
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 والعصر. ان االنسان لفی خسر. اال الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.

 براستی تمام زندگی ایمان و عمل صالح، توصیه به حق و پایمردی در راه آن است. 

های حمل و نقلی، مسکن و شهرسازی و طراحی و خدمت تمام حاضران گرامی، همکاران عزیز، اصحاب حرفه

 کنم. وساز شهری و عمرانی، خبرنگاران تیزبین و جناب جهانگیری و جناب اسالمی سالم عرض میساخت

معارفه و تودیع هیچ قصد صحبت طوالنی و یا ارائه گزارش از پنج سال  این مراسم رسمی و تشریفاتیِ در

چه انجام شد و ثمر داد محصول زحمات تمام همکاران در سراسر ایران بود. بنابراین، اگر افتخاری گذشته ندارم. آن

های است و مسؤولیت اقدامی من بودهخانه بر عهدهوجود دارد متعلق به آنان است. لیکن، راهبری وزارت

بتوانم در پیشگاه خدای تعالی، ملت شریف ایران و  تاپذیرم. امید که شما گواهی نیک دهید گرفته را میصورت

 شدچه انجام ی آنشما همکاران گرامی از این بابت که بهترین سعی خودم را انجام دادم روسفید باشم. البته همه

 باشندا کاستی روبرو میقابل نقد هستند و ب

ی حکمرانی در ایران و طور کوتاه خواهم پرداخت: یکی نگاهم به دغدغهدر این جلسه به دو موضوع به

در باشد. می مطرح شدخانه ویژه پس از ترک وزارتبهرسانه دیگری توضیح در باره چند ابهام که در رسانه و ضدِّ

پس مشخصا ی ایران است. درک من این است که ی حکمرانی و مسالههی کانونی توجه من به رابطمورد اول، نکته

ی ایران به عنوان یک موضوع در کانون و هنوز مساله ایران در ایران غریب استمفهوم چنان هم 32از وقایع مرداد 

نظام ، یک ی تمدنیو حوزه منظور من از ایران، یک تمدن است.قرار نگرفتهدر نهاد حکمرانی سیاست و عمل 

-فرادولت فرهنگی سرزمینی گسترده قوام یافته، یک معرفتی که در تجربه تاریخی یک ملت متکثر در یک حوزه

که نماد وحدت  ، یک ملتهم پیوسته که در تحول روزگار دچار گسست غیر قابل جبران نشدهبه ، یک تاریخملت

مبتنی بر ایمان به  ، یک هویتهان استی جفراخ که پل فیروزه ، یک سرزمیندر کثرت و کثرت در وحدت است

و یابد و راهِ چاره میکند ی بشر غلبه میساختهزیستی و حوادث  که بر موانعِنگر واقعبین و حققت ردِغیب و خِ

 است.  و فراملی ، تمدنیی فرهنگی، دانشی، اجتماعی، تجاری ملییک شبکه

کاستی در بنیادین ی و عارضهبا دو چالش تجدد  و در رویارویی با جریانایران عزیر در روزگار معاصر 

برداری درست و سالم از منابع زیستی پذیری و حرکت بهرهمنظور از زیستاست. پذیری و حرکت روبرو شدهزیست

های سازی ولی همراه با پاالیش و فرآوریِ آنها و سودبردن از دانش و فناوریمادی و معنوی بدون تخریب و یا آلوده

های شبکهاز ای ی گستردهها دامنههای حرکتی مادی و اجتماعی است. شبکهی شبکهرن از رهگذر توسعهجهان مد

برای غلبه بر این دو عارضه، نیاز به توجه به  د.نشویمدر زندگی روزانه مردمان را شامل زیرساختی و یا مجازی 

ونقلی، لجستیکی، شهری و جز آن داریم. های زیرساختی حملهای عینی رشد و توسعه از طریق اجرای پروژهجنبه

و شوربختانه  استی زمانهگرایانهک که روح مادیتکیه صرف بر تکنیمعنوی و و  ذهنی یهاتوجهی به جنبهلیکن، بی



ی خانهتمام تالش من در این دوره در این وزارت راهزن است.شود نام دین تبلیغ میکسیستیِ آن بهصورتِ مار

متمدنِ عضوِ سازمانِ مدنی بر   ایرانیِ مؤمنِ به غیب وانسانِهم محوری؛ آنمحور این بود که مفهوم انسانپروژه

های ین رو برای من توجه حکمرانی به جنبهاز ا مبنای پذیرش حقوق اساسی شهروندی و حاکمیت قانون را برکشم.

نظام معرفتی انباشته شده در تاریخ عمل بر اساس شهری، تمدنِ ایرانفرهنگ و ذهنی چون حسِ تعلق هویتی به 

های همبستگی اجتماعی و حضور فعال و سرافرازانه در شبکهایجاد این سرزمین تحت عنوان حکمت ایرانی، 

ملی و  تی تمدنی ایران، منطقه و جهان، حفظ وحدفرهنگی و سیاسی در گستره حوزهاجتماعی، تجاری، 

 بسیار مهم بود و هست.  پارچگی سرزمینی با  اتکا بر قدرت نرمیک

ها را ها و تاالبکه دریاچهحاصل های بزرگ، متعدد ولی بیتوسعه از این دیدگاه به مفهوم اجرای پروژه

ها را کاالهایی بپندارد که برای اسکان ها را تنگ کند و انسانغبار و آلودگیِ هوا نفس ی گرد وبخشکاند و در نتیجه

هایی برای استقرار و نگهداری هستند نیست. بلکه توسعه به مفهوم ادراک عدالت، امکان دسترسی نیاز به جعبه

ان رقابت منصفانه برای کسب ها، حاکمیت قانون، حسِّ وجود سالمت و نبود فساد، امکآزادانه و برابر به فرصت

البته به  است.تمدنی و حتی جهان برای یک ملت، حوزهمنفعت شخصی از سوی شهروندان و ایجاد ثروت عمومی 

گرفتم. از آن گیری عنوان عضوی از دولت از عدم کفایت آنچه در جریان بود ناخشنود بودم. لذا، تصمیم به کناره

 ر آینده باشیم. ها بهتری دامیدوارم که شاهد اتفاق

خانه سایه های وزارترسانه بر فعالیتی ضدِّو اما در باره ابهامی که در پایانِ کار با تبلیغ بسیار گسترده

وشهرسازی ماه کار، وزارت راه 62حضرات چنان تبلیغ کردند که گویی در پایان  ای بگویم.افکند نیز چند جمله

اند. من در ادامه به گذرانی رفته بودهدر این مدت به مرخصی و خوش فاقد هرگونه دستاوردی است و تمام مدیران

اهم رساند. خو سمع و نظر شمادر باره بخش مسکن مطالبی را بهقدری بیشتر  برخی آمارها اشاره خواهم کرد. و

دهم ی میاند که تحویل آقای اسالمگرفته تهیه کردههای صورتآقای مهندس امینی گزارشی آماری از اقدامالبته 

نتشار عمومی خواهم داد. شخصا به جهت تعهدی که به مردم دارم، گزارشی تحلیلی از رویکردهای بنیادین لبته او ا

 م.اهکه مقدمه آن را انتشار دادچنانتهیه خواهم کرد و به ملت عزیر ایران گزارش خواهم داد. همدر این دوره 

بود. هی پیش از تصدی اینجانب شدها در دورهبخش مسکن بخشی است که دچار بزرگترین عدم تعادل 

ی دوم میلیون خانه 2.2، 1395واحد مسکونی خالی در آمارگیری سال میلیون 2.5ی این عدم تعادل را در نشانه

طبقاتی و تفاوت اختالف  ،شهرنشدن شدید شهرها به باالشهر و پاییقطبیمیلیون بدمسکن شهری و  19تفریحی، 

بازار مسکن علیرغم تمام سادگی دست شهر اشاره کرد. برابری بین مناطق باالدست و پایینقیمت بیش از ده

گذاری در آن برای  اولین بار در تاریخ ایران با اجرای طرح مسکن شده بودن سرمایهفناوری آن و پراکنده و تقسیم

شوربختانه که این از سوی دولت مورد مداخله قرار گرفته بود. ای بسیار گسترده صورتِبهطور مستقیم مهر به

هزینه این کند. بود و هنوز ضدِّرسانه آن را با تامینِ مالی از سوی دولت تبلیغ میمداخله تبدیل به فضیلت شده

 د. چهارم به کل پایه پولی کشور و رشد بسیار باالی تورم بومداخله برابر با افزایش یک



چنین ضعف تجهیز منابع مالی ی سنگین سوداگری ساختمانی در کنار شهرفروشی در شهرها و همسایه

ها را با مشکل جدی مواجه اولیدسترسی مردم به مسکن مصرفی شخصی به ویژه برای خانه ،برای ساخت و خرید

به چند دسته سیاست روی از آن  سازی سوداگری تا حد ممکنرجبرای ساماندهی کلی این بازار و خا ساخته بود.

توسل به منابع عمومی و ادامه  اقلِیکم: توقف توسعه طرح مسکن مهر و تکمیل واحدهای تعهد شده با حدِّآوردیم. 

سازی و فعالهای تامین مالی مسکن انداز و سایر روشبرداشت از منابع بانک مرکزی، دوم: اتکا به سیاست پس

ریزی هم به منظور تجهیز کالن منابع مالی بخش مسکن و هم به منظور کمک به برنامهانواع ابزارهای مالی و پولی، 

طور گذاری زمین و ساختمان که هر دو بههای سرمایهتشار اوراق رهنی و تشکیل صندوقچون انهماقتصاد خانوار، 

ناکارآمد  یهاویژه در بافتبه زها و بااولیویژه خانهمسکن به افزایش قدرت خرید متقاضیانِسوم: محدود اجرا شدند 

ای به منظور ه یک بانک توسعهتبدیل بانک مسکن ب: ، چهارمهای فرسوده و اسکانِ غیرِرسمیشامل بافت شهری

م: اتخاذ پنج، و تورمِ بخشی های رکود و رونق سوداگرانهمداخله مؤثر مالی بانک در بازار به منظور جبران دوره

م اجرای سیاست شش، داددر حدی که قانون اجازه می انضباط شهری از طریق جلوگیری از شهرفروشییاست س

بر مبنای مشارکت  میلیون نفر بدمسکن شهری 19ارتقای کیفیت مسکن  محور به منظوری محلهشهربازآفرینی 

حاشیه پرتاب نکردن آنان، هفتم: اتخاذ بیرون و و به  ، امکان تداوم سکونتشان در همان محلحداکثری ساکنان

زمان به محل ی شهرهای خوابگاهی و توجه همنسل سوم شهرهای جدید مبتنی بر عدم توسعهی توسعهسیاست 

ونقلِ عمومی به منظور ارتقای کیفیت زندگی پایه و متکی بر حملشهرسازی ریلال و مسکن ساکنان، هشتم: اشتغ

تبعیض مثبت به نفع شهرها و امکان استفاده بهینه از طرفیت زندگی در حومه با کیفیت برتر، نهم، در درونِ کالن

الت جغرافیایی، کاهش شدّتِ تمرکز و بهبود به منظور تامین عد شهرهای میانی و کوچک در برابر شهرهای بزرگ

دهم: اجرای سیاست مسکن یازهم، ادامه سیاست بهسازی مسکن روستایی و د، ی توزیع جمعیت در سرزمیننحوه

ی رفاه اجتماعی چون سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، های مسؤول در حوزهاجتماعی توسط سازمان

های خیریه چون بنیاد مسکن بدون مداخله اجرایی چنین حمایت از نهادها و مؤسسهی امداد امام)ره( و همکمیته

د وانی دولت از آنها در قالب تامین زمین در جایی که زمین دولتی وجبوساز و صرفا بر اساس پشتیدولت در ساخت

ها با تکیه ی این سیاستهمه .به نهادهای حمایتی های مالیکمکی ارائه، وضع مقررات و یا چنینشته باشد. همدا

شهری  کیفیت زیستِارتقای های فرهنگی، مشارکت اجتماعی، معماری و جنبهشهری و توجه به بر معیارهای ایران

 کنم. خودداری میاز ذکر جزئیات آنها درازا نکشیدن بحث به منظور بهشد که گرفته می طراحی و پی

اکنون که اعتبارات مسکن مهر که  ها اولین پیشنهادی که عرضه کردم این بودستبرای اجرای این سیا

است، دولت موافقت کند تا کل این اعتبار به بدهی دولت اثرهای تخریبی تورمی خود را بر اقتصاد کالن گذاشته

تبدیل به یک  زمان بانک مسکنهمتا درآید.  ی بانک مسکنمنظور گردد و معادل آن به عنوان افزایش سرمایه

با توجه به این افزایش سرمایه تجهیز مالی جدی و و تورم ی رکود بتواند برای جبران چرخهو ای گردد توسعه

و ها با چالش جدی مواجه شده دهی بانککه قدرت تسهیالتبا توجه به تنگنای بانکی و هم  مداخله مؤثر کند

به کمک نظام بانکی بشتابد. در شرایط تنگنای بانکی، ، تهها افزایش یافکدر تمام بان سهم تسهیالت غیر جاری



های وفصل بانکها و اجرای طرح جامع حلو بازسازی ساختاری بانک وجود یک بانک سالم و بزرگ برای اصالح

عدم اجرای این  ،همان زمان استدالل کردم که با توجه به تورم موجود در نهایتمواجه با کسری ضروری است. 

 ی آناولیه خریدِ نسبت به قدرتِ گشتی شود و در عمل ارزش اقساط بازفا موجب اتالف این منابع میپیشنهاد صر

درستی در باره این موضوع  خزانه خواهد بود. شوربختانه، درکِاصلی بازنده . لذا، در پایان، بسیار ناچیز خواهد بود

. شودتوافق با این پیشنهاد منجر به بدآموزی میکه روبرو شدم نبود و با پاسخ شگفتی ستاد اقتصادی دولت در 

 گاه نفهمیدم بدآموزی کی!من هیچلیکن،

های آن را روبنایی پروژهتاسیسات  %80بیش از تاسیسات زیربنایی و  %50، ساخت مسکن مهر 56%

ت بیش از به پایان رساندم. حجم کار انجام شده در این دولگیری و سماجت تمام با پیتوجهی دولت علیرغم کم

میلیون خانه در این مدت به اتمام رسید و من  1.04است. بیش از بر کار انجام شده در دولت پیشین ونیم برایک

. لیکن ترین وزیران در اذهان عمومی باشمو یکی از محبوب هر هفته یک پروژه را افتتاح کنمکم دستِ توانستم می

دانستم ترویج کنم و در عین حال خود را متعهد به ادرست میای که بنیان آن را نخواستم پروژهنمیمن چون 

م کار در ظگیری کردن کار، بخش اعو پیزیاد ضمن وقت گذاشتن  ،دانستمشهروندان و خریداران مسکن مهر می

یک مورد را هم افتتاح نکردم. ضدِّرسانه از این موقعیت حداکثر  لیاتمام رساندم وخانه بود را بهقلمرو وزارت

در ی ضد خریداران مسکن مهر در اذهان ترسیم کرد و هر روز دروغی را ءاستفاده را نمود و از من چهرهسو

کنم که از حیث . ولی، من هنوز فکر میو موضوع را سؤال حد اقل دو استیضاح نمود های خود انتشار دادکانال

سیاست سراسر اشتباه را تبلیغ نکردم. م که هم تعهدم را به مردم انجام دادم وهم یک کردای کار درستی حرفه

 د. شروزی ز این اقدام تقدیر خواهد تاریخ مطمئنم که 

یک دولت تقریبا در مورد هیچدانند که جناب جهانگیری نیک میبخش مسکن، در مورد سایر پیشنهادهای 

در چندین مورد به ستاد اقتصاد کالن نوشتند که شما با همه پیشنهادها ایشان اتخاذ تصمیم ننمود. تا جایی که 

به هر روی، برخی اید. دهید و بخش را بدون تصمیم رها کردهکنید لیکن، حتی یک پیشنهاد هم نمیمخالفت می

اجرا از مجاری پولی و مالی عبور دادم و زور و ضربی که بود و هرچند با تاخیر  های پیشنهادی را با هرستااز سی

برابری سقف تسهیالت بخش مسکن. کاهش نرخ 8انداز و افزایش قدرت چون اجرای سیاست پس. همکردم

ز مسکن اندای پول برای صندوق پسی عمومی بلکه با اتکا به کاهش قیمت تمام شدهتسهیالت نه با اتکا به بودجه

و تامین کسری آن از طریق استمهال بازگشت بخشی از اقساط دریافتی مسکن مهر از سوی بانک مسکن به بانک 

 . هاو از این دست اقدام مرکزی

ی ششم به تصویب های بخش مسکن را در خالل برنامهیم که بخش اعظم سیاستدر ادامه موفق شد

محله شناسایی نمودیم و شروع بازآفرینی ساالنه  2700به تعداد  های ناکارآمد رادولت و مجلس برسانیم. بافت

برای  چنینمحله را در برنامه جای دادیم. برای اجرای این برنامه اعتبارهایی را در برنامه منظور کردیم. هم 270

امه جامع شهری با تصویب دولت سازمان دادیم. برنو استانی  ،ستاد بازآفرینی شهری را در سه سطح ملیآن جرای ا

های اقدام مشترک بازآفرینی هر محله را با کمک ستادهای بازآفرینی شهری هر شهر و با مشارکت مردم و تمام مقام



ریزی ایران بسیار نادر بود که موضوعی به اجماع تمام مسؤول شهری تهیه کردیم. این موضوع در تاریخ برنامه

چنین، با همصورت هماهنگ فهم و اجرا شود. ی و محلی  بههای محلی  برسد و در هر سه سطح ملی، استانمقام

هر چند سهم بودجه ساالنه تغییر اساسنامه شرکت عمران شهری، آن را به شرکت بازآفرینی شهری تبدیل کردیم. 

افزایی تمام گرایی و همطور که مقرربود منطور نشد. لیکن همآن 97و  96های های سالاین برنامه در بودجه

وجود آورد. ها بههای بسیاری در استانی کمی که داشتیم موفقیتکردن همین بودجههای اجرایی و اهرمهدستگا

نشان از خروج از وضعیت رکودی و ثبات در بخش داشتند تا آنکه  1396ها در پایان سال به هر روی تمام شاخص

لبته تدبیر آنها خارج از کنترل مدیریت دچار تغییرات ناگهانی شد. که ا 1397های اقتصاد کالن در سال شاخص

 بخش است. 

ی پیدایش هنوز نحوهعبارت بکوبیم و بسازیم روبرو شدیم.  اجدیدی ب یخوش بودیم تا به ناگاه با ایدهدل

هر چه توضیح دادیم که این ایده غیر اجرایی است. چند نمونه بسیار محدود در این ایده برای من روشن نیست. 

های گزاف شکست ایران دارد مانند طرح توسعه اطراف حرم امام رضا )ع( و طرح نواب که هر دو علیرغم هزینه

المللی ی بینتجربهبازآفرینی شهری در  یی سایر کشورها برخالف این ایده است. اساسا ایدهتمام تجربهاند. خورده

با های تحت تصرف مردم هرچند توان امالک و خانه. مگر میمیان آمدبهبکوبیم و بسازیم  یبه دلیل شکست ایده

های من مؤثر  نیفتاد. برای خروج از بن بست، درخواست کردم لیکن، توضیحکیفیت بسیار نازل را کوبید و ساخت؟ 

و با حضور وزیر محترم امور اقتصادی با ریاست معاون اقتصادی رییس جمهور بازآفرینی شهری کارگروه ویژه که 

بدون این موضوع را سای محترم سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر مشاوران مرتبط رییس جمهور و دارایی، رو

باشد در جلسه حضور فعال داشته به عنوان دبیر این کارگروهمعاون من . البته مقرر شد که گ نمایدهماهنحضور من 

اید این تعارض مدیریت شود. پُر واضح شتا دهد  در اختیار اجرای این طرح قراررا انه خوزارتدریغ تمام امکان و بی

گیری مستمر در باالترین  سطوح جلسه و پی 25شود. اینک پس از گذشت رو میبود که این ایده با شکست روبه

البته، خوشبختانه این کارگروه، ادامه  متر مربع است. 36های حلِ اراضی متعلق به سازماناز م شدهکل زمین تملک

به هر روی، هرچند طرح بر اساس آنچه طرح پیشین را متوقف نساخته و آن بخش در حالِ اجرا و حمایت است. 

ی رآمدترین اقشار جامعهدطراحی کرده بودیم در حال اجراست و امیدهای زیادی را برای ارتقای کیفیت زندگی کم

گیری از هایی که من تصمیم به کنارهوجود آورده است لیکن، تعارض ما مدیریت نشد و یکی از دلیلشهری به

 دولت گرفتم همین موضوع بود. 

کنند که این دولت حتی یک خانه توضیحی هم در باره مسکن اجتماعی بدهم. حضرات هر روز تبلیغ می

است. دهداکه این افتخار این دولت است که حتی به ارزش یک خانه هم پول مردم را هدر ن هم نساخته است. البته

حتی در پیام مرحوم امام)ره( به هنگام تاسیس حساب صد هم ساخت خانه از ابتدا قرار نبود که دولت خانه بسازد. 

و نه اقدام شود ی نهادهای حمایتی مسکن اجتماعی هم مقرر بود از سوبود. در مورد بینی نشدهتوسط دولت پیش

های بینی در برنامه ششم در هیچ یک از بودجهگاه اعتبار مسکن اجتماعی علیرغم پیشباز علیرغم آنکه هیچ دولت.

