
  

  
  

  هاي مبادله هزینه

  مسکن در ایران  در فرایند ساخت انبوه

   نقی عسگري

  چکیده

و تولید انبوه مسکن طی چند دهه اخیر به سیاست محوري دولت در زمینـه مسـکن تبـدیل     سازي انبوه

سـازي و   ، انبـوه انـداز  بـه مفهـوم پـس    "پـاك "رح شعار با ط برنامه دوم توسعهشده است. این سیاست از 

به سیاست محوري بدل شد. در قالب این  سازي به یکی از ارکان سیاست مسکن و در برنامه سوم کوچک

هاي مالیاتی، واگذاري زمین و تخفیف در نرخ بهره تسهیالت بـانکی   هایی از نوع تخفیف سیاست، حمایت

اي و حـذف   هاي اخیر نیز به حمایت از تولید انبوه مسکن، اعطـاي اراضـی اجـاره    و در سالصورت گرفت 

ثیر چندانی بر أها ت حمایتاین قیمت زمین از تابع تولید مسکن (طرح مسکن مهر) افزوده شده است. اما 

بـه  و دسترسـی   ،صـورت عـام   سـازي بـه   داشته است. فعالیت در حـوزه انبـوه  افزایش تولید انبوه مسکن ن

هـاي   ها یا هزینه هاي تولید، داراي دشوراي صورت خاص، غیر از هزینه سازي به هاي مذکور از انبوه حمایت

ها در قالب آن صـورت گرفتـه    ها در قالب تئوري اقتصاد نئوکالسیک که حمایت دیگري است. این هزینه

ارزیـابی سیاسـت    پژوهشـی باشد. در این مقاله که اساساً بـر مبنـاي نتـایج طـرح      است، قابل تبیین نمی

از تئوري هزینه مبادله به روش گروه کسب و کار بانـک جهـانی    هبا استفاد ،سازي مسکن تهیه شده انبوه

هاي مبادله در مراحل دهگانه ساخت انبوه مسـکن بـه روش موردپژوهشـی (دو نمونـه) بررسـی و       هزینه

نتیجـه بررسـی نشـان     هاي سنتی از تولید انبوه مسکن تبیـین شـده اسـت.    دالیل عدم موفقیت حمایت

 وگانه تولید مسکن بر اساس قانون مورد حمایت بوده  دهشده  ل سادهاز مراح یهای فقط بخشدهد که  می

  .طور کامل تحقق نیافته است هب مراحل از ها در هیچ یک در عمل، حمایت

  واژگان کلیدي

  ، هزینه مبادلهسازي مسکن، ارزیابی انبوه

                                       
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی        Email: asgarilajayer@yahoo.com 

  12/04/91تاریخ پذیرش:         11/07/90تاریخ ارسال: 

 107- 123/ صص  1391 پاییز/  46شماره /  بیست و یکمفصلنامه راهبرد / سال 
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  مقدمه 

ــه ــوه مســکناي  تولیــد حرف  داراي، و انب

طوري  است، به )1(مزایاي متعدد و مورد توافق

سازي مسکن در  ساز و انبوه حمایت از انبوه که

مـورد   هـاي گذشـته   در دهـه به تدریج ایران، 

توجه دولت قـرار گرفتـه و حمایـت از آن بـه     

ــت  در زمینــه مســکن سیاســت محــوري دول

ریشــه در  سیاسـتی کـه  ؛ تبـدیل شـده اسـت   

، در برنامـه  دارد 1340هاي میـانی دهـه    سال

ــا طــرح شــعار 1374-1378دوم توســعه ( ) ب

سـازي و   انـداز ، انبـوه   به مفهـوم پـس   "پاك"

سازي به یکی از ارکان سیاست مسکن  کوچک

) 1379-1383برنامه سوم ( تبدیل شده و در

در قالـب ایـن    .به سیاست محوري بـدل شـد  

سیاست در برنامـه سـوم توسـعه، بـا تعریـف      

هـاي   هـایی از نـوع تخفیـف    ساز، حمایت انبوه

مالیاتی، واگذاري زمین و تخفیف در نرخ بهره 

هـاي   تسهیالت بانکی صورت گرفت و در سال

اخیر نیز به حمایـت از تولیـد انبـوه مسـکن،     

اي و حذف قیمـت زمـین    اعطاي اراضی اجاره

مســکن (طــرح مســکن مهــر)  از تــابع تولیــد

  افزوده شده است.  

، مقرر کمی برنامه سومبر اساس اهداف  

شده بـود کـه در سـال پایـانی برنامـه یعنـی       

درصد تولید مسکن در کشور بـه   50،  1383

هدف طـرح مسـکن    صورت گیرد. انبوهشیوه 

میلیون واحد مسـکونی بـه    5/1مهر نیز تولید 

انبـوه در  شیوه فوق بوده است. تولید مسـکن  

ی    سال پایانی برنامه سوم کمتر از هـدف کمـ

و طرح مسکن مهـر نیـز بـه رغـم      برنامه بوده

ــه،   ــراي برنامـ ــد ســـال از اجـ گذشـــت چنـ

دستاوردهاي بسـیار محـدودي داشـته اسـت.     

هاي مسـکن،   دلیل اصلی عدم موفقیت برنامه

هاسـت. عـدم    در عدم تحقـق واقعـی حمایـت   

هــا نیــز در درجــه اول از    تحقــق حمایــت 

ها و دولـت و در درجـه    محدودیت منابع بانک

ریـزي در کشـور    دوم از ساختار بخشی برنامه

  شود. ناشی می

در قالب اقتصاد  هاي فوق تمامی حمایت

ــران    ــور جبــ ــه منظــ ــیک و بــ نئوکالســ

هاي بازار در ایجاد رقابـت کامـل و    محدودیت

تخصیص منابع به بخش مسکن قابـل تفسـیر   

هـاي   نـه کـاهش هزی و هـدف نهـایی آن    بوده

امـا   اسـت. بوده  افزایش تولید مسکنو تولید 

  چنین نشده است.

ــد،    ــادگراي جدیـ ــاد نهـ از نظـــر اقتصـ

هاي سنتی همچون تخفیـف در سـود    حمایت

ــه  ــات، ب ــره و مالی ــت در   به ــرات مثب ــم اث رغ

مدت که آن نیز وابسته به نحـوه اجـراي    کوتاه

آن است، راه حل بلندمدت و پایداري به نظـر  

ه اوالً منابع کافی بـراي تـداوم   رسد، چراک نمی

این سیاست وجود ندارد و ثانیاً ممکـن اسـت   
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منجر به فساد شود. از نظر این گـروه دخالـت   

حـل پایـدار و    مبادلـه، راه   در کاستن از هزینه

باشـد و بـا تسـهیل و کاسـتن از      کارآتري می

هـا در   هاي ورود و فعالیت افراد و بنگـاه  هزینه

ــ  ــد مســکن، هزین ــازار تولی ــنگین  هب ــاي س ه

هاي  یابد و به سوي گروه ها کاهش می حمایت

  هدف، هدایت خواهد شد.

