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سوابق علمی ،تخصصی و اجرایی
مشخصات فردی

عباس احمد آخوندی
متولد 1336/3/16 :

متاهل و دارای سه فرزند

فعالیتهای علمی
تحصیالت دانشگاهی

دکتری اقتصاد سیاسی از کالج رویال هاووی -دانشگاه لندن ،عنوان پایاننامه :جهانیشدن و سیاستگذاری اقتصادی ملی
کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی ،دانشگاه تهران.

تجارب و سوابق علمی

 yyعضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران از سال .1385
 yyعضو هیات علمی موسسه مطالعاات امریکای شمالی و اروپا وابسته به دانشگاه تهران.
yyکتابهای منتشره:
 yyکاربرد پلیمرها در خاک مسلح .ترجمه عباس آخوندی ( )1375انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
 yyبررسی مبانی نظری خصوصیسازی از منظر رابطه دولت -بازار ،عباس آخوندی ،نشر پیشبرد.1382 ،
 yyمدیریت بازسازی مناطق زلزلهزده ،تجربه زلزله گیالن و زنجان .حسین بحرینی و عباس آخوندی ( )1379انتشارات
دانشگاه تهران.
 yyاصالح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی از نگاه بخش خصوصی .عباس آخوندی با همکاری
اعظم فیروزی ( .)1390نشر مکثنظر.
مقاالت منتشره

 y yراهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کالنشهری تهران ،عباس آخوندی و ناصر برکپور .فصلنامه راهبرد:

سال نوزدهم شماره  ،57زمستان .89

 yyنظام مهندسی و ترقی معکوس ،عباس آخوندی ،نشریه آموزشی ،خبری ،تحلیلی (فنی مهندسی) شمس ،سال هفتم،
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شماره  59و  ،60مهر و آبان .1388
 yyبررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخصهای حکمروایی شهری ایران ،عباس آخوندی و همکاران،
نشریه علمی  -پژوهشی معماری و شهرسازی ،سال هفدهم ،شماره  ،46بهار و تابستان .1387
 yyآسیبشناسی مدل اداره امور شهر تهران در ایران ،عباس آخوندی همکاران ،مجله علمی  -پژوهشی جغرافیا ،شماره
 ،63بهار .1387
 yyچشمانداز نظام حاکمیت منطقه کالنشهری تهران .عباس آخوندی و همکاران ،نشریه علمی -پژوهشی هنرهای
زیبا ،شماره  33بهار .1387
 yyحاکمیت شهر -منطقه تهران :چالشها و روندها .عباس آخوندی و همکاران .نشریه علمی -پژوهشی هنرهای زیبا،
شماره  29بهار .1386
 yyمسئله حکمرانی و قانون جامع شهرسازی و معماری کشور ،عباس آخوندی ،فصلنامه تحلیلی -پژوهشی علوم
اجتماعی جستارهای شهرسازی ،سال ششم ،شماره  19و  ،20بهار .1386
 yyخصوصیسازی از منظر رابطه دولت بازار ،نشر مرکز.1382 ،
 yyمبانی نظری خصوصیسازی از منظر رابطه دولت-بازار ،عباس آخوندی ،مجله سرمایه ،سال سوم ،شماره سوم،
تابستان .1382
 yyجهانیشدن و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران ،ماهنامه بورس.1380 ،
 yyاقتصاد نفت در عصر جهانی شدن :یک پیشنهاد برای منطقه خلیجفارس ،عباس آخوندی ،فصلنامه سیاسی مرکز
مطالعات وزارت امور خارجه.1380 ،
 yyمشارکت مردم در تولید مسکن و مدیریت شهری ،عباس آخوندی ،مجموعه مقاالت سومین سمینار سیاستهای
توسعه مسکن در ایران.1375 ،
 yyسازماندهی نظام تولید و تقاضای مسکن در ایران ،عباس آخوندی ،مجموعه مقاالت دومین سمینار سیاستهای
توسعه مسکن در ایران.1374 ،
 yyسیاست بخش مسکن در برنامه دوم .عباس آخوندی ،مجموعه مقاالت اولین سمینار سیاستهای توسعه مسکن در
ایران.1373 ،

پژوهشهای علمی کاربردی

 yyاستفاده از خدمات فنی و تخصصی و کارشناسی جهت تهیه مقررات اجرایی و درآمد خصوصیسازی و واگذاری
بنگاههای دولتی اعم از تصویبنامهها آییننامهها دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز قانون اصالح موردی ،دانشگاه تهران،
.1386
 yyبررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصیسازی کشورهای مختلف و ارائه پیشنهادی
کاربردی برای ایران ،دانشگاه تهران.1386 ،

وزارت راه و شهرسازی
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دروس تدریسشده

 yyتمدن امریکا ،مطالعات جهان ،موسسه آمریکای شمالی و اروپا ،دانشگاه تهران.
 yyدولت رفاه در بریتانیا ،دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران.
 yyاقتصاد انگلستان ،دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران.
 yyسمینار ،دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران.
رسالههای دکتری

« yyارزیابی فرآیند تملک اراضی در طرحهای بهسازی و نوسازی شهری ایران با رویکرد شهرسازی عدالتمحور».
هادی سعیدیرضوانی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران( .1389 ،استاد مشاور).
 yyتاثیرات جهانی شدن بر حکمروایی کالنشهری :مطالعه موردی تهران ،میثم بصیرت ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه
تهران(1388 ،استاد مشاور).
yyپایاننامههای کارشناسی ارشد:
 yyبررسی سیاستهای ضد تورمی در دورهی تاچر و گوردون براون ،بعثت کالنترهرمزی ،دانشکده مطالعات جهان،
دانشگاه تهران(.1389 ،استاد راهنما).
 yyبررسی چارچوب مقرراتی خصوصیسازی برق در انگلستان ،بیژن کردونی ،دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران،
(.1389استاد راهنما).
 yyراه سوم و اصالحات تامین اجتماعی در بریتانیا ،سمیره احمدی ،دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران.1389 ،
(استاد راهنما).
 yyقانون رقابت انگلستان :مطالعه موردی صنعت خودرو در انگلستان ،مهشاد حسینی ،دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه
تهران( ،1389 ،استاد راهنما).
 yyخصوصیسازی از منظر رابطه دولت-بازار :مطالعه تطبیقی ایران و انگلستان ،حجت صمدنژاد ،دانشکده مطالعات
جهان ،دانشگاه تهران( 1388 ،استاد راهنما).
 yyتی.اس.الیوت ،فرهنگ و فاشیسم ،امیر شریفی ،دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران(.1389 ،استاد مشاور)
 yyشهر جهانی لندن :برتری رقابتی لندن در جهانی شدن ملی ،سمانه افشاری ،دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران،
( . 1390استاد راهنما)
 yyبررسی اثربخشی قانون سقفگذاری قیمت :مطالعه موردی شرکت مخابرات بریتانیا از سال  1984تا  2002میالدی،
مریم حسینزادهبیرق ،دانشکده مطالعات جهان ،دانشگاه تهران(.1390 ،استاد راهنما).
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فعالیتهای اجرایی
تجارب و سوابق کاری

