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 مقدمه
عباس آخوندی ،یکی از باسابقهترین و درعینحال پرحاشیهترین و کمکارترین وزرای دولت اول روحانی بود .وی با
عملی نکردن وعده مسکن اجتماعی از یکسو و بیمهری به مسکن مهر از سوی دیگر ،به «سکون مسکن!» و تداوم
رکود شدید در این بخش دامن زد .البته آخوندی و همکارانش تالش زیادی کردند تا با سیاست تحریک تقاضا از طریق
افزایش سطح تسهیالت خرید مسکن ،به بخش مسکن رونق دهند؛ اما این سیاست وزارت راهوشهرسازی با استقبال
مردم روبرو نشد؛ چراکه در پسانداز اولیه و بازپرداخت اقساط این وامها ،به توانایی اقتصادی مردم توجه نشده بود.
وزارت راهوشهرسازی حتی کنترل سوداگری در بخش مسکن از طریق زمینهسازی برای اجرای قوانینی مانند مالیات
بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای خالی را نیز بهصورت جدی دنبال نکرد و تقریباً آنها را به فراموشی سپرد.
البته آخوندی و همکارانش در حوزه حملونقل نمره نسبتاً باالتری را کسب میکنند و افزایش حجم ترانزیت ریلی و
تالش برای جذب سرمایهگذاری خارجی در توسعه بندر چابهار ازجمله اقدامات قابلتحسین این وزارتخانه است.
باوجوداین ،وزارت راهوشهرسازی اولویت خاصی برای حملونقل ریلی و جادهای قائل نبود بهگونهای که بخش زیادی
از تالشها ی این وزارتخانه در شرایط پسابرجام ،متمرکز بر روی نوسازی ناوگان هوایی و خرید هواپیماهای جدید از
شرکتهای ایرباس و بوئینگ بود و به دلیل سنگاندازیهای مداوم وزارت خزانهداری آمریکا ،آخوندی در ماههای
پایانی دولت یازدهم موفق شد صرفاً پای چند فروند هواپیمای جدید را به داخل کشور باز کند.
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 اقدامات
افزایش سقف وام خرید مسکن و آغاز فعالیت صندوق پسانداز مسکن یکم
یکی از اقدامات وزارت راهوشهرسازی دولت یازدهم ،افزایش مرحلهای وام خرید بدون سپرده مسکن از  20به  80و
نهایتاً به  120میلیون تومان بود که باهدف تحریک تقاضا و خروج بازار مسکن از رکود فعلی صورت گرفت.1
در همین راستا صندوق پسانداز مسکن یکم ،یکی دیگر از اقدامات دولت بود که باهدف خانهدار کردن متقاضیان خانه
اولی ایجاد شد .بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید بانک مسکن تسهیالت خرید و ساخت مسکن را تحت
عنوان صندوق پسانداز مسکن یکم به اشخاصی که برای اولین بار منزل تهیه مینمایند ،پرداخت کند.2
جدول  -1میزان وام مسکن بدون سپرده (اردیبهشت )963

منطقه
تهران
(زوجین)

مبلغ قبلی

مبلغ جدید

اقساط

سود وام

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

(میلیون تومان)

100

120

1.9

167

مجموع بازپرداخت
در  12سال
(میلیون تومان)
287

تعداد اوراق
موردنیاز

هزینه فعلی
خرید اوراق
(میلیون تومان)

240

17.28

مراکز استان و شهرهای
باالی  200هزار نفر

80

100

1.6

139

239

200

14.4

(زوجین)
سایر مناطق شهری
(زوجین)

60

80

1.3

110

190

160

طبق اعالم بانک مرکزی سقف فردی تسهیالت قابلاعطا از محل صندوق پسانداز مسکن یکم برای هر واحد در شهر
تهران  800میلیون ریال ،در شهرهای بزرگ باالی  200هزار نفر جمعیت 600 ،میلیون ریال و سایر مناطق شهری
معادل  400میلیون ریال خواهد بود .در حال حاضر ،وعده افزایش  20درصدی میزان تسهیالت به همراه نرخ بهره 8
درصد در بافتهای فرسوده و  9.5درصد در سایر مناطق شهری منجر به سپردهگذاری  160هزار نفر در این صندوق
با رقمی در حدود  3500میلیارد تومان است.4
سرمایهگذاری  3500میلیارد تومانی نشاندهنده این است که بهطور میانگین هر نفر  21میلیون تومان در این صندوق
سپردهگذاری کرده است .طبق قوانین صندوق ،متقاضیان برای دریافت دو برابر سپرده باید سرمایه خود را حداقل یک
سال بدون استفاده در بانک سپردهگذاری کنند .بنابراین شخصی که  20میلیون آورده دارد ،باید  2سال در انتظار

 1خبرگزاری مهر ،کد خبر3968640 :
 2پورتال اینترنتی بانک مسکن ،کد خبر6056 :
 3خبرگزاری ایسنا ،کد خبر96021710791 :
 4خبرگزاری ایسنا ،کد خبر96021308210 :

11.52
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دریافت وام  80میلیون تومانی مسکن باشد .با توجه به مطالب مطرحشده میتوان نتیجه گرفت این طرح مبتنی بر
شرایط اقتصادی خانوارها نیست و نمیتوان برای حل مشکل مسکن و خانهدار کردن خانه اولیها بدان امیدوار بود.

جدول  -2میزان وام صندوق پسانداز مسکن یکم( 5منبع :تارنمای بانک مسکن )
شرح
تهران
(زوجین)

مبلغ وام

نرخ سود

حداقل مدت

مدت

(میلیون تومان)

(درصد)

انتظار

بازپرداخت

160

9.5

 12ماه

 12سال

شهرهای باالی
 200هزار نفر

120

9.5

 12ماه

 12سال

(زوجین)
سایر مناطق
شهری

80

9.5

 12ماه

 12سال

(زوجین)

تشکیل صندوق زمین و ساختمان
اقدام مهم دیگر وزارت راه و شهرسازی در جهت افزایش عرضه مسکن ،تشکیل صندوق زمین و ساختمان است .6هدف
از این اقدام ،جمعآوری پساندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژههای ساختمانی و سپس تقسیم عواید فروش
واحدهای ساختهشده بین سرمایهگذاران است .7بنابر گفته انارکی ،عضو هیئتمدیره بانک مسکن ،در حال حاضر
4صندوق زمین و ساختمان در کشور فعال هستند .8این صندوقها عبارتند از :صندوق زمین و ساختمان مسکن شمال
غرب (رشیدیه تبریز) با  96واحد مسکونی ،صندوق زمین و ساختمان نارون اراک با  144واحد مسکونی ،صندوق زمین
و ساختمان نسیم تهران با  60واحد مسکونی و صندوق زمین و ساختمان کوثر مشهد با  136واحد مسکونی.9
از صندوق زمین و ساختمان بهعنوان سیاست تحریک عرضه برای کاهش اثرات تورمی سیاست تحریک تقاضا نامبرده
میشد .به رغم حمایت از این صندوقها ،امّا به علت نبود پشتوانه مدیریتی ،در عرصه عمل تنها به عرضه  382واحد
مسکونی اکتفا شد 10که این به معنای عدم موفقیت سیاستهای تحریک عرضه خواهد بود .ضمناً باید درنظر داشت

 5پرتال خبری بانک مسکن ،کد خبر6202 :
 6خبرگزاری ایرنا ،کد خبر81125204 :
 7روزنامه دنیای اقتصاد ،کد خبر824516 :
 8خبرگزاری مهر ،کدخبر3912285 :
 9پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،کد خبر21426 :
10پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،کد خبر21426 :
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که کارکرد اصلی صندوقهای زمین و ساختمان در زمان رونق نسبی در بخش مسکن نمایان خواهد شد که در حال
حاضر ،به دلیل اینکه رکود بخش مسکن ،نمیتوان از این صندوقها انتظار اثرگذاری داشت.