در این مقاله، ضمن اشاره به نتایج طـرح  

سازي مسکن  است انبوهیارزیابی س "پژوهشی 

تغییر در نوع و ماهیت در زمینه  "برنامه سوم

هـــاي دولتــی از بخـــش مســـکن،   حمایــت 

ــی از     ــنهاداتی در نــوع حمایــت از برخ پیش

  راحل تولید انبوه مسکن ارائه شده است.م

  نظري چارچوب. 1

 مـوقعیتی شهر اقتصاد نئوکالسیک  آرمان

رآیی پـارتو برقـرار باشـد،    است که در آن کـا 

نتوان وضع کسی را بهبود بخشید، مگـر  یعنی 

با بدتر کردن وضع یک یا چند نفر دیگـر. امـا   

شهر کـدام اسـت؟    مسیر رسیدن به این آرمان

ــ  ــارت دیگ ــه عب ــه  ب ــد چگون ــاد را بای ر اقتص

 حاصـل آیـد؟   آسازماندهی نمود تا وضع کـار 

رقابت پاسخ اقتصاد نئوکالسیک به این سؤال، 

که بر حسـب جعبـه   (است. در شرایط رقابتی 

ابزار نئوکالسیکی بـا منحنـی تقاضـاي افقـی     

کننـدگان در   مشارکت ههم )شود مشخص می

پذیرند و به شکلی انفعـالی نسـبت    بازار قیمت

هـاي   دهند و فعالیـت  ن واکنش نشان میبه آ

خود را به نحوي با تغییرات قیمـت هماهنـگ   

کنند که مطلوبیـت یـا سودشـان حـداکثر      می

 )،3-4، صـص  1385(نصیري و نادران،  شود.

آنگـاه تخصـیص    ،اگر رقابت برقرار باشد یعنی

منابع کارآ خواهد بود. اما وجود رقابت منـوط  

به برقراري فروض مهم دیگري است. از جمله 

یعنـی   ، فرض آزادي مبادله اسـت، این فروض

هیچ محدودیتی براي مبادله آزاد وجود ندارد. 

ــل   ــرض تحلی ــن ف ــض ای ــادي  نق ــاي اقتص  ه

جــایگزین را مطــرح کــرده اســت (نصــیري و 

    ).3-4، صص 1385نادران، 

عنوان اولین کسی  به )1937رونالد کوز (

که از اقتصاد نهادگرا سخن گفته اسـت، ایـن   

کنـد کـه اگـر تمـام      پرسش مهم را مطرح می

هاي الزم بـراي تخصـیص منـابع را     هماهنگی

چرا مـا عـاملی    ،دهد سازوکار قیمت انجام می

همـاهنگی   وا  هبه نام مدیر داریـم کـه وظیفـ   

نیازي بـه تشـکیل   است؟ به عبارت دیگر، چه 

دارد؟ وي در پاسخ به ایـن سـؤال   بنگاه وجود 

بـر   استفاده از سـازوکار بـازار هزینـه   گوید:  می

این گزاره داللت بر این دارد که مبادلـه   است.

 ،آزاد ممکن نیست و هـدف از تشـکیل بنگـاه   

ــه ــاب از هزین ــازار و   اجتن ــه ب ــایی اســت ک ه

  مبادالت بازاري دارند.
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ت ریشـه مطـرح   بـر بـودن مبـادال    هزینه

هــاي غیــر بــازاري در کنــار  شــدن تخصــیص

. (Arrow,1969)هاي بـازاري اسـت    تخصیص

بر  یعنی هرگاه بپذیریم که انجام مبادله هزینه

است، آنگاه باید بپذیریم که براي رسـیدن بـه   

ـ       هیک هدف یـا بـراي انجـام دادن یـک مبادل

گونه  ی متصور است. اینهاي گوناگون راه ،واحد

 ،واحـد  هانجام دادن یک مبادل نیست که براي

آن طورکه در  ؛تنها یک راه وجود داشته باشد

اقتصاد نئوکالسیک با تکیه بر فرض عقالنیـت  

(نصـیري و نـادران،    شـود  ابزاري استدالل می

  ).4، ص 1385

بـه   هریشـ  ،بر بودن مبـادالت هـم   هزینه

وجود آمدن ترتیبات نهـادي جـایگزین بـراي    

تعهد مبادالت اسـت. حـال یـک سـؤال مهـم      

قابل طرح است: هر مبادلـه را بایـد بـا کـدام     

ترتیبات نهادي سازماندهی نمود؟ براي انجـام  

هر مبادله بایـد آن را از طریقـی سـازماندهی    

ــ   ــرین هزین ــه کمت ــود ک ــه را دارد هنم  مبادل

  .)4 ، ص1385(نصیري و نادران، 

با بسط آراي کـوز و ترکیـب    1ویلیامسن

هاي اقتصاد، حقوق و سـازمان، اقتصـاد    نظریه

مبادله را بنا نمود و هدفش ایجاد یـک   ههزین

براي اسـتفاده از مفهـوم    منسجم بنیان نظري

ــ ــتفاده از  مباد ههزین ــل اس ــین دالی ــه و تبی ل

                                       
1. Williamson 

وي بـراي   کارهاي نهادي جایگزین بـود. سازو

ــاتی ــردن مفهــوم هز  عملی ــک مبادلــه و  هین

بینی (در مورد اینکـه   دستیابی به قدرت پیش

ــیو     ــدام ش ــه از ک ــر مبادل ــام ه ــراي انج  هب

ــتفاده مــی   ه شــود) فرضــی  ســازماندهی اس

مبـادالت  را بسط داد:  2آمیز ترازسازي تبعیض

هایشــان از یکــدیگر متمــایز  براسـاس ویژگــی 

ــی ــن    م ــازماندهی ای ــاختارهاي س ــوند؛ س ش

هـاي خـود را    لیـت ها و قاب مبادالت نیز هزینه

آمیـز بـا    اي تبعـیض  وهدارند؛ هر مبادله به شی

شـود کـه انجـام     سـازماندهی مـی   ،سـاختاري 

ــد   مبادلــه را در کمتــرین هزینــه میســر نمای

  .)5، ص 1385(نصیري و نادران، 

هـاي   هزینه ها شامل بخشی از این هزینه

مربوط به مبادالت بانکی، بیمه، امور مالی، یـا  

دار استخدام وکیل، حساب مربوط به هاي هزینه

بینی بوده و معموالً در تـابع   قابل پیش و غیره

ــه ــی   هزین ــاه آورده م ــوع    بنگ ــن ن ــود. ای ش

هـاي   هاي مبادله که معروف بـه هزینـه   هزینه

 هـاي بـازاري اسـت، توسـط     نوع اول یا هزینه

  ه) در بازار ایاالت متحد1986والیس و نورث (

ــا ا ــده  مریک ــبه ش ــهمحاس ــان ک ــده نش  دهن

ملـی بـه     آمـد  درصد در 45اختصاص بیش از 

    )2(.ستد است و داد

                                       
2. Discriminating Alignment 
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هاي بازاري کـه طبعـاً بـا     عالوه بر هزینه

