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 نادر احمدبیگی 

 مرکز تحقیقات و پژوهشی نیکا پویش  ،Post DBA ،مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار  

 

 چکیده 

قرار داده  شغل را در جامعه ایران تحت پوشش    1۳00تولیدات وابسته و مشاغل وابسته زیادی دارد که حدود    ،صنعت ساختمان

است یعنی اشتغالزایی بسیار باال و تولیدات صنایع وابسته به آن و از این پس صنعت ساختمان را باید یک صنعت مادر نامید که  

های  مدیریت  اعمال  و به دلیل  شدیدی رو به رو است  گذاری در این صنعت با نوساناتاز این رو سرمایه  .بسیار حائزاهمیت است

به  ایسلیقه  مشاغل  ت  منجر  و  وابسته  تولیدات  همچنین  و  مسکن  بخش  در  تقاضا  و  عرضه  بازار  رکود  باعث  که  شدیدی  ورم 

چگونه  و اینکه    صنعت ساختمان با توجه به هر نوع اقتصادی که در آن جامعه وجود دارد  خصوصدر    .شده استبه آن    وابسته

از مشکالت کنونی    که  های نوین اجرا کردتکنولوژی و تکنیک اجتماعی و اقتصادی را ترمیم و    ، های فرهنگیتوان زیرساخت می

تدوین شده    رشد  ردیابی   مسکن  رکود  و  تورم  هایدوره  گیریشکل  دالیل بررسی    تا پژوهش حاضر با هدف در این راس  .کاست

 . است

 

 . روشهای نوین ،مسکن  ،تورم ،رکودهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

ب( روند شتابان شهر نشینی و شهر   ،جهان در حال حاضر دارای دو ویژگی عمده جمعیتی است: الف( افزایش شدید جمعیت

( جهان    .(6ص    ،1۳71  ،زنجانی گرایی  جمعیت  فضایی  سازمان  در  غالب  روند  نشینی  شهر  که  طوری  است  به 

(Carter,1981,p24  و این ویژگی در میان کشورهای در حال توسعه ) نمود بارزتری نسبت به جهان توسعه یافته نشان می

تاریخی  . دهد نظر  از  عادی محسوب می شود  ، از طرفی  غیر  امری  این کشورها  میان  گرایی در  و شهر  نشینی  به    ،روند شهر 

 .  (81ص   ،1۳77، شکوییاست )توسعه را تحت تأثیر قرار داده  طوری که امروزه همه مسایل کشورهای در حال

چرا که تغییرات اقتصادی می    ،جایگاهی خاص در اقتصاد دارد  ، دارد  علت تمایزهایی که با دیگر نیازهای انسانبخش مسکن به  

ضمن اینکه رکود و رونق ادواری این بخش بر سایر فعالیت های اقتصادی بی    ، تواند بر این بخش تأثیرات زیادی داشته باشد

 .  تأثیر نیست

مسکن  شهروند  هر  اولیه  نیازهای  از  فرد   یکی  زندگی  کیفیت  در  بسزایی  تاثیر  تواند  می  نیاز  این  که  باشد  باشد  می    . داشته 

ت است که هزینه های  باعث شده  زندگی شهری  استانداردهای  افزایش  و  زندگی شهرنشینی  مین مسکن در شهرها  أ گسترش 

ترسی اقشار و گروه های  گیری داشته باشد که این امر باعث کاهش دس بخصوص شهرهای مرکزی و کالن شهرها افزایش چشم

 .  آسیب پذیر به مسکن مناسب شده است

ایران دارای یک مدیریت سلیقه  اقتصادی صنعت ساختمان در جامعه  اجتماعی و  فرهنگ  باعث  اساساً  ناکارآمد است که  ای و 

آمدن  وجود عامل به   پی شده که موجب تورم و رکود در صنعت ساختمان و در بازار عرضه و تقاضا ودرایجاد مشکالت زیاد و پی

 .  سودجویان اقتصادی در آن صنعت شده است

سیاست و  اهداف  از  نوینیکی  طرح  سرمایهتبدیل    ،های  کاالی  از  ساختمان  و  آپارتمان  کاالی  کردن  گرفتن  قرار  به  گذاری 