خانه از طریق تخصیص زمین و یا واگذاری  بخشی از است، بر اساس حمایتی که وزارتبینی نشدهساالنه پیش



هزار واحد مسکن اجتماعی و بیست ی به نهادهای حمایتی توانسته بیش از یکصدهای مسکن مهر فاقد مشترخانه

ها شود، عنوان طرح در هر یک از سازمانرا به اتمام برساند. لیکن، چون کار توسط نهادهای مختلف انجام می

                . رسانی الزم صورت نگرفتدر باره آن اطالع متفاوت است

هم سهل و هم وشهرسازی برای من سیار بزرگ و حساسی چون وزارت راهی بخانهراهبری وزرات

ی کارشناسی ارزشمند خانه بسیار تخصصی است و دارای بدنهبود. سهل بود از آن جهت که این وزارت فرساطاقت

و مدیران الیق و سالمی است. بنابراین، با تکیه بر صالحیت آنان، با راهبری درست و ایجاد فضای کار و خالقیت 

ها در این اسی است که در تمام حوزههای بزرگ مقیی آن پروژهامکان دریافت نتیجه کامال ممکن است. نمونه

 700مدت به نتیجه رسید. ساخت ترمینال سالم تقریبا برابر با ترمینال موجود فروگاه امام خمینی و با بیش از 

های ایران از حیث توجه به گمان نگین فرودگاهمیلیارد تومان بدون دریافت یک ریال از بودجه عمومی که بی

توانند ماه آتی میبودن تاسیسات آن خواهد بود و آقای رییس جمهور در کمتر از یک های فرهنگی و مدرناصالت

ی های ناوبری هوایی کشور اعم از سیستم راداری، بازآرایی شبکهچنین نوسازی زیرساختآن را افتتاح کنند. هم

های وی که مخاطرات تصادمو مدیریت فضای کشور به نحهای هوایی جهان ی راهو ثبت آنها در شبکههای هوایی راه

 ،ها به کشوراست. ورود ناوگان هوایی نو پس از مدتهوایی به حداقل کاهش یافته و بسیاری از مسیرها کوتاه گشته

افزایش مستمر  ،ی حقوق مسافرنامههای هواپیمایی و تصویب آیینبازنگری در نحوه تاسیس و مدیریت شرکت

 .ها اشاره نمودتوان به آننتیاج دیگری است که می فر داخلیمسا %10مسافر خارجی و  %5.6ساالنه 

ریل به شبکه ریلی کشور وصل شد  کیومتر 1200مرکز استان در این دولت با اجرای ی ریل پنج در حوزه

کیلومتر  843؛ یلومتر خط دوم و سومک 1385کیلومتر شبکه ریلی فرسوده ایران بازسازی بنیادین گشت و  1510

پیشرفت کار هستند.  %80دارای بیش از ی، ای معادل احداثکیلومتر خطوط حومه 542سوم معادل و خطوط دوم و 

 1392درصد در سال  9/7میلیون تن و  7/32از رشد تناژ بار حمل شده توسط صنعت ریلی  ایران برای اولین بار 

کیلومتر در نمیلیارد تُ 22از شده حملکیلومتر بار نتُرسید. همین رشد را در  درصد 4/10میلیون تن و  47به 

زاهدان فعال -آهن چابهارهای بزرگی چون راهپروژهداریم.  96کیلومتر در سال نمیلیارد تُ 30به بیش از  92سال 

مشهد و برقی -کردن تهراناصفهان، برقی-قم-گشت و سه قرارداد بزرگ تامین مالی راه آهن سریع السیر  تهران

نامه به قرارداد میلیارد یورو( از مرحله تفاهم 1.2میلیارد یوآن و  56اینچه برون جمعا به مقدار )-گرمسارکردن 

 قطعی و خط اعتباری گشایش شده منتهی شد. 

دستگاه  399ایستگاه و 222شامل  ATCکیلومتر خط آهن، تجهیز شبکه به 2463بندی تراکدر همین 

دستگاه  50واگن مسافری و  417واگن باری،  3102 چنینانجام شد. هم محور جنوب CTCاندازی ناقله، راه

موفق شدیم که سه میلیارد یورو از روسیه بدون تضمین دولت و  گشت. مالکوموتیو به ناوگان ریلی ایران اضافه 

ک ونقل ریلی اعتبار بگیریم. اولین صکوی حملآهن برای فعاالن بخش خصوصی حوزهصرفا با تضمین شرکت راه

وری سازی و افزایش بهرهدر راهِ مدرنآهن عملیاتی شد. تامین مالی یک شرکت خصوصی ریلی با تضمین راه



المللی ساختار صنعت ریلی را مورد بازبینی کامل قرار دادیم و آهن با لستفاده از خدمات یک شرکت مشاور بینراه

 م نمودم. یظشدن بخش خصوصی تننظام رگوالتوری این صنعت را برای فعال

بهسازی و روکش راه  15800احداث و کیومتر  7500ای علیرغم خشکی منابع مالی، در بحث جاده

گزارش آزادراه کیلومتر 329بزرگراه، و کیلومتر  2400راه اصلی، کیومتر  1400است. اجرای صورت گرفته روستایی

در دست اقدام  %80راهِ اصلی و بزرگراه با پیشرفت باالی  کیومتر2500چنین ی این دوره است. همکار تمام شده

درآخرین پیشنهادی که به سازمان برنامه سال آتی قابل اتمام هستند. که با تخصیص اعتبار اندکی ظرف یک داریم

کیلومتر مجموع راه  اصلی و بزرگراه،  3000برای اتمام  میلیارد تومان اعتبار 2600دادیم درخواستمان تامین 

 خط آهن بود. هزارکیلومتر 

ونقل در این دوره به اذعان همگان کم نظیر ی حملگذاری بخش خصوصی در این حوزهجلب سرمایه

دراه، کیلومتر آزا 985برابر با  هایی که توافق مشارکت آنها به تصویب هیات وزیران رسیدهاست. طول آزادراه

هایی که برای چنین طول راهتومان است. هممیلیارد  12734ی به ارزش فرودگاهترمینال  2کیلومتر ریل و 200

با کیلومتر ریل  1770کیلومتر آزادراه، 852انعقاد یافته برابر با  نامهتفاهماحداث با بخش خصوصی در مورد آنها 

فرودگاه 1کیلومتر آزادراه ،  1178بخش خصوصی برای احداث  تومان است. افزون بر اینها بامیلیارد  43000ارزش 

است. قرارداد منعقد شده میلیون دالر 900و تومان میلیارد   10000بندر شهید رجایی  به ارزش   3و2و1و  فازهای 

سیارند. فقط باشند بهای فعالی میاند و یا آنکه دارای کارگاههای بزرگی که در این دوره فعال و افتتاح شدهآزادراه

، کیلومتر90، آزادراه شرق اصفهان به طول کیلومتر60غربِ اصفهان به طول  راهکنم: آزادبه چند نمونه اشاره می

همدان به -، آزادراه ساوهکیلومتر154گرمسار به طول -، آزاد راه قمکیلومتر250شیراز به طول -زادراه اصفهانآ

چرمشهر -، آزادراه کمربندی جنوب غربی تهران آبیککیلومتر60 طولبه سمنان-گرمسار، آزادراه کیلومتر90طول 

سال تعلیق فعال گشت و در سال جاری توسط رییس جمهور  17، آزاد راه شمال پس از کیلومتر156به طول 

هم ت. آن اسهای ایران تونل اجرا گشتهکل راه %40افتتاح خواهد شد. در همین قطعه اول این آزادراه معادل 

  های تاریخ مهندسی ایران.ترین تونلطویل

 –کرمان آزادراهی هایپروژه در گذاریسرمایه قرارداد انعقادشایسته است به این ارقام نیز توجه فرمایید. 

 به قوچان –چناران –مشهدتومان،  میلیارد 936 ارزش به مرند –تبریزتومان،  میلیارد 4100 ارزش به بندرعباس

 200 ارزش به سیرجان شرقی کنارگذرتومان،  میلیارد 360 ارزش به پارسیان-المردتومان،  میلیارد 420 ارزش

تومان،  میلیارد 300 ارزش به اراک شمالی کنارگذرتومان،  میلیارد 800 ارزش به مهریز –اردکانتومان،  میلیارد

 میلیارد 400 ارزش به اصفهان شرقی کنارگذر 2 و 1 هایقطعهتومان،  میلیارد 300 ارزش به ارومیه–تبریز 6 قطعه

 750 ارزش به کرمانشاه–قزانچی و حمیل–کرمانشاه–بیستونتومان،  میلیارد 180 ارزش به سهند–بریزتومان، ت

 تومان. میلیارد 2583 ارزش به تهران جنوبی کنارگذرتومان و  میلیارد

 تیظرف شیبندر چابهار با افزا زیو تجه توسعه است.صورت گرفته ینیادیبن یکارها یبندر یدر حوزه

کار  نی. تمام اافتی شیبندر به چهار برابر افزا نیا تیبه مفهوم آن است که ظرف نیتن. ا ونیلیم 8/5به  2بندر از 



 صورت گرفت. وروی ونیلیم 403با مبلغ  یبه روش مشارکت بخش خصوص یمال نیاز محل منابع سازمان و تام

توسعه سواحلِ مکران صورت گرفت، در وزارت  یکه برا یکار یکه عمده دانندیم کین یریگجناب جهان

 هیسرما وروی ونیلیم 124با  ییرجا دیبندر شه 2شماره  ینریکانت نالیترم زاتیتجه نیتامست. ا یوشهرسازراه

شماره  ینریکانت نالیترم یساختها ریز ییاجرا اتیو شروع عمل یانوردیاز محل منابع سازمان بنادر و در یگذار

 یریالی قرار دادهای سرمایه گذاری بخش خصوص حجمتومان.  اردیلیم 800با اعتبار بالغ بر  ییرجا دیبندر شه 3

. قرار داد بوده است 149در قالب تومان میلیارد  6910به میزان  97تا مهر ماه  92در بنادر کشور از شهریور ماه 

دالر خط  ونیلیم 150دالر و اخذ  ونیلیم 85 زانیهندوستان در بندر چابهار بم یگذار هیرماقرارداد س انعقاد

 یلیفروند شناور مغروقه دوران جنگ تحم 27 یخارج ساز قرارداد. نیبندر مذکور در قالب هم یاز هند برا یاعتبار

 یگذار هیبا سرما نینگ رهیمرحله اول توسعه بندر بوشهر در جز لیشروع و تکم، یاز رودخانه اروند و خورموس

افزون . کشور یموج شکن چند منظوره در طول سواحل جنوب 49مراحل ساخت  لیو تحو لیتکم، یبخش خصوص

توسعه بندر انزلی در استان گیالن در استان مازندران و  رآبادیطرح توسعه بندر ام لیتکمبر بندرهای جنوب، به 

و بندر  ییرجا دیاز آنها در بندر شه یبخش یو اجرا رانیکردن بنادر ا هیپالیر یهاطرح هیتهاشاره نمود.  توانمی

خصوصا استان هرمزگان با ساخت و نصب  یساحل یهادر استان ییایدر یگردشگر زاتیتوسعه امکانات و تجه امام.

 یو واگذار ییرجا دیو دو بندر شه کیشماره  ینریکانت یها انهیپا یراهبر یینها فیتکل نییتع ده اسکله شناور.

 .یخارج یاهکیو الزام به جذب شر یداخل یساله به اپراتورها 5 یگذار هیو سرما یراهبر یدر قالب قراردادها

ی توسعهای دیگری نیز چون های ساختاری سازمانی و برنامههای فیزیکی ذکرشده در باال، اقدامالبته در کنار اقدام  

صندوق تاسیس جه به موضوع لجستیک، وخانه و تونقل در وزارتایجاد معاونت حملمنابع انسانی و تربیت مدیران آینده، 

تشکیل شهر فرودگاهی امام ر دست بررسی  است، تصویب اساسنامه و ی آن در دولت دکه اساسنامه توسعه حمل و نقل

ی توسعه روزآوری آن، تهیه نقشههی پیشین و تهیه  برنامه بهطرح جامع حمل و نقل بر اساس داده، تهیه خمینی)ره(

ح جامع لجستیک ، تهیه طرالمللیکریدورهای بینمدیریت المللی و های بینتوسعه همکاریایران،  ونقلملحدورهای کری

ویژه شهرسازی ونقل عمومی بهگذاری شهرسازی مبتنی بر حملهای ایران بود، بنیانونقلیی حملایران که آرزوی دیرینه

ای، ریلی، هوایی های جادههای گسترده نوسازی، بهسازی زیرساختها طرحها، اجرای پروژهپایه، مدیریت هوشمند جادهریل

هایی از این دست از یادگارهای این برداری از آنها و اقدامسازی نظام نگهداری، مدیریت و بهرهنچنین مدرو دریایی و هم

های در اختیار برداری آزادراهاجرای اولین مدل اجرایی واگذاری نگهداری و بهرهتوان به دوره هستند. به عنوان نمونه می

با بخش  شبکه آزادراهی کشور ETCو مشارکت  گذاریقرارداد سرمایهانعقاد و یا  به بخش خصوصی ROTدولت به روش 

 تازهای پیشخانهمان یکی از وزارتگکند بیخانه با توجه به  حجم اطالعاتی که تولید میخصوصی اشاره کرد. این وزارت

طراحی نظام و  ITایه پ جامع معماری سازمانی وزارت راه و شهرسازی بر یهیه نقشهاست. تک در استقرار دولت الکترونی

های مطالعاتی و اجرایی وزارت در قالب طراحی و ایجاد سامانه بایگانی دیجیتال نقشهخانه، ارچه آماری و اطالعاتی وزارتیک

 .با ابالغ حق دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات از افتخارهای مدیریت این دوره است سامانه متا

توان به این موردها اشاره کرد. ای برخوردارند و میالعادهازی از اهمیت فوقها شهرسدر این ارتباط سیاست  

تجدید نظر در ، طرح جامع شهری  300طرح ناحیه ای، منطقه ای و مجموعه شهری و بالغ بر  15و تصویب  تهیه

ویژه در مقیاس طرح جامع با هبورزان با مشارکت حرفهریزی شهری ریزی و طرحساختار، محتوا و فرآیند برنامه



توجه ویژه به ارتقای کیفی معماری از طریق تشکیل ، رویکردهای نوین منطبق بر شرایط کنونی شهرهای کشور

رگزاری بیش ببرگزاری مسابقات معماری، مستندسازی و ترویج معماری خوب، در ایران،  کمیته اعتالی معماری

تقویت نظارت و پایش ، ری در  شهر های تهران، کرمان،گرگاننشست تخصصی، تأسیس خانه گفتمان شه 270از 

ارتقای نقش حرفه مندان، تشکیل نهاد برنامه ریزی و توسعه  -تحوالت شهری از طریق حمایت از دیده بانان شهری

، در کالن شهرها با مشارکت شهرداری ها کالن شهرها و شوراهای اسالمی شهرهای کرج ، تهران ، اصفهان و همدان

تفاده از ظرفیت موجود ادغام دو حوزه راه و شهرسازی با راه اندازی کمیته های مشترک،  تدوین و اجرای اس

و  آهنهای راهایستگاهمعماری معماری راه ، منظر ریلی، کمیته چون همونقل های مشترک با حوزه حملبرنامه

پیگیری ، های شهری و روستاییبومها و زیستغحفاظت از با، و بازآفرینی رودکنارهاتهیه ، یهای فرودگاهترمینال

های هفده پادگان و تصویب طرحبرای ریزی ها با تأکید مقام معظم رهبری، برنامهو اجرای قانون جابجائی پادگان

تشکیل شورای ساماندهی پایتخت و ارائه راهکارهای ، اصفهان، خرم آباد، ساری و تبریز، های ارومیهانتقال پادگان

کرج  –ی منطقه شهری تهرانبرای ارتقای کیفیت زندگی در کالن شهر تهران؛ تهیه مطالعات طرح سامانه اجرائی

، سجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدائی از تهراندر اجرای تکالیف قانون امکان

تصویب و ابالغ محدوده با تاریخی  –نگی ای حفاظت از بافت ها و آثار فرههری و نظارت بر تحقق برنامهذاگسیاست

هکتار از اراضی زراعی و کشاورزی  9000کاهش محدوده شهرها و خروج حدود  شهر کشور، 168های تاریخی بافت

ویژه شهری بههای توسعه و عمران ایجاد دسترسی آزاد همه شهروندان به کلیه اطالعات طرح، از محدوده شهرها

های طرح یهای اطالعاتی در زمینهمنظور جلوگیری از ایجاد رانتبهشهرها  5های ماده ها کمیسیونمصوبه

ایجاد ارتباط سازنده با مراجع قضایی تأثیرگذار در حوزه اجرا و نظارت بر ، راه اندازی پایگاه داده مکانی، شهرسازی

تدوین و تصویب ضوابط عام بلند مرتبه ، عدالت اداری و دادستانی های توسعه شهری از قبیل دیواناجرای طرح

های بلند در ساز ساختمانودادن به چارچوب کالن ساختعالی و به منظور شکلسازی در اجرای مصوبه شورای

های های زلزله در شهرهای مختلف و تدوین ضوابط و دستورالعملبندی گسلتهیه نقشه پهنه، سطح شهرهای کشور

رویکرد قاطع شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بر انضباط شهری، برخورد با ساخت در کنار آنها، وساز ختسا

، "وسازهای مربوط به ساختعدم تطهیر خالف"و سازهای خالف در خارج از محدوده شهرها و اتخاذ سیاست 

پیشین که اغلب  مصوب دولت یمورد منطقه 1300پاالیش و تعیین تکلیف مناطق مصوب گردشگری بالغ بر 

ها سیاهه ناقصی از اقدام های مناطق نمونه گردشگرینامه بررسی طرحتصویب شیوهخواری بود و ابزاری برای زمین

تهیه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان و ارائه به توان به این سیاهه می صورت گرفته در این حوزه است.

سال است که در دست بررسی است و هنوز  2.5وخم دولت بیش از پیچ که تصویب آن در هیات محترم دولت

تهیه پیش ، به هیات محترم دولت ی آنتهیه الیحه قانو ن نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ارائهنهایی نشده، 

ارائه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و  29نویس آیین نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی موضوع ماده 

 را نیز افزود.  به وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای بررسی و اظهار نظر

که چنانهای عمرانی استوار نبود. همخانه در این دوره تنها بر اجرای طرحمبنای ورود من در راهبری وزارت

دسترسی آزاد شهروندان به اطالعات، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و  تامین حقوق شهروندی ودر مقدمه گفتم، 



خانه در راهبری این وزارتالبته نه قرار داشت. خاهای وزارتی سیاستاصل رقابت منصفانه در سرلوحه یبرقرار

ماه  62این  دررسانه ضدِّواقعیت این است که  .بود افرسطاقتسخت و رسانه ینِ رویارویی با جنگی روانی ضدِّع

های ماموریتاز تمرکز بر خانه برای بازداشتن وزیر و مدیران عالی وزارتوقفه را بیهای مختلفی جبهه ،ؤولیتمس

خانه طور عام و در این وزارتآمیزی در دولت بهی موفقیتپروژههیچ . تمام تالش آنها آن بود که کردمحول باز می

 داددر هر سطح مسؤولیتی که رخ می طور خاص به نتیجه نرسد. لذا، هر موضوع ریز و درشت، مربوط و نامربوطبه

 نمودند تا آرامش ذهنی وی را برهم بزنندطور مستقیم متوجه وزیر میرا بهساز خودشان و شایعه و خبرهای دست

های تخریبی رسانه بیگانه و مخالف نظام جمهوری اسالمی . اقدامخانه را با یک شوک جدید مواجه سازندو وزارت

شخص من ویژه خانه بههایی که آنها متوجه مدیران وزارتد. حجم اتهامیرسقطعا به گردِ پای این حضرات نمی

م. در گرفترای اعتماد  بار از مجلسبار استیضاح شدم و پنجنظیر باشد. در این مدت سهکنم بیساختند، گمان می

هایی که دهندگان استیضاح کامال روشن بود. نوع سؤالی شکلارتباط ضدِّرسانه با هسته ،استیضاح هر سه موردِ

های استیضاح سپس تبدیل به سؤالکردند و ی و مکتوب طرح میشان اعم از مجازهای تبلیغاتیبوقپیشاپیش در 

ریختند، اخذ رای اعتماد میها و به هنگام قول خودشان پس از کلید خوردن استیضاحای که بهآتشِ تهیهشد و می

کاری با آهنگی و همبسیار سنگین بود. در این ارتباط از انتشار هیچ خبر دورغ، وارد ساختن هیچ تهمت و هم

کردند نحوی قلب واقعیت میکردند. بهبودند خودداری نمیمه خوردهخانه لطذینفعان و افراد فاسدی که از وزرات

بار هم . لیکن، باور کنید یکستاندندو جرأت دفاع را از افراد می انداختنددید میترکه بسیاری از دوستان را به

امتیاز ندادم چون به سنت الهی مبنی بر پیروزی راستی به آنان دلم راه نیفتاد. به اندازه یک پاپاسی هم هراس به

تن شود روییناز آنان می هایی کههرچند آنان خود را به دلیل پشتیبانی .و دارم و شکست دروغ یقین داشتم

 واز همین ناحیه شکست خواهند خورد.  دانند لیکن، چشمی اسفندیار آنان دروغ استمی

ی که پس از حادثهبود شکست و آن هم هیاوهویی جا دلم پا کردند، یکاز میان تمام غوغاهایی که به

دار پدران، مادران، های جریحهها قلبانصافبی ی دلتنگی من هم از این بود که چگونه این. مایهانداختنداهقطار ر

خورده خواهران، برادران، همسران و فرزندان و وابستگان و خویشان جانباختگان عزیز و هم چنین عواطف زخم

اخالقی را از آنها بودند. هر نوع بیبازی حقیر خود قرار دادهشهریان و ملت ایران را بازیچه تمام همسایگان، هم

اصطالح رسانه هدر این مورد ضدِّرسانه و رادیو و تلویزیون، بگنجید. داشتم لیکن، تا این حد در تصورم نمیانتظار 

ی من چنین نقلِ قول کردند که وزیر گفته ساختن گفتهآنان با منحرف راستا عمل کردند.ملی کامال هماهنگ و هم

یچ نگرانی نیست. و بدین ترتیب نمکی بر زخمِ دل شود و جا هشان پرداخت میاند ودیهجانباختگان بیمه بوده

که گویی تعمدا و با مباشرت مستقیم حادثه را تمام مردم ریختند و از من تصویری چونان شمرِ سنگدل ساختند 

بر . حال آنکه سنگدل آنان بودند که در خلوت خود ها آتش بگیرندو واگن ام تا مسافران کشته شوندسازمان داده

پس از گذشت حدود دوسال از آن حادثه و پا کردند که وزیر را بر زمین زدیم. اکنون تگان جشنی بهمزار جانباخ

دانم که سخنی چند در این باره بگویم. واقعیت آن است که به محض م تودیع از این مسؤولیت مناسب میهنگابه

آهن خواستم که با فوریت راهوقت خبر حادثه را دریافت کردم از مدیرعامل  1395پنجم آذرماه که روز جمعه آن



به سمت سمنان حرکت کردم. پس از ساماندهی اولیه خود را بر سر صحنه برساند و خودم هم با فاصله چند ساعت 

کیل ی ستاد بحران استان را با حضور جناب استاندار تشمحض رسیدن به سمنان جلسهخبر دهشتناک بود. به

به سمت بیمارستان حرکت  های الزم برای عیادت مسافران زخمیدادم و پس از بررسی مسائل و اتخاذ تصمیم

های اتخاذشده در اختیارشان قرار کردم. در راهروی استانداری با خبرنگاران روبرو شدم و اطالعاتی را از تصمیم

توانیم انجام خواهیم ما میکه آنچه اکید کردم که که در حال عزیمت برای عیادت مجروحان هستم. ت دادم و گفتم

تاکید بر بیمه بودن  .اند و از این نظر جای هیچ نگرانی نیستهمه مسافران تحت پوشش بیمه افزون برایند و دا

های حادثه قطار مسافران یک رویه به هنگام وقوع سوانح است و از قضا ضرورت اعالم این موضوع یکی از یافته