هـاي   اندازه بازار نیز رابطه مثبت دارد، هزینـه 

ــازاري ــر ب ــه  غی ــز وجــود دارد؛ هزین ــایی  نی ه

شده براي انتظار، دریافت  همچون منابع صرف

مجوز، طی مراحل اداري، رشوه به مقامـات و  

ره که در کشورهاي درحـال توسـعه رایـج    غی

هاي مبادلـه بـازاري    است؛ در حالی که هزینه

 ,Wang, 2003)در اقتصاد آنها کوچک است 

pp.5-6)نـوع دوم   ها بـا عنـوان   . از این هزینه

 شود.   مبادله یاد میهاي  هزینه

عنوان یکـی از افـرادي    به توودس هرناندو

 دارد، هاي مبادلـه  که تأکید بر نوع دوم هزینه

طـور   ، بـه  1989در سـال  در کار اولیـه خـود   

توجهی براي  هاي قابل مستند نشان داد هزینه

طور رسمی و  اندازي و انجام کسب و کار به راه

غیر رسـمی در کشـور پـرو وجـود دارد. ایـن      

هــاي  هــا از موانــع موجــود در تحلیــل هزینــه

ــه  ــارف همچــون انحصــارها و هزین ــاي  متع ه

 ,Wang)متفاوت اسـت  گذاري اولیه،  سرمایه

2003, p.6).  

هرنادو دسـوتو در طـرح مفهـوم محـیط     

گذاري براي رفع موانـع   کسب و کار و سیاست

عنوان راهبرد اصلی توسـعه   بخش خصوصی به

ــیش از همــه اقتصــادانان نقــش   اقتصــادي، ب

داشته است. محصول مطالعات او در دو کتاب 

آمده است. او  )4("راز سرمایه"و  )3("راه دیگر"

در این دو کتاب نشان داد کـه چگونـه موانـع    

اداري در کشورهاي در حال توسعه مانع رشد 

اقتصادي است و به گسترش فقر و بخش غیر 

زنـد (میـدري و قودجـانی،     رسمی دامـن مـی  

  ).3، ص 1387

دسوتو عالوه بر سنجش فضاي کسـب و  

دوزي  با تأسیس یک کارگاه کوچک لباس کار

ــرو، مراحـــل    اداري  در لیمـــا پایتخـــت پـ

هاي مختلف را در چند کشور در حال  دستگاه

(پـرو، مصـر، هـائیتی، فیلیپـین) را بـا       توسعه

کشورهاي پیشرفته مقایسه کرد. او نشـان داد  

ــام اداري    ــان نظ ــی می ــیار فاحش ــاوت بس تف

ــود دارد ــورها وج ــانی،  کش ــدري و قودج (می

  ).5، ص 1387

ــرز تلقــی،  ــن ط بخــش  در چــارچوب ای

گـذار،   سـرمایه  خصوصـی پویـا (بـا مؤسسـات    

وري)  دهنده بهـره  ایجادکننده اشتغال و بهبود

هاي بیشتري  رشد را شتاب بخشیده و فرصت

عنـوان   کننـد. از ایـن، بـه    براي فقرا ایجاد مـی 

ــراي ایجــاد  دلیــل اصــلی تــالش دولــت هــا ب

هـاي تثبیـت    اصالحات وسـیع شـامل برنامـه   

سازي و  ، خصوصی ها سازي قیمت ، آزاد3کالن

ــ آزاد ــازي تجــ ــی اريســ ــاد مــ ــود  یــ شــ

(Doingbusiness, 2006).  

                                       
3. Macro-stabilization program 
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با نگـاه   بانک جهانی )5(گروه کسب و کار

اخیر بـا هـدف شناسـایی قـوانین و مقـررات      

ــت ــمین تقویــ ــده کننده(تضــ ــا 4)کننــ  یــ

ــده ــار و   5محدودکنن ــراي انجــام کســب وک ب

وري و رشــد، ســنجش فضــاي  افــزایش بهــره

کسب و کـار در سـطح کشـورهاي جهـان از     

و اقـدام بـه   کـار   بـه آغاز  میالدي، 2000سال 

  هاي خود نموده است. انتشار نتایج بررسی

دسوتو و گروه کسب و  پذیرش چارچوب

ــار،  ــرح  ک ــتلزم ج ــدیل ومس ــل  تع در تحلی

نئوکالسیک از بازار تولید انبوه مسـکن اسـت.   

از تولیدکننده انبوه مسـکن در فراینـد تولیـد    

گیري ایده ساخت در ذهن خـود   ابتداي شکل

 شـده بـه   هاي سـاخته  قطعی واحد تا واگذاري

کننده، مراحل متعددي همچون تأمین  مصرف

هاي معماري و سـازه، اخـذ    زمین، تهیه نقشه

مجوزهــاي ســاخت، تــأمین نیــروي انســانی،  

ــین   ــأمین ماش ــالح، ت ــأمین مص ــذ  ت آالت، اخ

گـاز   (آب، برق، هاي تأسیسات زیربنایی مجوز

ــالی،  و..)، ــابع م ــأمین من ــاي   ت ــذ مجوزه اخ

فـروش) و   (پـیش  ار و تفکیـک، فـروش  ک پایان

کند. طی هر مرحله که خـود   غیره را طی می

ــه   ــاز بـ ــت، نیـ ــري اسـ داراي مراحـــل دیگـ

هایی همچون صرف زمـان و پـول دارد.    هزینه

                                       
4. Enhancement 
5. Constrains 

کننــده  ترتیبــات نهــادي هــر مرحلــه، تعیــین

  ها در هر مرحله است. میزان هزینه

بـــه تعبیـــر اقتصـــاد هزینـــه مبادلـــه، 

شـامل چنـدین    سازماندهی هـر مرحلـه کـه   

شود، میزان هزینـه مبادلـه در هـر     مبادله می

کنـد و حـد بهینـه هـر      مرحله را مشخص می

هـاي   مرحله، حـدي اسـت کـه در آن هزینـه    

  در حداقل ممکن باشد. مبادله

بــر اســاس ایــن تئــوري، میــزان هزینــه 

 کننـده نـوع بـازار    مبادله در هر مرحله، تعیین

همکـاري  اي، مبادله قـراردادي،   (مبادله لحظه

استراتژیک و...) و اصوالً نـوع روابـط عمـودي    

ساز)اســــت و در واقــــع  مؤسســــه (انبــــوه

کننده نیاز بـه شـرایط نهـادي (شـامل      تعیین

مؤسسات، مقـررات و...) خـاص بـا توجـه بـه      

  هاي بازار مسکن است.   ویژگی

 یکی از مشکالت استفاده عملی از مفهوم

سنجش آن اسـت. بـراي    هزینه مبادله، روش

هاي مختلفی پیشـنهاد   این مفهوم راه سنجش

شده است. برخی ماننـد الیـور ویلیامسـن بـه     

هاي مبادله یـک   م هزینهجاي سنجش مستقی

کنند و بـه طـور    شده طراحی می مدل خالصه

غیر مستقیم راجع بـه انـدازه هزینـه مبادلـه     

اي هم هستند  قابل عدهکنند. در م قضاوت می

ننـد  ک سازي مستقیم تالش مـی  که با شاخص

ــه   ــزان هزین ــویري از می ــه و   تص ــاي مبادل ه
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کسـب و  «تغییرات آن به دست آورند. گـروه  

