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خالصه مدیریتی

ــراه  ــه هم ــی را ب ــی فراوان ــادی و اجتماع ــای اقتص ــا و مزیت ه ــل، فرصت ه ــتم های حمل ونق ــدی سیس کارآم
ــش  ــا، افزای ــه بازاره ــر ب ــی بهت ــد دسترس ــی را مانن ــت چندوجه ــرات مثب ــا اث ــا و مزیت ه ــن فرصت ه ــه ای دارد ک
اشــتغال و ســرمایه گذاری در اقتصــاد ســبب می شــود. حمل ونقــل کارآمــد هزینه هــای بســیاری از بخش هــای 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــش می ده ــا را افزای ــن هزینه ه ــد ای ــل ناکارآم ــه حمل ونق ــد، درحالی ک ــش می ده ــادی را کاه اقتص
ــده  ــب پیش بینی نش ــد عواق ــت و می توان ــار اس ــه قابل انتظ ــت ک ــزی نیس ــه آن چی ــل همیش ــرات حمل ونق ــن، تأثی ای
یــا ناخواســته ای بــه دنبــال داشــته باشــد. اثــر ازدحــام یــا پیامدهــای منفــی زیســت محیطی می تواننــد برخــی از ایــن 

ــت. ــده گرف ــا را نادی ــوان آن ه ــه نمی ت ــند ک ــته باش ــا ناخواس ــده ی ــب پیش بینی نش عواق

ــار  ــل در حــوزه ب ــای بخــش حمل ونق ــه و نشســت های کارشناســی چالش ه ــات صــورت گرفت ــر اســاس مطالع ب
ــده  ــع هماهنگ کنن ــود مرج ــد »نب ــی مانن ــرد. چالش های ــته بندی ک ــدت دس ــاه و میان م ــته کوت ــوان در دو دس را می ت
ــازمان های  ــاري س ــای ج ــكاي هزینه ه ــاده ای« و »ات ــل ج ــاوگان حمل ونق ــي ن ــود مالك ــور«، »خ ــت در کش ترانزی
ــه  ــا مجموع ــوان ب ــا را می ت ــه آن ه ــد ک ــرار می گیرن ــته اول ق ــا« در دس ــاي آن ه ــه درآمده ــل ب ــي حمل ونق زیربخش
ــتیك  ــر لجس ــاد راهب ــود نه ــد »نب ــی مانن ــا چالش های ــرد؛ ام ــت ک ــدت مدیری ــای کوتاه م ــب برنامه ه ــی در قال اقدامات
ــاده ای«،  ــي و ج ــل ریل ــدن حمل ونق ــي ش ــع در رقابت ــود موان ــل«، »وج ــاوگان حمل ونق ــودگي ن ــور«، »فرس در کش
»حكمرانــي نامتــوازن در بخــش حمل ونقــل کشــور« و »ناکافــي بــودن زیرســاخت های شــبكه ریلــي کشــور« در دســته 
دوم قــرار می گیرنــد کــه بــرای مدیریــت آن هــا بــه مجموعــه اقداماتــی در قالــب برنامه هــای میان مــدت نیــاز اســت.

ــن و  ــادالت چی ــوم مب ــوب و یك س ــمال – جن ــدور ش ــورهای کری ــادالت کش ــه مب ــه هم ــت- درصورتی ک ترانزی
ــا از مســیرهای ایــران انجــام شــود و میــزان درآمــد مســتقیم حاصــل از ترانزیــت بــرای کشــور را 75 دالر بــرای  اروپ
هــر تــن در نظــر بگیریــم، به طــور بالقــوه امــكان کســب درآمــد 11 میلیــارد دالری از ایــن مســیر بــرای ایــران وجــود 
می داشــت. ایــران در زمــره معــدود کشــورهایی اســت کــه از موقعیــت بین المللــی خاصــی بــرای ترانزیــت بــار برخــوردار 
ــته از  ــت نتوانس ــت گذاری در ترانزی ــر سیاس ــی در ام ــای داخل ــه ناهماهنگی ه ــف ازجمل ــل مختل ــه دالی ــا ب ــت؛ ام اس
مزیت هــای متنــوع آن اســتفاده کنــد. فــارغ از موضــوع تحریم هــا، برخــی مشــكات داخلــی نیــز مانــع از دســتیابی و 
ــرداری ایــران از مزیت هــای فــراوان ترانزیــت و پتانســیل های بالقــوه کشــور در ایــن زمینــه شــده اســت. یكــی  بهره ب
ــردن  ــن بخــش اســت. به منظــور برطــرف ک ــی ای ــان دســتگاه های متول ــن مشــكات عــدم هماهنگــی می از مهم تری
ــرای بخــش  ــی واحــد ب ــه اســت: )1( ایجــاد نظــام و متول ــن شــرح قابل ارائ ــه ای ــا پیشــنهادهایی ب ــن ناهماهنگی ه ای
ــاح  ــت؛ )4( اص ــتاد ترانزی ــاد س ــه؛ )3( ایج ــك وزارتخان ــی در ی ــف حمل ونقل ــع وظای ــور؛ )2( تجمی ــل کش حمل ونق
احــكام مرتبــط بــا حمل ونقــل در قانــون تعزیــرات حكومتــی و قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز؛ )5( واگــذاری نقــش 
ــی؛  ــه قوانیــن و مقــررات بین الملل ــودن راننــدگان و شــرکت های حمل ونقــل نســبت ب ــه روز ب ــه گمــرک؛ )6( ب ــژه ب وی
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ــل. ــی حمل ونق ــرکت های بین الملل ــه ش ــاد ب )7( اعتم

خودمالكــي- تــا پایــان ســال 1400 بــه میــزان 87.9 درصــد مالكیــت نــاوگان حمل ونقــل بــاری کشــور خودمالكــی 
ــده و ملكــی شــخص دیگــر( و 12.1 درصــد دیگــر به صــورت شــرکتی )ملكــی شرکت/موسســه، ملكــی  )ملكــی رانن
ــاري 321 هــزار دســتگاه  ــی ب ــه عموم ــز از مجمــوع 365 هــزار وســیله نقلی ــداد نی ــوده اســت. از نظــر تع شــراکتی( ب
ــوزه  ــد در ح ــرکت های توانمن ــود ش ــت. در نب ــده اس ــك ش ــرکتی تمل ــورت ش ــتگاه به ص ــزار دس ــی و 44 ه خودمالك
حمل ونقــل، بــا رانندگانــی مواجــه هســتیم کــه تمامــی مراحــل حمــل بــار را خودشــان به تنهایــی انجــام می دهنــد کــه 
ایــن موضــوع عــاوه بــر ایجــاد مشــكات مضاعــف بــرای راننــدگان، مشــكاتی را بــرای ســفارش دهنده بــار نیــز ایجــاد 
می کنــد. مشــكات دیگــری کــه بــه واســطه خودمالكــی وجــود دارد عبــارت اســت از خــودداری برخــی از راننــدگان در 
حمــل برخــی از بارهــا و یــا تــردد در برخــی مســیرها و عــدم تــردد در مســیرهای دیگــر، عــدم امــكان هماهنگی هــای 
ــل ترددهــای  ــه دلی ــل )ب ــن سیســتم حمل ونق ــا و بهــره وري پایی ــدگان خودروه ــدد رانن ــی و تع ــل فراوان ــه دلی کان ب
ــنهادهایی  ــی پیش ــر خودمالك ــرکت مالكی در براب ــام ش ــاد نظ ــرای ایج ــا و ...(. ب ــودن کامیون ه ــواب ب ــرخالی، خ یكس
ــازات  ــن امتی ــده؛ )2( در نظــر گرفت ــه رانن ــق شــرکت ها ن ــار از طری ــی ب ــه اســت: )1( جابجای ــرح قابل ارائ ــن ش ــه ای ب
ــر سیاســت ها در جهــت ایجــاد  ــل؛ )4( تغیی ــی در حــوزه حمل ونق ــن مالیات ــرای شــرکت ها؛ )3( اصــاح قوانی خــاص ب
ــه افــراد حقیقــی؛ )6( اعطــای مجــوز واردات  شــرکت ها و تعاونی هــا؛ )5( شــرکت ها دریافت کننــده تســهیات باشــند ن
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 12 قان ــت م ــتفاده از ظرفی ــودی؛ )7( اس ــا قی ــی ب ــرکت های حمل ونقل ــه ش ــون ب کامی
رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور؛ )8( اصــاح قوانیــن مالیاتــی، قانــون تعزیــرات حكومتــی و قانــون مبــارزه 

بــا قاچــاق کاال و ارز؛ )9( ایجــاد دیتاســنتر بــار یــا اطلــس کشــوری بــار.

ــا- وزارت  ــاي آن ه ــه درآمده ــل ب ــي حمل ونق ــازمان های زیربخش ــاري س ــاي ج ــكاي هزینه ه ات
راه و شهرســازی در حــوزه حمل ونقــل دارای معاونــت حمل ونقــل اســت. ســه ســازمان هواپیمایــي کشــوري، ســازمان 
ــه و در حــوزه حمل ونقــل فعالیــت  بنــادر و دریانــوردی و ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای نیــز ذیــل وزارتخان
ــا و  ــرکت فرودگاه ه ــران، ش ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــرکت هواپیمای ــل، ش ــوزه حمل ونق ــن در ح ــد. همچنی می کنن
ناوبــري هوایــي ایــران، شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل کشــور، شــرکت راه آهــن جمهــوري اســامي 
ایــران و شــرکت شــهر فرودگاهــي امــام خمینــي )ره( و صنــدوق توســعه حمل ونقــل کشــور از شــرکت های زیرمجموعــه 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــرکت های زیرمجموع ــازمان ها و ش ــی س ــع مال ــی مناب ــتند. بررس ــازی هس وزارت راه و شهرس
ایــن ســازمان ها و شــرکت ها عمدتــًا به صــورت درآمــد –هزینــه اداره می شــوند؛ هرچنــد اکثــر آن هــا زیانــده بــوده و در 
ــف و مأموریت هــای شــرکت ها  ــع عمومــی وابســته اند. بررســی وظای ــه مناب ــك دارایی هــای ســرمایه ای ب قســمت تمل
و ســازمان های زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازی نشــان می دهــد ایــن ســازمان ها )و شــرکت ها( هم زمــان 
ــت گذاری،  ــد سیاس ــت فرآین ــن وضعی ــه ای ــد؛ ک ــام می دهن ــی را انج ــری و حاکمیت ــری، تنظیم گ ــف تصدی گ وظای
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مســئولیت ها و مأموریت هــای آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. بــرای ایــن چالــش مجموعــه اقداماتــی بــه ایــن 
شــرح پیشــنهاد می شــود: )1( ایجــاد وزارت حمل ونقــل؛ )2( ایجــاد نهــاد تنظیم گــر در بخــش حمل ونقــل )در شــقوق 

ــوان درآمدهــای عمومــی. ــه به عن ــه خزان ــز تمــام درآمدهــای بخــش حمل ونقــل و راه ب مختلــف(؛ )3( واری

ــادی  ــعه اقتص ــی توس ــی از ارکان اصل ــوان یك ــتیك به عن ــور- لجس ــتیك در كش ــر لجس ــاد راهب ــود نه نب
کشــورها شــناخته شــده اســت. عملكــرد لجســتیك کشــورها، عامــل رشــد اقتصــادی و رقابــت آن هــا در هــر دو زمینــه 
ــرای  ــدار را ب ــجم و پای ــت های منس ــازی سیاس ــت گذاران، پیاده س ــود. سیاس ــد ب ــی خواه ــی و داخل ــارت بین الملل تج
ــز  ــور نی ــای نوظه ــه در اقتصاده ــرد، بلك ــن عملك ــورهای دارای بهتری ــا در کش ــن نه تنه ــره تأمی ــازی زنجی یكپارچه س
ــا  ــتیك ب ــش لجس ــف در بخ ــرد ضعی ــورهایی دارای عملك ــد. کش ــروری می دانن ــد ض ــرای رش ــوری ب ــوان موت به عن
ــای  ــل زنجیره ه ــه دلی ــه ب ــل بلك ــای حمل ونق ــل هزینه ه ــه دلی ــا ب ــر نه تنه ــن ام ــرو هســتند. ای ــاال روب ــای ب هزینه ه
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــره ارزش جهان ــت در زنجی ــی و رقاب ــی همگرای ــع اصل ــه مان ــت ک ــكا اس ــل ات ــن غیرقاب تأمی
ــزارش شــاخص ها و نماگرهــای عملكــرد لجســتیك در ســال 2018 متوســط شــاخص لجســتیك  ــق اطاعــات گ طب
ــر اســت، معــادل 2.5 اســت کــه  ــه آن هــا از طریــق جــاده امكان پذی ــران ب ــرای 13 کشــور منطقــه کــه صــادرات ای ب
 2.85 LPI ایــن رقــم از عملكــرد 114 کشــور از 160 کشــور فهرســت پایین تــر اســت. ایــران بــا رتبــه 64 و شــاخص
ــرای  ــن شــاخص ب ــدار ای ــری دارد. مق ــت بهت ــا شــاخص 3.15( وضعی ــه )ب ــز ترکی ــه به ج ــي کشــورهای منطق از تمام
عــراق و افغانســتان به عنــوان دو مقصــد مهــم صــادرات جــاده ای کشــور، بــه ترتیــب 2.18 )رتبــه 148( و 1.95 )آخریــن 
رتبــه یعنــی 160( بــوده اســت. پیشــنهادهایی بــه شــرح زیــر بــرای چالــش ناهماهنگــی و نبــود راهبــر لجســتیك در 
ــل طــرح اســت: )1( ایجــاد یكپارچگــی و هماهنگــی در همــه مراحــل »لجســتیكی«؛ )2( ایجــاد انســجام  کشــور قاب
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــی س ــرد اختصاص ــازی؛ )3( کارک ــه وزارت راه و شهرس ــی در مجموع ــت های حمل ونقل سیاس
ــوان  ــی به عن ــاق بازرگان ــن ات ــری؛ )5( تعیی ــرد کمیســیون تراب ــای کارک ــه وزارت راه و شهرســازی؛ )4( ارتق زیرمجموع
ــل  ــتیك؛ )8( تكمی ــرای لجس ــازی ب ــتیك؛ )7( فرهنگ س ــری لجس ــورای راهب ــاد ش ــتیك؛ )6( ایج ــی لجس ــاد متول نه

ــتیك. ــای لجس حلقه ه

ــن 19.3  ــط س ــور متوس ــال 1400 به ط ــان س ــور در پای ــاری کش ــاوگان ب ــل- ن ــاوگان حمل ونق ــودگي ن فرس
ســال را داشــته اســت. وســایل نقلیــه عمومــی بــاري زیــر یــك ســال 1.7 درصــد نــاوگان بــاری کشــور و وســایل نقلیــه 
عمومــی بــاري بــاالی 50 ســال 1.2 درصــد نــاوگان بــاری کشــور را تشــكیل داده اســت. بیشــترین فراوانــی بــه ترتیــب 
مربــوط بــه وســایل نقلیــه بــاری بــا ســن 11 تــا 15 ســال و 6 تــا 10 ســال بــوده اســت. بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی 
ــه  ــن آیین نام ــده اســت. در ای ــاوگان مســتقل ش ــن ن ــاوگان از س ــودگی ن ــراز فرس ــاک، اح ــوای پ ــون ه ــاده )8( قان م
ــداد  ــوط و تع ــی مرب ــس از ســن فرســودگی، ضــرورت انجــام تســت های فن ــرز فرســودگی، پ ــف ســن م ضمــن تعری
دفعــات مراجعــه بــه مراکــز مكانیــزه ســنگین و نیمــه ســنگین معاینــه فنــی بــه ســه بــار در ســال افزایــش پیــدا کــرده 
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اســت و ناوگانــی کــه دو بــار متوالــی در تســت معاینــه فنــی مــردود شــود، فرســوده تلقــی می شــود. فرســودگی نــاوگان 
عــاوه بــر بهــره وری پاییــن آســیب های زیســت محیطی و اقتصــادی باالیــی نیــز بــه همــراه دارد. یكــی از مهم تریــن 
ــرات  ــان اقتصــادی، اث ــر زی ــاالی ســوخت عــاوه ب ــاالی ســوخت اســت. مصــرف ب آســیب های اقتصــادی مصــرف ب
مخــرب زیســت محیطی هــم بــه همــراه دارد. همچنیــن یارانــه پنهــان ســوخت در بخــش حمل ونقــل جــاده ای )شــامل 
ــا افزایــش  ــه ب ــرآورد می شــود )البت ــارد تومــان ب ــرای ســال )1399( رقمــی در حــدود 236 هــزار میلی ــار و مســافر( ب ب
قیمت هــای نفــت و نــرخ تســعیر ارز و ثابــت مانــدن قیمــت گازوئیــل بــه ویــژه در ســال 1401 رقــم مزبــور بــه شــدت 
افزایــش یافتــه اســت(. پیشــنهادهایی کــه بــرای نوســازی نــاوگان مطــرح اســت بــه ایــن شــرح اســت: )1( نوســازی 
ــا باالتریــن عمــر، واردات کامیون هــای زیــر 3 ســال عمــر و افزایــش قیمــت گازوئیــل؛ )2( اســتفاده از  کامیون هــای ب
قابلیــت مــاده )12( قانــون رفــع موانــع تولیــد؛ )3( اجبــاری شــدن فیلتــر دوده؛ )4( جلوگیــری از تــردد کامیون هــای بــا 
ــی؛ )6( از  ــای خود مالك ــرکت مالكی به ج ــعه ش ــور؛ )5( توس ــای کش ــاال( در جاده ه ــه ب ــال ب ــًا 30 س ــاال )مث ــر ب عم

بیــن رفتــن تفــاوت  قیمت هــای داخلــی و خارجــی کامیــون؛ )7( کمــك گرفتــن از بخــش خصوصــی.

ــاده ای در  ــی و ج ــل ریل ــن حمل ونق ــاده ای- بی ــي و ج ــل ریل ــدن حمل ونق ــي ش ــع در رقابت ــود موان وج
کشــور تــوازن و تناســبی وجــود نــدارد. از کل بــار جابجــا شــده بــا روش زمینــی 92 درصــد حمل ونقــل کاال در کشــور 
در جاده هــا و توســط کامیون هــا انجــام می شــود و 8 درصــد نیــز از طریــق ریــل صــورت می گیــرد. متوســط مســافت 
ــای آن  ــه معن ــن ب ــوده اســت. ای ــر ب ــر 502 کیلومت ــون در کشــور، در ســال 1400 براب ــك کامی طــي شــده توســط ی
ــه  ــد؛ درحالی ک ــاق می افت ــر اتف ــر از 300 کیلومت ــل طوالنی ت ــار در فواص ــل ب ــاده ای حم ــل ج ــه در حمل ونق ــت ک اس
در مســافت های باالتــر از 300 کیلومتــر بایــد حمــل بــار از طریــق ریــل صــورت بگیــرد.. بــرای رفــع موانــع در رقابتــی 
ــاز اســت کــه هــم ضعف هــای زیرســاختی در بخــش  ــی نی ــه مجموعــه اقدامات ــی و جــاده ای ب شــدن حمل ونقــل ریل
حمــل ریلــی برطــرف شــود و هــم برخــی مزیت هــای یك طرفــه کــه در حــال حاضــر بــه نفــع حمــل جــاده ای اســت، 
ــن شــرح  ــه ای ــات ب ــن اقدام ــن ای ــل ایجــاد شــود. برخــی از مهم تری ــن دو شــق حمل ونق ــه ای بی ــد و موازن ــر کن تغیی
ــی؛ )3( توســعه شــبكه مویرگــی  ــاوگان ریل اســت: )1( دوخطــه کــردن خطــوط راه آهــن؛ )2( توســعه زیرســاخت ها و ن
ــی؛ )5( خــارج شــدن توســعه و  ــاوگان ریل ــار در کشــور؛ )4( توســعه فرهنــگ اســتفاده از ن ــا کمــك مراکــز عمــده ب ب
ــداري و  ــاي نگه ــن هزینه ه ــه بی ــاد موازن ــه ای؛ )6( ایج ــت های منطق ــی و خواس ــارهای سیاس ــن از فش ــداث راه آه اح
بهره بــرداری در دو بخــش جــاده ای و ریلــی؛ )7( افزایــش قیمــت ســوخت؛ )8( اصــاح مــاده )12( قانــون رفــع موانــع 

تولیــد.