اصالح ابالغیه پیشفروش ساختمان
از اقدامات مثبت وزارت راه و شهرسازی ،ساماندهی بازار پیشخرید ساختمان و حذف ریسک متقاضیان ورود به این
بازار است .در این راستا با ابالغ دستورالعملی ،پیشفروش آپارتمان قبل از صدور پروانه ساختمانی و اتمام عملیات پی
ریزی سازه ،ممنوع اعالم گردید و فروشنده پیش از انجام معامله ،موظف به تشکیل یک حساب امانی در یک بانک
عامل برای نظارت بر مناسبات مالی پروژه شد .11در قالب این حساب ،بانک بهعنوان طرف سوم و به نیابت از خریدار،
روند ساختوساز را کنترل میکند و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه ،اقساط سپردهگذار (خریدار) را به فروشنده
میپردازد .این قانون میتواند به افزایش شفافیت ،افزایش نظارت و بهبود فرایند مشارکت متقاضیان پیشخرید مسکن
کمک کند.
بهرغم تصویب این قانون در سال  88و تدوین آییننامه اجرایی آن در سال  ،93اخبار و گزارشها حاکی از اجرایی
نشدن این قانون در تهران بهعنوان یکی از مهمترین کالنشرهای ایران است .12در همین رابطه معاون حقوقی وزیر
راهوشهرسازی بیان داشت که این قانون در کل کشور اجرا میشود اما در تهران مسکوت مانده است .وی اعتقاد دارد
عدم اجرای این قانون در شهر تهران موجب کالهبرداری و متواری شدن بسیاری از پیش فروشندگان واحدهای مسکونی
منطقه  22تهران شده است.13
اما مخالفان این قانون معتقدند در زمان تدوین آن دقتهای الزم کارشناسی صورت نگرفت و این قانون در حوزه ثبت،
تجارت ،نظاممهندسی و تولید مسکن دارای مشکالتی است.14در همین راستا خرداد  96جلسهای در کمیسیون عمران
مجلس شورای اسالمی با حضور انبوهسازان برگزار و مقرر شد ،وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه قانون پیشفروش
را اصالح کند و به این کمیسیون ارجاع دهد.15

تدوین طرح جامع مسکن
بعد از استقرار دولت یازدهم ،مسئولین وزارت راه و شهرسازی ،بازنگری در طرح جامع مسکن دولت قبل را مدنظر
قراردادند که پس از تأخیرهای چندباره ،در خرداد ماه  94منتشر شد .16وزیر راه و شهرسازی از این طرح بهعنوان
«نقشه راه مسکن» یادکرد17؛ از جمله اهداف راهبردی این طرح میتوان به موارد زیر اشاره نمود :فراهم آوردن امکان
دسترسی همه خانوارها به مسکن مناسب ،افزایش موجودی مسکن با رویکرد تعادل بخشی به بازار با تأکید بر عرضه
مسکن در استطاعت ،ایجاد هماهنگی بین برنامههای مسکن و برنامههای توسعه شهری و منطقهای ،ایجاد نهادهای
جدید موردنیاز توسعه مسکن و کاهش نابرابریهای منطقهای.

 11پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،کد خبر294 :
 12خبرگزاری فارس ،کد خبر13960211000736 :
 13خبرگزاری فارس ،کد خبر13960211000736 :
 14خبرگزاری ایسنا ،کد خبر96020502834 :
 15خبرگزاری خانه ملت ،کد خبر335903 :
 16خبرگزاری فارس ،کد خبر13940219000282 :
 17روزنامه دنیای اقتصاد ،کد خبر1095511 :
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در طرح فوق آمده است که بیش از  2.3میلیون خانوار کمدرآمد نیازمند مسکن هستند .18در همین راستا ،مظاهریان،
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ،عنوان نمود که طبق طرح جامع مسکن اگر سالی یکمیلیون و پانصد
هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود بهطور متوسط طی 12سال همه خانوارهای نیازمند میتوانند صاحبخانه
شوند.19
الزم است ذکر شود که بهرغم هدفگذاریهای انجام شده و گذشت 2سال از بازنگری این طرح ،اقدامات اساسی برای
تحقق طرح مذکور صورت نگرفته است.

راهاندازی بازار رهن ثانویه مسکن
راهاندازی و مدیریت بازار رهن ثانویه یکی دیگر از اقدامات وزارت راه و شهرسازی بود که از تیرماه  95با انتشار 300
میلیارد تومان اوراق رهنی  ،اجرای آن آغاز شد .20بر اساس این طرح ،سازمان بورس و اوراق بهادار به انتشار اوراق
رهنی و بانک مسکن به پرداخت تسهیالت به متقاضیان خرید مسکن مکلف شدند.
بازار رهن ثانویه از همان ابتدا با انتقادات بسیاری مواجه بود؛ برخی کارشناسان این طرح را غیر شفاف و مبهم عنوان
نمودند« .21عدم معرفی محلی برای تأمین منابع مابهالتفاوت سود دریافتکننده تسهیالت و خریدار اوراق» و همچنین
نگرانیها درباره «انحراف منابع حاصل از اجرای این طرح از سوی بانک مسکن» ازجمله ابهامات طرح به شمار می
رفتند.22
نباید از نظر دور داشت که این سیاست برای خانهدار کردن خانه اولیها اقدامی مثبت تلقی میشود اما با رقم 300
میلیارد تومان نمیتوان انتظار تأثیر چندانی بر بازار مسکن داشت .البته این میزان ،با  10هزار میلیارد تومان وعده
دادهشده از سوی وزیر راه و شهرسازی فاصله بسیار زیادی دارد.23

افزایش سقف تسهیالت برای برخی واحدهای مسکن مهر
در چهار سال گذشته وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی اصلی پروژه مسکن مهر درصدد بود تا هزینه باالی
آمادهسازی برخی واحدها را با تأمین مالی جبران کند .به همین منظور در اقدامی از سوی این وزارتخانه وامهای برخی
پروژههای مسکن مهر ،همچون پروژه پردیس ،از  30میلیون تومان به  40میلیون تومان افزایش یافت .24در این رابطه
برای کمک به افتتاح هر چه زودتر و تعیین تکلیف این واحدها به نظر میرسد با افزایش سقف وام ،مشکالت مالی
آنها کاهشیابد و واحدها زودتر به بهرهبرداری برسد.

 18پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،کد خبر174020 :
 19خبرگزاری فارس ،کد خبر13940219000282 :
 20سایت خبری تابناک ،کد خبر602954 :
 21پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین ،کد خبر57856 :
 22پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد آنالین ،کد خبر134978 :
 23روزنامه دنیای اقتصاد ،کد خبر1041049 :
 24پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری ،کد خبر12191 :
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پیادهسازی سامانه هوشمند ناوبری ناوگان ریلی ()ATC
ساختار قدیمی بهرهبرداری از شبکه ریلی بهخصوص در موضوع ناوبری طی سالیان گذشته سبب شد تا بهرهوری
راهآهن در بین سایر شیوههای حملونقل به کمترین میزان خود برسد بهنحویکه سهم جذب بار و مسافر از سوی این
نوع حملونقل مجموعاً به زیر  %10رسیده بود.
یکی از مهمترین عوامل در عدم انتخاب حمل و نقل ریلی از سوی مسافران و صاحبان کاال ،پایین بودن سرعت سیر و
به تبع آن افزایش زمان رسیدن به مقصد بوده است که به عقیده کارشناسان کلید حل این مشکل را میتوان در ارتقاء
سامانه کنترل ناوبری از حالت دستی به حالت هوشمند دانست .توجه و اهتمام به این موضوع جهت کوتاه نمودن طول
بالکها از طریق سامانه هوشمند  ،)Automatic Train Control( ATCایجاد مراکز کنترل CTC
( )Centralized traffic controlازجمله اقدامات مثبت در  4سال گذشته بوده است.
سیستم مذکور عالوه بر کاهش طول بالکها تا  4کیلومتر ،تأثیر بسزایی در افزایش ظرفیت خطوط ریلی ایجاد خواهد
کرد؛ همچنان که با رصد لحظهبه لحظه کلیه ناوگان در حال حرکت از سوی مراکز ناوبری ترافیک ( ،)CTCامنیت
باالیی را برای ناوگان ریلی کشور به ارمغان میآورد.
سیستم  ATCبرای اولین بار در اسفندماه سال  93از سوی معاون اول رئیسجمهور جهت افزایش ایمنی و ارتقای
ظرفیت شبکه ریلی در  51ایستگاه به طول  925کیلومتر در محور ریلی تهران ـ مشهد به افتتاح رسید .25البته 21
ماه پس از بهره برداری از این سامانه به دلیل اجرای ناقص و عدم نظارت بر انجام کار ،این سیستم کارایی خود را از
دست داد و پس از خطاهای مکرر اعتماد متصدیان ناوبری ترافیک به سامانه از میان رفت .قابل توجه آنکه این
بیاعتمادی در آذر  95سبب بروز حادثه دلخراش سانحه هفتخوان و جانباختن قریب به  50نفر از هموطنانمان
شد.

