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مقدمه

بخــش ســاختمان بــا در اختیــار داشــتن 4/3 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی )99-1390( و 45 درصــد از تشــکیل 

 ، ــزرگ و کوچــک کشــور ــا بســیاری از صنایــع ب ــی، به واســطه ارتبــاط پســین و پیشــین ب ســرمایه ثابــت ناخالــص داخل

همــواره از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر اهمیــت بخــش ســاخت و ســاز نــه تنهــا بــه انــدازه آن 

بلکــه بــه نقــش آن در رشــد اقتصــادی مربــوط می شــود.

همچنیــن در جــزء )1( اصــل چهــل و ســوم قانــون اساســی، "تأمیــن مســکن بــه عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی 

کنــار دیگــر مــوارد از ضوابطــی  انســان در راســتای ریشــه کن کردن فقــر و محرومیــت دانســته شــده و تأمیــن آن را در 

کــه اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران براســاس آن اســتوار اســت". اعــام شــده 

اهداف و سواالت تحقیق
کــه دوره هــای رونــق و رکــود بخــش ســاختمان مســتقیمًا بــه رونــق و رکــود بخــش زیــادی از  کارشناســان معتقدنــد 

ــد. ــال می کن ــزارش دنب گ ــن  ــه ای ک ــت  ــی اس ، هدف ــر ــا خی ــت ی ــت اس ــا درس ــن ادع ــه ای ــد. اینک ــور  می انجام ــع کش صنای

ســوال اصلــی : آیــا بــا تحریــک بخــش ســاختمان، رشــد بخــش صنعــت و معــدن را میتــوان انتظــار داشــت؟ در 

کدامنــد؟ صــورت پاســخ مثبــت بخشــهای پیشــرو صنعتــی 

برای پاسخ به این سوال باید پاسخ سواالت فرعی زیر  را به دست آورد: 

ــا 	  کوتاه مــدت و ی ــا همبســتگی میــان رشــد صنعــت و معــدن و رشــد بخــش ســاختمان وجــود دارد؟ رابطــه  آی

ــا هــر دو؟ بلندمــدت  و ی

در صــورت وجــود همبســتگی، بــا تحریــک بخــش ســاختمان،کدام  بخشــهای صنعتــی  بیشــترین رشــد تقاضــا 	 

را خواهنــد داشــت؟

معیارهای شناسایی اوج و حضیض  بخش ساختمان
انواع سنجه ها: 

1-تورم بخشی )قیمت مسکن(؛

2-شاخص سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت و  ساز واحدهای مسکونی و غیرمسکونی؛

3-پروانه های ساختمانی صادر شده؛

4-معامات در بازار مسکن؛

5-ارزش افزوده ساختمان.
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در ادبیات اقتصادی، سنجه  شناسایی رونق و رکود، رشد ارزش افزوده واقعی بخش است. 

ارزش افــزوده مســکن در دو بخــش  تولیــد )بخــش ســاختمان ذیــل گــروه صنعــت( و بهره بــرداری )مســتغات ذیــل 

خدمــات( مبنــای تعییــن شــرایط رکــودی و رونــق بایــد باشــد.

رونق و رکودهای صنعت ومعدن و ساختمان

از نمــودار 1 بــه خوبــی می تــوان ادوار رونــق و رکــود بخــش صنعــت و معــدن و ســاختمان را بــا یکــی دو دوره  وقفــه 

مشــاهده نمــود.

ضریب همبستگی بین این دو شاخص 50  درصد است.   

ماخذ: مرکز آمار ایران

نمودار 1: رونق و رکودهای صنعت و معدن و ساختمان  در دهه 1390 )به تفکیک فصل(

هــم حرکتــی میــان رشــد بخــش ســاختمان و صنعــت و معــدن در دورهــای اجــرای  پــروژه مســکن مهــر نیــز قابــل 

مشــاهده اســت. 

همانطوریکــه از نمــودار فــوق مشــاهده می شــود ادوار رونــق و رکــود بخــش صنعــت و معــدن و مجمــوع ســاختمان 

و مســتغات در برهه هــای تحریمــی رفتــاری معکــوس و در برهه هــای غیــر تحریمــی رفتــاری مشــابه دارنــد. مقایســه 

نمــودار قبلــی بــا ایــن نمــودار نشــان میدهــد کــه بخــش خدمــات مســتغات بویــژه در دورهــای تحریمــی بــه دلیــل رشــد 

بــاال، اثــرات رشــد بخــش ســاختمان را جبــران و حتــی افزایــش داده اســت.  
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نمودار 2: رونق و رکودهای صنعت و معدن و ساختمان و مستغالت  در دهه 1390 )به تفکیک فصل(

ضریب همبستگی بین این دو شاخص 40 درصد است. 