ــل  ــام سیاســت گذار در بخــش حمل ونق ــون مق ــور- هم اکن ــل كش ــش حمل ونق ــوازن در بخ ــي نامت حكمران
ــازي  ــر راه و شهرس ــاون وزی ــطح مع ــي در س ــل همگ ــاي حمل ونق ــت گذاران زیربخش ه ــو و سیاس ــور از یك س کش
ــود در  ــي موج ــای دولت ــه تصدی ه ــذاري کلی ــن واگ ــا ضم ــد ت ــاب می کن ــر ایج ــي مؤث ــه حكمران ــتند، درحالی ک هس
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ــله مراتب  ــازی و در سلس ــل کوچك س ــي حمل ونق ــازمان های زیربخش ــي، س ــش خصوص ــه بخ ــل ب ــش حمل ونق بخ
ــل، ســازمان دهی شــوند.  ــده شــیوه های حمل ونق ــام سیاســت گذار و هماهنگ کنن ــري مق ــت و راهب اداري تحــت مدیری
ــي در  ــدم هماهنگ ــوزه و ع ــن ح ــت در ای ــری دول ــر، تصدی گ ــال حاض ــل در ح ــش حمل ونق ــكات بخ ــي از مش یك
ــف حمل ونقــل  ــت شــیوه های مختل ــي اســت. به طــور خــاص عــدم هماهنگــي در بخش هــای حاکمی ــف حاکمیت وظای
موجــب شــده اســت کــه شــاهد مدیریــت جزیــره ای در زیربخش هــا و ســازمان های تابعــه وزارت راه و دیگــر نهادهــاي 
مســئول در ایــن حــوزه باشــیم. اصــاح ســاختار حاکمیــت بایــد امــكان رشــد بیشــتر و مشــارکت بخــش خصوصــي را 
ــری در  ــدد مراجــع تصمیم گی ــه تع ــا توجــه ب ــه دهــد. ب ــي یكپارچــه و کارا ارائ ــد و از ســوي دیگــر حاکمیت فراهــم کن
ایــن حــوزه )وزارت راه وشهرســازي، شــهرداری ها، وزارت کشــور، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، گمــرک و ...( نقــش 
ــا طراحــي  ــن نیازه ــا ای ــت و ســاختار ســازماني متناســب ب ــد تقوی ــه بای ــن زمین ــری در ای ــي تصمیم گی شــوراهاي عال
ــف  ــیوه های مختل ــداری در ش ــری و بنگاه ــت گذاری، تنظیم گ ــش سیاس ــد نق ــد بای ــاختار جدی ــن در س ــود. همچنی ش
ــه  ــی ک ــه اقدامات ــود. مجموع ــام ش ــوب انج ــكلي مطل ــه ش ــت ب ــي دول ــش حاکمیت ــا نق ــده ت ــك ش ــل تفكی حمل ونق
ــه ایــن شــرح اســت: )1( تفكیــك وظایــف سیاســت گذاری،  ــوان پیشــنهاد کــرد ب ــرای چالش هــای ایــن حــوزه می ت ب
ــوری(  تصدی گــری و تنظیم گــری در مجموعــه وزارت راه و شهرســازی؛ )2( ایجــاد نهــاد مســتقل تنظیم گــری )رگات
ــل؛ )3(  ــه حمل ونق ــزاع بخــش راه از وزارت راه و شهرســازی و ایجــاد وزارتخان ــل؛ )3( انت ــف حمل ونق در شــقوق مختل

ایجــاد اطلــس ملــی بــار.

ناكافــي بــودن زیرســاخت های شــبكه ریلــي كشــور- خطــوط ریلــی در دســت بهره بــرداری کشــور برابــر 
13954 کیلومتــر، خطــوط ریلــی در دســت مطالعــه برابــر 6312 کیلومتــر و خطــوط ریلــی در دســت اجــرا برابــر 3267 
کیلومتــر اســت. بــر اســاس اســناد باالدســتی و طبــق مطالعــات طــرح جامــع حمل ونقــل کشــور، نیــاز بــه توســعه شــبكه 
ریلــي به مراتــب بیــش از نیــاز بــه توســعه شــبكه جــاده اســت و مزایــاي حمل ونقــل ریلــي نیــز موجــب شــده در اســناد 
ــته  ــال گذش ــول 40 س ــال در ط ــود؛ بااین ح ــد ش ــح و تأکی ــي تصری ــل ریل ــت حمل ونق ــر اولوی ــددي ب ــتي متع باالدس
ــر اســاس اطاعــات  ــه اســت. ب ــي صــورت پذیرفت ــر توســعه ریل ــد براب ــی و چن ــا شــتابي باورنكردن توســعه جاده هــا ب
موجــود در طــول 43 ســال گذشــته خطــوط ریلــی تنهــا 2.5 برابــر شــده درحالی کــه طــول آزادراه هــا طــی همیــن مــدت 
نزدیــك بــه 20 برابــر و طــول بزرگراه هــا نیــز 36.8 برابــر شــده اســت. طــول راه هــای اصلــی نیــز 6.7 برابــر و راه هــای 
ــات  ــج سیاســت ها و اقدام ــن در ســال ها و دهه هــای گذشــته نتای ــر شــده اســت؛ بنابرای ــز بیــش از 5 براب روســتایی نی
اجرایــی توســعه به شــدت نامتــوازن زیرســاخت های جــاده ای در برابــر ریلــی بــوده اســت. بــرای تغییــر ایــن وضعیــت 
ــه شــرح  ــی ب ــی اقدامات ــل زیرســاخت های شــبكه ریل ــی در کشــور و به منظــور تكمی و افزایــش ســهم حمل ونقــل ریل
ــا مشــارکت بخــش خصوصــی در خطــوط فرعــی؛ )2( دوخطــه  ــر پیشــنهاد می شــود: )1( ســرمایه گذاری دولــت و ب زی
ــا در  ــع گلوگاه ه ــی؛ )5( رف ــاوگان ریل ــل ن ــش و تكمی ــی؛ )4( افزای ــای ریل ــدی پروژه ه ــوط؛ )3( اولویت بن ــردن خط ک

تخلیــه و بارگیــری؛ )6( ایجــاد و توســعه شــرکت های خصوصــی ریلــی.
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1. مقدمه

توســعه سیســتم های حمل ونقــل در بســتر اجتماعــی و اقتصــادی هــر کشــوری صــورت می گیــرد. درحالی کــه 
ــر  ــا در نظ ــر ب ــال های اخی ــت، در س ــوده اس ــز ب ــی متمرک ــرمایه فیزیك ــر س ــعه ب ــای توس ــت ها و راهبرده سیاس
ــك از  ــر ی ــت نســبی ه ــن دو مشــاهده می شــود. صرف نظــر از اهمی ــن ای ــوازن بی ــی ت ــرمایه انســانی نوع ــن س گرفت
ــات  ــدون عملی ــرا زیرســاخت ها ب ــن دو ممكــن نیســت زی ــل ای ــدون تعام ســرمایه های فیزیكــی و انســانی، توســعه ب
ــال،  ــته باشــد؛ درعین ح ــی داش ــد کارای ــرد( نمی توان ــل انســانی صــورت می گی ــه توســط عام ــداری مناســب )ک و نگه
ــات محــور  ــی و خدم ــًا تعامل ــدون وجــود زیرســاخت ها انجــام نمی شــود. عملكردهــای کام فعالیت هــای اقتصــادی ب
ــد دارد.  ــای فیزیكــی و ســرمایه انســانی آن تأکی ــن نیازه ــده بی ــر رابطــه پیچی ــل، ب ــای حمل ونق بســیاری از فعالیت ه

ــت. ــی اس ــی متك ــص مدیریت ــاخت ها و تخص ــه زیرس ــد ب ــر و کارآم ــتیك مؤث ــال، لجس به عنوان مث

بخــش حمل ونقــل بــه دلیــل اســتفاده گســترده از زیرســاخت ها، جــزء مهمــی از اقتصــاد و ابــزار معمــول بــرای توســعه 
ــور  ــادی به ط ــای اقتص ــه در آن فرصت ه ــود ک ــاهده می ش ــتر مش ــی بیش ــاد جهان ــی در اقتص ــر حت ــن ام ــت. ای اس
فزاینــده ای بــا جابجایــی بــار و مســافر شــامل فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات رابطــه دارد. رابطــه بیــن کمیــت و کیفیــت 
ــا  ــل ب ــاخت های حمل ونق ــت. زیرس ــن اس ــوح روش ــادی به وض ــعه اقتص ــطح توس ــل و س ــاخت های حمل ونق زیرس
ــا ســطح باالیــی از توســعه همــراه هســتند. هنگامی کــه  ــاال و شــبكه های بســیار متصل به هــم معمــواًل ب گســتردگی ب
سیســتم های حمل ونقــل کارآمــد باشــند، فرصت هــا و مزیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی ایجــاد می شــود کــه 
منجــر بــه اثــرات مثبــت چندوجهــی ماننــد دسترســی بهتــر بــه بازارهــا، افزایــش اشــتغال و ســرمایه گذاری می شــود. 
هنگامی کــه سیســتم های حمل ونقــل از نظــر ظرفیــت یــا قابلیــت اطمینــان دچــار کمبــود و نقصــان باشــند، هزینه هــای 

اقتصــادی ماننــد کاهــش کیفیــت زندگــی یــا از دســت رفتــن فرصت هــا را بــه همــراه دارنــد.

در کل، حمل ونقــل کارآمــد هزینه هــای بســیاری از بخش هــای اقتصــادی را کاهــش می دهــد، درحالی کــه حمل ونقــل 
ــزی نیســت کــه  ــرات حمل ونقــل همیشــه آن چی ــن، تأثی ــر ای ــن هزینه هــا را افزایــش می دهــد. عــاوه ب ــد ای ناکارآم
ــا  ــر ازدحــام ی ــال داشــته باشــد. اث ــه دنب ــا ناخواســته ای ب ــد عواقــب پیش بینــی نشــده ی ــل انتظــار اســت و می توان قاب
ــه  ــند ک ــته باش ــا ناخواس ــده ی ــی نش ــب پیش بین ــن عواق ــی از ای ــد برخ ــت محیطی می توانن ــی زیس ــای منف پیامده
ــل  ــه حمل ونق ــاده ای درحالی ک ــل ج ــا اســتفاده از حمل ونق ــاوگان و ی ــت. فرســودگی ن ــده گرف ــا را نادی ــوان آن ه نمی ت
ــارت های  ــر خس ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــای منف ــا و پیامده ــه هزینه ه ــود دارد، از نمون ــه وج ــی و باصرف ــب ریل رقی

ــر  محیط زیســت دارد. ــرات ناخوشــایندی ب ــادی، اث اقتصــادی و م

ــد  ــی )مانن ــناد بخش ــن و اس ــی قوانی ــل و برخ ــش حمل ونق ــام در بخ ــی نظ ــت های کل ــتی و سیاس ــناد باالدس در اس
اهــداف اســتراتژیك وزارتخانــه راه و شهرســازی در بخــش حمل ونقــل( تاش هایــی در جهــت ارتقــای جایــگاه بخــش 
ــه نتیجه بخــش  ــن تاش هــا آن طــور کــه انتظــار می رفت ــا ای ــه اســت؛ ام حمل ونقــل در اقتصــاد کشــور صــورت گرفت
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ــه اهــداف تصریح شــده در اســناد باالدســتی، قوانیــن و راهبردهــای بخشــی،  ــرای دســتیابی ب ــع ب ــوده اســت. درواق نب
ــی نشــود  ــا سیاســت ها عملیات ــا ســبب شــده ت ــع و چالش ه ــن موان ــه ای ــود دارد؛ به طوری ک ــی وج ــع و چالش های موان

و اهــداف مــورد نظــر بــه دســت نیایــد.

ــل  ــش حمل ونق ــی بخ ــان اصل ــان و ذی نفع ــی از متولی ــوان یك ــران به عن ــادن ای ــع و مع ــی، صنای ــاق بازرگان ات
ــكات  ــع و مش ــاره موان ــی درب ــرای چاره جوی ــران ب ــاق ای ــای ات ــز پژوهش ه ــك مرک ــا کم ــار( ب ــوزه ب ــژه در ح )به وی
ــته بندی  ــا و دس ــت ها احص ــن نشس ــل ای ــت. ماحص ــرده اس ــزار ک ــی برگ ــی و تخصص ــت های کارشناس ــود نشس موج
برخــی از ایــن چالش هــا بــوده اســت. ایــن چالش هــا در ایــن گــزارش بــا کمــك مطالعــات، آمــار و منابــع کتابخانــه ای 
ــت،  ــر گرف ــوان در نظ ــا می ت ــا چالش ه ــه ب ــرای مواجه ــه ب ــی ک ــه اقدامات ــا و مجموع ــت. برنامه ه ــده اس ــل ش تكمی
موضــوع ایــن گــزارش اســت. پیشــنهادهای هــر حــوزه چالشــی در ایــن بخــش از طریــق انجــام مصاحبــه بــا خبــرگان 

ــه اســت. ــا اجمــاع صــورت گرفت ــورد آن ه ــل مطــرح و در جلســاتی کارشناســی در م حــوزه حمل ونق

در ایــن گــزارش بعــد از مقدمــه ابتــدا بــه توصیــف وضــع موجــود در حــوزه حمــل بــار می پردازیــم. وضــع موجــود 
ــش،  ــن بخ ــای ای ــده و ظرفیت ه ــا ش ــار جابج ــاری، ب ــل ب ــاوگان حمل ونق ــی، ن ــاده ای، ریل ــاخت های ج ــامل زیرس ش
ــزارش  ــدی گ ــار در بخــش بع ــل در حــوزه ب ــرد. چالش هــای بخــش حمل ونق ــرار می گی ــورد بحــث ق ــت و ... م ترانزی
ــورد  ــر م ــور تفصیلی ت ــه ط ــار ب ــل ب ــای حمل ونق ــزارش چالش ه ــارم گ ــش چه ــود. در بخ ــی می ش ــال بررس ــه اجم ب
ــرای مدیریــت ایــن چالش هــا پیشــنهاد می شــود. در انتهــای گــزارش  بررســی قــرار می گیــرد و مجموعــه اقداماتــی ب

ــه می شــود. ــا مطــرح و ارائ ــر دســته از چالش ه ــرای ه ــات پیشــنهادی ب ــدی شــامل خاصــه اقدام جمع بن

2. توصیف وضع موجود

در ســال 1400 طــول راه هــای تحــت حــوزه وزارت راه و شهرســازی )بــدون راه هــای روســتایی( 85.564 کیلومتــر، طــول 
آزادراه هــا و بزرگراه هــا 22.687 کیلومتــر، طــول راه هــای شــریانی 36.633 کیلومتــر، طــول راه هــای ترانزیتــی 25.329 
ــزار و  ــال 365 ه ــن س ــا در ای ــداد کامیون ه ــت. تع ــوده اس ــر ب ــتایی 131.316 کیلومت ــای روس ــول راه ه ــر و ط کیلومت
متوســط عمــر کامیون هــا 19.3 ســال بــوده اســت. میــزان بــار جابجــا شــده از طریــق جــاده 546 میلیــون تــن )و بــا 
ــی در ســطح کشــور 4578،  ــاري داخل ــال ب ــوده اســت. تعــداد شــرکت ها و مؤسســات فع ــن( ب ــون ت بارنامــه 501 میلی
ــاده ای  ــاري ج ــی ب ــدگان عموم ــداد رانن ــاری در ســطح کشــور 972 و تع ــی ب ــل بین الملل ــداد شــرکت های حمل ونق تع

در ســطح کشــور 517 هــزار نفــر بــوده اســت )جــدول 1(.

ــر 3276 کیلومتــر و در دســت  ــرداری 14268 کیلومتــر، در دســت اجــرا براب طــول خطــوط آهــن در دســت بهره ب
مطالعــه برابــر 6312 کیلومتــر اســت1. تعــداد واگن هــای بــاری در پایــان ســال 1400 برابــر 28002 دســتگاه و میــزان 

1 . تارنمای شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حمل ونقل کشور )تیرماه 1401(



12 کمیسیون حمل ونقل و لجستیک

بــار جابجــا شــده برابــر 46.9 میلیــون تــن بــوده اســت.

ــا روش زمینــی 92 درصــد حمل ونقــل کاال در کشــور در جاده هــا و توســط کامیون هــا  ــار جابجــا شــده ب از کل ب
انجــام می شــود و 8 درصــد نیــز از طریــق ریــل صــورت می گیــرد )ســازمان راهــداری و راه آهــن ج.ا.ا، 1400(1.

ــوده  ــال ب ــر 19.3 س ــال 1400 براب ــران( در س ــاک ای ــور )پ ــاده ای کش ــی ج ــای عموم ــر کامیون ه ــط عم متوس
ــت؛  ــوده اس ــال ب ــر 16.4 و 16.8 س ــب براب ــه ترتی ــال های 1395 و 1396 ب ــا در س ــر کامیون ه ــط عم ــت. متوس اس
بنابرایــن در طــول 6 ســال گذشــته به طــور متوســط حــدود 3 ســال بــه عمــر کامیون هــای کشــور اضافــه شــده اســت.

تعــداد راننــدگان عمومــی بــاري جــاده ای در ســطح کشــور در ســال 1396 برابــر 484 هــزار نفــر بــوده اســت. ایــن 
تعــداد در ســال 1400 بــه 517 هــزار نفــر افزایــش یافتــه اســت.

ــی  ــل بین الملل ــرکت های حمل ونق ــداد ش ــور و تع ــطح کش ــی در س ــاري داخل ــال ب ــات فع ــرکت ها و مؤسس ــداد ش تع
بــاری در ســطح کشــور در ســال 1400 بــه ترتیــب برابــر 4578 و 972 بــوده اســت.

جدول 1. تصویری از وضعیت حمل ونقل جاده ای بار كشور 1396-1400

1400 1399 1398 1397 1396 واحد عنوان

85.564 84802 84040 88873 88012 کیلومتر
راه هــای تحــت حــوزه اســتحفاظی وزارت )بــدون 

راه روســتایی(
36.633 34633 34633 34633 34633 کیلومتر راه های شریانی

131.316 135540 134069 132480 128138 کیلومتر راه های روستایی )آسفالت و شوسه(

365 360 343 358 338
هزار 
دستگاه

ــاک  ــور )پ ــاده ای کش ــی ج ــای عموم کامیون ه
ایــران(

19.3 19.3 18.3 17.5 16.8 سال
متوسط عمر کامیون های عمومی جاده ای کشور 

)پاک ایران(

517 524 500 494 484 هزار نفر
راننــدگان عمومــی بــاري جــاده ای در ســطح 

ــور کش

4578 4662 4540 4319 4308 تعداد
شرکت ها و مؤسسات فعال باري داخلی در سطح 

کشور

972 958 914 867 847 تعداد
شــرکت های حمل ونقــل بین المللــی بــاری در 

ســطح کشــور

259.606 255.425 237.097 223.170 224.836 میلیون
تن-کیلومتر کاالی جابجا شده در کشور )با 

بارنامه(

546 545 528 502 480 میلیون تن میزان کاالی جابجا شده در سطح کشور

1   سهم سایر مدها ناچیز بوده است.
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1400 1399 1398 1397 1396 واحد عنوان

501 500 467 442 428
میزان کاالی جابجا شده در سطح کشور )با 

بارنامه(

32.799 32.311 30.701 30.120 29.909 هزار سفر
تعــداد ســفر-کامیون حامــل کاال در ســطح کشــور 

ــا بارنامه( )ب

502 500 493 488 507 کیلومتر
متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون )با 

بارنامه(

15 15 15 15 14 تن
متوســط وزن محمولــه در هــر ســفر کامیــون )بــا 

بارنامــه(
2437 1446 1821 1758 2115 هزار تن میزان واردات به کشور توسط کامیون
117 73 90 89 115 هزار سفر تعداد سفر کامیون حامل کاالي وارداتی

9152 8066 9116 7623 6839 هزار تن میزان صادرات از کشور توسط کامیون
404 357 401 335 295 هزار سفر تعداد سفر کامیون حامل کاالي صادراتی

منبع: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 1400

راه هــای ترانزیتــی کشــور در ســال 1396 برابــر 24982 کیلومتــر بــوده کــه در پایــان ســال 1400 بــه 25329 کیلومتــر 
ــن  ــر 9282 هــزار ت ــون( کــه در ســال 1396 براب ــزان ترانزیــت کاال از کشــور )توســط کامی ــه اســت. می افزایــش یافت
بــوده بــا ســیر نزولــی و بــا کاهــش محسوســی بــه رقــم 4829 در ســال 1399 تنــزل یافتــه امــا ایــن رقــم در ســال 
1400 بــه 9275 هــزار تــن افزایــش یافتــه اســت. در همیــن ســال میــزان ترانزیــت بــار توســط ریــل 1.938 هــزار تــن 

بــوده اســت )جــداول 2 و 3(.

