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  مقدمه -1

دادن فرآیند توسعه اقتصادي، نیز در  هاي زیر بنایی هر جامعه است که عالوه بر تحت تأثیر قرارونقل ازجمله بخشدر جهان امروز، بخش حمل

وامع هاي مختلف جهاي پلی است که بخشمثابه پایهدر بازار مصرف، به رابط ونقل، با ایفاي نقششود. حملجریان توسعه دچار تغییر و تحول می

بادوامی براي شهر، منطقه و کشور است که مکان ثابتی دارد.  ونقل سرمایهکنند. زیرساخت حملحرکت می با عبور از آن، به سمت توسعه پایدار

ها، سیستم ارتباطی (همانند کنترل ترافیک هوایی)، ها، بنادر، فرودگاهکانالآهن، ها، خطوط راهونقل شامل راهموجودي سرمایه در بخش حمل

ي سوي انحصار، دارا بودن ماهیت کاالگیري این فعالیت بههایی چون جهتباشد. براي این زیرساخت ویژگیها و سایر مراکزي از این قبیل میپایانه

  .)1388(دائی کریم زاده و همکاران،  شودشمرده میمحیطی و صوتی) برآمد خارجی (آلودگی زیستعمومی و پی

ا ها و خانوارهگذاري در این بخش، تصمیمات تولید و مصرف بنگاهشود سرمایهونقل عنوان میدر خصوص آثار ناشی از توسعه زیرساخت حمل

شود و به این دلیل است که انی محسوب میهاي خصوصی کاالي عمومی و مجونقل ازنظر بنگاهدهد چراکه، تجهیزات زیرساخت حملرا تغییر می

عمومی فوق،  دانند، درنتیجه گسترش میزان سرمایهاي بخش خصوصی حتی نهاده نیروي کار میبسیاري از اقتصاددانان آن را مکمل کاالي سرمایه

الملل، . به اعتقاد بسیاري از اقتصاددانان بیندهدسطح تولید و میزان استفاده از سایر عوامل تولید چون نیروي کار و سرمایه خصوصی را تغییر می

اروپا و -جمهوري اسالمی ایران پل ارتباطی آسیا ارزش مبادالت کاالیی فراتر خواهد رفت. حجم مبادله جهانی خدمات در قرن میالدي آتی از

یلی)، ر-اي (زمینیونقل جاده از طریق حملوانتقال کاالتواند نقش کلیدي در نقلباشد و به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی میجنوب می-شمال

اي ههوایی و دریایی ایفا کند. این موقعیت ممتاز ایران در منطقه با فروپاشی شوروي سابق دوچندان گردیده، بطوریکه شرایط مناسبی براي کاال

اري گذجانبه و سرمایهاز جنگ تحمیلی، تالش همهبه همین منظور، پس  فراهم آورده است. اي کاال و خدماتتر شدن بازار منطقهترانزیتی و فعال

آمده تا بتواند امکانات ترابري خود را در اختیار کشورهاي منطقه قرار دهد و در عرصه عملونقل بهتوسعه شبکه ارتباطات و حمل عظیمی در زمینه

  .1المللی صدور خدمات ترانزیت کاال، جایگاه شایسته خود را بیابدبین

ونقل باعث افزایش رشد اقتصادي این گذاري در حملدهد که سرمایهشده در سطح کالن اقتصادي برخی از کشورها نشان می مطالعات انجام

را  ونقلهاي حملگذاري در زیرساختگذاري خصوصی باعث افزودن بازدهی اجتماعی نیز شده است، سرمایهکشورها شده و به سبب اینکه سرمایه

شود؛ و از طرف دیگر باعث هاي تولید میونقل سبب کاهش هزینهگذاري در حملانداز اقتصاد داخلی نیز سرمایهچشمبه دنبال داشته است. در 

  سازد.ها را فراهم میافزایش امکان دسترسی به بازار، تنوع ستاده هاي تولید و باالخره ابزار توسعه بخش

واسطه مصرف، در فرایند رشد اقتصادي تأثیرگذار و از آن تأثیرپذیر است. به -دعنوان یکی از اجزاي مهم چرخه تولیونقل بهحملطورکلی به

ه و هاي اقتصادي در مناطق مختلف کشور گشتتواند منجر به تمرکز یا پراکنش فعالیتتأثیراتی که بر ساختار فضایی و کالبدي کشور دارد، می

). از منظري دیگر تجارت نیز نقش بسزایی در رابطه 1376ین باشد (محمودي، آفربسته به سطح دسترسی ایجاد شده، در توسعه این مناطق نقش

ونقل و رشد اقتصادي دارد. تجارت، محرك اصلی رشد اقتصادي است و با آن رابطه دوجانبه دارد. بدیهی است بدون وجود بین زیرساخت حمل

نیاز رشد اقتصادي است. سیستم ونقل کارآمد پیشتر وجود سیستم حملرو به تعبیري عامپذیرد، ازاینونقل تجارت صورت نمیهاي حملزیرساخت

شود. دوم منجر به هاي تولید میتبع آن کاهش هزینهونقل و بههاي حملسازد. اول منجر به کاهش هزینهونقل کارآمد دو فرصت را مهیا میحمل

تواند بر تجارت و تولید ناخالص ونقل میباشت سرمایه در بخش حملرو انشود. ازاینهاي شغلی میافزایش سطح دسترسی به بازارها و فرصت

ونقل هاي اقتصاد شامل کشاورزي، صنعت و خدمات غیر از حملگذاري روي سایر زیربخشداخلی کشورها تأثیرگذار بوده و از این طریق بر سرمایه

  نیز تأثیرگذار باشد.

هاي ونقل کشور در خصوص چالشونقل کشور، ازنظر خبرگان حملوجود مانند طرح جامع حملگزارش حاضر عالوه بر استفاده از اسناد باالدستی م

گذر  1394ونقل بهره الزم برده شد. همچنین با توجه به اینکه از سال اول طراحی مطالعات طرح جامع یعنی سال هاي حملموجود در زیربخش

ارائه  ونقل، بهن سال تبیین خواهد شد. همچنین عالوه بر نتایج فاز آخر طرح جامع حملها با واقعیت در ایبینیشده است، لذا میزان انطباق پیش

  ونقل از منظر این طرح ملی نیز پرداخته خواهد شد.مدت بخش حملهاي کوتاهتوصیه

  

                                                           
1. Boopen (2006) 
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  ونقل کشورهاي حملبررسی شیوه -2

ننده کعت سرزمینی و تکثر کشورهاي عموماً صادرکننده مواد خام و مصرفهاي آسیا و اروپا، وسکشور ایران به لحاظ استقرار در محدوده اتصال قاره

اد اي را در متن اقتصعنوان نقاط مهم تولید و جذب کاال تلقی شوند، مزایاي گستردهتوانند بهاي در همسایگی؛ که میکاالهاي مصرفی و سرمایه

اي و ریلی در کنار بنادر اقیانوسی که برخی از همسایگانش از آن برخوردار هاي گسترده جادهمندي از شبکهونقل خود جاي داده است. بهرهحمل

جود ونیستند و دارا بودن منابع سرشار انرژي و سوخت ارزان، کشور ایران را به کشوري کامالً استراتژیک به لحاظ اقتصادي مبدل ساخته است. با

ج است. وري پایین در رننیافته و از ناکارآمدي و بهرهاش توسعههاي بالقوهبا توانایی ونقل ایران متناسبها، بخش حملتمام این امکانات و پتانسیل

و  ریزي، اقتصاديدستور کار مدیریان ارشد برنامه بایست قویاً درباشد که میها میگذاري و مدیریت زیرساختها نیازمند سرمایهرفع این ضعف

 ونقل کشور قرار گیرد.حمل

 554معادل  1396ونقل کشور در جابجایی بارهاي داخلی، کل بار جا به جا شده در این حوزه طی سال عملکرد بخش حمل عنوان مروري بربه

درصد آن به شکل کابوتاژ دریایی بین بنادر داخلی کشور  5و  آهنراهدرصد آن از طریق  4/8، هاجادهدرصد آن از طریق  6/86میلیون تن بوده که 

  است. شدهحمل 

میلیون تن بوده  5/144هاي واردات، صادرات، ترانزیت و ترانشیپ کاالهاي غیرنفتی، ونقل خارجی کشور در حوزهسال عملکرد حمل طی همین

درصد و بخش  6/12اي با درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به دنبال آن بخش جاده 76است که از این میزان بخش دریایی با 

، بنادر کشور (بدون در نظرگیري بندر خارك) 1396اند. نکته حائز اهمیت آن است که در سال هاي بعدي واقع شدهد در رتبهدرص 5/11ریلی با 

میلیون تن عملکرد داشته است. درواقع، بدون  114تنهایی، اند و بندر خارك بهمیلیون تن داشته 86در بخش کاالهاي نفتی عملکردي در حدود 

  .ونقل کشور فراتر بوده استهاي حملل بین بنادر داخلی (کابوتاژ)، این حجم مبادالت، از کل تجارت غیرنفتی مجموع شیوهونقدر نظرگیري حمل

  ايشیوه جاده -2-1

که طور اي بیشترین تعداد سفرها را به خود اختصاص داده است. در ایران نیز همانونقل جادهونقل در جهان، حملهاي مختلف حملدر بین شیوه

  وانتقال بار بین نقاط تولید و جذب بار دارد.در آمارها اشاره شد سهم باالیی در نقل

ته هاي گذشونقل، طی سالهاي حملتر نسبت به سایر شیوهبرداري سریعایجاد قابلیت دسترسی باالتر براي مردم و امکان اجرا و بهره واسطهبه

ونقل داخلی اي بوده که حملگونهکشور صورت گرفته است. شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور نیز به هايهاي بیشتري براي توسعه راهگذاريسرمایه

ي بردارها به بهرههاي کمتري در حوزهونقل هوایی، پروژهبر بودن اجراي مسیرهاي ریلی و حملعمدتاً از طریق زمینی انجام گرفته و به علت هزینه

  ها انجام شده است.ی از جابجایی کاالهاي داخلی از طریق این شیوهرو درصد پاییناند و ازاینرسیده

  ايجاده ونقلهاي مهم حملچالش -2-1-1

هزار دستگاه کامیون، کامیونت، اتوبوس،  400بر حدود ي خودمالکی عمده ناوگان است. این پدیده بالغاي، پدیدهونقل جادههاي مهم حملاز چالش

  گیرد.میبوس و تاکسی را دربر مینی

تبع آن کل کشور را گرفته است، میزان تلفات و خسارات باالي ناشی از تصادفات رانندگی اي و بهونقل جادهمعضل مهم دیگري که گریبان حمل

ردیده گهاي مدیریتی آن کمتر توجه ونقل بیشتر از جهت مسائل فنی و مهندسی است و به جنبهمتأسفانه نگرش کنونی به مقوله ایمنی حملاست. 

