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 رٍش ضٌاسی  ٍ رٍیکردّای کلی طرح جاهع هسکي،

 هقذهِ:

ی اهتصادی ّا تخؼتا عایز  را تزیي ارتثاغ ی اهتصادی داًغت ًِ تیؼّا تخؼیٌی اس  تَاى هیتخؼ هغٌي را 

چْار دِّ  .اعت گًَاگَى ی در آى ًیاسهٌذ ًگاّی چٌذ ٍجْی ٍ اس اتؼادریش تزًاهِاری ٍ ذگ عیاعت رٍ، اس ایي دارد.

ّای هخٌلق ًتَاًغت تخؼ  ریشی هغٌي در ایزاى تِ دلیل در ًظز ًگزكتي ًگزؽی جاهغ ٍ داؽتي ًاعتی تزًاهِ

 تِ ؽزح سیز تزؽوزد :  تَاى هیّا را  ایي ًاعتی .ى خَد ارتواء دّذأهٌاعة در ؽ یهغٌي ًؾَر را تِ جایگاّ

 .ًظام ًالى اهتصادی ٍ تخؼ هغٌيًثَد پیًَذ ّن اكشا تیي ـ 

اجتواػی ٍ  ّای ركاُ ٍ تأهیي تواػی ًالى ٍ ّوچٌیي كوذاى ّن اكشایی تیي تزًاهًِثَد عیاعت اجـ 

 .ی هغٌيّا تزًاهِ

 .ًثَد پیًَذ ّن اكشا تیي تخؼ دٍلتی، ػوَهی، خصَصی ٍ هؾارًت هزدم در تخؼ هغٌي ـ 

 .جولِ در تخؼ هغٌياس ی تخؾی ٍ كعایی ٍ ّا تزًاهِپیًَذ تیي  ًثَدـ 

 .ی ًن درآهذ تِ آىّا گزٍُهالی هغٌي ٍ ظؼیق تَدى اهٌاى دعتزعی  تأهیيًظام ًیاكتي  تلَؽـ 

 .اًثَُ عاسی ٍ در ًتیجِ ارساى عاسی در تخؼ هغٌي ًیاكتي تلَؽـ 

 .ی تخؼ هغٌيریش تزًاهِتز ًْاد عاسی در  ،توذم اجزای پزٍصُـ 

 تزایتالؽی  1148هَجة گزدیذ در عال  ،ی هغٌيریش تزًاهِّای هؾَْد در  هجوَع هغائل كَم ٍ پیچیذگی

ّذف اصلی اس تْیِ  یاتی تِ تزًاهِ جاهغ هغٌي صَرت گیزد ًِ حاصل آى اٍلیي عٌذ جاهغ هغٌي تَد. دعت

تِ ّن پیَعتِ تزای ارتواء ٍظؼیت تخؼ هغٌي درًلیِ اتؼاد آى تَد.  ایي ؼزح، تذٍیي ًوؾِ راّی هٌغجن ٍ

ٍ تذٍیي دٍ عٌذ تللین اًجام ؽذ.حاصل ایي هؽالؼِ هَظَػی  48ؼزح جاهغ هغٌي اٍلیِ در ایي عال در هالة 

تزًاهِ ػولیاتی در تخؾْای هختلق سهیي ٍ هغٌي تَد ًِ یٌی اس ایي ؼزحْا در هالة هغٌي اجتواػی  55ؼزح 

هزتَغ تِ اػؽای حن تْزُ تزدای اس سهیي ٍ عاخت ٍاحذ هغًٌَی تزای گزٍّْای ًن درآهذ تَد ًِ تؼذا تِ 

 هغٌي هْز تـییز ًام یاكت.

ریشی تَعؼِ ًؾَر ٍ تِ تثغ آى  ًظام هذیزیت ٍ تزًاهِ ،ٍ تِ دًثال رٍی ًار آهذى دٍلت ًْن 1148اس عال تؼذ 

ّای تخؼ  ّؾت عالِ دٍلت ًْن ٍ دّن، عیاعت هذیزیت تخؼ هغٌي دچار تحَالت اعاعی ؽذ. در دٍراى
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ایي تزًاهِ تا اعتلادُ اس  .تزداری اس سهیي در هالة ؼزح هغٌي هْز هحذٍد ؽذ هغٌي تِ تزًاهِ ٍاگذاری حن تْزُ

 .ؽْزعاسی تِ اجزا درآهذ تا هذیزیت ٍسارت راُ ٍ هٌاتغ هالی تاًي هزًشی ٍ

 ،رٍسآٍری ؼزح جاهغ هغٌي را تِ اهزی گزیشًاپذیز تثذیل ًزد تاسًگزی ٍ تِ  1134در عال  تحَالتی ًِ

 اًذ اس : ػثارت

  وذُ ای اس آىتخؼ ّای ػ ًؾذى اجزا عال اس سهاى تْیِ آى ؼزح ٍ 11گذؽت. 