در ســال 1400 تــن - کیلومتــر کاالي حمــل شــده ترانزیتــی توســط کامیــون برابــر 10.224 میلیــون و متوســط مســافت 
طــی شــده هــر کامیــون ترانزیــت شــده برابــر 791 کیلومتــر بــوده اســت )جــدول 2(.

جدول 2. میزان ترانزیت جاده ای كاالها از مرزهاي كشور برحسب نوع عبور 1396-1400

1400 1399 1398 1397 1396 واحد عنوان
25329 25329 25277 25235 24982 کیلومتر راه های ترانزیتی
9275 4829 6806 9079 9282 هزار تن میزان ترانزیت کاال از کشور )توسط کامیون(
436 237 321 433 451 هزار سفر تعداد سفر کامیون حامل کاالي ترانزیتی

10.224 6061 8151 10525 11458 میلیون تن - کیلومتر کاالي حمل شده ترانزیتی توسط کامیون
791 1065 1247 1202 1230 کیلومتر متوسط مسافت طی شده هر کامیون ترانزیت شده

مأخذ: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، )1400(

تعــداد واگن هــای بارگیــری شــده در ســال 1400 )شــامل نفتــی و غیرنفتــی( برابــر 34.817 بــوده اســت. در ایــن 
ســال 1.938.059 تــن کاالهــای عمدتــًا غیرنفتــی توســط ریــل حمــل شــده اســت. تــن کیلومتــر شــبكه ریلــی کشــور 
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در ســال 1400 برابــر 2.852 میلیــون بــوده اســت )جــدول 3(.

جدول 3. فعالیت ترانزیت به تفكیك نفتی و غیرنفتی توسط ریل در سال 1400

تعداد واگن
697نفتی

34.120غیرنفتی
34.817کل

تناژ بار
41.677نفتی

1.896.382غیرنفتی
1.938.059کل

تن کیلومتر
56.438.761نفتی

2.795.746.207غیرنفتی
2.852.184.968کل

مأخذ: ماهنامه آماری 12 ماهه 1400 راه آهن جمهوری اسامي ایران

3. چالش های حمل ونقل زمینی در حوزه بار

بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه و نشســت های کارشناســی در اتــاق ایــران، چالش هــای حمل ونقــل زمینــی 
در حــوزه بــار را می تــوان بــه شــرح زیــر دســته بندی و ارائــه کــرد:

نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور	•
خود مالكي ناوگان حمل ونقل جاده ای	•
اتكاي هزینه های جاري سازمان های زیربخشي حمل ونقل به درآمدهاي آن ها	•
نبود نهاد راهبر لجستیك در کشور	•
فرسودگي ناوگان حمل ونقل	•
وجود موانع در رقابتي شدن حمل ونقل ریلي و جاده ای	•
حكمراني نامتوازن در بخش حمل ونقل کشور	•
ناکافي بودن زیرساخت های شبكه ریلي کشور	•

ــه شــده اســت.  ــه همــراه راهبردهــای مرتبــط ارائ ــار ب در جــدول )4( چالش هــای حمل ونقــل زمینــی در حــوزه ب
ــع  ــود مرج ــد »نب ــی مانن ــرای چالش های ــته بندی شــده اســت. ب ــدت دس ــاه و میان م ــا در دو بخــش کوت ــن چالش ه ای
ــاري  ــای ج ــكاي هزینه ه ــاده ای« و »ات ــل ج ــاوگان حمل ونق ــي ن ــود مالك ــور«، »خ ــت در کش ــده ترانزی هماهنگ کنن
ــرد  ــت ک ــدت مدیری ــای کوتاه م ــا برنامه ه ــوان ب ــا« را می ت ــاي آن ه ــه درآمده ــل ب ــي حمل ونق ــازمان های زیربخش س
امــا مدیریــت چالش هایــی ماننــد »نبــود نهــاد راهبــر لجســتیك در کشــور«، »فرســودگي نــاوگان حمل ونقــل«، »وجــود 
موانــع در رقابتــي شــدن حمل ونقــل ریلــي و جــاده ای«، »حكمرانــي نامتــوازن در بخــش حمل ونقــل کشــور« و »ناکافــي 
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ــاز اســت. ــه برنامه هــای میان مــدت نی ــي کشــور« ب ــودن زیرســاخت های شــبكه ریل ب

جدول 4. چالش ها و راهبردهای حمل ونقل زمینی در حوزه بار

راهبردهاچالش ها
ساماندهي با برنامه كوتاه مدت

نبود مرجع هماهنگ کننده 
ترانزیت در کشور

بــا توجــه بــه موقعیــت ممتــاز ترانزیتــي کشــور و مزیت هایــی ازجملــه؛ ایجــاد درآمدهــاي ارزي، 
ــت از ســوي  ــت و...، اقتضــاء دارد ترانزی ــا کشــورهاي مســیر ترانزی ــاط ب افزایــش اشــتغال، ارتب

ــا اقتــدار فرابخشــي و تأثیرگــذار، سیاســت گذاری، هماهنگــي و راهبــري شــود. مرجعــي ب

خود مالكي ناوگان حمل ونقل 
جاده ای

تــداوم »خــود مالكــي« کامیون هــا، تعــداد دو برابــري کامیون هــا نســبت بــه نیــاز و همچنیــن 
وجــود ســالن های اعــام بــار در پایانه هــاي حمل ونقــل جــاده ای، ناکارآمــدي و کاهــش شــدید 
بهــره وری را در پــي داشــته و لــزوم جایگزینــي ســاختار »شــرکت مالكي« را محــرز ســاخته اســت.

اتكاي هزینه های جاري 
سازمان های زیربخشي حمل ونقل 

به درآمدهاي آن ها

هم اکنــون ســازمان های زیربخشــي حمل ونقــل، بــه لحــاظ اداری مالــی مســتقل بــوده 
ــد  ــت فرآین ــن وضعی ــت، ای ــان اس ــاي آن ــه درآمده ــي ب ــا متك ــاري آن ه ــای ج و هزینه ه
سیاســت گذاری، مســئولیت ها و مأموریت هــای آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

ساماندهي با برنامه میان مدت

نبود نهاد راهبر لجستیك در 
کشور

بنــا بــر تجــارب آزمــوده شــده در کشــورهاي صنعتــي و در صــورت وجــود ســاختار لجســتیكي 
فرابخشــي بــراي ایجــاد هماهنگــي و یكپارچگــي میــان همــه بخش هــای حمل ونقــل، 
ــز  ــا و نی ــاي تمام شــده کااله ــا و به ــارداري و...، هزینه ه ــور بانكــي، انب ــي، ام ــي، گمرک بازرگان

ــد. ــش می یاب ــه ای کاه ــزان قابل ماحظ ــه می ــا ب ــام فراینده ــان انج زم

فرسودگي ناوگان حمل ونقل
ــع آن افزایــش ناموجــه بهــاي  ــاوگان و به تب ــراي نوســازي ن ــي ب ــد داخل ــودن تولی پاســخگو نب
ــاز از ســوي  ــه نســبت نی ــار ب ــي ب ــاوگان زمین ــداد ن ــودن تع ــوازن ب تمام شــده از یك ســو و نامت

ــاوگان فرســوده را پیچیــده و دشــوار ســاخته اســت. دیگــر، فرآینــد نوســازي و جایگزینــي ن

وجود موانع در رقابتي شدن 
حمل ونقل ریلي و جاده ای

ــه  ــي ب ــرداری ریل ــداري و بهره ب ــاي نگه ــكاي هزینه ه ــت گاز(، ات ــوخت )نف ــاي س ــي به ارزان
درآمدهــاي راه آهــن، بــاال بــودن نســبي »حــق دسترســي ریلــي« و...، رقابتــي شــدن هزینه هــاي 

ــل جــاده ای را ناممكــن ســاخته اســت. ــان راه آهــن و حمل ونق تمام شــده می

حكمراني نامتوازن در بخش 
حمل ونقل کشور

هم اکنــون مقــام سیاســت گذار در بخــش حمل ونقــل کشــور از یك ســو و سیاســت گذاران 
زیربخش هــاي حمل ونقــل همگــي در ســطح معــاون وزیــر راه و شهرســازي هســتند، 
ــي  ــه تصدی هــای دولت ــا ضمــن واگــذاري کلی ــد ت ــر ایجــاب می کن ــي مؤث درحالی کــه حكمران
ــل  ــي حمل ونق ــازمان های زیربخش ــي، س ــش خصوص ــه بخ ــل ب ــش حمل ونق ــود در بخ موج
کوچك ســازی و در سلســله مراتب اداري تحــت مدیریــت و راهبــري مقــام سیاســت گذار و 

هماهنگ کننــده شــیوه های حمل ونقــل، ســازمان دهی شــوند.

ناکافي بودن زیرساخت های 
شبكه ریلي کشور

ازآنجاکــه در خطــوط ریلــي، در مقایســه بــا شــبكه های جــاده ای، حمل ونقــل شــخصي جریــان 
ــن خطــوط راه آهــن به مــوازات شــبكه های جــاده ای توســعه نیافته و گســترش آن  ــدارد، بنابرای ن

ــت. ــژه اس ــرمایه گذاری های وی ــتلزم س مس

مأخذ: مطالعات و نشست های کارشناسی در اتاق ایران، 1400

ــا و  ــن چالش ه ــت ای ــا مدیری ــط ب ــای مرتب ــوق، راهبرده ــای ف ــك از چالش ه ــی هری ــن بررس ــه ضم در ادام
ــود. ــنهاد می ش ــی و پیش ــا بررس ــن راهبرده ــه ای ــل ب ــرای نی ــاز ب ــورد نی ــی م ــی و تقنین ــات اجرای ــن اقدام همچنی
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4. چالش های حمل ونقل زمینی در حوزه بار، راهبردها و اقدامات

1-4. نبود مرجع هماهنگ كننده ترانزیت در كشور

توصیف وضع موجود

در ســال 2020 مجمــوع مبــادالت بیــن کشــورهای عضــو کریــدور شــمال – جنــوب بیــش از 130 میلیــون 
ــا  ــد و اروپ ــادالت هن ــن و مب ــون ت ــر 120 میلی ــیه( براب ــای روس ــا )منه ــن و اروپ ــادالت چی ــوده اســت. مب ــن ب ت
ــوده اســت1. درصورتی کــه همــه مبــادالت کشــورهای  ــر 31 میلیــون تــن ب )منهــای روســیه( در ســال 2020 براب
کریــدور شــمال – جنــوب و یك پنجــم مبــادالت چیــن و اروپــا از مســیرهای ایــران انجــام شــود و میــزان درآمــد 
ــوه امــكان  ــم2، به طــور بالق ــن در نظــر بگیری ــرای هــر ت ــرای کشــور را 75 دالر ب ــت ب مســتقیم حاصــل از ترانزی

ــران وجــود می داشــت. ــرای ای ــن مســیر ب ــارد دالری از ای ــد 11 میلی کســب درآم

برخــی کشــورها از موقعیــت بین المللــی خاصــی بــرای ترانزیــت بــار برخوردارنــد. ایــران در زمــره ایــن کشــورها 
اســت. ترانزیــت بــار هــم آثــار مســتقیم اقتصــادی دارد ماننــد عوایــد حاصــل از ترانزیــت کاال و هــم آثــار غیرمســتقیم 
دارد ماننــد ایجــاد اشــتغال و توســعه برخــی زیربناهــا و تأسیســات به منظــور ارائــه خدمــات مــورد نیــاز بــرای حمل ونقــل 
بین المللــی. البتــه موقعیــت ترانزیتــی کشــور از منظــر بین الملــل و روابــط خارجــی نیــز می توانــد آثــار ســودمندی بــه 

همــراه داشــته باشــد. برخــی از ایــن مزایــا عبارت انــد از )ساســانی، 1392، ص 2(:

افزایش و تنوع درآمدهای دولت	•

ــاط ضعــف مهــم  ــوان یكــی از نق ــروش نفــت خــام به عن ــه درآمدهــای حاصــل از ف وابســتگی اقتصــاد کشــور ب
ــه اقتصــاد  ــه تنوع بخشــی ب ــاری داشــته اســت. ازایــن رو مجموعــه اقداماتــی کــه ب ــار زیانب نظــام اقتصــادی کشــور آث
ــی از  ــد یك ــت می توان ــش ترانزی ــرد. افزای ــرار گی ــور ق ــات کش ــت ها و اقدام ــد در رأس سیاس ــد، بای ــك کن ــور کم کش
ایــن اقدامــات باشــد. چنانچــه بخشــی از مبــادالت چیــن و اروپــا و تمــام مبــادالت کشــورهای عضــو کریــدور شــمال – 
جنــوب از مســیرهای ایــران انجــام شــود، بــا ارقــام ســال 2020 و بــا فــرض درآمــد مســتقیم 75 دالری بــرای هــر تــن 
کاال، درآمــدی معــادل 11 میلیــارد دالر بــرای کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت3. عــاوه بــر ایــن، افزایــش ترانزیــت 
باعــث توســعه و ارتقــای ســایر زیرســاخت های لجســتیكی مرتبــط ماننــد امــور گمرکــی، صنعــت بیمــه و بانكــداری و 

ــا ارائــه خدمــات در بخــش حمــل نقــل می شــود. همچنیــن تأسیســات مرتبــط ب

1  https://resourcetrade.earth/

2  https://masireqtesad.ir/

3  هرچند در شرایط فعلی این فرض بسیار خوش بینانه و غیرقایل باور می نماید.
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شكل 1- مبادالت چین و هند با اروپا در سال 2020

/Source: https://resourcetrade.earth

ایجاد اشتغال پایدار	•

ــن،  ــادر، راه آه ــتقیم در بن ــورت مس ــه به ص ــروی کاری ک ــر نی ــاوه ب ــه ع ــت ک ــار ازآن جه ــت ب ــش ترانزی افزای
ــات  ــع و خدم ــدن صنای ــال ش ــث فع ــتند، باع ــه کار هس ــغول ب ــط مش ــای مرتب ــر بخش ه ــاده ای و دیگ ــل ج حمل ونق
ــاد  ــور ایج ــغلی در کش ــد ش ــای جدی ــود و فرصت ه ــد آن می ش ــداری و مانن ــه، بانك ــی، بیم ــت ریل ــل صنع ــط مث مرتب
می کنــد. به عنوان مثــال بررســی امــكان ایجــاد شــغل در صنعــت ریلــی بــه ازای تولیــد اجــزای مختلــف نــاوگان ریلــی 
نشــان می دهــد بــا افزایــش 10 میلیــون تــن بــه حجــم بــار ترانزیتــی راه آهــن بــا فــرض ضــرورت تأمیــن نــاوگان مــورد 
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نیــاز از داخــل کشــور بیــش از 60 هــزار شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد خواهــد شــد.

کاهش اثر تحریم های اقتصادی	•

ــای  ــر تحریم ه ــیر در براب ــر در مس ــورهای درگی ــود، کش ــال می ب ــران فع ــی ای ــیرهای ترانزیت ــه مس درصورتی ک
کشــورهای ثالــث ماننــد آمریــكا مقاومــت می کردنــد؛ زیــرا تحریــم ایــران به منزلــه خســارت زدن بــه تعــداد زیــادی از 
کشــورهای دیگــر بــود و ایــن، هزینــه تحریــم را بــرای کشــوری ماننــد آمریــكا افزایــش مــی داد. از طــرف دیگــر فعــال 
ــه، امــكان دور  ــد آســیای میان ــرای کشــورهای همســایه و محصــور مانن ــژه ب ــران به وی ــی ای ــودن مســیرهای ترانزیت ب

ــرد. ــم می ک ــران فراه ــرای ای ــا را ب زدن تحریم ه

حمل ونقل ریلی راهبرد افزایش ترانزیت بار از ایران

هرچنــد اســتفاده از حمل ونقــل ریلــی بــه دلیــل عــدم امــكان جابجایــی درب بــه درب کاال نیازمنــد شــیوه  مكمــل 
حمــل جــاده ای بــار اســت امــا ازآنجاکــه بــرای ترانزیــت کاال، مبــدأ و مقصــد بــار نقــاط مشــخصی از مرزهــای کشــور 
ــت  ــاده ای از مزی ــل ج ــه حمل ونق ــبت ب ــی نس ــل ریل ــدارد، حمل ونق ــت ن ــه درب موضوعی ــل درب ب ــتند و حم هس
ــل در کشــور  ــدل حمل و نق ــن م ــه ای ــژه ب ــه وی ــی و توج ــعه خطــوط ریل ــوردار اســت. توس ــت برخ بیشــتری در ترانزی
ــرز  ــران در م ــی برخــوردار اســت. ای ــت دو چندان ــه دارد،  از اهمی ــژه ژئوپولیتیكــی ک ــت وی ــه موقعی ــا توجــه ب ــران ب ای
ــدر  ــه راه آهــن ترکمنســتان، در بن ــاد و ســرخس ب ــرون، لطف آب ــه کشــور افغانســتان، در مرزهــای اینچــه ب شــمتیغ ب
امیــر آبــاد بــه کشــورهای حــوزه دریــای خــزر، در مــرز جلفــا بــه راه آهــن جمهــوری آذربایجــان، در مــرز رازی بــه راه 
آهــن ترکیــه، در بنــادر عبــاس، امــام خمینــی و چابهــار بــه خلیــج فــارس متصــل اســت و پــل ارتباطــی شــمال-جنوب و 
شــرق-غرب محســـوب می شــود. از دیگــر امتیــازات ایــران برخــورداری از بنــدر اقیانوســی و اســتراتژیك چابهــار، قــرار 
گرفتــن در مســیر چهــار راه ریلــی دنیــا و دسترســی بــه بــازار بــزرگ کشــورهای آســیای میانــه اســت کــه تــوان کشــور 

را در جابجایــی کاالهــا توســط راه آهــن، بــاال بــرده اســت.

مســیرهای ترانزیتــی ایــران دو گــروه مســیر مهــم ترانزیتــی شــرقی ـ غربــی و شــمالی ـ جنوبــی اســت و گزینــه 
کشــور، انتخــاب بیــن ایــن دو گــروه مســیر بــرای توســعه و فعال ســازی آن هــا اســت. بــرای انتخــاب بیــن ایــن مســیرها 
ضــرورت دارد مزایــا و معایــب هــر یــك از آن هــا ازنظــر شــاخص هایی ماننــد کاهــش زمــان ســفر، کاهــش هزینــه ی 
ســفر، عــدم وجــود مســیرهای رقیــب، وجــود زیرســاخت در طــول مســیر و قابلیــت جــذب بــار بــا هــم مقایســه شــوند.
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شكل 2. اولویت های ترانزیتی كشور

https://afco-co.com/ نقشه-ترانزیتی- ایران

ــار  ــوان چه ــای شــمالی کشــور می ت ــن مرزه ــوب، همچنی ــم در جن ــدر مه ــار بن ــن چه ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج ب
ــد از: )1( محــور چابهــار ـ ســرخس، )2(  مســیر را بــرای کریدورهــای شــمالی ـ جنوبــی در نظــر گرفــت کــه عبارت ان
ــدر  ــا، رازی و )4( محــور بن ــدر بوشــهر ـ جلف ــی، آســتارا، )3( محــور بن ــاد، انزل ــرون، امیرآب ــاس ـ اینچه ب محــور بندرعب

امــام خمینــی ـ شــلمچه، خســروی.