ترین ونقل باید به نحوي ساماندهی شود که در آن، رفع مشکالت و اثرات منفی ناشی از تصادفات به سهلیک سیستم منضبط و کاراي حمل. است

راي ب عنوان یک ضرورت جدي مطرح است واي در کشور بهگذاري الزم براي ارتقاي ایمنی جادهپذیر باشد. امروز سرمایهو کارآمدترین شکل امکان

مطابق نتایج مطالعات طرح  .تحقق این مهم اصول ارتقاي ایمنی شامل آموزش، مهندسی، نظارت یا اجراي قانون، امدادرسانی و ارزیابی مطرح است

ها اي نیازي به احداث مسیر جدید وجود نداشته و تنها ارتقاء مسیرهاي موجود و نگهداري آنونقل جادهونقل کشور، در بخش حملجامع حمل

  بایست در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قرار گیرد.می

  در ادامه ارائه شده است. 96اي در سال ونقل جادهاي از آمار حملدر ادامه خالصه

   



6 

  1396اي کشور در سال ونقل جادهخالصه آمار عملکرد حمل 1-2جدول 

  مقدار  واحد  عنوان شاخص  دیفر

  88012  کیلومتر  راه (بدون راه روستایی)هاي تحت حوزه استحفاظی وزارت راه  1

  480  میلیون تن  میزان کل کاالهاي جابجا شده در سطح کشور (تخمینی)  2

  428  میلیون تن  میزان کل کاالهاي جابجا شده در سطح کشور (بارنامه)  3

  507  کیلومتر  متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیونی (بارنامه)  4

  9282  هزار تن  شور با کامیونمیزان ترانزیت کاال از ک  5

  2115  هزار تن  ايمیزان واردات به کشور با سفرهاي جاده  6

  6839  هزار تن  ايمیزان صادرات از کشور با سفرهاي جاده  7

 1396اي ونقل جادهمنبع: سالنامه سازمان راهداري و حمل

  ونقل ریلیحمل -2-2

یم قیمت و حجونقل مواد ارزانباشد. این روش براي حملنقل در بخش جابجایی کاال در جهان میوانواع حمل ترین صرفهبهاین شیوه یکی از مقرون 

زي، ها شامل زیرساآهن خیلی باال است. این هزینهبرداري از راههاي ثابت احداث و بهرهمانند انواع مواد معدنی و شیمیایی بسیار مطلوب است. هزینه

روش براي  ترینطورکلی این شیوه مناسبباشد. بههاي متغیر آن نسبتاً پایین میبه همین علت هزینه باشد.یروسازي، تجهیزات و تأمین ناوگان م

  هاي بزرگ در فواصل طوالنی است.حمل محموله

هستند  ن در تالشاي قرار گرفته و مسئوالهاي گذشته مورد توجه ویژههاي ریلی در سالونقل ریلی در اقتصاد، توسعه زیرساختبه دلیل تأثیر حمل

حال و باوجوداینکه کریدورهاي ترانزیتی هاي مؤثري در توسعه اقتصادي کشور بردارند اما بااینهاي مختلف ریلی گامبا گسترش و اجراي پروژه

  راهم نشده است.هاي ریلی موردنیاز براي ترانزیت کاال از طریق کشور فوانتقال کاال مهیا است، هنوز زیرساختمناسبی در کشور براي نقل

رایطی شود. شهاي اقتصادي به مانعی در راه توسعه و رشد اقتصادي کشور تبدیل میونقل کشور متناسب با نیازها و ضرورتعدم رشد شبکه حمل

هاي کشور تناسبی دگاهاي و این دو با فروونقل جادههاي حملهاي قطار با پایانهها نیست و تعداد ایستگاهآهن و جادهکه در آن تناسبی میان راه

آهن ندارند ولی فرودگاه دارند تا زمانی که ساختار این بخش مهم در اقتصاد ایران دچار تحول حتی شهرهایی هستند که هنوز ایستگاه راه ندارند.

  هاي قانونی امیدوار بود.توان به اجرایی شدن مصوبهجدي نشود نمی

منابع انرژي با برقی کردن موتورهاي دیزلی و تغییر سوخت گازوئیلی به گازي، توسعه خطوط یک  ور شدناستفاده بهینه از سوخت فسیلی و بهره

 هاتیفظر یتمامگیري از هاي مترو، تجهیز ناوگانی متناسب با نیازها، افزایش سرعت، بهرهشهري، افزایش خطوط، مسیرها و ایستگاهو دوخطه برون

هاي پیشرفته عالئم و ارتباطات و اختصاص بودجه کافی به توسعه پایدار شبکه ریلی کشور از مانههاي بخش خصوصی، مجهز شدن به ساو قابلیت

 20نگري بر پایه دانش و تجربیات سازنده است. داشتن نقشه راه گذاري در شرایط پیچیده دنیاي امروزي با مالحظات آیندهاهم ضروریات سیاست

بخش  هاي اجرایی و اقبال عملی برگیري و دستگاهه اصل تفکر، تفاهم و تعامل در ساختارهاي تصمیمکیفی و توسل ب و یکمساله و تعیین الزامات 

ونقل ریلی در اقتصاد کشور را که اجراي این اقدامات نقش و جایگاه حمل آیدحساب میخصوصی نیز از نیازهاي مبرم کشور در زیر بخش ریلی به

  نماید.نمایان می

  1396ونقل ریلی کشور در سال ملکرد حملخالصه آمار ع 2-2جدول 

  مقدار  واحد  عنوان شاخص  دیفر

  10500  کیلومتر  خطوط آهن اصلی  1

  7/46  میلیون تن  میزان کل کاالهاي جابجا شده در سطح کشور  2

  700  کیلومتر  متوسط سیر ریلی  4

  1586  هزار تن  میزان ترانزیت کاال از کشور  5

  3071  هزار تن  میزان واردات به کشور  6

  11996  هزار تن  میزان صادرات از کشور  7

  1396آهن ج.ا.ا. سال منبع: سالنامه شرکت راه 



7 

  ونقل ریلیهاي مهم حملچالش -2-2-1

رانه ااي از اعتبارات و یونقل جادهباشد که حملاي میگونهها و اعتبارات دولتی بهمصرف یارانه ،ونقل ریلی، عمالً نحوه تخصیصباوجود مزایاي حمل

 بیشتري برخوردار است.

آهن کامالً سنتی و به برداري راههاي کاري در ساخت و بهرهنشده و برخی روشو عمومی  آهن در ایران از نخست بومیصنعت راههاي تکنولوژي

 باشد.هاي بهینه و فارغ از اصول مهندسی روز میدور از روش

هاي هاي بخش غیردولتی و نبودن عنصر رقابت در فعالیتگذاريمناسب براي فعالیت و سرمایه هاي ریلی موجب فقدان بستردولتی بودن فعالیت

 ونقل ریلی شده است.وري ادارات دولتی به حملبخش ریلی و همچنین تعمیم مشکالت بروکراسی و بهره

هاي موجود بیان شده ترین چالشمه برخی از مهمونقل ریلی کشور بوده و هست لیکن در اداهاي زیادي بر سر راه توسعه حملطورکلی چالشبه

  است:

  ضعف در مدیریت منابع موجود و توفیق در کسب منابع جدید -1

  هاهاي فنی و تأمین مالی پروژهمحدودیت -2

وز به دارد که هن وجود یمهمونقل ریلی و شکل شبه شعاعی با مرکزیت تهران (نقاط مولد و جاذب سفرهاي کامل نبودن شبکه حمل - 3

  اند.)شبکه متصل نشده

اي (مدیریت شهري و نقش و جایگاه خطوط حومهدرون ونقل عمومیهاي حملشهري با سرویسونقل ریلی برونناهماهنگ بودن حمل -4

  واحد ترافیک)

 صاديتوجیه فنی و اقت طه تقاضاواسشوند تا آنکه فقط بهبندي میاي اولویتها بر مبناي مالحظات سیاسی، اجتماعی و منطقهپروژهاکثراً  -5

  ها مشخص گردد.تقدم و تأخر آن

  هاتبع عدم ثبات در تأمین مالی پروژهازحد بودجه دولت به نفت و بهها به بودجه عمرانی دولت و وابستگی بیشوابستگی پروژه -6

هاي نوین افزایش ظرفیت بدون نیاز به احداث ا و سیستمههاي موجود و کندي در استفاده از تکنولوژيوري پایین در استفاده از ظرفیتبهره -7

  خط جدید

  باال شدهتمامهاي واسطه کندي، ناکارآمدي و هزینهاز دست دادن سهم به -8

  هاي مفید کاريگیري از آموزششدن اهمیت مدیریت منابع انسانی و پرورش نیروي انسانی کیفی با بهرهفراموش -10

  ها به بخش خصوصی و نبود برنامه کالن و اجرایی براي ایجاد هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصیفعالیت نابسامانی در واگذاري -11

  ونقلهاي بخش حملهدفمند نبودن اعتبارات و یارانه -12

  ونقل دریاییحمل -2-3

یی، واردات و صادرات کاال که پایه تجارت ونقل دریاپذیرد. بدون وجود حملونقل از طریق دریاها صورت میدرصد تجارت جهانی حمل 90بر بالغ

اقتصادي  -هاي تجارينامهبرابر شده که از دالیل آن موافقت 3سال اخیر بیش از  30جهانی است، مقدور نبود. میزان تجارت دریایی جهان طی 

کنار اثرگذاري سازمان تجارت و غیره در  ESCAP2 ،ASEAN3 ،ECO4، OECD5هایی نظیر چندجانبه بین کشورها و به وجود آمدن سازمان

المللی اي و موانع گمرکی و همچنین اثرگذاري سازمان بینهاي تعرفهبر رونق اقتصادي جهان با اعمال قوانین رفع محدودیت WTO6جهانی 

ها نیز عمدتاً د. خود هزینهگذارنها تأثیر بسزایی روي میزان تجارت میونقل، هزینهطورکلی در حملدهند بهدریانوردي است. مطالعات نشان می

 20ونقل، ظرفیت تجارت را حدوداً به میزان هاي حملدرصدي هزینه 10افزایش  کهطوريبهمتأثر از فواصل جغرافیایی و سرعت جابجایی هستند. 