 تـییزات اعاعی در رؽذ اهتصادی ٍ چؾن اًذاس هیاى هذت آى. 

  عال گذؽتِ دُتحَالت هحغَط در ًحَُ تَسیغ درآهذ ٍ ثزٍت ؼی. 

 تحَالت اعاعی در ًظام تاًٌی ًؾَر ٍ ؽزایػ تٌگٌای اػتثاری جاری. 

 ؽذى حجن ًوذیٌگی در اهتصاد ًؾَر چٌذ تزاتز. 

 ِای ػوَهی دٍلتّ تزٍس هحذٍدیت هالی در تَدج. 

 خاًَارّا ٍ تـییز تؼذادخاًَارّای ًن درآهذ. ،تحَل عاختاری در ًظام تَسیغ جوؼیت 

تَاًذ درى تْتزی اس ٍظؼیت تخؼ هغٌي در اتتذای دٍلت یاسدّن تِ  ذًز هیلتؾزیح تزخی اس هَارد كَم ا

در ایي گیزی یاكت.  چؾنهذرت خزیذ خاًَارّا تِ صَرت ًلی ًاّؼ  ،1148در ؼَل دٍرُ تؼذ اس  دعت دّذ.

درصذ رعیذ تِ ایي تزتیة ّز عال  11هذ خاًَار تِ آدرصذ ٍ ًزخ اكشایؼ در 1..1ًزخ هتَعػ تَرم تِ رهن  ُدٍر

در ایي  1134لِ حجن  ًوذیٌگی  در عال در ًٌار ایي هغأ در صذ اس عؽح هذرت خزیذ خاًَار ًاعتِ ؽذ. 1.1

هحاعثات اًجام ؽذُ تز رٍی  هغألِدر ًٌار ایي  رعیذ. 1148ال تزاتز رهن  ع 1تِ  دٍراى تِ ؼَر هتَعػ حذٍداً

اگز ایي هغائل را تا هؼعالت دیگزی ّوچَى اكشایؼ  جوؼیت كوز ًؾاًگز اكشایؼ حجن كوز در ایي دٍراى اعت.

جوؼیت ًزخ تیٌاری ٍ ٍخاهت ٍظؼیت اؽتـال ٍ ّوچٌیي هحذٍدیت ؽذیذ اهٌاًات هالی دٍلت در حوایت اس 

ون تـییزات عاختاری در ٍجَد چٌیي ؽزایؽی ًؾاًگز ػ خَاّذ ؽذ. جٌذ تزاتزداهٌِ تحزاى  سین،ّوزاُ عاكویز 

اس تزًاهِ ّای پیؾٌْادی  اعت تِ ّویي دلیل تغیاری 1148ًغثت تِ ؽزایػ عال  1134ر عال تخؼ هغٌي د

ٍ ؿیز ٍاهؼی  یآل حالت ایذُ ،ًِ در ؼزح هثلی هؽزح گزدیذُ تَد ی ًوی ٍ ًیلی تخؼ هغٌيّا اریگذ ٍ ّذف

 .غ هغٌي جذیذ تایذ تِ آى تَجِ ًزدذ ًِ در ؼزح جاهیؼلث پیذا ًزدُ ٍ چٌیي ؽزایؽی الشاهات دیگزی را هی

ًٌذ ٍ  ریشی را هتحَل هی هزار داد ًِ ؽیَُ ٍ ًظام تزًاهِ در حاؽیِ ایي هغائل تایذ ًٌتِ دیگزی را ًیش هذًظز

تخؼ خصَصی تِ عوت تاساری ؽثِ اًحصاری ٍ  تی ٍ هتٌی تِاتعاختار تاسار ٍ حزًت آى اس تاساری رهآى  تـییز 

چٌیي تـییزی تِ هؼٌی احتزاس دٌّذ.  ى را ًْادّای ؽثِ ػوَهی تؾٌیل هیاعت ًِ كؼاالى اصلی آ ؿیز رهاتتی
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 هغألِاعت ایي  تز عاختِ تا ّویتتخؾی تِ تاسار هغٌي را  اسار ٍ تذٍیي الگَّایی تزای اًتظامًاهل اس رّاعاسی ت

ّای هثلی تِ ایي ؽٌل هؽزح ًثَدُ  ّای اخیز پیذا ًزدُ ًِ در ؼزح در تاسار سهیي ًوَد سیادی در عالٍیضُ  تِ

آؿار  1815تز اعاط چٌیي الشاهاتی تَد ًِ تذٍیي ؼزح جاهغ جذیذ تخؼ هغٌي تا چؾن اًذاس عال  .اعت