 y yعضو شورای رقابت از سال .1388

 yyعضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان (دوره پنجم) 1389 ،تاکنون.
 yyعضو هیات مدیره دوره پنجم نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،از سال  1388تاکنون.
 yyعضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان(دوره چهارم).1389 -1386 ،
 yyعضو هیات مدیره دوره چهارم نظام مهندسی ساختمان استان تهران.1388-1385 ،
 yyقائم مقام مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از مهر ماه  1376تا شهریور ماه .1377
 yyعضو شورای عالی پول و اعتبار از سال  1374تا .1376
 yyوزیر مسکن و شهرسازی از مرداد  1372تا مرداد .1376
 yyرئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی از بهمن ماه   1366تا مرداد ماه .1372
 yyمشاور رئیس بنیاد مسکن و مسئول بازسازی مناطق سیلزده از بهمن ماه  1365تا بهمن ماه .1366
 yyمعاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور از مرداد ماه  1361تا آبانماه .1365
 yyعضو شورای مرکزی جهاد سازندگی از خرداد  1358تا تیر ماه .1361
طرحهای و پروژههای پژوهشی

 yyبازنگری قانون اصل  44قانون اساسی ،کارفرما :اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ،سال .1389
 yyمجری طرح پژوهشی»پروژه تعیین اولویتهای واگذاری وظایف و کاهش تصدیگری دولت در حوزه حمل و نقل
جادهای بر اساس اصل  44قانون اساسی».1389 ،
 yyمجری طرح پژوهشی «پروژه تعیین اولویتهای واگذاری وظایف و کاهش تصدیگری دولت در حوزه حمل و نقل
ریلی بر اساس اصل  44قانون اساسی».1389 ،
 yyمجری طرح پژوهشی « مهندسی ایرانی  :1404تدوین چشمانداز مهندسی ساختمان در افق چشمانداز  20ساله
جمهوری اسالمی ایران و سند آموزش مهندسی متناظر آن».1389 ،
 yyمجری طرح پژوهشی « بررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصیسازی کشورهای
مختلف و ارائه پیشنهادات کاربردی برای ایران» ،کارفرما سازمان خصوصیسازی.1388 ،
 yyمجری طرح پژوهشی «پروژه بررسی نهادی و طراحی برنامههای آموزشی شهرداریهای شهرهای بندرعباس ،تبریز،
زاهدان ،سنندج و کرمانشاه»  .شهریور  .1388کارفرما :بانک جهانی و وزارت مسکن و شهرسازی
 yyمجری طرح پژوهشی «بررسی نقش دولت در مدیریت اقتصاد ملی انگلستان و جایگاه بخش خصوصی در آن»،
.1387
 yyمجری طرح پژوهشی «مقررات ملی ساختمانهای کوتاه مرتبه یک و دو خانواری ،پیشنویس بخش ساوه ،مرداد
.1387

وزارت راه و شهرسازی
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 yyراهبری مقررات ملی ساختمانهای کوتاه مرتبه یک و دو خانواری ،پیشنویس بخش سازه ،مرداد ماه .1387
 yyتدوین مقررات اجرایی الیحه قانونی اجرای سیاستهای ابالغی اصل  44قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و
بنگاههای دولتی به بخشهای غیردولتی .1385
 yyمجری طرح پژوهشی «تهیه برنامه اجرایی و کنترل اقدامات اجرایی الزم جهت اجرای الیحه سیاستهای ابالغی
اصل  44قانون اساسی و واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی به بخشهای غیردولتی «کارفرما سازمان خصوصیسازی،
.1385
 yyراهبری مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مالیه محلی شهر تهران.1384 ،
 yyراهبری مطالعات بازنگری استراتژیک مطالعات بازنگری نظام مدیریت مجموعه شهری (منطقه کالنشهری) ،تهران
1385-1384
 yyراهبری مطالعات بازنگری استراتژیک نظام تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان ایران 1385-1384
 yyتدوین پیشنویس الیحه قانون نظام جامع مهندسی ایران .1384-1383
 yyتدوین پیشنویس الیحه خصوصیسازی در سال .1382

رویکردها و برنامه
تبيين وضع موجود
وضعیت در ابتدای دولت یازدهم(ابتدای سال )1392

 وضعیت زیرساخت جادهای  :به طول  139654كيلومتر  شامل 2203کیلومتر آزادراه 14155  ،کیلومتر  بزرگراه21628  ،
کیلومتر  راه اصلی و 101668کیلومتر راه روستایی آسفالته
 وضعیت کل خطوط ریلی  :به طول  13241کیلومتر شامل  10407کیلومتر خطوط اصلی و  2834کیلومتر خط فرعی
 وضعیت ناوگان جادهای  :متوسط سن ناوگان باری  17/1سال و متوسط عمرناوگان مسافری  16/2 :سال
 وضعیت ناوگان ریلی  :تعداد  821دستگاه لکوموتیو ،تعداد واگن باري  22000دستگاه با متوسط سن  22/54سال و تعداد
واگن  مسافری  2160دستگاه با متوسط سن  28/95سال