مســیر دیگــر بــرای ترانزیــت از مســیر ایــران راه آهــن شــرق - غــرب اســت. موقعیــت جغرافیایــی کشــور و قــرار 
گرفتــن در محــل اتصــال آســیا و اروپــا باعــث شــده تــا بارهایــی کــه بــه مــوازات مســیرهای دریایــی از شــرق بــه غــرب 
ــار بیــن  ــادل قابل توجــه ب ــر ایــن تب ــران را داشــته باشــند. عــاوه ب ــور از ای آســیا در حــال عبــور هســتند، قابلیــت عب
ــار را در  ــی ب ــدارک زیرســاخت های ترانزیت ــت ســوخت ضــرورت ت ــژه ترانزی ــی کشــور به وی همســایگان شــرقی و غرب
ــه  ــرق ب ــت ش ــور در جه ــی کش ــیر ترانزیت ــن مس ــد. مهم تری ــان می ده ــوح نش ــی به وض ــرقی - غرب ــیر های ش مس
غــرب مرزهــای ســرخس و بــازرگان اســت کــه ترانزیــت بــار ترکیــه بــه کشــورهای حــوزه CIS از طریــق آن صــورت 
می گیــرد. عــاوه بــر ایــن، شــاخه  جنوبــی شــبكه  ریلــی آســیا کــه کشــورهای جنــوب شــرق آســیا را بــه اروپــا متصــل 
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ــی خــارج می شــود. ــران شــده و از مرزهــای شــمال غرب ــد از مرزهــای جنــوب شــرقی کشــور وارد ای می کن

مســیر کریــدور شــمال - جنــوب نســبت بــه مســیر دریایــی کــه تــا شــمال اروپــا امتــداد دارد، کوتاه تــر اســت. بــر 
اســاس گــزارش ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتفاده از ایــن مســیر بــرای تجــار و بازرگانــان عــاوه بــر 
اینكــه موجــب کاهــش 40 درصــدی زمــان حمــل می شــود، 30 درصــد کاهــش هزینــه  حمــل را نیــز بــه همــراه خواهــد 
داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه مســیرهای شــرقی ـ غربــی به مــوازات مســیرهای دریایــی هســتند و بــه همیــن دلیــل 

قابلیــت جــذب حجــم بــاالی بــار را ندارنــد.

البتــه ایــن مقایســه ها صرفــًا بــر مبنــای مزیت هــای طبیعــی و پیامدهــا و هزینه هــای ناشــی از آن صــورت گرفتــه 
ــری  ــل دیگ ــی، عوام ــای جغرافیای ــر ویژگی ه ــاوه ب ــی ع ــیرهای ترانزیت ــكل گیری مس ــت در ش ــی اس ــت. بدیه اس
ماننــد موقعیــت سیاســی کشــورها و ارتباطــات آن هــا نیــز مؤثــر اســت. ایــران به رغــم در اختیــار داشــتن موقعیت هــای 
مناســب ترانزیتــی بــا مشــكات دیگــری روبــرو اســت کــه تــداوم ایــن مشــكات می توانــد کشــور مــا را بــرای همیشــه 
ــًا  ــه عم ــت ک ــادی اس ــای اقتص ــل تحریم ه ــن عوام ــن ای ــد. مهم تری ــذف کن ــده ح ــی گفته ش ــیرهای ترانزیت از مس
مــراودات اقتصــادی بیــن ایــران و کشــورهای دیگــر را مختــل کــرده اســت و لــذا مزیت هایــی از نــوع موقعیــت مناســب 

ــر شــود. ــد بااث ترانزیتــی ایــران در عمــل می توان

فــارغ از موضــوع تحریم هــا، برخــی مشــكات داخلــی نیــز مانــع از دســتیابی و بهره بــرداری ایــران از مزیت هــای 
فــراوان ترانزیــت و پتانســیل های بالقــوه کشــور در ایــن زمینــه شــده اســت. یكــی از مهم تریــن ایــن مشــكات عــدم 
هماهنگــی میــان دســتگاه های متولــی ایــن بخــش اســت. در هــر مــرز یــا پایانــه مــرزی، 25 دســتگاه مســتقر اســت 
ــا انبارهــا و قرنطینــه را شــامل می شــود. هماهنگــی بیــن ایــن  کــه از صــدور و کنتــرل ویــزا و اجــازه عبــور گرفتــه ت
ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــی، مب ــه ای، گمرک ــی، بیم ــای بانك ــنامه های حوزه ه ــا و بخش ــی تصمیم ه ــتگاه ها و همگرای دس
ــی  ــت باالی ــا ســایر کشــورها خصوصــًا همســایگان از اهمی ــی سیاســت های اقتصــادی و تجــاری کشــور ب و ارز و حت

ــی هماهنگ کننــده اســت. ــذا یكــی از مهم تریــن اشــكاالت در ایــن حــوزه فقــدان نهــاد و متول برخــوردار اســت؛ ل

شــاید بتــوان گفــت از منظــر قانونــی مهم تریــن نهــادی کــه در حــال حاضــر تولیــت هماهنگــی امــور ترانزیتــی را 
بــر عهــده دارد، شــورای عالــی هماهنگــي ترابــري کشــور اســت کــه در ســال 1353 ایجــاد شــد. ایــن شــورا متشــكل 
ــوط  ــات مرب ــازی موضوع ــعه و روان س ــروه توس ــت. کارگ ــی اس ــیون فرع ــازی و کمیس ــعه و روان س ــروه توس از کارگ
ــا  ــتقیمی ب ــاط مس ــز ارتب ــی نی ــیون فرع ــده دارد. کمیس ــر عه ــی کاال را ب ــور خارج ــی و عب ــل بین الملل ــه حمل ونق ب
مســائل ترابــری داخلــی کشــور در چهــار شــیوه حمل ونقــل دارد. بــه دالیــل مختلــف شــورای مذکــور نتوانســته وظیفــه 
هماهنگــی در امــور ترانزیتــی را به درســتی انجــام دهــد. بــه همیــن دلیــل الیحــه ای در ســال 1376 به منظــور اصــاح 
ترکیــب اعضــای شــورا و وظایــف آن ازجملــه اضافــه شــدن وظایفــی در ارتبــاط بــا ترانزیــت )ایجــاد هماهنگــی در امــور 
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ترانزیــت داخلــی و خارجــی کشــور( تقدیــم مجلــس شــورای اســامی شــد؛ امــا شــورای نگهبــان بــا آن مخالفــت کــرد 
)مغایــرت بــا اصــل 138 قانــون اساســی(؛ بنابرایــن اصــاح شــورای عالــی ترابــری بــا هــدف ایجــاد ضمانــت اجرایــی 

ــا حفــظ شــاکله فعلــی ممكــن نیســت. ــرای تصمیم هــای گرفته شــده در شــورا در جهــت تقویــت ترانزیــت ب ب

پیشنهادها

روان ســازی و فعــال کــردن ترانزیــت از مســیر ایــران به منظــور اســتفاده حداکثــری از مزایــای آن مســتلزم برخــی 
اقدامــات اساســی در حوزه هــای بخشــی و فرابخشــی در ایــن حــوزه اســت. بــرای تحــول در ترانزیــت بــه تغییــر نــگاه 
و اراده و خواســت دولــت نیــاز اســت. چنانچــه ترانزیــت اولویــت اول مســئوالن کشــور نباشــد؛ هرگونــه تــاش بــرای 
حــل مشــكات ترانزیــت راه به جایــی نخواهــد بــرد. اســتفاده از مزیت هــای ترانزیــت از قلمــرو ایــران کــه طبعــًا درآمــد 
مناســبی نیــز بــه همــراه دارد در ســطح کان مســتلزم رفــع موانعــی ماننــد چالــش تحریم هــا و نیــز روابــط دیپلماتیــك 
بــا کشــورهای مســیر ترانزیــت اســت. بــرای تحــول در ترانزیــت بــه تغییــر نــگاه و اراده و خواســت دولــت نیــاز اســت.

 در این چارچوب می توان به پیشنهادهای زیر اشاره کرد:

ایجاد نظام و متولی واحد برای بخش حمل ونقل کشور	•

یكــی از مشــكات اساســی در حــوزه ترانزیــت در درجــه اول نبــود نظــام واحــد و متولــی بــرای بخــش حمل ونقــل 
ــل  ــزاع بخــش راه از وزارت راه و شهرســازی و تشــكیل وزارت حمل ونق ــرای انت ــی ب کشــور اســت. بااینكــه تاش های
ــرای کل  ــد ب ــه بای ــت ک ــه داش ــد توج ــز بای ــر چی ــل از ه ــن قب ــت؛ بنابرای ــرده اس ــی نب ــوز راه به جای ــا هن ــده ام ش
حمل ونقــل کشــور نهــاد و متولــی مســتقلی بــه وجــود آیــد و ســپس در ایــن چارچــوب بــرای مشــكات مربــوط بــه 
ــرای  ــی ب ــد و متول ــام واح ــود نظ ــورد نب ــادی در م ــال های متم ــه س ــرد. بااینك ــر ک ــت فك ــر ترانزی ــی در ام ناهماهنگ
ــل  ــكلی ح ــز مش ــوراها نی ــاد ش ــا ایج ــت. ب ــده اس ــه آن داده نش ــی ب ــا اهمیت ــده ام ــت ش ــل صحب ــش حمل ونق بخ
ــد  ــعه بای ــی از ارکان توس ــوان یك ــل به عن ــد. حمل ونق ــش می یاب ــتگاه ها افزای ــرض دس ــول و ع ــا ط ــود، تنه نمی ش
متولــی اختصاصــی داشــته باشــد. تجربــه نشــان داده وقتــی وزارت راه و ترابــری وجــود داشــت، مشــكات ایــن حــوزه 
ــرای اجــرای  ــه شــوراهای عالــی در کشــور به ویــژه عــدم ضمانت هــای الزم ب ــه تجرب ــا توجــه ب ــوده اســت. ب کمتــر ب
مصوبــات، ایجــاد شــورای جدیــدی تحــت عنــوان »شــورای عالــی ترانزیــت« کمكــی بــه حــل مشــكات نمی کنــد؛ 

ــاون اول رئیس جمهــور باشــد. ــر عهــده مع ــر اســت ریاســت شــورا ب ــا در صــورت تشــكیل شــورا، بهت ام

تجمیع وظایف حمل ونقلی در یك وزارتخانه	•

ارائــه خدمــات عمومــًا فراگیــر اســت و تقســیم آن بــه ملــی یــا منطقــه ای یــا شــهری و برون شــهری بی معنــی 
ــهری  ــیم بندی درون ش ــل تقس ــورد حمل ونق ــه در م ــل و ...(. درحالی ک ــرق و حمل ونق ــن، آب، ب ــد تلف ــت )مانن اس
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ــك  ــت. در تفكی ــده اس ــل  ش ــور منتق ــه وزارت کش ــهری ب ــل درون ش ــاده و حمل ونق ــاق افت ــهری اتف و برون ش
وزارتخانــه پیشــنهاد می شــود کــه امــور حمل ونقلــی از وزارت کشــور کــه نهــاد سیاســی-امنیتی و انتظامــی اســت، 
منتــزع و بــه وزارت تخصصــی آن یعنــی وزارت حمل ونقــل یــا وزارت فعلــی )وزارت راه و شهرســازی( منتقــل شــود.

ایجاد ستاد ترانزیت	•

ــت  ــر ترانزی ــپردن ام ــن س ــت؛ بنابرای ــوده اس ــز نب ــدان موفقیت آمی ــور چن ــی در کش ــوراهای عال ــه ش تجرب
ــد  ــر راه آن( نمی توان ــر س ــذاری ب ــكات قانون گ ــن مش ــر گرفت ــدون در نظ ــی ب ــری )حت ــی تراب ــورای عال ــه ش ب
ــده را دارد.  ــایر شــوراها بیشــتر نقــش هماهنگ کنن ــد س ــن شــورا مانن ــرا ای ــد، زی ــت را حــل کن مشــكات ترانزی
اشــكالی اساســی کــه شــوراها دارنــد ایــن اســت کــه همــه دســتگاه های عضــو آن، قانــون تأســیس دارنــد و ایــن 
ــورت  ــای ص ــورا هماهنگی ه ــرات ش ــا نظ ــی ب ــا گاه ــد، منته ــل می کنن ــود عم ــون خ ــا قان ــق ب ــتگاه ها مطاب دس
ــن صــورت  ــد. در ای ــه ای وضــع کن ــرد و مصوب ــاالی ســر آن هــا تصمیمــی بگی ــد ب ــا شــورا نمی توان ــرد؛ ام می گی
ــازار،  ایجــاد ســتادی بــرای امــر ترانزیــت پیشــنهاد می شــود. ایــن ســتاد ماننــد ســتادهای دیگــر )ســتاد تنظیــم ب
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ...( طبــق قانــون بایــد بتوانــد بــه دســتگاه های دیگــر ماننــد وزارت نفــت، گمــرک 
و دســتگاه های مرتبــط دیگــر دســتور اجرایــی ابــاغ کنــد و ایــن دســتگاه ها ملــزم بــه اجــرای دســتورات باشــند. 
ــا  ــد ت ــازی می توان ــورا در وزارت راه و شهرس ــه ش ــتقرار دبیرخان ــور و اس ــاون اول رئیس جمه ــت مع ــه ریاس البت
حــدودی مشــكات ایــن حــوزه را حــل کنــد و اثربخشــی شــورا افزایــش دهــد. حــدود 20 ســال پیــش زمــان دولــت 
احمدی نــژاد ســتاد ترانزیــت درســت شــد. در آن ســتاد اختیــارات هیئت وزیــران بــه ســتاد تفویــض شــده بــود. هــر 
ــی تعطیــل  ــی گرفتــه می شــد. ایــن ســتاد در ابتــدای دولــت روحان ــار جلســه داشــت و تصمیماتــی خوب مــاه دو ب
شــد. بهتــر اســت ایــن ســتاد بــا اصاحاتــی احیــا شــود. یكــی از مهم تریــن ایــن اصاحــات تدویــن برنامــه ملــی 
ــودن و  ــد ب ــه هدفمن ــوان ب ــن مشــخصات و مختصــات الزم می ت ــن برنامــه و تعیی ــن ای ــا تدوی ــت اســت. ب ترانزی

اســتحكام مصوبــات ســتاد مزبــور امیــدوار بــود.

اصاح احكام مرتبط با حمل ونقل در قانون تعزیرات حكومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز	•

در حــوزه ترانزیــت دو قانــون مزاحــم داریــم: قانــون تعزیــرات حكومتــی و قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز. 
ــار بررســی و جســتجو  در ترانزیــت بــر اســاس اســنادی کــه دریافــت می شــود اظهــار صــورت می گیــرد؛ یعنــی ب
ــد گمرکــی  ــون جدی ــد. در قان ــی بیافت ــل دادن ممكــن اســت اتفاقات ــن و تحوی ــل گرفت ــن تحوی ــا بی نمی شــود؛ ام
ایــن مســائل تــا حــدودی حــل شــد امــا بــا قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ایــن مشــكل مجــدداً برگشــت و 
مزیت هــای قانــون امــور گمرکــی از بیــن رفــت. ســازمان تعزیــرات حكومتــی نهــادی زیــر نظــر قــوه مجریــه اســت، 
اواًل مهــارت ایــن کار را نــدارد؛ ثانیــًا احــكام یــك مرحلــه ای اســت و امــكان تجدیدنظرخواهــی وجــود نــدارد و طبــق 
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ــون  ــن دو قان ــز ای ــت اداری هــم ســلب شــده اســت. به ج ــوان عدال ــزد دی ــه آراء آن ن ــراض ب ــكان اعت ــون ام قان
ــد کــه شــبكه  ــزرگ کــه نظــارت دارن ــدگان ب ــت خارجــی پرخطــر شــده اســت. به جــز ترانزیت کنن ــط ترانزی محی
ــا  ــده اند. این ه ــارج ش ــی از دور خ ــرکت های ترانزیت ــر ش ــد؛ اکث ــه کن ــا رخن ــد در آن ه ــكاری نتوان ــاق و تبه قاچ
ــو  ــد جل ــری دارن ــی ضعیف ت ــی داخل ــه مهندس ــرکت هایی ک ــا ش ــد ی ــاب کرده ان ــرکت های رده دوم انتخ ــا ش ی
ــد  ــی بای ــور گمرک ــون ام ــق قان ــدر شــروع می شــود، طب ــت از بن ــار مشــكل می شــوند. ترانزی ــد دچ ــد و بع می آین
اظهــار و پیش اظهــار کننــد و در کانــال ســبز واقــع شــوند. امــور اداری کاال تســریع و بارگیــری و خــارج شــود. بنــدر 
ــدر کوچكــی اســت و مكانیزاســیون و اســكله های  ــی بن ــدر شــهید رجای ــا بن پوکــی )در گرجســتان( در مقایســه ب
آن قابل مقایســه بــا بنــدر شــهید رجایــی نیســت؛ امــا به مراتــب از بنــدر رجایــی بهتــر اســت. در ایــن بنــدر بــاری 
ــای  ــده اســت. در آنجــا اپراتوره ــاری ش ــون پیش اظه ــود. چ ــارج می ش ــاعت خ ــه وارد می شــود ظــرف 5-4 س ک
ــا  ــرش اســت؛ ام ــًا کنشــگر اقتصــادی مجــاز و ... اظهــار این هــا مــورد پذی ــه مث ــد ب ــدر را طبقه بنــدی کرده ان بن
در بنــدر شــهید رجایــی تمــام اســناد شــرکت ها بررســی می شــود. در ایــران پیش اظهــاری نداریــم؛ بنابرایــن کاال 

ــی می شــود. ــت طوالن ــان ترانزی ــد. درنتیجــه زم ــل 48 ســاعت رســوب می کن حداق

واگذاری نقش ویژه به گمرک	•

ــل  ــه دلی ــاده ای ب ــل ج ــداری و حمل ونق ــازمان راه ــد. س ــرض می کن ــتی ف ــاد باالدس ــودش را نه ــرک خ گم
نقــش خــود در بخــش ترانزیــت مدعــی اســت. ســازمان توســعه تجــارت نیــز در ایــن حــوزه ورود پیــدا می کنــد. در 
ــه و نقــش و جایــگاه دســتگاه های دیگــر را نفــی می کننــد. یكــی  بســیاری از مــوارد دســتگاه های اجرایــی مداخل
ــزه ای  ــل وصــول در بخــش ترانزیــت و حمل ونقــل باشــد کــه انگی ــد نقــش درآمدهــای قاب از موضوعــات می توان
ــازمان گمــرک و  ــت خارجــی س ــژه ترانزی ــت به وی ــد. در ترانزی ــن دســتگاه ها ایجــاد می کن ــن ای ــت بی ــرای رقاب ب
قوانیــن گمرکــی خیلــی تأثیرگــذار هســتند. در کنوانســیون کیوتــو ترانزیــت جــزو امــور گمرکــی تلقــی می شــود؛ از 
ایــن نظــر می تــوان گفــت کــه ترانزیــت بیشــتر بــا گمــرک ســروکار دارد و می تــوان بخــش زیــادی از موضوعــات 

مرتبــط بــه آن را بــه گمــرک ســپرد.

به روز بودن رانندگان و شرکت های حمل ونقل نسبت به قوانین و مقررات بین المللی	•

ــا قوانیــن جهانــی بــه روز نیســتند. از ایــن کــه عبــور و مــرور جهانــی  راننــدگان و شــرکت های حمل ونقــل ب
ــا  ــدگان م ــرای رانن ــایه ب ــن کشــورهای همس ــد. قوانی ــی ندارن ــی دارد اطاع ــه وضع ــرزی چ ــای م و تفاهم نامه ه
ــمند  ــط کارت هوش ــا فق ــد. این ه ــل ندارن ــوزش کام ــتند؛ آم ــه روز نیس ــت ب ــای ترانزی ــت. راننده ه ــفاف نیس ش
ــا  ــرکت ها ب ــدگان و ش ــد رانن ــود. بای ــا داده نمی ش ــه آن ه ــا ب ــایر آموزش ه ــد و س ــپورت دارن ــه و پاس گواهینام

قوانیــن کشــورهای دیگــر آشــنا باشــند.
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اعتماد به شرکت های بین المللی حمل ونقل	•

ــت  ــبدی از ترانزی ــت س ــه ترانزی ــناخته ایم؛ درحالی ک ــمیت ش ــه رس ــران ب ــی را در ای ــای خارج ــور کامیون ه عب
داخلــی و خارجــی اســت. بهتریــن تعریــف در کنوانســیون کیوتــو شــده اســت؛ یعنــی تحویــل گرفتــن یــك کاال از یــك 
گمــرک و تحویــل آن بــه گمــرک دیگــر؛ امــا در کشــور فقــط ترانزیــت خارجــی را می بینیــم. در ترانزیــت خارجــی نــگاه 
ــد و کاالی  ــا می کن ــور کاال را جابج ــیر عب ــد. در مس ــت می کن ــت فعالی ــوای ترانزی ــر ل ــی زی ــه قاچاقچ ــت ک ــن اس ای
ــاد  ــه اعتم ــگاه درســت نیســت، درصورتی ک ــن ن ــد. ای ــارج می کن ــه را خ ــد و محمول ــن آن می کن دســت دوم را جایگزی
ــد  ــت بای ــف از ترانزی ــن تعری ــه رســمیت شــناخته شــده اســت. ای ــی ب ــه شــرکت های حمل ونقــل در ســطح بین الملل ب

طبــق تعریــف کنوانســیون کیوتــو باشــد تــا بگوییــم ترانزیــت کامــل اســت.