ّای  چالؼدرتارُ یح ؽذُ ٍ عپظ گزدیذ در ایي ًَؽتار عؼی خَاّذ ؽذ ًِ در اتتذا كزآیٌذ تذٍیي ایي ؼزح تؾز

ٍ تزرعی تحث  ،ُذّای آى تز ایي هثٌی تذٍیي گزدی ًِ در ایي ؼزح ؽٌاعایی ؽذُ ٍ تزًاهِ ،اصلی تخؼ هغٌي

تؾزیح دعتاٍردّای ایي ؼزح ًیاسهٌذ تذٍیي هواالت هتؼذدی تَدُ ًِ خارج اس حَصلِ ایي تذیْی اعت ًِ  ؽَد.

 اعت.ًَؽتار 

 ری ٍ بازًگری طرح جاهع هسکي:فرآیٌذ تْیِ بِ رٍزآٍ -1

 

ّا ٍ رًٍذ  ّا، عیاعت ًوایی ػلوی اس ٍظغ هَجَد ٍ تزرعی گزایؼ تاسًگزی ؼزح جاهغ هغٌي، تا چْزُ

ّای كزارٍی تخؼ، تزرعی ٍ تحلیل ؽذُ ٍ   ؽَد. پظ اس آى هغائل ٍ چالؼ ّا درگذؽتِ آؿاس هی تحَالت آى

پزداسد. تزرعی ًیاسّای آتی  اّثزدی تخؼ هغٌي هیّای ر گیزی اًذاس ٍ جْت تزاعاط آى تِ تذٍیي چؾن

ّای جوؼیتی ٍ اهتصادی در تحَالت آتی ًؾَر ٍ اس دیگزعَ، ًیاسهٌذ  عَ، ًیاسهٌذ تؼییي كزض  عًٌَتی اس یي

اًذاس تلٌذ هذت  تَاى چؾن ّا هی ؽٌاخت تلصیلی ٍظؼیت هغٌي در عؽح هلی ٍ اعتاًی اعت. پظ اس ایي تزرعی

یاكتٌی تخؼ تزعین  اًذاس هؽلَب ٍ دعت ّا، چؾن ى را تیاى ًزد. تزاعاط ایي تزرعیتخؼ ٍ اّذاف اصَلی آ

 خَاّذ ؽذ.

ّا ٍ  ّا، تا تَجِ تِ هغائل ٍ هؾٌالت ًًٌَی ٍ كزصت یاتی تِ ایي ّذف گام تؼذی تزرعی چگًَگی دعت

ل، هزاحل تؼذی ّا ٍ تزًاهِ ػو اهٌاًات در حال ٍ آیٌذُ اعت؛ تذیي تزتیة تؼییي راّثزدّا، تذٍیي عیاعت

 دّذ. هؽالؼِ را تؾٌیل هی

 دّذ.  كزایٌذ تْیِ ؼزح جاهغ هغٌي را در هزاحل هختلق ؼزح ًؾاى هی 4ٍ  1ًوَدارّای 
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 : فرآیٌذ عوَهی بازًگری ٍ تذٍیي طرح جاهع هسکي1ًوَدار 
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 : فرآیٌذ تذٍیي برًاهِ اقذاهات بخص زهیي ٍ هسکي2ًوَدار 
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 ّا چالص -

گز ٍظؼیت رٍ تِ ارتواء تخؼ هغٌي اس ًظز تَلیذ كیشیٌی اعت. اها ٍظؼیت  ّای گذؽتِ ًؾاى تزرعی رًٍذ

ّای هتؼذدی را  ًاهٌاعة در عوت تواظای هؤثز ٍ ّوچٌیي اختالالت ػولٌزدی سیاد در ًْادّای تاسار، چالؼ

 ؽَد: ت ًِ در سیز تِ آى پزداختِ هیكزارٍی ایي تخؼ هزار دادُ اع

 ّای ضذیذ ٍ ًاپایذاری در بازار هسکي هسألِ: ًَساى -

تاًٌَى ایي تخؼ چْار  11.1ّای ادٍاری رًٍن ٍ رًَد تارّا در تخؼ هغٌي تٌزار ؽذُ ٍ اس عال  ًَعاى

 دٍرُ هتَالی رًٍن ٍ رًَد را پؾت عز گذاؽتِ اعت.