 تعداد ناوگان هوایی فعال  147فروند با  22066صندلی ثبت شده
 میزان حمل بار ريلي   32/7ميليون تن با سهم  8درصد
 ظرفيت اسمي بنادر كشور برابر با  190ميليون تن ،ظرفيت كانتينري بنادر كشور برابر با  4/6ميليون  TEUو ظرفيت
جابجايي مسافر در بنادر كشور  برابر با  16ميليون نفر
 تعداد پروازهای ترانزیتی  به میزان  179هزار پرواز
 سرعت ابر رایانه هواشناسی حدود  0/2ترا فالپس(هزار میلیارد پردازش بر ثانیه)
 تعداد   4400ایستگاه هواشناسی برای پیش بینی در   31استان کشور
 طرح مسكن مهر از سال  1386ابتدا به منظور ساخت  1/5ميليون واحد مسكوني شهري براي فاقدان مسكن،
برنامهريزي و در طول اجراي طرح تا ابتداي دولت يازدهم اين عدد به  2،300،000واحد افزايش يافت .از مجموع  
 2.201.566واحد تعهد شده 1،091،720 ،واحد ( 49.6درصد) در اراضي دولتي (در قالب تفاهمنامه سهجانبه و تعاونيهاي
مسكن)؛  847641واحد ( 38.5درصد) در قالب طرح خودمالكين و  262205واحد ( 11.9درصد) در بافتهاي فرسوده (هر
دو در اراضي غيردولتي و متعلق به خودشان) ،با حمايت دولت و پرداخت تسهيالت بانكي ارزان قيمت توسط اشخاص
حقيقي و حقوقي در برنامه مسكن مهر قرار گرفت كه تکمیل و افتتاح حدود يك ميليون (حدود  )%45از واحدها تا ابتداي
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دولت يازدهم صورت پذيرفت .جانمايي نامناسب ،ضعف و در پارهای از موارد عدم برخورداري ازخدمات زيربنائي مناسب
همچون آب ،برق ،گاز و فاضالب ،اتکا به پول پرقدرت در تامین مالی و محدودیت منابع مالی جهت اتمام ساخت واحدها،
عدم پیشبینی مالی درست جهت آمادهسازی اراضی و همچنین تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی ،مشكالت عديده
پروژههاي تحت مديريت تعاونيهاي مسكن مشاغل آزاد و عدم توان مالی متقاضیان در تکمیل سهم آورده نقدی خوداز
اهم مشكالت مسكن مهر در شروع كار دولت يازدهم بود.
 معضل زندگی  19میلیون نفر بدمسکن ،معادل بیش از یک سوم جمعیت شهری در حاشیهی شهرها ،و بافتهای
فرسوده در   140902هكتار
 نبود طرح مشخص برای خانهدار شدن خانهاولیها
 عدم تناسب راهکار طرح مسکن مهر با تقاضای حاشیهنشینان ،بافتهای فرسوده و خانهاولیها که اصلیترین گروههای
تقاضا بودند.

اقدامات دولت یازدهم

 انتشار طرح جامع حملونقل كشور و تدوین استراتژیهای توسعه بخش حملونقل در کلیه شقوق شامل بین شهری و
اتصال به درون شهری

 احداث و تكميل  6580كيلومتر زيرساخت جادهاي شامل  198كيلومتر آزاد راه 2472،كيلومتر بزرگراه و  3910كيلومتر
راه اصلي ودر نتیجه آن  :افزايش  17درصدي راههاي كشور در سال  1396نسبت به سال ( 1392بزرگراهها از 14155
كيلومتر به  16627كيلومتر ،راههاي اصلي از  21628كيلومتر به  25538كيلومتر و آزادراهها از  2203كيلومتر به 2401
كيلومتر)
 احداث و ساخت راه هاي روستايي به ميزان  5850كيلومتر
 اتصال  5مركز استان (همدان -كرمانشاه  -تبريز -اروميه -رشت) به شبكه ريلي كشور( به طول 651كيلومتر) همدان
و کرمانشاه(به طول 290كيلومتر) انجام و مابقی(به طول  361كيلومتر) ظرف چند ماه آتی به نتیجه خواهند رسید.
 بهسازي  800کیلومتر ،بازسازی  600کیلومتر و احداث  خط دوم و سوم به طول  878كيلومتر از خطوط شبكه سراسري
راه آهن كشور به ارزش  2980میلیارد تومان
 افزايش  14درصدي ظرفيت اسمي بنادر در سال  1396نسبت به سال  ( 1392از  190ميليون تن به  217ميليون تن)
 افزايش  %20در ظرفيت كانتينري بنادر تجاري تابعه در پايان سال  1395نسبت به ابتداي سال ( 1392از  4/58به 5/5
ميليون  ( )TEUتوسعه بندر شهید رجایی وافزايش ظرفيت ساليانه تخليه و بارگيري كانتينري كل بندر تا  5/75ميليون  
 TEUو بندر شهيد بهشتي چابهار از  2/5ميليون تن به   8/5ميليون تن)
 احداث  ،بهسازي ،توسعه و تكميل  28فرودگاه به مبلغ  377ميليارد تومان
 افزايش تعداد واگن باري از  22000دستگاه در سال  1392به  24000دستگاه در سال  1395و افزايش حمل بار ريلي
از  32/7ميليون تن و   8درصد نسبت به سال  1392به  40ميليون تن و  9/5درصد در سال 1395
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 مديريت فرايند تامين مالي  142طرح از طريق بخش خصوصي و واگذاري در بخش هاي ريلي ،دريايي ،جاده اي،
شهرسازي ،هوايي و نوسازي ناوگان جاده اي و هوايي بالغ بر 100هزار ميليارد تومان
 در مجموع اين وزارت در راستاي نوسازي ناوگان جادهاي نسبت به انعقاد قرارداد براي جايگزيني  16740كاميون و
كشنده فرسوده به ارزش تقريبي  6700ميليارد تومان با شركتهاي مختلف اقدام شده است
 افزايش 300دستگاه واگن مسافري از سال  1392تاكنون و خروج همين تعداد واگن مسافري فرسوده از شبكه ريلي
  افزايش  160دستگاه لكوموتيو به شبكه ريلي كشور از سال  1392تاكنون(كه منجر به رشد  15درصدي لكوموتيو
بخش باري و رشد  30درصدي لكوموتيو بخش مسافري شده است ).و افزايش سهم جابجايي مسافر ريلي  به  12درصد
در سال  (1395برحسب شاخص مسافر عمومي با صورت وضعيت)
 خريد و ورود تعدادي هواپيماي نو از شركتهای سازنده هواپيماي ايرباس و  ATRو همچنين عقد قرارداد با شركت
بويينگ براي خريد هواپيما جمعا به تعداد  200فروند و ارزش کارخانهای تقريبي  33ميليارد دالر
 حذف و اصالح تعداد  1983نقطه  -مقطع و تقاطع پرحادثه در راههاي شرياني از شش ماهه دوم 1392تا پايان سال1395
 عقد قرارداد نصب و راه اندازي  1879سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور در راههاي شرياني كشور كه از اين تعداد 602
دوربين كنترل سرعت نصب و راه اندازي  گرديده است(قبل از دولت يازدهم 200سامانه ثبت تخلف  عبور و مرور ثبت
شده بود)
 افزايش سهم ترانزيت ريلي به  12/8درصد در سال (1395در حالي كه سهم حملونقل ريلي در ترانزيت از سال  83با
روند كاهشي به  4/4درصد در سال  1392رسيده بود)
 افزايش  %253در ترانزيت كاالي غيرنفتي از بنادر تجاري تابعه در پايان سال  1395نسبت به ابتداي سال ( 1392از
 1/3به  4/6ميليون تن)
 افزايش  %114پروازهاي ترانزيتي از فراز كشور( از  179هزار پرواز در سال  1392به  382هزار پرواز در سال  )1395
 افزايش  30درصدي جابجايي مسافر در بخش هوايي در سال  1396نسبت به سال  ( 1392از  25ميليون نفر به 33
ميليون نفر داخلي و خارجي) و افزايش  ظرفيت ناوگان صندلي هوايي از  22066صندلي به  29508
 بسترسازی و ایجاد سامانه های توسعه هواشناسی کاربردی(تهک) ،افزایش سرعت پردازش اطالعات ،توسعه شبکه
سنجش بر خط هواشناسی ،گسترش شبکه رادار هواشناسی ،تفکیک مدل های پیش بینی هواشناسی
 افزايش  50درصدي صدور و تمدید گواهینامه های فنی محصوالت مرتبط با صنعت راه و ساختمان و افزايش 25
درصدي تعداد پروژه های تحقیقاتی و آیین نامه ها و مقررات و دستورالعمل های منتشر شده مركز تحقيقات راه ،مسكن  
وشهرسازي
 تدوین و تصویب سند» توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی»در شورای عالی ترابری و شورای عالی شهرسازی و
معماری
 انجام مطالعات مکانیابی مراکز لجستیکی در سطح کشور به عنوان گام اولیه جهت راهاندازی حملونقل ترکیبی بار