 .  آتی ارائه خواهد شدای دارد که در مطالب در این راستا طرح نوین برنامه راه ویژه .هاستمصرفی در سبد خانواده

 

 نواع مسکن ا

 مسکن عمومی   -

-Wagnerدر ارتباط با قانون مسکن  New Deal1 مسکن عمومی اصطالحی است که همزمان با برنامه دولتی در اواخر دوره

Steagall   ابداع شد  19۳7در سال از رکود بزرگ  اقتصادی حاصل  در   .(Kasdan & Sinha, 2013)  در پاسخ به بحران 

های  عنوان خانهگاهی اوقات به  ، درآمد که دارای نام مشخص بود مسکن عمومی بودتنها سیاست مسکن اقشارکم  1945سال  

مهاجرنشین( شهری )  یمستعمراتهای  خانه  ها ازای بود برای تمایز این بخش پایداری وسیله  . شدپایدار برای اجاره از آنها یاد می

ساخ محلی  مصالح  با  صاحبانشان  توسط  بودندکه  شده  پایه  ، ته  مساکن  این  که  بود  معنا  این  به  پایداری  ترین ایهمچنین 

بعالوه برخی معتقدند که عمومی    .اند و نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارنداستانداردهای ایمنی و سالمتی را برآورده کرده

ساز محلی و ایجاد شرایطی که در آن  وساختی این است که دولت ابزاری برای پرورش صنعت  دهندهها نشانبودن این خانه

فراهم کرده    ،شودو بتون استفاده می  2مصالح چند بعدی   ،گیرد و از مصالح غربی و مدرن مانند آجرآموزش حین کار صورت می

ها  پروژهاین    ، به طورکلی  . های موثری برای تحکیم حمایت سیاسی شدهای عمومی وسیلهی مهم این است که پروژهنکته  .است

ترین مشکل مسکن عمومی قیمت مهم  .رفتی تعهد دولت نسبت به رفاه مردمش به شمار میدر منظر عمومی به عنوان نشانه

 
 .شوداطالق می  1929بعد از بروز رکود بزرگ اقتصادی در سال  ایاالت متحده آمریکاجمهور  رئیس فرانکلین روزولت به برنامه اقتصادی و اجتماعی  1

2 dimensional timber 
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شد شد برای دولت هزینه زیاد بود و اگر از طریق یارانه پرداخت نمیدر صورتی که اجاره از طریق یارانه پرداخت می  ،آن بود

  . قیمت بودنداستانداردهای باال اغلب به موازات استفاده از مصالح وارداتی بود که بسیار گران  . د شهزینه برای ساکنین زیاد می

ساکنین   . ها بود که با توجه به آب و هوا و فرهنگ اروپایی طراحی شده بودندمشکالت دیگر اغلب شامل مشکالت مدیرت پروژه

ها  آن  .تطبیق دهند   ، کنندای پیروی میررات خودسرانه و مستبدانهمجبور بودند که خود را با فضاهای ناآشنای زندگی که از مق

های  ها و مقاومت ناخشنودی  .هیچ نقشی در تعریف این قوانین نداشته و در کل کنترل بر فضای زندگیشان را از دست دادند

سرانجام در تعدادی از    .تندها را نداشهایی شد که مجریان محلی توان و مهارت فائق شدن بر آنمنجر به ایجاد چالش  ،حاصل

تر کند و هم  صرفهبهای که آنها را هم مقرونشان را به شیوهبه ساکنین مسکن عمومی این اجازه داده شد که مسکن  ،کشورها

دهند   ،ترمناسب توسعه  و  موارد  .تغییر  بسیاری  در  وجودیساختمان  ،اگرچه  علت  و  شدند  ناامن  و  رفته  زوال  به  رو  شان ها 

تواند مشکل مسکن را  المللی به این نتیجه که مسکن عمومی نمیهای بینزودی بسیاری از نخبگان و سازمانبه  .شد  دارخدشه

صورت گرفت   ۳المللی کار توسط سازمان بین  195۳ای که در سال  مطالعه  . دست یافتند  ،توسعه حل کنددر کشورهای درحال

های  بعدها بررسی  .آن را در اولویت پایینی قرار داده است  ،اما هزینه های زیاد آن  ،نشان داد مسکن عمومی در اصل خوب بوده