 1پذیزكتِ اًذ: تـیزّای ًالى اهتصادی سیز تأثیزؼَر ػوذُ اس ه ّای تخؼ هغٌي تِ ًَعاى

 تَلیذ ًاخالص داخلی 

 ًِدرآهذ عزا 

 تـییزات ًوذیٌگی 

 اًتظارات تَرهی 

 ّا ّا در تاسار دارایی ًزخ ارس ٍ ًَعاى 

 ٍِیضُ اػتثارات ًَتاُ هذت حجن ًل اػتثارات تاًٌی ٍ عْویِ تخؼ هغٌي اس ایي اػتثارات ت 

 حجن ٍاهؼی ارسػ پَل 

 

 گذاری در هغٌي، ػالٍُ تز هتـیزّای اهتصاد ًالى تاتؼی اعت اس: ّای عزهایِ هذت ٍ تلٌذهذت ًَعاى ر ًَتاُد

 هیوت سهیي 

 تـییز در تؼذاد خاًَار ٍ تَسیغ عي جوؼیت 

 ّشیٌِ عاخت 

 تَرم اًتظاری در هغٌي 

 ّای عَداگزاًِ حجن كؼالیت 
                                                           

 .1144،ریشی هغٌي  گذاری در تخؼ هغٌي، دكتز تزًاهِ ّای اهتصادی ٍ عزهایِ دٍرُ، احوذرظا ، اللی ًائیٌیج -1

 .11.3 ،د هغٌيریشی ٍ اهتصا دكتز تزًاهِ ،گذاری در تخؼ هغٌي ّای عزهایِ تزرعی عیٌل ،تیوَر ،رحواًی،  خلیلی ػزاهی، هٌصَر -

 .1143، هزًش تحویوات عاختواى ،ادٍاری رًٍن ٍ رًَد ّای ًَعاى ،كزدیي ،یشداًی -
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 ًِّای خالی ًزخ خا 

ّا تِ ایي تخؼ اس یي ؼزف هَجة  ؼ هغٌي ٍ ٍرٍد ٍ خزٍج ًاگْاًی عزهایِّای ادٍاری ؽذیذ در تخ ًَعاى

تـییز تٌاعة تیي درآهذ ٍ هیوت هغٌي ؽذُ ٍ اس هیشاى دعتزعی ؽْزًٍذاى تِ عزپٌاُ هٌاعة ًاعتِ ٍ اس ؼزف 

دیگز هَجة گزدیذُ ًِ تخؼ هغٌي پایذاری السم را تزای تْثَد ًیلیت عاخت، تَلیذ صٌؼتی عاختواى ٍ 

 هذیزیت عاخت تِ دعت ًیاٍرد. تْثَد

 هسألِ: گراًی زهیي -

 

ّای تشرٍ تخؼ هغٌي در ؼَل دٍ دِّ اخیز تَدُ اعت.  اكشایؼ ؽذیذ هیوت سهیي یٌی اس هغائل ٍ چالؼ

هتَعػ ًزخ رؽذ عاالًِ هتـیزّای اصلی ّشیٌِ تَلیذ ّز هتزهزتغ در تخؼ هغٌي تِ  1148 - 31در ؼَل دٍرُ 

 ؽزح سیز تَدُ اعت:

  درصذ 13سهیي: هیوت 

  :درصذ 15ّشیٌِ عاخت 

 1148درصذ در عال  84ایي تحَالت هَجة ؽذُ ًِ عْن سهیي در ّشیٌِ توام ؽذُ عاخت هغٌي اس 

 اكشایؼ یاتذ. 1131درصذ در عال  58تِ 

ّا هَجة اكشایؼ ّشیٌِ توام ؽذُ ٍ هیوت كزٍػ آى ٍ در ًتیجِ،  اكزایؼ هیوت سهیي در ؼَل ایي عال

تیؾتز تیي تَاى اهتصادی خاًَار ٍ هیوت هغٌي ؽذُ اعت. تایذ تَجِ داؽت ًِ اكشایؼ هیوت  ایجاد كاصلِ

ًار  ّای پَلیِ تِ ّای حوایتی ٍ عیاعت گیزی اس عیاعت ّای گذؽتِ اثز تخؾی تخؼ چؾن سهیي در ؼَل عال

هؾاتِ  1131عال گزكتِ ؽذُ را اس تیي تزدُ اعت. اگز عْن ّشیٌِ تأهیي سهیي در ّشیٌِ توام ؽذُ هغٌي در 

درصذ كزض ؽَد، ّشیٌِ توام ؽذُ ٍ تِ احتوال هزیة تِ یویي هیوت كزٍػ یي  84یؼٌی  1148ّواى عال 

ٍاحذ هغًٌَی ًیش تِ ّویي هیشاى ًاّؼ خَاّذ داؽت. در چٌیي ؽزایؽی ًغثت هیوت هغٌي تِ درآهذ خاًَار 

 یاكت. ًاّؼ هی 11تِ ػذد  1134عال در عال 14تِ جای ػذد 

 ّای کن درآهذ ٍ یا درآهذ هتَسط بسیار هطکل است. ِ: تأهیي هسکي برای گرٍُهسأل -

 