ای آنان بودند ها درگیر امکان استفاده از خدمات بیمهبود. چرا که بستگان مسافران تا ماه 1382ر سال دنیشابور 

ی مسؤوالن حاضر ی وقوع حادثه همهو به دلیل بالتکلیفی دچار زحمت فراوان شدند. پُرواضح است که در لحظه

ته، مجروحانی که درمانشان به درازا  کنند. لیکن، پس از گذشت چند هفهایی را اتخاذ میشوند و تصمیممی

یک رویه و معمول در ، گردند. لذا، به هنگام وقوع سوانحی درمان مواجه میکشد اغلب با مشکل تامین هزینهمی

همین موضوع  د.ندیدگان را اعالم نمایای آسیبمسؤول باید وضعیت بیمه هایالملل این است که مقامعرف بین

خانه و وزارتجانب نی بر رویه، نه تنها تبدیل به یک جنگ روانی تمام عیار بر علیه اینخبری بسیار ساده و مبت

کننده گرفت حدود شصت دقیقه ویدئوهای تحریکشد، که ضدِّرسانه با صرف بودجه و اعتباراتی که از دولتِ ما می

ای انتشار طور گستردهبه ،شوندمی المال تامین مالیهای مختلفی که از محل بیتجانب نمود و در شبکهبر علیه این

 . داد

ت که ساای تبلیغ نمودهگونهخانه بهضدِّرسانه با فضا سازی مسموم و سنگین بر علیه دولت و این وزارت

اند و دستاوردشان در این مدت گذرانی رفته بودهکاران من به مرخصی و خوشماه مدیران و هم 62گویی در این 

تن از نمایندگان محترم مجلس شورای  167است. حال آنکه در یک اقدامی بسیار نادر پس از مشروطه صفر بوده

فا به منظور قدرشناسی با ذکر موارد موفقیت این باشند و صراسالمی بدون آنکه کوچکترین نیازی به ما داشته

خانه رسما از اینجانب سپاس گفتند که من عینا موضوع را به همکارانم تقدیم ی مدیریت و راهبری وزاتدوره

به اکثر و ، به آن تاختند خانه را به هیچ انگاشتندنظیر وزارتاین موفقیت بینمودم. طرفه آنکه همین حضرات 

  اید.ضا کننده مراجعه نموده و آنها را در تنگنا قرار دادند که چرا شما چنین مطلبی را امضا کردهنمایندگان ام

  یجناب جهانگیر

است. این وهن دولت است که این حضرات برابر ضدِّرسانه های کاری دولت همین انفعال در یکی از مشکل

کنند. توسعه  پاجنگ روانی بهعلیه دولت  رو بباشند ای پایبند ن، به هیچ اصل اخالق حرفهاز دولت اعتبار بگیرند

و جلوگیری از گردش ها جز انحراف افکار عمومی گونه خبرگزارینیاز به رسانه متکی بر جامعه مدنی دارد و این

ماه همکاری،  62کنم و از جناب رییس جمهور بابت کارکرد دیگری ندارند. از فرصت استفاده میآزاد اطالعات 

جنابعالی، اعضای محترم دولت، رییس، هیات رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، رییس، معاون 

مام همکارانم چنین تی قضائیه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمام قضات شریف و هماول قوه
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 مقدمه:

 از منظور. است شهریایران تمدن و ایران سرزمین مفهوم به امروز ایرانِ بنیادین چالش دو حرکت قابلیت و پذیریزیست

 تمدن و سرزمینی هویت به آنان تعلق حس ایرانیان، زندگی کیفیت که است ذهنی و عینی عوامل مجموعه پذیریزیست

 روانی و جابجایی سهولتِ حرکت قابلیت از منظور و دهدمی نشان را آنان رضایتمندی احساس و شهریایران و ایران

 پول، فیزیکی حرکت یا و هنر و موسیقی دانش، نمادها، ها،اندیشه چون ذهنی و فکری حرکت از اعم حرکت هرگونه

 و گستره مفهوم به ایران پذیریقابلیت چالشِ منظر، این از. هاستجریان و هاشبکه گیریشکل ینحوه و کاال و انسان

 و کاال پول، نمادها، جریان سرعت و شدت و سرزمینیبرون و درون عمومی، و افقی هایشبکه تنیدگیِهم در میزان

 مدرن ملت-دولت چارچوب در چنینهم و شهریایران تمدنی فضای در و مکان و زمان فراز بر هاآن درون در هاانسان

 و ببینیم عمران از فراتر را توسعه که دارد ضرورت جهت آن از عینی و ذهنی هایجنبه به زمانهم توجه. است ایران

 تمدنی هایارزش اجد و و مدنی سازمانِ یمثابه به شهر از تلقی. دهیم قرار خود کارِ سرلوحه در را انسانی هایجنبه

 اثر مستقیم طوربه او اجرایی هایبرنامه و هامشیخط ها،سیاست بر که دهدمی قرار گذارسیاست فراروی را هاییافق

 .گذاردمی

 شهر از تلقی با آن یدهندهتشکیل سلول عنوان به شهروند قبول و تمدنی و مدنی سازمان یمثابه به شهر از تلقی

 بنیادین تفاوت دارای آن یدهندهتشکیل سلول عنوان به ساختمان فرضِ و رفاهی خدمات ظرف و مادی کالبد یمثابهبه

 حاکمیت و شهروندی حقوق پذیرش مبنای بر و مدنی سازمانِ عضوِ متمدنِ انسان –محورانسان نخستین رویکرد. است

 در روزها نخستین در. است قانون بودن ابزار و انسانی هویت به اعتناییبی مبنای بر و فیزیکی دوم رویکرد و است قانون

 کیفیت ارتقای از کهزمانی شده استوار فیزیکی یتوسعه و محوریپروژه مبنای بر آن سازمانی فرهنگ که ایوزارتخانه

 انتخاب حق گسترش از و کردممی صحبت شهریایران تمدن فضای در عینی و ذهنی حرکت قابلیت و پذیریزیست

 هاواژه این مردم و ایحرفه مخاطبان و همکاران از بسیاری برای شاید گفتممی سخن شهروندی حقوق عنوانِبه شهروندان

 ذهنی، نگاهِ بر حمل را سخنان این هم ایعده. نمودمی جلوه خانهتراوز مسؤولیتِ یحوزه با ارتباطبی کمدستِ و ناآشنا

 .کردندمی تلقی روشنفکری سر از و اجرایی غیر

 عمومی یحوزه در قانون و فردی اساسی حقوق به احترام اولویت پذیرش -عمومی اخالق به پایبندی ضروت از وقتی

 فردی سیاستی هایترجیح بر عمومی هایترجیح برتری قبول مسؤوالن، فردی هایفضیلت بر تکیه به نسبت

 و آن به احترام و مردم انتخاب حق به تعهد باشد، سیاستی هایترجیح با برتری نظری حیث از اگر حتی گذاران؛سیاست

 سخن مردمان جیب از مهرورزی سیاستِ بودنِ ظلم عینِ و سخاوت بر عدل فضیلت ساالران،دیوان انتخاب به آن برتری

 فردی هایفضیلت به تظاهر با که ریاکارانی رویکرد، این برابر در. دانستندمی اعتقادی هذیان را هاآن گروهی شد،می رانده

 در آنان. آشفتندبرمی گذاشتندمی پا زیر را شهروندان مالکیت و آزادی حق هاآن صدرِ در ملت؛ اساسی حقوق و قانون
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 را ملی ثروت توزیع ضعیفان از جانبداری به تظاهر با و نبودند پذیرا مردم برای انتخابی حق خود منافعِ و فکری چارچوب

 عمومی منابع و هافرصت به شهروندان برابر دسترسی حق از آشکارا و دادندمی قرار کار دستور در خود جیب نفع به اغلب

 به دارانصومعه. کنند اعالم مباح را گوینده حرکت هتک برآمده گردنِ هایرگ با آنان که بود، پرواضح. کردندمی عدول

 برافروختن از هم روز یک حتی ماه 26 این در و داندمی قرار دستاویز را دین که البته خود ناصالح هایسلف از پیروی

 .نکردند دریغ گوینده علیه بر روانی جنگ

 حریم خلق جز اینتیجه عمومی اخالق جایبه فردی هایفضیلت جایگزینی جریان که بود روشن آفتاب چون من برای

 هایفضیلت که هستم و بودم باور این بر. ندارد و نداشت گوییپاسخ از فرار جهت اشخاص برای نور یهاله چون قدسی؛

. شوند اساسی حقوق به پایبندی و قانون حاکمیت گزینجای توانندنمی اند،پسندیده بسیار خود درجای که فردی

 و زیرسربه رعیت -مهربان اربابِ نظام برقراری جز المال،بیت از بخشیحاتم رهگذر از مهرورزی سیاست اجرای چنین،هم

 .ندارد اینتیجه ناکارآمد و گران ناپایدار، البته و افراد از معدودی برای فوری رفاه ایجاد

 فاقد هایروش و راه که برساند نتیجه این به را ما که بود کافی ایران در خودمان یا و کشورها سایر تجربه به توجه اندکی

 فرسایش زیستی، و ملی منابع اتالف قانونی،بی گسترش به پوپولیستی آن از بدتر و زدگیعمل بر مبتنی و نظری بنیان

 از بسیاری که اندیشیدممی چنین. شد کهچنانهم شود،می منجر فساد توسعه و زیست محیط تخریب طبیعت،

 وگوشچشم پیروی واقع در شدمی تبلیغ بضاعتانبی از حمایت و اجتماعی عدالتِ دینی، هایارزش ِنامبه که هاییارزش

 تمدنی هایارزش اسالمی، هایآموزه با هافرسنگ هاسیاست و هاآموزه این. است مارکسیستی تاریخی مادیگری بسته

 .دارند فاصله مدرن و کارآمد هاینظام هاییافته و مصلحان هایآموزه شهری،ایران

 چون هاییمساله از توانمی مثال عنوان به. ددید شمی مختلف هایحوزه در را کژکارکردی و کژروی این ینتیجه

 تعادل خوردنبرهم گرما، افزایش آب، بحران زمین، فرونشست ها،تاالب و هادریاچه خشکی خاک، آب، منابع فرسایش

 ایران، از وسعی یپهنه در ریزگردها گسترش و شهرهاکالن در هوا آلودگی ایران، در ایمنطقه هایتعادل عدم اقلیمی،

 هایبافت فرسایش غنی، و فقیر هایقطب شهرها؛ و جامعه شدنقطبی شهرها،کالن و مرکز در شدید تمرکز فقر، گسترش

 از بیش وجود علیرغم که نحوی به مسکن یحوزه در شدید تعادلعدم نشینی،حاشیه یتوسعه شهرها، تاریخی و میانی

 خریدِ قدرت کاهشِ کردند،می زندگی بدمسکنی در ایران شهری جمعیت سومیک شهرها در خالی مسکن میلیون 6.2

 رواج شهرفروشی، داشتنرواج و شهری انضباطیبی و قانونیبی افزایش ها،اولیخانه و پایین دهک چهار برای مسکن

 بحران بانکی، منابع خشکی زیاد، بیکاری نرخ باال، تورم نرخ پایین، یا و منفی اقتصادی رشد هویت،بی معماری

 هایشکااف گسترش اجتماعی، شکاف یافتن ژرفا رفاه، اقتصاد بحران دولت، بدهی افزایش بازنشستگی، هایصندوق

 .کرد یاد دست این از هایگرفتاری و المللیبین و سیاسی

 در توانیکم و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، یحوزه در نظریه ضعفِ هاگرفتاری این تمامی یریشه من، نظر از

 را انگاره تغییر من. هست و بود پارادایم یا و انگاره تغییر نخست، گام کار،راه یافتن برای. هست و بود ایران یمساله تبیین
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 متمدن انسانِ هم آن توسعه، در محور انسان رویکرد. بینممی و دیدممی ایران یمساله و ایران به دید یزاویه در تغییر در

 را جدید رویکردِ بنیاد که بود دومی یپایه مدنی سازمانِ عنوان به شهر از تلقی. بود نخستین گام مدنی سازمانِ عضو و

 و هاناکارآمدی تمام دهیتوضیح ظرفیتِ گمان به ایران در حرکت قابلیتِ و پذیریزیست چالش دو. دادمی شکل

 با رویارویی برای من منتخب نظری چارچوب. دارند را ایران یمساله شناخت عنوان به کشور بر حاکم هایکژکارکردی

 از بردنبهره و ایران تمدنی هایارزش قراردادن مبنا بنابراین،. است شهریایران تمدنی رویکرد گفته،پیش هایچالش

 این. هستند اتکایی قابل هایاصل شهریایران تمدنی یحوزه در مادی و تجاری و فرهنگی انسانی، هایشبکه و منابع

 رقابتی بازار اصل به پایبندی مالکیت، حقوق از دفاع قانون، حاکمیتِ هایاصل پذیرش با امروز دنیای در فکری بنیادهای

 راهنمای به توانندمی سوسیالیستی و مارکسیستی رویکرد از گرفتنفاصله و گریزیقانون و فساد با امامبی یمبارزه و آزاد

 .شوند تبدیل عمل

 استحضاربه بعدی هایشماره در را عملکردی آمارهای و اجرایی هایسیاست از گزارشی نظری، یمقدمه این یادامه در

 را بعدی هایگزارش تا نمایند تامل قدری دارند، نقد به تمایل که دوستانی کنم،می توصیه. رساند خواهم ایران عزیز ملت

 .کنند تخطئه یا و نقد به اقدام سپس و بخوانند

های دانم تا از کلیه همکاران خدوم خود در خانواده وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهمیدر خاتمه بر خود الزم 

اند تشکر و قدردانی نمایم. ضمناً های خود را از وزارت راه وشهرسازی دریغ ننمودهاجرایی که طی این دوران، حمایت

جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست  مراتب قدردانی خود بصورت ویژه از ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران،

محترم مجلس شورای اسالمی، جناب آقای دکتر علی الریجانی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی که همواره 

 دارم.اند ذیالً ابراز مینه بودهحامی و دلسوز وزارتخا

 
 

 

 با سپاس

 عباس آخوندی
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 جناب آقای دکتر الریجانی رییس محترم مجلس شورای اسالمی، 

 نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی

 ؛با سالم و عرض ادب 

وشهرسازی از سوی رییس جمهور محترم این سمت را ری خود از سمت وزارت راهیگخواست کنارهاینک که با پذیرش در

گیری امور، نظارت، سؤال و استیضاح نمایندگان محترم مردم نظر، همراهی، پیدانم که از دقتِکنم وظیفه میترک می

ی سنگین و یت این وزارتخانهماهی که مسئول 26های نهم و دهم سپاس بگویم. در این شریف ایران در مجلس

گاه، از کار با مجلس خسته نشدم. اظهار نظر، نظارت، سؤال و استیضاح حق مجلس و نشان از پُرمسئولیت را داشتم هیچ

بودن یک ملت است. از آن روز باید نگران بود که مجلس سؤال نکند و امور از مجرای خود منحرف شود. وگرنه سؤال زنده

 نگرانی دارد؟  و استیضاح چه جای

قضائیه نتوانند مطابق قانون اساسی حکومت قانون را در کشور آن روز باید نگران شد که دولت، مجلس و قوه

کسانی فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگیرند و به کسی هم پاسخگو نباشند. اقدام  .برقرار کنند

بینی شده در قانون وقف ابالغ قانون مصوب پس از طی مراحل پیشفراقانون اساسی هیات نظارت مجمع تشخیص و ت

شود که این حق فراقانونی از سوی اساسی از این دست است و جای نگرانی جدی دارد. این نگرانی زمانی تشدید می

نونی باز دولت، مجلس و شورای نگهبان مورد پذیرش عملی قرار گیرد و نمایندگان این دو قوه پس از طی تمام مراحل قا

کنند. حال آنکه پس از طی مراحل های این هیات در محل مجمع تشخیص حضور پیدا میبرای پاسخگویی به ابهام

 های اتخاذی نیز فاقد ارزش حقوقی و قانونی است. قانونی، این حضور هیچ محمل قانونی نداشته و توضیح و تصمیم

های نهم و دهم، های سوم و چهارم و چه در دورهرههرروی، تجربه من با مجلس شورای اسالمی چه در دوبه

ی آخر پنج بار از سالهی پنجهای سیاسی غالب آنان حکایت از وجدان زنده مجلس دارد. در این دورهعلیرغم گرایش

مجلس رای اعتماد گرفتم و هفت بار هم برای پاسخ به سؤالِ نمایندگان محترم در صحن علنی مجلس حضور یافتم و در 

که برای حضور در جلسه مورخ ه موارد بدون اخذ کارت زرد موفق به کسب نظر مثبت نمایندگان محترم شدم. در حالیهم

ناگاه با خبر لغو جلسه در بعد از ام مهرماهِ کمیسیون عمران برای پاسخگوی به چهارمین استیضاح کامال آماده بودم، به8
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 آن برای من روشن نیست. رو شدم که هنوز هم دلیلِ ام روبه7ظهر روز 

های های غیر رسمی و به قول معروف البیهای پارلمانی است که پیش از اخذ رای نشستگیریاین طبیعت رای

های اقناعی ی اتکای خودم را بر توضیح و پاسخها همواره نقطهزنیگیرد. من ضمن احترام به این رایمتعددی انجام می

دانم. دانستم و میهم بودم و این را نشان از سالمت و بیداری وجدان مجلس می گذاشتم و موفقدر صحن مجلس می

کردند. در همان ها، اظهار نگرانی جدی میخوب یادم هستم که تعدادی از دوستان نماینده در جریان یکی از استیضاح

یجه نیستم و مطمئنم که جلسه گفتم که من به وجدان عمومی مجلس ایمان دارم و برعکس نظر دوستان هیچ نگران نت

های من قانع خواهد شد و به هیچ سازش و دادوستدی حتی با رعایت حدود قانونی و اخالقی تن ندادم. مجلس از توضیح

مدار ضمن ام از رای اعتماد اولیه بیشتر شد، به این باور بیشتر ایمان آوردم که سیاستوقتی تعداد آرای کسب شده

مدار چه در اذهان عمومی وجه نباید از اصول اخالقی خود دست بکشد. از قضا سیاستبه هیچزنی با همگان دوستی و رای

 خورد که از اصول اخالقی و اعتقادی خود دست بردارد و با آنها دادوستدکند. و چه در خاصگان همان زمان شکست می

گزارم و برای ملت ایران سپاس ی مسؤولیتکاری مؤثر نمایندگان در طول دورهبار دیگر از همبه هر روی، یک

روزی و سرزندگی، برای نمایندگان عزیز مجلس آرزوی آزادگی و هوشیاری، برای مسؤوالن و مقام رهبری آرزوی آرزوی به

 توفیق و سرافرازی دارم.     

 با سپاس

 عباس آخوندی
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 پیش گفتار

ز اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب شده و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تأثیر فراوانی بر فرآیند و مسکن احمل و نقل 

های تولید، توزیع و تمامی زمینه هایی است که به شکلی گسترده درفعالیتو دربرگیرنده داشته  رشد اقتصادی کشور

های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده مجموعه فعالیت ان داشته و درجری)زنجیره تامین( مصرف کاال و خدمات 

 .دارد

رغم تأثیر مستقیم آن گاه علیبدیل داشته که گاه و بیریزی کشور، مسکن و حمل و نقل همواره نقشی بیدر نظام برنامه

خصوصی و  عمومی هایفاوت بخشآفرینی متگیرد. نقشمهری قرار گرفته و میهای اقتصادی، مورد بیبر توسعه شاخص

گیران دولتی از رویکردهای بخش خصوصی و و منابع مالی پایدار در توسعه مسکن و حمل و نقل و جدایی مطلق تصمیم

نه اثربخش باشند و نه در این دو حوزه ای منابع مالی پایدار خصوصاً منابع بانکی، باعث شده تا بیشتر اقدامات توسعه

 کارآمد.