وري ن میان افزایش بهرهشوند. در ایدرصد می 40ونقل تا هاي حملهاي نامناسب باعث افزایش هزینهدهد. همچنین زیرساختدرصد کاهش می

                                                           
2 Economic and Social Commision for Asia and the Pacific 
3 Association of Southeast Asian Nations 
4 Economic Corporations 
5 Organization for Economic Co-operation and Development 
6 World Trade Organization 
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 ونقل دریایی کامالً مؤثر باشد.هاي حملتواند در کاهش هزینهبنادر می

اي و هاي جاده). با نگاهی به متوسط فاصله حمل شیوه10-3هاي طوالنی است (شکل ونقل در مسافتترین شیوه حملونقل دریایی ارزانحمل

ی با هاي گذشته متوسط سیر سفرهاي کامیونا به شکل نسبتاً دقیقی تعیین کرد. با بررسی آمار سالها رتوان محدوده کارکردي این شیوهریلی، می

دهد، کیلومتر بوده است. این امر نشان می 700کیلومتر بوده و این درحالی است که همین مسافت براي سفرهاي باري ریلی  500بارنامه حدود 

تر شیوه ریلی اقتصادي است. به همین پذیرند و براي سفرهاي طوالنیظ هزینه واحد حمل توجیهکیلومتر به لحا 500اي تا حدود سفرهاي جاده

  پذیر بوده و اقتصادي است.هاي طوالنی و بارهاي حجیم یا سنگین توجیهشکل سفرهاي دریایی براي مسافت

  
  سازمان بنادر)-دریایی ونقلها به لحاظ هزینه (کتاب حملونقل دریایی با سایر شیوهمقایسه حمل 1-2شکل 

 

  ونقل دریایی:هاي خاص صنعت حملیژگیو

  ونقل دریایی از بازار آزاد برخوردار است.حمل -1

  مندي از اقتصاد مقیاس رقابتی است.واسطه هزینه پایین و بهرهونقل دریایی بهحمل -2

  .مند بوده و از ساختار مناسبی برخوردار استصنعت کشتیرانی در جهان، نظام -3

  

که براي اطالع از میزان وابستگی هر اقتصاد به نحويکند. بهونقل دریایی نقشی مهم در اقتصاد کشورها ایفا میهاي فوق حملواسطه ویژگیلذا به

 یگیري این شاخص، ارزش تجارت خارجتعیین شده است. براي اندازه »فاکتور وابستگی دریایی«یا  MDF7عنوان ونقل دریایی شاخصی بهحمل

انجام شد  1995اي که در سال طی مطالعه کنند.صورت درصد بیان میدریایی کشور را بر تولید ناخالص داخلی تقسیم نموده و عدد حاصله را به

را به خود اختصاص داد. در بین کشورهاي مورد مطالعه کشورهایی همچون  22درصد جایگاه  35کشور با  38ایران از منظر این شاخص، در بین 

ونقل دریایی در اقتصادشان مؤثر بوده دهد تا چه حد حملهاي اول تا چهارم قرار داشتند که نشان میگاپور، مالزي، تایلند و امارات در جایگاهسن

قتصاد ا هاي اخیر عمده تولیدات کشورهایی نظیر چین و برزیل نیز از طریق دریا به سایر کشورها ارسال شده است. از سوي دیگراست. البته در سال

هاي کرایه در مسیرهاي مختلف و چرخه هاي آماري حاصل از مقایسه زمانی تغییرات نرخجهانی نیز بر تقاضاي کشتیرانی کامالً مؤثر است. بررسی

 آمار و عملکرد اي ازسازد. در ادامه خالصهونقل دریایی و اقتصاد را نمایان میاي نزدیک بین تقاضاي حملتجاري کشورها در اقتصاد جهانی رابطه

  بنادر کشور در جدول ارائه شده است.

   

                                                           
7 Maritime Dependency Factor 
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  1396ونقل دریایی کشور در سال خالصه آمار عملکرد حمل 3-2جدول 

  مقدار  واحد  عنوان شاخص  دیفر

  31  عدد  تعداد کل بنادر فعال زیر نظر سازمان  1

  12  عدد  بنادر تجاري مهم کشور  2

  1/121  میلیون تن  عملکرد غیرنفتی بنادر کشور  3

  5/85  میلیون تن  عملکرد نفتی بنادر کشور (بدون بندر خارك)  4

  5/8  میلیون تن  میزان ترانزیت کاال از کشور  5

  6/3  میلیون تن  میزان ترانشیپ کاال از کشور  6

  6/38  میلیون تن  میزان کابوتاژ کاال از کشور  7

  7/36  میلیون تن  میزان واردات به کشور  8

  116  یلیون تنم  میزان صادرات از کشور  9

  2/3  میلیون تن  هاسایر رویه  10

  1396منبع: سالنامه سازمان بنادر و دریانوردي سال  

  ونقل دریاییهاي مهم حملچالش -2-3-1

هاي متفاوتی در این حوزه در سطح جهانی موجود است که از میان ونقل دریایی، چالشنظران و متخصصین مختلف حوزه حملاز دیدگاه صاحب

  توان به عناوین زیر اشاره نمود:ها میآن

  زیست دریاییچالش مسائل محیط -1

  چالش کمبود نیروي انسانی متخصص حوزه دریایی در سطح جهان -2

  چالش امنیت دریانوردي -3

  چالش ایمنی دریانوردي -4

ها ازنظر کارشناسان خبره و مدیران این حوزه ترین آنبرد که مهمونقل دریایی ایران، از مشکالت دیگري نیز رنج میحال، بخش حملدرعین

  اند از:عبارت

 المللیهاي عملیاتی بینهاي اقتصادي و محدودیتتحریم 

 هاي کانتینري، بنادر خشککرانه (اعم از تأسیسات نزدیک و دور از ساحل، شامل پایانههاي انباشته در حوزه لجستیک پسماندگیعقب ،

 و ...)خطوط ریلی منشعب از بندرگاه 

 هاوري پایین در عملیات بندري خصوصاً در بخش تخلیه و بارگیري کشتیبهره 

 هاي توسعه با توجه به امکانات و منابع در اختیارعدم تناسب میان تکالیف و اهداف برنامه 

 ايهاي سرمایهها و پروژهتأمین کسري منابع مالی موردنیاز براي اجراي طرح 

 هادریایی و نحوه مقابله با آنزیست مسائل روزافزون محیط 

 گذاري خارجی در بنادر کشورنحوه جذب سرمایه 

 ونقل دریایی کشورکمبود نیروي انسانی متخصص در حوزه حمل 

 سازي کشوردر صنعت کشتی وجود چالش 

 هاي دریایی کشورعدم هماهنگی کافی بین ارگان 

 یها در بندر شهید رجایتمرکز باالي فعالیت  
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  قل هواییونحمل -2-4

ترین مزیت استفاده از این شیوه حمل، سرعت باالي آن در ونقل هوایی در فرآیند تجارت رو به فزونی است. بزرگطی سالیان اخیر نقش حمل

دارند،  ینظر تجارت، این شیوه براي جابجایی کاالهاي لوکس که نسبت ارزش به وزن بسیار باالیباشد. از نقطهونقل میمقایسه با سایر شقوق حمل

ر گیرد. این روش حمل دقیمت و موارد مشابه مورداستفاده قرار میهمچون دارو، مرسوالت با اهمیت پستی، قطعات الکترونیکی و کامپیوتري گران

 دالیل مهم اینهاي دیگر در جهان برخوردار بوده است. یکی از ها، از بیشترین رشد در بین شیوهچند دهه اخیر باوجود سهم ناچیز از کل جابجایی

  امر، توسعه هواپیماها براي حمل بارهاي سنگین در فواصل طوالنی است.

ونقل هوایی و تقاضاي آن در کشور ایران مبین نقش مهم این زیر بخش در اقتصاد ملی همبستگی معنادار بین رشد اقتصادي و رشد صنعت حمل

ا به دنبال خواهد داشت و این مهم منجر به افزایش رفاه و استفاده بیشتر از این است. رشد اقتصادي به دنبال خود افزایش درآمد سرانه کشور ر

هاي مطلوبی را براي تبادل کند. فرصتونقل نسبتاً گران خواهد شد. این صنعت راهکارهاي جدیدي را براي اشتغال و تجارت ارائه میشیوه حمل

  کند.هاي دیگر را مهیا میورسوم سرزمینها و آدابآورد و لذت آشنایی با فرهنگاطالعات فراهم می

  

  1395ونقل هوایی کشور در سال خالصه آمار عملکرد حمل 4-2جدول 

  مقدار  واحد  عنوان شاخص  دیفر

  54  عدد  هاي فعالتعداد فرودگاه  1

  3/14  هزار تن  8میزان کاالهاي جابجا شده در سطح کشور  2

  220  هزار تن  9آمار تخمینی بار همراه مسافر  4

 1395منبع: سالنامه سازمان هواپیمایی کشوري سال  

  

  ونقل هواییهاي پیش روي صنعت حملچالش -2-4-1

  المللیهاي بینتحریم -1

  نوسانات قیمت دالر -2

  نوسانات قیمت سوخت -3

  سیستم ترانسفر فرودگاهی ضعیف -4

  مشکالت مربوط به اخذ ویزا براي بسیاري از کشورهاي جهان -5

  ايطقهرقباي من -6

   

                                                           
  بار و محموالت پستی 8
  کیلوگرم بار همراه داشته باشد. 10متوسط حدود  طوربهبا این فرض که هر مسافر در پروازهاي داخلی  9
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  ونقل کشورطرح جامع حمل -3

  ونقلاهداف طرح جامع حمل

 دوره یط کشور شهريبرون ونقلحمل زیربناهاي توسعه و ساخت یکپارچه و بلندمدت برنامه تدوین و تهیه براي ریزيبرنامه بسته یک تهیه

 1409 لغایت 1389 سالهبیست

  ونقللزوم مطالعات جامع حمل

  شقوقدر تمامی کشور ونقلحمل هايزیرساختتوسعه متوازن و هماهنگ 

 هاي توسعه برنامه صورت راهبردي، جامع، مستمر، پویا و هماهنگ باریزي بهبرنامه با ونقلوري عملیات حملفزایش کارایی و بهرها

 فرهنگی و اقتصادي و اجتماعی، سیاسی

 ونقلبر سیستم حمل.. ، فرهنگی و.هاي اقتصادي، اجتماعی، فناوريحاظ نمودن اثرات متقابل توسعه بخشل 

 المللی بهینه از منابع و رقابت در بازارهاي بین استفاده و پایدار هاي توسعهتحقق برنامه ونقل درستفاده از نقش اساسی سیستم حملا

 ايو منطقه

  ونقلتاریخچه طرح جامع حمل

  امضاء قرارداد و شروع پروژه (فاز شناخت) - 1382بهمن 

 پروژه توقف - 1383 سفندا 

 مجدد پروژه با تیم اصلی شروع - 1385 ردیبهشتا 

 گزارش فاز اول (نهایی فاز شناخت) ارائه - 1385 ذرآ 

 پروژه ملی آمارگیري مبدأ مقصد اتمام - 1385سفند ا 

 آوري سیستماتیک آمار و اطالعات)گزارش فاز دوم (جمع ارائه - 1386هریور ش 

 هاصورت موجودي راهپروژه ملی برداشت  اتمام - 1386ي د 

 سازي تقاضا)گزارش فاز سوم (مدل ارائه - 1387سفند ا 

 فاز چهارم (تعیین کمبودهاي عرضه و تهیه سناریوهاي توسعه) گزارش اول نویسپیش ارائه - 1387هر م 

 چهارم فاز گزارش دوم نویسپیش ارائه - 1387 يد 

 ها و شناسایی منابع مالیبندي پروژهمدل اولویت پایانی طرح)، نویس اول گزارش فاز پنجم (فازارائه پیش - 1388رداد خ 

 چهارم فاز نهایی گزارش ارائه - 1389 يد 

  ونقلمراحل کلی طرح جامع حمل

  هاي کالنگذاريو بدون سرمایه سال 5مدت، حداکثر تا حل در کوتاهمدت در رابطه با مسائل و معضالت قابلهاي کوتاه: ارائه توصیهبخش اول

 کشور ونقلحمل موجود وضع هیه گزارش شناخت وضع موجود و ارزیابی و تشخیص عیوبت 

 براي(ونقل هاي مختلف حملمدت به منظور اصالح سازمان و بهسازي ساختار و مدیریت در شیوههاي کوتاهاي از توصیهمجموعه هیهت 

 )ساله 5حداکثر  تا 3هاي بازه

در  ونقل کشورهاي حملبراي توسعه متوازن و هماهنگ زیرساخت ساله 20گذاري سرمایه شدهبندي تهیه یک برنامه اولویت خش دوم:ب