10

رویکردها و برنامه
 طرح تشكيل صندوق توسعه حملونقل به منظور تامين منايع مالي پايدار که در سال  1395به تصویب مجلس محترم
شورای اسالمی رسید و در سال جاری باید تحقق یابد
 اصالح قانون مشاركت و آيين نامه اجرايي و تدوين دستورالعمل هاي مربوطه در فروردين 1394
 هوشمند سازي شبكه راههاي شرياني( )ITSبا اجراي پروژه هاي نصب دوربين هاي نظارتي  ،اخذ الكترونيكي
عوارض()ETC
 طراحي و پياده سازي سامانه هاي جامع حوادث و سوانح  ،سامانه بانك جامع حملونقل(سجا)  ،سامانه جامع برنامه
اجرايي(سبا) ،سامانه  GISوClearing House
 انجام و بكارگيري سند معماري سازماني فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت راه و شهرسازي ()ICT Master Plan
 اجراي سامانه حقوق شهروندي و ايجاد  زمينه هاي دسترسي آزاد شهروندان به اطالعات و ارتباط مستقیم آنان با
وزارتخانه و سازمانهای تابعه از طریق سامانه شهراه.
 در مسكن مهر
 yyافتتاح   825431واحد مسكن مهر از مجموع  2،211،000واحد در دولت يازدهم
 yyافزايش سقف كلي تسهيالت بانكي از  48000ميليارد تومان به   55500ميليارد تومان
 yyافزايش مدت زمان بازپرداخت اقساط از  15سال به  20سال (مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي) جهت
کاهش مبالغ اقساط ماهیانه و سهولت برگشت پول بانک مرکزی توسط متقاضیان
 yyافزايش سقف فردي تسهيالت از  25ميليون تومان به  30ميليون تومان در یک مرحله و به  40میلیون تومان در
مرحلهی بعدی به منظور افزایش توان مالی متقاضیان
 yyتثبيت نرخهاي مسكن مهر ( %7 ،%4و  )%9در ساير بانكهاي عامل مانند بانک مسکن
 بازنگری طرح جامع سرزمین پس از  20سال
 تهیه طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-کرج شامل استاهای تهران و البرز بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی
 هدفگذاری و برنامهریزی و سیاستگذاری درست به منظور همسويي برنامه ها و اقدامات در زمينه بهسازي و نوسازي
شهري از طريق تدوين و تصويب سند ملي ،تاسيس ستاد ملي بازآفريني شهري در سطح ملي ،استاني و شهري در قالب
 ٢٧٠٠محله با اتخاذ سياست هاي حمايتي مالي ،ظرفيت سازي اجتماعي و نهادي
 شناسایی محدوده هاي ناكارآمد ،انجام مطالعات و تهيه برنامه براي  ٤٦٥شهر مشتمل بر  ٥٥هزار هكتار بافت فرسوده
در بالغ بر  ١٠٠٠محله و نيز در  ١٧٥شهر با وسعت  ٢٤هزار هكتار بافت تاريخي در بالغ بر  ٦٠٠محله و همچنين در ١١٠
شهر با وسعت  ٦١هزار هكتار سكونتگاه غير رسمي در  ١١٠٠محله
 اقدام جهت بهسازي زيرساخت هاي شهري ،توسعه خدمات روبنايي ،ارتقاي توانمندي هاي اقتصادي و اجتماعي ساكنان
در قالب  ٨٦٠پروژه در  ٣٥٢محله واقع در  ١٦٨شهر
 در اولویت قرار دادن خانهاولیها و ساکنان بافتهای فرسوده در نظام تامین ملی مسکن و همچنین حاشیهنشینان و
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کمدرآمدها
 بازنگری و اصالح نظام تسهیالت مسکن و راه اندازی صندوق پس انداز یکم بانک مسکن برای حمایت از خانهاولیها
 ظرفیت سازی و شکلدهی نهادهای مالی جدید در بازار سرمایه به منظور تامین مالی مسکن
 تدوين و تصويب برنامه مسکن كمدرآمدها در قالب مسکن اجتماعی در هیات وزیران
 تهیه طرح تضمین معامالت فروش اقساطی مسکن در بانک مسکن
 شناسایی محدودهها و محلههای هدف شامل  270محله و  تهیه طرح بهسازی و نوسازی برای آنها
 تهیه طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی (حاشیه نشینی) برای 91شهر
 نوسازي و بهسازي مسكن روستايي
 افزايش سرمايه بانك مسكن به مبلغ یکصدهزارمیلیارد ریال به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیالت توسط این بانک.
الف) وضعيت موجود در سال 1396