ارتباط حمل و نقل با تجارت از یکسو و  ، مهم و ویژه است (ارتقاء کیفیت زندگی مردم) درون بخش برای توسعهآنچه از 

مدنظر اصلی زیر شش مولفه  همواره در نگاه توسعه بخش،  از این رو باشد. میارتباط سکونت با حرکت از سوی دیگر 

 باشد:میگر توسعه

 

 نوین( )فناورین بازسازی و نوسازی تکنولوژی -1

 قابلیت حرکت -6

 قابلیت زندگی -3

 شقوق حمل و نقلبه عدالت در دسترسی  -4

 توجه به محیط زیست -2

 ایمنی و امنیت -2

 

راهبری  –راهبری شهرسازی  –در این راستا وظایف محوری وزارت راه و شهرسازی حول موضوعات راهبری حمل و نقل 

 بایست مورد توجه توسعه گر واقع شود.راهبری زمین و زیرساخت، متمرکز بوده و می -مهندسی ساختمان

بدیهی است هر یک از این مقوالت و موضوعات اشاره شده به نوبه خود از جامعیت باالیی برخوردار بوده و الزم است برای 
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 عبارتنداز:که سازی شوند ن و پیادههای توسعه مرتبط و مشخصی تدویهراهبری آنها، نظری

 نظریه پایه توسعه حمل و نقل ریلی 

 نظریه پایه بازآفرینی شهری 

 نظریه پایه توسعه حمل و نقل هوایی 

 نظریه پایه توسعه لجستیک 

 نظریه توسعه شهری ریل پایه 

 نظریه توسعه بر مبنای حقوق شهروندی 

 

نسبتاً گیران بوده که منابع را به مناطق پرجمعیت و این چالش پیش روی تصمیمریزی کشور همواره در نظام بودجه

 ولی مستعد توسعه و با ظرفیت های نهفتة فراوان اختصاص دهند.  برخوردار و یا برای توسعه مناطق مهاجرفرست

شبرد اهداف تعیین شده های شدید اعتباری و منابع مالی برای پیریزی کالن و محدودیتهای برنامهرغم وجود ضعفعلی

های عظیم زیرساختی حمل و نقل و مسکن و شهرسازی، حداکثر تالش برای برای وزارت راه و شهرسازی و اجرای طرح

 انجام شده است.اجرای تعهدات و تکالیف تعیین شده 

اسناد باالدستی ، نتایج ها و محورهای فوق و آنچه که در قوانین و بر آن بوده تا با اتکا به نظریهدر این گزارش تالش 

به شکل کمی برای متخصصان امر و کیفی برای آحاد جامعه و بر مبنای قانون  ،های صورت گرفتهمات و تالشااقد

 شود.دسترسی آزاد به اطالعات ارائه 

ارتقاء مبتنی بر دستاوردها، مدیریت منابع، های یازدهم و دوازدهم گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت

ای ( مربوط به هر حوزه و زیربخش بصورت دورهKPIکردی )های عملمراه با شاخصهای برنامه وری، تحقق اهدافبهره

 قرار گیرد.مراجع ذیربط و متولیان امر توسعه حمل و نقل و مسکن تا مورد استفاده شده تهیه 

 

 معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع 

7



 

 اهم اقدامات و دستاوردهاي  وزارت راه و شهرسازي در دولت تدبیر و امید 
 

  کیلومتر راه اصلی  8621رگراه و کیلومتر بز 6222کیلومتر آزاد راه،  791ای شامل کیلومتر زیرساخت جاده 1717بهره برداری از 

  کیلومتر 7271بازسازی و بهسازی خطوط ریلی به میزان 

  کیلومتر خط معادل 182احداث خطوط دوم و سوم  ریلی و اصالح مسیر به میزان 

 کیلومتر خط معادل 286ای به میزان احداث خطوط حومه 

  مرکز بار به شبکه ریلی 72اتصال کیلومتر برای  12تجاری به میزان  -احداث خطوط صنعتی 

 کیلومتر 6822بندی خطوط پر تردد به منظور افزایش ظرفیت به میزان تراک 

  ریلی  دستگاه پل در تقاطعات غیر همسطح 67احداث 

 دپوی تعمیراتی ترنست در مشهدو  ساخت دپوهای تعمیراتی در نقاط مختلف برای لکوموتیوها 

 مجتمع در پایان سال  162مجتمع در ابتدای دولت یازدهم به  827های کشور از دهافزایش تعداد مجتمع خدماتی رفاهی در جا

7292 

  فرودگاه )از جمله فرودگاههای مشهد ـ مهرآباد ـ بوشهر ـ اهواز وکرمان ( 26احداث، بهسازی، توسعه و تکمیل 

 های جانبی و احداث ترمینال دوم مسافری و ساختمان آغاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح توسعه فرودگاه امام خمینی)ره( شامل

وجذب تن بار در سال، با اولویت بخش غیردولتیمیلیون 6میلیون نفر مسافر و ایجاد ظرفیت  91سطوح پروازی برای ارائه به 

 گذاری داخلی  و خارجیسرمایه

 هزار تن به منظور  821للی امام خمینی )ره( با ظرفیت راه اندازی کامل ترمینال بار شرکت هواپیمایی ج .ا.ا در فرودگاه بین الم

 افزایش ظرفیت بار ترانزیت کشور

   ای( کیلومتر مسیر هوایی)سنتی و ماهواره 22111بهره برداری از 

 میلیون تن( 622به  711)از  7296نسبت به ابتدای سال  7292در ظرفیت اسمی بنادر تجاری تابعه در پایان سال  %69زایش اف  

 میلیون 7/1به  21/8)از  7296نسبت به ابتدای سال  7292در ظرفیت کانتینری بنادر تجاری تابعه در پایان سال  %22ایش افز

TEU)  

4488888



 

  نسبت به ابتدای سال  7292در ظرفیت جابجایی مسافر دریایی از بنادر مسافری و چندمنظوره در پایان سال  % 16افزایش

 میلیون نفر( 68به  78)از  7296

 هکتار 27 میزان به آستارا بندر اقتصادی ویژه منطقه ایجاد 

  میلیون  2به  8از طرح توسعه بندر شهید رجایی و افزایش ظرفیت کانتینری بندر  2افتتاح فازTEU  

  تن میلیون  2/1به  2/6طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و افزایش ظرفیت بندر از  7افتتاح فاز 

  طرح توسعه بندر امیرآباد 6افتتاح فاز 

 میلیارد ریال 21،211های دریایی و بندری و تجهیز بنادر به ارزش پروژه زیرساخت 792برداری از تعداد بهره 

 هکتار )به منظور افزایش مساحت اراضی پشتیبانی  6111 میزان به رجایی شهید بندر اقتصادی ویژه منطقه دهمحدو توسعه

 بندر مذکور جهت راه اندازی کارگاهها و کارخانه های تولیدی، بسته بندی و غیره(

 هکتار 71در قشم به مساحت اندازی پایانه کانتینری بنافتتاح و راه 

  عمان –، چابهار  قشم -)عمان(مسافری بین المللی خصبوط مسافری جدید از جمله خط خطراه اندازی 

  میلیون نفر 1/2بهره برداری از بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در بندر شهید حقانی استان هرمزگان به ظرفیت 

 فی جهت تهیه آب شرب در سرتاسر کن کشور در بندر شهید رجایی )به دلیل فقدان منابع کااحداث بزرگترین آب شیرین

 مناطق جنوبی کشور( 

 دستگاه درسطح کشور  72دستگاه سنجده گردوغبار که در مجموع  76اندازی نصب و راه 

 های این مرکز پایش پارامترهای آب و هوایی و راه اندازی مرکز ملی خشکسالی هواشناسی کشور ) درحال حاضر دامنه فعالیت

های آن به عنوان مرجع رسمی مورد استفاده ای که خروجیای افزایش یافته به گونهابل مالحظهپدیده خشکسالی به طور ق

 گیرند. مرکز ملی خشکسالی در حال حاضر بیش از یازده شاخص خشکسالی شاملبسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی قرار می

PN – Decile- SPI- RDI- EDI- SPEI  ای شاملهای ماهوارهو شاخصBT– VCI -TCI- VHI- NDVI   را به طور

  دهد.(مستمر و روزانه محاسبه، تحلیل و بررسی قرار  می

 

 اهم اقدامات و دستاوردهاي  وزارت راه و شهرسازي در دولت تدبیر و امید

5599999



 

   فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور  67ورود 

 میلیارد دالر  1/6ای به ارزش اخذ مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صرفه جویی سوخت برای نوسازی ناوگان جاده 

کامیون و کشنده  72181ای نسبت به انعقاد قراداد برای جایگزینی در راستای نوسازی ناوگان جاده خانهدر مجموع این وزارت

:نموده و فرآیند آن در دست اجرا می باشدشرکتهای مختلف اقدام میلیارد تومان با  111/2فرسوده به ارزش تقریبی   

  میلیارد تومان با شرکت ماموت؛  711/6دستگاه کامیون به ارزش  2111داد ساخت و جایگزینی رانعقاد قرا 

   میلیارد تومان با شرکت سایپا؛  611/7دستگاه کامیون به ارزش  2111انعقاد قرارداد ساخت و جایگزینی 

   میلیارد تومان با شرکت داتیس؛ 211دستگاه کامیون به ارزش  7211انعقاد قرارداد ساخت و جایگزینی 

   میلیارد تومان با شرکت زامیار؛  92دستگاه کامیون به ارزش  681انعقاد قرارداد ساخت و جایگزینی 

   د تومان با شرکت آزهاتیکسمیلیار 111/6دستگاه کامیون به ارزش  1111انعقاد قرارداد ساخت و جایگزینی 

  7291الی  7296دستگاه طی سال های  799لکوموتیو به تعداد افزایش 

 7291الی  7296دستگاه طی سال های  871به تعداد  ریلی سالن مسافری افزایش 

  7291الی  7296دستگاه طی سال های  18افزایش واگن خودکشش شامل ریل باس و ترن ست به تعداد 

  7291الی  7296دستگاه طی سال های  2716واگن باری به تعداد افزایش انواع 

  7292در سال  12/68به   7296در سال   92/61باری ریلی از واگن کاهش متوسط سن 

  7292در سال  8/62به  7296در سال  9/69کاهش متوسط سن واگن مسافری از 

  الر و اجرایی شدن آندمیلیارد  2/1اخذ مصوبه شورای اقتصاد برای بهینه سازی و توسعه ناوگان و شبکه ریلی تا سقف  

  دستگاه لکوموتیو دیزلی باری از  711دستگاه لکوموتیو دیزلی باری از کشور هند و  621امضای تفاهم نامه خرید و انتقال فناوری

 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 

 دستگاه و بازسازی و تامین ناوگان مسافری نو  271به تعداد  ریلی  از رده خارج کردن ناوگان فرسوده مسافری 

دولت تدبیر و امید اهم اقدامات و دستاوردهاي  وزارت راه و شهرسازي در  

661010101010



 

  مشهد -کیلومتر بر ساعت وکاهش مدت زمان سیر قطارهای مسافری در مسیر تهران 721افزایش سرعت قطارهای مسافری تا 

  7292درصد در سال  2/78به  7296درصد در سال  8/8افزایش سهم حمل و نقل ریلی ترانزیت از 

 اتصال شبکه ریلی کشور به ترکمنستان از طریق مرز اینچه برون 

 اتصال شبکه ریلی کشور به افغانستان از طریق مرز شمتیغ 

  به شبکه ریلی کشور آذربایجانبهره برداری از ایستگاه آستارا و اتصال 

 راه اندازی قطارهای کانتینری چین، قزاقستان، ترکمنستان و ایران 

  وان -مشهد و تبریز –راه اندازی قطارهای مسافری بین المللی نخجوان 

  قطار گردشگری بین المللی 61راه اندازی 

  1/2به  2/7)از  7296نسبت به ابتدای سال  7292پایان سال در ترانزیت کاالی غیرنفتی از بنادر تجاری تابعه در  %282افزایش 

 میلیون تن(

   درصد تا کنون 8/71میلیون تن و  81به  7296درصد در سال  9/1میلیون تن و  1/26افزایش سهم حمل و نقل ریلی از 

  برحسب شاخص مسافر  7292درصد در پایان سال 77به  7296درصد در سال  1مسافر ریلی از  جابجاییافزایش سهم(

 عمومی با صورت وضعیت(

  7292میلیون نفر سال  2به  7296میلیون نفر در سال  9/6درصدی جابجایی مسافر حومه ای ریلی از  711افزایش  

  لجستیک، پنج مرکز لجستیک مرزی و یک پارک لجستیک در ستاد مراکز لجستیک کشور و ابالغ آن به تصویب یازده دهکده

شرکت راه آهن ج.ا.ا برای جذب سرمایه گذار و جلب مشارکت بخش خصوصی جهت احداث و بهره برداری به منظور افزایش 

 حمل بار ریلی

 کیلومتر 7261تن در  62تن به  61از  در بخش ریلی  ارتقاء بار محوری 

هم اقدامات و دستاوردهاي  وزارت راه و شهرسازي در دولت تدبیر و امیدا  

771111111111



 

  (7292هزار پرواز در سال 861به  7296هزار پرواز در سال  719درصدی پروازهای ترانزیتی از فراز کشور) از  729افزایش 

   7292میلیون نفر در سال  1/22به  7296میلیون نفر در سال  1/62درصدی مسافر هوایی از   29رشد 

  میلیون  6/6افزایش عملیات تخلیه و بارگیری کاالی کانتینری در بنادر تجاری تابعه ازTEU  7/2به   7296در پایان سال 

 ؛  7292در پایان سال  TEUمیلیون 

  22به  21)از  7296ل نسبت به ابتدای سا 7292در صادرات کاالی غیرنفتی از بنادر تجاری تابعه در پایان سال  %27افزایش 

 میلیون تن(؛ 

  از  7296نسبت به ابتدای سال  7292در جابجایی مسافر دریایی از بنادر مسافری و چند منظوره در پایان سال  %11افزایش(

 میلیون نفر( 2/79به  2/77

 

  91تا شهریور  7296از شش ماهه دوم   های شریانیمقطع و تقاطع پرحادثه در راه –نقطه  6211حذف و اصالح تعداد  

  دوربین  991سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در راههای شریانی کشور که از این تعداد  7119عقد قرارداد نصب و راه اندازی

 .سامانه ثبت تخلف  عبور و مرور ثبت شده بود(611کنترل سرعت نصب و راه اندازی  گردیده است)قبل از دولت یازدهم 

 در راستای حقوق شهروندی 787سامانه جامع اطالع رسانی  امکان دسترسی آزاد تمامی مردم به 

با هدف پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان و در راستای تحقق حقوق شهروندی امکان  787سامانه جامع اطالع رسانی 

ها، انسدادها و و آب و هوایی، محدودیت دسترسی آزاد تمامی هموطنان به آخرین اطالعات وضعیت ترافیک، شرایط جوی

بهترین ، اعالم زمان سفردر برخی از محورهای مهم کشور بهترین و مناسب ترین مسیر برای تردد و سفر،محورهای جایگزین، 

ی های خدماتها، مجتمع، امداد فنی خودرو، امکانات بین راهی از قبیل موقعیت مکانی پمپ بنزینمسافرتشروع ساعت مسیر و 

وری گردیده و در تمامی ساعات شبانه رفاهی و غیره را فراهم نموده و با حذف بروکراسی باعث کاهش زمان دسترسی و ارتقاء بهره

های پالک خوانی و تشخیص بلوتوث جهت تعیین زمان سفر، روز از طریق تجهیزات هوشمند موجود مثل ترددشمارها، سامانه

سامانه جامع اطالع  و پاسخگوی گویا . و تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله ، از طریق ،تلفندوربین های نظارتی و شناسگری و ..

)سایت( ،بخش نرم افزار کاربردی 787  ش پایگاه اطالع رسانیبخ  ،787خش پیامک سامانه جامع اطالع رسانی ب787  رسانی

  ایجاد گردیده است. 787تلفن همراه 
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  بند و قانون پنج ساله پنجم  توسعه کشور 722توسعه و تکمیل سامانه جامع حوادث و سوانح کشور در راستای تحقق ماده 

قانون پنجم برنامه توسعه کشور ،با هدف تجمیع و شفاف سازی و ارائه داده ها و اطالعات  722از ماده  "و"در  راستای تحقق بند 

صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی،این وزارت با همکاری پلیس راهور، سازمان جمعیت 

ان ،سازمان پزشکی قانونی و همچنین سازمانهای راهداری و حمل و نقل جاده ای ، هواپیمایی هالل احمر ،شبکه بهداشت و درم

کشوری ، بنادر و دریانوردی و نیز شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران ،اقدام به پیاده سازی سامانه اطالعات جامع حوادث و 

کشور در سامانه، ثبت تند از ثبت اطالعات پلیس راهور سوانح حمل و نقل کشور نموده است.اهم اقدامات انجام گرفته عبار

اطالعات حوادث سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، ثبت اطالعات حوادث سازمان جمعیت هالل احمر و امکان دسترسی به 

 سامانه توسط عموم مردم در راستای حقوق شهروندی.

 راه اندازی سامانه یکپارچه ایمنی حمل و نقل ریلی (SMS) 

 به شرکت های خصوصی ریلی  تهیه و ابالغ دستورالعمل بازسازی سطح یک و دو ناوگان مسافری 

  پیشبرد ساخت مرکز شبیه ساز لکوموتیوها و خرید شبیه ساز آموزشی لکوموتیو زیمنس و همچنین انجام مقدمات جهت ساخت

  GE وGMشبیه سازی لکوموتیوهای اموزشی آلستوم، 

 تجهیز شبکه و ناو (گان ریلی به سیستم کنترل اتوماتیکATC نمودن شبکه ریلی )یلی ردستگاه آالت ناقله 299ایستگاه و 666 

  تنی امداد و نجات با تامین منابع مالی خارجی  761دستگاه جرثقیل  72انعقاد قرارداد خرید 

  سیستم ترمز ناوگان ریلی )آماده نصب نمونه آموزشی( و  بومی سازی سیستم کنترل لکوموتیو 

   دستگاه آالت ناقله ریلی  222کیلومتر و  211دیجیتال سازی شبکه رادیویی راه آهن به میزان 

   ایستگاه 777نوسازی و بازسازی تجهیزات عالئمی در 

  بهتر شناورها با داخل و خارج کشور( درصدی رادیویی سواحل کشور )به منظور برقراری ارتباط مخابراتی هر چه  97پوشش 

  میلیارد ریال  116های اروندرود، کارون و خورموسی با هزینه فروند در آبراه 796خارج سازی 

 سلول چارت الکترونیکی دریانوردی  62المللی تولید و انتشار بین(ENC) های حاکمیتی در جنوب کشورآب 
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  میلیارد  772691و ارزش تقریبی کیلومتر  7612قرارداد سرمایه گذاری در پروژه های آزادراهی به طول  76انعقاد تعداد

 ریال 

  718قرارداد فاینانس خارجی جهت احداث و تکمیل خطوط ریلی به ارزش تقریبی یا  "موافقتنامه پیمان" 77انعقاد تعداد 

 میلیارد یورو 8/6میلیارد یوآن+ 

  میلیارد یورو از محل فاینانس خارجی 1/7قرارداد خرید و بازسازی ناوگان و تجهیزات ریلی به ارزش تقریبی  8انعقاد تعداد 

  میلیارد یورویی با روسیه برای تامین ناوگان ریلی  2انعقاد قرارداد تامین مالی 

  قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق فاینانس خارجی با تضمین راه آهن برای توسعه ناوگان ریلی به مبلغ  2انعقاد

 میلیون یورو 11

 میلیارد  7،121گذاری بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار برای توسعه ناوگان ریلی به مبلغ  انعقاد قرارداد سرمایه

 ریال

  انعقاد قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه پایانه ها، سیستم های

 ن یورومیلیو 721ریال و  6،791سوخت رسانی ریلی و شبکه مخابراتی به مبلغ 

  میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار 228تخصیص 

 میلیون  622برداری، مشارکت و فاینانس خارجی توسعه بندر چابهار با طرف هندی به ارزش انعقاد قراردادهای تجهیز، بهره

 دالر 
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 هاي فرسوده شهري برنامه نوسازي و بهسازي بافت 

و  میلیون ریالی 211و  811، 211هزار فقره تسهیالت ارزان قیمت نوسازی در بافت فرسوده در سه سقف  211اعطای ساالنه 

میلیون ریال در مناطق  611و  721، 711های هزار فقره تسهیالت ارزان قیمت ودیعه اسکان موقت در سقف 21نیز اعطای ساالنه 

فقره تسهیالت در بافتهای فرسوده  21111تا کنون حدود  7292مختلف شهری تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شده است. از سال 

 شهری پرداخت شده است.

 هاي غیررسمي   ساماندهي سكونتگاه برنامه 

محله با همکاری مدیریت  71شهر و  71پروژه درسکونتگاههای غیررسمی در  71در راستای مطالعات مصوب انجام شده تعداد 

 باشد.شهری و مردم در قالب ارتقاء سرانه های خدمات شهری اجرا و یا در حال انجام می

 برنامه نوسازي و بهسازي مسكن روستايي  

میلیون ریال تا پایان برنامه ششم توسعه  721هزار فقره تسهیالت ارزان قیمت در مناطق روستایی تا سقف  611اعطای ساالنه 

 .مصوب گردید

 هاي بخش مسكن  اصالح نظام مالیاتي و يارانه 

کارآیی الزم از حیث درآمدی، از آنجا که نظام مالیاتی در ایران به طور عام و نظام مالیاتی بخش مسکن به طور خاص، فاقد 

مندی از آن در جهت کنترل و تنظیم بازار باشد، بازنگری و اصالح نظام مالیاتی به منظور ارتقاء کارآیی و بهرهتخصیصی و توزیعی می

کمک های بخش مسکن و تدوین نظام مالیاتی بهینه در این بخش به نمود، از اینرو مطالعات اولیه در خصوص مالیاتضروری می

متخصصان بخش مسکن و جامعه دانشگاهی به لحاظ تجربیات جهانی و بر اساس حداقل کردن هزینه های اجتماعی صورت پذیرفته 

 است و مطالعه نهایی شده است.

اقدامات انجام شده در حوزه شهرهاي جديد:

 مرکز اداری ـ انتظامی و  66مرکز مذهبی،  26مرکز آموزشی،  721)شامل:  ی روبنایی و زیربناییپروژه 226برداری از بهره

 ی روبنایی و زیربنایی دیگر(،پروژه 217

  های ریلی به ترتیب شهرهای جدید بهارستان، فوالدشهر، در پروژه %62.17و  %68.76، %71.89، %61پیشرفت فیزیکی

 ،گلبهار و هشتگرد

  نفر در شهرهای جدید، 222،199استقرار 
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 در بخش جاده اي و ریلی ارتقاي  کمی و کیفی زیرساخت هاي کشور

های ناشی از تامین منابع مالی برای انجام طرح ها، دستاوردهای بزرگی در عرصه توسعه خطوط جاده ای و ریلی در با تمامی محدودیت

  باشد:شرح ذیل می هرقم خورده است که ب های دولت یازدهم و دوازدهم طی سال کشور 

 کیلومتر خطوط ریلی اصلی  7791  احداث 

   کیلومتر راه اصلی 7227کیلومتر بزرگراه و   6212کیلومتر آزاد راه،  269احداث  

 ارقام به کیلومتر

 عنوان ردیف    

 

             شش ماهه

 2931دوم

 

 سال

2939 

 سال

2931 

 سال

2931 

 سال

2931 

 شش ماهه

 نخست

 2931سال 

 جمع

خط اصلی ریلی احداث 1  04 161 171 144 114 114 1117 

آزادراه احداث 1  11 111 12 3 10 30 311 

هابزرگر احداث 3  114 024 311 611 601 101 1376 

اصلی راه احداث 0  101 173 132 141 172 111 1361 

 

های عمرانی است لیکن های پیش رو برای احداث پروژهترین چالششود اگر چه کمبود منابع یکی از مهممیهمانطورکه مالحظه 

کیلومتری در سال گذشته نام  271گذاری توان از طول ریلکه بعنوان مثال میدستاوردهای فوق بسیار فراتر از حد انتظار است، بطوری

 آهن سازی کشور بوده است.گذاری در تمام تاریخ راهسط عملیات ریلبرد که بطور متوسط بیش از دو برابر حد متو

شرقی از مرکز استان همدان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، آذربایجان 2، اتصال همچنین در سه سال گذشته و در راستای اقتصاد مقاومتی

است که دو استان همدان و کرمانشاه در سال گذشته و در دستور کار قرار داشته  به شبکه ریلی کشور آباد و استان گیالنطریق بستان

 سه مرکز استان دیگر امسال به شبکه ریلی متصل خواهد شد.
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هزار میلیارد تومان در حال خدمات دهی و جابجایی  611هزار کیلومتر راه بین شهری و روستایی به ارزش  671در حال حاضر 

. بر اساس برداشت وضعیت رویه راههای شریانی کشور و تحلیل آن در سامانه و نقل کاال و مسافر کشور می باشددرصد حمل  91بیش از 

در وضعیت بحرانی  کشور راههای شریانی و اصلی پرتردد %2انجام شده است، کمتر از  92که در سال (PMSسامانه مدیریت روسازی )

 قرار دارند.

