باسار مسکه:
طی یک دِّ اخیز سْن ارسش افشٍدُ تخص اهالک ٍ هستغالت ٍ اًثَُساسی اس تَلیذ ًاخالص داخلی
( )GDPکطَر تیي  2تا  5درصذ تَدُ ٍ ّوچٌیي حَسُ هسکي قزیة تِ  12درصذ اس اضتغال کطَر را ًیش
در اختیار داضتِ ،تِ تیاى دیگز در ساخت ّز  100هتزهزتع هسکي ،ضص فزصت ضغلی ایجاد هیگزدد ٍ اس
آًجا کِ پس اس هْار ًسثی تَرم ،خزٍج عولیاتی کطَر اس ضزایط رکَد در دستَر کار دٍلت قزار گزفتِ
است ،فعال ضذى تاسار هسکي هیتَاًذ ًقص هْوی در فزایٌذ عثَر اقتصاد ایزاى اس فضای رکَد جاری تز
عْذُ گیزد.
در سال  33حجن هعاهالت ٍاحذّای هسکًَی در هقایسِ تا سال  32تا رضذ  42درصذی ّوزاُ ضذ ٍ
هتَسط یک هتزهزتع ٍاحذ هسکًَی در آى سال ًسثت تِ سال گذضتِ آى رضذ  5/6درصذی را تجزتِ
ًوَد .اس ایي رٍ طی سال  ،33افشایص حجن هعاهالت ّوزاُ تا افشایص هحذٍد قیوت هسکي حاکی اس
ٍجَد ضزایط رًٍق غیزتَرهی در تاسار هسکي ضْز تْزاى تَدُ است.
تز اساس آهار ارائِ ضذُ در سال جاری هیاًگیي کطَری ساخت ٍ ساس هسکي ًسثت تِ سال گذضتِ تا
کاّص  65درصذی در کل کطَر ٍ در کالًطْز تْزاى تا کاّص 50درصذی هَاجِ گزدیذُ است کِ
کاّص قذرت خزیذ هزدم ٍ تاال تَدى ّشیٌِ ساخت ٍ ساس ،هْوتزیي عَاهل ایي اًجواد در تاسار هسکي
هحسَب هیگزدًذ.
تا ٍجَد آًکِ اس حوایتْا ٍ سیاستْای دٍلت تزای رّایی اس چالصّای هَجَد در تاسار هسکي یاد هی-
ضَد ،تز اساس گشارش تاًک هزکشی تسْیالت حَسُ هسکي در سال جاری تا کاّص رٍتزٍ ضذُ تِ طَری
کِ تسْیالت حَسُ هسکي در  4هاُ ًخست سال  33هعادل ّ 10/4شار هیلیارد تَهاى تَدُ در حالی کِ ایي
رقن در  4هاُ ًخست سال  34تا ّ 3/5شار هیلیارد تَهاى کاّص یافتِ ،ضوي آى کِ در سال جاری سْن
تخص هسکي اس کل تسْیالت  10/1درصذ گزدیذُ کِ در هذت هطاتِ سال قثل ایي هیشاى  12/3درصذ
تَدُ است.
تا تَجِ تِ کاّص ریسکْای هَجَد در فضای اقتصاد کالى در ًتیجِ گطایطْای حاصلِ در تعاهالت
تیيالوللی کطَر ٍ سزاًجام هثثت هذاکزات تزجام ٍ ًیش تصویوات اخیز ضَرای پَل ٍ اعتثار در کوک تِ
تسْیل اعتثاری تخص هسکي ٍ ارتقاء قذرت خزیذ هسکي خاًَارّا اس طزیق رفع هحذٍدیت اعطای

تسْیالت خزیذ تَسط سایز تاًکْا ٍ ّوچٌیي تأسیس حساب صٌذٍق پساًذاس هسکي یکن تاًک هسکي،
تذاٍم تْثَد هعاهالت تاسار هسکي در هاّْای آتی دٍر اس اًتظار ًویتاضذ.
تزرسی تحَالت تاسار هسکي ضْز تْزاى در هزدادهاُ سال ً 34طاى هیدّذ ،هتَسط قیوت یک هتزهزتع
ٍاحذ هسکًَی هعاهلِ ضذُ در ضْز تْزاى تا  2/8درصذ کاّص ًسثت تِ هزدادهاُ سال قثل تِ  38/5هیلیَى
ریال رسیذ کِ ًسثت تِ هاُ قثل اس آى کاّص  0/3درصذی را ًطاى هیدّذ.
ّوچٌیي در ضزایطی کِ حجن هعاهالت ٍاحذّای هسکًَی ضْز تْزاى در چْار هاِّ اٍل سال جاری تا
کاّص عولکزد  25/8درصذی ًسثت تِ دٍرُ هطاتِ قثل هَاجِ تَدُ ،ایي ضاخص در هزدادهاُ سال جاری
تا تْثَد عولکزد ّوزاُ گزدیذُ ،تٌحَی کِ تعذاد هعاهالت آپارتواًْای هسکًَی ضْز تْزاى در ایي هاُ تِ
رقن ٍ 1310احذ هسکًَی تالغ گزدیذ کِ ًسثت تِ هاُ قثل ٍ هاُ هطاتِ سال قثل تتزتیة رضذ 3/2 ٍ 11/6
درصذی را ًطاى هیدّذ.
تا تَجِ تِ افشایص ًسثی هعاهالت تخص هسکي در هزدادهاُ سال جاری ،پیصتیٌی هیگزدد ،اگز در ضص
هاِّ دٍم اهسال ضاّذ افشایص ساختٍساس تخص هسکي تاضین ،ایي رًٍذ در سال  35تِ ضزایط ایذُآل
ًشدیک خَاّذ ضذ.
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