 وضعیت زیرساخت جادهای  :به طول 148379كيلومتر شامل  2401کیلومتر آزادراه 16627 ،کیلومتر  بزرگراه 25538 ،
کیلومتر  راه اصلی و 103813کیلومتر راه روستایی آسفالته (حدود  3700كيلومتر راهروستايي احداث شده طي دولت یازدهم
به ساير راهها ارتقا يافته است).
 وضعیت  کل خطوط ریلی  :به طول  13727کیلومتر  :شامل  10765کیلومتر خطوط اصلی و  2962کیلومتر خط فرعی
 وضعیت ناوگان جادهای  :متوسط سن ناوگان باری 16/4 :سال  و متوسط عمرناوگان مسافری  14/2 :سال
 وضعیت ناوگان ریلی  :تعداد لکوموتیو به میزان 915دستگاه  و تعداد واگن باري ریلی به میزان   24089دستگاه با
متوسط سن  24/26سال
 تعداد واگن  مسافری ریلی به میزان  2160دستگاه با متوسط سن  26/81سال

 تعداد ناوگان هوایی فعال به میزان  180فروند با  29508صندلی ثبت شده
 میزان حمل بار ريلي   40ميليون تن با سهم  9/5درصد
 ظرفيت اسمي بنادر كشور  برابر با 217ميليون تن و ظرفيت كانتينري بنادر كشور برابر با  5/2ميليون  TEUو ظرفيت  
جابجايي مسافر در بنادر كشور  برابر با  20ميليون نفر
 تعداد پروازهای ترانزیتی  به میزان 382هزار پرواز
 ارتقاء سرعت ابر رایانه هواشناسی به بیش از  14ترا فالپس(هزار میلیارد پردازش بر ثانیه)
 افزایش ایستگاههای هواشناسی به  4900ایستگاه برای پیش بینی  380شهرستان
قوت  :نقاط

 موقعیت جغرافیایی و قرارگرفتن در مسیر تعداد زیادی از كریدورهای ترانزیتی
 دسترسی به بازارهای مستعدكشورهاي عراق و افغانستان
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 دسترسی ایران به آسیای میانه ،روسیه و اروپا با توجه به موقعيت ممتاز ژئوپليتيك کشور و امنیت آن
 وجود دانش فنی و ظرفیت های مهندسی و تخصصی در زمینه ساخت و سازها
 وجود اسناد باال دستي و ظرفیتهای قانونی مناسب
 انجام مطالعات طرح جامع حملونقل كشور
 اولویت قرار گرفتن توسعه ریل و تصویب آن در دولت و مجلس شورای اسالمی در اجرای سیاستهای ابالغی مقام
معظم رهبری (ره).
 تصویب سند شهرسازی ریلپایه و توسعهی شهری مبتنی بر حملونقل عمومی در شورای عالی ترابری و همچنین
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 تصويب سند ملي و تشكيل ستاد ملي بازآفريني شهري در مقياس ملي ،استاني و شهري
 بازنگری ساختار وزارتخانه و اجرای ساختار جدید بر اساس قانون ادغام وزارتخانههای راهوترابری و مسکن و شهرسازی  
ضعف  :نقاط

 تعداد زیاد طرحهای نیمهتمام در دست اجرا و طوالنی شدن زمان اجرای طرحها و پروژهها با برآورد تقریبی163هزارميليارد
تومان(براي حدود 350طرح نيمه تمام)
 كمبود نيروي متخصص شرکتهای بزرگ در صنعت حملونقل به ویژه در سطح بینالمللی در قالب  3PLو   4PL
 ضعف يكپارچگي بين شيوههاي مختلف حملونقل و ضعف بهره برداری اقتصادی از ناوگان و بازدهی سرمایه پایین
 ضعف نظام حمايتي از صدور خدمات فني مهندسي بخش ،حملونقل بين المللي و ترانزيت
 پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه برای جلب مشارکت بخش غیردولتی در سرمایهگذاری بر روی زیر ساختها
فرصت ها

 موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور در زمینه ترانزیت
  قرار گرفتن كشور در مركز منطقه به لحاظ جغرافياي براي تبديل ايران به مركز تردد بار و مسافر ترانزيتي
 جذاب بودن بازار ايران براي شركتهاي هواپيمایی و اعتبار بنگاههای هوایی ایران علیرغم تحريمهاي چهار دهه اخير.
 ارزانی نسبی بهای خدمات در مقایسه با سایر کشورها
 وجود جاذبه های توریستی  -تفریحی در نقاط مختلف کشور
 وجود  5هزار كيلومتر لبهی مرز آبي در شمال و جنوب كشور و امكان هاب شدن بنادر كشور در شمال و جنوب.
 وجود تقاضای کافی در حمل مسافر و بار جهت توسعه حملونقل ریلی و امکان حصول سهم مطلوب بار و مسافر
 وجود زیرساخت اولیه و جایگاه ویژه راهآهن ایران بعنوان یکی از کریدورهای مهم جهانی برای دسترسی به بازارهای
جدید صادراتی در خاورمیانه،آسیای مرکزی،کشوهای قفقاز،آسیا،روسیه،اروپا و سایر نقاط جهان در امر مبادالت کاال
 امكان بهره گيري از ظرفيت توسعه دروني شهرها با ايجاد تعادل سرزميني بويژه با تاكيد بر توسعه شهرهاي مياني
 وجود بالغ بر  ٢٤هزار هكتار بافت تاريخي در  ١٧٥شهر به عنوان ظرفيتي براي توسعه صنعت گردشگري و ارتقاي
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هويت شهري
تهدیدها