کاهش نرخ رشد توسعه زیرساختهای حملونقل
ایجاد زیرساختها و شبکههای حملونقل ،یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها به شمار میرود.
زیرساختهای حملونقل زمینی شامل خطوط ریلی ،آزادراهها ،بزرگراهها ،راههای اصلی (جادههای برونشهری) و
راههای روستایی است .با توجه به مزیت نسبی حملونقل ریلی از یک سو و عقبافتادگی کشور در این حوزه نسبت به
حملونقل جادهای از سوی دیگر ،ضرورت دارد تا توسعه حملونقل ریلی در اولویت برنامههای وزارت راه و شهرسازی
قرار گیرد.
بر اساس چشمانداز  1404طول خطوط ریلی کشور باید به  25هزار کیلومتر برسد که برای تحقق این مهم ،باید ساالنه
 1800کیلومتر بر طول شبکه ریلی کشور افزوده شود .قابل تأمل آنکه طی  4سال گذشته بهطور متوسط ساالنه 50
کیلومتر به طول خطوط اصلی ریلی افزودهشد.

25

خبرگزاری معاون اول رئیس جمهور،کدخبر875:
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نمودار  -1وضعیت توسعه خطوط اصلی ریلی

پیرامون حمل و نقل حوزه جادهای نیز باید گفت که بهرغم تأکید وزارت راه و شهرسازی بر حوزه راه نسبت به حوزه
مسکن ،سرعت عملکرد کلی این وزارت خانه نسبت به قبل کاهش یافته است.

نمودار  -2وضعیت توسعه خطوط جادهای آزادراهی
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نمودار  -3وضعیت توسعه خطوط جادهای بزرگراهی

نمودار  -4وضعیت توسعه خطوط راه روستایی

نمودار  -5وضعیت توسعه خطوط راه اصلی
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خرید ناوگان هوایی
پس از فرازوفرودهای متعدد در آذرماه سال  ،95قرارداد خرید هواپیما با شرکت بوئینگ از سوی شرکت هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران به امضاء رسید .بر اساس این قرارداد شرکت بوئینگ موظف شد  80فروند هواپیما را در مدت
 10سال به ایران ایر تحویل دهد .26یک ماه پس از این قرارداد ،ایران ایر در قراردادی دیگر با ایرباس اقدام به خرید
 100فروند هواپیما نمود .طبق این قرارداد از اوایل سال  2017میالدی و در یک بازه زمانی  10ساله تحویل هواپیماها
به ایران آغاز شد و دو فروند هواپیما از این شرکت در دیماه و اسفندماه سال  95به ناوگان هوایی ایران پیوست.27
در فروردینماه سال  96نیز شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از عقد قراردادی دیگر برای خرید  20فروند
هواپیمای  ATRهفتاد نفرِ ملخی خبر داد که طی آن  20فروند هواپیما تا پایان سال  2018میالدی تحویل ایران
میشود.
در حال حاضر تعداد ناوگان هوایی کشور  266فروند با میانگین سنی  23سال است 28که از این تعداد  110فروند
غیرفعال هستند .بهعبارتدیگر  156فروند هواپیما در حال حاضر وظیفه جابجایی مسافران را بر عهده دارند .الزم است
ذکر شود که پس از اجرای قراردادهای مذکور ،ظرفیت حملونقل هوایی کشور به بیش از دو برابر افزایش خواهد یافت.
خاطر نشان میسازد که اقدام دولت در عقد قرارداد خرید  200فروند هواپیما باارزش حدود 27میلیارد دالر معادل
100هزار میلیارد تومان از اولویتدهی به این شیوه از حملونقل نسبت به سایر شیوهها حکایت دارد .هرچند که انتظار
میرفت با توجه به مزایای ذاتی راهآهن (ارزان بودن ،مصرف پایین سوخت ،ظرفیت باالی جابجایی کاال و مسافر و
غیره) ،توسعه شبکه ریلی و نوسازی ناوگان آن نیز در دردستور کار متولیان امر قرار میگرفت.

توجه به سهم ریل در جابجایی کاال و مسافر
با در نظر گرفتن مزیتهای نسبی حملونقل ریلی و تأکید سند چشمانداز  ،1404انتظار می رود که  30درصد از
جابجایی کاال و  18درصد از جابجایی مسافران از طریق راهآهن صورت پذیرد .در جدول زیر برخی مزایای حمل و نقل
ریلی نسبت به جادهای ذکر شده است.

جدول  -3مزایای حمل و نقل ریلی نسبت به جادهای
آالیندگی

هزینه احداث

ظرفیت حمل بار و مسافر

ایمنی

 20برابر آلودگی کمتر
(به ازای هر تن بار)

 %20صرفهجویی در
احداث هر کیلومتر خط
آهن نسبت به احداث
آزاد راه

حمل بار و مسافر
توسط یک قطار معادل:
 16اتوبوس
 60تریلی
 4هواپیما

 60برابر امنتر از حمل و
نقل جادهای

 26خبرگزاری جهان اقتصاد
 27همان
 28دنیایاقتصاد ،کدخبر1058629:
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بر اساس آمارها سهم حملونقل ریلی در جذب کاال و مسافر طی  4سال اخیر روندی افزایشی داشت و از این نظر
عملکرد مسئولین قابل تقدیر است .البته باید توجه داشت که عملکرد راهآهن با اهداف چشمانداز اختالفی قابل توجه
دارد که رسیدن به این مقصود مستلزم اتخاذ تدابیر مناسب از سوی شرکت راهآهن خواهد بود.

نمودار  -6سهم ریل در حمل مسافر

نمودار  -7سهم ریل در حمل کاال

افزایش پروازهای عبوری
جمهوری اسالمی ایران با توجه به وسعت سرزمینی ،جایگاه جغرافیایی ویژه در اتصال ترافیکهای غرب به شرق و
شمال به جنوب و زیرساختهای مناسب و ایمن در حوزه ناوبری هوایی ،همواره نقشی کلیدی در برقراری جریان

11
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ترافیک هوایی در سطح بینالملل را ایفا کرده است .ایران ،نقطه اتصال مناطق خاورمیانه با شمال آفریقا ،آسیا و اروپا
است و پرواز بسیاری ازکشورهای این مناطق ،از آسمان کشور میگذرد .29
طبق آمارها ،تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران طی سالهای  92تا  95روندی افزایش داشت بهطوریکه در حال
حاضر زمینه درآمد روزانه حدود  2میلیون دالر از این طریق برای کشور فراهمشده است.
382.162
345.682
272.581
178.685

95

94

93

92

نمودار  -8تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران در هر سال (به هزار)

با توجه به تشدید ناامنیهای منطقه در چند سال اخیر (وقایع اوکراین و بهخصوص تبعات حضور داعش در عراق و
سوریه) مسیر امن کشور ایران برای خطوط هوایی شرکتهای هواپیمایی ،جذابتر شده است .نباید از نظر دور داشت
که ظرفیت آسمان کش ور برای میزبانی از پروازهای عبوری بسیار بیشتر از وضعیت کنونی است و در همین راستا
کاهش مناطق پروازممنوع و تعریف مسیرهای عبوری جدید ،میتواند درآمدزایی کشور را افزایش دهد.