  برنامه ساله 5هاي زمانی بازه در اي وهاي بودجهشقوق با توجه به محدودیتتمامی

 اطالعات و آمار سیستماتیک آوريجمع 

 1409 لغایت 1389 از ساله 20 زمانی دوره براي و ونقللحم مختلف هايشیوه تفکیک به مسافر و کاال ونقلحمل تقاضاي بینییشپ 

 ونقلحمل شبکه به سازيمدل فرآیند طریق از ترافیکی احجام خصیصت 
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 عرضه سناریوهاي عریفت 

 مختلف هايشیوه در ظرفیتی هايمحدودیت و کسري تعیین و ونقلحمل عرضه با تخصیصی احجام قایسهم 

 هاآن اجراي بنديزمان و اولویت تعیین و گذاريسرمایه سناریوهاي رزیابیا 

  گذاريسرمایه برنامه براي مالی تأمین مختلف هايگزینه بر مشتمل مالی برنامه تهیه 
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  ونقل کشورهایی براي بهبود وضعیت حملتوصیه -4

  مقدمه -4-1

  نماید.ران حمایت میونقل در قلمرو جمهوري اسالمی ایو صنعت حمل ن از توسعه شبکهونقل ایراجامع حمل مطالعات

دهد. ملی را پوشش می اندازونقل از چشمحمل آوري اطالعات و تحلیل وضعیت فعلیجمع )1مدت (فاز هاي کوتاهمرحله تشخیصی و توصیه

مین طرح چهار گیرد که ممکن است درونقل را در بر میبخش حمل هاي مربوط بهسازي توصیهو آماده تحلیل راهبردي مدتهاي کوتاهتوصیه

هاي سازي فعالیتعملیاتی مورد نیاز براي بهینه مدت، تدابیر سازمانی وهاي کوتاه) به اجرا درآیند. در توصیه1388تا  1384ساله (توسعه پنج

  شوند.تعیین می هاي موجودو استفاده از تسهیالت و قابلیت سازمانی مدیریت، ساختار و وظایف

ونقل در هاي حملتمامی بخش گزارش تشخیصی براي دهد.را تشکیل می CTSI 1گزارش فاز  3مدت جلد هاي کوتاهتوصیه گزارش مربوط به

  عنوان مرجع استفاده شده است.در زمان مقتضی) بهاین گزارش ( که در شودمی ارائه 2و  1جلدهاي 

زمان مشورت هم در خارج آن تهیه شده است. هماین گزارش با کمک و مشارکت بسیاري از متخصصین ایرانی هم در داخل گروه مطالعات و 

نشده است. با شعب مختلف  دور داشتهازنظر  ونقل، راهبران و کاربران آن هم در سطحی گستردهصنعت حملاندرکاران و دستبا کارکنان دولت 

سمینار  و برگزاري 2004نوامبر/ دسامبر در  هاي آموزشیهاي نزدیکی انجام شده است. تشکیل کارگاههاي تابعه همکاريوزارتخانه و سازمان

 تمدهاي کوتاهجانبه را در زمینه امور مرتبط با مطالعات تشخیصی و توصیههمه نظرتبادلبحث و  زمینه 2005ژانویه  17در تاریخ  CTSIعمومی 

تهیه و  2006توسط مترا در خالل سال  تشخیصی به روز شده (که مدت، گزارشاتهاي کوتاهگزارش مربوط به توصیه این در فراهم آورده است.

  مدنظر قرار دارند.) ارائه شده است 2و  1در جلدهاي 

هاي از کشورهاي پیگیر بر اساس نمونهپیشنهادي (آوردن تصویري مناسب از تأثیرگذاري اصالحات  و فراهمها به منظور حمایت از توصیه 

 ونقل کارآمد و/ یا کشورهایی کهداراي حمل کشورهاياز جمع  ت گرفته است.هاي مستدلی صور گزینی ) مطلوبهاي اصالحیچنین برنامه

ها) سایتوب( ینترنتیا هايجا که ممکن بود، آدرس سایت هر هایی انتخاب شد.اند نمونهآمیز اعمال کردهموفقیت اصالحات مشابهی را به شکل

هاي ارائه شده اجراي توصیه المللی براي تهیه مستندات الزم جهت کمک بهبینو استانداردهاي  دیگر اطالعات ، همراه باشدهانتخابهاي نمونه

ات براي اصالح عنوان مبناییبه ونقل درسطح جهانحمل هايهاي موجود در کارآمدترین سیستممؤثرترین روش برخی از رو، تعیینفراهم آمد. ازاین

مردم به خدمات  ونقل و افزایش امکان دسترسیحمل بهبود سیستم ده در زمینهآمعملهاي بهتالش شود. در ایران،توصیه می پیشنهاد شده

آمده طی ده سال گذشته بسیار توسعه عملهاي بهگذاريسرمایه ونقل به دلیلهاي حملونقلی با دستاوردهاي زیادي همراه بوده است. شبکهحمل

 برند.ها سود میها، در سفرهاي خارجی از طریق جاده، ریل و هوا از پائین ترین قیمتها و تخصیص یارانهکنترل تعرفه یافته است و ایرانیان به علت

آن  شود از ظرفیتسازد و باعث میونقل را بسیار ناکارآمد میسیستم حمل کند،هزینه بسیار سنگینی را به دولت تحمیل می این موضوع ولی

کز شود. شبکه موجود متمر خدمات باهدف استفاده بهینه از نگهداري و فراهم آوردن شبکه به توسعه از ها بایدنگاهبنابراین  ی استفاده نشود.خوببه

  شود.عنوان هدف دنبال میالمللی بههاي بینشده ترویج این رویکرد با الهام از بهترین نمونه ارائههاي در توصیه

 ونقلرو، در خدمات حملراي پیشرفت و توسعه وجود دارد. ازاینکه بیشترین فضا ب شوندهایی اعمال میطور طبیعی در محدودهاصالحات به

  شوند.می ارائهی خوببهگونه خدمات در این بخش این زیرا باشد،اي را در زمینه اصالح امور شاهد نمیتوصیه داخلی مسافر هیچ

  ونقلشناسی بخش حملآسیب -4-2

گونه اطالعات مدیریت این داشتن اریاختمشهود است. بدون در  کامالًونقل هاي حملو منسجم در هر یک از بخش نانیاطمقابلاطالعات  فقدان

هاي ) براي فراهم آوردن سیستمITهاي پیشرفته و فراگیر فناوري اطالعات (افتد و استفاده از سیستمونقلی جدا به خطر میکارآمد خدمات حمل

زان شود، میونقل ارائه میمرتبط، سنجش دقیق کیفیت خدماتی که به مشتریان حمل. بدون داشتن اطالعات نخواهد بودکارآمد مدیریت مقدور 

  باشد.آمده ممکن نمیعملهاي بهگذاريبرداري مؤثر از سرمایهتأثیرگذاري اقدامات بهسازي و بهره

شد. باطور گسترده در دسترس میبه هاي پیشرفته و کارآمد مدیریت فناوري اطالعاتامروزه فناوري مورد نیاز براي توسعه و اجراي سیستم

  ونقل خواهند شد.ها و خدمات بخش حملباعث ارتقاي کیفیت و تأثیرگذاري زیرساخت هاییچنین سیستم
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این امر  فعلی کند. پیامدهايبخش ایجاد نمی نیدر ا تیفیباکاي را براي تولید خدمات مؤثر و انگیزه ونقل هیچیارانه هاي فعلی در بخش حمل

یران در ا گاهیجاگذاري و تضعیف هاي ضعیف در زمینه سرمایهگیريونقل غیر پاسخگو به نیازهاي اقتصادي ایران، تصمیمحمل یک بخش حضور

ونقلی خاص از خدمات حمل استفاده ها وقیمت هاي هدفمند براي جبران اثرات منفی اختالفاز یارانه شودباشد. توصیه میجهانی می رقابت عرصه

  ونقل استفاده شود.هاي بخش حملاي براي آزادسازي تعرفهگام واسطه وان یکعنبه

ین به بهتر مشتري نیازهاي تأمین ي بازار برايهاتیقابلونقل، استفاده از ي جهانی در براي هرچه بیشتر تجاري کردن خدمات حملهاشیگرا

 باید براي بهبود خدمات )ویژه در بخش جاده و ریل(به هاي تجاريلیتفعاباشد. کامالً محسوس می کارآمد اجرایی هايو ارائه سیستم شکل

 تردید بااصالحات بی گونهگذاري و مدیریت تغییر کند. اینسوي سیاستخدمات به از ارائه جیتدربهو نقش دولت باید  تقویت شوندونقل حمل

  یابد.ارتباط می هاآزادسازي تعرفه

ري ها، نگهداري و راهباز بخش حال، در بسیاريافزاید. بااینمی ) بسیارها(از شبکهنگهداري کارآمد  یت مقولهونقل بر اهمهاي حملتوسعه شبکه

به نیازهاي راهبري و  غالباً توسعه دوم را به خود اختصاص داده است. عالوه بر این، در بحث شبکه موجود در مقایسه با توسعه شبکه در جایگاه

 گذاري کافی تدابیريي جدید و حصول اطمینان از سرمایهوسازهاساختنگهداري در  در زمینه تقویت جایگاه نشده است. داده بهانگهداري خیلی 

  توصیه شده است.

الح پروژه و اص ریزي کارآمدبر اطمینان از برنامه هاتوصیه ، مخصوصاً در بخش راه.هاي صورت گرفتهگذارياز سرمایه سازي استفادهبهینه 

  اند.اجراي پروژه تمرکز یافته چهارچوب الزم براي راهم آوردنو ف

ریت مدی بهبودمتمرکز جهت هاي تالش اي، انجامبهبود ایمنی جاده براي کس پوشیده نیست.اي در ایران بر هیچایمنی جاده بحرانی وضعیت

را  هاییاز کشورها نمونه بسیاري شود.خدمات امدادي توصیه میایمنی، افزایش ارتباطات و آموزش ایمنی، اعمال قوانین و مقررات ایمنی و بهبود 

  ها وجود دارد.موثربودن آن که مستنداتی دلی بر آورندفراهم می

موقعیت استراتژیکی ایران در ترانزیت رغم بهجریان ترانزیت و  ها جهت بهبوددر زمینه ارتقاي زیرساخت هاي سیاسیعلیرغم وجود دستورالعمل

مبانی الزم براي انجام  هاي ارائه شدهترانزیت در ایران رشد الزم را نداشته است. در توصیه بین اروپا و مرکز و جنوب آسیا، جریان یالمللنیب

  آیند.باشند) فراهم میو مقررات ترانزیت مورد نیاز می ندهایفراکمبودها در  براي رفع کهاصالحات (

 ژهیوبهشود. این موضوع ونقل در ایران محسوب میهاي حملتمام بخش خصی مشترك درشا به روزسازي استانداردها و مقرراتضرورت 

  هوانوردي ملی نمود بیشتري داشته است. نامهمحیطی و آئینها، قوانین زیستاستانداردهاي طراحی و نظارت در بخش راه براي

تار . براي ایجاد ظرفیت در ساخدیدرآ اجرا و داراي صالحیت به زهیباانگکارکنان  که توسط تواند با موفقیت همراه باشداصالحات تنها زمانی می 

هاي موجود در زمینه اصالحات پیشنهادي و واکنش به شکاف چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی)، در راستاي همراهی باونقل (حمل