المللی کار نشان دادند که مشکالت مسکن عمومی بیشتر از جنس مادی بوده و ترجیحا آن را  الملل و سازمان بینسازمان بین

 & Harris)  ها مسکن عمومی را به عنوان ایده غیر عملی مطرح نمودند منتهای مراتب این سازمان  . کنند کمتر پیشنهاد می

Ceinwen, 2003).  یارانههم مساکن  استاکنون  رایج  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  هنگ  .ای  که  وجودی  )با  یک کنگ 

ای در  حکومت نقش عمده  .شودداری شناخته مییهعنوان یک دیواره دفاعی قوی در مقابل سرمابیشتر به  ،توسعه(کشور درحال

هنگ مسکن  کندبازار  می  بازی  می  . کنگ  نشان  از  آمار  بیشتر  هنگخانواده  %46دهد  زندگی  های  عمومی  مساکن  در  کنگی 

 ,Sang Ho & Wongهستند )از این مساکن عمومی تحت مالکیت خصوصی    %۳6شود که تقریبا  کنند و مالحظه میمی

2009)  . 

درحالتحکوم جهان  مسئولیتهای  با  زاغهتوسعه  در  مسکن  کیفیت  بهبود  راستای  در  مضاعفی  سکونتگاههای  و  غیر  ها  های 

بویژه    -با این وجود تنها برخی دولت ها  . باشندمواجه می  ، رسمی و نیز تامین زمین و خانه برای کسانی که فاقد مسکن هستند

های مسکن عمومی بزرگ مقیاس  تصمیماتی در رابطه با برنامه  ، اندوبی داشتهآن ها که در دهه گذشته رشد اقتصادی نسبتا خ

های آپارتمانی و تراکم باالی شهری  های اولیه برنامه های مسکن عمومی با مجتمعکنگ نمونهسنگاپور و هنگ  .اند اتخاذ کرده

 (1۳9۳ ،به نقل از سمیه خداویسی (Bredenoord & van Lindert, 2010)باشند می

 

 مسکن اجتماعی   -

تامین مسکن   . دهندمداخالت گوناگونی را صورت می  ،های اقتصادی و اجتماعی شکست بازارها در راستای بهبود هزینهحکومت

شود یکی از اشکال  تر از بازار تعریف میهای پایینهای غیرانتفاعی با اجارهاجتماعی که تامین مسکن توسط حکومت و سازمان

اجاره  . باشدمیاصلی مداخالت دولت   تعیین  اجتماعی سه ویژگی کلیدی دارد:  پایینمسکن  بازارهای  از سطح  بر    ،تر  ساکنین 

مقیاس و گستره مسکن اجتماعی مبتنی بر قراردادهای مالی و سیاسی    ،اساس نیاز تعیین شده اند نه توانایی یا میل به پرداخت

و خدماتی  حکومت می که جوهره محصوالت  اساسی  نکته  توسعهباشد  توسط  مهیا میکه  اجتماعی  را  دهندگان مسکن  شوند 

توانند از طریق مناقصه با ها نمیو به همین دلیل آن  ها غیر بازاری هستنددهد این است که این محصوالت و فعالیتتشکیل می

 
3 ILO 
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ای مسکن به جای نیاز یهپول نقد و یا دیگر منابع مالی در رقابت به دست آیند و این محصوالت به طور اساسی به نیازهای پا 

خود را در    توانند نیازهای مسکنها نمیمسکن اجتماعی به این دلیل وجود دارد که همه خانواده  . کندموثر آن تعلق پیدا می

؛ به  (Reeves, 2005. 254کنند  برآورده    ،بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و نسبت نامتعادل قیمت مسکن به درآمد

 .  (1۳9۳ ،نقل از خداویسی

کند که نیازهای اجتماعی برای مسکن از نیازهای موثر  و همکارانش معتقدند مسکن اجتماعی زمانی ضرورت پیدا می  4مکلنان

 (Winters & Elsinga, 2008) ی مسکن پیشی بگیردبرا

 

 مسکن خودیار   -

  ، ها های دیگر مسکن عمومی برای حکومتیکی از گزینه . سازندشان را میها نفر خودشان مسکنمیلیون ،توسعهدر دنیای درحال