در تاسار هغٌي، گزاًی هیوت اس یي ؼزف  ٍ ػذم تؽاتن تیي الگَی ػزظِ ٍ تواظا اس ؼزف دیگز، تأهیي 

 ّای ًن درآهذ تغیار هؾٌل عاختِ اعت. تزای گزٍٍُیضُ  تِهغٌي را 
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 زی تذٍى هغٌي هلٌی تَدًذ.هیلیَى خاًَار ؽْ 5.1، 1134در عال  -

درصذ اس خاًَارّای ؽْزی تذٍى هغٌي، سیز خػ كوز هغٌي ّغتٌذ ٍ تزای  5..8، 1134در عال  -

 ّای گغتزدُ تخؼ ػوَهی ًیاس دارًذ. تأهیي هغٌي خَد تِ حوایت

ی هٌذ درصذ اس خاًَارّای ؽْزی تذٍى هغٌي، تیي خػ كوز هغٌي ٍ خػ تَاى 15، 1134در عال  -

اًذاس، در ركغ ًیاسّای عًٌَتی خَد تَاًا  ّغتٌذ. ایي خاًَارّا تا گغتزػ ٍ تغْیل ًظامِ ٍام ٍ پظ

 خَاٌّذ ؽذ.
 

 ًتیجِ:

هٌذی السم تزای  ّای پٌجن تا ّلتن تَاى در صَرت گغتزػ ًیاكتي ػولٌزد ًظام اػتثاری، در ػول، دّي -1

 آٍرًذ. دعت ًوی تأهیي هغٌي را تِ

تَاًٌذ ًیاس  ي اٍل ٍ تخؾی اس خاًَارّای دّي چْارم حتی تا اكشایؼ ٍام ّن ًویخاًَارّای عِ دّ -4

 خَد را تزؼزف ًزدُ ٍ در ًتیجِ ًیاسهٌذ حوایت ّوِ جاًثِ اس عَی تخؼ ػوَهی خَاٌّذ تَد.
 

 1391: برآٍرد تَاى هالی خاًَارّای ضْری کطَر در سال 1جذٍل 
تَاى تولک در 

صَرت افسایص 

 حجن ٍام

 )هترهربع(

تَاى تولک با فرض 

 333هحذٍدیت ٍام 

هیلیَى 

 ریالی)هترهربع(

درصذ تجوعی 

خاًَارّای 

فاقذ هسکي 

 هلکی

خاًَارّای فاقذ هسکي 

 هلکی)درصذ(
 دّک درآهذی

 اٍل 14.4 14.4 14 12

 دٍم 11.1 45.3 .1 17

 سَم 11.8 1.1. 13 21

 چْارم 11.5 4..8 45 31

 پٌجن 11.4 54.1 .1 46

 ضطن 3.1 3..1 51 68

 ّفتن 3 1.3. 1. 91

 ّطتن 4.1 45 34 119

 ًْن 4.. 34 143 166

 دّن 4.. 111 454 335

 کل 111 - 51 69
 .1131ّای ًن درآهذ  هاخذ: ؼزح جاهغ هغٌي، هؽالؼات هغٌي گزٍُ

 هیلیَى ریال 13 -1131هتَعػ هیوت ّز هتز هزتغ هغٌي در عال *
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 ر هسکيهسألِ: ًاکارایی بازا -

 

 تَاى تِ ًاًارایی تاسار هغٌي تَجِ ًزد: اس دٍ دیذگاُ هی

 

اٍل: ًثَد تؽاتن السم تیي الگَی عاخت ٍ ػزظِ تا الگَی تواظای هغٌي تِ ػٌَاى عزپٌاُ ًِ ًاؽی 

 اسػَاهل سیز اعت:

  .ًاكی ًثَدى تَاى هالی خاًَارّای ًن درآهذ ٍ هیاى درآهذ ؽْزی در تأهیي هغٌي هتؼارف 

  هوزرات تلٌیي سهیي ٍ حذاهل هؽؼات تلٌیٌی ًِ تا تَاى هالی خاًَارّای ًن درآهذ ٍ هیاى ٍجَد

 درآهذ عاسگاری ًذارد.

 

ای هغٌي ًِ تاػث ؽذُ  دٍم: ٍجَد تاسارّای جذاگاًِ ٍ تا حذٍدی ًاهتذاخل تزای تواظای هصزكی ٍ عزهایِ

ػ خاًَارّای پز درآهذ هؼؽَف تِ ای تزای هغٌي تِ ؼَر ػوذُ تَع گیزی اس تواظای عزهایِ عْن چؾن

ّای ؽذیذ در تاسار ًیش ًاؽی اس  ٍاحذّای تا هغاحت تشرٍ ٍ الثتِ لًَظ گزدد. یٌی اس ػلل تزٍس ًَعاى

 ّویي ػاهل اعت.