  باشد.تدابیر مهمی نیاز می ) بهاندمطالعه تشخیصی مورد شناسایی قرارگرفته که در جریان( هاي ویژهمهارت

  ترانزیت

نواقص و  انجام شده است، 2006در جوالي  1نویس گزارش فاز در جریان مطالعه تشخیصی بخش ترانزیت که پس از ارائه نسخه پیش

  هاي زیر شناسایی شدند:مدیریت جریان ترانزیت در حوزه در زمینه شماریبکمبودهاي 

 اي و ریلی را پوشش زیرساخت جاده مرزي و هم هايهم گذرگاه ر مسیرهاي ترانزیتی، کهعلل ساختاري ـ زیرساخت ناکافی د

  دهد.می

 المللی، وجود ابهام در حوزه نظارت قانونی، کنترل و ناقص قوانین در زمینه ترانزیت بین به امور ـ اعمال بخشینظم دالیل قانونی و

 هاي اعتباريل ارز و استفاده از کارتتسهیالت در زمینه تبدی هاي غیرمستمر، فقدانبازرسی

  رسانیي اطالعهاستمیساي و ارتباطات بین ي رایانههاستمیس ی بودنناکافـ  ي ارتباطات و اطالعاتهايفناوراستفاده ناقص از 

 اي گريحرفه و فقدان کمبود آموزش راهبر 

 در کشورهاي همسایه و منطقه تأثیرگذار بر ترانزیت بر امور تمرکز نیافتن ها ـبین دولت ناهماهنگی 

 ایران سوي مرزهايبازاریابی در مسیرهاي ترانزیتی واقع در آن هاي مناسبفقدان تالش 
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، ضمن اشاره )شده است ارائه 2005مه  14که توسط آقاي ب مرغوب در تاریخ  Sectorialیادداشت  »هازیرساخت«در گزارش بانک جهانی (

وجود نواقص و  به علت، که المللی سرشار از مسامحه،ترانزیت بین یک«گونه آمده است که این رانزیتبه ضرورت اعمال اصالحات در بخش ت

المللی، استانداردهاي بین فرسا و ناپایدار در عبور از مرز، عدم انطباق باسخت و طاقت ، فرایندهاينهیپرهزي رهایمنجر به تأخکمبودهاي عملیاتی 

المللی بهینه از موقعیت استراتژیکی خود در مسیرهاي ترانزیت بین از استفادهایران را  کاهد ومی ونقلحمل جیرهزن اطمینان و قابلیت از بازدهی

  »دارد.بین اروپا و جنوب و مرکز آسیا باز می

امور  دندا پوشش اصالحات، هاي نیازمندکانون این موقعیت، شناسایی بخش کلیدي در باهدف پرداختن به امور هاي پیشنهاديتوصیه

 ونقل ارجاعها به موارد مربوط به بخش حملتوصیه اند. هرکجا که مناسب باشد،ونقل تهیه شدههاي حملزیر بخش ونقل داخلی و امور ویژهحمل

  شوند.داده می

 ببخشد. انزیتی خود را بهبودباید فرایندها و تسهیالت تر ونقل حضوري مؤثرتر داشته باشدالمللی حملهاي بینایران اگر بخواهد در عرصه رقابت

 عنوان هدفهاي موجود بهالمللی و بهترین روشبا هدایت ایران به مسیر استانداردهاي بین جریان ترانزیت هاي ارائه شده تسهیل درتوصیه در

  اند)شدهاد شناسایینه 11باشد (مسئول نیاز می بسیاري از نهادهاي به حضور هاحال، براي اجراي این توصیهشود. درعیندنبال می

زیست، ونقل کشور در زمینه حفاظت از محیطحمل ي بخششرویپهاي فعلی نشان داده است که چالش آمده از وضعیتعملمطالعه تشخیصی به

ازپیش دولت به شبه دلیل تأکید بی احتماالًدولتی  هاي مسئولهاي قانونی موجود دارد. سازمانها و رعایت چهارچوببرنامه ریشه در عدم اجراي

(منابع مالی، نیروي کار، تخصص) براي پاسخگویی به تعهدات  منابع کافی ونقل بدون رعایت استانداردها، ازهاي حملتسریع روند توسعه زیرساخت

  ونقل از این واقعیت حکایت دارد.زیست و حملباشند که منازعات فعلی بین مقامت محیطخود برخوردار نمی

  زیستمحیط

زیست، ونقل کشور در زمینه حفاظت از محیطهاي پیشروي بخش حملفعلی نشان داده است که چالش آمده از وضعیتعمللعه تشخیصی بهمطا

ازپیش دولت به دولتی احتماالً به دلیل تأکید بیش هاي مسئولهاي قانونی موجود دارد. سازمانها و رعایت چارچوببرنامه ریشه در عدم اجراي

(منابع مالی، نیروي کار، تخصص) براي پاسخگویی به تعهدات  منابع کافی ونقل بدون رعایت استانداردها، ازهاي حملد توسعه زیرساختتسریع رون

  ونقل از این واقعیت حکایت دارد.زیست و حملباشند که منازعات فعلی بین مقامت محیطخود نمی

ا ونقل ببخش حمل هايهاي سازمانی براي ایجاد زمینه هماهنگی فعالیتویت ظرفیتآید، تقمدت به نظر ضروري میکه در کوتاه اينکته 

 هاي نظارتیسازي چارچوبو هماهنگ سازي، توسعه روزبهباشد. ادامه روند المللی میهاي بینمحیطی ملی و بهترین روشقوانین زیست

  داخته شود.است که باید درآینده بسیار نزدیک به آن پر محیطی بعد دیگريزیست

  ونقل پایدار و حذف موانع پیش روي این اهداف بیشتر تأکید ورزد.مربوط به حمل هايتعیین خط و مشی سازوکار براي بر ایجاد دولت باید

  ارائه شده است: مدت سه توصیه ویژه زیرشده در کوتاهبه مشکالت شناسایی براي پرداختن

محیطی براي فراهم آوردن زمینه هماهنگی )، بهبود چهارچوب قانونی زیست1یه شماره (توص EMPو  EIAتقویت ظرفیت سازمانی شامل  

 (توصیهونقلنوعی سازوکارهاي حمل جادیو ا) 2المللی (توصیه شماره هاي بینمحیطی و بهترین روشونقل با قوانین داخلی زیستهاي حملفعالیت

  آورد.ونقلی پایدارتر را فراهم میدستیابی به حمل زمینه هاي مثبتهاي که با ایجاد انگیزه) براي تدوین سیاست2شماره 

  شبکه راه

سازي دارند ولی درحال حاضر مانعی براي تحمل حجم ترافیک موجود در شبکه راه هاي موجود نیاز به ارتقا و بهینهباوجوداینکه زیرساخت

ي مختلف هايبنددرجهکیلومتر راه با  179000بسیار گسترده بوده و شامل شوند شبکه راه موجود تحت نظارت وزارت راه و ترابري محسوب نمی

  باشدمی

ها و که در گزارش تشخیصی ذکر شده است مشکالت موجود در بخش راه در ایران ریشه در تداوم استفاده از روش طورهمانحال بااین

زمانی و ظرفیت بخش اداري در زمینه اعمال تغییرات براي رسیدن هاي موجود در ساختار ساهاي قدیمی در وزارت راه و همچنین ضعفسیاست
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ریزي و تخصیص بودجه براي ساخت و برنامه هاي مورداستفاده موجود در زمینهواسطه روشبه یک جامعه فناوري اطالعات دارد. این مشکالت به

  شوند.نگهداري شبکه راه تشدید می

هاي مختلف وزارت راه و ترابري و دیگر نهادهاي دخیل در بخش راه ارتقا ها و ساختار بخشن روشها قوانیمدت الزم است که سیاستدر کوتاه

ا با طور وضوح نیاز به یک رویکرد مبتنی بر نیازهها براي مدیریت شبکه راه مشخص شوند. بهها افزایش پیدا کرده و اولویتیی آنکاراپیدا کنند تا 

هاي اجرایی باید اصالح سازي و فعالیتریزي آمادهختار و شرایط راه تحت مدیریت وجود دارد طرح برنامهاستفاده از دانش نسبت به موضوع سا

  شوند تا یک چهارچوب مناسب براي اجراي رویکرد مبتنی بر نیاز فراهم شود.

توان با توجه به نیازهاي مورد نیاز را میها وجود دارد. این تعادل همچنین نیاز فوري به قوانین کارآمدتر و چهارچوب ساختاري و سازمانی روش

  هاي جدید ایجاد نمود.گذاري در زمینه ساخت زیرساختگذاري ضروري براي حفظ مطرح سرویس و سرمایهسرمایه

اري عبث ها و توسعه موفق کمدت بدون فراهم نمودن شرایط استفاده بهینه از آنهاي عمده در کوتاههاي عظیم در پروژهگذاريانجام سرمایه

جود هاي موخواهد بود. بنابراین یک نیاز عمده معرفی سامانه مدیریت نگهداري راه خواهد بود تا از مدیریت بهینه شبکه راه با توجه به محدودیت

 ظ سطح(عمدتاً مالی ولی گاهی انسانی، فنی و لجستیکی) اطمینان حاصل نموده و از زوال سیستم موجود که نیاز به سرمایه عمده براي حف

  سرویس داشته باشد جلوگیري شود

  هاي راه شش توصیه پیشنهاد شده است.با توجه به زیرساخت

اي درحال حاضر مدیریت پایگاه اطالعاتی ونقل جادهاز تهیه سامانه اطالعات راه سازمان راهداري و حمل عبارت است 1توصیه یا برنامه شماره 

آن نیز مشاهده نشده است.  راتیتأثنداشته و  مطابقتهاي بخش راه عات ارائه شده با نیازهاي زیرساختحال اطالبخش راه را بر عهده دارد. بااین

هایی با سرمایه بخش خصوصی) اجراي یک رویکرد مبتنی بر نیاز نبست به مدیریت بینی ترافیک نادر (پروژهمشکالت ناشی از پیش مثالعنوانبه

ونقل قرار داشته باشد هاي حملعات راه دارد که مستقیماً تحت مدیریت شرکت ساخت و توسعه زیرساختو نگهداري راه نیاز به یک سامانه اطال

  در مدیریت شبکه عظیم راه باشد. (RMMS)ها طور مداوم پاسخگوي نیازهاي سامانه مدیریت و نگهداري راهتا به

هاي راه از طریق تهیه یک ریزي مؤثر در زیرساختراه تا از برنامهاز ایجاد یک واحد مدیریت روسازي در وزارت  عبارت است 2توصیه شماره 

فراهم  ازلحاظسامانه مدیریت و نگهداري راه اطمینان حاصل گردد. در اینجا چهارچوب الزم براي معرفی یک روش مدیریت و نگهداري جدید 

  د تخصیص بودجه در شبکه موجود ارائه شده است.نمودن یک رویکرد مبتنی بر نیاز اقتصادي در زمینه تخصیص بودجه بجاي روش موجو

هاي تخصیص بودجه به عملیات ساخت و نگهداري با توجه به رویکرد مبتنی بر نیاز ارائه شده است. روش فعلی اصالح روش 3در توصیه شماره 

و استفاده بهینه از منابع  تخصیص بودجه ايشیوه مناسبی بر اصالًدرصد ارزش سرمایه  4بخش نگهداري راه بر اساس  برآورد بودجه مورد نیاز در