عنوان یک به  1940گرفت و در اواخر دهه  این برنامه به طور ویژه در اروپا انجام    .های مالی و تکینکی به آنها بودپیشنهاد کمک

این بود که تصرف توسط مالک را   ،دیگر مزایای آن  .تر از مسکن عمومی بودی آن بسیار کمهزینه  .ی شاخص شناخته شدبرنامه

هایشان  خانهدهد که در  داد که بسیاری بر این اعتقادند که منجر به پایداری اجتماعی شده و به مردم این امکان را میارتقاء می

رسید  ای بود که به نظر میبرنامه  ،این برنامه  . دهدها را افزایش میگذاریاحساس غرور کرده در حالی که پس اندازها و سرمایه

کردند که  ها مساکنی را تولید میآن . کردندها و مصالحی مشابه استفاده می مالکان سازنده از روش . ای داردهای بالقوهسودمندی

های فوری تولید  زاغه  ،منتقدان بر این اعتقادند که خودیاری  . شدندعنوان موقت یا کم استحکام شناخته مینخبگان بهاز نظر  

طاقت  .(Harris & Ceinwen, 2003)  کندمی قانونی  سیستم  که  صورتی  در  معتقدند  شهری مدافعان  فقرای  مانع  فرسا 

توانند برای چنین ساختار خودگردانی این است که خانوارها می زرگمزیت ب .خودشان قادر به ساختن مسکنشان هستند ، نباشد

منازل بهبود  یا  اولویتگسترش  و  نیازها  به  توجه  با  بگیرندشان  تصمیم  اولویت  . هایشان  که  است  برای  پرواضح  مسکن  های 

در    .فقرای شهری به طور قطعی وجود نداردحل استاندارد برای  در نتیجه یک راه  . یابدها تغییر میخانوارها مطابق با نیازهای آن

مسکن ساخت  برای  خانوارها  سیاست  می این  دریافت  بیرونی  حمایت  اشکال   .کنندشان  است  ممکن  بیرونی  حمایت  چنین 

ارائه بهبود و  از  باشد  به زمینمختلفی داشته  اساسی  تا کمکی خدمات  برنامهها و قطعات  با  و  های تکنیکی  های میکرومالی 

تواند دسترسی به سرپناه  توسعه مناسب است و میدرآمد در کشورهای درحالی؛ این استراتژی برای اکثر خانوارهای کمخودیار

خانه تقاضای  و  عرضه  میان  شکاف  که  چرا  سازد  ممکن  هرکسی  برای  ارزانرا  درحالهای  کشورهای  در  بسیار قیمت  توسعه 

)گسترده   همکاران  به  ،Bredenoord & van Lindert, 2010است  و  زیاری  از  دهه    .(1۳89  ،نقل  شروع   1990از 

خانوادهاستراتژی خودیار  مسکن  با  مرتبط  محالتهای  و  سیاستبه  ،ها  از  بینطورکلی  شدند    ، المللیهای  محو  شهری  و  ملی 

Bredenoord & van Lindert, 2010)،  1۳9۳ ،به نقل از سمیه خداویسی)  . 

 

 مسکن قابل استطاعت   -

توانند هزینه مسکنی که در بازار بدون صرفه به این معناست که چه خانوارهایی در گستره مختلف درآمدی میبهمقرون مسکن  

های مسکن نسبت به  مقرون به صرفگی به طور قراردادی از طریق نرخ هزینه .توجه به کیفیت مسکن مهیا شده است را بپردازند

راستای متعادل قرون به صرفگی مسکن به چالشم  .(Thalmann, 2003)  شوددرآمد محاسبه می هایی که هر خانواده در 

 
4 Maclennan 
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های درآمدی خود با آن مواجه است اشاره های غیر مسکن در محدودیتکردن هزینه بالفعل و بالقوه مسکن خود و سایر هزینه

برای خانوارهامسکن در صورتی که دیگر هزینه  .کند می را تحت فشار قرار دهد  بدیهی است که   .باشد صرفه نمیبهمقرون  ،ها 

از مسکن را تحت فشار قرار میهای مسکن همیشه هزینههزینه مقرون به صرفگی ویژگی مسکن نیست بلکه   .دهندهای غیر 