2-4. خودمالكی ناوگان حمل ونقل جاده ای

توصیف وضع موجود

بــر اســاس اطاعــات موجــود تــا پایــان ســال 1399 بــه میــزان 87.9 درصــد مالكیــت نــاوگان حمل ونقــل بــاری 
کشــور خودمالكــی )ملكــی راننــده و ملكــی شــخص دیگــر( و 12.1 درصــد دیگــر به صــورت شــرکتی )ملكــی شــرکت/

موسســه، ملكــی شــراکتی( بــوده اســت. از نظــر تعــداد نیــز از مجمــوع 365 هــزار وســیله نقلیــه عمومــی بــاري 321 هزار 
دســتگاه خودمالكــی و 44 هــزار دســتگاه به صــورت شــرکتی تملــك شــده اســت )جــدول 5(. ســهم نــاوگان عمومــی 

بــاري برحســب مالكیــت وســیله در نمــودار )1( نیــز نشــان داده شــده اســت.
جدول 5. تعداد وسایل نقلیه عمومی باري برحسب نحوه مالكیت وسیله تا پایان سال 1400، واحد: دستگاه

جمعبارگیر غیرثابتبارگیر ثابتمالكیت وسیله
درصدتعداد

1267410889235636.5ملكی شرکت/موسسه
17171412153429324880.3ملكی راننده

985910620204795.6ملكی شراکتی
1564612153277997.6ملكی شخص دیگر

209893155196365089100جمع
57.542.5100درصد

مأخذ: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای )1400(
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نمودار 1. سهم ناوگان عمومی باري برحسب مالكیت وسیله

مأخذ: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای )1400(

از نظــر ســنی بیشــترین ســهم از تملــك وســایل نقلیــه بــاري به صــورت شــخصی در رده ســنی بیــن 49-40 ســال 
و از منظــر مالكیــت، بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه وضعیــت شــخص دیگــر اســت. ترکیــب ملكیــت نــاوگان برحســب 

رده هــای ســنی در نمــودار 2 نشــان داده شــده اســت.

جدول 6. رانندگان وسایل نقلیه باري جاده ای برحسب وضعیت مالكیت و گروه های سنی تا پایان سال 1400
جمع شراکتی شخص دیگر شخصی رده سنی - مالكیت
630 28 491 111 تا 25 سال

20456 1303 14998 4155 25 تا 29 سال
191083 16592 133135 41356 30 تا 39 سال
191344 22898 119900 48546 40 تا 49 سال
113936 17315 55645 40976 50 سال و باالتر
517449 58136 324169 135144 جمع

100 11.2 62.6 26.1 درصد

مأخذ: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای )1400(
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نمودار 2. رانندگان وسایل نقلیه باري جاده ای برحسب وضعیت مالكیت و گروه های سنی تا پایان سال 1400

مأخذ: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای )1400(

ــود  ــت. در نب ــار اس ــوزه ب ــا در ح ــا و تریلی ه ــی کامیون ه ــل، خود مالكیت ــت حمل ونق ــكات صنع ــی از مش یك
شــرکت های توانمنــد در حــوزه حمل ونقــل، بــا رانندگانــی مواجــه هســتیم کــه تمامــی مراحــل حمــل بــار را خودشــان 
ــدگان، مشــكاتی  ــرای رانن ــف ب ــاد مشــكات مضاع ــر ایج ــاوه ب ــن موضــوع ع ــه ای ــد ک ــام می دهن ــی انج به تنهای
ــودداری  ــد، خ ــاد می کن ــی ایج ــه خودمالك ــكاتی ک ــی از مش ــد. یك ــاد می کن ــز ایج ــار نی ــفارش دهنده ب ــرای س را ب
برخــی از راننــدگان در حمــل برخــی از بارهــا و یــا تــردد در برخــی مســیرها و عــدم تــردد در مســیرهای دیگــر اســت. 
ــع  ــه مناف ــا ب ــر و بن ــوده و به صــورت خودس ــررات ب ــع مق ــدگان تاب ــل رانن ــرکت های حمل ونق ــورد ش ــه در م درحالی ک
ــدد  ــی و تع ــل فراوان ــه دلی ــای کان ب ــكان هماهنگی ه ــدم ام ــر از مشــكات، ع ــد. یكــی دیگ ــردی عمــل نمی کنن ف
راننــدگان خودروهــا اســت. در صــورت فراوانــی شــرکت ها در برابــر راننــدگان خودمالــك امــكان اتخــاذ سیاســت های 
کان و ایجــاد هماهنگــی در موضوعــات مختلــف حمــل بــار فراهــم می شــود. به عنوان مثــال در ارتبــاط بــا تســهیات 

ــرد. ــاد ک ــل ایج ــردی حمل ونق ــا راهب ــت های کان و ی ــهیات و سیاس ــن تس ــن ای ــویه بی ــه ای دوس ــوان رابط می ت

هرچنــد بــرآورد دقیقــی از ســهم هزینه هــای حمل ونقــل از قیمــت تمام شــده کاال در کشــور وجــود نــدارد؛ امــا بــر 
اســاس برخــی مطالعــات، ســهم هزینه هــای حمل ونقــل از قیمــت تمام شــده کاال در حــدود دو برابــر میانگیــن جهانــي 
ــران  ــاص دارد. در ای ــل اختص ــه حمل ونق ــول ب ــده محص ــه تمام ش ــد هزین ــا 8 درص ــا 6 ت ــه در دنی ــت.1 به طوری ک اس
به رغــم ســوخت ارزان ســهم حمل ونقــل در هزینــه تمام شــده یــك محصــول بیــن 12 تــا 18 درصــد اســت2. بــا ســهم 
ــده کاال  ــه تمام ش ــل در هزین ــهم حمل ونق ــودن س ــاال ب ــی و ب ــافت های طوالن ــاده ای در مس ــل ج ــاالي حمل ونق ب
ــل  ــع کشــور در بخــش حمل ونق ــن اســت و درنتیجــه بخــش قابل توجهــی از مناب ــل پایی بهــره وري سیســتم حمل ونق

1   برنامه استراتژیك بخش حمل ونقل ایران، ص 16
/https://www.tinn.ir و /https://www.smtnews.ir :2  به عنوان مثال
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ــز وجــود خودمالكــی  ــاری کشــور نی ــاوگان ب ــودن بهــره وری ن ــن ب ــل مهــم پایی کشــور اتــاف مي شــود. یكــی از عل
ــای  ــا ظرفیت ه ــب ب ــا متناس ــش کامیون ه ــل پیمای ــزرگ حمل ونق ــرکت های ب ــدان ش ــرا در فق ــت؛ زی کامیون هاس
ــر  ــا ه ــال در دنی ــا و ...(. به عنوان مث ــودن کامیون ه ــواب ب ــرخالی، خ ــای یكس ــود )تردده ــزی نمی ش ــود برنامه ری موج
ــه 100 هــزار کیلومتــر  ــران ایــن عــدد ب ــا 350 هــزار کیلومتــر پیمایــش می کنــد. در ای کامیــون در ســال بیــن 300 ت
هــم نمی رســد1. چــون در ایــن حالــت، راننــده اســت کــه تصمیــم می گیــرد چنــد روز در مــاه کار کنــد و یــا بــه چــه 

مقاصــدی بــرود.

طبــق اعــام ســازمان راهــداري و حمل ونقــل جــاده ای، بیــش از 40 درصــد حمل ونقــل داخلــي کشــور به صــورت 
یكســر بــار- یكســرخالی انجــام می شــود. در ایــن حالــت، کامیونــي کــه بــاري را از مبــدأ بــه مقصــد حمــل می کنــد، 
ــن از  ــد. همچنی ــت می کن ــدأ حرک ــي به طــرف مب ــار در مســیر برگشــت، به صــورت خال ــص ب ــدم تخصی ــل ع ــه دلی ب
ــه ازاي هــر 220 کیلومتــر راه کــه یــك وســیله نقلیــه حمــل  ســوي وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعــام شــده ب
ــي  ــورت خال ــیر به ص ــد مس ــدود 45 درص ــي ح ــود )یعن ــا می ش ــار جابه ج ــدون ب ــر ب ــد، 100 کیلومت ــي می کن ــار ط ب
طــي می شــود.( در خصــوص ایــن معضــل دالیــل متعــددي مطــرح اســت کــه منجــر بــه عــدم برنامه ریــزی کارآمــد 
و مؤثــر بــراي نــاوگان جــاده ای کشــور شــده اســت. یكــي از مهم تریــن دالیــل ایــن امــر رواج خــود مالكــي در نــاوگان 
ــاوگان  ــن ن ــه ای ــار ب ــص ب ــب تخصی ــزی مناس ــراي برنامه ری ــل ب ــرکت های حمل ونق ــدي ش ــدم توانمن ــاده ای و ع ج

اســت )میاندوآبچــی، 1400، ص 24(.
در رابطــه بــا شــاخص پیمایــش ســاالنه هــر کامیــون در ایــران، ارقــام متفاوتــي از ســوي منابــع مختلــف ارائــه 
ــرای  ــر )ب ــزار کیلومت ــی 39 ه ــای ایران ــاالنه کامیون ه ــش س ــزان پیمای ــه ای می ــال در مطالع ــوان مث ــود. به عن مي ش
ــن،  ــران به طــور میانگی ــون در ای ــه ادعاهــای دیگــر، هــر کامی ــا ب ســال 1395( محاســبه شــده اســت2؛ درحالی کــه بن
ــر حرکــت  ــا کامیون هــا به طــور متوســط در هرســال 270 هــزار کیلومت ــر پیمایــش و در اروپ ســاالنه 75 هــزار کیلومت
می کننــد، یعنــی حــدوداً 4 برابــر کامیون هــای ایرانــی پیمایــش دارنــد.3 یكــی از علــل پاییــن بــودن حجــم انتقــال بــار 
پیمایــش یكســرخالی نــاوگان کشــور اســت. چــون مراکــز عمــده بــار ایــران، بنــادری هســتند کــه در جنــوب کشــور قــرار 
دارنــد؛ امــا مراکــز عمــده مصــرف در شــمال و غــرب کشــور مســتقر هســتند، بنابرایــن کامیون هــا بخــش عمــده ای از 

ــد. ــی طــی می کنن مســیر را خال
ــه و  ــه بیم ــود دارد، هزین ــر خودمالكــی وج ــر ایجــاد نظــام شــرکت مالكی در براب ــر س ــه ب یكــی از مشــكاتی ک
ــه  ــی ب ــن رغبت ــیوه شــرکت مالكی اســت؛ بنابرای ــر از ش ــرای خود مالكــی بســیار کم ت ــا ب ــن هزینه ه ــات اســت. ای مالی
ــكات  ــردن مش ــرف ک ــون و برط ــاح قان ــق اص ــد از طری ــت بای ــدارد. دول ــود ن ــل وج ــرکت های حمل ونق ــاد ش ایج
ــن  ــق ای ــزوده از طری ــد ارزش اف ــازه ده ــل اج ــرکت های حمل ونق ــیس ش ــرای تأس ــوق ب ــاد مش ــا ایج ــی و ب حقوق

/https://otaghiranonline.ir ،1  رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیك اتاق ایران
2  میاندوآبچی، 1400

3  دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی کاال
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ــرد. ــكل بگی ــرکت ها ش ش

پیشنهادها

در حمل ونقــل هوایــی، ریلــی و دریایــی شــرکت ها مالــك هســتند؛ امــا در جــاده برعكــس راننــده حاکــم اســت. 
ــن  ــی چنی ــا هوای ــی و ی ــوزه ریل ــه در ح ــد؛ درحالی ک ــاده کن ــی بخــرد و وارد ج ــد کامیون ــور هرکســی می توان همین ط
امكانــی وجــود نــدارد. در وضعیــت فعلــی حكمرانــی راننــده وجــود دارد؛ یعنــی راننــدگان ســرخود و بــرای اســاس منافــع 
شــخصی عمــل می کنــد. لــذا اگــر بــرای شــرکت هــم کار کننــد می تواننــد از دســتورات و مقــررات شــرکت ســرپیچی 
کننــد. نگــرش یــك راننــده بــه موضــوع حمل ونقــل بســیار متفــاوت از نگــرش یــك شــرکت بــه مقولــه حمل ونقــل 
ــه  ــت. ب ــاز اس ــی دردسرس ــای بین الملل ــرای قرارداده ــده ب ــودن رانن ــر ب ــت. خودس ــی اس ــاس بین الملل ــژه در مقی به وی
ــی  ــده »خودمالك ــد. پدی ــی ندارن ــای ایران ــتفاده از کامیون ه ــه اس ــی ب ــز تمایل ــی نی ــرکت های خارج ــر ش ــن خاط همی
ــوده و حل وفصــل  ــاده ای کشــور ب ــل ج ــره وری در حمل ونق ــودن به ــن ب ــم در پائی ــی مه ــا« در کشــور عامل کامیون ه
ــك  ــه راننده هــای خــود مال ــوط اســت. از طــرف دیگــر خســارت هایی ک ــررات مرب ــن و مق ــروه اصــاح قوانی آن در گ
به واســطه اضافه بــار بــه جاده هــا می زننــد خیلــی زیــاد اســت. در صــورت وضــع مقــررات محدودکننــده در ایــن زمینــه 

ــرد. ــرل ک ــوان کنت ــر می ت ــرکت ها را بهت ش

یكــی دیگــر از مزیت هــای شــرکت مالكی ایــن اســت کــه شــرکت های حمل ونقــل می تواننــد قیمــت 
تمام شــده ســالیانه را محاســبه و قراردادهــای بلندمــدت را بــر اســاس آن تنظیــم کننــد؛ امــا وقتــی خودمالكــی برقــرار 
ــد. ــن بزن ــز دام ــا نی ــش قیمت ه ــورم و افزای ــه ت ــد ب ــن می توان ــود و ای ــدت می ش ــه و کوتاه م ــا روزان ــد، قرارداده باش

نكتــه مهــم در ایــن مســیر اصاحــی ایجــاد نهــاد تنظیم گــر و منظــور کــردن ماحظــات مربــوط بــه راننــدگان 
)از قبیــل مســائل صنفــی آن هــا( اســت.

جابجایی بار از طریق شرکت ها نه راننده	•

ــد. بعــد از انقــاب  ــازار را رهبــری می کردن قبــل از انقــاب دو شــرکت داشــتیم کــه به رغــم تعــداد کــم آن هــا ب
ــس  ــت. در انگلی ــد نیس ــود ب ــی به خودی خ ــده خودمالك ــرد. پدی ــدا ک ــترش پی ــی گس ــد و خودمالك ــی ش ــرکت ها مل ش
ــن  ــود دارد. ای ــك وج ــون خودمال ــزار کامی ــد و 400-300 ه ــون دارن ــك کامی ــا ی ــرکت ها تنه ــد ش ــدود 52 درص ح
ــای  ــران گروه ه ــد. در ای ــار می کنن ــه حمــل ب ــدام ب ــق شــرکت ها اق ــد بلكــه از طری ــار نمی گیرن ــی ب ــا به تنهای راننده ه
صنعتــی اقــدام بــه خریــد کامیــون و ایجــاد نــاوگان کرده انــد. بایــد چارچوبــی درســت کنیــم کــه بــار از طریــق شــرکت 
جابجــا شــود نــه راننــده شــخصی. شــرکت ها هــم در حــال حاضــر عمدتــًا بارنامــه صــادر می کننــد و خدمــات چنــدان 

دیگــری ندارنــد، شــبكه ای هــم ندارنــد.
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در نظر گرفتن امتیازات خاص برای شرکت ها	•

ــر  ــر زی ــن نظ ــن از ای ــد بنابرای ــات بدهن ــه و مالی ــد بیم ــه شــرکت ها بای ــن اســت ک ــود دارد ای ــه وج مشــكلی ک
ــه راننده هــا از ایــن منظــر هزینه هــای خاصــی تحمیــل نمی شــود. بایــد هزینه هــای خودمالكــی  فشــار هســتند؛ امــا ب
ــر  ــرکت ها در نظ ــرای ش ــوان ب ــه می ت ــی ک ــه امتیازات ــد. ازجمل ــش یاب ــرکت مالكی کاه ــای ش ــش و هزینه ه افزای
گرفــت تســهیل خــروج کارکنــان شــرکت های حمل ونقــل از مــرز توســط دســتگاه هایی ماننــد وزارت خارجــه، گمــرک 
ــر  ــرکت ها در نظ ــرای ش ــی را ب ــای خاص ــی گذرگاه ه ــوان حت ــده. می ت ــرای رانن ــه ب ــت و ن ــر اس ــتگاه های دیگ و دس

ــا. ــه راننده ه ــه ب ــه شــرکت ها داد و ن ــا تســهیات را ب ــع در مرزه ــت. درواق گرف

اصاح قوانین مالیاتی در حوزه حمل ونقل	•

ــه  ــده( ک ــخصی )رانن ــد ش ــه کنی ــال مقایس ــد. به عنوان مث ــی کار می کن ــوزه به خوب ــن ح ــی در ای ــن مالیات قوانی
ــا شــرکتی کــه می خواهــد خــودرو یــا کامیــون خــود را بفروشــد. اگــر راننــده  می خواهــد خــودروی خــود را بفروشــد ب
ــی  ــای مالیات ــودرو هزینه ه ــدل خ ــال و م ــاس س ــر اس ــه ب ــی هســت ک ــه جداول ــد در دفترخان ــود را بفروش ــودرو خ خ
محاســبه و دریافــت می شــود. اگــر کامیــون بــه قیمــت مثــًا 20 تــا 25 میلیــارد تومــان فروختــه شــود، بایــد مالیــات 
بدهــد؛ امــا اگــر یــك شــرکت بخواهــد کامیــون داشــته و ایــن کامیــون را 150 میلیــون تومــان خریــده باشــد. بــه همیــن 
میــزان در دفاتــر شــرکت ثبــت شــده اســت. ایــن کامیــون در عــرض 5 ســال مســتهلك می شــود؛ بنابرایــن ارزش آن 
در ســال ششــم برابــر صفــر اســت؛ امــا اگــر ارزش بــازاری آن یــك میلیــارد تومــان باشــد ایــن یــك میلیــارد تومــان 
بایــد در دفاتــر شــرکت به عنــوان درآمــد ثبــت شــود. در ایــن صــورت مالیــات آن حــدود 250 میلیــون تومــان می شــود. 
چنانچــه دو مالیــات پرداختــی توســط راننــده و شــرکت مقایســه شــود )25 میلیــون تومــان در برابــر 250 میلیــون تومــان( 
ــه  ــوع مالیات ســتانی باعــث تنبی ــن ن ــًا ای ــرد. قطع ــی ب ــی پ ــات پرداخت ــن دو مالی ــاد بی ــاوت بســیار زی ــه تف ــوان ب می ت