ست گیرد) و تخصیص نادر(که با تاخیرهاي طوالنی صورت می هاپرداختوضعیت  رمتمرکزیغباید با استفاده فرآیندي شناور و  شود.نمی محسوب

  ی خلق کرد.بر اساس عملکرد و پاسخگوی شفاف و مدرن تخصیص بودجه و پرداخت را فرآیندي بهبود بخشید و منابع را

 ها به وزارت راه و ترابري، انجاممسئولیت ارزیابی پروژه ها، واگذاريسنجی پروژهریزي و امکانهاي برنامهروش بازنگري 4در توصیه شماره 

ه ونه کگمحیطی (همانزیست هايو شاخص هاي ایمنی راهسازي شاخصیکسانو  شناسیاطالعات و روش تحلیل سود ـ هزینه براي معیار سنجی

 مناسب باید براي به روزسازي يندهایفرا .شده است ) پیشنهادشوندبکار گرفته می هاي دولتیگذاريالمللی براي اصالح سرمایهبین در سطح

اهش نتیجه ک گذاري، در نتیجه آندرزمینه سرمایه تصمیمات مبنایی منطقی و هدفمند براي اتخاذ این توصیه در شود. ایجاد و توزیع آن ضوابط

  آید.گذاري نیز فراهم میهاي سرمایههاي نامناسب و جلوگیري از اعمال فشارهاي سیاسی در هدایت گزینهگذاريریسک سرمایه

وزارتخانه جهت پاسخگویی بهتر به نیازهاي  حمایت از تجدید ساختار اخیر این به ایجاد ظرفیت در وزارت راه و ترابري براي 5توصیه شماره 

ل و ونقریزان حملبرنامه فزاینده به نیاز وقت در وزارت راه و ترابري،حضور مدیران نیمه امر با افزایش این پردازد.می درحال توسعهاي شبکه جاده

  یابد.کنندگان از راه ارتباط مینظر با استفادهنهادهاي موردي براي هماهنگی با دیگر ادارات و همچنین توسعه تبادل جادیو ااقتصاددانان 

 شدهرفتهیپذبا اصول  طرازهم قبولقابلبه سطحی  هاارتقاء آنهاي مورداستفاده در شبکه راه و شدن استانداردها و روش روزبه 6شماره  هیتوص در

دقیق  ايایمنی و رفتار رانندگی و آماده کردن استانداردهاي تضمین کیفیت براي حصول اطمینان از توانایی وزارت راه و ترابري در نظارت بر اجر

  قرار دارند. استانداردها مدنظر
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  ايونقل جادهصنعت حمل

 مي حاکرضروریغهاي اي در ایران را باید در محدودیتونقل جادهبررسی شرایط موجود نشان داده است که ریشه مشکالت توسعه صنعت حمل

کمبودها با  این کرد. جستجوونقل قوانین و مقررات حمل عمالضعف ساختار سازمانی و ظرفیت اداري در نظارت بر ا و این حرفه و بازارهاي آن بر

  یابد.ی (ناوگان، سکو ها، غیره) ارتباط میامور فنموجود و  ي کمتر با زیرساخت خدماتادرجه

 توسعه خدماتمانعی براي  درحال حاضر)امر (این  ولی ،دارند ازینخدمات موجود به بهسازي  دکنندهیتولتسهیالت یا تجهیزات  هرچند درواقع،

طور کامل مورداستفاده قرار ها بهو برخی از پایانه هاي موجود نسبتاً گسترده استپایانه شبکه شود.اي در کشور محسوب نمیونقل جادهحمل

صنعت حمل بار مدیریت  ایمنی وجود دارد، یی در زمینههاینگرانی مطلوبی برخوردار است ولی دهسازمانونقل مسافر از حملهرچند  گیرند.نمی

. در نتیجه، این صنعت به شکلی گردندیبرمخالی به مبدأ  ي خصوصیهاناوگان درصد خودروهاي سنگین متعلق به 100و تقریباً  ناکارآمد است

سال  10تر از درصد از ناوگان بیش 82بیش از  .بردیمرنج ) ه محیطیي زیستهایآلودگ باناوگان (قدیمی بودن  گذاري نامناسب ومزمن از سرمایه

  سال سن دارند. 25و تقریباً بیش از نیمی از ناوگان 

ب هاي لجستیکی بهتر و متناسبراي استفاده از فعالیت ایجاد زمینه مناسب منظوربهمدت، بهبود چهارچوب قانونی و ساختار سازمانی در کوتاه

  آید.و اداري کارآمدتر به نظر ضروري می سازمانی چهارچوب نظارتی، تجدید یک ترمهمبا نیازهاي بازار و از همه 

هاي غیر ضروري و به روز کردن دیگر قوانین و مقررات براي تهیه حذف محدودیت شامل قانونی، ، تعریف و اجراي اقدامات1در توصیه 

به ، آموزشی و عملیاتی، اجتماعی هايونقل ازجمله بخشهاي مختلف صنعت حملحداقل قابلیت پذیرش در بخش با از استانداردهااي مجموعه

 ضمن ترمهمبگذارد و از همه  رود که این برنامه بر ایمنی تأثیر مثبتمی انتظار شود.عنوان هدف دنبال میارائه استانداردهاي ایمنی به همراه

  بهتر را فراهم آورد. تیفیباک ونقلخدمات حمل کارایی بازار، زمینه ارائه افزایش

ان اطمین نکهیو اصحیح قوانین و مقررات تجدید شده  یک ساختار سازمانی کارآمد براي اطمینان از اجراي شود تایتالش م 2در توصیه شماره 

 بار هااستانو  ونقل در سطح تهرانبراي نظارت و کنترل صنعت حمل) ايونقل جادهاز جایگاه مناسب نهاد مسئول (یعنی سازمان راهداري و حمل

 ؤثرمتعریف شده است، ساختار سازمانی مناسب و ابزارهاي کنترلی و نظارتی  قاًیدق ی کهتیمأموراز  باید ادشدههاد یدیگر تعریف شود؛ درواقع ن

  باشد.اي برخوردار میونقل جادهي حملهاشرکتبراي اداره 

توصیه  نیدر ا قرار دارد. نظرمدونقل ي حملهاشرکتشده در سطح عملیاتی در داخل برخورد با نواقص و کمبودهاي شناسایی 3در توصیه  

ي باربري) و هم در سطح هاشرکتونقل (هم در سطح مدیران حمل قبولقابلشناسایی نیازهاي آموزشی براي دستیابی به حداقل استانداردهاي 

آموزش  یک شبکه ملی اجراي مؤثر اقدامات آموزشی و ایجاد این توصیه همچنین براي شروع ،بعالوه شود.هدف دنبال می عنوانبهرانندگان 

  تعریف شده است. گامبهگام صورتبه ايونقل جادهحمل

  ايایمنی جاده

حال، باشد. بااینپوشیده نمی کسچیهدر ایران بر  ایمنی راه هاي ایران، بحرانی بودن وضعیتنفر در جاده 70با توجه به کشته شدن روزانه 

گوناگون  بازیگرانآنکه  شرطبهمحدود برخورد کرد،  ايبودجه تخصیص و با سرعتبهتوان مشکل میدهند که با این المللی نشان میهاي بیننمونه

شدگان را از تعداد کشته ، در کشور فرانسه، اعمال مؤثر محدودیت سرعتمثالعنوانبهتعهد الزم در این زمینه را از خود نشان دهند.  این عرصه

دهد چگونه ي وجود دارد که نشان میاندهیفزاکاهش داده است. در این کشور آگاهی  2006ال نفر در س 5000به  2004نفر در سال  8000

  ).2004 بهداشت جهانی سازمان ،»ترافیکی گزارش جهانی پیشگیري از صدمات«(مرجع  اي را به شکلی مؤثر بهبود بخشیدایمنی جاده توانمی

، تدابیر اًثانی اند.اقدامی مؤثر لحاظ شده نیازهاي ضروري برايپیش اطمینان حاصل شود باشند تامی قبل از هر چیز راهبردي شدههیتوصتدابیر 

فته استفاده بهینه از مدیریت بهبود یا زمینه هامنابع الزم و افزایش مهارت تقویت ظرفیت از طریق تأمین شوند که باطراحی می ايگونهبه ادشدهی

 هايگامنتایج سریع و برداشتن  براي کسب توانها را میکه آن اقدامات فوري است ها شامل برخیهایمنی را فراهم آورند. سرانجام، این توصی

  اجرا کرد. سرعتبهساله  5جهت دستیابی به اهداف  نخست

طرح (»اينی جادهیی ایماجراطرح «اولیه در زمینه تهیه  اقدامات بودن انیدر جربه  با توجهبهبود مدیریت ایمنی است. مربوط به  1توصیه شماره 

، مثالعنوانبهبه عمل آید.  اصالحاتی »طرح اجرایی« نویسدر گزارش پیش شد تا توصیه است. داشته مشاور قرارمدنظر  گونه امور، این)ملی
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 موردنظر . هدفثبت تصادفات انعکاس یابد) صورتبه(شرایط محلی باید  شرایط محلی تصادفات با دهندهکاهشبسیاري از اقدامات  ضرورت انطباق

اي قرار داشتن (تصادفات معرض خطر تصادفات جاده کاهش در نوعی هایابد که با استفاده از آنهایی ارتباط میطرح پیشنهادي با شاخص در

اي به جادهشدگان کاهش آمار کشته«مثال عنوانبهشود، تري بیان میهدف با عنوان ساده CTSI گیرد. در قرار می موردسنجش مرگ)منجر به 

آوري اطالعات جمع توسط دستگاه قضایی به شدهيآورجمعاطالعات  که شودیمتوصیه  . بعالوه،»سال 5 ) در مدتپنجمک(یا ی چهارمکمیزان ی

دسترسی  شود و زمینه مجهزهایی از شبکه راه و نقشه GISتجهیزات  تصادفات به اطالعات شده توسط نیروي انتظامی متصل شوند، سیستم

  فراهم آید. GISاطالعات و تسهیالت  کاربران به این بانک

شود که یک گزارش آماري ساالنه در مورد همراه با سایر پیشنهادات، توصیه می شود.هاي آماري مربوط میداده -به اطالعات  2توصیه شماره 

هاي آموزشی براي در مدارس و برگزاري دوره ايینه ایمنی جادهي آموزشی در زمهادورهبرنامه با برگزاري  این اي در ایران تهیه شود.سوانح جاده

 و مقرراتقوانین  اعمال این اقدامات، تشدید موازاتبهآید. اي و همچنین باال بردن سطح آگاهی عموم در این زمینه به اجرا در میرانندگان حرفه

  شود.یم اله ایمنی براي موتورسواران، رانندگی با سرعت مجاز و غیره) توصیه(استفاده از کمربند ایمنی، استفاده از ک ترافیکی موجود از سوي پلیس

 و تجهیزات لوازم مطالعه ي کنترل تجهیزات،هاستگاهیااستقرار ( ابدیخودرو و تجهیزات آن ارتباط می با بهبود شرایط فنی 3شماره  توصیه

 لیوسا دن، خارج کرابندییمقوانین و مقرارت توسط پلیس ارتباط با اعمال  ار دیگرگونه تدابیر که بو آموزش در زمینه نوسازي ناوگان). این ایمنی