همه نوع مسکنی قابل پرداخت است و هزینه آن هیچ اهمیتی ندارد و برای    ، برای برخی  .باشدارتباطی میان مردم و مسکن می

صرفه به همان اندازه که بهدر دسترس نبودن مسکن مقرون  . مسکنی قابل پرداخت نیست مگر آنکه رایگان باشد  برخی هیچ نوع

است بزرگ  فقرا مشکلی  به  ،برای  نیز  میان درآمدها  بزرگی مطرح میبرای  نظر    .(Wadhwa, 2009)باشد  عنوان مشکل  از 

  ، توزیع کیفیت مسکن  ،های مسکنگیرد از جمله توزیع قیمتبر میصرفه بودن مسکن معانی زیادی را در  بهاقتصاددانان مقرون

درآمد خانواده  ، توزیع  گرفتنتوانایی  وام  برای  مسکنسیاست  ، ها  بازارهای  بر  تاثیرگذار  عمومی  عرضه    ،های  بر  موثر  شرایط 

 ه بخش تقاضا مدیریت شودتواند از طریق یارانه بخش عرضه و یارانصرفگی مسکن میبهمقرون  . مساکن نوساز و انتخاب مردم

(Winters & Elsinga, 2008)  . 

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله این دالیل می .ورم در بازار مسکن دالیل مختلفی داردت

 
 : دالیل تورم بازار در مسکن1شکل  

به همین    .شودموجب افزایش قیمت یا به عبارتی افزایش تورم می  ، بدیهی است که افزایش تقاضا در دوران رونق بازار مسکن

 .  شودباعث افزایش قیمت مسکن می ،بدون اینکه شاهد افزایش تقاضا در بازار باشیم( )ترتیب مثال افزایش نرخ دالر نیز 

ها  در آن از یک طرف تعداد معامالت در بازار مسکن کاهش یافته و همزمان قیمت  با این اوصاف؛ رکود تورمی شرایطی است که

افزایش است این بازار نیز   ،تورمی که در جامعه وجود دارد  ،یعنی علیرغم رکود در بازار مسکن؛  به دالیل مختلف در حال  به 

 .  منتقل شده است

این است که سودجویان اقتصادی باعث تورم و رکود این    ،ساختمان شدهیک عامل دیگر که موجب تالطم )نوسانات( در صنعت  

دست در صنعت ساختمان برای به    . های دیگری است و فعالیت دارنددارانی که شغل آنها در صنعتاند و سرمایهصنعت شده
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دهند که باز هم نبود نظارت  گذاری غیراخالقی و غیراصولی انجام میسرمایه  ،آوردن سود بیشتر و احتکار کاالهای این صنعت

 .  در صنعت ساختمان موجب بروز مشکالت شده است

گیرد که این درصد ذکر شده شامل تمام صنایع وابسته مستقیم و درصد اقتصاد جامعه را دربرمی  70صنعت ساختمان حدود  

کننده به مصالح  و عناصر تبدیل  غیرمستقیم است که صنایع غیرمستقیم شامل معادن زیرزمینی و معادن مادر هستند که موارد

پوشی کرد و  شود چشمهمچنین از نیروی انسانی متخصص و فنی و از نیروی کارگری هم نمی  .دهندساختمانی را تشکیل می

 .  درصد است  70کننده تکمیل ، شدهباید به عنوان یک اقتصاد نیروی انسانی و کارآمد نام برد که تمام موارد گفته 

ایران هنوز به  در موارد خدمات صن ارائه  عت ساختمان هم مشکالت زیادی وجود دارد چراکه در  صورت کامالً سنتی خدمات 

توانند اعمال نظر در صنعت ساختمان به خصوص نمی ،شود و در هیچ مدیریت و قوانینی نظارتی وجود ندارد و اگر هم هستمی

باشند داشته  تقاضا  و  عرضه  نظارتی  . بازار  نهاد  نداردراهوزارت    ، تنها  مستقیم  نظر  اعمال  که  است  دلیل    .وشهرسازی  به  شاید 