ــود. ــی می ش ــت راننده مالك ــل تقوی ــرکت داری و در مقاب ش

تغییر سیاست ها در جهت ایجاد شرکت ها و تعاونی ها	•

ــكانیا و  ــای اس ــاد و کامیون ه ــون داران ایج ــی کامی ــرکت های تعاون ــه ش ــد ک ــان می ده ــه 1360 نش ــوابق ده س
ولــوو وارد کشــور شــد )ولــوو نــو بــا قیمــت 580 هــزار تومــان(. قاعــده ای وضــع شــد کــه ایــن کامیون هــا بــه راننــدگان 
ــن  ــند. همچنی ــا متشــكل باش ــه در تعاونی ه ــی ک ــه رانندگان ــا ب ــه(؛ ام ــان آورده اولی ــزار توم ــا 100 ه ــذار شــود )ب واگ
گفتــه شــد ایــن راننده هــا تــا پنــج ســال حــق فــروش کامیــون خــود را نــدارد. ایــن تجربــه موفقــی بــود؛ امــا در حــال 
ــات  ــل خدم ــد و در مقاب ــزد می گیرن ــرکت ها کارم ــون ش ــد چ ــت می کنن ــرکت محوری مخالف ــا ش ــدگان ب ــر رانن حاض
چشــمگیر و قابــل اعتنــای دیگــری ارائــه نمی کننــد؛ بنابرایــن می تــوان بــا ایجــاد شــرکت های تعاونــی تجربــه موفــق 
قبلــی را تكــرار کــرد؛ زیــرا بــا ایجــاد تعاونی هــا منافــع مربــوط بــه تعرفه هــا و کارمزدهــا درنهایــت بــه خــود راننــدگان 
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ــرای  ــر ب ــه اگ ــند ک ــی بنویس ــور تفاهم نامه های ــر کش ــی سراس ــرکت های تعاون ــت ش ــوان گف ــود. می ت ــل می ش منتق
ــد. سیاســت وزارت راه و شهرســازی  ــی دیگــری کار کن ــد در تعاون ــد بتوان ــش آم ــی مشــكلی پی ــك تعاون ــده در ی رانن
ــل  ــرکت حمل ونق ــرای ش ــتورالعمل ب ــدود 9-8 دس ــت. ح ــوده اس ــرکت محور نب ــی ش ــر خیل ــال های اخی ــز در س نی
داخلــی تدویــن شــد؛ امــا شــرکت ها بــه ســمت بارنامه فروشــی رفته انــد و بــه واگذارنــده اســناد تبدیــل  شــده اند. ایــن 
وضعیــت بایــد در کشــور تغییــر پیــدا کنــد. 450 شــرکت حمل ونقــل در کشــور داریــم کــه اکثــر آن هــا از بنیــه مالــی 

ــد. ــی دارن ــد و 80-70 درصــد آن هــا هزینه هــای باالی ضعیفــی برخوردارن

شرکت ها دریافت کننده تسهیات باشند نه افراد حقیقی	•

ــازی  ــروژه نوس ــت. در پ ــرکت مالكی رف ــمت ش ــه س ــج ب ــاله و به تدری ــا 20 س ــی 10 ت ــك دوره زمان ــد در ی بای
ــت از  ــون حمای ــه در قان ــور ک ــوند. همان ط ــع ش ــت واق ــای دول ــه و کمك ه ــمول یاران ــرکت ها مش ــًا ش ــاوگان صرف ن
ــه شــرکت ها  ــد، در حمل ونقــل هــم فقــط ب ــرار می گیرن ــده مشــمول کمــك و حمایــت ق ــد شــرکت های تولیدکنن تولی
کمــك و یارانــه اختصــاص دهیــم. در حــال حاضــر دولــت بــه مالكیــن کامیون هــا تســهیات می دهــد. درصورتی کــه 
ــر  ــوارض به صرفه ت ــات و ع ــا کاهــش مالی ــون ب ــن واردات کامی ــه شــرکت داده شــود. همچنی ــد ب ــن تســهیات بای ای
می شــود. اآلن کامیــون چینــی 10 ســاله 1750 میلیــون تومــان قیمــت دارد یعنــی 70 هــزار دالر امــا مشــابه همیــن 
کامیــون بــا برنــد ولــوو در امــارات باقیمت هــای 25 هــزار دالر بــه پاییــن فروختــه می شــود؛ بنابرایــن قیمــت کامیــون 

در ایــران بســیار بــاال اســت.

اعطای مجوز واردات کامیون به شرکت های حمل ونقلی	•

می تــوان بــرای کامیون هــای کــه در داخــل کشــور نمایندگــی و خدمــات پــس از فــروش دارنــد، مجــوز وا ردات بــه 
ــرکت ها  ــن ش ــل داد و ای ــرکت های حمل ونق ــه ش ــهیات را ب ــوان تس ــن می ت ــل داد. همچنی ــرکت های حمل ونق ش
می تواننــد بــا راننــدگان بــا درصدهــای مختلــف مشــارکت کننــد؛ امــا حــق انتقــال بــه اشــخاص ثالــث وجــود نداشــته 
باشــد، بلكــه حــق فــروش تنهــا بــه شــرکت ها وجــود داشــته باشــد و آن هــا تصمیم گیرنــده باشــند کــه ســهام و مالكیــت 
ــه. در صــورت مشــارکت، شــرکت ها از محــل درآمــد خــود اقســاط را  ــا ن ــه شــخص حقیقــی دیگــر واگــذار شــود ی ب
پرداخــت کــرده و مابقــی به عنــوان ســهم راننــده و شــخص حقیقــی پرداخــت می شــود. ایــن کار مزیت هــای دیگــری 
هــم دارد ماننــد افزایــش ایمنــی و کاهــش حــوادث بــه دلیــل فارغ البــال شــدن راننــدگان نســبت بــه پرداخــت اقســاط. 
ــای  ــروش کامیون ه ــدم ف ــوده و ع ــای فرس ــردن کامیون ه ــارج ک ــد از رده خ ــر مانن ــای دیگ ــد محدودیت ه ــه بای البت

وارداتــی بــه اشــخاص حقیقــی تــا مدت زمــان یــا ســهم مشــخص رعایــت شــود.

استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور	•

بــر اســاس بنــد )ب( مــاده )12( قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور دســتگاه های 
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ــورت ارزی  ــارد دالر به ص ــد میلی ــقف یك ص ــا س ــاالنه ت ــد س ــته می توانن ــرکت های وابس ــازمان ها و ش ــی، س اجرای
ــل می شــود(،  ــل تعدی ــورم ســال قب ــرخ ت ــا ســقف ن ــه هرســاله ت ــی )ک ــال به صــورت ریال ــارد ری ــزار میلی و پانصــد ه
ــت  ــا اولوی ــت ب ــه صنع ــف ازجمل ــای مختل ــرژی در بخش ه ــازی مصــرف ان ــای بهینه س ــه طرح ه ــوط ب ــوارد مرب در م
ــای  ــردن خودروه ــن ک ــا جایگزی ــد و ی ــهری، تولی ــی درون و برون ش ــی و ریل ــل عموم ــر و حمل ونق ــع انرژی ب صنای
ــار و مســافر و کاهــش  ــای پرمصــرف و فرســوده و کاهــش هزینه هــای حمــل ب ــا خودروه ــی ب ــا برق کم مصــرف و ی
ــی اعــم از زیرســاخت ها  ــی، هوای ــی، جــاده ای، دریای ــل ریل ــر( کشــتی ها و طرح هــای حمل ونق ــوراژ )خســارت  تأخی دم

ــد. ــد کنن ــرارداد منعق ــل ق و وســایل حمل ونق

تســهیاتی کــه از محــل ایــن ظرفیــت قانونــی بــرای طرح هــای حمل ونقــل قابــل اختصــاص اســت را می تــوان 
بــه شــرکت ها و اشــخاص حقوقــی اختصــاص داد و نــه افــراد و اشــخاص حقیقــی. درواقــع بــا اختصــاص تســهیات از 
ایــن محــل بــه شــرکت ها )و نــه راننــدگان( عــاوه بــر نوســازی نــاوگان و از رده خــارج کــردن خودروهــای فرســوده، 

ــود. ــج می ش ــز تشــویق و تروی شــرکت مالكی نی

اصاح قوانین مالیاتی، قانون تعزیرات حكومتی و قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز	•

برای شرکت مالكی دو مانع عمده وجود دارد:

مالیــات بــر درآمــد. اگــر شــرکت وجــود داشــته باشــد بایــد مالیــات عملكــرد بدهــد امــا بــرای راننــده مالیاتــی ( 1)
ــدارد.1 وجود ن

ــاق ( 2) ــد قاچ ــرکتی مشــكلی مانن ــرای ش ــی. چنانچــه ب ــرات حكومت ــازمان تعزی ــررات س ــژه مق ــررات به وی مق
بــه وجــود آیــد ســروکار آن بــا ســازمان تعزیــرات اســت؛ و بــا توقیــف کامیــون ســرمایه های شــرکت راکــد 

ــه شــرکت می شــود. ــان ب ــد و باعــث ضــرر و زی خواهــد مان

ــد ایــن اســت کــه اواًل ایــن دادگاه هــا تخصصــی  ــرات حكومتــی ایجــاد می کنن مشــكاتی کــه دادگاه هــای تعزی
ــات مســاوی از  ــا درج ــراز و ب ــعبه ای هم ت ــزار دالری در ش ــاق 100 ه ــا قاچ ــیرینی ت ــرا از گران فروشــی ش نیســتند زی
ــی  ــرات در دادگاه عال ــازمان تعزی ــی در آرای س ــی و تجدیدنظرخواه ــكان دادخواه ــًا ام ــود. ثانی ــی می ش ــت بررس اهمی
وجــود نــدارد. اگــر بــزه یــا جرمــی اتفــاق بیافتــد در صاحیــت دادگاه اســت امــا در قانــون، تشــخیص تخلفــات را بــر 
عهــده ســازمان تعزیــرات گذاشــته و بــا تلقــی تخلــف از مقوالتــی ماننــد قاچــاق ایــن موضــوع در حیطــه و صاحیــت 
 X ســازمان تعزیــرات قــرار می گیــرد. البتــه بــرای پدیــده قاچــاق راهكارهایــی ماننــد اســتفاده از دســتگاه های پیشــرفته
ــا اســتفاده از ســگ های موادیــاب وجــود دارد؛ امــا متأســفانه جــدی گرفتــه نمی شــود. کامیون هــای ایرانــی  Ray و ی
ــه  ــر ســاعت ها معطلــی، باعــث صدمــه ب ــه خاطــر مــواد مخــدر در تمامــی کشــورهای اروپایــی بازرســی و عــاوه ب ب

1  البتــه چنــد ســالی اســت بــرای راننــدگان نیــز اظهارنامــه مالیاتــی صــادر می شــود، هرچنــد فعــًا ایــن کار جنبــه آزمایشــی و آموزشــی دارد امــا بــا جــدی شــدن و 
اجــرای آن، ایــن مشــكل حــل می شــود. بــا اجــرای قانــون مالیــات بــر مجمــوع درآمــد نیــز می تــوان ایــن مشــكل را برطــرف کــرد.
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بــار و محمولــه آن هــا می شــود. ایــن کار عــاوه بــر بدنامــی و از دســت رفتــن اعتبــار نــاوگان ایرانــی خســارت مــادی 
هــم بــه همــراه دارد.

ایجاد دیتاسنتر بار یا اطلس کشوری بار	•

در حــال حاضــر یكــی از مشــكات مهــم در حــوزه حمل ونقــل ایــن اســت کــه اطاعــات بــار در کشــور وجــود 
ــا  ــار و ی ــد ترددهــای یكســر ب ــار کشــور وجــود داشــت، دیگــر مشــكاتی مانن ــات ب ــر دیتابیســی از اطاع ــدارد. اگ ن
ــًا وزارت جهــاد و وزارت صمــت هســتند. این هــا بایــد  ــار عمدت خــواب کامیون هــا وجــود نخواهــد نداشــت. صاحبــان ب
اطاعــات بــار خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد. بــا وجــود 360 هــزار کامیــون در کشــور و ظرفیــت متوســط حمــل 22 
تــن بــار بــرای هــر کامیــون و بــا فــرض حمــل دو ســر بــار، ظرفیــت حمــل بــار جــاده ای کشــور بــه حــدود 2 هــزار 
ــوده اســت.  ــن ب ــون ت ــر 544 میلی ــال 1399 براب ــده در س ــا ش ــار جابج ــه ب ــد. درحالی ک ــش می یاب ــن افزای ــون ت میلی
ــار جابجــا شــده در کشــور اســت. اســتفاده از ایــن  ــار کشــور حــدود 4 برابــر میــزان ب به عبارت دیگــر ظرفیــت حمــل ب
ــا  ــذا بایــد مشــكاتی کــه ســر راه شــرکت مالكی وجــود دارد برطــرف شــود ت ظرفیــت مســتلزم برنامه ریــزی اســت؛ ل

ــد. ــدا کنن ــاده ای پی ــل ج ــی در حمل ونق ــهم قابل اعتنای ــور س ــاوگان کش ــوان ن ــتفاده از ت ــن اس ــرکت ها ضم ش

3-4. اتكای هزینه های جاری سازمان های زیربخشی حمل ونقل به درآمدهای آن ها

توصیف وضع موجود

وزارت راه و شهرســازی در حــوزه حمل ونقــل دارای معاونــت حمل ونقــل اســت. ســه ســازمان هواپیمایــي 
ــه و در حــوزه  ــل وزارتخان ــز ذی ــوردی و ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای نی ــادر و دریان کشــوري، ســازمان بن
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــرکت هواپیمای ــل، ش ــوزه حمل ونق ــن در ح ــد. همچنی ــت می کنن ــل فعالی حمل ونق
ــرکت  ــور، ش ــل کش ــای حمل ونق ــعه زیربناه ــاخت و توس ــرکت س ــران، ش ــي ای ــري هوای ــا و ناوب ــرکت فرودگاه ه ش
راه آهــن جمهــوري اســامي ایــران و شــرکت شــهر فرودگاهــي امــام خمینــي )ره( و صنــدوق توســعه حمل ونقــل کشــور 

ــتند. ــازی هس ــه وزارت راه و شهرس ــرکت های زیرمجموع از ش

ــد و تنهــا  ــاری دریافــت نمی کن ــع عمومــی اعتب ــي کشــوري از محــل مناب در بیــن ســازمان ها، ســازمان هواپیمای
دارای درآمدهــای اختصاصــی اســت. ایــن درآمــد در الیحــه بودجــه 1401 برابــر 160 میلیــارد تومــان اســت. ســازمان 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای هــم در قســمت هزینــه ای و هــم قســمت تملــك دارایی هــای ســرمایه ای از بودجــه 
ــدا  ــص پی ــه ای تخصی ــورت درآمد-هزین ــازمان به ص ــن س ــارات ای ــی از اعتب ــد. بخش ــت می کن ــار دریاف ــت اعتب دول
ــارد  ــر 2057 میلی ــی براب ــع عموم ــل مناب ــه 1401 از مح ــه بودج ــازمان در الیح ــن س ــارات ای ــوع اعتب ــد. مجم می کن
تومــان اســت. ســازمان بنــادر و دریانــوردی نیــز به صــورت درآمد-هزینــه اداره می شــود و از منابــع عمومــی اعتبــاری 
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ــادر و  ــازمان بن ــل، س ــال های قب ــاف س ــر خ ــال 1401 ب ــه س ــه بودج ــد. در الیح ــدا نمی کن ــص پی ــه آن تخصی ب
دریانــوردی، شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــري هوایــي ایــران، شــرکت شــهر فرودگاهــي امــام خمینــي )ره( ســودده نشــان 

ــوند. ــوب می ش ــده محس ــل وزارت راه زیان ــوزه حمل ونق ــی ح ــرکت های دولت ــایر ش ــده و س داده ش
جدول 7. درآمد-هزینه شركت های حوزه حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی در الیحه بودجه 1401 )میلیارد ریال(

50 درصد سود ویژه هزینه درآمد نام شرکت

2.700 54.159 135.000 سازمان بنادر و دریانوردی

3.000 45.000 51.000 شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران

زیان ده 61.918 45.918 شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران

161 9.639 9.961 شرکت شهر فرودگاهي امام خمیني )ره(
0 شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 2.728 2.728

زیان ده 146.000 140.000 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

زیان ده 105.000 101.000 شرکت راه آهن جمهوري اسامي ایران
100 0 صندوق توسعه حمل ونقل کشور

مأخذ: الیحه بودجه 1400 کل کشور

ــن ســازمان ها و شــرکت ها  ــی ســازمان ها و شــرکت های زیرمجموعــه نشــان می دهــد کــه ای ــع مال بررســی مناب
عمدتــًا به صــورت درآمــد –هزینــه اداره می شــوند؛ هرچنــد اکثــر آن هــا زیانــده بــوده و در قســمت تملــك دارایی هــای 
ــادر و  ــازمان بن ــا س ــود تنه ــاهده می ش ــز مش ــوق نی ــدول ف ــه در ج ــته اند. چنانك ــی وابس ــع عموم ــه مناب ــرمایه ای ب س

ــده اداره می شــوند. ــا زیان ــا به صــورت سربه ســر ی ــه ی ــوردی ســودده اســت و بقی دریان

مأموریــت و چشــم انداز معاونــت حمل ونقــل وزارت راه و شهرســازی »تأمیــن راه هــای کشــور اعــم از زمینــی 
)راه و راه آهــن( و راه هــای دریایــی و هوائــی« و »اداره امــور ترابــری کشــور، پی ریــزی سیاســت جامــع هماهنــگ 
بــرای آن و ایجــاد توســعه، تجهیــز، گســترش و نگاهــداری تأسیســات زیربنایــی آن بــا توجــه بــه مقتضیــات توســعه 

اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی و دفــاع ملــی« عنــوان شــده اســت1.
بررســی وظایــف و مأموریت هــای شــرکت ها و ســازمان های زیرمجموعــه وزارت راه و شهرســازی نشــان می دهــد 
ایــن ســازمان ها )و شــرکت ها( هم زمــان وظایــف تصدی گــری، تنظیم گــری و حاکمیتــی را انجــام میدهنــد؛ کــه ایــن 
ــوان  ــت. به عن ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــا را تح ــای آن ه ــئولیت ها و مأموریت ه ــت گذاری، مس ــد سیاس ــت فرآین وضعی

ــن ســازمان ها و شــرکت ها اشــاره می شــود. ــف و مســئولیت های ای ــورد از تداخــل وظای ــه دو م ــه ب نمون

1  تارنمای وزارت راه و شهرسازی
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سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
برخی از وظایف اساسی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به شرح زیر ارائه شده است1:

ــی  ــاد هماهنگ ــاده ای و ایج ــل ج ــداري و حمل ونق ــای راه ــت ها و برنامه ریزی ه ــی ها، سیاس ــم خط مش - تنظی
ــف؛ ــن زیربخش هــای مختل ــی بی اجرای

ــري  ــور تراب ــوص ام ــتورالعمل های الزم در خص ــا و دس ــا، آئین نامه ه ــح، تصویب نامه ه ــم لوای ــه و تنظی - تهی
ــع ذیصــاح؛ ــه مراج ــه ب ــداري و ارائ ــی و راه ــی و بین الملل داخل

ــل  ــداري و حمل ونق ــش راه ــی در بخ ــور بازرگان ــام ام ــرمایه گذاری و انج ــه س ــی ب ــش غیردولت ــب بخ - ترغی
ــه؛ ــررات مربوط ــن و مق ــوب قوانی ــاده ای در چارچ ج

ــاختمان ها و  ــی، س ــه فن ــا، ابنی ــداري راه ه ــت نگه ــی جه ــی و اجرای ــتورالعمل های فن ــب دس ــارت و تصوی - نظ
ــط؛ ــه واحدهــاي ذی رب ابــاغ آن هــا ب

ــظ و  ــه و حف ــر منطق ــی ه ــت اقلیم ــه وضعی ــه ب ــا توج ــور ب ــای کش ــه راه ه ــت کلی ــی وضعی ــه و بررس -مطالع
ــتانداردهاي الزم؛ ــط و اس ــن ضواب ــا و تدوی ــم راه ه ــداري حری نگه

ــزی  ــاوب، اضطــراري و برنامه ری ــه طرح هــای راهــداري جــاري، دوره هــاي مســتمر، متن ــه و ارائ ــه، تهی  - مطالع
ــی؛ ــل پیش بین ــی و غیرقاب ــا بحران هــای ناشــی از حــوادث طبیع ــه ب جهــت مقابل

ــل  ــترش حمل ونق ــا، گس ــك جاده ه ــرل ترافی ــی، کنت ــاء ایمن ــور ارتق ــات الزم به منظ ــاختن امكان ــم س  - فراه
هوشــمند

- توسعه خدمات رسانی و کاهش ضایعات زیست محیطی در امور راهداري و حمل ونقل جاده ای؛
 - صــدور مجــوز فعالیــت شــرکت های حمل ونقــل جــاده ای و ســایر پروانه هــا و مجوزهــاي الزم در فعالیت هــای 

حمل ونقــل داخلــی و بین المللــی و فراهــم ســاختن مقدمــات الزم به منظــور تســهیل در امــور ترانزیــت و صــادرات؛
- صــدور مجــوز احــداث تأسیســات و مجتمع هــای خدماتــی و رفاهــی بین راهــی و مراکــز مكانیــزه فنــی مكانیــزه 

خودروهــاي ســنگین توســط بخش هــای دولتــی، تعاونــی و خصوصــی؛
ــه خارجــی،  ــردد وســایل نقلی ــه ت ــل پروان ــای کشــور از قبی ــژه از شــبكه راه ه ــرداری وی  - صــدور مجــوز بهره ب

ــوط؛ ــررات مرب ــط و مق ــوب ضواب ــاي ترافیكــی در چارچ ــور باره ــژه عب ــاي وی مجوزه
- نظــارت بــر تهیــه و ارائــه طرح هــا، پروژه هــا، روش هــای پیشــنهادي در زمینــه نگهــداري راه هــا، ابنیــه فنــی، 

ــوط؛ ــای مرب ــات و برنامه ریزی ه ــام مطالع ــاختمان ها و انج س
- بهره بــرداری، توســعه و نگهــداري تأسیســات موردنیــاز جهــت ارائــه خدمــات مناســب راهــداري و حمل ونقلــی 
ــرل  ــی بین راهــی و مراکــز کنت ــر پارک هــا و تأسیســات رفاهــی و جانب همچــون راهدارخانه هــا، پایانه هــای مــرزي، تی

و هدایــت ترابــري؛

1  مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی سازمان راهداري و حمل ونقل جاده ای، 1391
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 - بررســی و تعییــن نــوع، تعــداد و مشــخصات ماشــین آالت و نــاوگان موجــود و موردنیــاز راهــداري و حمل ونقــل 
جــاده ای و انجــام اقدامــات الزم جهــت ارتقــاء بهــره وری و همــكاري در تأمیــن آن هــا؛

 - نظــارت بــر عملكــرد شــرکت های مســافربري و باربــري به منظــور حصــول اطمینــان از حســن اجــراي ضوابــط 
مقررات؛ و 

ــداري راه و  ــا نگه ــط ب ــای مرتب ــت و عملكــرد مشــاوران ســازمان و انجــام فعالیت ه ــر نحــوه فعالی  - نظــارت ب
ابنیــه فنــی و تجهیــز راه هــای کشــور بــه عائــم افقــی و عمــودي - نظــارت بــر فعالیت هــای ادارات کل راه و ترابــري 

ــای الزم؛ ــام هماهنگی ه ــداري و انج ــور راه ــتان ها در ام اس
ــات  ــازمان ها و مؤسس ــكاري س ــا هم ــاده ای ب ــل ج ــداري و حمل ونق ــه ای راه ــات پای ــار و اطاع ــز آم - تمرک

ــی؛ ــك اطاعات ــكیل بان ــط و تش ذی رب
 - برنامه ریزي در جهت توسعه ترانزیت جاده ای کشور.