مشارکت بخش خصوصی در احداث محورهای ریلی
احداث هر کیلومتر خط ریلی بهطور میانگین بالغبر  6میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .بر این اساس تکمیل  30پروژه
ریلی در دست احداث با طول  4700کیلومتر نیازمند اعتبار حدودی  30هزار میلیارد تومانی خواهد بود .این در حالی
است که شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور به عنوان مسئول ساخت جادهها ،آزادراهها ،بزرگراهها ،فرودگاهها و
راهآهن ،در سال  ،96تنها  4هزار و  200میلیارد تومان بودجه دریافت میکند .30لذا با فرض تخصیص تمام این اعتبار
و اتکا به بودجه دولتی ،تنها برای تکمیل پروژههای ریلی در دست احداث 7 ،سال زمان نیاز است.
یکی از اقدامات مثبت که برای اولین بار در این سالها اتفاق افتاد ،مشارکت بخش خصوصی با راهآهن برای ساخت و
بهرهبرداری از یک خط ریلی بود .طبق قراردادی که اردیبهشتماه  96در سفر هیئت دولت به کرمان ،با شرکت گل
گهر به امضاء رسید ،محور ریلی کرمان ـ سیرجان نخستین خط ریلی در کشور خواهد بود که با مشارکت بخش

29پایگاه خبری آفتاب ،کد خبر 451982:
30وزارت راه و شهرسازی
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خصوصی احداث میشود .31قرار است عملیات ساخت این خط آهن با اعتبار هزار میلیارد تومان از سال  96شروع و
ظرف مدت دو سال تکمیل شود.

 31خبرگذاری جمهوریاسالمیایران ،کدخبر82525517 :
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 امور مغفول
پیشرفتِ کندِ مسکن مهر
با استقرار دولت یازدهم و با توجه به تعریف از مسکن مهر در تبلیغات انتخاباتی ،انتظار میرفت این طرح با اعمال
اصالحات و اتخاذ تدابیر قویتر ،استمرار یابد .انتظاری که وزیر راهوشهرسازی هم آن را تائید و هنگام کسب رأی اعتماد
از مجلس ،ابراز داشت که هیچگاه مخالف طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زیربنایی و روبنایی
میداند و انتقادش نسبت به سطح مدیریت دولت در این طرح است.
به رغم صحبتهای فوق ،آخوندی آبان ماه سال  ،1392دستور توقف مسکن مهر را صادر کرد32؛ با اینحال وی در
مصاحبهها و سفرهای استانی خود وعده تکمیل واحدهای مسکن مهر را میداد؛ وعدههایی که عملی نشد.
پیشرفت بسیار کند پروژههای مسکن مهر ،موجب شد که مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت (شهریور ماه
 ،)93تکمیل این پروژهها را بهصورت جدی متذکر شوند .33اما با وجود وعدهها ،اتمام ساخت واحدهای مسکن مهر در
پایان سال  95عملی نشد و رئیسجمهور در آستانه دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری وعده تکمیل مسکن مهر را
تا پایان دولت یازدهم داد .34در همین رابطه قائممقام وزیر راهوشهرسازی در طرح مسکن مهر 26 ،اردیبهشت  96اظهار
داشت از مجموع  2میلیون 215هزار واحدهای شروعشدهی مسکن مهرِ کشور ،تاکنون ساخت  1میلیون و  940هزار
واحد به اتمام رسید و از این تعداد یکمیلیون  832هزار واحد نیز افتتاحشده است.35
خاطرنشان میسازد که بسیاری از کارشناسان ادعای افتتاح یکمیلیون و  832هزار واحد مسکونی را نادرست میدانند،
زیرا دولت این تعداد واحد مسکونی را به صورت اقساطی به فروش رسانده است که بسیاری از این واحدها قابلیت
سکونت ندارند .ضمناً با استناد به آمارهای ارائهشده میتوان نتیجه گرفت275 ،هزار واحد مسکن مهر هنوز ناتمام
ماندهاند 36که طبق اتمام آنها طبق وعدهی جدید قائممقام وزیر مسکن به پایان سال  96موکول شد.
بنا به گفته مسئولین مهمترین دلیل برای پیشرفت کند طرحهای مسکن مهر ،کمبود منابع است .37طبق پیشبینی
وزارت راه و شهرسازی در مرداد ماه  ،92اعتبار الزم برای اتمام طرح مسکن مهر به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی
آن 10 ،هزار میلیارد تومان است .38این در حالی است که طبق گفته کیانپور ،نایب ریس دوم کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی ،تا خرداد  ،96میزان اقساط برگشتیِ مردم  13هزار  600میلیارد تومان بوده است.39
همچنین قابل ذکر است که بهرغم تأکید بانک مرکزی ،مبنی بر هزینهشدن اقساط برگشتی مسکن مهر در تکمیل
پروژههای ناتمام آن ،منابع برگشتی این طرح در سایر بخشها هزینه شد .40بهطوریکه در سالهای مختلف از اقساط

 32خبرگزاری خانه ملت ،کد خبر239869 :
 33خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1212174 :
 34خبرگزاری مشرق ،کد خبر718107 :
 35باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر6089712 :
 36پایگاه خبری اقتصاد نیوز ،کد خبر169731 :
 37خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1080043 :
 38روزنامه دنیای اقتصاد ،کد خبر832413 :
 39خبرگزاری خانه ملت ،کد خبر336596 :
 40پایگاه خبری-تحلیلی مشرق ،کد خبر643737 :
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برگشتی مسکن مهر 8 ،هزار میلیارد تومان وام بینبانکی پرداخت گردید و بیش از  5هزار میلیارد تومان به یارانهی
سود وام خرید مسکن دادهشده است.
بررسی وضعیت پیشرفت مسکن مهر حکایت از آن دارد که این طرح در اولویتهای مسئولین جایی نداشت؛ عدم
تحقق وعده ها در خصوص اتمام واحدها با وجود تذکر رهبر معظم انقالب شاهدی بر مظلومیت طرح مذکور طی چهار
سال اخیر است.

مسکن اجتماعی ،وعدهای که محقق نشد
مسکن اجتماعی الگوی پیشنهادی و جایگزین دولت یازدهم برای مسکن مهر بود 41و وعده آغاز آن در آبان ماه سال
 92داده شد .42اما بهرغم این وعده ،طرح مسکن اجتماعی در چهار سال گذشته تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است.
بااینحال طرح فوق اسفندماه  95در دو قالب مسکن حمایتی و اجتماعی برای سالهای  1396-1400به تصویب
هیئت دولت رسید .43در قالب مسکن اجتماعی ،کمک به ساخت مسکن استیجاری ،پرداخت کمک اجاره و وام
قرضالحسنه و در قالب مسکن حمایتی ،کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و کمک بالعوض پیشبینیشده است.
بر اساس طرح مسکن اجتماعی که شروع آن از سال  96است ،دولت باید ساالنه در تأمین 100هزار واحد مسکونی
مشارکت کند.44
عدم پیشبینی منابع مالی ازجمله مهمترین نقصهای این طرح در اجرایی کردن مسکن استیجاری و ملکی بود که
طبق مصوبه هیئت دولت (اسفند ماه  )95منابعی برای اجرای آن درنظر گرفته شد؛ هرچند که معاون مسکن شهری
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،تیرماه  96ازعدم ابالغ اعتبارات مصوب مسکن اجتماعی به بانکهای عامل خبر داد.45
نباید از نظر دور داشت که بر اساس اعالم مرکز آمار ایران و نیاز بافتهای فرسوده ساالنه باید حدود  2میلیون مسکن
در کشور ساخته شود که با توجه به این نیاز ،اگر برنامه کمک به تأمین 100هزار واحد مسکونی در سال نیز تحقق
یابد کمک شایانی به رفع شکاف بین عرضه و تقاضا نخواهد شد.