 .  توانند نظارت مستقیم داشته باشندنمی ،های داخلی وزارتخانهسیاست

تواند نظارت و اعمال نظر در بازار عرضه و  در حال انجام وظیفه در کشور است و نمی  ،با سابقه زیادی که دارد  ، اتحادیه امالک

هنوز   کند چون  مثمرثمری تقاضا  کار  دلیل  همین  به  و  دارد  اساسی  تغییرات  به  نیاز  و  بوده  سنتی  و  قدیمی  ساختار  گرفتار 

 .  تواند بکند نمی

قیمت و  تقاضا  و  عرضه  بازار  راستای  امالک در  ندارند چون  خدمات مشاوران  و تخصصی  قانونی  توان  آپارتمان  و  گذاری ملک 

تعریف قانونی  و  سنتی  امساختار  این  برای  دلیلنشده  همین  که  داراست  را  مهم  بسیار  شد  ،ر  زیادی  مشکالت  تمام    . موجب 

 .  های اقتصادی و رفتاری شد باعث اختالفات حقوقی و بداخالقی ، مواردی که ذکر شده

قیمت  سنتی  روش  همان  به  که  است  امالک  مشاوران  در  امروز  کاری  روش  مییک  نمی  .کنندگذاری  هم  توانند  گاهی 

کنند؛ همان مالکانی که شغل دیگری در  انجام دهند چرا که مالکان قیمت را با توجه به تورم اعالم می  گذاری را شایستهقیمت

این  است که  را موجب شده  احتکار کاال  نیز  و  آورده  به وجود  اقتصادی  بداخالقی  این عمل  دارند که  رفتار  صنعت دیگر  گونه 

گذاری از جانب  مشاوران امالک تسلیم قیمت  ، به همین دلیل  .استگرفته از همان رفتار سیاسیون و سودجویان اقتصادی  نشأت

 .  شوندمالکان می

گاهی دیگر این افراد از   .شود و افراد سودجوی دیگر پدیدار خواهند شدهمین امر موجب هرج و مرج در بازار عرضه و تقاضا می

سلیقه مدیریت  به  عوامل  که  هستند  اقتصادیای  بداخالقی  این  نامحسوس  می  صورت  انجام  این    . دهندرا  از  برخی  بعضاً 

ای وجود  بسیار است و هم مشکالت بسیار و پیچیده  ،صحبت در مورد صنعت ساختمان  .ها هم هستندسودجویان همان آقازاده

 . دارد

فکر کرده به حال  تا  عمدهآیا  این صنعت که بخش  دارداید  اختیار  در  را  عزیزمان  اقتصاد جامعه کشور  از  بخش  توانمی  ،ای  د 

 محرک مهم باشد؟ 

 بخش دیگری از صنعت ساختمان است؟  ،اید تخصص اقتصادآیا فکر کرده

تواند مفید و  برنامه راه آینده برای حل مشکالت صنعت ساختمان نوآوری در طرح نوین برای حل مشکالت صنعت ساختمان می

 .  شودای اجرا میهای ویژهسازنده باشد که با خلق و ارائه تکنیک 
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 :به این شرح است  ،که سرتیتر حل مشکالت است  طرح نوین   اهداف

 . گذاری تبدیل به کاالی مصرفی شودملک و آپارتمان از بخش سرمایه -1

 "گارانتی"اداری و تجاری و هدفمندکردن صنعت ساختمان  ،افزایش عمر بنای مسکونی -2

 . های تولیدات وابسته به صنعت ساختمانتقویت زیرساخت  -۳

 .  ها و موسسات مالی و اعتباری به صنعت ساختمانشده توسط بانکهای بلوکهکردن سرمایهآزاد  -4

 (تقویت و توانمندکردن متقاضی )خریدار -5

 . کننده و تولیدکننده محصوالت وابسته به صنعت ساختمانتقویت و توانمندکردن عرضه -6

 (کارآفرینی و اشتغالزایی )مددکار اقتصادی -7

 . بردن تورم در بازار عرضه و تقاضا و تولیدات وابستهبیناز  -8

 . گری در تولیدات محصوالت وابستهایگرایی و حرفهتقویت تخصص  -9

 .  نشینی کالنشهرها های فرسوده و حاشیهبردن بافتاز بین  -10

 .  تحقیق و پژوهش در تمام اقالم وابسته ،کردن علم و تخصص در صنعت ساختمانجاری  -11

 .  وسازهدفمند کردن ساخت -12

 .  ایجاد کمربند سبز در کلیه کالنشهرها -1۳

 .  گذاری نوینگذاری در صنعت ساختمان در سازمان بورس و صندوق سرمایههدفمند کردن سرمایه -14