چنانكــه می بینیــم برخــی از وظایــف ســازمان از نــوع سیاســت گذاری اســت کــه می تــوان بــه تنظیــم خط مشــی ها، 
ــای  ــن زیربخش ه ــی بی ــی اجرای ــاد هماهنگ ــاده ای و ایج ــل ج ــداري و حمل ونق ــای راه ــت ها و برنامه ریزی ه سیاس
ــري  ــور تراب ــوص ام ــتورالعمل های الزم در خص ــا و دس ــا، آئین نامه ه ــح، تصویب نامه ه ــم لوای ــه و تنظی ــف، تهی مختل
ــرمایه گذاری و  ــه س ــی ب ــش غیردولت ــب بخ ــاح، ترغی ــع ذیص ــه مراج ــه ب ــداري و ارائ ــی و راه ــی و بین الملل داخل
انجــام امــور بازرگانــی در بخــش راهــداري و حمل ونقــل جــاده ای در چارچــوب قوانیــن و مقــررات مربوطــه و تمرکــز 
ــا همــكاري ســازمان ها و مؤسســات ذی ربــط و تشــكیل  ــه ای راهــداري و حمل ونقــل جــاده ای ب آمــار و اطاعــات پای
بانــك اطاعاتــی اشــاره کــرد. برخــی دیگــر از وظایــف ایــن ســازمان نظارتــی اســت ماننــد نظــارت بــر تهیــه و ارائــه 
ــات  ــاختمان ها و انجــام مطالع ــی، س ــه فن ــا، ابنی ــداري راه ه ــه نگه ــای پیشــنهادي در زمین ــا، روش ه ــا، پروژه ه طرح ه
ــان از  ــري به منظــور حصــول اطمین ــافربري و بارب ــرد شــرکت های مس ــر عملك ــارت ب ــوط، نظ ــای مرب و برنامه ریزی ه
ــر نحــوه فعالیــت و عملكــرد مشــاوران ســازمان و انجــام فعالیت هــای  ــط و مقــررات و نظــارت ب حســن اجــراي ضواب
مرتبــط بــا نگهــداري راه و ابنیــه فنــی و تجهیــز راه هــای کشــور بــه عائــم افقــی و عمــودي - نظــارت بــر فعالیت هــای 
ادارات کل راه و ترابــري اســتان ها در امــور راهــداري و انجــام هماهنگی هــای الزم. همچنیــن برخــی دیگــر از وظایــف 
ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای از نــوع تنظیم گــری اســت کــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: صــدور 
ــل  ــای حمل ونق ــاي الزم در فعالیت ه ــا و مجوزه ــایر پروانه ه ــاده ای و س ــل ج ــرکت های حمل ونق ــت ش ــوز فعالی مج
داخلــی و بین المللــی و فراهــم ســاختن مقدمــات الزم به منظــور تســهیل در امــور ترانزیــت و صــادرات، صــدور مجــوز 
احــداث تأسیســات و مجتمع هــای خدماتــی و رفاهــی بین راهــی و مراکــز مكانیــزه فنــی مكانیــزه خودروهــاي ســنگین 
توســط بخش هــای دولتــی، تعاونــی و خصوصــی و صــدور مجــوز بهره بــرداری ویــژه از شــبكه راه هــای کشــور از قبیــل 
پروانــه تــردد وســایل نقلیــه خارجــی، مجوزهــاي ویــژه عبــور بارهــاي ترافیكــی در چارچــوب ضوابــط و مقــررات مربــوط.
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شركت راه آهن جمهوري اسالمي ایران
ــگاه داری اســت، برخــی  ــع بن ــی و به تب ــر اینكــه عهــده دار برخــی فعالیت هــای بازرگان شــرکت راه آهــن عــاوه ب
وظایــف حاکمیتــی در حــوزه حمل ونقــل ریلــی را نیــز عهــده دار اســت. هرچنــد شــرکت راه آهــن در طــول ســال های 
گذشــته ســعی کــرده از وظایــف تصدی گــری خــود فاصلــه بگیــرد امــا برخــی وظایــف به طــور ذاتــی در انحصــار ایــن 
ــا فعالیت هــای بنــگاه داری آن انجــام  شــرکت اســت ماننــد مدیریــت ترافیــك شــبكه گســترده ریلــی کــه به مــوازات ب

می شــود.
در اساســنامه شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی وظایــف حاکمیتــی و سیاســت گذاری ماننــد »بررســی و تصویــب 
تعرفه هــای راه آهــن ) بــار و مســافر( به منظــور ارائــه بــه هیئــت دولــت، پیشــنهاد تصویــب یــا لغــو عضویــت در مجامــع 
ــت  ــه فعالی ــی ک ــع بین الملل ــازمان ها و مجام ــت در س ــوط و عضوی ــررات مرب ــق مق ــی طب ــای بین الملل و اتحادیه ه
آن هــا در رابطــه بــا امــور شــرکت باشــد بــا تصویــب مجلــس شــورای اســامی و رعایــت مقــررات مربوطــه«، وظایــف 
ــی در  ــی اختصاص ــاتی برق ــی و تأسیس ــرویس های مخابرات ــواع س ــن ان ــه کار انداخت ــاد و ب ــد »ایج ــری مانن تصدی گ

ــای مربوطــه« ــازمان ها و وزارتخانه ه ــق س ــا تواف ــه آن ب طــول شــبكه راه آهــن و ایســتگاه ها و تأسیســات وابســته ب
نكتــه مهــم ایــن اســت کــه بیــن ایــن وظایــف )تصدی گــری، نظــارت و حاکمیتــی( مــرز مشــخصی وجــود نــدارد. 
در ایــن صــورت پاســخگویی و شــفافیت عملكــرد ایــن دســتگاه ها زیــر ســؤال مــی رود. نكتــه بعــدی ایــن اســت کــه 
ــودن  ــده ب ــه نتیجــه آن زیان ــرد ک ــرار نمی گی ــا ق ــار آن ه ــع مشــخصی در اختی ــی مناب ــف حاکمیت ــای وظای در ازای ایف
ــز  ــن نی ــه ای ــوند ک ــی می ش ــی متك ــع عموم ــز مناب ــی به ج ــه منابع ــه ب ــت؛ درنتیج ــرکت ها اس ــازمان ها و ش ــن س ای

ــراه دارد. ــه هم آســیب های خــاص خــود را ب
پیشنهادها

ایجاد وزارت حمل ونقل	•

از طریــق ایجــاد وزارت راه و حمل ونقــل تمــام وظایــف و مأموریت هــای حمل ونقلــی در ایــن وزارتخانــه متمرکــز 
می شــود. بــا تفكیــك وظایــف حاکمیتــی از تصدی گــری و تنظیم گــری می تــوان هــم وظایــف و مأموریــت ســازمان ها 
ــن آن هــا  ــدی بی ــق مرزبن ــع موجــود متناسب ســازی کــرد و هــم از طری ــا مناب و دســتگاه های زیرمجموعــه وزارت را ب
پاســخگویی و شــفافیت در عملكــرد آن هــا را انتظــار داشــت. در ایــن صــورت بــا تفكیــك وظایــف و واگــذاری متناســب 
آن هــا وزارتخانــه کوچــك شــده و قــادر بــه ایفــای نقــش حاکمیتــی و سیاســت گذاری خــود می شــود. انجــام ایــن کار 
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــف س ــرح وظای ــنامه و ش ــل و اساس ــیس وزارت راه و حمل ونق ــون تأس ــاح قان ــتلزم اص مس

زیرمجموعــه ایــن وزارتخانــه اســت.
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ایجاد نهاد تنظیم گر در بخش حمل ونقل	•

ــبب  ــا س ــته فعالیت ه ــی رش ــازار در برخ ــت ب ــی و شكس ــار طبیع ــود انحص ــت، وج ــازی دول ــرورت کوچك س ض
ــته  ــه رش ــی ازجمل ــل ریل ــژه حمل ونق ــل به وی ــد. حمل ونق ــدا کن ــرورت پی ــر ض ــاد تنظیم گ ــود نه ــا وج ــود ت می ش
ــت،  ــی فعالی ــت چندمحصول ــر انحصــار طبیعــی، ماهی ــل ویژگی هــای خــاص آن، نظی ــه دلی ــی اســت کــه ب فعالیت های
ــل،  ــن دالی ــه همی ــت و ب ــده اس ــازار ش ــت ب ــه شكس ــر ب ــی منج ــرات خارج ــاخت های آن و اث ــاص زیرس ــش خ نق
ــه  ــون دسترســی آزاد ب ــب قان ــا تصوی ــد ب ــه می شــود. هرچن ــوده و توصی ــه ب ایجــاد نهــاد تنظیم گــر در آن دارای توجی
شــبكه ریلــی، گام هــای اساســی بــرای تفكیــك بخش هــای رقابت پذیــر از رقابت ناپذیــر و بــه رســمیت شــناختن ابــزار 
ــد تداخــل  ــا چالش هــای اساســی مانن ــران ب ــا شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ای تنظیم گــری برداشــته شــده، ام

ــت. ــه اس ــت گذاری مواج ــگاه داری و سیاس ــری، بن ــف تنظیم گ وظای

واریز تمام درآمدهای بخش حمل ونقل و راه به خزانه به عنوان درآمدهای عمومی	•

درصورتی کــه اداره ســازمان ها و شــرکت های تابعــه وزارت راه منــوط بــه کســب درآمدهــای اختصاصــی و برخــی 
عــوارض باشــد، عــاوه بــر تداخــل وظایــف و مســئولیت ها، انگیــزه آن هــا بــرای افزایــش تعرفه هــا و عــوارض افزایــش 
ــد.  ــش می یاب ــده کاال افزای ــه تمام ش ــل کاال و هزین ــت حم ــوارض، قیم ــا و ع ــش تعرفه ه ــا افزای ــه ب ــه و درنتیج یافت
اصــواًل ایــن تعرفه هــا و عــوارض چــه دریایــی، چــه زمینــی و چــه ریلــی وقتــی تبدیــل بــه حقــوق شــخصی و ســازمانی 
شــود، منشــأ فســاد می شــود؛ بنابرایــن تــا حــد امــكان بایــد ایــن درآمدهــا از دســتگاه های وصول کننــده منفــك شــود.

ــگاه داری اشــتغال داشــته باشــند،  ــر بن ــه ام ــًا ب ــل صرف ــا حمل ونق ــط ب ــه دســتگاه های مرتب ــی ک ــه در صورت البت
ــاص داد. ــرکت ها اختص ــه آن ش ــا را ب ــت آن ه ــوزه فعالی ــای ح ــوان درآمده می ت

4-4. نبود نهاد راهبر لجستیك در كشور

توصیف وضع موجود

ــامانه های  ــودي، س ــت موج ــارداري، مدیری ــل، انب ــامل حمل ونق ــوان ش ــتیك را می ت ــي لجس ــاي کل عملكرده
ــت  ــات مشــتریان، بســته بندی و لجســتیك معكــوس دانســت و مدیری ــت ســفارش ها، خدم ــن، مدیری ــي، تأمی اطاعات
ــي  ــه پایان ــا نقط ــدگان( ت ــن )تأمین کنن ــه آغازی ــا از نقط ــن فعالیت ه ــه ای ــت هم ــع مدیری ــن تجمی ــره تأمی زنجی

ــت. ــي( اس ــدگان نهای )مصرف کنن
ــن در حــوزه لجســتیك، کاهــش هزینه هــای  ــره تأمی ــاالن زنجی ــان کاال و فع ــان صاحب ــن مســئله در می مهم تری
ــان  ــروزه در جه ــت. ام ــن اس ــره تأمی ــای زنجی ــش هزینه ه ــع آن کاه ــتیك و به تب ــای لجس ــر فعالیت ه ــب ب مترت
بهتریــن نــوع زنجیــره تأمیــن ازنظــر هزینــه، تمرکــز فعالیت هــای مرتبــط بــا تجمیــع و توزیــع در یــك محــل اســت 
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ــاس کاهــش  ــای مقی ــل ایجــاد صرفه ه ــه دلی ــي کاال را ب ــرل و جابجای ــارداري و کنت ــل، انب ــای حمل ونق ــه هزینه ه ک
می دهــد. بنابرایــن وجــود مراکــزي کــه این گونــه خدمــات را ارائــه کننــد بــا ایجــاد تمرکــز، صرفــه ناشــي از مقیــاس و 
ارائــه تخصصــي خدمــات بــا کیفیــت بــاال می توانــد دغدغــه کاهــش هزینــه صاحبــان کاال را کــم کنــد. ایــن مراکــز را 

ــرد:1 ــف ک ــر تعری ــوان به صــورت زی ــوند می ت ــده می ش ــز لجســتیك نامی ــود، مراک ــي خ ــوع عموم ــه در ن ک
ــا  ــط ب ــع فعالیت هــای مرتب ــه به منظــور تجمی ــز لجســتیك محــدوده مشــخصي اســت ک ــز لجســتیك: مرک مرک
ــا  ــش هزینه ه ــا و کاه ــازی فرآینده ــت بهینه س ــی و در جه ــا بین الملل ــي ی ــد داخل ــل کاال در بع ــتیك و حمل ونق لجس
ایجــاد می شــود؛ امــا مراکــز لجســتیك بــا توجــه بــه ســطوح عملكــرد، انــواع خدمــات قابل ارائــه در آن هــا، نــوع بــاري 
کــه در آن هــا پــردازش خواهــد شــد، حیطــه جغرافیایــي فعالیــت و انــواع دسترســي حمل ونقلــی بــه ســطوح مختلفــي 
ــه  ــات قابل ارائ ــواع خدم ــتیك، ان ــز لجس ــته بندی مراک ــه دس ــش از ارائ ــت پی ــن رو، الزم اس ــوند. ازای ــیم می ش تقس
ــز  ــك مرک ــه در ی ــت ک ــي اس ــف خدمات ــواع مختل ــان دهنده ان ــكل )3( نش ــود. ش ــرح داده ش ــتیك ش ــز لجس در مراک

ــود. ــه می ش ــتیك ارائ لجس
لجســتیك به عنــوان یكــی از ارکان اصلــی توســعه اقتصــادی کشــورها شــناخته شــده اســت. عملكــرد لجســتیك 
ــود.  ــد ب ــی خواه ــی و داخل ــارت بین الملل ــه تج ــر دو زمین ــا در ه ــت آن ه ــادی و رقاب ــد اقتص ــل رش ــورها، عام کش
ــا در  ــن نه تنه ــره تأمی ــازی زنجی ــرای یكپارچه س ــدار را ب ــجم و پای ــت های منس ــازی سیاس ــت گذاران، پیاده س سیاس
ــروری  ــد ض ــرای رش ــوری ب ــوان موت ــز به عن ــور نی ــای نوظه ــه در اقتصاده ــرد، بلك ــن عملك ــورهای دارای بهتری کش
ــر  ــن ام ــتند. ای ــرو هس ــاال روب ــای ب ــا هزینه ه ــتیك ب ــش لجس ــف در بخ ــرد ضعی ــورهای دارای عملك ــد. کش می دانن
نه تنهــا بــه دلیــل هزینه هــای حمل ونقــل بلكــه بــه دلیــل زنجیره هــای تأمیــن غیرقابــل اتــكا اســت کــه مانــع اصلــی 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــره ارزش جهان ــت در زنجی ــی و رقاب همگرای
شكل 3. چارچوب كلي مدیریت لجستیك

مأخذ: سند آمایش مراکز لجستیك، 1397

1  سند آمایش مراکز لجستیك، 1397
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ــی می شــوند.  ــق شــش شــاخص فرعــی دیگــر ارزیاب ــا شــاخص عملكــرد لجســتیك )LPI1( از طری کشــورها ب
ــی  ــل پیش بین ــادگی و قاب ــرعت، س ــص کاال )س ــای ترخی ــی فرآینده ــد از )1( کارای ــاخص عبارت ان ــش ش ــن ش ای
بــودن تشــریفات گمرکــی(، )2( کیفیــت زیرســاخت های تجــاری و جابجایــی )مثــل مبــادی ورودی، راه آهــن، جاده هــا، 
فنــاوری اطاعــات(، )3( ســهولت دسترســی بــه حمل ونقــل بین المللــی بــا قیمــت رقابتــی )هزینه هــا(، )4( شایســتگی 
ــی  ــرک(، )5( توانای ــطه های گم ــا واس ــزاران ی ــل، کارگ ــان حمل ونق ــرد متصدی ــتیكی )عملك ــات لجس ــت خدم و کیفی
ــان  ــتری در زم ــه مش ــا ب ــل محموله ه ــان تحوی ــودن زم ــب ب ــالی و )6( مناس ــای ارس ــی کااله ــب و ردیاب در تعقی

ــار. ــورد انتظ ــان م ــا زم ــده ی برنامه ریزی ش
ــار توســط بانــك جهانــي منتشــر می شــود. اعــداد ایــن  شــاخص عملكــرد لجســتیك )LPI( هــر دو ســال یك ب
شــاخص بــرای ایــران نشــان از نامطلــوب بــودن وضعیــت لجســتیك کشــور دارد. طبــق اطاعــات گــزارش شــاخص ها 
و نماگرهــای عملكــرد لجســتیك در ســال 2018 متوســط شــاخص لجســتیك بــرای 13 کشــور منطقــه2 کــه صــادرات 
ــور از  ــرد 114 کش ــم از عملك ــن رق ــه ای ــت ک ــادل 2.5 اس ــت، مع ــر اس ــاده امكان پذی ــق ج ــا از طری ــه آن ه ــران ب ای
ــه  ــورهای منطق ــي کش ــاخص LPI 2.85 از تمام ــه 64 و ش ــا رتب ــران ب ــت3. ای ــر اس ــت پایین ت ــور فهرس 160 کش
ــوان  ــراق و افغانســتان به عن ــرای ع ــن شــاخص ب ــدار ای ــری دارد. مق ــت بهت ــا شــاخص 3.15( وضعی ــه )ب ــز ترکی به ج
ــوده  ــه( ب ــن رتب ــه 160-آخری ــه 148( و 1.95 )رتب ــب 2.18 )رتب ــه ترتی ــاده ای کشــور، ب ــم صــادرات ج دو مقصــد مه
ــاال شــامل 8 کشــور اروپایــی و ژاپــن و ســنگاپور باالتریــن نمــره شــاخص لجســتیك  ــا درآمــد ب اســت. کشــورهای ب
را داشــته اند. ایــن کشــورها به طــور معمــول زنجیــره تأمیــن نقــش مســلطی داشــته اســت. ده کشــور پایینــی از نظــر 
شــاخص لجســتیك عمدتــًا کشــورهای کم درآمــد و کشــورهای بــا درآمــد متوســط و متوســط بــه پاییــن در آفریقــا یــا 
مناطــق دیگــر هســتند. برخــی از ایــن کشــورها اقتصــاد شــكننده ای دارنــد، برخــی از آن هــا تحــت تأثیــر درگیری هــای 
مســلحانه، بایــای طبیعــی و ناآرامی هــای سیاســی هســتند. بقیــه دیگــر از ایــن کشــورها محصــور در خشــكی هســتند؛ 
لــذا ازنظــر جغرافیایــی یــا مقیــاس اقتصــادی در اتصــال بــه زنجیــره جهانــی دچــار مشــكل هســتند. افغانســتان دارای 
رتبــه 160 و نمــره 1.95 در انتهــای جــدول قــرار دارد و بعــدازآن آنگــوال )2.05(، برونــدی )2.06( و نیجــر )2.07( قــرار 

دارنــد.
ــص کاال  ــای ترخی ــی فرآینده ــا در کارای ــور م ــتیك، کش ــرد لجس ــاخص عملك ــاخص های ش ــاس زیرش ــر اس ب
ــن عملكــرد را دارد )جــدول 8(. ــا نمــره 3.36( بهتری ــع کاال )ب ــل به موق ــا نمــره 2.63( و در تحوی ــن عملكــرد )ب بدتری

1  Logistics Performance Index
2  این 13 کشور عبارت اند از عراق، سوریه، ترکیه، کشورهاي قفقاز )به جز آذربایجان(، روسیه، کشورهاي آسیاي میانه، افغانستان و پاکستان.