  ونقل تضمین خواهند کرد.نقلیه فرسوده از گردونه حمل

ي متخصص استانی در زمینه شناسایی نقاط سانحه هاگروهافزایش تعداد همانا  :زیخحادثهبا بهبود وضعیت راه و حذف نقاط  4توصیه شماره 

براي خدمات  ارتباطات ایمنی راه، بهبود هاي آموزشی داخلی در زمینه مهندسی ایمنی راه، ایجاد سیستم ممیزيقاط کور)؛ برگزاري دورهنخیز (

  یابد.ي پزشکی و نجات ارتباط میهاآموزش به همراهامدادي 

  ونقل دریاییحمل

یان جر عنوان دروازه اصلی براي دستیابی به پتانسیلبه و از آن قرار دارد ونقل دریاییدرصد از واردات کاال به ایران در حیطه حمل 90بیش از 

  شود.المللی یا د میترانزیت بین

پایه جهت ارزیابی ارتقاي ظرفیت بنادر و تسهیالت موجود در بنادر مختلف  هايعنوان شاخصبه ICPMPمطالعه  بنادر ایران اخیراً درجریان

مشکالت  گونهاین اما به عمل آمد، از تمامی بنادر بازدیدهاي فنی CTSIجریان مطالعات  در اند. در این رابطه،فتهمورد تحلیل قرارگر قاًیعمکشور 

هاي توصیه و اي به پایانه دیگر) متفاوت است نباید در بینش راهبرديیا از پایانهدیگر (ي به بندر بندرها که از و مدیریت پایانه ویژه در زمینه عملیات

وسعههاي تکوتاه اجراي پروژه براي تسهیل شرایط در خالل دوره هاییتوصیه مطالعه، نیدر اونقل دریایی تأثیرگذار باشد. ه بخش حملمربوط ب

  کانتینري جدید در بندر شهید رجایی) پیشنهاد شده است. مانند پایانه(

ي صورت گرفته در زمینه شرایط کنونی هالیتحلشود. با توجه به ثبت کاال در بنادر مربوط می يندهایفراتوصیه به نوسازي گمرکات و  نخستین

راي ب ژهیوبهعوامل در گلوگاه هاست که بر تجارت خارجی از طریق بنادر ( نیترمهمهاي ثبت کاال و گمرك از رسد که روشبنادر ایران، به نظر می

المللی بین ونقلتوسعه حمل اصلی عنوان نوعی شاخص یا عاملهمچنین به دهانیفرا گونهنیازا باشد.در بندر شهید رجایی) تأثیرگذار می نرهایکانت

مدت در زمینه هاي کوتاهاست. در نتیجه توصیه اند) نام برده شدهدر مطالعه تشخیصی مورد تحلیل قرارگرفته »ترافیک ترانزیت«(که در فصل 

هاي مخصوص کانتینرها بکار برد. پایانه الخصوصیعلتوان در ترانزیت بنادر و یعملیات ترانزیت و ثبت کاال در گمرکات را م کنندهلیتسهتدابیر 

و نادر جدید ب هاي مربوط به احداثپروژه ظرفیت بنادر در شرایط حساس فعلی (که براي اجراي کاال یا کانتینر در نتیجه افزایش ترعیسرترانزیت 

  .رودیممدت انتظار برنامه کوتاه نیاز انتایجی است که  باشد) ازجملهمی سال زمان نیاز 5تا  3 به کمها دستآنبرداي از  بهره

ي هایکشتبا جذب  واردات / صادرات در ایران امر بندر شهید رجایی در تنگه هرمز و نقش مهم آن در موقعیت ویژه دومین توصیه با توجه به

هاي مربوط به خدمات بندري تعرفه آزاد کردن به دیگر بنادر (عمدتاً دبی) هاو فرستادن آن ترکوچکي هایکشتبجاي » مادر«بزرگ کانتینر دار 

  شود:موارد زیر را شامل می گیرد. این موضوعرا در بر می
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 ها با بندر ها در بنادر جنوبی، هنوز فاصله آن. علیرغم کاهش اخیر تعرفهبندرعباسخدمات کشتی در  هاي مربوط بهکاهش تعرفه

به نفع بندر دبی  6به  1) هنوز به میزان کشدكهاي خدمات بندري به شناورها (عمدتاً راهنماي کشتی، یتعرفهباشد. دبی زیاد می

 باشد.می

 توان از هزینه واقعی هر یک از خدمات آگاهی یافت. در چنین هاي بنادر. درحال حاضر نمیهزینه يگذارمتیق معرفی یک سیستم

ر منطقی و داشتن سیاست تعرفه گذاري در راستاي جذب ترافیک حساس وجود ندارد. بنابراین طوها بهی امکان انطباق تعرفهطیشرا

 باشد (رویکرد بازاریابی).ترافیک و مشتري ضروري می مختلفانواع  از سیاست تعرفه گذاري متناسب با برخوردار بودن

 یت هر یک از بنادر. درحال حاضر بنادر جنوبی به ي بیشتر در مدیرریپذانعطاف معرفی یک سیاست بدون تعرفه براي فراهم آوردن

ترافیک کانتینري)  مثالعنوانبهي خاص (هاکیترافخود با شرایط تجاري و جذب برخی  انطباققادر به  هاتعرفه دلیل واحد بودن

 باشند.نمی

  يبنادر برااز بهبود مدیریت  عبارت استسومین توصیه 

 اقدامات اخیر در راستاي افزایش مشارکت  از دیباایجاد رقابت بین راهبران بنادر که  نظورمبهسازي خصوصی تعریف یک فرآیند جهت

 .آورندعملحمایت به  ي فعلی جهانیهاشیگراو انطباق با  بندري هايبخش خصوصی در فعالیت

 مات بهتر به مشتریان، ي بندري در زمینه ارائه خدریگمیتصمدر بنادر در راستاي بهبود  مدیریت رسانیاطالع معرفی سیستم

هر بندر و داشتن ابزار  استاندارد براي يهافرم داشتن اریدر اخت گیري،برخوردار بودن از یک چهارچوب ثابت در فرآیند تصمیم

گردد اما آوري میهاي بخش خصوصی. درحال حاضر اطالعات جهانی براي هر بندر جمعمناسب براي نظارت و کنترل فعالیت

 ي متجانس وجود ندارد.هايبندرده با هایکشتاطالعات در زمینه عملکرد بنادر و  مندنظامخاصی براي ارائه  سانیراطالع سیستم

 ي صورت گرفته با کارکنان در جریان هامصاحبهطی  آموزش کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی و پرسنل بنادر با توجه به اموري که

  .اندانجام مطالعه تشخیصی نمود یافته

  ونقل ریلیحمل

که طول خط  ریلی در دست احداث است راه لومتریک 3300باشد. درحال حاضر میو توسعه درحال رشد  سرعتبهآهن در ایران شبکه ملی راه

 جزبهارند. در دست مطالعه قرار د ي دیگري نیز در زمینه توسعه خطوطهاطرحدهد و ي موجود افزایش میهایلیرنصف  اندازهبه باًیتقرآهن را 

  سال گذشته ساخته شده است. 35در طول  که پنجاه سال قدمت دارد، بقیه سیستم فارسجیخلمسیر بین دریاي خزر و 

رخوردار ونقل ریلی بجغرافیایی مناسبی براي حمل از ساختاری آن، و پراکندگبا توجه به تمرکز جمعیت در مراکز شهري  بدون شک کشور ایران

ادامه یابد.  و قرار است هاي اخیر در زمینه توسعه شبکه بسیار گسترده بوده استدهد. تالشسعه بیشتر شبکه ریلی را نوید میاست که این امر تو

ورد نیاز م هاي الزم و تدابیر عملیاتیبا سیاست ي صورت گرفتههاتوسعهمالحظات تقاضا مبتنی نبوده است و  حال، توسعه شبکه همیشه بربااین

یتی جدید هنوز منجر به افتتاح مسیر ترانز عنوان مثال تسهیالت و بازاریابی ترانزیتاست. بهنبوده توأمداري مؤثر از شبکه توسعه یافته بربراي بهره

  نشده و جذب ترافیک ترانزیت نیز کمتر از حد انتظار بوده است.

نیازهاي  هايگذارهیدر سرمادرحال رشد است. هرچند  به آن آهن در ایجاد تقاضا و پاسخگوياز توان بخش راه ترعیسرشبکه ریلی  رونیازا

براي پاسخگویی به  خطوط جدید و آالت ناقله اضافی ي الزم براي سیگنالینگهايگذارهیسرماعملیاتی به میزان کافی لحاظ شده است ولی با 

کاهش  (که نداردهاي مربوط به ساخت خطوط جدید ناکافی استقطارها قادر به ارائه سرویس مناسب نیستند، استاراهبران  نیازها توأم نبوده است.

آهن جمهوري اسالمی ایران در زمینه توسعه سیستم ریلی وجود هماهنگی الزم بین وزارت راه و ترابري و راه ) وسرعت راهبري را در پی دارند

  ندارد.

ارکنان ک طور کامل از بخش ریلی بهره ببرد ـ افزایشکشور به ریلی باید متناسب با توسعه شبکه ارتقا پیدا کند تا هاي کلیدي سیستمبخش 

موجود)  هماهرو مدیریت مورد نیاز خواهد بود، براي خطوط جدید باید سیگنالینگ فراهم آید و به آالت ناقله اضافی (و استفاده بهینه از آالت ناقل

عملیات  راتیتأثریزي هماهنگ که شود و نیاز به یک رویکرد برنامهد انجام میکن هاریزياکنون برنامهبراي ارائه خدمات بیشتر نیاز خواهد بود. هم

  شوند:ها دنبال میشود. بنابراین اهداف زیر در این توصیهلحاظ نماید احساس می ریلی نگهداري را در کل سیستم و
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 هازیرساخت در بخش آمدهعملهاي بهگذاريسرمایه پیگیري ظرفیت متمرکز و پیوسته در زمینه عملیات ریلی براي اطمینان از ایجاد 

 خدمات به مشتریان) دهندهارائه(اداره قطارها) به یک نهاد تجاري ( تبدیل صنعت ریلی از یک فعالیت محدود به راهبري 

تعداد مسافران  مکن استهاي مسیر متعدادي از بخش در آهن جمهوري اسالمی ایران،اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوي راه بر عالوه بر این،

به یک  ندهیدر آشود، ولی واضح است که کمبود ظرفیت خطوط پرداخته می CTSI 2ظرفیت در فاز  به بحث هرچند باشند.می بیش از ظرفیت

  بجاي واکنشی سطحی برخوردي پیشگیرانه صورت پذیرد. با آن کهنیامشکل فزاینده تبدیل خواهد شد مگر 

در ترافیک باري و توسعه فرآیند حق انتخاب  »اتکایی«اند و شامل رویکردهاي تجاري مدنظر قرارگرفته 2و  1هاي وصیهتجارت بار و مسافر در ت

  باشد.در زمینه خدمات مسافري می

بود راي بهب رانهیشگیپسازي کرج، نگهداري  ویلوکوموتاست که افزایش خروجی کارخانه  شدهپرداخته 3به ناوگان لوکوموتیوها در توصیه شماره 