کاهــش )افزایــش( تقاضــا بــرای محصــوالت  کــه بخــش ســاختمان وارد رکــود )رونــق( شــده از ناحیــه  بــه عبارتــی در دوره هایــی 

 
ٌ
صنعتــی بــه دلیــل پیوندهــای پســین و پیشــین، وضعیــت رکــودی )رونــق( خــود را بــه بخش هــای مرتبــط انتقــال داده و نهایتــا

کاهــش )افزایــش( رشــد بخــش مــورد نظــر و در مجمــوع رشــد اقتصــادی را رقــم زده اســت.  

در مجمــوع ارتبــاط بیــن بخــش ســاختمان و بخــش صنعــت و معــدن بــا توجــه بــه نمودارهــای قبلــی وجــود داشــته و تحریــک 

بخــش ســاختمان می توانــد صنایــع تولیــدی کشــور را بــه تحــرک وا دارد. 

کوتاه مدت و بلند مدت رشد بخش ساختمان با  رشد اقتصادی ارتباط 

کینــزی و چــه نئــو کاســیکی، وقتــی بــه ارتبــاط ســاختمان و تولیــد  در نحله هــای فکــری اقتصــادی چــه از رویکــرد 

ناخالــص داخلــی نــگاه میکینــم، هــر دو رویکــرد  ارتبــاط بیــن  بخــش ســاختمان )بــه عنــوان یکــی از محرکهــای رشــد 

کینــزی( و دیگــری از  کانــال افزایــش اشــتغال )رویکــرد  اقتصــادی(  و تولیــد ناخالــص داخلــی را تاییــد می کننــد، یکــی از 

کانــال افزایــش بهــره وری )رویکــرد تئــوری رشــد نئوکاســیکی(  رشــد اقتصــادی را متاثــر می ســازد.

کوتــاه  نتایــج مطالعــات داخلــی: برخــی مطالعــات علیــت از رشــد بخــش ســاختمان بــه رشــد اقتصــادی را هــم در 

کبریــان،1389(. در برخــی مطالعــات هــر دوعلــت هــم هســتند   مــدت و هــم بلنــد مــدت تاییــد می کننــد )قلــی زاده  و ا

کرامتــی 1389(.  )دهمــرده و 
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کوتــاه مــدت بخــش مســکن می توانــد محــرک بــرای  کــه در  نتایــج تجربــی مطالعــات خارجــی حکایــت از آن دارد 

کننــده رشــد اقتصــادی  رشــد اقتصــادی باشــد لیکــن در بلندمــدت، تحــرک در بخــش مســکن نمی توانــد تضمیــن 

ــا  ترکیــه 2015(.  ــرای 14 کشــور اروپایــی انجــام شــده اســت و ی کــه ب باشــد )مطالعــه ریــون ومتــس 2007 

و یــا مطالعــات تجربــی دیگــر از قبیــل گریــن  )1997(، کولســن و کیــم  )2000(، کیــم )2004(، ریــون و متــس  )2007( و 

... در خصــوص رابطــه رشــد بخــش ســاختمان و رشــد اقتصــادی هــر یــک بــه نتایــج مختلفــی در ایــن زمینــه رســیدند. 

گــذاری مســکن و رشــد اقتصــادی نشــان می دهندکــه  نتایــج تجربــی مطالعــات اخیــر در خصــوص رابطــه بیــن ســرمایه 

هیــچ تضمینــی در مــورد رابطــه  علیــت بیــن متغیرهــای ســری زمانــی وجــود نــدارد )چــن و زهیــو، 2008(

گرفتــه اســت یعنــی رشــد اقتصــادی،  کثــر مطالعــات بــا چنــد فصــل تاخیــر مــورد تاییــد قــرار  لیکــن بــر عکــس آن در ا

کــره جنوبــی، هنگ کنــگ، ترکیــه، ســریانکا و ...  رشــد بخــش  ســاختمان را در پــی داشــته اســت )مطالعــات مرتبــط بــا 

ایــن امــر را تاییــد می کننــد(.