ــر جــاي  » کــار ــانی در دســته اخی ــک جه بان

  گیرد. می

دو روش عملی براي سنجش یا شـناخت  

مشکالت محیط کسـب و کـار و موانـع رشـد     

بخــش خصوصــی وجــود دارد. روش نخســت 

نظرسنجی و پرسش از صاحبان کسب و کـار  

هـاي اداري و   گیري هزینـه  م اندازهو روش دو

مجمـع  سنجی مراحل انجام کـار اسـت.    زمان

جهانی اقتصاد
6

کسب و «گروه از روش اول و  

از روش دوم در سـنجش   بانـک جهـانی  » کار

کنند  میاستفاده  محیط کسب و کار کشورها

  .)13-15 صص ،1387 قودجانی،و  (میدري

ــروه  ــار «گ ــب و ک ــانی  » کس ــک جه بان

ی را که یک عامـل اقتصـادي   مبادالت مختلف

باید براي رسیدن به اهداف خـود سـاماندهی   

کند (شـامل اسـتخدام نیـروي     احصا می ،کند

ــپس     ــد آن) و س ــالی و مانن ــأمین م ــار، ت ک

هاي هر یک از این مبادالت را تخمـین   هزینه

اگر اختالفی بـین طـرفین    ،زند. براي مثال می

هـاي مبادلـه    هزینـه  ،یک قرارداد پـیش آیـد  

تعداد مراحل پیگیري قضـایی پرونـده،   شامل 

تعداد روزهاي الزم براي به نتیجـه رسـیدن و   

  شود. هزینه پولی مورد نیاز می

                                       
6. World Economic Forum  

    تحقیقروش . 2

هـاي تئوریـک در    با توجه به محـدودیت 

هـاي مبادلـه،    دستیابی به تخمینـی از هزینـه  

پیچیدگی موضـوع و شـرایط تقریبـاً یکسـان     

ــوه   ــد انب ــل فراین ــی مراح ــراي ط ــازي  ب و س

ــت  ــورداري از حمایـ ــت   برخـ ــاي سیاسـ هـ

بـه عنـوان    "بررسـی مـوردي  "از ،  سازي انبوه

آوري اطالعات استفاده شده  روش اصلی جمع

  است.

ــم     ــه رغــ ــوردي بــ ــی مــ در بررســ

پذیري نتایج، با برقراري  هاي تعمیم محدودیت

هـاي متـولی، امکـان     و نهاد ساز ارتباط با انبوه

در هر  هاي مبادله تري از هزینه تخمین واقعی

مسکن وجود دارد.  مرحله از فرایند تولید انبوه

در این روش امکـان بررسـی تمـامی اسـناد و     

ــب     ــا اغلـ ــق بـ ــاحبه عمیـ ــدارك و مصـ مـ

  ژه خاص وجود دارد.اندرکاران یک پرو دست

سازان مسکن فعـال در دوره زمـانی    انبوه

ــه  ، و ســازمان1383-1379 ــولی ارائ هــاي مت

هـاي   یـت هاي مذکور در قـانون و حما  حمایت

وزارت مســـکن بـــه منظـــور ارتقـــاء ســـهم 

هـاي   سازي از تولید مسکن در طی سـال  انبوه

  اند. جامعه مورد بررسی بوده 1383تا  1379

هاي پژوهشی معیارهاي  در انتخاب مورد

  زیر مد نظر بوده است:
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 شـده و   هاي سـاخته  موردها از بین پروژه

-1383هـاي   شده در فاصله سال تکمیل

 باشد. 1379

 ها با توجه بـه تعـاریف متعـارف از     مورد

ها از هر گروه (کوچـک تـا    مقیاس پروژه

واحد) یـک   50واحد، بزرگ بیش از  50

 نمونه انتخاب شود.

 هاي مطالعاتی هر کدام توسط یکی  مورد

اي  از اعضاي انجمن صنفی (افـراد حرفـه  

 ساز) ساخته شده باشد. انبوه

    موردهاي مطالعاتی هر یـک در یکـی از

 گانه شهر تهران باشد.  22مناطق 

ــر موردپژوهی،کلیــه نهــاد هــاي  عــالوه ب

ــوه  ــا انب ــرتبط ب ــاد  م ــم از نه ــازي اع ــا و  س ه

هـاي   هاي متـولی تخصـیص حمایـت    سازمان

هـاي   مذکور در قانون برنامه سـوم و حمایـت  

وزارت مسکن نیز جزو جامعـه مـورد بررسـی    

  اند.  طور همزمان بررسی شده باشد که به می

شـده از انجمـن   ي اخذهـا  بر اسـاس داده 

سـازان   سازان مسکن، تعداد انبـوه  صنفی انبوه

ها، در تهـران   شامل اشخاص و شرکت مسکن

 1386امــا تــا خــرداد  ،اســت 2000بــیش از 

نفـر از ایشـان در انجمـن صـنفی      462تعداد 

  .اند سازان استان تهران عضو بوده انبوه

ها در مرحلـه اول بـر    براي انتخاب نمونه

صـنفی    کارشـناس انجمـن   بـا  اساس مشاوره

معیـار داشـتن واحـد     سازان، با توجه بـه  انبوه

هـاي برنامـه    سازي شده در فاصـله سـال   انبوه

 62سوم در شهر تهران و فعال بـودن، تعـداد   

سـازي از فهرسـت    ساز یـا شـرکت انبـوه    انبوه

صورت تلفنـی   مذکور انتخاب گردید. سپس به

سـاز   سـاز یـا شـرکت انبـوه     انبوه 62با تمامی 

   تماس گرفته و سه سؤال زیر پرسیده شد: 

گانــه شــهر  22ـــ آیــا شــما در منــاطق 

اقـدام   1379-83 هـاي  تهران، در فاصله سال

واحـد   10به ساخت مجتمع مسکونی بیش از 

  اید؟ نموده

ــراي    ــترس ب ــل دس ــیو قاب ــ داراي آرش ـ

از  افـراد مطلـع   و یـا  هاي فوق هستید؟ پروژه

ت شـما  هاي فوق هنوز در شرک جزئیات پروژه

  اند؟ فعال

ـ آیا حاضر به همکاري نزدیک در انجـام  

یک کار پژوهشی درباره چگـونگی حمایـت از   

  سازان هستید؟ انبوه

ها و یا افرادي که پاسخ مثبت بـه   شرکت

انـد   اند، شانزده مـورد بـوده   این سه سؤال داده

که در مرحله بعد با ایشان قرار مصـاحبه و در  

برخی موارد ارسال مکتوب انتظارات از سـطح  

  همکاري شد. 