مانکاری داخلی و با اتکاء به دانش مهندسین مشاور داخلی و با کیفیتی های پیهای عمرانی با استفاده از ظرفیت و توانمندی شرکتپروژه

 .مناسب دردست ساخت هستند 

خطوط  کیلومتر  7611کیلومتر خط اصلی ریلی توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و  2811  در حال حاضر

  در دست احداث می باشد. جمهوری اسالمی ایرانراه آهن شرکت  توسط نیز   حومه ای و تجاری وم،د

که به  انجام شده  حوزه ریلیدر  هایی پروژه ،التیآمالی و ماشین دید رغم محدودیتهای ش یعل طی دولتهای یازدهم و دوازدهم

 از این پروژه ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:  است، ارتقاء ایمنی، افزایش ظرفیت شبکه و ارتقاء سرعت سیر قطارها منجر گردیده

 کیلومتر که تا قبل از آن انجام این مهم  721طول ه ب ویژه محور جنوب هبازسازی صعب العبورترین نقاط شبکه ریلی ب

 .روش ابتکاری و مسدودی چند روزه امکان پذیر گردیدمتصور نبود که با دن مسیر تک خطه به دلیل کوهستانی بو

 مشهد و جایگزینی با سوزنهای پر سرعت بتنی که موجب افزایش  -تعویض سوزنهای چوبی محور استراتژیک تهران

  .چشمگیر سرعت قطارها و کاهش زمان مسافرت شده است

 و نگهداری شبکه و نیز ذخیره سازی مکفی  ارگیری آن در پروژه های توسعه ایکهب خرید انبوه ریل نو از خارج کشور و

 برای آینده

 و ذوب آهن اصفهان که جمهوری اسالمی ایران راه آهن شرکت ملی ریل توسط همکاری مشترک  بومی سازی تولید

 .تصور انجام آن در داخل کشور تا قبل از این مشکل بود دلیل تکنولوژی خاص،هب

 ی باری سنگین بسیار کاربرد دارد برای خطوط و سوزنهای ریلی که در مسیرها تن تراورس 21ی سازی و تولیدبوم. 

  بکارگیری سیستمهای نوین پایش و کنترل ایمنی خطوط راه آهن همچون اندازه گیری تنش و سختی خطوط جهت

  .نگهداری و تعمیرات پشگیرانه

 ارتقاي  کمی و کیفی زیرساخت هاي کشور در بخش جاده اي و ریلی
 

13131717171717



 

  الت ریلی در بستر نرم افزار کازوین که موجب آنگهداری و تعمیرات خطوط و ماشین پیاده سازی روش نوین مدیریت

  .ارتقاء کیفیت خطوط و کاهش هزینه ها شده است

درصد جمعیت کل روستاهای  91بیش از  کهدر کشور وجود داردهزار کیلومتر راه روستایی آسفالته و شوسه  769در حال حاضر 

ده از ظرفیت ایجاد شده در قانون بودجه کل کشور جهت با استفا وکشور از راه آسفالته برخوردارند. علیرغم کمبود اعتبارات ملی و استانی 

در این خصوص انجام شده است . اعتبار مورد نیاز جهت نگهداری راههای روستایی کشور سالیانه اقدامات مناسبی  تامین قیر رایگان، 

میلیار  22ی و قدینگد تومان نلیارمی 2میلیارد تومان می باشد این درحالی است که طی دولت های یازدهم ودوازدهم مبلغ  6211معادل 

 .هزار کیلومتر راه روستایی به سازمان تخصیص داده شده است 769ساله جهت نگهداری  6و  7تومان اسناد خزانه با دوره بازگشت 

 

 )ارقام به کیلومتر(عملکرد  بهسازی و آسفالت راه های روستایی  از ابتدای دولت یازدهم تا کنون 

1311سال 1313سال  1310سال  1311سال  1316سال  1317شش ماهه اول سال   

1112 3031 1416 3113 3611 1064 

11264جمع کل )کيلومتر(    

 

همراه بـا روکـش مجـدد مـی      7292و  7292عملکرد سالهای  7292با عنایت به ابالغ اعتبارات روکش آسفالت راه های روستایی در سال 

 باشد.

  (ارقام به کيلومترروستایی )عملکرد احداث راه های             

1311سال 1313سال  1310سال  1311سال  1316سال  1317شش ماهه اول سال   

1416 1630 164 1023 1746 627 

7116جمع کل )کيلومتر(   

 

 :  در زمينه زیرساخت و توسعه چالش های پيش رو

بودجه، امکان عملیاتی شدن آن ها فراهم نشده است و  با نگاه اجمالی به سقف اعتبارات ابالغی تعدادی از طرح های مندرج در قانون

برای  7291و 7292،7292هایمضافاً بر اساس دستورالعمل های صادره سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه پیشنهادی در طی سال

  .درصد عمالً اعتباری برای ادامه عملیات اجرایی تأمین نشده است 21های کمتر از پیشرفت فیزیکی طرح

 .ها کمبود قیر می باشداز مهمترین عوامل کندی روند پیشرفت طرح

 ور در بخش جاده اي و ریلی اارتقاي  کمی و کیفی زیرساخت هاي کش
 

14141818181818



 

در سایر کشورها از طریق مشارکت و  ،الزم بذکر است که ساخت و نگهداری آزاد راهها بدلیل نیازمندی به منابع اعتباری هنگفت

می     گذاری بخش خصوصی انجام می شود . نرخ برگشت سرمایه جهت پوشش هزینه های انجام شده توسط سرمایه گذار سرمایه

بایست از طریق اخذ عوارض تامین گردد که متاسفاته در ایران به دلیل عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این نرخ متناسب با 

صوصی تمایلی به سرمایه گزاری ندارد. و از سوی دیگر کمبود اعتبارت شدید سرمایه گذاری صورت گرفته نمی باشد لذا بخش خ

  ابالغی و تخصیصی در این بخش سبب رشد نامتوازن خواهد شد.

  

 اارتقاي  کمی و کیفی زیرساخت هاي کشور در بخش جاده اي و ریلی 
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 افزایش ترانزیت و ارتقاي نقش بین المللی سیستم حمل و نقل کشور

 

اس سیاست های کالن روابط بین الملل بوده و سطوح ارتباط خارجی بر اس ازکامال متاثر جابجایی و مراودات اقتصادی بین مرزی 

 ت کاال و مسافر را انجام می دهندپایانه مرزی فعال خدمات دهی به حمل و نقل و ترانزی 62الزم بذکر است در حال حاضر کشور می باشد.

  )صادرات ،واردات و ترانزیت ( از طریق مرزهای جاده ای جابجا می گردند.میلیون تن کاال 61میلیون نفر مسافر  و  7و سالیانه بیش از 

در حوزه جابجایی بار مرزی و یا به تعبیر دیگر حمل و نقل بین المللی راه آهن جمهوری اسالمی عملکرد بسیار مناسبی طی چند 

ماهه  2طی ، این در حالی است که ایمهاز رکورد عملکرد ترانزیت نیز عبور نمود 92، به طوریکه در سال ه استثبت رسید سال گذشته به

 92درصد در سال  2/78درصدی در مقایسه با سال گذشته داشته و سهم ترانزیت ریلی به  21ترانزیت ریلی رشد حدود   7291اول سال

 رسیده بود.  96درصد در سال  8/8روند کاهشی  با 12رسیده است در حالیکه از سال 

عالوه بر این وزارت راه و شهرسازی در حوزه توسعه حمل و نقل ریلی بین المللی و تقویت ارتباطات ریلی مرزی با همسایگان 

آستارا به عنوان پروژه ای اتصال ریلی به افغانستان از طریق مرز شمتیغ ، اتصال ریلی به آذربایجان از طریق مرز  اقدامات مهمی از جمله

برداری در این حوزه را در کنار سایر اتصاالت ریلی؛ مرز میرجاوه با پاکستان ، مرز سرخس ، لطف آباد و اینچه برون با آماده بهره

چنین مرز ریلی ربایجان ، مرز ریلی رازی با ترکیه و هم، مرز ریلی جلفا با آذریلی امیرآباد با کشورهای حوزه خزر_ترکمنستان ،مرز آبی

 .شلمچه با کشور عراق را صورت داده است

 

  

16162020202020



 

  جاده ای : 

  کیلومتر و افتتاح قسمتی از کریدور جنوب کشور به طول  711کرمانشاه( به طول  –افتتاح قسمتی از محور کریدور غرب کشور )میاندوآب

 کیلومتر  671حدود 

   : ریلی 

 انزلی و رشت   –رشت  –آهن قزوینکیلومتر برای اتصال ایران به افغانستان، احداث راه 781هرات با طول  –آهن خوافاحداث راه

 به ویژه آذربایجان آستارا برای اتصال به کشورهای شمالی

   ون جهت اتصال ترکمنستان به ایراناینچه بر –آهن گرگاناحداث راه 

  ه کشور افغانستان از طریق ایرانهای آزاد ببرای اتصال بندر چابهار و آبمیلک  –زابل  –زاهدان  –احداث راه آهن چابهار 

  خسروی با هدف اتصال شبکه ریلی کشورمان به عراق و سوریه و در نهایت بندر الذقیه –آهن کرمانشاهاحداث راه 

شهرسازی برای اتصـال بـه کشـورهای    ها دردست ساخت هستند لیکن اجرای آن ها نشان از برنامه مشخص وزارت راه و اگر چه این طرح 

 در منطقه می باشد.   یترانزیتبار  مندی از سهم همسایه و بهره

 :  کنون تا  دولت ابتدای از گردشگری و المللی بین قطارهای حوزه در ایران اسالمی جمهوری آهن راه اقدامات سایر 

 (:ورودی)خارجی گردشگری قطارهای -الف 

  تاکنون هر ساله قطارهای گردشگری خارجی مختلف تحت عناوینی همچون راه ابریشم،قلب ایران،هزار و یک  7292از سال

 دوستان و تورهای عکاسی وارد کشور شده اند.شب،ایران 

  از قطار گردشگری خارجی با هماهنگی های انجام شده با شرکت های گردشگری و راه آهن هـای کشـورهای دیگـر     61تا کنون

ــورهای      ــاع کشـ ــا اتبـ ــده آنهـ ــه عمـ ــا کـ ــر دنیـ ــگرانی را از سراسـ ــد و گردشـ ــده انـ ــران شـ ــف وارد ایـ ــورهای مختلـ کشـ

آمریکا،انگلستان،هلند،ژاپن،مالزی،سنگاپور و سایر کشورها بوده اند را به ایران آورده اند.الزم به ذکر است بیست و هفتمـین قطـار   

 هم مهرماه از مرز سرخس وارد ایران شده است.گردشگری خارجی که از مسکو حرکت کرده است پانزد

 

  

 نقل کشور افزایش ترانزیت و ارتقاي نقش بین المللی سیستم حمل و

17172121212121



 

 :داخلی گردشگری قطارهای 

  تاکنون تعداد زیادی قطار گردشگری داخلی در مسیرهای مختلف طی چند سال گذشته راه اندازی شده است.الزم به ذکر است

شیرگاه در محور شمال طراحی شده که عالقه مندان به  -سوادکوه و تهران -خط ثابت گردشگری به نام تهران  6 برای اولین بار

می توانند مطابق برنامه سفر این قطارها نسبت به خرید بلیت آنها اقدام و از  ،سفر با این قطارها همچون سایر قطارهای مسافری

  مند شوند.جاذبه های طبیعی موجود در حاشیه ریل بهره 

 

 جابجایی بين مرزی در حوزه گردشگری: -ج 

 :قطار تبریز وان 

وان تردد دارد. مذاکرات جهت  -مجددا راه اندازی شده و بصورت هفتگی در مسیر تبریز 7291این قطار در بیست و هشتم خرداد 

 ترکیه این قطار راه اندازی خواهد شد. اندازی قطار تهران آنکارا نیز نهایی شده که به محض اتمام عملیات زیر بنایی درراه

 :قطار نخجوان مشهد 

 راه اندازی شده و زائرین امام هشتم)ع( را هر هفته از نخجوان به مشهد منتقل می کند.  7292این قطار در دی ماه سال 

 کربال : -قطار بين المللی تهران 

رکیبی راه اندازی می گردد. الزم به ذکر است در سال گذشته تا کنون این قطار در ایام اربعین حسینی بصورت ت از سه سال

 گذشته عالوه بر قطار تهران ـ کربال ،قطار قم ـ کربال نیز راه اندازی گردید.

با توجه به افتتاح محور کرمانشاه برنامه گسترده ای برای راه اندازی قطار کربال از محور جنوب)مرز شلمچه( و محور 

 ی شده است که در اربعین امسال شاهد راه اندازی آنها خواهیم بود.کرمانشاه)مرز مهران( پیش بین

 

  تعدادی قطار گردشگری مناسبتی نیز در مناسبت های مختلف ودر مسیرهای مختلف راه اندازی شده که از جمله می

 ، بیشه -اراک ، حک -جالیر-اراک ، بادرود -سرخگل -تهران ، بیابانک -دهنمک-توان به قطارهای گردشگری تهران

 -تبریز ، جلفا -تبریز ، مراغه -تبریز ،  پنج تنگ -اندیمشک -اهواز ، زواره -تهران ، راین -،کرمان برون اینچه -گرگان

 زنجان -قزوین -تهران ، کاشان-تهران ، نیشابور -مشهد قم، -جمکران -تهران ، پاسارگاد -شیراز ، همدان -تهران ، رازی

  خرمشهر اشاره نمود. -اهواز ،

 

 افزایش ترانزیت و ارتقاي نقش بین المللی سیستم حمل و نقل کشور

18182222222222



 

 

  هوایی :

 کشور مجوز پروازی صادر گردیده و اقدامات ذیل نیز در جهت افزایش پروازها صورت پذیرفته است: 88نقطه در  91در سال جاری برای  

 .امضای سند موافقت نامه حمل و نقل هوایی با کشور صربستان 

  بلگراد. –اندازی پروازهای مستقیم تهران راه 

 امضای یادداشت تفاهم با قطر در جهت افزایش پرواز 

 تشکیل جلسات با کشور دانمارک و امضا یادداشت تفاهم در جهت برقراری پرواز 

 .به روز رسانی یادداشت تفاهم با سوئد و اضافه شدن شرکت هواپیمایی ماهان به شرکتهای معینه 

  

 افزایش ترانزیت و ارتقاي نقش بین المللی سیستم حمل و نقل کشور

19192323232323



 

 یی بار و مسافر در حمل و نقل عمومیافزایش جابجا

 

  برحسب شاخص مسافر عمومی با صورت وضعیت(7292درصد در پایان سال 77مسافر ریلی به  جابجایی افزایش سهم( 

  درصد تا کنون 8/71میلیون تن و  81به  7296درصد در سال  9/1میلیون تن و  1/26ریلی از بار افزایش سهم حمل و نقل 

  7292میلیون نفر سال  2به  7296میلیون نفر در سال  9/6درصدی جابجایی مسافر حومه ای ریلی از  711افزایش  

 

  موجب افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به مردم و  91کشور تا پایان مرداد سال فروند هواپیما به ناوگان هوایی  67ورود

 مسافرین شده است. 

 ای فوری با مدیران عامل شرکتهای هواپیمایی، ضرورت ساماندهی بازار و کنترل سازمان هواپیمایی کشوری طی برگزاری جلسه

گرفته از کانالهای ها و سوء استفادهای صورتبی رویه نرخ بیشتر شرکتها برکانالهای فروش خود در جهت جلوگیری از افزایش

های بعمل آمده و علیرغم آزاد سازی نرخ پروازهای داخلی و عدم غیر رسمی بلیت را خواستار شد. پیرو مذاکرات و هماهنگی

ر سقف نرخی ( که با وجود نرخ تکلیفی، شرکتهای هواپیمایی با محوریت انجمن شرکتهای هواپیمایی، جدول نرخ بلیت ) حداکث

ریال محاسبه گردیده بود را به تفکیک مسیرهای مختلف تهیه و ابالغ نمودند که لیستهای  11111احتساب نرخ تسریع  ارز 

 مربوطه جهت آگاهی مسافران اعالم و مبنای فروش شرکتها قرار گرفته است. 
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 سطح کمی و کیفی ایمنی حوزه حمل و نقلبهبود 

 

  مهمترین اقداماتی که طی سالهای اخیر بصورت ویژه به آن توجه شده است حذف و ساماندهی نقاط پرحادثه می یکی از

شود. در نقطه یا مقطع پر حادثه از محل منابع ملی و استانی ایمن سازی و اصالح می 811الی  211بطوریکه هر ساله  .باشد

نقطه پرتصادف در سطح کشور  7212تعداد همکاری پلیس راه کشور ، با تصویب و ابالغ  یک دستورالعمل جدید، با، 92سال 

نقطه آن تا کنون ایمن سازی و اصالح شده است.در سال  711که تمام آنها آشکار سازی و شناسایی و الویت بندی گردید،

صالح و ایمن سازی نقطه ا 7212تمامی  7299نقطه در حال اصالح و ایمن سازی می باشد و تا پایان سال  221جاری نیز  

 خواهد شد . 

  از سوی سازمان افزایش ایمنی در تردد وسایل نقلیه هنگام بارش برف سنگین و کوالک های شدید اقداماتی در خصوص

 به شرح ذیل انجام شده است:راهداری و حمل و نقل جاده ای 

  سال به همراه تجهیزات راهداری  62دستگاه ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین راهداری با عمر باالی  77281استقرار

  عملیات راهداری زمستانیبه منظور راهدارخانه   291موجود با استقرار در 

 71ارات تبصره دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین راهداری از محل اعتب 2111خرید  ،جهت نوسازی ناوگان راهداری کشور 

قانون بودجه کل کشور و اعتبارت مدیریت بحران و منابع داخلی سازمان راهداری و از طریق شرکت هپکو در دست اقدام می 

 باشد که در صورت تحقق کمک شایانی به عملیات خدمت رسانی و راهداری زمستانی خواهد نمود .

 های ری و همچنین تجهیز ماشین آالت راهداری به سیستمتجهیز گردنه های حساس کشور به دوربین های نظارت تصوی

 نموده است. فراهم را در مواقع بحران امکان نظارت و کنترل فرایند امدادرسانی بصورت متمرکز که ردیابی برخط 

 چالش های پيش رو:

موقع ماشین آالت مزبور برای شرایط بحرانی ه ماشین آالت و تجهیزات راهداری کشور ، با توجه به عدم نوسازی کافی و ب

آمادگی کافی ندارند و این موضوع بارها به سازمان برنامه و بودجه اعالم شده است. متاسفانه اغلب رانندگان نیز بدون 

پلس  نیرو و امکاناتنمایند. نمیتجهیزات زمستانی در ایام برفی مسافرت میکنند و اطالعات وضعیت راه را قبل از سفر اخد 

راه هم محدود میباشد. تمامی این شرایط دست به دست هم میدهند تا در یک بارش سنگین و کوالک شدید انسداد اتفاق 

 بیافتد. 

 

21212525252525



 

 گذاري و مشارکت داخلی و خارجی پروژه هاي حمل و نقلسرمایهمنابع مالی  جذب

 

-های   حملبرداری پروژهداخلی و خارجی در اجرا و بهره با عنایت به اهمیت و  ضرورت استفاده از منابع مالی و توان بخش خصوصی

ونقل کشور در تمامی شقوق، انجام اقدامات در های توسعه و تکمیل شبکه حملونقل اعم از زیرساخت و ناوگان جهت پیشبرد برنامه

 محورهای اساسی ذیل در اولویت عملکرد وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است:

فرآیند تأمین مالی احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و  »رالعمل جامع با عنوانیک دستوتدوین  -7

ادارات، سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت به منظور  ایجاد  کلیهبه  وزیر راه و شهرسازیو ابالغ آن توسط  «سایر منابع مالی و پولی کشور

های عمرانی اری در سازمانها و شرکتهای تابعه در اجرای قانون احداث پروژهوگیری از بروز ابهام و موازی کساختار نظام مند کاری و جل

 (7298( و آیین نامه اجرایی آن)مصوب 7222ها و سایر منابع مالی و پولی کشور) مصوب بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک

و بین المللی و رصد نمودن تجربیات سایر کشورها  تطبیقیمطالعات  مبنای انجامبر  صندوق توسعه حمل و نقلپیشنهاد تأسیس  -6

ایجاد سازوکارها  منظوربه ،قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 81ماده  در قالب آن در مجلس شورای اسالمی سپس تصویب

ها، تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساختتأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور 

)متن اساسنامه این صندوق  ها.ها و زیرساختها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکهبیمه سرمایه گذاری

 باشد.(در مرحله تصویب در هیأت محترم وزیران می

-های سودآورد حملهای واگذاری پروژه-حمل و نقل از طریق برنامه ریزی و اجرای طرحهای حوزه استقرار رویکرد مدیریت دارایی -2

ها با اتکا به منابع های دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی( با تأکید بر ارتقای سطح سرویس و کیفیت تردد در آزادراهونقلی ) آزادراه

آزادراه دولتی از طریق برگزاری فراخوان شناسایی و انتخاب  78ا واگذاری گذاری بخش خصوصی ) در همین راستمالی و توان سرمایه

انتقال -برداریبهره -قم  جهت واگذاری به روش بهسازی-گذار آزادراه تهرانباشد که تا این تاریخ، سرمایهگذاران در دست اقدام میسرمایه

 باشد(اب و مراحل انعقاد قرارداد نهایی در دست انجام میاز طریق اخذ مصوبه هیأت محترم وزیران و سپس فرآیند رقابتی انتخ

های المللی در طول دوره پسابرجام در راستای انعقاد قرارداد تأمین مالی خارجی)فاینانس( در پروژهاستفاده از فضای مناسب بین -8

 های ریلی کشورویژه پروژهونقلی و بهحمل

ترین این -خصوصی در طول دوره واگذاری به بخش خصوصی ) مهم -اجرای پروژه های مؤثر در پایش پروژه های مشارکت عمومی -2

پیاده سازی سامانه پرداخت های نوین در آزادراه ها ) سپندار( جهت پایش درآمدهای ناشی از عوارض جاده ای در پروژه ها عبارتند از 
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 درآمد  -و گردش مالی و گزارش های هزینه صورت مالی حسابرسی شدهو همچنین بررسی موشکافانه  طول دوره بهره برداری آزادراه ها

 آزادراه های مشارکتی گذشته جهت رسیدن به نقطه مؤثر زمانی اتمام دوره واگذاری و انتقال آزادراه به دولت.