 

 درصذ 1384 - 91: هقایسِ الگَی عرضِ با تقاضای هصرفی هسکي در دٍرُ 2جذٍل 

 133بیص از  کل

 هترهربع

 53کوتر از  هترهربع 133-53

 هترهربع

 

 الگَی عرضِ 11 14 .5 133

 تقاضای هؤثر 43 13 14 133

 ّای عاختواًی تخؼ خصَصی، تزآٍرد هؾاٍر تاًي هزًشی: آهار كؼالیت

 عالِ اعت. .*ارهام هزتَغ تِ تواظای هؤثز ٍ ػزظِ هیاًگیي 

 

 هسألِ: ًظام تأهیي هالی هسکي هحذٍد ٍ ًاکارآهذ است. -

 

 اًذاسُ ًاكی تَعؼِ ًیاكتِ ٍ اًذاسُ آى ًغثت تِ ًیاسّا هحذٍد ٍ ًَچي اعت. ًظام تأهیي هالی هغٌي تِ

   ُ1148 - 31عْن ًظام تاًٌی اس ًل تأهیي هالی هغٌي تا احتغاب خػ اػتثاری هغٌي هْز در دٍر ،

 درصذ تَدُ اعت. 11حذٍد 
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 لی ًؾَر ًوتز تاسار رّي تِ ؽذت ًَچي ٍ هٌوثط ؽذُ ٍ ًغثت ارسػ تاسار رّي تِ تَلیذ ًاخالص داخ

درصذ ٍ در ًؾَرّای تَعؼِ  81تا  11اس یي درصذ اعت. ایي ؽاخص در ًؾَرّای در حال تَعؼِ 

 درصذ اعت. 81یاكتِ تیؼ اس 

  ًلاف 1131پَؽؼ ٍام خزیذ هغٌي در حذ تغیار پاییٌی اعت. در تْزاى ٍام هغٌي پزداختی در عال ،

ّا  هتزهزتغ ٍ در تزخی اس اعتاى 11هن در اصلْاى داد. ایي ر هتزهزتغ سیز تٌای هغًٌَی را هی 5تأهیي 

 گزكتِ اعت.  هتزهزتغ را در تز هی 1.تا عوق 

  ّای گذؽتِ تِ عوت عاخت ٍ ػزظِ هغًٌَی  درصذ تغْیالت تاًٌی اػؽایی در ؼَل عال 5.تیؼ اس

 عَم دادُ ؽذُ ًِ كاهذ اثز تخؾی السم تَدًذ.

 ُتا اّویتی ًذاؽتِ اعت. تاسار عزهایِ در ًظام تأهیي هالی هغٌي جایگا 

 ِهحَر ٍ هثتٌی تز تاسار ًَتاُ هذت پَل اعت.  ؼَر ػوذُ تاًي تأهیي هالی، ت 

 ٍُّای پاییي درآهذی دؽَار اعت. تاسپزداخت ٍام تزای گز 

 ُگذاری در صٌذٍم  تاًي هغٌي تٌْا تاًٌی اعت ًِ تؼْذ پزداخت تغْیالت خزیذ هغٌي در هثال عپزد

 اًذاس هغٌي را دارد. پظ

 

 هسألِ: پذیذُ اسکاى غیررسوی رٍ بِ گسترش است. -

 

 ّای  گاُ كوذاى تَاى اهتصادی تزای دعتزعی تِ تاسار رعوی سهیي ٍ گغتزػ كوز عثة ایجاد عًٌَت

 ؿیزرعوی ؽذُ اعت.

 ّشار ٌّتار اس اراظی  51هیلیَى ًلز اس جوؼیت ًؾَر در هغاحتی تالؾ تز  11دٌّذ ًِ  تزآٍردّا ًؾاى هی

 وی ؽْزی ٍ رٍعتایی عًٌَت دارًذ. تاسار ؿیزرع

 ِرٍ  ًواغ تحزاًی تِ ؼَر ػوذُ ؽْزّا ٍ رٍعتاّایی ّغتٌذ ًِ تِ دالیل گًَاگَى تا اهَاج هْاجزتی رٍت

 ّا تیؼ اس تَاى اكشایؼ ػزظِ اعت. ّغتٌذ ٍ عزػت تواظای سهیي ٍ هغٌي در آى

  ٍ اًذ، ًواغ تحزاًی  ؽْزعتاًی ؽذُتِ ؼَر ػوذُ ؽْزّای تشرٍ ٍ ؽْزّایی ًِ تثذیل تِ هزاًش اعتاًی

 دٌّذ. ًؾیٌی را تؾٌیل هی هغٌي ٍ حاؽیِ
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  تزًذ ًِ  هیلیَى خاًَار در ٍاحذّای هغًٌَی دارای یي اتام ٍ ًوتز تِ عز هی 1.5در عؽح ًل ًؾَر