عدم تحقق  80درصدی وعدهها برای نوسازی بافت فرسوده
در حال حاضر بسیاری از شهرهای ایران با مسئلهای به نام بافتهای فرسوده درگیر و نیازمند مقاومسازی هستند .در
همین راستا ،وزیر راه و شهرسازی ،اردیبهشت ماه  ،93سطح بافت فرسوده در کشور را 77هزار هکتار اعالم نمود.46
بنابر اهمیت مسئله در اواخر سال  93پرداخت ساالنه  300هزار فقره وام نوسازی به مدت  5سال برای بهبود وضعیت
بافتهای فرسوده کشور با موافقت بانک مرکزی به تصویب هیئت دولت رسید .47دی ماه  95و بعد از گذشت  2سال
از این مصوبه ،اسالمی بیگدلی ،عضو هیئتمدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ،ضمن انتقاد از عملکرد بانکها در
دادن تسهیالت بافت فرسوده بیان داشت که  20درصد از تعهد دولت مبنی بر نوسازی سالیانه  300هزار واحد بافت

 41پایگاه خبری اقتصاد آنالین ،کد خبر178392 :
 42روزنامه جام جم ،کد خبر2350219603362308603 :
 43پایگاه اطالعرسانی دولت ،کد خبر289580 :
 44خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1335248 :
 45خبرگزاری فارس ،کد خبر13960401001014 :
 46خبرگزاری ایلنا ،کد خبر163626 :
 47هفتهنامه تجارت فردا ،کد خبر10840 :
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فرسوده محقق شده است .48تحقق  20درصدی هدفگذاریهای صورت گرفته از عدم همکاری بانکهای عامل در
پرداخت تسهیالت نوسازی حکایت دارد .بسیاری از کارشناسان معتقدند ابالغ دستورالعمل ،ضوابط و قوانین به بانکها
برای همکاری آنها بیفایده است؛ از این رو تجددنظر در انتخاب بانکهای عامل این طرح و همچنین پیشبینی منابع
مالی مشخص در غالب یک صندوق از سوی کارشناسان پیشنهاد میشود.49
در چند سال گذشته سیاستهای اجرائی مختلفی برای احیای بافتهای فرسوده شهری مطرحشده است .یکی از این
برنامهها ،طرح «کلید به کلید» بود که از سوی عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح شد .50در ایدهی مذکور محله
بهصورت کامل در اختیار بخش خصوصی که در قالب شرکتهای توسعهگر فعالیت میکنند ،قرار میگیرد و این
شرکتها با مشارکت مردم و بخش دولتی اقدام به نوسازی بافت فرسوده مینمایند .51در این الگو تمام خدمات و
سرانههای موردنیاز تأمین میشود و ارزشافزوده حاصل از آنهم در اختیار مردم قرار میگیرد.52

ساخت ناکافیِ مسکن روستایی
یکی از عوامل مهم در توسعه و عمران روستاها ،مسکن مناسب است .با توجه به اهمیت روستاها در رشد و توسعه
اقتصادی کشور ،تهیه مسکن با کالبد مناسب در روستاها ،پس از انقالب اسالمی ،همواره تقاضای مردم و صاحبنظران
و دغدغه دولتها بوده است .طبق آمار بنیاد مسکن انقالب اسالمی در کشور  5میلیون و  370هزار واحد روستایی
وجود دارد که بیش از 3میلیون و  200هزار واحد روستایی غیر مقاوم و نیازمند بهسازی و نوسازی هستند .53عالوه بر
آن طبق سرشماری سال  95کشور با کمبود  680هزار واحد مسکن روستایی مواجه است.54
طبق آمارهای رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی از تاریخ  1392/6/1تا  1396/4/11تعداد کل قراردادهای بستهشده
برای بهسازی و بازسازی مساکن روستایی کشور 227هزار 941مورد بود .55الزم است ذکر شود که در دو دولت قبل
تعداد کل قراردادهای بستهشده  1میلیون  750هزار مورد بود.56

 48پایگاه اطالع رسانی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ،کد خبر1018070 :
 49پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین ،کد خبر244747 :
 50پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین ،کد خبر235550 :
 51پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین ،کد خبر231766 :
 52پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین ،کد خبر231766 :
 53خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1321799 :
 54خبرگزاری ایسنا؛ کدخبر96043017250 :
 55طبق اطالعات رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 56طبق اطالعات رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
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جدول  -4تعداد کل قراردادهای بستهشده برای بهسازی و بازسازی مساکن روستایی کشور تا تاریخ 96/04/11
سال

تعداد عقد قرارداد

1384

193،559

1385

194،628

1386

214،860

1387

182،128

1388

209،827

1389

365،625

1390

145،285

1391

126،324

1392

عدم ابالغ سهمیه

1393

113،154

1394

عدم ابالغ سهمیه

1395

27،191

خاطرنشان میسازد که در برنامه ششم توسعه هدفگذاری ساخت و نوسازی ساالنه 200هزار واحد مسکن روستایی
انجام شده است که مقاومسازی واحدهای فعلی و نیز تأمین کمبود واحدها  -بدون احتساب واحدهایی که در آینده
اضافه خواهند شد -حدود  18سال زمان میبرد.

ناکامی در کنترل سوداگری زمین و مسکن
بخش زمین و مسکن از حوزههایی به شمار میرود که با کمترین خطر دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است به
همین دلیل این حوزه استعداد باالیی برای پذیرش فعالیتهای سوداگرانه دارد؛ بهطوریکه طبق اعالم مرکز آمار70 ،
درصد از تقاضاهای مسکن کشورمان ،تقاضاهایی غیرمصرفی و سرمایهای است.57
ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای شفافیت حوزه زمین و مسکن و کاهش سوداگریهای این بخش ،مالیات بر عایدی
سرمایه ) 58(CGTو مالیات بر خانههای خالی است.59

مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری برای کنترل سوداگری مسکن
مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهمترین ابزارهای دولتها برای کنترل سفتهبازی و سوداگری در بازار زمین و مسکن
است .این مالیات افزایش ارزش به وجود آمده در بازار امالک را که از داللی و سوداگری ناشی میشود هدف قرار

 57پایگاه خبری-تحلیلی مسکن نیوز ،کد خبر3847 :
 58پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین ،کد خبر241399 :
 59پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنالین ،کد خبر241557 :

گزارش عملکرد وزارت راهوشهرسازی در دولت یازدهم

17

میدهد و نقدینگی را بهسوی فعالیتهای تولیدی هدایت میکند .در همین راستا ،وزیر راه و شهرسازی در ابتدای
تصدی مسئولیت خود ،بر کنترل سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزار مالیاتی تأکید کرد 60.اما در ادامه ،وی نهتنها
سخنی در مورداستفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل سوداگری به میان نیاورد ،که حتی به مخالفت با این رویکرد نیز
برخاست و در اردیبهشت سال  93با ارسال نامهای به ریاست مجلس خواستار عدم تصویب ورود مالیات بر عایدی
سرمایه به الیحه اصالح مالیاتهای مستقیم شد که درنهایت نیز مالیات بر عایدی سرمایه مورد تصویب قرار نگرفت61.

سامانه شناسایی خانههای خالی و افزایش شفافیتهای این حوزه
راهکار دیگر جهت جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن و حمایت از تولید ،اخذ مالیات از خانههای خالی است.62
مالیاتی که جزء مالیاتهای تنظیمی زمین و مسکن به شمار میرود و در بسیاری از کشورهای دنیا معمول است .طبق
اظهارات وزیر راهوشهرسازی در فروردین ماه  2 ،96میلیون و  578هزار واحد ،خانه خالی در کشور وجود دارد که
معادل  250میلیارد دالر سرمایهی راکد است .وی این موضوع را تکاندهنده و ناشی از پرداخت تسهیالت خرید مسکن
به سوداگران خواند.63
در همین راستا ،در تیرماه  ،94ماده  169اصالح مالیاتهای مکرر به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و در مرداد
ماه  94به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد .64به دنبال آن وزارت راه و شهرسازی موظف گردید که ظرف شش
ماه «سامانه ملی امالک و اسکان کشور» را راهاندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانههای خالی وجود نداشته باشد
و با اخذ مالیات بر خانههای خالی امکان احتکار مسکن توسط دالالن و سوداگران از بین برود .65بهرغم این تکلیف
قانونی ،اما وزارت راه و شهرسازی اهتمامی برای شناسایی امالک خالی و اخذ مالیات از صاحبان آنها را از خود نشان
نداد تا اینکه در اردیبهشت  ،96معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از راهاندازی سامانه اخذ مالیات از
خانههای خالی در خرداد ماه  96خبر داد 66که تا کنون این وعده محقق نشده است.

برنامهریزی برای زمین ،مسئلهای مغفول در سیاستگذاری مسئوالن
بازار زمین یکی از عوامل مهم و البته مؤثر بر بخش مسکن است که در صورت فقدانِ استراتژی مناسب در بخش زمین،
این بازار بهتنهایی باعث ناکارآمدی دو بازار دیگر یعنی بازارهای سرمایه و کار میشود که در چنین شرایطی ،اقتصاد
بیمار و ناکارآمد خواهد شد و این ناکارآمدی به کل اقتصاد نیز سرایت میکند .بهرغم اهمیت باالی مسکن در
برنامهریزیهای توسعه شهری و منطقهای ،در چند دهه اخیر توجه چندانی به برنامهریزی مسکن نشده است .همزمان
با شروع دولت یازدهم ،انتظار میرفت این مسئله مدنظر قرار گیرد لکن این امر محقق نشد.