کشور درخصوص اجازه به دولت برای اقدام قانونی جهت تأمین سهم پانزده  7292قانون بودجه سال  8در اجرای بند)و( تبصره  -2

درصد سهم کارفرما  72( تسهیالت مالی خارجی) فاینانس( برای طرح های ریلی از محل صندوق توسعه ملی، تصویب تأمین %72درصد)

 عنوان طرح. 71برای  2/1/7291مربوط به فاینانس طرح های ریلی از محل صندوق توسعه ملی در مورخ 

اجازه به بانکهای عامل جهت اعطای تسهیالت ارزی به سرمایه ص کشور در خصو 7292قانون بودجه سال  8در اجرای بند)ب( تبصره  -1

ون شهری بدون انتقال نقل درون و برگذاران بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و 

طرح  ،کت های تابعه و ذیربط این وزارتخانهمالکیت و با معرفی سازمان های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شر

رحله در مپس از انعقاد تفاهم نامه با بخش خصوصی،  میلیارد ریال 27111 ارزش کیلومتر و712اسفراین به طول -بجنورد-ریلی جوین

 باشد.اخذ مصوبه هیأت وزیران می

تشار اوراق صکوک اجاره اسالمی جهت تامین ناوگان هوایی اخذ مجوز ان کشور، 7292قانون بودجه سال  2در اجرای بند )الف( تبصره  -1 

) در دست اقدام:  میلیارد ریال 2111میلیارد ریال و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای به ارزش  2111شرکت هواپیمایی هما به ارزش 

ار اوراق صکوک اجاره در صورت افزایش از طریق انتش -بهارستانبه اصفهان  -تامین مالی طرح احداث قطار حومه ای کالنشهر اصفهان 

تصویب نامه شماره  -قانون بودجه  2سهمیه وزارت راه و شهرسازی بیش از مقادر پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 

 (هیات محترم وزیران 11/16/7291هـ مورخ  22681/ت 77179

کشور، تصویب واگذاری طرح کریدور بزرگراهی غرب کشور اتصال مرز بازرگان تا بندر  7292قانون بودجه سال  79در اجرای تبصره  -9

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی  61بر اساس مصوبات کارگروه واگذاری ماده  7212172622امام خمینی )ره( به شماره ردیف 

دستگاه لکوموتیو از محل طرح افزایش ظرفیت ناوگان ریلی در بخش دستگاه  61تامین مالی  ) در دست اقدام: (.6از مقررات مالی دولت)

طرح تملک دارایی  97تامین مالی  مشهد –اصفهان  -تبریز –تامین مالی قطارهای حومه ای کالنشهر های تهران  اجرایی راه آهن ج.ا.ا

دام به واگذاری به کمیته شده به سازمان برنامه وبودجه و تهیه طرح تجاری و ارائه گزارش اقهای سرمایه ای وزارت راه و شهرسازی اعالم 

 واگذاری( 
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ای پروژه های ذیل اقدام به های ریلی با متقاضیانی از کشورهای چین، هند و روسیه مذاکرات  فنی و مالی صورت پذیرفته و بربرای پروژه

 :است شده انعقاد قرارداد و تفاهم

 طرف امضاء قراداد یا تفاهم نامه /کشورشرکت رقم فاینانس خارجی نامه پروژه

 چین CRECانعقاد قرارداد با شرکت  میلیارد یوآن82 اصفهان –قم  -راه آهن تهران 

 چین CMCانعقاد قرارداد با شرکت  میلیارد یوآن 2/77 مشهد -برقی کردن راه آهن تهران 

 چین CCECCقرارداد با شرکت  انعقاد میلیارد یوآن 2/2 خسروی –راه آهن کرمانشاه 

 چین SINOCONSTانعقاد قرارداد با شرکت  میلیارد یوآن 2 بوشهر –راه آهن شیراز 

 چین CAMCرکت انعقاد قرارداد با ش یوآن میلیارد 7/1 آستارا –انزلی  –رشت  –راه آهن قزوین 

 چین SINOMACHانعقاد قرارداد با شرکت  میلیارد یوآن 2/2 سنندج –راه آهن همدان 

 چین SINOHYDROانعقاد قرارداد با شرکت  میلیارد یوآن 6/71 مشهد –بجنورد  –راه آهن گرگان 

 اخذ وام با دولت روسیهانعقاد قرارداد  میلیارد یورو 6/7اخذ وام  اینچه برون –برقی کردن راه آهن گرمسار 

 چین NORIENCOانعقاد قرارداد با شرکت  میلیارد یوآن 2/6 مشهد -قطار حومه ای گلبهار 

  هند IRCONانعقاد تفاهم نامه با شرکت  میلیارد یوآن 2 زاهدان –راه آهن چابهار 

 تفاهم نامه با راه آهن ایتالیا میلیارد یورو 6/7 اراک-راه آهن سریع السیر قم

 آلمان KFWتوسط بانک تأمین مالی  میلیون یورو 712 دستگاه لکوموتیو زیمنس 21تدارک 

 کره جنوبی Keximتأمین مالی از یانک  میلیون یورو 161 دستگاه ریل باس 821خرید 

 هند Iximتأمین مالی از تسهیالت بانک  میلیون یورو 111 دستگاه لکوموتیو 621تدارک 

 اتریش Uberbankتأمین مالی از  میلیون یورو 2/21 ماشین آالت خطی ریلیدستگاه  22بازسازی 

   

با لذا با عنایت به خروج آمریکا از برجام،  با توجه به اینکه یکی از شروط مهم تنفیذ و اجرایی شدن قراردادها، امضاء موافقت نامه مالی 

علیرغم اینکه طرف های خارجی به صورت رسمی و کتبی انصراف  بانک ها و مؤسسات خارجی) به عنوان منبع تأمین مالی( می باشد،

  خود را از ادامه همکاری اعالم ننمموده اند، ولی بعضاً از هرگونه پاسخ به مکاتبات جهت تداوم فرآیند فاینانس خودداری نموده اند.
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 صت سرمایه گذاریبسته های فر خصوصی، -در راستای جذب  مشارکت بخش خصوصی در قالب انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی

از طریق انتشار فراخوان عمومی، کنفرانسها و همایشهای سرمایه گذاری  و از طریق و پورتال پروژه های وزارت راه و شهرسازی تدوین و 

تأییدیه ها وزارت راه و شهرسازی منتشر و اطالع رسانی گردیده است. این اقدامات با تأکید بر چاالک سازی فرآیندها تحت نظارت و ارائه 

 صورت پذیرفته است. و مجوزات الزم شورای تأمین مالی وزارت و سپس مصوبات هیأت دولت

 خصوصی عبارتند از:-ترین اقدامات در زمینه پروژه های مشارکت عمومیلذا، مهم

 به) مرند – تبریز( ریال میلیارد 87111 ارزش به)  بندرعباس – کرمان آزادراهی های پروژه در گذاری سرمایه قرارداد انعقاد 

 2211 ارزش به) پارسیان به المرد(  ریال میلیارد 8611 ارزش به) قوچان – چناران – مشهد( ریال میلیارد 9221 ارزش

( ریال میلیارد 1111 ارزش به) مهریز – اردکان( ریال میلیارد 6111 ارزش به) سیرجان شرقی کنارگذر( ریال میلیارد

 6 و 7 قطعه( ریال میلیارد 2111 ارزش به) ارومیه – تبریز 2 قطعه( ریال میلیارد 2111 ارزش به) اراک شمالی کنارگذر

 – کرمانشاه – بیستون( ریال میلیارد 7111 ارزش به) سهند – تبریز( ریال میلیارد 8111 ارزش به) اصفهان شرقی کنارگذر

 ( ریال میلیارد 62121 ارزش به) تهران جنوبی کنارگذر( ریال میلیارد 1211 ارزش به) کرمانشاه – قزانچی و حمیل

  میلیون دالر(   811انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در پروژه های بندری شهید بهشتی چابهار )به ارزش 

  میلیارد ریال (  2111انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در پروژه های فرودگاهی ترمینال سالم فرودگاه امام خمینی )ره()به ارزش

 میلیارد ریال( 6811ترمینال مسافری فرودگاه شیراز )به ارزش 

  میلیون یورو با  718طرح توسعه بندر شهید رجایی به ارزش  6دستگاه گنتری کرین برای فاز  76انعقاد قرارداد ساخت

 مشارکت لیبهر ایرلند و هپکو اراک 

  دستگاه ترانستینر  72انعقاد قرارداد ساخت(RTG)  ون یورومیلی 27به مبلغ 
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 ي قوانین مصوب از جمله برنامه ششم توسعه اجرا

پیش بینی شده در برنامه میلیارد ریال  621،111میلیارد ریال از مبلغ  26،111شود که تنها مبلغ با توجه به جداول ذیل مالحظه می

درصد تخصیص  711( تصویب و ابالغ شده است که این اتفاق مؤید این است که با فرض %62معادل ) 7291ششم در قانون  بودجه سال 

درصد اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه میسر است. این در حالیست که  با  21اعتبارات ، امکان تحقق حداکثر 

 ها بسیار باالتر از مقادیر برآورد شده بوده است. پروژههای اجرای های اقتصادی دو سال اخیر، هزینهتوجه به بحران

با تکیه بر افزایش بهره وری و و علیرغم محدودیتهای اعتباری اشاره شده با بکارگیری روشهای نوین تأمین منابع و اجرای پروژه ها 

  :جزئیات آن به شرح ذیل آمده استها شاهد تحقق حداکثری بوده ایم که مدیریت بهینه منابع در اختیار ، در اغلب شاخص
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 و شهرسازي ساختمان ،اقدامات اساسی در حوزه مسکن 

در ابتدا توجه به این نکته ضروری است که بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده امری فرابخشی است و این مهم با همکاری 

ه از منابع داخلی اقدام به پرداخت نهادهای ذیربط امکان پذیر است، با اینحال طی دو سال گذشته بانک مسکن با استفاد تمامی

تسهیالت به سازندگان در بافتهای فرسوده نموده است که حجم تسهیالت پرداختی و تعداد واحدهای تامین مالی شده در این 

 .ها و سایر بخشهای ذیربط استبافتها از طریق این تسهیالت نمایانگر تالش واهتمام وزارت راه و شهرسازی، بانک

داشت که حجم بافتهای فرسوده بسیار باال بوده واحیای این بافتها طی مدت کوتاه نیازمند منابع مالی است که از باید توجه  

 ذینفعان می باشد . تمامی  ها ودولت به تنهایی خارج بوده و نیازمند مشارکتعهده بانک

راه و شهرسازی درخصوص احیای های وزارت توسط بانک مسکن در راستای سیاستانجام شده از جمله اقدامات مهم 

 افتهای فرسوده شهری، موارد زیر قابل ذکر است: ب

  بسترسازی ، ایجاد و تقویت نهادهای بخش مسکن با مشارکت بانک مسکن و بخش خصوصی در جهت ساخت و تامین مالی

 های مسکونی به ویژه در بافتهای فرسوده شهری از جمله : پروژه

  تسهیل دسترسی به تسهیالت بانکی ارزان قیمت و مناسب در صندوق پس انداز مسکن یکم در بافتهای فرسوده

 شهری اعم از کاهش نرخ سود ، افزایش مدت باز پرداخت و تغییر  شرایط پرداخت تسهیالت در این بافتها 

  شهری استفاده از منابع داخلی بانکها در جهت بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده 

 گر جهت استفاده از پتانسیل مالی و تخصصی بخش خصوصی و ایجاد بستر الزم جهت تشکیل نهادهای توسعه

 فعالیت در بافتهای فرسوده شهری 

  تسهیل در فروش واحدهای ساخته شده و آماده عرضه بخش خصوصی از طریق تضمین معامالت نسیه خریداران

محبوس سازندگان و ورود مجدد منابع به چرخه ساخت و رونق این  توسط بانک مسکن که منجر به تقویت طرفیت

 بخش می گردد. 

  تهیه طرح پیش فروش مسکن به منظور تضمین پیش خریدار و پیش فروشنده توسط بانک 
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 های مسکونی به خصوص در بافتهای فرسوده شهری از طریق ایجاد ایجاد زیرساختهای الزم جهت تامین مالی پروژه

 صندوقهای زمین و ساختمان و تامین مالی از بازار سرمایه 

مهمی در گر و صندوقهای زمین و ساختمان، اقدام ایجاد نهادهایی همانند شرکتهای توسعه برای الزم به ذکر است بستر سازی

های جهت حرکت تامین مالی از بانکها به سمت بخش خصوصی و بازار سرمایه است که موجب اصالح ساختار تامین مالی پروژه

 ساختمانی گردیده و آثار آن در آینده مشخص خواهد گردید. 

 711،111فرسوده به میزان  بانک مسکن پرداخت تسهیالت بافت، 7811و با چشم انداز افق  7291های اعتباری سال طبق سیاست 

 واحد را در دستور کار خود قرار داده است .

 

پایان شهریور ماه ( تا 7298جدول توزیع اعتبار تسهیالت احیای بافت های ناکارآمد و فرسوده شهری از ابتدای اجرای طرح ) سال 

 (27/2/7291سال جاری )

 مبلغ به میلیون ریال 

 شرح

سهميه  تخصيص 

 1،444یافته 

)واحد( تفاهم نامه 

 1310سال 

سهميه تخصيص 

 14،444یافته 

)واحد( تفاهم نامه 

 1310سال 

کل سهميه 

تخصيص یافته 

)واحد(  14،444

 1316سال 

سهميه تخصيص 

یافته مرحله دوم 

)واحد(  7،444

 1316سال 

کل سهميه تخصيص 

یافته مرحله سوم 

)واحد( سال  16،444

1316 

جمع 

اعتبار 

تخصيصی 

در سال 

1316 

جمع اعتبار 

تخصيصی از 

ابتدای سال 

تا پایان  1310

 1316سال 

توزیع 

 اعتبار

سال 

1317 

جمع 

 کل
1،444 1،444 1،444 7،444 16،444 32،444 13،444 11،144 

 

طی بررسی بعمل آمده باتوجه به اعتبار ابالغی و اعالم آمادگی بانک مسکن در پرداخت تسهیالت بافت فرسوده و ناکارآمد شهری با 

 78،672طرح معرفی شده ، تعداد  82،612گردد از تعداد رو هستیم همانگونه که در جداول مشاهده میعدم استقبال متقاضیان روبه

 است .  واحد فروش اقساطی گردیده

 واحد تسهیالت نموده است .   16،728اقدام به پرداخت  96ضمنا این بانک از محل خط اعتباری مسکن مهر نیز تا پایان سال 

 

 

 و شهرسازي ساختمان ،اقدامات اساسی در حوزه مسکن 
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مبلغ به میلیون ریال    27/2/91از ابتدای اجرای طرح تا پایان  98تسهیالت بافت فرسوده   

 شرح
تعداد واحد 

 مشارکت مدنی

مبلغ مشارکت 

مدنی معرفی 

 شده

 تعداد واحد
مبلغ مشارکت 

 مدنی  منعقد شده

مبلغ مشارکت  

مدنی  سهم 

الشرکه  

 پرداختی

تعداد واحد 

فروش  اقساطی 

 شده

مبلغ منعقد 

فروش 

 اقساطی

 6،127،246 10،111 11،211،111 12،101،117 01،117 11،011،271 06،171 جمع کل

 

 

 چالش ها و راهکارهای بازآفرینی شهری :

های ناکارآمد های محدود، موانع و مشکالت متعددی بر سر راه احیاء و نوسازی بافتبراساس تجربیات سالیان اخیر به رغم اعطای مشوق

های تعریف شده در این های آمایش سرزمینی، به صورت جدی از پیشرفت پروژهشهری وجود داشته و دارد که فارغ از مسائل و ریشه

مناطق ممانعت به عمل آورده است. برای جلوگیری از راکد شدن این مناطق، باید تدبیر مناسبی اندیشید و با ارائه راهکارهای مناسب 

 مانع از غیرفعال بودن پروژه ها و تحمیل هزینه های آن به شهرها شد.  جهت حل مشکالت موجود ،

به  %1خاطر نشان می سازد به منظور تسهیل و تسریع در اعطای تسهیالت بافت فرسوده شهری، بانک مسکن نسبت به تقلیل نرخ سود از 

 پرداخت اقدامات مؤثری را انجام داده است در مناطق فرسوده شهری و همچنین ارائه راهکارهایی از جمله افزایش دوره باز 2%

 

 در تخریب و نوسازی بافت ناکارآمد شهری  عدم رضایت ساکنین 

 عدم رضایت ساکنین از شرایط معامله  .7

 عدم توانایی در بازپرداخت ودیعه  .6

 از دست رفتن مالکیت )درخصوص مالکیت غیررسمی، غیر قانونی (  .2

 گذاران عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه 

  کمبود فضا 

 حجم باالی منابع مورد نیاز برای اجرای طرح ها  
 

 و شهرسازي ساختمان ،اقدامات اساسی در حوزه مسکن 
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توان به اهم مسائل و مشکالتی که موجبات عدم کارآمدی ه و ناکارآمد شهری میهای فرسودهای بهسازی و نوسازی بافتدر اجرای برنامه

 اقدامات و عدم استقبال متقاضیان در بانک را بوجود آورده اشاره نمود : 

  فقدان برنامه مشترک و عدم تناسب سقف تسهیالت بافت فرسوده در مناطق مختلف 

  عدم تخصیص یارانه به متقاضیان از سوی دولت 

 ها و راهکارهای مورد عمل ها، برنامهدستگاه های دخیل و ناهماهنگی در سیاست تعدد 

 گر فارغ از موارد مورد نظر دولت در تسهیالت مقررات مربوطه اعمال تمامی مقررات نظارتی در تعیین شرکتهای توسعه 

 سوده مندی از تسهیالت بافت فرهای حقوقی متقاضی بهرهرعایت نسبت مالکان در خصوص شرکت 

  پرداخت یارانه توسط دولت به منظور کاهش نرخ سود تسهیالت بافت فرسوده شهری 

  عدم لحاظ نسبت مالکانه در بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای حقوقی 

 رنامه مشترک جهت تناسب سقف تسهیالت بافت فرسوده در مناطق مختلف ب 

 های توسعه گر به منظور تسهیل در مقررات مربوطه بازنگری در مقررات نظارتی شرکت 

 اقداماتی که به طور خاص می تواند درخصوص تامین مالی از طریق بانک مسکن انجام پذیرد:

 های بازآفرینی شهری سپرده گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک مسکن جهت استفاده در تامین مالی طرح 

  اخذ خط اعتباری از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به منظور تقویت منابع بانک در جهت تامین مالی طرح های

 بازآفرینی شهری 

 ط بانک های تجاری از محل بخشی از سپرده قانونی انتشار اوراق مشارکت و خرید سهمی از آن توس 

  تسویه بخشی از مطالبات بانک مسکن از دولت در قالب ارائه اسناد خزانه به بانک در جهت تقویت منافع بانک مسکن و به

 های ناکارآمد شهری های بازسازی و نوسازی بافتدنبال آن تامین مالی بیشتر طرح

 مبنی بر افزایش نقدی سرمایه بانک به  7292قانون بودجه سال  79ن، با توجه به تبصره افزایش سرمایه نقدی بانک مسک

 میلیارد ریال  211،111میزان 

  راه اندازی صندوق پس انداز مسکن دوم در بانک مسکن مشروط به تامین منابع کسری این صندوق از محل سپرده گذاری

 منابع صندوق توسعه ملی 

 و شهرسازي ساختمان ،اقدامات اساسی در حوزه مسکن 
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فعاالن بخش مسکن سازی تغییر نگرش سازندگان و بر است و نیازمند فرهنگبهسازی و ارتقای کیفیت مسکن فرآیندی تدریجی و زمان

است که عمدتاً از بخش خصوصی هستند و ورود افراد متخصص به این عرصه از جمله اقداماتی است که می تواند موثر باشد. لیکن به 

 بدواً با ارائه امتیازات تشویقی به سازندگان حرفه ای واجد صالحیت بانک مسکن اقدام بهمنظور جلوگیری از اختالل در امر عرضه مسکن، 

 پیش بینی تمهیداتی به شرح زیر نموده است: 

 ای سازان دارای صالحیت حرفهافزایش سقف تسهیالت اعطایی به انبوه 

 ای با استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی و سازان حرفههایی که توسط انبوههای باالتر در پروژهپرداخت تسهیالت با سقف

 ی گردد. رعایت مصادیق کاهش مصرف انرژی احداث م

 ای )مطابق ضوابط وزارت راه و شهرسازی ( بوده و از تخفیف در نرخ سود تسهیالت سازندگانی که دارای صالحیت حرفه

 فناوریهای نوین در پروژه خود استفاده می نمایند .

  تسهیل در شرایط اعطای تسهیالت به سازندگان حرفه ای 

 سازی به خصوص در بافتهای فرسوده که با ورود شرکتهای موجود تابعه بانک به بخش ساخت و سازهای مشارکتی و انبوه

 های احداثی باال خواهد بود. توجه به تجربه سالیان متمادی انبوه سازی این شرکتها، کیفیت و مشخصات فنی پروژه

این حرکت در راستای تشویق ساخت و ، با بالیای طبیعی از جمله سیل و زلزلهبا توجه به شرایط کشور از نظر لرزه خیزی و مواجهه 

بصورت مشوقهای تسهیالتی ارائه میگردد لیکن به تدریج اعطای تسهیالت  اًدر حال حاضرصرفمیباشد.سازها به سمت حرفه ای شدن 

 میباشد.جر به تامین هدف یادشده توسط بانک مسکن به سمت سازندگان واجد صالحیت سوق داده خواهد شد که نهایتاً من

  

 :     )مبالغ به میلیون ریال( 76/11/7291ابتدای اجرای طرح تا مقطع  از عملکرد خط

 مبلغ تعداد مرحله

 226.621.721 6.212.921 تعداد واحدهای پذیرش شده

 227.828.819 6.229.919 تعداد واحدهای منعقد شده

 211.221.726 6.229.261 تعداد واحدهای پرداختی

 868.221.972 7.181.191 واحدهای فروش اقساطیتعداد 

 
 

 :76/11/7291میزان تعهدات باقیمانده مسکن مهر با توجه به آمار عملکرد تا مقطع 

 و شهرسازي ساختمان ،اقدامات اساسی در حوزه مسکن 
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 تعداد واحد شرح

 6.212.921 تعداد واحدهای پذیرش شده نزد بانک

 7.181.191 شدهتعداد واحدهای فروش اقساطی 

 262.726 تعداد واحدهای باقیمانده )نیمه تمام(

 

واحد مسکونی فروش اقساطی که  7.181.191سال از شروع طرح  1پس از گذشت بیش از  76/11/7291از ابتدای اجرای طرح تا مقطع 

آمده و سیاست های کالن ابالغی و پیگیری با توجه به تأکیدات به عمل  از واحدهای منعقده طرح مسکن مهر در بانک %11تقریباً معادل 

 مستمر بانک منجر به تقسیط و فروش اقساطی بنام متقاضیان واجد شرایط گردیده است.

 :چالش های پیش رو

سهم الشرکه تسهیالت به متقاضیان پرداخت شده که این امر  %98بوده لیکن بالغ بر  %12شایان ذکر است میانگین فیزیکی پروژه ها 

همواره مساعدت های الزم در اعطاء تسهیالت و تسریع در روند پرداخت مراحل سهم الشرکه به منظور اتمام و تکمیل  که  است مبین این

 واحدهای احداثی اعمال گردیده است.