ّای ؿیزرعوی ّغتٌذ. ایي خاًَارّا ؽزایػ تذ هغٌٌی را  گاُ ّا در هحذٍدُ عًٌَت هیلیَى آى 1.1

 ٍ تِ ًوي دٍلت تزای تْثَد ٍظؼیت هغٌي خَد ًیاسهٌذاًذ.ًٌٌذ  تحول هی

 

 هسألِ: حجن ٍاحذّای فرسَدُ ٍ ًیازهٌذ ًَسازی در سطح باالیی قرار دارد. -

 

ّای كزعَدُ  ّشار ٌّتار اس اراظی ؽْزی جشء هحذٍدُ تاكت ..تاكت تغیاری اس هٌاؼن ؽْزی كزعَدُ اعت. 

 ّغتٌذ ٍ تِ ًَعاسی ًیاسهٌذاًذ.

 هیلیَى  4.1ٍ  1تِ تزتیة تِ  1815ذّای هغًٌَی ؽْزی ٍ رٍعتایی ًیاسهٌذ ًَعاسی تا عال تؼذاد ٍاح

 ٍاحذ خَاّذ رعیذ.

 ّا تِ عوت  ّای ًن درآهذ اس هحذٍدُ ایي تاكت ّای اخیز هٌجز تِ راًؼ گزٍُ هذاخالت ًاهٌاعة در عال

 ّای ؿیزرعوی ؽذُ اعت. گاُ عًٌَت

 ّای تاارسػ تاریخی ٍارد ًزدُ اعت. صذهات سیادی را تِ تاكت ّای اخیز هذاخالت تذٍى تزًاهِ در عال

 

 ریسی ضْری ًاکارآهذ است. ًظام هذیریت ٍ برًاهِ -

 

 ِریشی ؽْزی ًتَاًغتِ اعت تا تٌظین هٌاعة جزیاى ػزظِ سهیي ؽْزی تؼادل تیي جزیاى  ًظام تزًاه

 ػزظِ ٍ تواظای سهیي را حلظ ًٌذ.

 اًذ هَكویت اًتظاری را در جذب  ْزّای جذیذ، ایي ؽْزّا ًتَاًغتِگذاری گغتزدُ در ؽ رؿن عزهایِ ػلی

 جوؼیت ًغة ًٌٌذ.

 ٍُّای ًن درآهذ ؽْزی ًذارًذ ٍ  ظَاتػ ٍ هَاػذ ؽْزی در اًثز هَارد عٌخیت السم را تا ٍیضگی گز

 ّویي اهز هَجة گغتزػ تاسار ؿیزرعوی سهیي ؽذُ اعت. 

درآهذّای حاصل اس عاخت ٍ عاس ٍ پذیذُ كزٍػ تزاًن هاساد اتٌاء تیؼ اس حذ ًظام درآهذی هذیزیت ؽْزی تِ 

در دٍ دِّ اخیز در ػول هَجة اكشایؼ هیوت سهیي در عؽح ؽْزّا ٍ اكشایؼ هیوت هغٌي ؽذُ اعت. هْار 

 ّای هغٌي را تا ؽٌغت هَاجِ عاسد. تَاًذ در هیاى هذت تواهی تزًاهِ ًؾذى ایي رًٍذ هی
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 ذی بْیٌِ است.هسألِ: صٌعت ساختواى فاقذ کارآه -

 

 ّای عاخت تاال ٍ هصزف اًزصی در تخؼ عاختواى تغیار سیاد اعت. هذت عاخت ؼَالًی، ّشیٌِ

 ّای تَلیذ صٌؼتی ٌَّس ػوَهیت ًیاكتِ ٍ عْن تَلیذ صٌؼتی هغٌي در حذ ًاچیشی  اعتلادُ اس رٍػ

 اعت.

 ّویي اهز تِ صَرت  آٍری ًَیي ؽذُ گذاری در كي ثثاتی تاسار هَجة اكشایؼ خؽزپذیزی عزهایِ تی ٍ

 آٍری ػول ًزدُ اعت. هاًؼی عاختاری در راُ تَعؼِ كي

 ( 1.5هویاط تَلیذ ًَچي اعت )ٍاحذ در ّز پزٍاًِ عاختواًی 

 

 1131 ّای هسکًَی ٍ هصالح عوذُ بِ کار رفتِ در سال : هذت زهاى تکویل ساختواى3جذٍل 
  (هذت زهاى تکویل)هاُ سْن از کل پرٍاًِ ساختواًی )درصذ(

 کل 48 111

 بتًَِ آرهِ 44 51.5

 اسکلت فلسی 41 11

 آجری یا تیرآّي 41 ..11

          1131ّای عاختواًی تخؼ خصَصی  *تاًي هزًشی، آهار كؼالیت

 

 ای در هسکي  ّای هٌطقِ : ًابرابریهسألِ -
 

 ّای كزارٍ  ّا ٍ چالؼ هٌذی اس تَلیذ ٍ تَسیغ هغٌي، یٌی اس هغألِ ای در تْزُ ّای ؽذیذ هٌؽوِ ًاتزاتزی

 اعت. 