سنتی ساختار  یعنی  است  چندضلعی  ساختمان  صنعت  اقتصادی  نظارت  ، فرهنگ  نبودن  مشاغل    ، هاتخصصی  کردن  دخالت 

شود که معموالً این چندضلعی بودن به ضرر این صنعت است که همان غیرتخصصی و سنتی انجام و اجرا می  یگرهای دصنعت 

این    ، سازهاوها در ساختیکی از این راه  . فرهنگ اقتصادی در طرح نوین برای امر ساخت و ساز برنامه راه دارد  ،که در این رابطه

 .  های عمرانی و ساختمانی باشندبرای اجرا استفاده شود و مجری اصلی پروژه است که حتماً باید از متخصصان فنی و مهندسی

تواند عامل جلوگیری از احتکار کاال و موجب رونق می  ،وساز با توجه به جمعیت و رشد جمعیت جامعه با هدفمندشدنساخت

 .  شودبازار عرضه و تقاضا می

ای قبالً ذکر شده  از مشکالت بازار عرضه و تقاضا چند جمله  .ن استهای صنعت ساختماترین قسمتاز مهم  ، آمار و ارقام دقیق

از موارد فرهنگی  .بود اوقات  نباید چشم  -گاهی  امروزی اجتماعی هم  تقاضا در جامعه  بازار عرضه و  در  پوشی کرد که معموالً 

 .  اشتباه و غیراصولی استکامالً  ،شود که این کارکاال عرضه می  ،وجود دارد؛ مورد مثال: روی اعتبار شخص تولیدکننده
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 : موارد قابل توجه در تولید و عرضه مسکن 2شکل  

 :چندین عامل خیلی مهم و حائزاهمیت است ،در طرح نوین

 
 : عوامل حایز اهمیت در طرح نوین 3شکل  

 

 .  کمک شایانی به بخش عرضه و تقاضا خواهد کرد  ،مواردی که ذکر شد
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کاالهایی )ملک و آپارتمان(    ،شودموجب رضایت متقاضی و باعث رونق بازار می  ،بودن آنمهندسیکیفیت کاال و ساختار فنی  

تاثیرگذاری خیلی زیادی در بحث خدمات پس از فروش و گارانتی دارد و همچنین   ،که دارای شناسنامه فنی و مهندسی باشند 

   .ی عرضه کاال برای خریداران استگردد تا برندسازی بشود و هم قیمت اصولی و قابل قبولی براموجب می

می جامعه  اقشار  باشندتمام  نوین  طرح  کاالهای  خریداران  دهک  توانند  مانند  کمکه  »افراد  ضعیفهای  و   ، کارگران  ،درآمد 

 .  ها و خدمات طرح نوین استفاده کنندداران« از تمام سرویسثروتمندان و سرمایه ،مشاغل آزاد ،کارمندان

 مالک یک واحد آپارتمان بشوید؛ بدون اینکه فشار اقتصادی به خانواده شما بیاید؟   ،اید که با درآمد خودهیا تا به حال فکر کرد

 .  کندپذیر میاین امر را امکان ،های نویندر هر اقتصادی و با هر درآمدی با تکنیک ،اید؛ طرح نوینبله درست متوجه شده

شیرین حقیقت  این  نوی  ،برای  کارآفرینی  یک  به  پدیدهنیاز  که  است  اقتصادی  مددکار  نام  به  آرامش  ن  و  آسایش  برای  آمده 

اقتصادی می  ، ها که در طرح نوینخانواده بیشتر خواهیم شنید و خواهیم خواند  . کندارائه خدمات  این شغل    . بعدها در مورد 

متعاملین در قراردادها به    )حفظ و حفاظت امنیت اقتصادی  ،کند نقش مهمی که شغل مددکار اقتصادی در طرح نوین ایفاء می