 واحد به دالیلی منجمله: 262.726لذا تعداد واحدهای باقی مانده طرح مسکن مهر بالغ بر 

 یز آورده نقدیکمبود نقدینگی اعضاء جهت وار -7

 عدم واریز آورده نقدی به علت نبود متقاضی -6

 افزایش هزینه ها و عدم نصب انشعابات )آب، برق، گاز( -2

 عدم تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی -8

 نبود متقاضی برای واحدهای احداثی -2

 عدم همکاری و تعامل سایر نهادهای متبوعه -2

 عدم معرفی جهت تقسیط به علت اختالفات شدید مالیبدهی اعضاء به تعاونی مسکن و  -1

 مشکالت تعاونی مسکن با اعضاء به علت افزایش سقف تسهیالت -1

 عدم پذیرش مبلغ مازاد ناشی از افزایش تسهیالت توسط اعضاء تعاونی ها -9

 جابه جایی اعضاء توسط تعاونی مسکن و انصراف اعضاء به علت تطویل دوران مشارکت مدنی -71

 انقضای مدت فعالیت تعاونی مسکن و همچنین مدیران عامل تعاونی -77

 عدم تمایل مدیران تعاونی مسکن به اتمام پروژه ها به علت قطع ارتباط مالی با تعاونی مسکن -76

 و شهرسازي ساختمان ،اقدامات اساسی در حوزه مسکن 
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 افزایش قیمت تمام شده واحدها و عدم پذیرش اعضاء به علت تسویه بدهی در گذشته بابت واحد احداثی  -72

 عدم تمایل اعضاء به تحویل واحدها به علت عدم صدور اسناد تفکیکی -78

 

که بیشتر چالش ها و مشکالت باقیمانده در تحویل و انعقاد قرارداد فروش اقساطی  شده است.منجر به عدم اتمام و تکمیل پروژه ها 

ه و در صورت عدم اجماع جمعی از سوی نهادهای ذیصالح و به لحاظ آنکه ددر طرح مسکن مهر مربوط به نهادهای خارج بانک بو

میلیارد  222.218قف تعهدات تکلیفی به میزان میلیارد ریال و س 888.222تأمین ما به التفاوت خط اعتباری تخصیصی به میزان 

ریال و بازپرداخت اقساط خط اعتباری از محل وصول اقساط مسکن مهر تعریف گردیده است لذا عدم تعیین تکلیف واحدهای 

واحد  612.212واحد باقی مانده و  262.726مذکور، عامل عدم امکان بازپرداخت اقساط مسکن مهر خواهد شد، بنابراین با توجه به 

 های فیزیکی متفاوت در حال اتمام و تکمیل توسط پیمانکاران می باشد.واحد در پیشرفت 626.189مشکل دار، صرفاً بالغ بر 

 ،علی ایحال با عنایت به مطالب فوق و با امعان نظر به این مهم که تمامی چالش ها، مشکالت و معضالت تکمیل واحدهای باقیمانده

ت بانک بوده و به جهت عدم ایجاد خلل در روند چرخه خط اعتباری و تعهدات صندوق پس انداز مسکن یکم، خارج از حیطه اختیارا

بانک مسکن در راستای سیاستها و برنامه های عملیاتی و سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود همواره با مدیریت و تمرکز 

واحدهای در دست احداث در سطح کشور و ایفای تعهدات ناتمام و تعیین  بابت اولویت اصلی خود در جهت تکمیل و تحویل مابقی

 نماید.میتکلیف واحدهای مسکن مهر با تمام توان و اهتمام خود اقدام 

ان؛ شرکت ها و اتحادیه های تعاونی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایر 1در رابطه با تعاونی های مسکن  ، مطابق ماده 

باشند و این وزارتخانه، نه در شکل گیری تعاونی ها و نه در تصمیمات و اقدامات آن ها هیچگونه حقوقی مستقل میانجام داده 

 دخالتی ندارد.

ر عملکرد تعاونی ها، آن قانون، نظارت ب 22ماده  69و  71و  71قانون فوق الذکر به خصوص بند های  22و  22با توجه به مواد  

معرفی به دادگاه در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی، جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا 

حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده میکنند، سلب مزایا از تعاونی هایی که بر خالف قانون و مقررات بخش 

 عمل نموده و یا بر خالف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند و...، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد. تعاونی

 و شهرسازي ساختمان ،اقدامات اساسی در حوزه مسکن 
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 اقدامات وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعاونی های مسکن:

 هاسال با تعاونی 99اجاره ای رارداد زمین مورد نیاز و انعقاد قامین ت 

  پیگیری تصویب و تاٌمین تسهیالت بانکی از طریق شورای پول و اعتبار همانند سایر طرح ها و معرفی به بانک های عامل

 جهت پرداخت تسهیالت بانکی متناسب با پیشرفت فیزیکی

 ...کمک یارانه ای به آماده سازی، محوطه سازی، راه دسترسی و 

  .الزم به توضیح )ساخت واحدهای خدمات روبنایی نظیر مدرسه، مسجد، کالنتری و ... علیرغم نداشتن وظیفه ی قانونی

 .(است قانون ساماندهی این وظیفه را بر عهده ی دستگاههای ذیربط گذاشته است

 تی و یارانهپیگیری تامین خدمات زیر بنایی )آب، برق، گاز و فاضالب( و بعضاً کمک از محل اراضی دول 

  پیگیری جهت رفع مشکالت بیمه و مالیات آن ها از طریق مراجع ذیربط. با این توضیح که موضوع بیمه به خود وزارت

تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط است. خود آن وزارتخانه بایستی مساعدت نماید این مشکل که عمده ترین مشکل 

 هاست را حل نماید.تعاونی

  :چالش های پيش رو

گردد از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکالت داخلی تعاونی های مسکن مهر که عمدتاً به ضعف یا سوء مدیریت آن ها برمی 

 دلیل داشتن ضوابط و مقررات پی گیری میشود.

 ت مدیره و مدیر عاملاختالف بین هیا 

 ت مدیرهاختالف بین اعضاء و هیا 

ی آنها در دادگاه تشکیل و مطرح رسیدگی پرونده ن ساخت و قیمت تمام شده که عمدتاًدلیل طوالنی شدن زماشکایت از سازنده ها به 

ت مدیره پیگیری می شود و ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حل این مشکل ست. این موارد توسط اعضاء یا هیاا

  مساعدت الزم را به عمل آورد.
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 سکن میلیون ریال جهت بهسازی و نوسازی م 621میلیون ریال به  721ر توسعه مسکن روستایی سقف تسهیالت از منظو به

 روستایی افزایش یافته است 

  درصد ( مقاوم  87میلیون واحد ) معادل  6/6میلیون واحد مسکن روستایی نزدیک به  8/2، از مجموع حدود 7291تا سال

میلیون واحد )  1/7، نزدیک به  7296سازی شده است.این در حالیست که میزان واحد های مقاوم مسکن روستایی در سال 

 .وده استدرصد( ب 22معادل 

درآمد و ضرورت حمایت دولت در های کمتوجه به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در فراهم نمودن زمینه تامین مسکن گروه 

دولت در بخش مسکن همواره مورد توجه قرار گرفته و در  هایبرنامه هم در کلیههای پایین درآمدی، این متامین مسکن دهک

های مختلف اجرا شده است.های متفاوت و با عناوین و روشقالب

)وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی متمرکز های اخیر نیز این سیاست با عنوان برنامه مسکن اجتماعی و به دو روش در سال

دنبال )با تخصیص اعتبار و تسهیالت برای کمک به نهادهای حمایتی در تامین مسکن افراد تحت پوشش( و غیر متمرکز اجرا( 

ای، تخصیص های بودجهپرداختهای مختلف از جمله ها و روشطرح مسکن اجتماعی از طریق غیرمتمرکز در قالب برنامهشود. می

به منظور کمک به نهادهای حمایتی در حدهای بدون متقاضی مسکن مهر تسهیالت ارزان قیمت، تخصیص زمین و تخصیص وا

 باشد. دست اجرا می

بینی ردیف بودجه برای تامین مسکن افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و تخصیص یارانه و زمین از بر این اساس با توجه به پیش

بینی شده در طرح مسکن اجتماعی به منظور کمک به پیشتوان تحقق اهداف های تامین مسکن این نهادها، میسوی دولت به طرح

های طرح مسکن اجتماعی از سوی دولت تلقی نمود. به طوری درآمد را به عنوان اجرای بخشی از برنامههای کمتامین مسکن گروه

های غیرمتمرکز ب طرحدرآمد در قالهای کمگرفته از سوی دولت در تامین مسکن گروهکه بر اساس جدول ذیل نیز اقدامات صورت

 مشخص شده است.
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  (تعداد واحد مسکونی/خانوار حمایت شده) های اجرایی متولی و نهادهای حمایتیهای کم درآمد توسط دستگاهوضعيت تامين مسکن گروه

 

، 7292الزم به ذکر است در بودجه سنواتی نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور در سال 

بینی شده است که عملکرد این دو میلیارد تومان اعتبار به منظور کمک به برنامه تامین مسکن نیازمندان تحت پوشش پیش 719حدود 

 12توان گفت حدود به برنامه تامین مسکن نیازمندان است. لذا می میلیارد تومان 622از تخصیص بالغ بر  حاکی 7292نهاد در سال 

بینی و از سوی درآمد در بودجه عمومی پیشهای کمدرصد از اعتبارات تخصیص یافته از سوی نهادهای حمایتی به تامین مسکن گروه

 دولت تامین مالی گردیده است. 

میلیارد تومان برای برنامه تامین مسکن نیازمندان تحت  821و  622نیز به ترتیب مبالغ  7291و  7292های سال در بودجه سنواتی

 بینی گردیده است.پوشش پیش

13921393139413951396
1397

)سه ماهه اول(
کل

18,38012,1116,84510,160
6889

)9 ماهه(
054,385

اقشار ويژه وخانوارهاي 

داراي دو معلول و بيشتر
2,7301,5296,5085,9058,76568026,117

2,0002,000-----مسكن اجتماعي

6,4987,9415,0684,2564,06114927,973

احداث وكمك خريد 

مسكن
2,0892,9773,3844,7543,43869417,336

971451322715813911,617اجاره و يا وديعه مسكن

احداث وكمك خريد  

مسكن
- -5711,6561,8599,14013,226

9316229333581--اجاره و يا وديعه مسكن

احداث وكمك به خريد  

مسكن شهري و روستايي
12,10611,45913,68623,97317,1701,54879,942

اجاره و يا وديعه مسكن  

شهري و روستايي
48,63361,43128,80520,000158,869

تعمير بازسازي و نوسازي 

مسكن
27,51729,03053,69758,03458,5216,456233,255

سازمان ملي زمین و مسكن 

) تامین زمین(

خیرين مسكن ساز

بنیاد مستضعفان

کمیته امداد امام خمیني 

)ره(

سال

سازمان بهزيستي) شامل واحدهاي مسكن مهر و ...(

بنیاد مسكن انقالب اسالمي
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های پایین و تامین یارانه نرخ های دولتی با نرخهای دولتی و اقشار خاص از طریق بانکتسهیل روند اعطای تسهیالت به نهادها و دستگاه

های میان درآمدی را با کمک و تامین مالی از سوی دولت و با روش غیرمتمرکز سود از سوی دولت، نیز اجرای مسکن اجتماعی برای گروه

 دنبال کرده است. 

-های تامین مسکن گروههای واگذاری زمین به طرحیاستعالوه بر موضوعات مربوط به تامین منابع مالی )اعتبارات، تسهیالت، یارانه(، س

های تامین مسکن درآمد نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی و توسط ادارات کل استانی اجرا شده است. به طوری که برای طرحهای کم

به سازمان تامین . به عنوان مثال هایی اجرا شده استنامه همکاری نیز برنامهنهادهای حمایتی عالوه بر تخصیص زمین، در قالب تفاهم

شود. سازمان ملی زمین و مسکن نیز با اجتماعی برای تهیه مسکن برای خانوارهایی با بیش از دو معلول زمین رایگان اختصاص داده می

طی دو سال اخیر . ازدسمیهای کم درآمد هزار واحد مسکونی برای گروه 77 نهنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ساالا بنامه بتفاهمانعقاد 

  .یافته استتخصیص زمین ساز نیز به خیرین مسکندرآمد، های کمبرای تامین مسکن گروه

ها و نهادهای حمایتی از جمله کمیته نیز به منظور تامین مسکن بخشی متقاضیان دستگاهمسکن مهر طرح ظرفیت مازاد بر تقاضا در 

 امداد امام خمینی )ره( با تسهیل شرایط واگذاری و تقسیط تسهیالت پرداختی در اختیار این نهادها قرار گرفته است. 

اسفند درآمد نیز در های کمعالوه بر اجرای مسکن اجتماعی به صورت غیر متمرکز در دولت یازدهم و دوازدهم، مصوبه تامین مسکن گروه

هزار واحد/ خانوار در قالب ساخت و  711تامین  و با هدف اجرای مسکن اجتماعی به صورت متمرکز مصوب گردیده است و7292ماه سال 

ریزی و توزیع استانی درآمد نیز در دستور کار قرار گرفته است. فرآیند برنامههای کمبها و کمک ودیعه مسکن برای گروهخرید، تامین اجاره

ها صورت ه از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و جانمایی و تخصیص اراضی نیز بر اساس این توزیع استانی در بسیاری از استانبرنام

هزار مترمربع برای اجرای  711زنجان و کرمانشاه بالغ بر  گلستان، مازندران،هایی از جمله کرمان، به طوری که در استانپذیرفته است. 

 و تخصیص یافته است. این طرح جانمایی

لیکن با توجه به حجم منابع مالی مورد نیاز و عدم تخصیص این منابع مالی )تسهیالت و یارانه( تاکنون برنامه مذکور به صورت کامل 

د های مربوط به نرخ سوبینی و تخصیص یارانهتسهیالت از سوی نظام بانکی منوط به پیشالزم به ذکر است تخصیص اجرایی نشده است. 

 باشد.تسهیالت از از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می

 ره وري و کارا
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 ي

   ارتقای جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان باالترین مرجع سیاستگزاری در حوزه توسعه شهری و سـرزمینی

 با تأکید و تمرکز بر سیاستگزاری و طرح موضوعات کلیدی توسعه و مسائل کیفی کالن کشور  

   جامع شهری در دست تهیه  طرح  211طرح ناحیه ای، منطقه ای و مجموعه شهری  بالغ بر  62تصویب 

  ایجاد فضای مشارکت، گفتگو و تعامل با حرفه مندان از طریق انجمن صنفی و جامعه  مهندسان مشاور 

  تجدید نظر در ساختار، محتوا و فرآیند برنامه ریزی و طرح ریزی شهری بویژه در مقیاس طرح جامع با رویکرد های نوین

 منطبق بر شرایط کنونی شهرهای کشور

 برگزاری مسابقات معماری، مستند سازی و  –جه ویژه به ارتقای کیفی معماری از طریق تشکیل کمیته اعتالی معماریتو

ترویج معماری خوب ، اصالح دستورالعمل ها و ضوابط ساختمانی و همکاری مشترک با شورای فرهنگ عمومی در اجرای 

 نمصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی در اعتالی معماری ایرا

  ترویج گفتمان سازی به منظور افزایش مطالبه گری در جامعه به خصوص مسائل شهر و سرزمین از طریق راه اندازی گروه ها

نشست تخصصی، تأسیس خانه گفتمان شهری در  شهر های  611و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، برگزاری بیش از 

 تهران، کرمان،گرگان

 ارتقای نقش حرفه مندان، تشکیل نهاد برنامه  -هری از طریق حمایت از دیده بانان شهریتقویت نظارت و پایش تحوالت ش

ریزی و توسعه در کالن شهرها با مشارکت شهرداری ها کالن شهرها و شوراهای اسالمی شهرهای کرج ، تهران ، اصفهان و 

 همدان

  کمیته های مشترک،  تدوین و اجرای برنامه های استفاده از ظرفیت موجود ادغام دو حوزه راه و شهرسازی با راه اندازی

مشترک با حوزه حمل و نقل )معماری راه ، منظر ریلی ، کمیته ایستگاه های راه آهن ، ترمینال های فرودگاه، تدوین 

 ( و سند راهنمای آن( TODوتصویب سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل همکانی )

 شهری با هدف ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای کشور از طریق تجدید نظر  اولویت بخشی و حمایت از سیاست بازآفرینی

 –نظارت و مراقبت از ثروتهای های فرهنگی –تصویب سیاست بازآفرینی رودکنارها-در شیوه شناسائی محدوده های هدف

 تاریخی، حفاظت از باغ ها و زیست بوم های شهری و روستایی

 ها با تأکید مقام معظم رهبری، برنامه ریزی هفده پادگان و تصویب طرح های انتقال  پیگیری و اجرای قانون جابجائی پادگان

 پادگان های ارومیه، اصفهان، خرم آباد، ساری و تبریز

  تشکیل شورای ساماندهی پایتخت و ارائه راهکارهای اجرائی برای ارتقای کیفیت زندگی در کالن شهر تهران؛ تهیه مطالعات

کرج در اجرای تکالیف قانون امکانسجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و  –هری تهرانطرح سامانه ی منطقه ش

 ساماندهی و تمرکز زدائی از تهران

  تاریخی )تصویب و ابالغ محدوده بافت  –سیاست گزاری و نظارت بر تحقق برنامه های حفاظت از بافت ها و آثار فرهنگی

شهر ساری  2رح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، لغو مصوبه کمیسیون ماده شهر کشور، تجدید نظر در ط 721های تاریخی 
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،  پیگیری جلوگیری از تخریب کارخانه حریربافی چالوس ، اصالح طرح تعریض و تخریب محله بالغی  شهر قزوین،  مصوبه 

 حفاظت از گورستان های تاریخی، ...( 

  هکتار از اراضی زراعی و کشاورزی از محدوده شهرها  9111کاهش محدوده شهرها و خروج حدود 

  ،راهبری پروژه های طراحی فضای شهری در راستای ارتقاء کیفیت فضاهای شهری بویژه رودکنارها، محورهای مجهز شهری 

  جلد کتاب 22اقدامات ترویجی با برگزاری بیش از هفده رویداد فرهنگی  و چاپ بیش از 

  انعقاد تفاهمنامه همکاری به منظور تبادل دانش با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

  ایجاد دسترسی آزاد همه شهروندان به کلیه اطالعات طرحهای توسعه و عمران به منظور جلوگیری از ایجاد رانت های

 اطالعاتی در زمینه طرحهای شهرسازی

 راه اندازی پایگاه داده مکانی 

 ل دیوان جاد ارتباط سازنده با مراجع قضایی تأثیرگذار در حوزه اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از قبیای

 عدالت اداری و دادستانی

  بازنگری در ضوابط و مقررات مرتبط با حفظ و نگهداری باغات و فضای سبز شهری با رویکرد حفظ حداکثری باغات و

 فرحزاد و ...(؛  –باغات کن  –قانون زمینی شهری  78رالعمل ماده ای سبز در شهرها )دستوعرصه

  تدوین و تصویب ضوابط عام بلند مرتبه سازی در اجرای مصوبه شورایعالی و به منظور شکل دادن به چارچوب کالن ساخت و

 ساز ساختمانهای بلند در سطح شهرهای کشور 

 شهرهای کشور و تصویب اجرای آن در مراکز استانهای کشور در  2ده نهایی کردن سامانه مکانیزه گردشکار کمیسیون های ما

 شورایعالی شهرسازی و معماری؛

  تهیه نقشه پهنه بندی گسل های زلزله در شهرهای مختلف و تدوین ضوابط و دستورالعمل های ساخت و ساز و تصویب در

 ان، کرج،و...(شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران)شامل شهرهای تهران،کرمان،مشهد، زنج

  رویکرد قاطع شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بر انضباط شهری، برخورد با ساخت و سازهای خالف در خارج از محدوده

 "عدم تطهیر خالف های مربوط به ساخت و ساز"شهرها و اتخاذ سیاست 

  خود از جمله کارگروه امور زیر بنایی و تالش شورایعالی شهراسازی و معماری ایران در اصالح فرایند های تصویبی مراجع

 شهرسازی استانها و کمیسیون های ماده

  بررسی و تعیین تکلیف طرح های جامع کالنشهر های کشور از جمله اهواز و زاهدان و ابالغ طرح جامع تبریز در کنار ده ها

 طرح جامع مربوط به شهر های کوچک؛

 مورد منطقه مصوب دولت( تصویب شیوه نامه بررسی طرحهای  7211الغ بر پاالیش و تعیین تکلیف مناطق مصوب گردشگری )ب

 مناطق نمونه گردشگری 
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های ریلی برقی گلشهرِ کرج به شهر شوند، اجرای پروژهمحسوب می« ملّی»های شهرهای جدید، که از جمله مهمترین پروژه

ی باشد. البته، بر اجرای پروژهکیلومتر می 777.2جدید هشتگرد، اصفهان به بهارستان و فوالدشهر و نیز مشهد به گلبهار جمعاً به طول 

گیری از ظرفیت خطوط راه آهن جمهوری اسالمی ایران نظارت و کمک کیلومتر با بهره 21به شهر جدید پرند هم به طول ریلی تهران 

های ریلی به شهرهای جدید بهارستان، پرند، فوالدشهر، گلبهار و هشتگرد از آغاز شروع فعّالیت تا شود. پیشرفت فیزیکی پروژهمالی می

سال اخیر آنها )طی دولت یازدهم  2و پیشرفت  %18.21و  %22.22، %72.71، %12.11، %81.11یب: به ترت 7291پایان شهریور سال 

های ریلی گلشهرِ کرج شود، پروژهبینی میباشد. پیشمی %62.17و  %68.76، %71.89، %88.12، %61.11و دوازدهم( هم به ترتیب 

چند صد »ها، برداری برسند. برای پیشبرد این پروژهوازدهم به بهرهبه شهر جدید هشتگرد و تهران به شهر جدید پرند در طی دولت د

، تأمین اعتبار و هزینه شده و بخشی از اراضی شهرهای جدید هم پس سال اخیر 2طی  از محل منابع عمومی و داخلی« میلیارد تومان

 از تملّک به آنها اختصاص یافته است. 

-خطوط راه آهن جمهوری اسالمی ایران در شهرهای جدید اندیشه، بینالود، شیرینعالوه بر شهر جدید پرند، استفاده از ظرفیت 

شهر جدید پردیس، سهند، صدرا و مجلسی هم  8کیلومتر( هم در دستور کار بوده و برای  99.9شهر و مهاجران )مجموعاً به طول 

 های مطالعاتی در دست اجراست.  پروژه

برای شهر جدید پرند و  «TOD»ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی ساس الگوی توسعهانجام مطالعات ساماندهی حمل و نقل بر ا

راه سبز ی مطالعات طراحی مسیر دوچرخه و پیادهمطالعات آسیب شناسی و بررسی مسایل ترافیکی درونی شهرهای جدید و تهیه

 شهرهای جدید هم در دوران دولت یازدهم و دوازدهم در دست برنامه و اقدام است.