 60روزنامه جام جم ،کد خبر1156960653060696533 :
 61خبرگزاری تسنیم ،کد خبر363236 :
 62روزنامه دنیای اقتصاد ،کد خبر1108091 :
 63خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1378311 :
 64روزنامه رسمی ،کد خبر5225 :
 65خبرگزاری فارس ،کد خبر13950213000541 :
 66خبرگزاری فارس ،کد خبر13960214000354 :
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فاصله حجم ترازیت فعلی با نقطه مطلوب
ترانزیت بهعنوان ابزاری اقتصادی میتواند مزایای ویژهای را برای کشور به ارمغان بیاورد؛ از جمله« :متنوعسازی منابع
درآمدی دولت (درآمد  300دالری به ازای هر تن)»« ،ایجاد اشتغال پایدار»« ،تسهیل در تأمین کاالهای راهبردی»،
«وابستهسازی منافع دیگر کشورها به امنیت ایران» و «بیاثر کردن تحریمها در حوزه جابجایی».
از همین رو وزیر راه در ابتدای تصدی مسئولیت نسبت به برنامهریزی جهت افزایش حجم ترانزیت کشور تا  50میلیون
تن در سال خبر داد .67امری که با در نظر گرفتن حجم ترانزیت بیش از  400میلیون تنی میان آسیا و اروپا دور از
دسترس نیست68.
شایانذکر است طبق سند چشمانداز  1404حجم بار ترانزیتی کشور باید به  100میلیون تن در سال برسد؛ این در
حالی است که طی  8سال گذشته بیشترین حجم ترانزیت کشور در سال  93با عملکرد  13میلیون تن رقم خورد و
پسازآن حجم ترانزیت کاال روندی نزولی یافت.
13.14
12.35

12.05

11.61
10.12

8.95

9.49

7.09

95

93

94

92

91

90

89

88

نمودار  -9حجم ترانزیت کل (به میلیون تن) طی سالهای اخیر

عدم رشد حجم ترانزیت ریلی
طی  4سال گذشته بهرغم کاهش ترانزیت کل و پایین بودن حجم ترانزیت ریلی در مقایسه با ترانزیت جادهای ،اهتمام
شرکت راهآهن جهت افزایش سهم راه آهن در جذب بارهای ترانزیتی سبب شد تا حجم ترانزیت ریلی از ابتدای سال
 92تا سال  94با شیبی بسیار کم رشد نماید .هرچند که در سال  ، 95حجم ترانزیت ریلی کاهش یافت.

 67خبرگزارسی تسنیم ،کدخبر134218 :
 68بر اساس اعالم  World Shipping Councilبار کانتینری جابجا شده در سال  2012در مسیرهای دریایی آسیا به اروپا (وبالعکس)
معادل  200میلیون تن بوده است که مطابق با همین حجم ،بار فله وجود داشته است.
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نکته قابلتوجه فاصله بسیار زیاد این عملکرد با ظرفیتها و اهداف پیشبینیشدهای است که مسئوالن بر اهمیت آن
تأکید کردهاند.

شیوه حمل ترانزیت
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نمودار  -10شیوه حمل ترانزیت به میلیون تن

پیشرفت کند ساخت محورهای ریلی راهبردی
همانطور که پیش از این اشاره شد ،در حال حاضر  4700کیلومتر پروژه ریلی در دست احداث وجود دارد .در این
میان پروژهها یی مانند محور چابهار ـ سرخس ،خواف ـ هرات ،کرمانشاه ـ خسروی ،شلمچه ـ بصره و شیراز ـ بوشهر،
برای کشور راهبردی هستند و تکمیل آنها بخش عمدهای از نیاز زیرساختی حملونقل ترانزیتی را تأمین مینماید.
محور ریلی چابهار ـ سرخس بهعنوان زیرساخت اصلی فعالسازی کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب بهحساب میآید.
احداث و بهرهبرداری از این محور زمینهساز ایجاد اشتغال و ضامن ارتقاء امنیت شرق کشور است .کلنگ این محور در
سال  89به زمین خورد و در حال حاضر و پس از گذشت  7سال در حدود  %20پیشرفت داشته است.
پروژه راهآهن غرب با عمری بیش از  14سال ،از اراک به سمت کرمانشاه منشعب میشود و درنهایت از طریق مرز
خسروی به خانقین عراق و از این طریق به شبکه ریلی عراق متصل خواهد شد .قطعه اول این محور طبق وعده
مسئوالن قرار است تا تابستان  96به کرمانشاه برسد وقطعه دوم که کرمانشاه را به مرز خسروی متصل میکند در حال
حاضر پیشرفتی زیر  %20دارد.69
محور شلمچه ـ بصره نیز که تنها معطّل احداث  32کیلومتر خط آهن است ،پس از امضاء دو تفاهمنامه در سالهای
 90و  93همچنان در انتظار اقدامات مسئوالن برای آغاز عملیات اجرایی به سر میبرد.

 69خبرگزاری ایسنا ،کدخبر95112115026 :
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استفاده ناکافی از ظرفیت تولید ناوگان ریلی
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و نیز سیاستهای آن ،توسعه حملونقل ریلی در اولویت قرار دارد .مطابق ماده
 164این قانون «دولت باید برای ایجاد ظرفیتهای جدید از سوی بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول
و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید».
طبق سالنامههای آماری شرکت راهآهن 22 ،هزار واگن باری و  2200واگن مسافربری در کشور وجود دارد .بنابر
گزارشهای موجود  30درصد از این واگنها (معادل  7500واگن) به دلیل فرسودگی نیاز به تعویض و جایگزینی
دارند.70
جدول  -5تعداد واگن مورد نیاز کشور
نوع واگن

تعداد

باری

22803

مسافری

2210

مجموع

25013

میزان فرسودگی کل واگنهای موجود کشور ( 30درصد) معادل

7504

نیاز کشور به واگن باری طبق سند چشمانداز 1404

20000

نیاز کشور به واگن مسافربری طبق سند چشمانداز 1404

2500

نیاز ساالنه کشور به ساخت واگن

3750

الزم است ذکر شود طبق سند چشمانداز  1404برای رفع نیاز کشور به واگن باید ساالنه  3750واگن در کشور تولید
گردد .به رغم این تأکید اما بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور صرف واردات آالت ناقلهی ریلی شده است .طبق
آمار رسمی اتاق بازرگانی کشور در سال  ،94میزان واردات صورت گرفته در بخش آالت ناقلهی ریلی  426میلیون دالر
بود که این آمار در سال  93برابر با  445میلیون دالر بوده است71.
نکته قابلتوجه وجود  6شرکت بزرگ و توانمند در حوزه تولید و ساخت ناوگان ریلی در داخل کشور است .در همین
راستا مدیرعامل بزرگترین شرکت واگن سازی کشور اردیبهشت ماه  95اعالم کرد «هماکنون تنها  25درصد ظرفیت
شرکت واگن پارس فعال است و مهمترین دلیل این اتفاق بههمریختگی جو بازار بهواسطه واردات واگنهای دستدوم
است .»72در حال حاضر شرکتهای تولیدی که در  4سال گذشته به دلیل واردات انواع واگنهای دستدوم خارجی
نتوانستند بیش از  %25ظرفیت خود را فعال نگهدارند ،با مشکالت جدی در تامین منابع مالی برای ادامه حیات خود
روبرو هستند.