کوتاه مدت و بلندمدت رشد بخش ساختمان با  رشد صنعت و معدن ارتباط 

برآورد هــای انجــام شــده در خصــوص  رابطــه بلندمــدت میــان رشــد بخــش ســاختمان و رشــد صنعــت و معــدن نشــان 

کــه رابطــه معنــادار بلندمــدت میــان ایــن دو متغیــر وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر در بلندمــدت نمی تــوان  می دهــد 

بــا تحریــک بخــش ســاختمان بــه رشــد صنعــت و معــدن دســت یافــت.

کوتــاه مــدت رابطــه معنــاداری  کــه در  کــی از آن اســت  ، حا کــه بــرآورد رابطــه میــان دو متغیــر ایــن در حالــی اســت 

میــان آنهــا وجــود دارد، یعنــی بــا افزایــش رشــد بخــش ســاختمان، بــا یــک فصــل تاخیــر رشــد بخــش صنعــت و معــدن 

را شــاهد خواهیــم بــود.

، بــا افزایــش یــک درصــد رشــد بخــش ســاختمان، انتظــار مــی رود 0/25 درصــد بخــش صنعــت  بــه عبــارت دقیق تــر

و معــدن رشــد  نمایــد.

گفــت رشــد بخــش مســکن در بلندمــدت بتوانــد رشــد اقتصــادی را تضمیــن نمایــد. لیکــن  نتیجــه اینکــه بــا صراحــت نمی تــوان 

کانــال بخــش صنعــت( خواهــد بــود. کوتــاه مــدت محــرک رشــد اقتصــادی )از  در 

بــا توجــه بــه نکتــه بــاال، در ادامــه ســعی می شــود بــا ایجــاد شــوک تقاضــا در بخــش مســکن و ســاختمان، عکس العمــل رشــته 

گیــرد. فعالیتهــای ســاختمانی مرتبــط بــا آن مــورد بررســی قــرار 
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خواستگاه تحریک بخش مسکن و ساختمان

قانــون جهــش تولیــد مســکن )بــه شــماره 11/52421-173( در تاریــخ 1400/06/24 از ســوی مجلــس شــورای اســالمی بعــد از 

تاییــد شــورای نگهبــان بــه دولــت ابــالغ شــد. در مــاده یــک آن مقــرر شــده بطــور متوســط ســاالنه یــک میلیــون واحــد مســکونی 

کار در دســتور دولــت باشــد، در  گــردد )البتــه بایــد تامیــن مالــی غیرتورمــی  ایــن  بــرای متقاضیــان واجــد شــرایط تهیــه و عرضــه 

غیراینصــورت آثــار تورمــی بســیار زیــادی  خواهــد داشــت(

کــه تحریــک بخــش مســکن، چــه مقــدار تقاضــا بــرای بخش هــای مرتبــط بــا  ح می شــود ایــن اســت  کــه اینجــا مطــر ســوالی 

کــرد.  مســکن ایجــاد خواهــد 

پیش نویس مصوبه وزارت و شهر سازی: 
ح نهضــت ملــی مســکن  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مکلــف اســت تمهیــدات الزم را جهــت تامیــن مصالــح مــورد نیــاز طــر

را بــا کمتریــن قیمــت و مطابــق بــا برنامــه زمانبنــدی و توزیــع مکانــی اعــالم شــده از ســوی وزارت راه و شهرســازی بعمــل آورد.

کــه تحریــک بخــش مســکن، چــه مقــدار تقاضــا بــرای بخش هــای مرتبــط بــا  ح می شــود ایــن اســت  کــه اینجــا مطــر ســوالی 

کــرد.  مســکن ایجــاد خواهــد 

یازبرآورد نیاز به مسکن و اراضی تامین شده و مورد ن
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برنامه نیاز به مسکن قانون جهش تولید مسکن در 
میلیون واحد مسکونی3/5مناطق شهری 

اراضی تامین شده توسط وزارت راه و 
شهری سازی برای اجرای مرحله اول 

ثبت نام
هزار400: تعدادواحدها540: تعداد شهرها

اراضی شناسایی شده قابل تامین از 
طریق الحاق به محدوده و ایجاد 

شهرک
میلیون2: تعدادواحدها517: تعداد شهرها

میلیون واحد مسکونی1/35: تعداد ثبت نام ها تاکنون

تامیناراضیمقایسه
تامینحالدروشده
واحدمیلیون2/4برای

واحدمیلیون3/5از
می دهدنشاننیاز،مورد
واحدمیلیون1/1برای
.ددگرتامیناراضیباید

یگزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرساز: منبع
منبع: گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