 منازعات منطقهای که مستقیما بر تراتزیت اثر گذاشته و میگذارد.
 اعمال تحریم های بین المللی كه بطور مستقیم زیر بخشهای حملونقل و غیر مستقیم مسکن را تحت تاثیر قرار
میدهد
 وجود انواع موانع ،مداخله نهادهای مختلف و طوالني بودن زمان ترانزيت از قلمرو كشور
 وجود و استمرار برخي انحصارات دولتي در فعاليتهاي صنعت حمل و نقل
 نارسايي نظام ارزي (بانكي ) براي فعاليت بهنگام شركت هاي حملونقل
 وجود رقبای قدرتمند در منطقه(تركیه،آذربایجان،بلغارستان  و ).....
 حمایت سیاسی و اجتماعی از تداوم حملونقل جادهای و مقاومت در برابر آثار توسعه حملونقل ریلی بر جاده
 تداوم تمایل به نرخگذاری درحملونقل و بیاعتبارسازی توافق بین صاحبان كاال و بنگاههای حملنقلی  .
 وجود مخاطرات اجرایی و ایمنی به دلیل ضعف سطح بهرهمندی از فناوريهاي نوين در زمينههاي احداث ،نگهداري و
بهرهبرداري زيرساختها و ناوگان
 وجود بالغ بر  ١٤٩هزار هكتار بافت هاي ناكارآمد شهري با سطح پايين كيفيت زندگي بويژه ايمني (تاب آوري پايين)،
امنيت (آسيب هاي اجتماعي) و بحران هويت
ب) اهم چالشهاي وزارت راه و شهرسازي در ابتدای دولت

 ضعف رویکرد بینالمللی در مدیران دولتی و بخش خصوصی در حملونقل با هدف دستیابی به سهم مناسب ایران از
این بازار

 ضعف رويكرد بازرگاني به حملونقل و توسعه غیر اقتصادی بخشی از زیرساختهای حمل ونقل کشور
 ضعف قدرت رقابتپذيري ساختاری حملونقل در بخش دولتی و بخش خصوصی در رقابت با كشورهاي منطقه
 چند نرخی بودن سوخت و عدم تناسب آن با کشورهای مجاور
 خودرومحور بودن نظام حملونقل در ایران و عدم تناسب ساختار ریلی  برای پاسخگویی به تقاضای سنگین 29ميليارد
تن -كيلومتر بار و همچنین  14ميليارد نفر -كيلومتر مسافر در ایران
 چالش ایمنی در حملونقل  با توجه فرسوده بودن ناوگان به ویژه ناوگان باری در جاده و همچنین ناوگانهای ریلی و
هوایی از یک سوی ،و سرعت افزایش وسایل نقلیه موتوری از  16/5ميليون خودرو در سال  1392به  19/6ميليون خودرو
در پايان سال  1395در کشور
 چالش جدی در تامین مالی نگهداری مناسب از زیرساختهای شقوق مختلف و تامین مالی نوسازی ناوگان حملونقل
کشور
 وجود موانع ساختاری برای تامین مالی پروژههای زیرساختی در محیط ملی و بینالمللی و ضعف نظام مالی ایران در
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حمایت بخش خصوصي در این ارتباط
 عادت عمومی به استفاده از حملونقل شخصی و پایین بودن نسبی کمیت و کیفیت حملونقل عمومي در مسافرتهای
بینشهری ،حومهای و درون شهری
 نبود يكپارچگي بین شقوق مختلف حملونقل و همچنين ارتباط ضعیف آنها با حمل ونقل درون شهري و سكونتگاههای
حومهای
 تداوم قیمتگذاری دولتی در برخی حوزههای حملنقل ،تداوم رویههای غیر رقابتی و ناکارآمدی محيط كسبوكار براي
فعاليت بخش خصوصي
 بیانضباطی در مدیریت شهری به ویژه در کالنشهرها و کم توجهی به مقررات ملی و مقررات و ضوابط ساختمانی
 وجود آشفتگی در نظام اجرا و کنترل ساختمان
 خوگرفتن بازار فعالیتهای مهندسی ساختمان به تداوم وجود تعارض منافع در بین عناصر درگیر در آن و مقاومت
گسترده در برابر تغییر
 وجود  2587000واحد مسکونی خالی و  2100000خانه دوم که از یک طرف با تقاضای بازار سازگاری ندارد و از سوی
دیگر نظام عرضه و تقاضا را مختل ساخته است.
 تنگنای مالی دولت در تأمين هزینهی مسكن اقشار كم درآمد
 اسکان بیش از یک سوم جمعیت شهری در بافتهای ناكارآمد شهري شامل سكونتگاههاي غيررسمي در حاشيه شهرها
و بافتهای فرسوده
 چالشهای مالی و اجتماعی تجمیع مالکیت و اجرای طرهای بازآفرینی شهری
 تنگنای منابع مالی دولت و صعوبت تامين منابع مالي در سطحبینالمللی براي تكميل پروژه اي زيرساختي حملونقل.
 در پروژه مسكن مهر  :از کل واحدهای در دست احداث مسکن مهر  253653واحد نیمهتمام وجود دارد كه شامل :
 110000 yyواحد به دلیل انتخاب اشتباه مكان ساخت و دوری از مراکز خدماتی و هزینههای باالی تأمین خدمات،
فاقد متقاضی میباشد .
 yyبه تعداد  24000واحد نیز از نظر ساخت ،راکد ودارای متقاضی غیر موثر می باشد که به عدد  110000فاقد متقاضی
اضافه شده و دولت در قبال آنها تعهدی ندارد.
 yyپرونده حدود  36000واحد مسکن مهر به دالیل مختلف از جمله اختالفات سازندگان با تعاونیهای مسکن یا با
ادارات استانی و  ...در مراجع قضایی تحت رسیدگی است.