در نهایــت بــا توجــه بــه اعــالم آمــادگی 

پـروژه   ها و وجود آشیو قابل دسـترس،  شرکت

نک شرکت یاس مدینه نـور  واحدي سوها 20
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 64عنوان نمونـه مـوردي کوچـک و پـروژه      به

عنوان نمونه  واحدي جشنواره شرکت پاکرو به

  اند. بزرگ انتخاب گردیده

در انتخاب واحـدها، منـاطق و نهادهـاي    

سـازي در درجـه اول موقعیـت     مرتبط با انبوه

هاي موردي مـالك بـوده، امـا در عمـل      نمونه

هــر نهــاد بــراي انتخــاب واحــدهاي مربوطــه 

مصاحبه و اخذ اطالعات، بر اسـاس توصـیه و   

ارجاع دفاتر مرکزي و مـدیریت کـل مربوطـه    

  بوده است.

هـاي مـرتبط بـا اجـراي      نهاد و دسـتگاه 

سازي که جهت مصاحبه و اخـذ   سیاست انبوه

  اند از :  اند، عبارت اطالعات، مراجعه شده

 یاجتماع نیمأسازمان ت  

 نیول امور مشترکئ(مس امور آب(  

 ــه  يدارشــهر ــور  5منطق (کارشــناس ام

  عوارض و پروانه)

 ــور مال اداره ــامـ ــران  یاتیـ ــرب تهـ  غـ

اداره کـل   -و نظـارت  یابیارز ی(سرپرست

کارشـناس   و شـهر تهـران   یاتیـ امور مال

  غرب تهران) یاتیاداره امور مال

 عی(نظارت بر توز امور برق(  

 ــازمان ــاز  س ــکن و شهرس ــتان  يمس اس

و (مـــدیریت امـــور مســـکن، د تهـــران

    کارشناس)

 ي)ونت شهرساز(معا 4منطقه  يشهردار  

 یکارشـناس بررسـ  ( رانیصادرات ا بانک 

  )ها طرح

کـه در صـدد    گرفتـه  صـورت   در مطالعه

مراحل مختلـف   هاي مبادله در سنجش هزینه

هـاي جـذب    مسکن شامل هزینـه   تولید انبوه

شده در طی اجـراي قـانون    هاي اعالم حمایت

 مـورد اسـتفاده  هاي  شاخصبرنامه سوم بوده، 

بـه   به شیوه گروه کسب و کار بانـک جهـانی،  

تعـداد فراینـد در هـر     اسـت:  ترتیب بوده این

ــه  ــه؛ هزین ــد؛    مرحل ــر فراین ــانونی ه ــاي ق ه

ــه ــد؛    هزین ــر فراین ــري ه ــاي پیگی ــبت ه نس

؛ زمـان هـر فراینـد؛ و    ها در هر مرحله حمایت

ــانونی و  هــاي هزینــه بتنســ ــه (ق هــاي مبادل

هـاي   اخت و حمایتهاي س زینهپیگیري) به ه

  ریالی.

مراحل اصلی فرایند ساخت انبوه مسکن 

شـوند،   که خـود شـامل چنـدین مرحلـه مـی     

اند از: تأمین زمـین؛ مطالعـات اولیـه و     عبارت

هاي معماري و سازه؛ تأمین مـالی؛   تهیه نقشه

پروانه ساخت؛ تأمین نیـروي انسـانی؛ تـأمین    

آالت؛ تـأمین آب، بـرق؛    مصالح؛ تأمین ماشین

 فروش و تفکیک. کار؛ و نپایا

  عملکرد سیاست حمایتی. 3

قـانون برنامـه    138دولت بر اساس ماده 

ــایتی   ــته حم ــه بس ــا تهی ــوم ب ــی  )6(س و برخ

ها و توافقات، در پی تشـویق بـه    دستورالعمل
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طـوري   اي مسکن بوده، بـه   و حرفه  تولید انبوه

که هدف برنامـه افـزایش سـهم تولیـد انبـوه      

درصد کل تولید مسکن در سال  50مسکن تا 

) بوده است. اما دستیابی 1383پایانی برنامه (

به این رقم در کل کشور و شهر تهران عملـی  

  نشد. 

سهم تولید انبوه مسـکن در کـل کشـور    

هـاي کشـور بسـیار     نکمتر و در اغلـب اسـتا  

 تـر از هـدف برنامـه سـوم بـوده اسـت.       پایین

سهم تولید انبوه مسـکن در   حداقل و حداکثر

هـاي   به ترتیب متعلق بـه اسـتان   1382سال 

درصـد   4/34درصـد و تهـران بـا     1/0ایالم با 

سـال در  ایـن  سهم تولید انبوه در  بوده است.

 1/11درصـد، اصـفهان    3/17استانهاي فارس 

،  6/5درصـد، مازنـدران    9/9سان درصد ، خرا

درصـد بـوده    3/5آذربایجان شرقی و گـیالن  

 .)17 ، ص1384، (جهانی است

مسکن در سـال پایـانی    سهم تولید انبوه 

منطقــه شـهرداري شــهر   15برنامـه سـوم در   

تهران کمتر از هدف برنامه سیاستی حمایـت  

بـا مبنـا قـرار دادن     سازي بوده اسـت.  از انبوه

ــواع  هــاي تعــداد واحــد موجــود در تمــامی ان

هاي صادره، در کل دوره برنامـه سـوم،    پروانه

 22و  21و منــاطق  6تــا  1فقــط در منــاطق 

شده بیش از هـدف   سازي هاي انبوه سهم واحد

 15درصد) بـوده اسـت و در    50برنامه سوم (

منطقه دیگر شهر تهران، هـدف برنامـه سـوم    

،  14،  10،  9تحقق نیافته است. در منـاطق  

شده  سازي انبوهسهم واحدهاي  19و  17،  16

از هــدف  درصــد) 25حتــی کمتــر از نیمــی (

  برنامه سوم بوده است.

سـازي در بـین    سـهم انبـوه   روند افزایش

دهنــده اثــر  ر تهــران نیــز نشــانمنــاطق شــه

دار سیاسـت حمـایتی نبـوده اسـت. در      معنی

 ،)1379-1383هـاي برنامـه سـوم (    طی سال

وه مسکن به ترتیب تغییرات در سهم تولید انب

  زیر بوده است:  

 ــزایش ــا  5 اف ــهم   10ت ــدي در س درص

،  1ده در مناطق سازي ش واحدهاي انبوه

  ؛16و  12،  6،  5

   درصـد در منــاطق   40بــیش از افـزایش

  ؛22و  20

 ) ــاهش ــا  10ک ــهم   40ت ــد) در س درص

 13مناطق  سازي شده در واحدهاي انبوه

    .21و  19،  15،  14،

  

کسب و کار هاي محیط  هزینه. 4

 سازي براي انبوه

ــاي تعریـــف  ــاي متغیرهـ ــده، برمبنـ  شـ

هاي مبادله در هر مرحله از تولید انبـوه   هزینه

برآورد بـا اتکـاء بـر    مسکن برآورد شده است. 