برآورد نیاز به مسکن، اراضی تامین شده و مورد نیاز
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میلیون واحد مسکونی4منابع تامین مالی ساخت منابع تامین مالی ساخت 4 میلیون واحد مسکونی
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یگزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرساز: منبع

منابع مالی 
مورد نیاز 

ساخت
میلیون 4

واحد مسکونی

هزار 1872تسهیالت بانکی
میلیارد تومان

سرمایه گذاری بخش 
خصوصی

(آورده متقاضیان)
هزار 1372/5

میلیارد تومان

یارانه سود 
تسهیالت بانکی

حمایتی

وضع موجود

تامین منابع از محل 
صندوق ملی مسکن 

و سایر منابع

بدون یارانه

برای متقاضیان فاقد مسکن 
6تا 1دهکهای 

برای متقاضیان فاقد 
10تا 6مسکن دهکهای 

ل توافق با بانک مرکزی و ابالغ مصوبه شورای پو
و اعتبار در خصوص تعیین سقف تسهیالت و 

سهمیه هریک از بانکها

منبع: گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

روش شناسی برآورد تقاضای بخش های صنعتی در صورت تحریک بخش ساختمان

بــرای ایــن منظــور از جــدول داده - ســتانده اســتفاده شــده اســت. آخریــن جــدول فــوق در ســال 1397 توســط مرکــز 

آمــار جمهــوری اســامی ایــران بــه روز شــده اســت.

براســاس آخریــن جــدو ل داده-ســتانده مــورد اســتفاده، بخــش ســاختمان )ســاختمانهای مســکونی و ســایر 

، حساســیت، ضرایــب مســتقیم و  ســاختمان ها(  بــا توجــه بــه شــاخص های پیوندهــای پیشــن و پســین، انتشــار

کلیــدی و بــا اهمیــت در اقتصــاد ایــران بویــژه بخــش صنعــت و معــدن اســت. غیرمســتقیم، یــک بخــش 

تاثیر بخش های صنعتی از تحریک بخش ساختمان

در صــورت تحریــک بخــش مســکن و ساختمان،رشــته فعالیتهــای  محصــوالت اساســی از آهــن و فــوالد و محصــوالت 

کانــی غیــر فلــزی بــا اختــاف فاحــش نســبت بــه بقیــه، از ایــن سیاســت متاثــر خواهنــد شــد. مــواد شــیمایی، ســاخت، 

تعمیــر و نصــب محصــوالت فلــزی، نصــب تجهیــزات برقــی، محصــوالت چوبــی و محصــوالت پاســتیکی در رده هــای 

بعــدی قــرار دارنــد. 

ــرای  ــزان 0/437 واحــد ب ــه می ــدازه یــک واحــد در ســاختمان، ب ــه ان ــه عنــوان مثــال در صــورت  ایجــاد شــوکی ب ب

ــد. ــد ش ــاد خواه ــا ایج ــوالد تقاض ــن و ف ــی آه ــوالت اساس ــاخت محص س
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تقاضای ایجادشده بخش های صنعتی از یک واحد تحرک در بخش ساختمان

فروض مربوط به برآورد تقاضا بخش های صنعتی

ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال	 

متوسط متراژ    75 متر 	 

هزینه هر متر مربع  4 میلیون تومان	 

هزینه ساخت هر واحد مسکونی بطور متوسط 300 میلیون تومان	 

زمین مورد نیاز از طریق دولت تامین می گردد و هزینه ای برای آن منظور نشده است.	 

بــرآورد تقاضــای ایجادشــده از بخش هــای صنعتــی  در صــورت ســاخت یــک میلیــون 
واحــد در ســال

ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی، بــه میــزان 131 هــزار میلیــارد تومــان تقاضــا بــرای محصــوالت اساســی از آهــن و 

فــوالد و 89 هــزار میلیــارد تومــان تقاضــا بــرای محصــوالت کانــی غیرفلــزی ایجــاد خواهــد شــد. میــزان تقاضــا بــرای ســایر 

بخش هــا در نمــودار آورده شــده اســت.
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تهدیدهای اجرای طرح

کشــور بــا تحریم هــای ظالمانــه دســت و پنجــه نــرم می کننــد  و انعطاف پذیــری  کــه صنایــع  1- در شــرایط فعلــی 

واحدهــای تولیــدی پاییــن اســت، تهیــه و تــدارکات کاالهــای واســطه ای، قطعــات و کاالهــای ســرمایه ای مــورد نیــاز 