 70خبرگزاریفارس ،کد خبر13920527001131 :
 71سایت اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
 72خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1076723 :
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عدم احداث خطوط سریعالسیر و برقی کردن محورهای پرترافیک
-

راهآهن سریعالسیر تهران ـ قم ـ اصفهان

پروژه راهآهن سریعالسیر تهران  -قم  -اصفهان ،به عنوان اولین پروژه احداث خط سریعالسیر در کشور سال  86به
تصویب رسید .تاکنون بیش از  2بار آغاز عملیات اجرایی این پروژه جشن گرفته شده است ،در همین رابطه رئیس
جمهور همزمان با صدور فرمان آغاز عملیاتی این پروژه در اسفند ماه سال  93از ساخت آن در مدت  4سال خبر داد.73
با وجود این ،پس از گذشت  10سال از مصوبهی احداث این پروژه وضعیت قراردادی آن تعیین نشده است.
ازجمله بحثهایی که منجر به تأخیر در اجرای این پروژه ملی شده است ،میتوان به اختالفنظر بر سر تأمین منابع
مالی این پروژه و همچنین تغییر سرعت عملیاتی قطار از  350به  250کیلومتر در ساعت اشاره داشت.74
-

برقی کردن محور تهران ـ مشهد

در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم ،وزیر راه از تأمین مالی خارجی  2میلیارد دالری برای طرح برقی کردن قطارهای
تهران ـ مشهد خبر داد75؛ این طرح قرار بود طی  42ماه ،زمان سیر از تهران به مشهد را به  6ساعت کاهش دهد .بعد
از گذشت بیش از  40ماه از وعده مذکور ،هفته اول مرداد ماه سال  96قرارداد تأمین مالی این پروژه با فاینانس 1.5
میلیارد دالری اگزیمبانک چین امضا شد.76

ارتقای بهرهوری در شبکه ریلی
کارشناسان با توجه به «هزینههای هنگفت ساخت خطوط ریلی و خرید ناوگان جدید» و نیز «محدودیت اعتبارات»،
راهکار جایگزین «افزایش بهرهبرداری از خطوط و ظرفیت ناوگان ریلی موجود» ،را پیشنهاد مینمایند .طبق آمار
منتشرشده ،بهرهوری خطوط ریلی ایران در مقایسه با کشورهای پیشرو مانند هند  ،چین و حتی کشورهای
درحالتوسعه مانند قزاقستان در وضعیت نامناسبی قرار دارد .77قابل توجه آن که با صرف هزینههای اندک میتوان
بهرهوری خطوط ریلی را  4برابر نمود.

 73پایگاه اطالع رسانی دولت ،کدخبر84869:
 74خبرگزاری تسنیم ،کدخبر1310568 :
 75خبرگزاری تین نیوز،کد خبر13183 :
 76خبرگزاری تسنیم،کد خبر1474585 :
 77تقسیم مجموع بار حمل شده در شبکه بر طول کل خطوط شبکه ریلی
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نمودار  -11بهرهوری شبکه ریلی در چند کشور جهان

(میلیون تُن یا نفر *کیلومتر/طول شبکه ریلی)

وضعیت بهرهوری ناوگان نیز بهتر از خطوط نیست .توضیح بیشتر آنکه بهرهوری در استفاده از واگن باری کشور پاکستان
حدوداً  10برابرِ ایران است .درحالیکه وزارت راه و شهرسازی بر رفع هر چه سریعتر نیاز حملونقل ریلی به ناوگان
جدید تأکید دارد ،اما کا رنامه عملکرد این وزارت خانه حکایت از استفاده حداقلی از این سرمایه دارد78 .
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نمودار  -12بهرهوری واگن باری در چند کشور جهان (میلیون تن*کیلومتر/تعداد واگن باری)

 78بار حمل شده از سوی ناوگان ریلی تقسیمبر تعداد واگنها
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نمودار  -13بهره وری واگن مسافری در چند کشور جهان (میلیون نفرکیلومتر/تعداد واگن مسافری)

ساخت هواپیمای ملی
یکی از نیازهای اصلی درزمینهی حملونقل هوایی دستیابی به دانش ساخت و تولید هواپیماهای کوتاهبرد برای ترابری
داخلی است .نیازی که اهمیت آن در دوران تحریم برای کشور بهوضوح مشخص گردید .در این راستا از سال  91طرح
ساخت  4هواپیمای  100تا  150نفرهی ملی به اجرا درآمد و فاز نخست آن با طراحی مفهومی پیگیری شد .این طرح
در سال  93به علت کمبود منابع تخصیصی ،به کندی پیش رفت .این وضعیت بهگونهای ادامه یافت که در سال 95
تقریباً اجرای این پروژه متوقف گردید.
در همین رابطه برخورداری ،رئیس دانشگاه علم و صنعت ،آذرماه  95اعالم نمود « :این پروژه ،برای ساخت هواپیمای
جت مسافربری  150نفره تعریف شد و با وجودی که هر بخشی از آن به یک دانشگاه و پژوهشگاه سپرده شده اما
متأسفانه اعتبار مالی مورد تقاضا برای آن تخصیص نیافته و روند اجرای آن به کندی پیش می رود»79.
با توجه به وضعیت کشور در برچیده شدن تحریمها و ایجاد برخی گشایشها ،این انتظار وجود دارد که طرح ساخت
هواپیمای ملی با قوت پی گیری شود تا ضمن حمایت از دانش و توانایی کارشناسان بومی ،زمینه کاهش وابستگی به
دیگر کشورها فراهم گردد.

 79خبرگزاری مهر ،کدخبر3835576 :
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
افزایش مالیات برساخت و تولید مسکن
خرداد  ،96معاون اول رئیسجمهور ،آئیننامه جدید مالیاتی بخش مسکن را به دستگاههای متولی ابالغ کرد .80طبق
این آئیننامه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد تا  10الی  25درصد از سود تولیدکنندگان بخش مسکن را اخذ
نماید .81مطابق با این آئیننامه درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع آپارتمان حسب مورد،
مشمول مالیات بر درآمد قانون اخذ مالیاتهای مستقیم میشود.
بهرغم انتظارها برای تدارک عوامل تشویقی و تسهیالت برای بخش مسکن ،امّا عوامل تشویقی برای ساخت و ساز کمتر
و عوامل بازدارنده بیشتر شد .نباید از نظر دور داشت که تصویب و ابالغ آییننامه اخذ مالیات برساخت و فروش مسکن
در حالی صورت گرفت که رکود از سال  93تاکنون بر بخش مسکن سایه انداخته است.

استمرار رکود بر معامالت مسکن
معامالت مسکن در سهماهه نخست سال  1396نسبت به مدت مشابه سال  ،95رشدی  1درصد داشت و به 37هزار و
 120معامله رسید .82عالوه بر این گزارشهای بانک مرکزی حکایت از کاهش میانگین ساالنه معامالت مسکن شهر
تهران در چهار سال گذشته دارد.

162054

153763

185115

171311
121470

95

94

93

92

91

سال

نمودار  -14تعداد معامالت انجامشده مسکن در شهر تهران (منبع :بانک مرکزی)83

 80پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،کد خبر39699 :
 81پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،کد خبر39699 :
 82پایگاه خبری تحلیلی الف ،کد خبر487335 :
 83بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،کد خبر16070 :
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طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی (تیرماه سال  ،)1396تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر

تهران به  14.5هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.5 ،درصد کاهش را نشان میدهد.84

کاهش تعداد پروانههای ساختمانی صادره
بررسی گزارشهای مرکز آمار حکایت از آن دارد که فرآیند رکود مسکن در سال  95نیز متوقف نشد .نمودار شماره 2
تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانههای ساختمانی طی سالهای اخیر را نشان میدهد که میتوان تعداد این
واحدها را به عنوان شاخصی جهت قضاوت درباره روکود مسکن لحاظ نمود.

193350

81976

بهار 95

93308

بهار 94

100219

بهار 93

بهار 92

نمودار  -15تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانههای ساختمانی (منبع :مرکز آمار)85

طبق دادههای مرکز آمار ،تعداد پروانههای ساختمانی برای واحدهای مسکونی در بهار 81 ،95هزار و  976بود که
نسبت به بهار  92با تعداد  193هزار و  350پروانه ،کاهش  58درصدی داشت.

افزایش قیمت مسکن
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معاملهشده در شهر تهران طی سهماهه نخست سال 4 ،96میلیون  600هزار
تومان بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل( ،)95رشد  6.2درصدی داشت .86البته به طور کلی و طبق
گزارشهای دریافتی از بانک مرکزی قیمت مسکن در  4سال گذشته سیری صعودی را طی کرد.