ج) استراتژي كالن وزارت راه و شهرسازي

 توسعه یکپارچه شبکه حملونقل ایران در قالب ده کریدور توسعه و با ايده كالن اتصال به شبکه حملونقلی کشورهای
همسایه و افزايش تجارت و گردشگری با آنان با هدف توسعه منطقهاي به ویژه مناطق پیرامونی و مرزی ایران
 افزايش سهم حملونقل عمومي در كليه شقوق حملونقل
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 حرکت از حملونقل و شهرسازی خودرومحور به سمت افزایش سهم حملنقل و شهرسازی ریلپایه و مبتنی بر
حملونقل عمومی
 تامين منابع مالي پايدار از طریق اجرای  قانون تشکیل صندق حملونقل ،بهرهبرداری از ظرفیت اقتصاد ملی شامل  
سرمایهپذیری سرمایهگذارن ملی و بینالمللی ،تسهیل امکان استفاده از صندوق توسعه ملی و بازارهای پول و سرمایه و
همچنین منابع بینالمللی
 بازخوانی موافقنامههای بینالمللی و ایجاد توافقهای جدید ،مقررات حملونقلی و تجاری و ارتقای مدیریت کریدورهای  
عبوری از ایران و همچنین ایجاد امکانات لجستیکی برای تسهیل مراوادات بینالمللی ،حضور فعالتر در بازاهای منطقه و
جهان و افزایش ترانزیت  
 کمک به شکلگیری بنگاههای بزرگ مقیاس برای افزایش قدرت رقابتپذیری بخش حملونقل در منطقه و جهان  
 افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و بینالمللی در حوزههای حملونقل و مسکن و شهرسازی
 توجه به كسبوكارهای نوپا در كنار سرمایهگذاری بخش خصوصی و عمومی در حوزههای حملونقل و مسکن و
شهرسازی
 تکمیل شبکهی راههای کشور و رشد متوازن آزادراهها ،بزرگراهها و راههای اصلی ،فرعی و روستایی
 ارتقای ظرفیت رقابتپذیری شهرهای ایران بهصورت ملی و بینالمللی.
 ايجاد يكپارچگي حملونقل درون شهري و برون شهري به منظور افزایش قابليت حرکت و جابجایی و سكونتپذیری
 ارتباط مناطق تولیدی ،گردشگری و سکونتگاهی روستایی به شبکه های اصلی و فرعی حملونقل
 ایجاد انضباط شهری و استقرار نظام اجرا و کنترل ساختمان
 رفع موارد تعارض منافع در میان عناصر فعال بازار فعالیتهای مهندسی ساختمان و نهادینهشدن اصول و ضوابط اخالق
مهندسی در این بازار
  ارتقاي قابليت زيستپذيري شهرها و كيفيت زندگي شهروندان با اجراي سياست بازآفريني شهري با رويكرد محله
محوري و مشاركت ساکنان
 تمرکز بر برنامهریزی جهت فراهمآوردن امکان تامین ،بهسازی و ارتقای مسکن حاشیهنشینان ،ساکنان بافتهای
فرسوده ،خانهاولیها و کمدرآمدها
 افزايش توان خريد ،بهسازی و ارتقای مسكن متقاضیان و همچنین تامین مالی سازندگان از طريق ابزارهاي مالي و
افزايش سرمايه بانك مسكن
 توسعه و اعتالی مهندسی ساختمان و گسترش و توسعه فناوریهای نوین در صنعت ساختمان و حوزه حمل و نقل و
زیرساخت
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د) برنامه آينده

 افزایش سهم ترانزیت و ارتقای نقش بین المللی سیستم حملونقل کشور و دستیابی به  10.5میلیون تن جابجایی بار
ترانزیت غیر نفتی (مجموعا حدود  17.7میلیون تن) در جهت تحقق سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی مشروط به رفع
موانع فراسازمانی.
 بهبود فرايندي جابهجايي بين مرزي در حوزهی بار و گردشگری كه بخش عمدهی بازار صادراتي و گردشگری کشور
را شكل ميدهد و توسعه زيرساختي و بهبود که مستقیما بر گسترش عدالت جغرافیایی به نفع مناطق پيراموني اثر خواهد
داشت.

 تشویق برقراري خطوط دريايي و هوايي و زميني و ريلي گردشگري با هماهنگي آژانسهاي گردشگري در حوزه تمدنی
ایران و جهان اسالم
 تسهیل دسترسی آزاد شهروندان و فعاالن اقتصادی به اطالعات تخصصی حوزهی راه و شهرسازی از طریق اجرای
طرح سكوي ارائه داده در جهت توسعه كسبوكارهاي برخط و اشتغال دانش بنيان توسط بخش خصوصي در حوزهی راه
وشهرسازی.
 تکمیل زیرساختها و افزایش طول خطوط اصلی ریلی به  13هزار کیلومتر (از جمله انعقاد قراردادهاي فاينانس خارجي
احداث قطار سريع السير تهران  -قم  -اصفهان و برقي كردن خط ريلي تهران  -مشهد ،گرمسار اینچهبرون ،و تهران-
تبریز) ،توسعه ریل به مراکز انبوه بار ،افزایش طول آزادراهها به  7500کیلومتر ،و همچنین افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری
بنادر تجاری به  263میلیون تن و ظرفیت فرودگاهها به  144میلیون نفر در پایان برنامه و افزایش پروازهای خارجی به
کشورهای پیرامون از فرودگاههای استانهای مرزی  
 نوسازي و تکمیل سامانههاي ارتباطي ،كمك ناوبري و راداري و بهينهسازي ساختار فضاي كشور با هدف تبديل آسمان
ایران به پل ترافيكي بینالمللی فیبين مناطق «اروپا -آسيا اقیانوسیه» و «اروپا -خاورميانه» و تبديل فضای هوایی ایران
به نقطه تعادل منطقهاي در افق ١٤٠٤
 تجهیز و توسعه امکانات بنادر ،شکلدهی شبکه بنادر به منظور فعالسازی بنادر کوچک ،توسعه خطوط ریلی در درون
بنادر بزرگ ،توسعه پسکرانهها و همچنین توسعه و تجهیز پایانههای مرزی زمینی ،ریلی و هوایی
 اجرای طرح جامع پارکهای لجستیکی و ایجاد سایر امکانات برای حملونقل داخلی و بینالمللی
 اجرای سیاست احداث و بهره برداری از مراکز لجستیکی چندوجهی در مراکز عمده تولید و جذب بار در کشور با هدف
گسترش حملونقل ریلی در مسافت های طوالنی و تجمیع و توزیع بار در فاصلههای کوتاهتر از طریق حملونقل جادهای.
 ارتقای رویکرد بازرگانی در مدیریت و گسترش ظرفیت استفاده از توانمندي بخش خصوصی از طریق واگذاری مدیریت
بنادر كشور و بصورت مشارکت عمومی -خصوصی (از جمله انعقاد قرارداد واگذاري عمليات نگهداري و بهره برداري
فازهاي  1و  2بندر شهيد رجايي)
 تجاریسازی و تقویت رقابتپذیری و نقشآفرینی منطقهای و افزایش بهرهوری فرودگاههاي كشور با راهبرد ورود
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فرودگاههای بزرگ در زنجيره ارزش شبكه بين المللي فرودگاهي
 جلب سرمایهگسترده ملی و بینالمللی در توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) و هفت فرودگاه بینالمللی دیگر ،فعالسازی
فرودگاههای کوچکتر از طریق شکلدهی شبکه فرودگاهی و توسعه و نوسازی ناوگان هوایی به ویژه هواپیماهای بُرد کوتاه