واحدهــای تولیــدی بــا مشــکات و چالشــهایی همــراه اســت، لــذا تهیــه مصالــح ســاختمانی )مــازاد بــر تولیــد فعلــی( 

بــرای ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی، ممکــن اســت محقــق نشــود؛

گویــی صنایــع بــه ایــن تقاضاهــا )شــکاف عرضــه و  2-بــا شــروع ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی و عــدم پاســخ 

تقاضــا(، شــاهد افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی خواهیــم بــود )ایجــاد تــورم(؛

ــرای مصرف کننــدگان   ــرای  دولــت و هــم ب ــه مفهــوم افزایــش هزینه هــای تامیــن مســکن هــم ب 3- افزایــش قیمتهــا ب

ــت :آشــکار و پنهــان(؛ ــرد )افزایــش هزینه هــای دول ک خواهــد 

بــه ســازنده های  بــرای عرضــه  توســط دولــت  گــذاری مصالــح ســاختمانی  قیمــت  نحــوی  از چالش هــا،  4-یکــی 

اســت؛ مســکونی  واحدهــای 

کــه دولــت بــرای تحقــق وعــده خــود  بــه تبدیــل  کاربــری مســکونی، بیــم آن مــی رود  5- بــا توجــه بــه کمبــود اراضــی  بــا 

کاربــری کشــاورزی روی آورد. ایــن امــر می توانــد بــه توســعه افقــی شــهرها بیانجامــد و تخریــب محیــط  ــا  اراضــی ب

کــم اســت  کاهــش اراضــی قابــل کشــت کشــور شــود. بــا توجــه بــه اینکــه اراضــی قابــل کشــت ایــران بســیار  زیســت  و 

( ایــن امــر می توانــد تهدیــد جــدی باشــد؛ )10 درصــد کل مســاحت کشــور

 6-تشــدید کمبــود منابــع مالــی الزم بــرای توســعه زیرســاختهای شــهری. در حــال حاضــر  منابــع الزم بــرای توســعه 

کــم فروشــی  و تخلفــات ســاختمانی تامیــن مالــی می گــردد و عمــا بــا تولیــد مســکن جدیــد، در  شــهرها از طریــق ترا

گرفتــن تمهیــدات الزم، ایــن وضعیــت تشــدید خواهــد شــد؛ صــورت عــدم  در نظــر 
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7-بــا توجــه بــه اینکــه ابعــاد تامیــن مالــی دولتــی در ایــن طــرح بــه وضــوح مشــخص نیســت، بــرآورد تــورم ناشــی از آن نیــز 

کــه مشــارکت بیشــتر دولــت در تامیــن مالــی بــه شــکل تــورم زا، باعــث افزایــش  مقــدور نمی باشــد، لیکــن پــر واضــح اســت 

گــردد قابــل توجیــه اســت.   گــر ایــن میــزان تــورم منجــر بــه رشــد اقتصــادی متناســب  قیمتهــا  خواهــد شــد، لیکــن ا

فرصت های اجرای طرح

1- بخــش مســکن یکــی از بخش هــای بــا پتانســیل بــاال جهــت تحــرک بخشــی رشــد اقتصــادی کشــور اســت. مطالعــات 

کوتــاه مــدت(  کل اقتصــاد کشــور  نشــان می دهــد که تحریــک بخــش مســکن می توانــد موجــب تحــرک )حداقــل در 

شــود، زیــرا بخــش مســکن پیونــد پیشــین و پســین زیــادی بــا رشــته  فعالیت هــای صنعتــی  دارد. ازایــن رو اتخــاذ 

ــه  ــا سیاســت های حمایتــی دولــت در نهایــت منجــر ب ــه صنعــت ســاختمان همــراه ب راهکارهــای رونــق بخشــی ب

رشــد بخــش صنعــت و معــدن و تجــارت و در نهایــت رشــد اقتصــادی خواهــد شــد.