 هاي ساخت لوکوموتیوهاي جدید را در بري لوکوموتیو و پیشبرد برنامهنمودارهالوکوموتیوها با استفاده از  قابلیت دسترسی، استفاده مطلوب از

  گیرد.می

بخش جدید  یابد ومی آهن جمهوري اسالمی ایران ارتباطراه ي اساسی براي ایجاد یک رویکرد تجاري در راهبر ریلی،هابا گام 4توصیه شماره 

 کارکنان ارتقاء یافتهاداره  ها،گذاريهاي جدید براي جهت دادن به سرمایهریزي همکاريبرنامه هاي تجاري و بازرگانی، ادارهریزيمربوط به برنامه

  گیرد.در مراکز ترافیکی اصلی را در بر می و مدیریت قوي ملی

که در این زمینه  پردازدیمآهن جمهوري اسالمی د هماهنگی بین وزارت راه و ترابري و راهبه بحث در مورد بهبو 5توصیه شماره  تیدرنها

ه، نگهداري و توسعه شبک یک کمیسیون دولتی رده باال براي این کار منصوب شود. این امر در ایجاد نوعی تعادل بین مقوله توصیه شده است

  مفید خواهد بود. دادن نیازهاي عملیاتیو مدنظر قرار  هاغرامتها و تعیین سطح مناسب تعرفه

  ونقل هواییحمل

، شود. عالوه بر اینمی ) محسوبهمچون شبکه ریلی(ونقل هوایی شیوه حمل مزیت براي توسعه مشخصات جغرافیایی و جمعیتی ایران نوعی 

شورهاي همسایه در خاورمیانه و آسیاي میانه ونقل هوایی نقش مهمی در توسعه صنعت جهانگردي و برقراري روابط اقتصادي و سیاسی با کحمل

  نمایدایفا می

اقتصادي و فنی براي باال بردن عملکرد سیستم و  و برخی اقدامات با شاخص اقدام اجرایی تمرکز بر ساختارهاي سازمانی و قانونی نیترمهم

  .شودو کارایی جهانی محسوب می اقتصاد پاسخگویی به نیازهاي بازار در زمینه ایمنی،

طور گسترده ونقل هوایی مناسب نیستند. بعالوه، ایران بهدر ایران، خدمات حمل افتهیتوسعههاي فرودگاهی حال، علیرغم وجود زیرساختبااین

به  رخ داده به دورمانده است؛ تغییراتی که منجر سال گذشته در قوانین و مقررات هوانوردي شهري 20تا  15ی که در طول توجهقابلاز تغییرات 

هاي و نظارت جهانی در زمینه کنترل کیفیت و روش گذارانقانونو  وظائف راهبران بر تفکیک رویکردها این اند.ایجاد رویکردهاي جدیدي شده

  باشند.می ی و مدیریت نهادهاي هواپیمایی مبتنیدهسازماناي مربوط به بیمه

جدید و مقررات اي از قوانین ي مجموعهریکارگبه یاد شده چارچوبکه  پردازدیم به بهبود چهارچوب قانونی هواپیمایی کشوري 1توصیه شماره 

 قوانین و مقررات قوانین و مقررات اروپایی موجود استفاده شود) و تغییر شکل سیستم مجموعه ،ECARشود که فقط از و به روز شده (توصیه می

  شود.المللی به سیستم ملی را شامل میبین

و سازمان ناکارآمد فعلی و ارتقاء  برنامه تغییر شکل اساسی ساختار اداري دولتی نیدر ایابد. اصالحات سازمانی ارتباط می با 2توصیه شماره 

 ونقل هوایی ایران،تر دولت در بخش حملحصول اطمینان از نظارت گسترده منظوربه ایمنی و امنیت و نظارت و کنترل فعالیت راهبران سطوح

  شود.عنوان هدف دنبال میایمنی و امنیتی به اموردر زمینه  مخصوصاً

پیشنهادي  کند. اقداماتونقل هوایی ایران را دنبال میارتقاء سطح رقابتی بودن حمل فعالیت تشکیل شده است 6که از  3توصیه شماره 

ونقل ي کوچک در ایران و واداشتن بخش حملهااهفرودگهواپیمایی، توجیه منطقی استفاده از  در صنعتبراي ایجاد انگیزه  را ریتداباي از مجموعه

ه اصالحات با توجه ب گونهآورد. ایننیازهاي مشتریان در مقیاس خرد و نیازهاي اقتصادي در مقیاس کالن فراهم می هوایی به تأمین هرچه بیشتر

    .رسندیم به نظر تريضرورامریکا  مدتیطوالني هامیتحرتأثیر 
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قل ونهاي حملمشکالت مربوط به هر یک از زیر بخش ریزي راهبردي باهدف ارزیابیفرآیند برنامه یک مدت،هاي کوتاهسازي توصیهدهبراي آما

  است. قرارگرفته مدنظرها براي اجرا ي آنهاتیاولوو روابط و 

موجود شکل  هايي بلندمدت بر اساس اهداف و فعالیتهاریزي بلندمدت تفاوت دارد. برنامهبرنامه ریزي راهبردي به لحاظ ماهیت بابرنامه 

ینی بریزي راهبردي تغییرات یا تغییرات پیش، دربرنامهحالنیبااشود. پیشنهاد می اصالحاتی را براي آینده هايزیربرنامهگونه گیرند و در اینمی

 ریزي راهبردي با تصمیماتبرنامه هاي فعلی حکایت دارد. درواقع،لیتهایی بسیار متفاوت با فعادهد که از تالشقرار می مدنظر ي را در محیطاشده

یرد اما گی محیط آینده را در بر مینیبشیپریزي راهبردي شود. برنامهآتی در آن لحاظ نمی تصمیمات یی در ارتباط است اتخاذربنایزو اقدامات 

  .گردندیمتصمیمات در زمان حال اتخاذ 

مدت دنبال شده است، درحالی که هاي کوتاهبراي ارائه توصیه ریزي راهبرديونقل ایران نوعی فرایند برنامهع حملدر پروژه مطالعات طرح جام

  شود.ریزي بلندمدت استفاده میبرنامه ندیاز فرآونقل پروژه مطالعات طرح جامع حمل 3و  2براي فازهاي 



  ونقلهاي بخش حملتوصیه

  

  عرضهمهاي توصیه

  ايشبکه جاده

  

  ونقل ریلیحمل

  

  ونقل دریاییحمل

  

  ايایمنی و جاده

  

  ايصنعت جاده

  

  زیستمحیط  ونقل هواییحمل

  

  ترانزیت

ي گذارشماره : تهیه سیستم ملی1توصیه 

  هاراه رسانیاطالع ها و سیستمراه

: ایجاد واحد مدیریت روسازي در 2 توصیه

  يترابروزارت راه و 

بودجه هاي تخصیص : اصالح روش3توصیه 

  در زمینه عملیات و نگهداري

ریزي و هاي برنامه: بازنگري روش4توصیه 

  سنجی پروژهامکان

: اطمینان از ایجاد ظرفیت در وزارت 5 توصیه

  راه و ترابري

هاي : بازنگري استانداردها و روش6 توصیه

  ايعملیات جاده

: بهبود وضعیت 1توصیه 

  اقتصادي بار

: بهبود وضعیت 2توصیه 

  دي مسافراقتصا

: ناوگان 3توصیه 

  لوکوموتیو

: اصالح ساختار 4توصیه 

  آهنمدیریتی راه

: بهبود 5توصیه 

هماهنگی بین وزارت 

  آهن ج.ا.ا.راه و راه

: مدرن سازي 1توصیه 

هاي گمرك و روش

  ثبت کاال در بنادر

: آزادسازي 2توصیه 

  خدمات بنادر هايتعرفه

: ارتقاي سطح 3توصیه 

  مدیریت در بنادر

: بهبود مدیریت 1توصیه 

  ایمنی

: بهبود رفتارها و 2توصیه 

فاکتورهاي  هانگرش

  انسانی

: بهبود 3توصیه 

فاکتورهاي مربوط به 

  تجهیزات و وسایل نقلیه

: بهبود 4توصیه 

فاکتورهاي مربوط به 

  جاده و محیط تصادف

: ارتقاي 1توصیه 

ي قانونی هاچارچوب

  ايونقل جادهحمل

: تقویت 2توصیه 

  ارچوب سازمانیچه

: ارتقاي 3توصیه 

عملکرد عملیاتی 

  ايونقل جادهحمل

: استفاده از 1توصیه 

ECAR عنوان کد مرجع به

  هواپیمایی کشوري

: اصالح چهارچوب 2توصیه 

سازمانی هواپیمایی 

  کشوري

: بهبود عملکرد 3توصیه 

  ونقل هواییصنعت حمل

: ایجاد 1توصیه 

ظرفیت سازمانی و 

  EIA/EMPتقویت 

: ارتقاي 2توصیه 

چهارچوب قوانین 

  زیستمحیط

: توسعه 3توصیه 

سازوکارهاي 

  ونقل پایدارحمل

  : تهیه مقررات کشوري ترانزیت1توصیه 

  : اقدامات قانونی ترانزیت2توصیه 

  عملیاتی ترانزیت : اقدامات3توصیه 

  لجستیکی ترانزیت اقدامات: 4توصیه 

  ك: اقدام در زمینه بهبود وضعیت گمر5توصیه 

  : اقدامات خالص در زمینه ترانزیت ریلی6توصیه 

: اقدامات خاص در زمینه ترانزیت 7توصیه 

  ايجاده

: اقدامات خاص در زمینه ترانزیت 8توصیه 

  هوایی

هاي دوجانبه و : ترویج همکاري9توصیه 

  المللیبین

: ارتقاي سطح امنیت در ارتباطات 10توصیه 

  عاملین

    

  مسئول نهادهاي  نهادهاي مسئول

  وزارت راه و ترابري

  هاي وزارت راهشرکت زیرساخت

اي و ونقل جادهسازمان راهداري و حمل

FCA 

  ریزيسازمان مدیریت و برنامه

MEF  

  / آموزشگاهها هادانشگاه

  

  وزارت راه و ترابري

  آهن ج.ا.ا.راه

  قطارهاي رجا

  
سازمان بنادر و 

  کشتیرانی
  

کمیته ملی ایمنی 

  ايجاده

  اهداريسازمان ر

  وپرورشآموزشوزارت 

  وزارت کار

  وزارت صنایع و معادن

  وزارت کشور

  وزارت بهداشت

  نیروهاي امدادي

  نیروي انتظامی

  

  سازمان راهداري

ي هاشرکتانجمن 

  ونقلحمل

  

  وزارت راه و ترابري

  سازمان هواپیمایی کشوري

  وزارت علوم و فناوري

  ي کشورهافرودگاهشرکت 

شوراي عالی هواپیمایی 

  شوريک

  وزارت دارایی

امام  فرودگاهمدیریت 

  خمینی

  ي هواپیماییهاشرکت

  وزارت راه و ترابري

  زیستبخش محیط

ریزي و سازمان برنامه

  مدیریت

MOO 

MOI  

  

  وزارت دارایی

  گمرك رهیمدئتیه

  وزارت بازرگانی

  وزارت کشور

  ریزيبرنامه سازمان مدیریت و

  وزارت امور خارجه

  سپاه انقالب اسالمی

  اره بازرگانیاد

  سازمان هواپیمایی کشوري

IRICA  

  بانک مرکزي ایران
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