باعث می بود( که  و تخصصی خواهند  تضمینی  و  صورت  اعتبار  با  ویژه  نوین سرویس و خدمات  متقاضیان طرح  تمام  به  شود 

های نوین و ارائه خدمات مددکار  ای است که به صورت فروش اقساطی با ارائه تکنیکدهد؛ شرایط ویژهامنیت اقتصادی ارائه می

 .  پذیردم میاقتصادی انجا

 

 بخش واگذاری کاال؛ ملک و آپارتمان

 :پذیردمرحله انجام می 5طی   ،واگذاری آپارتمان در طرح نوین

 نام؛ ثبت -1

 کارشناسی درآمدی ماهانه و ساالنه متقاضی؛  -2

 های آماده تحویل توسط کارشناس مربوطه؛معرفی پروژه -۳

 فروش گارانتی آپارتمان بین متعاملین؛ منعقدکردن قرارداد حقوقی و قرارداد خدمات پس  -4

 .  تحویل آپارتمان -5

ویژه و  تخصصی  صورت  به  فروش  که  باشید  داشته  میتوجه  انجام  اقتصادی  مددکار  همکاری  با  اقساط  صورت  به    . پذیردای 

تقاضا و کارشناسی عرضه و  بازار  با تحقیق و تعریف  ابتدا  اقتصادی  امر  مددکار  برای  و  کردن درآمد متقاضیان  آپارتمان  خرید 

 .  کند کردن درآمد برای حفظ و حفاظت و امنیت اقتصادی متعاملین انجام وظیفه میملک و با توجه به تخصصی و کارشناسی

 

 نتیجه گیری 

اما به صورت اصولی و کامالً تخصصی با توجه به رشد و   ،گذاری کنندتوانند سرمایهتمام اقشار جامعه می  ،در صنعت ساختمان

اق اقتصادی توسعه  پشتوانه و   ،تصادی و تکنولوژی روز دنیا که منطق  با  اشتغالزایی  باعث  پیدا خواهد کرد و  قانونمندی  وجود 

 .  شودمی … های نوین دیگری مانند مددکار اقتصادی وکارآفرینی

گذاری کنند و  سرمایهخواهند در صنعت ساختمان  توجیه اقتصادی مثبت برای مشاغل دیگر به صورت قانونمند و اصولی که می

گذاری طرح نوین  اما شرایط سرمایه.  گذاری بکنندبا ایمنی باال سرمایه  ، امنیت اقتصادی در بازار عرضه و تقاضا را احساس بکنند

 :به این ترتیب است
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در صندوق سرمایهمی  ،ابتدا بورس سرمایهتوانند  نوین صنعت ساختمان در حوزه  مو  .گذاری کنندگذاری  امر  و  این  رشد  جب 

 .  شودهدفمند می  ،گذاریتوسعه تولیدات وابسته به صنعت ساختمانی شده و سرمایه

پروژهسرمایه  ،دوم کلیه  در  مشارکت  یا  جامعهگذاری  روز  اقتصاد  در  اقتصادی  توجیه  وجود  با  مستقیم  صورت  به   .  ها 

طبق چارچوب قوانین طرح    . کندم وظیفه میگذاری و مشارکت را به صورت کارمزدی انجاخدمات سرمایه ، طرح نوین ،گاهی هم 

 .  شودشرایط ذکر شده برای افراد حقیقی و حقوقی و خارجی اجرا می ،نوین و قوانین حاکم بر نظام کشور 

شد گفته  که  می  ، مطالبی  ببردباعث  بین  از  را  اقتصادی  مرج  و  هرج  و  کند  پیدا  ثبات  تقاضا  و  عرضه  بازار  تا   .  شود 

بنابراین رکود تا زمانی ادامه دارد که توان عموم مردم ؛  توان توقع حذف تورم را داشتنمی  ، اقتصادی ایرانبا توجه به شرایط  

 .  برای خرید مسکن افزایش یابد



 مطالعات علوم کاربردی در مهندسی 

 56-66، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

66 

 

 

 منابع 

های اجرایی  درآمد و ارزیابی طرحریزی مسکن اقشار کمتعیین معیارهای برنامه  ،(1۳92سینا )   ، عطایی  ، خلیل  ،پورحاجی .1
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