 84خبرگزاری مهر ،کد خبر4044383 :
 85پورتال خبری مرکز آمار ایران ،کد خبر5538646 :
 86پایگاه خبری تحلیلی الف ،کد خبر487335 :
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نمودار  -16میانگین قیمت ساالنه هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران (تومان)

در سهماهه نخست سال  95نیز هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به میزان  42783هزار ریال معاملهشده بود که
از رشد  2.4درصدی نسبت به سال  94حکایت دارد.87
طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی (تیرماه سال  ،)1396قیمت مسکن مجدداً افزایش داشت و به 46.2

میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل( ،)1395افزایش  6.2درصدی را نشان میدهد.88

افزایش قیمت بازار اجاره
افزایش نرخ اجاره بها در سالهای اخیر به یکی از چالشیترین موضوعات حوزه مسکن تبدیلشده است .تغییرات نرخ
سود بانکی ،نرخ تورم موجود ،رکود مسکن ،عدم تعادل در عرضه و تقاضا در بازار مسکن و عدم شفافیت در حوزه
اجارهبها ازجمله مواردی هستند که بهعنوان دالیل این افزایش قیمت یاد میشوند .89در این رابطه میتوان ذکر نمود
که فقدان نهاد متولی و در دسترس نبودن اطالعات به نحو شفاف ،از مهمترین دالیل عدم مدیریت صحیح نحوه تعیین
نرخ اجاره بهاء در کشور است .90اعالم افزایش  45درصدی اجارهبها سال  96از سوی رضایی کوچی ،رئیس کمیسیون
عمران مجلس شورای اسالمی ،در مقابل اعالم افزایش 10الی 15درصدی اجارهبها از جانب عقبایی ،رئیس اتحادیه
مشاوران امالک استان تهران ،به همراه اطالعات برخی گزارشهای میدانی مبنی بر افزایش بیش از  25درصدی
اجارهبها در سال ،96گویای فقدان اطالعات شفاف در این حوزه است.91

 87جامعه خبری تحلیلی الف ،کد خبر487335 :
 88خبرگزاری مهر ،کد خبر4044383 :
 89خبرگزاری مهر ،کد خبر4018928 :
 90خبرگزاری مهر ،کد خبر4016601 :
 91خبرگزاری مهر ،کد خبر4018928 :
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حذف کد رهگیری امالک از سوی دیوان عدالت اداری
طرح کد رهگیری امالک بهمنظور شفافسازی در حوزه معامالت مسکن و داشتن پایهای از اطالعات برای برنامهریزی
در این حوزه بود که در سال  87اجرایی شد 92اما آبان ماه سال  ،93دیوان عدالت اداری ابتدا در حکمی ،الزام دریافت
کد رهگیری برای مفاصا حساب را ابطال کرد 93و سپس در دیماه سال  94در حکم دیگری با ابطال بندهای  5و 6
مصوبه کد رهگیری ،الزام دریافت کد رهگیری امالک برای مشاوران امالک را نیز برداشت.94
با این اقدام ،عمالً سامانهای که عملکرد موفقی در کنترل بازار مسکن و معامالت این حوزه داشت و زمینه بروز فساد
و داللبازیها را از بین برده بود ،به بهانه وجود برخی نواقص فنی کنار گذاشته شد .الزم است ذکر شود مهمترین دلیل
حکم فوق ،تحمیل هزینههای اضافی بر مردم عنوان شده بود .که البته این امکان وجود داشت که با ارائه سازوکارهای
جایگزین و ورود وزارت راه و شهرسازی از هزینهها کاست.

محدودیتهای ایجادشده از سوی بانک مرکزی برای اختصاص خط اعتباری مسکن مهر
محدودیتهای ایجادشده از سوی بانک مرکزی برای اختصاص خط اعتباری  50هزار میلیارد تومانی مسکن مهر ،یکی
از تحوالتی بود که طی چهار سال اخیر در بخش مسکن به وقوع پیوست که بر اتمام پروژههای مسکن مهر اثرگذار

بود.95
فعالیت نامناسب بانکها در حوزه مستغالت
بهرغم صراحت بند 2ماده  34قانون پولی و بانکی کشور که بانکها را از ساختوساز و ورود به معامالت منقول منع
کرده است ،96بانکهای خصوصی و دولتی فعالیتهای شایانی در حوزه ساختوساز و معامالت غیرمنقول بهویژه در
بخش زمین و مسکن انجام میدهند که در گزارشهای سالیانه بانکها نیز بهصراحت اعالم میشود.
خاطرنشان میسازد که وظیفه تخصصی و قانونی بانکها گردآوری سپردههای مردم و پرداخت وام به صاحبان صنایع
و کشاورزان و بخشهای تولیدی است .در همین راستا ،بسیاری از کارشناسان معتقدند ورد بانکها به حوزه مستغالت،
زمینهساز افزایش بهای امالک و مسکن میشود.97

استیضاح وزیر راه و شهرسازی
عملکرد وزیر راه و شهرسازی در سالهای اخیر با اعتراضات برخی نمایندگان روبرو بوده است .توضیح بیشتر آنکه
نمایندگاه مجلس در چهار سال اخیر در نوبت آخوندی را استیضاح نمودند.98

 92پرتال خبری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،کد خبر10823 :
 93خبرگزاری میزان ،کد خبر17984 :
 94خبرگزاری میزان ،کد خبر133557 :
 95خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1080043 :
 96مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،کد خبر96842 :
 97هفتهنامه تجارت فردا ،کد خبر20107 :
 98پایگاه خبری-تحلیلی مشرق نیوز ،کد خبر477609 :
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طرح نخستین استیضاح آخوندی با  13امضاء در سال  94تقدیم هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی شد 99و جلسه
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مهرماه همان سال برگزار گردید .پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و
توضیحات وزیر ،نمایندگان با  72رأی موافق 175 ،رأی مخالف و  5رأی ممتنع از مجموع  252رأی اخذشده با برکناری
وزیر راه و شهرسازی مخالفت کردند.100
طرح دومین استیضاح وزیر راهوشهرسازی  14آذرماه  95با  82امضاء تقدیم هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی شد.101
جلسه استیضاح در اسفند  95برگزار گردید و درنهایت نمایندگان با  74رأی موافق 176 ،رأی مخالف و  5ممتنع از
مجموع  257نماینده ،با برکناری آخوندی از سِمَت وزارت راه و شهرسازی مخالفت کردند.102

توسعه حملونقل حومهای
قطارهای حومهای از سرویسهای حملونقل ریلی مسافری هستند که برای اتصال شهرهایی در شعاع  100تا 200
کیلومتری یک کالنشهر کاربرد دارند .غالب مسافرین این قطارها کارمندانی هستند که با هدف رفتن به محل کار
خود و به صورت روزانه از آن استفاده میکنند .ازجمله مسیرهای این قطارها میتوان به تهران -قم ،تهران-کرج،
تهران -ورامین و تهران -قزوین اشاره کرد.
جهت پیگیری و مدیریت این حوزه از حملونقل ریلی ،در برنامه ششم توسعه مقرر گردید سازمان قطارهای حومهای
زیر نظر شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران ایجاد شود.

افتتاح خط تولید ریل ملی
پس از امضای  3تفاهمنامه در  3دهه میان شرکت راهآهن و شرکت ذوبآهن  ،خط تولید ریل ملی با همت شرکت
ذوبآهن و تضمین خرید شرکت راهآهن ،سرانجام در آبان ماه سال  95در داخل کشور افتتاح گردید.
این در حالی است که پس از گذشت  9ماه از افتتاح خط تولید ،همچنان تولید و استفاده از ریل داخلی انجام نپذیرفته
است .از همین رو ضرورت دارد وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت بهعنوان دو متولی اصلی برای
تولید و استفاده ریل ملی به موانع پیشِ روی تولید این محصول راهبردی رسیدگی نموده تا پس از گذشت  100سال
از ورود راهآهن به ایران ،کشور از واردات ریل بینیاز گردد.
شایان ذکر است که تجربه تحریمها در کشور سبب شد تا ریل به عنوان کاالیی راهبردی در توسعه حمل و نقل شناخته
شود .هماکنون برای تکمیل پروژههای ریلی در دست احداث حدود  600هزار تن ریل موردنیاز است.

 99پایگاه خبری-تحلیلی مشرق نیوز ،کد خبر477609 :
 100روزنامه دنیای اقتصاد /کد خبر886807 :
 101خبرگزاری خانه ملت ،کد خبر315374 :
 102خبرگزاری مهر ،کد خبر3911029 :