 

-ی روبنایی و زیربنایی اعم از مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی، بهداشتی ـ درمانی، اداری، نظامی، ورزشی، آتشپروژه 226اتمام 

های زیربنایی آب، فاضالب، برق، سازی، انشعابات، تجهیزات و تأسیسات شهری، شبکهنشانی، تجاری، تفرّجگاه و فضای سبز، محوّطه

شهر جدید امیرکبیر، اندیشه، ایوانکی،  79در سال اخیر  2در های زیربنایی و ترکیبی ها و سایر پروژهها، تونلها، پلهگاز و مخابرات، را

شهر، صدرا، عالیشهر، علوی، فوالدشهر، گلبهار، مجلسی، مهاجران و بهارستان، بینالود، پردیس، پرند، رامشار، رامین، سهند، شیرین
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های روبنایی و زیربنایی خاتمه یافته در تاریخ شهرهای جدید است. کل پروژه %21ت، که بیش از هشتگرد جدید انجام شده اس

اند، که بدون در نظر گرفتن، تعداد ی روبنایی و زیربنایی آغاز شدهپروژه 168، 7291تا پایان شهریور  7292همچنین، از آغاز سال 

ی تاریخ شهرهای جدید هم در این مدّت بوده است. طبق های شروع شدهپروژه %21، بیش از 7296های شروع شده در سال پروژه

های جاری )در دست ساخت( روبنایی ـ زیربنایی نسبت به سال قبل، خاتمه یافته است. آمار موجود، هر ساله، درصد بیشتری از پروژه

 ی روبنایی و زیربنایی در دست ساخت هستند. پروژه 228( بیش از 7291ی دوم سال در حال حاضر )در نیمه

 

شهر جدید )نسل اول و دوم دولتی و خصوصی( و شهرک )دولتی و خصوصی( فعّال، در دست شروع و در حال  22مجموعاً 

 مطالعه وجود دارند، که اهم اقدامات در خصوص آنها به شرح زیر است:

 آباد( در استان تهران، و شهرهای جدید؛ شامل: شهر جدید خوارزمی )شریف هاسنجی و مکانیابی نسل دوم شهرکامکان

شهر جدید تابناک در استان فارس، شهر جدید کوشک در استان هرمزگان، شهر جدید پارس در استان بوشهر، شهر 

ان کرمان، جدید آبیدر )زاگرس( در استان کردستان، شهر جدید مکران در استان هرمزگان، شهر جدید سمنگان در است

های گردشگری در شهر جدید فردوس در استان سمنان و شهر جدید تیس در استان سیستان و بلوچستان و نیز شهرک

شهرک گردشگری در استان گلستان و یک شهرک گردشکری در استان کرمان در کنار شهرک  1استان مازندران، 

 استان خوزستان، خصوصی زرندیه در استان مرکزی و شهرک خصوصی سلمان فارسی در

 های ی برنامهدسته 9ی معماری و طرّاحی شهری در شرکت مادر تخصّصی و توابع در شروع/اجرای چند صد پروژه

های های موضوعی و موضعی، طرحهای معماری و طرّاحی شهری، طرحی شهری، طرحهای توسعهراهبردی، طرح

، حمل و نقل و ترافیک و همچنین، نظارت بر GISبرداری و های پارک و فضای سبز، نقشهزیباسازی شهری، طرح

های جامع و تفصیلی ی مهمترین آنها تهیه/بازبینی طرحهای شهرسازی و معماری و پاالیش آنها، که از جملهساخت طرح

 های معماری و شهرسازی به قرار جدول زیر است:ی آمار طرحباشد. خالصهبرخی از شهرهای جدید می
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 ۀپروژ تعداد

79جاری   

ن اعتبارکل ]میلیو

 ریال[
 نیمه تمام جدید

اعتبار پروژه در 

]میلیون  79سال 

 ریال[

اولویت اول 

اجرایی در سال 

79 

 اعتبار پروژه های

ون دار ]میلیاولویت

 ریال[

 درصد پیشرفت

یان فیزیکی تا پا

79شهریور   

 درصد پیشرفت

 ریالی تا پایان

79شهریور   

تمام شده 

ماهه  6در 

79ل او  

ماهه  6جاری 

79اول   

212 182،716،7  716 618 121،211  661 717،281  79 76 62 222 

 

o  7291شهر جدید خصوصی در سال  7شهرک و   8پیگیری و نظارت بر احداث و بهره برداری:  

 نوع کاربری استان عنوان ردیف

 گردشگری مرکزی شهرک زرندیه 7

 مسکونی خوزستان شهرک سلمان فارسی 6

 مسکونی بوشهر شهرک خلیج فارس 2

 مسکونی مازندران شهرک خصوصی فرزاد شهر 8

 مسکونی آذربایجان شرقی شهر جدید شهریار 2

 

 شهرهای جدید استان مختلف به عنوان نسل دوم  2کیان )شهریار(، سیراف و تیس در اندازی شهرهای جدید ملکراه

 الوقوع شهر جدید حورا،اندازی قریبریزی برای راهخصوصی و دولتی و برنامه

  ،تدوین/ ترجمه/ چاپ چندین کتاب و کتابچه )از جمله: تاریخ شفاهی شهرهای جدید ایران، کتاب فصل شهرهای جدید

 ی شهرهای جدید و ...(،بازآفرینی شهر جدید، شهرهای جدید در کره جنوبی، شهر هوشمند، سند ملی توسعه

 های در کشور، شورای پژوهشی، کمیته سازیشهرک و کارگروه تخصّصی مدیریت ستاد جلسات دهی و برگزاریشکل

   تخصّصی مساجد، و طرّاحی شهری و معماری،

 ی شهرهای جدید،ی دانشجویی در حوزهنامهحمایت از چندین پایان 

 های میالد در سطح شهرهای جدید و ...(، گالریجدید، جشن شهرهای عکس )فیلم هامشارکت در برگزاری جشنواره 

 توسعه و جدید شهرهای هاینشست سلسله از نشست های اختصاصی )دومینجدید، نشست شهرهای هنری آثار بزرگ

 در اجتماعی هایآسیب همایش های مختلف مرتبط )سومینو ...(، همایش «سیراف جدید شهر» محوریت با اجتماعی

 های بهبوددهنده،حلی راهشناسی مشکالت و ارایهایران و ...( و آسیب

  ،تدوین سیاست ملی شهرهای جدید ایران در گام نخست 

 ،اجرای چند ده اقدام پژوهشی ساالنه در ستاد و توابع 

 ی رتقا و توسعههای تابعه با رویکرد ای عملیاتی میان مدت و ساالنه شرکت مادر و شرکتی برنامهشروع تدوین توسعه

 ،ی پژوهشی ساالنهو تدوین برنامهشرایط کیفی اقتصادی کالبدی و اجتماعی 
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 (یافته )شهرهای جدید نیازمندی عملیاتی در خصوص شهرهای جدید کمتر توسعهیابی و تنظیم برنامهشروع مساله، 

 اجتماعی و ...( یا با مشاوران و  اورژانس استقرار برای بهزیستی های مرتبط بیرونی )سازماندستگاهبا  نامهتفاهم تنظیم

-های بینی جنوبی، ایتالیا، لوکزامبورگ، تایلند، سازمانالمللی )کشورهای آلمان، کرههای همکار خارجی و بینشرکت

شهرهای جدید هوشمند و استفاده از انرژیهای پاک،  یو ... جهت توسعه 7المللی اینتا، جایکا و سازمان ملل متّحد

 (.های نوین آنهامندی از تجارب و فنّاوریکاهش مصرف انرژی و بهره

 

 ی اقدامات به قرار زیر است: خالصه

 ها و سیاستفرهنگی برنامه –ارزیابی تاثیرات اجتماعی »و « های اجتماعی و فرهنگی محالتنیم رخ»های ی طرحتهیه-

 جدید،در شهرهای « های توسعه مسکن

 :شناسایی وضعیت موجود شهرهای جدید 

 ،انجام مطالعات مختلف در راستای فهم مسایل شهرهای جدید 

 ( 72بازدیدهای میدانی از شهرهای تابعه جهت برآورد مسائل و مشکالت هر کدام از آن ها،)شهر 

 ،برگزاری جلسات با مدیران عامل و مدیران اجرایی شرکت های تابعه 

  و گفتگو با انجمن های مدنی، شوراها و گفتگو با ساکنان و اصناف؛  برگزاری جلسات بحث 

 های تابعه:ها به شرکتی اجتماعی و ابالغ آنگذاری در حوزهتعیین خط مشی های اجرایی و سیاست 

  تبصره،  61ماده و  8در « ظرفیت سازی اجتماعی و فرهنگی در شهرهای جدید»تدوین و ابالغ 

  ماده؛ 77در « ابالغ سیاست های کلی خانواده در شهرهای جدید بخشنامه»تدوین و ابالغ 

  گزارش  سیاستی برای تصمیم سازی در سطح مدیریتی: 1تدوین 

 ،شوراهای اسالمی شهرهای جدید 

 ،وضعیت مالکیت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید 

  عبارت شعاری(Motto) ،برای هر یک از شهرهای جدید 

  ایران،مدلی برای مسکن اجتماعی در 

                                                      
1 HABITAT 
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 ،اهمیت و ضرورت داده های آماری در شهرهای جدید 

 ،انجمن محله در شهرهای جدید 

 .وضعیت زنان ساکن در مسکن مهر شهرهای جدید 

 اجتماعی؛ سازیهای تخصصی در راستای تولید گفتمان و مفهومبرگزاری و حضور فعال در سخنرانی ها و نشست 

 ها و نهادهای مرتبط با شهرهای جدید؛ارتباط و تعامل با سازمان 

 های پژوهشی و انجام مطالعات اجتماعی:فعالیت 

 با دانشگاه تهران،« وضعیت و تغییرات جمعیّتی ـ اجتماعی ساکنان شهرهای جدید»ی انجام مطالعه 

 با دکتر امینی؛ « راهنمای تهیه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی شهرهای جدید»ی تدوین مطالعه 

 ی شهرهای جدید؛ی مجلهانتشار پیش شماره 

 ی اجتماعی برای شهرهای جدید؛تولید و تثبیت گفتمان توسعه 

 های تخصصی با محوریت انجمن جامعه شناسی؛برگزاری نشست 

  ابعاد اجتماعی؛آموزش نیروی انسانی با محوریت 

 های تابعه؛ی اجتماعی در شرکت مادر و شرکتتشکیل دفتر توسعه 

 انجام مطالعات اجتماعی برای نسل نوین شهرهای جدید؛ 

 ،تدوین و اجرای سیاست محافظت از منافع جامعه محلی در تأسیس نسل نوین شهرهای جدید 

 در شهرهای جدید، های بازاریابی مکان و برندسازی شهریتأکید بر تدوین برنامه 

  ،تشکیل تدریجی واحد تحقیق و توسعه در شهرهای جدید 

 های مرتبط،ایجاد اتاق فکر شهرهای جدید با عضویت نخبگان و متخصصان برجسته حوزه 

 های علمی و تخصصی فراملی،مذاکرات گسترده در خصوص جذب همکاری 

  کارگردانی کیانوش عیاری،جدید به شروع تدوین فیلم مستند از جریان زندگی در شهرهای 

  ،تشکیل واحد سازمانی تحقیق و توسعه 

 ،طراحی و اجرای مراکز محالت 

 7291ی دایمی همایش شهرهای جدید و برگزاری همایش بین المللی در سال ریزی به منظور ایجاد دبیرخانهبرنامه، 
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 انداز و مأموریت شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید،چشمنویس ی پیشارایه 

 ی کاربردی برای اجرای امور،سامانه 28اندازی و فعّال نگهداری راه 

 ی خدمات،ی خدمات و اخذ شناسهاحصای خدمات شهرهای جدید، تدوین شناسنامه 

 ،اجرای معماری سازمانی 

 ی ملّی اطّالعات )دولت(،ارتباط با شبکه 

 تدقیق منابع آماری شهرهای جدید و از جمله پایگاه اطّالعات مکان محور، توسعه و 

 ها،مکانیزه نمودن برخی از امور و فرم 

 ی میز خدمت الکترونیکی و حضوری،اندازی و توسعهراه 

 7292ی دوم سال های آنها از نیمههای تابعه و پروژهای شرکتشروع پایش دوره، 

 پیشبرد بهتر آنها،های شاخص برای تعریف پروژه 

  های مردمی و هزار نامه در دوران دولت یازدهم و دوازدهم، که بخشی از آنها پاسخ به نامه 21پاسخگویی و اقدام بیش از

  نمایندگان مردم بوده است.

 

اس هدف غایی تمامی اقدامات شهرهای جدید، جذب و اسکان جمعیّت سرریز شهرهای بزرگ اطراف است. در این راستا، بر اس

اند نفر در شهرهای جدید استقرار یافته 222،199های موجود در دوران دولت یازدهم و دوازدهم، حدوداً ترین و آخرین برآورددقیق

باشد(. در حال حاضر نفر می 919،181ی شهرهای جدید فعّال، تقریباً در مجموعه 7291)کل جمعیت اسکان یافته تا ابتدای مهر سال 

سال از اولین شهرهای جدید، اسکان قریب  69گیری حدود اند. با توجّه به شکلهزار نفر رسیده 711عیتِ باالی شهر جدید به جم 8

ی مطلوبی بوده و نرخ رشد جذب و اسکان سال اخیر هم نتیجه 2ی شهرهای جدید در مدّت از کل جمعیت جذب شده %81به 

نفر در شهرهای جدید،  29،922الذکر، به طور متوسّط در هر سال، فوق دهد. در مقطعجمعیت بیشتری را نسبت به گذشته نشان می

باشد. آمار روند جذب جمعیت نفر در هر سال( می 22،168سال دولت نهم و دهم ) 1برابر متوسّط  6اند، که بیش از اسکان یافته

 های اخیر به قرار جدول زیر است:شهرهای جدید در سال
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 ی جمعیت شهرهای جدید با جمعیت کشور هم به قرار جدول زیر است:مقایسه

 جمعیت کشور ]نفر[ سال
جمعیت شهرهای 

 جدید ]نفر[

 سهم جمعیت شهرهای

جدید از کل کشور 

]%[ 

نرخ رشد متوّسط 

 جمعیت کشور ]%[

نرخ رشد متوّسط 

جمعیت شهرهای 

 جدید ]%[

7292 19،962،611 112،989 1.91 7.68 76.89 

7292 17،121،826 128،222 7.11 7.21 77.86 

7291نیمه ی اول   17،227،217 919،181 7.77 1.12 2.72 

مراکز جمعیتی کشور )بیش از  %1.12کمتر از شود، با وجود آنکه، شهرهای جدید فقط همانطور که در جدول فوق، مالحظه می

-جمعیت استان %7.18جمعیت کشور را و بیش از  %7.77روستا( را شامل می شود، اما در حال حاضر بیش از  26928شهر و  7681

شان از برابر نرخ رشد جمعیت کشور است، که ن 1اند. نرخ رشد جمعیت شهرهای جدید بیش از های مرتبط را به خود اختصاص داده

ی آن برآورد شده، که میزان ساالنه %2.72، 7291ی نخست سال باشد. در نیمهتوفیق در جذب جمعیت سرریز شهرهای اطراف می

نفر در هر کیلومتر مربّع از شهرهای جدید کشور،  611، 7291شود. در ابتدای مهر ماه سال بینی میبرابر این عدد پیش 6بیش از 

-نفر بر کیلومتر مربّع(، تراکم متعادل و منطقی 1261ها )نفر بر کیلومتر مربّع( و مراکز استان 21با کل کشور )ساکنند، که در مقایسه 

-جمعیت پیش %67های تفصیلی مصوّب این شهرها دارد. در کل بالغ بر باشد، که قطعاً جای رشد بیشتری متناسب با طرحتری می

 محقّق شده است.های مصوّب شهرهای جدید بینی شده در طرح
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شهرهای جدیدکلروند جمعيت 

دولت دهم و یازدهمخط مرز

 و شهرسازي ساختمان ،اقدامات اساسی در حوزه مسکن 
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 تدوین ویرایش جدید اکثر مباحث مقررات ملی ساختمان 

 مشخصات) 22های مهم سازمان برنامه بودجه نظیر آیین نامه بتن ایران و نشریه تدوین ویرایش جدید آیین نامه  

 های مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله و آیین نامه 717عمومی کارهای ساختمانی( و نشریه 

 تدوین اکشن پالن ایمنی راهها 

 های اصلی کالنشهرهای تهران، مشهد، تبریز، کرمان و کرج تدقیق گسل 

  ... برگزاری سمینارهای ملی قیر آسفالت، آتش، بتن 

 شیراز و آزاد راه تهران –ی بتنی در فرودگاه مهرآباد، فرودگاه امام ، بزرگراه اصفهان نظارت عالی و طراحی روسازی ها- 

 شمال 

  انجام پروژهPMS های اصلی کشوروری در مدیریت روسازی در شریان)سامانه مدیریت روسازی( برای افزایش بهره 

  طراحی سامانه قطع گاز موقع وقوع زلزله 

 پاکدامن"فالت و آمفی تأتر بزرگ تآسیس آزمایشگاه جدید قیر و آس" 

  دستگاه شتابنگار جدید  621گسترش شبکه شتابنگاری و ورود بیش از 

 ًدر حاشیه جنوبی خلیج فارس ارتقاء کیفی بتن مصرفی در کشور خصوصا 

 گسترش دامنه گواهینامه فنی به محصوالت حوزه راه نظیر نیوجرسی 

  تدوین ضوابط بلند مرتبه سازی 

 اقدام برای ساماندهی شهر بندرعباس جامع مشترک، تدوین برنامه 

 های قیر و آسفالت در کشور برای بهبود کیفی محصوالت ساماندهی کارخانه 

 توسعه و گسترش استفاده از قیر امولوسیون و قیر پودر الستیک در آسفالت 

 دوجداره کردن تانکرهای حمل قیر در سراسر کشور و صرفه جویی در مصرف انرژی 

  

 و شهرسازي ساختمان ،اقدامات اساسی در حوزه مسکن 
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عدم تمرکز وظایف و مأموریتها در یک سازمان از جمله موضوعاتی است که در برنامه اصالح نظام اداری منبعث از سیاستهای کلی نظام 

می بایست سرلوحه امور قرار گرفته و رعایت گردد. به  بوده و رم جمهورو موردتأکید ریاست محتاداری ابالغی از سوی مقام معظم رهبری

همین منظور تمرکز وظایف مربوط به ساخت و نگهداری راهها بصورت توأمان در یک سازمان خارج از اصول و ضوابط سازماندهی تلقی و 

به منظور  .دشونی، برنامه ریزی، ایمنی و نظارت میموجب اخالل در وظایف سازمانی و بروز مشکالت فراوان در زمینه های فو تداوم آن 

پرهیز از ایجاد تبعات نامطلوب و مواجهه با ایرادات مراجع نظارتی برای پاسخگویی، نسبت به تفکیک وظایف راهداری و راهسازی از 

 یکدیگر اقدام و هریک از وظایف به متولیان ذیربط واگذار گردید.

مبنی بر ادغام معاونت راهداری وزارت راه و ترابری سابق در سازمان حمل و  7216با توجه به مصوبه شورای عالی اداری در سال 

جهت ایجاد یکپارچگی مدیریت در صف و ستاد  7292در ستاد صرفا در سال  7212نقل و پایانه های کشور و اجرای مصوبه فوق از سال 

از راهها مفاد مصوبه فوق در استانها نیز اجرایی گردیده است به بخش راهداری اجاره دسترسی بهتر منابع و  جهت نگهداری و بهره برداری

 اختیار عمل بیشتری داده است. 

 

ساخت و نگهداری راهها به عنوان دو مأموریت اصلی وزارت راه و شهرسازی بوده که توسط شرکتهای تابعه وزارت متبوع انجام می پـذیرد.  

از  نگهداری راهها اعم از آزادراه، بزرگراه، راههای اصلی، فرعی و روستایی و همچنین سـاخت راههـای اصـلی، فرعـی و روسـتایی بـه غیـر       

آزادراهها و بزرگراهها ، موجبات سردرگمی مدیران برای مراجعه به سازمانهای مختلف جهت انجـام وظـایف محولـه و پیگیـری اعتبـارات،      

در همین راستا و به منظـور وحـدت فرمانـدهی     .فراهم و بدین ترتیب نتیجه مطلوب برای دستیابی به اهداف مورد نظر حاصل نمی گردید

بـه   "سـاخت راههـا  "أموریتهای محوله، اقدامات الزم براساس مفاد مصوبه شورایعالی اداری مبنی بـر انتقـال وظـایف    برای اجرای صحیح م

گردیده. به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام  "نگهداری راهها"شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و وظیفه 

ای روستایی نیز نمی توانست از این قاعده مستثنی گردد، مطابق تکالیف مندرج در فصل چهـارم  از آنجا که وظایف ساخت و نگهداری راهه

  بهبود ساختار بهبود ساختار  به منظور بهره وري و کارایی
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قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص الزام کلیه وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی به اصالح ساختار و اخذ تأییدیه از سازمان اداری و 

اقدام و با رعایت ضوابط تشکیالتی ابالغی از سوی سازمان مذکور و تأکیـد آن   استخدامی کشور، نسبت به بازنگری تشکیالت وزارت متبوع

بر حذف وظایف موازی، وظیفه ساخت و نگهداری راه روستایی که در قالب معاونتی مستقل در تشکیالت وزارتخانه انجـام مـی پـذیرفت از    

و نیروی انسانی مربوطه به سازمان و شرکت تابعه ذیربط  ساختار ستاد حذف و هریک از وظایف ساخت و نگهداری بصورت مجزا با ساختار

    .منتقل گردید

 عالی شورای در کشور های سکونتگاه و شهری توسعه های سیاست  در جنسیتی عدالت سند تهیه تصویب 

 (. 7291 هتیرما)  شهرسازی

 مراحل در ؛(  جوانان و زنان ٪21 افزایش بخشنامه اساس بر)  شهرسازی و راه وزارت در شاغل زنان ارتقا طرح انجام 

 .است پایانی

 در جنسیتی  عدالت رویکرد سازی نهادینه برای دوازدهم دولت در متبوع وزارت چهارساله برنامه اجرای و تدوین 

  تابعه های بخش

 اقدام های وزارتخانه اولین جزو شهرسازی و راه ، وزارت(جنسیتی عدالت تحقق) ششم برنامه قانون 717 ماده است که در اجرایالزم به توضیح 

 .است بوده کننده

 

 

  ور بهره وري و کاراییبهبود ساختار بهبود ساختار  به منظ
 

49495353535353


	سخنرانی جلسه تودیع-19-8-1397
	گزارش_معاونت_برنامه_ریزی_و_توسعه