سـاز   شده از جانب انبـوه  اظهارات و اسناد ارائه
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هاي مربوطه صورت گرفتـه   ها و دستگاه نمونه

ائــه اســت. در تعیــین و محاســبه متغیرهــا، ار

ساز مـالك اصـلی بـوده و     اسناد از جانب انبوه

شـده از جانـب    در صورت اختالف اسناد ارائـه 

حـد متوسـط     سازان و دسـتگاه مربوطـه،   انبوه

ــت. در    ــده اس ــور ش ــبه و منظ ــان محاس ایش

صورت شفاهی و بدون  صورتی هم که صرفاً به

ارائه اسناد در خصـوص متغیرهـا اظهـار نظـر     

ان در تعیـین  شده، حد متوسـط نظـرات ایشـ   

نهایی متغیر لحاظ شده است. خالصـه نتـایج   

  هاي مبادله به ترتیب زیر است:  برآورد هزینه

  تعداد فرایند در هر مرحله  -4-1

ــوه    ــر انب ــط نظ ــاس متوس ــازان  براس س

و  هــاي نمونــه (جشــنواره و ســوهانک) پــروژه

هاي مربوطـه، بـر مبنـاي     کارشناسان دستگاه

حله به ترتیب بیشترین تعداد فرایند در هر مر

  اند از: ترین مراحل عبارت پرهزینه

ــرض    ــا فـ ــانی بـ ــروي انسـ ــأمین نیـ تـ

پیمان غالب در  11سپاري حداکثر (هر  پیمان

  فرایند؛ 61سازي) با  هاي انبوه پروژه

 فرایند؛ 36فروش و تفکیک با 

تأمین مالی از طریق تسهیالت بانکی بـا  

  فرایند. 23

  زمان هر مرحله. 4-2

روزهایی است کـه بـراي   م تعداد وبه مفه

براسـاس متوسـط    طی یک مرحله الزم است.

ها مربـوط بـه مراحـل     ترین زمان آراء، طوالنی

  زیر است:

 . تأمین مالی از طریق تسهیالت بـانکی 1

  ؛روز 12ماه و  5با 

ــه و تهیــه نقشــه . 2 هــاي  مطالعــات اولی

  ؛ماه 5معماري و سازه با 

ــأمین نیــروي انســانی بــا فــرض     3 . ت

پیمان غالب در  11ي حداکثر (هر سپار پیمان

سـازي)، فـروش و تفکیـک و     هاي انبـوه  پروژه

گذار با حـدود   تأمین مالی با مشارکت سرمایه

  ماه. 3

  هاي قانونی هر مرحله هزینه. 4-3

هـایی   هـاي قـانونی شـامل هزینـه     هزینه

همچون پرداخت قبوض، بازدیـد کارشناسـی،   

براسـاس   شـود.  عوارض، مالیـات و غیـره مـی   

ــروژه جشــنواره و  ط نظــر انبــوهمتوســ ســاز پ

هـاي   هاي مربوطه، هزینـه  کارشناسان دستگاه

قانونی در مراحل زیـر بـیش از سـایر مراحـل     

  است:

میلیـون   461. صدور پروانه ساخت بـا  1

  ریال؛ 

میلیـون   32/448 فروش و تفکیک با. 2 

  ؛ریال

مین زمین با مشـارکت بـا سـازمان    أت. 3

  .ریالمیلیون  5مسکن و شهرسازي با 
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ــه. 4-4 ــر   هزین ــري ه ــاي پیگی ه

  مرحله

هـایی   هاي پیگیري شـامل هزینـه   هزینه

گردد که بابت طی نمودن هر مرحله بایـد   می

به صورت نفر زمان محاسبه شود. در محاسبه 

الزحمـه   هـاي پیگیـري توجـه بـه حـق      هزینه

متعارف براي افـراد بـا توجـه بـه تخصـص و      

سطح تحصیلی شده و بـراي هـر مراجعـه بـه     

ساعت کـاري در نظـر گرفتـه     3ر متوسط طو

ــت.  ــده اسـ ــر    شـ ــط نظـ ــاس متوسـ براسـ

ــش ــترین    پرس ــر بیش ــل زی ــوندگان، مراح ش

  ها را دارند: هزینه

ــأمین نیــروي انســانی بــا فــرض     1 . ت

پیمان غالب در  11سپاري حداکثر (هر  پیمان

  هزار ریال؛ 14440سازي) با  هاي انبوه پروژه

  گانه تولید انبوه مسکن مبادله در مراحل دههاي  ) ـ برآورد هزینه1نگاره شماره (

  مراحل
تعداد 
فرایند 
 (مراجعه)

هاي  هزینه
 قانونی

 هاي پیگیري هزینه
زمان هر 

 فرایند

هاي  هزینه  نسبت
مبادله (قانونی و 

پیگیري ) به 
  هاي ساخت هزینه

  تأمین زمین
 7  خصوصی  بخش

  هزار 3000
 ریال

 0.00056 هفته 4 هزار ریال1382.5

مشارکت با 
  سازمان مسکن

10  
  هزار 5000

 ریال
     هزار ریال2800

مطالعات اولیه و 
هاي  تهیه نقشه

  معماري و سازه
 0.00043 ماه 5 هزار ریال 3380 ندارد 13  -

  مین مالیأت

 23  تسهیالت بانکی
هزار  4000

 ریال
 هزار ریال 5330

 12ماه و  5
 روز

0.0012 

مشارکت با 
  گذار سرمایه

 0.0005 ماه 3 هزار ریال 3900 نامشخص-دارد 15

    ماه 1        فروش پیش

 13  -  پروانه ساخت
میلیون  461

 ریال
 0.05486 روز 6ماه و  2 هزار ریال1950

تأمین نیروي 
  انسانی

 0.0018 روز 3ماه و  3 هزارریال 14440 ندارد 61  قرارداد پیمانکاري

  تأمین مصالح
سیمان از سازمان 

  بازرگانی
 هزار ریال 1125 - 7.5

 24ماه و  1
 روز

0.00014 

  -  -  -  -  -  -  آالت تأمین ماشین

  تأمین آب و برق
 0.00011 روز 2و  ماه 1 هزار ریال 900 ندارد 6  آب

 هزار ریال 1050 ندارد 7  برق
 16و  ماه 1

 روز
0.00013 

 12  -  کار  پایان
هزار  1000

 ریال
 هزار ریال1800

 19و  ماه 1
 روز

0.00036 

 36  -  فروش و تفکیک
448.32 

 میلیون ریال
 0.058 سه ماه هزار ریال 8455

 210.5  -  جمع
922.32 

 میلیون ریال
میلیون  46.5125

 ریال
 0.123 ماه 26
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 هزار ریال؛ 8455. فروش و تفکیک با 2