 ّای هغٌي دارای  ّای عیغتاى ٍ تلَچغتاى، ًزدعتاى، ًزهاًؾاُ ٍ خَسعتاى اس ًظز ؽاخص اعتاى

 ٍظؼیتی تغیار ًاهٌاعة ّغتٌذ. 
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ّای تَسعِ  گیری از تجارب برًاهِ در هطالعات طرح جاهع در هَاجِ با هسائل پیص گفتِ ٍ با درس

 َاى راٌّوای عول ٍ تذٍیي برًاهِ هذ ًظر قرار گرفتِ است:بِ عٌ زیراصَل   ،اٍل تا پٌجن

 ّا تا اٍلَیت دادى  یاتی ّوِ اكزاد ٍ خاًَارّای ایزاًی تِ هغٌي هتٌاعة تا ًیاس آى كزاّن آٍردى اهٌاى دعت

ٍیضُ رٍعتاییاى ٍ ًارگزاى.  ّا، تِ تِ ًیاسهٌذتزیي

  ُّای هختلق اهتصادی ٍ  تِ ؼَر كزاگیز تزای گزٍُاسدیاد ًوّی ٍ ارتواء ًیلی تَلیذ ٍ ػزظِ هغٌي ٍ عزپٌا

ّای هختلق عزسهیي ایزاى.  اجتواػی ٍ در پٌِْ

  ،رهاتتی ٍ اجتواػی ؽذى تاسار هغٌي ٍ سهیي تزای تعویي رؽذ ٍ رًٍن پایذار تخؼ هغٌي ٍ اهتصاد ًؾَر

ّای هختلق درآهذی. تِ ّوزاُ پَؽؼ گزٍُ

 ِّای  تزای توام خاًَارّا تا ًحَُ "پذیز تَاى"تعویي ػزظِ هغٌي ّا ٍ تاسار هغٌي تزای  كزاگیز تَدى تزًاه

هختلق تصزف ٍ ًیلیات گًَاگَى.

  ارتواء صٌؼت عاختواى تزای تأهیي هغٌي تاًیلیت ٍ ارساى ٍ دارای َّیت رهاتتی، تعویي رهاتت هَكن تا

ی.هٌْذع -رهثای خارجی در ایزاى ٍ حعَر هَكن در تاسارّای خارجی ٍ صذٍر خذهات كٌی 

 ٍیضُ تزای  ّای ٍاهؼی ٍ هالی، تِ ّای جاهغ ًْادی ٍ عاسهاًی در تخؼ ّا ٍ تزپائی ًظاهات ٍ عاهاًِ ركغ ًاعتی

ّای  گاُ ّای كزعَدُ ٍ عًٌَت درآهذّا ٍ تْغاسی هغٌي در تاكت تأهیي هغٌي رٍعتائی، ًارگزاى، ًن

ؿیزرعوی.

 لتی در جْت ًارآهذعاسی كؼالیت دٍلت ٍ ّای تخؼ دٍ سدایی ٍ توزًشسدایی ٍ ؽلاف عاسی كؼالیت تزاًن

ًارایی تاسار هغٌي. 

 ّای هغٌي  عاسی ًظام یاراًِ ّای ركاُ اجتواػی ٍ تخؼ هغٌي اس ؼزین تْیٌِ اكشائی ٍ تؼاهل تیي تزًاهِ ّن

در چارچَب ًظام كزاگیز ركاُ اجتواػی. 

 تعویي تٌَع اهتصادی ٍ اجتواػی، ریشی كعایی تزای  ّای تخؼ هغٌي تا تزًاهِ اكشایی تزًاهِ ّواٌّگی ٍ ّن

عالهت اجتواػی ٍ حلظ هحیػ سیغت در كزآیٌذ تأهیي هغٌي.

  ٌِعاسی ًظام هالیاتی ٍ ػَارض دٍلتی ٍ هذیزیت ؽْزی ٍ رٍعتایی تزای تٌظین تاسار سهیي ٍ هغٌي ٍ  تْی

ّای هغٌي.  كزاگیز عاختي پَؽؼ تزًاهِ

 ٌِّای هغٌي.  ر سهیي ٍ هغٌي ٍ كزاگیز عاختي پَؽؼ تزًاهِعاسی ًظام تاًٌی ٍ هالی تزای تٌظین تاسا تْی 