، فرصتهــای شــغلی جدیــدی در اقتصــاد ایجــاد  ــه  رشــد اقتصــادی محــدود یــک دهــه گذشــته کشــور ــا توجــه ب 2- ب

نشــده اســت. بنــا بــه اذعــان فعالیــن حــوزه مســکن، بخــش ســاختمان بــه ازای هــر 60 مترمربــع ســاخت و ســاز یــک 

شــغل مســتقیم و 1.24 شــغل به طــور غیرمســتقیم ایجــاد یــا تثبیــت می کنــد. لــذا ســاخت یــک میلیــون واحــد 

مســکونی  حــدود 1/25 میلیــون نفــر اشــتغال  مســتقیم و 1/55 میلیــون نفــر اشــتغال غیــر مســتقیم ایجــاد خواهــد 

گام دوم انقــاب در بخــش مســکن و شهرســازی(.  گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس، الزامــات  کــرد )

جمع بندی و پیشنهادات

تحریــک بخــش ســاختمان موجــب افزایــش تقاضــا بــرای محصــوالت و تولیــدات صنعتــی و معدنــی خواهــد شــد و 

کاهــش تقاضــا و رکــود در ســایر بخش هــا بویــژه بخش هــای تولیــد  کاهــش فعالیت هــای ســاختمانی موجــب  بالعکــس 

و فعالیت هــای صنعــت و معــدن  می شــود.

ــرات  ــش تاثی ــن بخ ــود ای ــق و رک ــه رون ک ــه ای  ــاط دارد به گون ــی ارتب ــته صنعت ــش از 120 رش ــا بی ــاختمان ب ــش س بخ

مهمــی بــر عملکــرد بخش هــای صنعــت و معــدن دارد.

کوتاه مــدت میــان رشــد بخــش ســاختمان و صنعــت و معــدن وجــود دارد  گرفتــه رابطــه  طبــق بررســی های صــورت 

ــت و  ــش صنع ــد بخ ــرود 2/5  درص ــار می ــاختمان انتظ ــش س ــش در بخ ــد افزای ــه ازای ده )10( درص ــه ب ک ــه ای  گون ــه  ب

معــدن رشــد نمایــد.
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کــه بــا تحریــک بخــش مســکن )یعنــی ســاخت یــک میلیــون واحــد  بررســی های انجــام شــده نشــان میدهــد 

مســکونی در ســال بــا هزینــه ســاخت هــر واحــد 300 میلیــون تومــان در متراژهــای 75 متــری(، تقاضایــی بــه ارزش 300 

گــردد.  ــا مســکن ایجــاد  هــزار میلیــارد تومــان از بخشــهای مرتبــط ب

بیشــترین تقاضــا مربــوط بــه ســاخت محصــوالت از آهــن و فــوالد بــا ارزش 131 هــزار میلیــارد تومــان و کمتریــن آن 

مربــوط بــه اســتخراج ذغــال ســنگ بــا 600 میلیــارد تومــان خواهــد بــود.

فرصتها: 

اجرای ساخت یک میلیون واحد مسکونی منجر به تحریک بخش صنعت، معدن و تجارت و رشد اقتصادی؛	 

ایجــاد و یــا تثبیــت فرصتهــای شــغلی حــدود 1/25 میلیــون نفــر بطــور مســتقیم و 1/55 میلیــون نفــر بصــورت 	 

کامــل طــرح.       غیــر مســتقیم در صــورت اجــرای 

تهدیدها: 

کامل مواد وارداتی مورد صنایع کشور	  تحریم های ظالمانه مانع از تهیه و تدارک 

انعطاف پذیری پایین صنایع کشور در پاسخ به تقاضای ایجاد شده	 

وجود  شکاف عرضه و تقاضا و افزایش قیمتها	 

افزایش هزینه های تامین مالی دولت و متقاضیان به علت افزایش قیمتها	 

چالش نحوی قیمت گذاری مصالح ساختمانی	 

تخریب محیط زیست و گسترش افقی شهرها	 

تشدید کمبود منابع مالی جهت بهبود زیرساختهای شهری	 

پیشنهادات

کــه در ســالهای اولیــه بــا تعــداد واحدهــای کمتــر 	  گونــه ای  گام پــروژه مســکن ملــی بــه  گام بــه  اجــرای تدریجــی و 

)بــه عنــوان مثــال 400 هــزار واحــد( و در ســالهای بعــد بــا ســرعت بیشــتر تــا امــکان تطبیــق واحدهــای تولیــدی 

گــردد  بــا شــرایط جدیــد فراهــم 

ســوق دادن بخشــی از ســاخت مســکن ملــی بــه ســمت نوســازی واحــدی مســکونی فرســود شــهری )وجــود 	 

کاهــش هزینه هــای دولتــی( امکانــات زیرســاختی و 

تامین مالی پروژه مسکن ملی حتی امکان به روشهای غیر تورم زا	 



www.itsr.ir

نام گروه:
اقتصاد کالن و آینده پژوهی

تهیه و تدوین:
دکتر حسن ولی بیگی
دکتر منصور عسگری

تاریخ انتشار:
دی ماه 1400