تسهیالت بـانکی   . تأمین مالی از طریق3

  هزار ریال. 5330

با توجـه بـه معیارهـاي مـذکور، تـأمین      

نیــروي انســانی و تــأمین مــالی بــا بیشــترین 

ــف، داراي    ــاي مختل ــر معیاره ــی از نظ فراوان

هاي مبادله در فراینـد تولیـد    بیشترین هزینه

  )1انبوه مسکن بوده است. (نگاره شماره 

ی عدم موفقیت سیاست یچرا. 5

  حمایتی

) کـه  2مطالعه نشان داد (نگـاره شـماره   

اً به هاي مصوب قانون برنامه سوم صرف حمایت

شـده   مرحله از مراحـل سـاده   4هایی از  بخش

ــی   ده ــابت م ــکن اص ــد مس ــه تولی ــد و  گان کن

مرحله بر اساس سایر قـوانین   4از  هایی بخش

ها مورد حمایت بوده است. اما این  نامه و توافق

هاي رسـمی، عمـالً نقشـی در بهبـود      حمایت

انـد موانـع    و نتوانسـته   سازي ایفـا نکـرده   انبوه

  ار را تخفیف دهند.  واقعی کسب و ک

) ـ مراحل تولید انبوه مسکن 2نگاره شماره (

  هاي قانونی و عملی  و میزان حمایت

دهــد از مجموعــه   نتــایج نشــان مــی  

هاي مذکور در قـانون برنامـه سـوم و     حمایت

هاي حمایتی، هیچ یک بـه   نامه قوانین و توافق

 6طور کامل در عمـل تحقـق نیافتـه و فقـط     

لـی شـده اسـت.    بخش به صـورت نـاقص عم  
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ترین مرحله ساخت مسکن (تأمین مالی)  مهم

هاي همراه بـوده   ها و هزینه با آنچنان دشواري

هاي مورد بررسـی   است، که هیچ یک از نمونه

انـد. و   هاي مذکور نبوده قادر به جذب حمایت

مسـکن    ترین مراحـل تولیـد انبـوه    از پرهزینه

هاي  (تأمین نیروي انسانی) که نیاز به حمایت

  افزاري داشته، هیچ حمایتی نشده است. رمن

هایی  فقط بخش بنابراین در شرایطی که

مسکن بـه طـور     از فرایند پیچیده تولید انبوه

قانونی (بـر روي کاغـذ) مـورد حمایـت بـوده      

  است؛  

هاي مـورد حمایـت قـانونی، بـه      از بخش

ــهدلیــل  ــه) هــاي هزین ــاال (مبادل ، پیگیــري ب

م اطـالع و  ، عـدم ابـالغ، عـد   محدودیت منابع

به نفع دستگاه بخشـی  تفسیر خاص از قانون 

  اند؛ سازان استفاده نکرده مربوطه، اغلب انبوه

ــته    ــذاري بس ــت و تأثیرگ ــار موفقی انتظ

ی    حمایتی از انبوه سازان و نیل به اهـداف کمـ

  باشد. برنامه، منطقی نمی

  فرجام

طور خالصه  بر اساس نتایج مطالعه که به

بـه   تولیـد مسـکن انبـوه،   در مقاله ارائه شـد،  

اهداف کمی برنامه نائل نشـده اسـت. دالیـل    

عدم موفقیت نیـز بـر اسـاس نتـایج مطالعـه،      

ها از کل فراینـد   ناشی از عدم پوشش حمایت

عــدم تحقــق عملــی  تولیــد انبــوه مســکن، و

 (مبادلــه) هـاي  هزینـه بـه دلیـل    هـا،  حمایـت 

، عـدم ابـالغ،   محـدودیت منـابع  ، پیگیري باال

بـه نفـع   تفسیر خـاص از قـانون   و عدم اطالع 

  بوده است.دستگاه بخشی مربوطه 

ــر اســاس شــناخت حاصــل از مطالعــه   ب

 اي و حاضر، موفقیت در گسترش تولید حرفـه 

هـاي   عنـوان یکـی از سیاسـت    انبوه مسکن به

محوري مسکن در کشـور، مسـتلزم تغییـرات    

و  هـا از بخـش مسـکن    ماهوي در نوع حمایت

  نحوه تحقق آنهاست.

هاي مبادله در مراحـل   از هزینه کاستن 

عنـوان سیاسـت    مختلف تولید انبوه مسکن به

ــت   ــار حمای ــدت در کن ــت و بلندم ــاي  ثاب ه

مدت سنتی از بخش مسـکن، بـه شـرط     کوتاه

اجرا و کنترل دقیق، شامل تخصـیص و ابـالغ   

رسـانی بـه    هـاي بخشـی و اطـالع    به دسـتگاه 

فعالین بخش، نتیجه کالن پیشنهادي مطالعه 

  ده است.بو حاضر

هـاي   ارائه پیشنهاد براي کاستن از هزینه

ــوه   مبادلــه در هــر یــک از مراحــل تولیــد انب

عنــوان پیشــنهادهاي عملــی ایــن  مســکن بــه

هاي تحقیق، براي  مطالعه با نظر به محدودیت

گانــه تولیــد انبــوه  پــنج مرحلــه از مراحــل ده

مسکن مطـرح شـده اسـت. پیشـنهادات کـه      

شـده، بـا    کسزیـر مـنع   نگـاره خالصه آنها در 

ــدها و     ــل از فراین ــناخت حاص ــه ش ــه ب توج
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هاي تولید انبوه مسکن در کشور و با  دشواري

ــه  ــاي تجربـ ــتفاده از راهکارهـ ــده در  اسـ شـ

صــورت  کشــورهاي دیگــر و کشــور خودمــان

  گرفته است.

ــدي از     ــع بن ــه جم ــا ارائ ــنهادات ب پیش

گانه  براي هر یک از مراحل ده مشکالت اصلی

هـاي موجـود،    ینهسنجی گز و بررسی و امکان

  طور مجزا براي هر مرحله مطرح شده است.   به

گر  پیشنهادهاي تسهیل -) 3نگاره شماره (

  مرحله از تولید انبوه مسکن 5در 

  ها پانوشت

ــه از  * ــه برگرفت ــابی "طــرح پژوهشــی ایــن مقال ارزی

برنامه سـوم توسـعه   سازي مسکن قانون  سیاست انبوه

ــا مــدیریت نگ  "(شــهر تهــران) ــده در اســت کــه ب ارن

پژوهشکده علـوم توسـعه پژوهشـگاه علـوم انسـانی و      

مطالعات اجتمـاعی جهـاد دانشـگاهی صـورت گرفتـه      

  است.