به منظوررسیدن به اهداف برنامه ششم مبنی بر رسیدن به تعداد مسافر هوايي داخلي  36ميليون مسافر و تعداد ناوگان
 228فروند
 ارتقا ظرفيت اشتغال با استفاده از كسبوكارهای نوپا در حوزههای حملونقل ،مسکن و توسعه شهري هوشمند در قالب
طرح ایجاد مركز كسبوكار نوپاي حوزهی راه و شهرسازي.
 کاهش شدت مصرف سوخت از طریق اجرای سیاست توسعه حملونقل ریلی و نوسازی انواع ناوگان عمومی
حملونقل(جادهای ،ریلی و هوایی) ،کاهش متوسط طول عمر ناوگان باری از  17.3سال به  15سال،اتوبوس از  12.7سال
به  12.5سال ،مینیبوس از  24.6سال به  18سال و سواری کرایه بین شهری از  8.2سال به  8سال و افزایش تعداد ناوگان
فعال هوايي از  148فروند به  228فروند در پایان برنامه ششم
 اجرای طرحهای افزایش ایمنی حملونقل از طریق مدیریت هوشمند جادهای ،حذف نقاط حادثه خیز،ارتقاء ظرفیت
محورهای شریانی ،نوسازی ناوگانهای حمل ونقل ،و همچنین ارتقای فناوری ناوبری در سایر شقوق.
 ايجاد منابع مالي پايدار از طريق تأسيس صندوق توسعه حملونقل در راستاي استفاده بهينه از منابع وزارت راه و
شهرسازي و شركتها و سازمانهاي زيرمجموعه در جهت تخصيص مؤثر منابع به پروژههاي با اهميت و اولويت بيشتر
وجلوگيري از پراكندگي تخصيص اعتبارات.
 اقدام جهت تأمين ناوگان ريلي و همچنين اقدام در جهت تشكيل ليزينگ ريلي
 افزايش سهم حملونقل عمومي مبتني بر استفاده بهينه از شيوه ريلي در حملونقل حومهاي از طريق راهاندازي
قطارهاي حومهاي در كالنشهرها و دستيابي به سهم  %18مسافر حومهاي
 طراحی  33ایستگاه راهآهن برای اجرای سیاست شهرسازی ریلپایه و توسعهی شهری مبتنی بر حملونقل عمومی
 هماهنگی و پیگیری اجرای یافتههای طرح ساماندهی منطقه شهری تهران-کرج
 احداث ،آسفالت و بهسازی روکش ساالنه حدود هزار و پانصد کیلومترراه روستایی با تامین اعتبار هزار میلیارد تومان در
بودجه سالیانه
 يكپارچگي حملونقل درونشهري و برونشهري مبتني بر ايجاد سازمان برنامهريزي كالنشهرها و بازنگري طرحهاي
اتصالي برون و درونشهري
 فراهم آوردن زمینهی تولیدمسکن مطابق برنامه ششم توسعه و طی آن در سطح کشور با تجهیز منابع مالی برای
سازندگان و افزایش قدرت خرید خانوارهای با درآمد متوسط و کمدرآمدها
 هماهنگی و اجرای طرح مسکن اجتماعی از طریق حساب صد حضرت امام (ره) و بنیاد مسکن و مشارکت نهادهای
حمایتی و امدادی برای گروههای کمدرآمد به تعداد  500هزار واحد مطابق برنامه ششم.
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 توسعه مسکن روستایی به تعداد  900هزار واحد از طریق بنیاد مسکن
 بازنگری بنیادین در نظام طراحی ،توسعه و مدیریت شهری به منظور ایجاد و گسترش انضباط شهری
 اجرای نسل جدید شهرهای جدید
 ارتقا و توسعهی نظام مهندسی و کنترل ساختمان با جلب مشارکت مهندسان و همکاری سازمانهای نظام مهندسی
 تمرکز بر افزایش قدرت خرید خانهاولیها   
 تمرکز بر اجراي سياستها و برنامههاي بازآفريني شهري با مشاركت دستگاه ها عضو ستاد ملي و شهرداري ها در
ساالنه  ٢٧٠محله
 اجراي پروژه هاي محرك توسعه و ایجاد فضاهای عمومی در بافتهاي حاشیهای و فرسوده با هدف هویت بخشی و
تحريك توسعه در آنها
 در بخش مسكن مهر:
  yyتكميل و تحويل واحدهاي باقيمانده واجد متقاضی
 yyهماهنگی جهت احداث خدمات زير بنايي و روبنايي مورد نياز مجتمعهای مسكن مهر توسط نهادهای قانونی ذیربط.