کننـده   فوایـد زیـر را بـه مصـرف     دتوان ساز می انبوه. 1

هـاي ناشـی از مقیـاس انبـوه      ییجـو  برساند: از صـرفه 

طـور   هپس ب استفاده کرده و متوسط هزینه را کم کند.

وري نــوین ااز فنــ ؛تـر بفروشــد  ارزانتوانــد  لقوه مــیابـ 

 ؛تر بسازد تر و در عین حال ارزان استفاده کرده و بادوام

بناي مفید اختصاصی کم کرده و فضاي مشاع را  از زیر

در ارتفاع بسازد تا سهم هزینه زمین کم  ؛افزایش دهد

طور مستمر با نوسـانات محـدودي بـه تولیـد      هب ؛شود

ضمانت  ؛زار مسکن بکاهدهاي با ادامه دهد تا از تالطم

مـدت فـراهم    هاي حجیم امـا کوتـاه   براي اخذ وامالزم 

تواند انواع منابع مالی داخلی خرد و بـزرگ و   می؛ کند

خـود از منـابع    ؛منابع خارجی را جذب و تجهیز کنـد 

  .)44 ، ص1384 مالی الزم برخوردار است (رفیعی،
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اصل محاسبه فوق مربوط به  :56ص  ،1377نورث، . 2

  است:  ریزع منب

(Wallis and Douglass C. 1986). 

  . بنگرید به:3

De Soto Hernando, (1989), The Other Path, 

Harper & Row Publisher 

بـا عنـوان    (The Mystery of Capital)این کتاب. 4

شـود   داري در غرب موفق می راز سرمایه، چرا سرمایه"

فریـدون   هترجم، خورد؟ و در جاهاي دیگر شکست می

  .رسیده است پبه چا 1385تفضلی، نشر نی 

5. www.doingbusiness.org/Main/About.aspx 

  ند از:ا ها عبارت این حمایت. 6

  ؛معافیت مالیات اولین نقل و انتقال

ـ       صـورت   همحاسبه مالیات بـر درآمـد بـه نحـوي کـه ب

شـده   با توجـه بـه تعـداد واحـدهاي سـاخته      تساعدي

 ؛محاسبه نگردد

عــوارض صــدور پروانـه در چــارچوب تــراکم  محاسـبه  

بـا توجـه بـه     صورت تسـاعدي  همصوب، به نحوي که ب

  ؛شده محاسبه نگردد تعداد واحدهاي ساخته

مین، انتقال و حق انشعاب آب برق و أمحاسبه هزینه ت

صـورت   هگاز در چارچوب تراکم مصوب به نحوي که بـ 

تساعدي با توجه بـه تعـداد واحـدهاي سـاخته شـده      

   نگرددمحاسبه 

محاسبه حق بیمه کارگران فصلی بر اساس قانون بیمه 

 ؛اجباري کارگران ساختمانی

قالـب طـرح اسـکان و     کـه در  ییهـا  همچنین حمایت

ی و زای سهیالت اشتغالسازان مسکن ، ت تسهیالت انبوه

 قانون تشویق احـداث و عرضـه واحـدهاي اسـتیجاري    

  صورت گرفته است.

 
  منابع فارسی

ــود (  .1 ــانی، محم ــت  ")، 1384جه ــتاوردهاي سیاس دس

 ،سازي مجله انبوه ،"سازي مسکن در برنامه سوم انبوه

  .14شماره 

ســـازي و عـــدالت  انبـــوه")، 1384رفیعـــی ، مینـــو ( .2

  14، شماره سازي مجله انبوه، "اجتماعی

سازي  ارزیابی سیاست انبوه)، 1387عسگري ، نقی ( .3

،  ان)مسکن قانون برنامه سوم توسعه (شهر تهـر 

پژوهشکده توسعه پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات   

  اجتماعی جهاد دانشگاهی 

سنجش و ، )1387میدري، احمد و اصالن قودجانی ( .4

، سـازمان انتشـارات جهـاد    بهبود محیط کسب و کار

   .دانشگاهی واحد تهران

)، هزینـه  1385الیـاس نـادران (   و نصیري اقدم ،علـی  .5

 هتولیـد سـاخت(مطالع   هـاي  تـأمین مـالی بنگـاه    همبادل

ــات بنگــاه کوچــک)،  40مــوردي  فصــلنامه تحقیق

  دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. ،74شماره  ،اقتصادي

هاي تأمین مـالی   )، روش1380نصیري اقدم ، علی ( .6

نامه کارشناسی ارشد،  ، پایانساخت– هاي تولید بنگاه

 دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

تغییـرات نهــادي و   نهادهـا، )، 1377نـورث،د،س (  .7

ــادي ــرد اقتص ــهعملک ــی  ، ترجم ــا معین ، محمدرض

  انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

  

 منابع التین

8. Allen, Douglas W. (1999), “Transaction 

Cost”, in Encyclopedia of law and 



ه 
ار

شم
و 

ت 
ص

ش
ار

چه
 

● 
م

یک
 و

ت
س

 بی
ل

سا
 

● 
یز

پای
 

13
91

  

   

 

123  

Economic, Edited by Boudewijn Bouckaert 

and Gerrit De Geest, Edward Elgar,. 

9. Arrow, Kenneth J. (1969), “The Organization 

of Economic Activity: Issues Pertinent to the 

Choice of Market Versus Nonmarket 

Allocation”, in The Analysis and Evaluation 

of Public Expenditure: The PPB System, 

1,U.S. Joint Economic Committee,1st Sess. 

Washington DC, US Government: Printing 

Office. 

10. Coase, Ronald H. (1937), “The Nature of the 

Firm”, Economica, Vol: 4.  

11. Conback , Staffan, (1998), Transaction Cost 

Theory and Management Consulting:Why Do 

Management Consultants Exist?Henley 

Managemanet College, Working Paper, July. 

12. De Soto Hernando, (1989), The Other Path, 

Harper & Row Publisher 

13. Purdon ,Susan, Carli Lessof, Kandy 

Woodfield and Caroline Bryson, (2001), 

Research Methods for Policyevaluation, 

National Centre for Social Research, 
Research Working Paper, No. 2. 

14. Wang, Ning. (2003) Measuring Transaction 

Costs: An Incomplete Survey. February, 

Ronald Coase Institute Working Papers, 

Number www.coase.org/workingpapers/wp-

2.pdf 

15. Wallis , John J. and Douglass C. North; 

(1986), Measuring the Transaction Sector in 

the American Economy, 1870-1970; in S. L. 

Engerman and R. E. Gallman (eds.), Long-

Term Factors in American Economic 

Growth; Chicago: University of Chicago 

Press.  

16. www.doingbusiness.org-Doingbusiness2008 

-Full-Report  

17. www.unece.org/cefact, Recommendation No. 

33, United Nations Centre for Trade 

Facilitation and Electronic Business ,Geneva, 

July 2005 