3  این شاخص بین 0 تا 5 است که 0 به معناي بدترین و 5 به معناي بهترین عملكرد است.
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جدول 8. رتبه و امتیاز ایران در شاخص عملكرد لجستیك – از سال 2010 تا 2018
2010201220162018

رتبهنمرهرتبهنمرهرتبهنمرهرتبهنمره
2.571032.491122.60962.8564شاخص عملكرد لجستیك

12.221062.191262.331102.6371. کارایی فرآیندهای ترخیص کاال
22.36862.421002.67722.7763. کیفیت زیرساخت های لجستیكی

32.441212.491152.67882.7679. سهولت در ارسال محموله های بین المللی
42.65692.66872.67822.8462. شایستگی و کیفیت خدمات لجستیك

52.501102.491082.441112.7785. توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای اساسی
63.26852.661382.811163.3660. تحویل به موقع کاال

 Source: https://lpi.worldbank.org

پــس از تشــكیل کارگــروه لجســتیك کشــور توســط وزارت راه و شهرســازي در ســال 1395 بــا هــدف شناســایی 
چالش هــای لجســتیك در ایــران و ایجــاد همگرایــی و هماهنگــی و اتخــاذ دیــدگاه جامــع و یكپارچــه بیــن نهادهــاي 
ــاي  ــی از محوره ــوان یك ــور به عن ــی کش ــكات ترانزیت ــی مش ــا، بررس ــن چالش ه ــع ای ــراي رف ــتیك ب ــی لجس متول
اصلــی فعالیــت ایــن کارگــروه تعییــن شــد. در پــی ایــن تصمیــم کمیتــه ای تحــت عنــوان کمیتــه تخصصــی ترانزیــت و 
ــرات  ــتفاده از نقطه نظ ــا اس ــی ب ــكات ترانزیت ــته بندی مش ــتخراج و دس ــه اس ــد ک ــكیل ش ــی تش ــل بین الملل حمل ونق
صاحب نظــران و فعــاالن حــوزه حمل ونقــل، لجســتیك و ترانزیــت کشــور، در دســتور کار کمیتــه قــرار گرفــت. نتایــج 
ــاي  ــك از نهاده ــر ی ــئولیت ه ــای مس ــك حوزه ه ــه تفكی ــكات ب ــه مش ــن مجموع ــه، تعیی ــن کمیت ــی های ای بررس

کلیــدي ذی ربــط بــه شــرح زیــر بــود1:
• تعدد نهادهاي نظارتی و اثرگذار در حوزه ترانزیت و فرآیندهاي ورود و خروج کاال	
• ــص وزارت 	 ــل )باألخ ــتیك و حمل ونق ــوزه لجس ــری در ح ــی و تصمیم گی ــاي متول ــی در نهاده چندگانگ

صنعــت، معــدن و تجــارت(
• نگاه امنیتی برخی ترجمان ها و نهادها به مقوله ترانزیت	
• ــري در 	 ــی تراب ــوراي عال ــت ش ــوص مرجعی ــور در خص ــاون اول رئیس جمه ــنامه مع ــدن بخش ــرا نش اج

ــت ــر حــوزه ترانزی ــذار ب ــا تصمیمــات تأثیرگ ــاط ب ارتب
• اقتصادي نبودن سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل )نرخ باالي بهره- مالیات- عوارض ورودي(	
• لزوم پیگیري و تصویب الیحه قانونمند شدن سوآپ در هیئت دولت و مجلس شوراي اسامی	

نتایــج بــه دســت آمــده از بررســی های کمیتــه تخصصــی، طــی یــك نظرســنجی پرسشــنامه ای در جلســه کارگــروه 
ــا 10  ــن 1 ت ــور بی ــت کش ــتیك و ترانزی ــل، لجس ــوزه حمل ونق ــاالن ح ــران و فع ــط صاحب نظ ــور توس ــتیك کش لجس
اولویت بنــدی شــد کــه بــر اســاس نتایــج آن مشــكات فرابخشــی یعنــی تعــدد نهادهــاي نظارتــی و اثرگــذار در حــوزه 

1  ماهنامه علمی – تخصصی لجستیك و شبكه های کسب وکار )1396(
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ترانزیــت و فرآیندهــاي ورود و خــروج کاال بــا 8.14 باالتریــن نمــره و چندگانگــی در نهادهــاي متولــی و تصمیم گیــری 
در حــوزه لجســتیك و حمل ونقــل )باألخــص وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت( بــا نمــره 7.83 رتبــه ســوم را بــه خــود 

اختصاص داده اســت1.
پیشنهادها

ایجاد یكپارچگی و هماهنگی در همه مراحل »لجستیكی«	•

ــا  ــا ب ــر لجســتیك تنه ــاد راهب ــن اســت. نه ــره تأمی ــل نیســت بلكــه بخشــی از زنجی ــًا حمل ونق لجســتیك صرف
ــا  ــری ت ــل از بارگی ــه حمل ونق ــد. هزین ــل کن ــق عم ــد موف ــت می توان ــد وزارت صم ــتگاه ها مانن ــایر دس ــی س همراه
تخلیــه اســت. ایــن هزینــه چنــدان بــاال نیســت بلكــه هزینه هــای قبــل و بعــد از ایــن مراحــل ماننــد تخلیــه، انبــارداری 
ــه  ــام و یكپارچ ــتیك ادغ ــد لجس ــه کل فرآین ــد. چنانچ ــش یاب ــد کاه ــا بای ــن هزینه ه ــن، ای ــت، بنابرای ــاال اس و ... ب
ــی و  ــاد یكپارچگ ــتلزم ایج ــور مس ــا در کش ــده کااله ــای تمام ش ــش هزینه ه ــد. کاه ــش می یاب ــا کاه ــود، هزینه ه ش
ــریفات  ــی، تش ــی و بین الملل ــل داخل ــی و حمل ونق ــد، بازرگان ــه تولی ــتیكی« ازجمل ــل »لجس ــه مراح ــی در هم هماهنگ

ــارداری، پخــش و... اســت. گمرکــی، امــور بانكــی، انب

ایجاد انسجام سیاست های حمل ونقلی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی	•

ــا  ــت. روس ــری اس ــی و تصدی گ ــزای حاکمیت ــا و اج ــرکت ها، معاونت ه ــازمان ها، ش ــر س ــتمل ب وزارت راه مش
ــا و ...  ــرکت فرودگاه ه ــاده ای، ش ــل ج ــداری و حمل ونق ــازمان راه ــن، س ــرکت راه آه ــادر، ش ــازمان بن ــران س و مدی
ــادر  ــر و در عیــن حــال مســتقل از هــم هســتند. ســازمان راهــداری جــاده می ســازد، ســازمان بن هرکــدام معــاون وزی
ــش  ــی نق ــا معاونت ــازمان ی ــاد، س ــچ نه ــا هی ــد؛ ام ــل می کش ــط ری ــاخت خ ــرکت زیرس ــن و ش ــازد، راه آه ــدر می س بن
ــرگرم  ــره ای س ــورت جزی ــًا به ص ــتگاه ها تقریب ــدام از دس ــه هرک ــدارد؛ بلك ــده ن ــا را برعه ــن این ه ــده بی هماهنگ کنن

امــور خــود اســت.

کارکرد اختصاصی سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی	•

ــه  ــار ب ــن اعتب ــرای ای ــاز دارد و از طــرف دیگــر ب ــار نی ــه اعتب ــادر ب ــرای توســعه بن ــادر ازیك طــرف ب ســازمان بن
ــا بخــش  ــی و ی ــارات دولت ــا اعتب ــار ب ــد چابه ــر بن ــود. اگ ــل می ش ــوارض و ... متوس ــد ع ــای اختصاصــی مانن درآمده
خصوصــی )داخلــی -خارجــی( توســعه پیــدا کنــد، ترانزیــت و حمــل کاال افزایــش می یابــد، درآمدهــا افزایــش می یابــد 
و قاعدتــًا بایــد عــوارض کاهــش پیــدا کنــد؛ امــا ســازمان بنــادر به عنــوان یــك شــرکت بایــد فعالیــت شــرکتی کنــد و در 
انتهــا ســود و زیانــش مشــخص شــود. ســازمان بنــادر هم زمــان هــم سیاســت گذاری می کنــد و هــم بنــادر را توســعه 
ــرا ایــن ســازمان هم زمــان هــم سیاســت گذاری و مقررات گــذاری  ــد ایجــاد شــود؛ زی می دهــد. تعــارض منافــع می توان

1  همان
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ــد.  ــل کنن ــاری عم ــد تج ــرکت ها بای ــود. ش ــعه ای می ش ــی و توس ــای عمران ــری طرح ه ــودش مج ــم خ ــد و ه می کن
ــر  ــم ه ــن ه ــند. راه آه ــع نباش ــری منتف ــرکت ها از تنظیم گ ــد و ش ــت باش ــتقیم دول ــع مس ــد تاب ــر بای ــاد تنظیم گ نه
ــاری حــق  ــه در ســال ج ــد. به طوری ک ــش می ده ــه می شــود، حــق دسترســی را افزای ــی مواج ــای مال ــا تنگن ــع ب موق
دسترســی را 50 درصــد افزایــش داده اســت. نتیجــه ایــن اســت کــه بــار بــه ســمت جــاده مــی رود. حــدود 2 ســال اســت 
ــه اســت، چــرا؟ چــون حــق  ــش یافت ــد شــرکت راه آهــن افزای ــا درآم ــه ام ــی کاهــش یافت ــل ریل ــه ســهم حمل ونق ک
دسترســی بــه شــبكه را افزایــش داده اســت. بــرای ایــن اصاحــات بــه قانــون نیــاز داریــم. هــم اصــاح قانــون وزارت 
راه و شهرســازی و هــم قانــون و اساســنامه شــرکت ها. مدیرعامــل ایــن شــرکت ها دیگــر نبایــد معــاون وزیــر باشــند. 

وظایــف حاکمیتــی ایــن شــرکت ها نیــز بایــد حــذف  شــود.

ارتقای کارکرد کمیسیون ترابری	•

کمیســیون ترابــری ذیــل شــورای عالــی ترابــری اســت. اگــر لجســتیك بــه نهادهــای دولتــی واگــذار شــود، راه آهن، 
ســازمان بنــادر و ســازمان حمل ونقــل جــاده ای هرکــدام ســهم بیشــتری می خواهنــد. وزارتخانــه یــا کمیســیون ترابــری 
بــرای بخــش خصوصــی نیــز در ایــن موضــوع نقشــی قائــل نیســت. بایــد دســتگاه های ذیــل شــورای عالــی ترابــری 
ــد در کمیســیون و کمیته هــای زیرمجموعــه آن فعــال و عضــو باشــد.  ــا منحــل شــوند. بخــش خصوصــی بای ــال ی فع
ــد  ــن می توانن ــای تأمی ــت. زنجیره ه ــن اس ــره تأمی ــش زنجی ــر بخ ــت و زی ــیع تر اس ــی وس ــت خیل ــتیك از ترانزی لجس
حمل ونقــل و سیســتم های خودشــان را داشــته باشــند کــه در ایــن سیســتم بایــد زنجیــره تأمیــن دیــده شــود. تــا ایــن 

سیســتم شــكل نگیــرد لجســتیك شــكل نمی گیــرد.

در آســه آن GDP هفــت برابــر شــده، شــورای لجســتیك درســت کرده انــد. اندونــزی ســه برنامــه 5 ســاله دارد. 
در تمــام ایــن مراحــل مشــكل ایــران را داشــتند؛ امــا اراده سیاســی داشــتند؛ چــون نیــاز بــه توســعه داشــتند و الزمــه 
توســعه اقتصــادی داشــتن لجســتیك قــوی اســت. در چیــن شــورا درســت شــد. روســای ایــن شــورا مقامــات بــاال مثــل 
ــا معــاون نخســت وزیر هســتند. در شــوراها دســتگاه های دولتــی هم عــرض هســتند. بخــش خصوصــی  نخســت وزیر ی
مثــل انجمن هــا و اســاتید دانشــگاه ها حضــور دارنــد. ایــن شــوراها دبیرخانــه و حــدود 50-40 نفــر کارمنــد دارنــد. ایــن 
دبیرخانــه مســائل لجســتیك را پایــش می کنــد و در مــواردی کــه مشــكلی وجــود دارد در شــورا مطــرح و در مــورد آن 

تصمیم گیــری می شــود.1

شــورای عالــی ترابــری نمی توانــد نقــش ایــن شــورا را ایفــا کنــد چــون وزارتخانه هــای صمــت و راه هم عرض انــد 
ــن نهــاد بخشــی  ــی لجســتیك اســت. درحالی کــه ای ــد. در حــال حاضــر وزارت راه متول و تفــوق دیگــری را برنمی تابن
از لجســتیك اســت. لجســتیك دو طــرف عرضــه و تقاضــا دارد. وزارت راه طــرف عرضــه اســت و وزارت هــای جهــاد 
ــوند. در  ــگ ش ــم و هماهن ــد تنظی ــا بای ــه و تقاض ــتند. عرض ــا هس ــرف تقاض ــم ط ــاد مه ــت دو نه ــاورزی و صم کش

1 . مراکز لجستیك و بنادر خشكی، همایون اسدی
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ــارداری، بســته بندی و ... همــه این هــا در  ــادی دخیــل هســتند، ماننــد حمل ونقــل، ترخیــص، انب لجســتیك عوامــل زی
اختیــار وزارت راه نیســت؛ بنابرایــن نهــادی ماننــد وزارت راه از طریــق شــورای عالــی ترابــری نمی توانــد متولــی ایــن 

بخــش باشــد.

تعیین اتاق بازرگانی به عنوان نهاد متولی لجستیك	•

پیشــنهاد دیگــر بــرای نهــاد متولــی لجســتیك اتــاق بازرگانــی اســت؛ چــون همــه صنــوف ذیــل ایــن نهــاد هســتند. 
در ایــن راه بــه قانون گــذاری و تفویــض اختیــار از طــرف دولــت نیــاز اســت. شــرکتی ماننــد DHL لجســتیك طــرف 
چهــارم )4PL( دارد؛ امــا در ایــران نهایتــًا لجســتیك طــرف اول )1PL( و لجســتیك طــرف دوم )2PL( وجــود دارد. 

البتــه ایــن پیشــنهاد بــرای لجســتیك داخلــی اســت. بــرای لجســتیك بین المللــی تنهــا ایجــاد هماهنگــی نیــاز اســت.

ایجاد شورای راهبری لجستیك	•

ــط  ــات توس ــه خدم ــتلزم ارائ ــتیك مس ــد لجس ــود. کل فرآین ــاد ش ــور ایج ــتیك در کش ــری لجس ــورای راهب ش
ــن خدمــات مســتلزم ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاه های  ــوب و مناســب ای ــه مطل دســتگاه های متعــددی اســت. ارائ
ــطح  ــتیك در س ــازمان لجس ــا س ــرکت ی ــه ش ــتیك ب ــری لجس ــورای راهب ــر ش ــاوه ب ــت. ع ــات اس ــده خدم ارائه کنن
ــاد  ــرای ایج ــااًل ب ــد. احتم ــل خصوصــی باش ــور کام ــد به ط ــازمان بای ــا س ــرکت ی ــن ش ــم. ای ــاز داری ــاس نی بزرگ مقی
چنیــن شــرکتی بــا خــأ قانونــی مواجهیــم. ایــن شــرکت بایــد ذیــل شــورای راهبــری لجســتیك، مســائل لجســتیك را 

مدیریــت کنــد.

فرهنگ سازی برای لجستیك	•

موضوع بعد فرهنگ سازی برای لجستیك است. باید از طریق آموزش این فرهنگ ایجاد شود.

تكمیل حلقه های لجستیك	•

ــه  ــع ب ــی از صنای ــل وصــل نیســتند. خیل ــه ری ــا ب ــه اســت. بعضــی از بندره ــای لجســتیك شــكل نگرفت حلقه ه
ریــل وصــل نیســتند. نكتــه مهــم دیگــر اســتفاده نكــردن شــرکت نفــت از ظرفیــت حمــل راه آهــن اســت؛ درحالی کــه 
ــد.  ــار باالتریــن اســتفاده را از ظرفیــت راه آهــن دارن ــا 45 میلیــون تــن ب بخش هــای دیگــری ماننــد معــدن و فــوالد ب
پوشــش کامــل مســیر حمــل کاال توســط ریــل از دیگــر نكاتــی اســت کــه می توانــد بــه گســترش حمل ونقــل ریلــی 

و تشــویق صاحبــان بــار بــه اســتفاده از آن کمــك کنــد.

بنابرایــن بــرای راهبــری لجســتیك بــه اقدامــات و مراحلــی نیــاز اســت: )1( ایجــاد وزارت حمل ونقــل، )2( شــورای 
ــاس لجســتیك، )4( توســعه فرهنــگ لجســتیك و  ــا شــرکت های بزرگ مقی ــری لجســتیك، )3( ایجــاد شــرکت ی راهب

ــل حلقه هــای لجســتیك. )5( تكمی
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5-4. فرسودگی ناوگان حمل ونقل كشور

توصیف وضع موجود

ــه  ــان ســال 1400 به طــور متوســط ســن 19.3 ســال را داشــته اســت. وســایل نقلی ــاری کشــور در پای ــاوگان ب ن
عمومــی بــاري زیــر یــك ســال 1.7 درصــد نــاوگان بــاری کشــور و وســایل نقلیــه عمومــی بــاري بــاالی 50 ســال 1.2 
درصــد نــاوگان بــاری کشــور را تشــكیل داده اســت. بیشــترین فراوانــی بــه ترتیــب مربــوط بــه وســایل نقلیــه بــاری بــا 
ســن 11 تــا 15 ســال و 6 تــا 10 ســال بــوده اســت )جــدول 9( فراوانــی وســایل نقلیــه عمومــی بــاري برحســب ســن 

در نمــودار )3( نشــان داده شــده اســت.

بــر اســاس مصوبــه قبلــی دولــت1 حداکثــر ســن نــاوگان مجــاز بــه تــردد در جاده هــا بــرای کامیــون و کشــنده 25 
ســال و بــرای وانت بــار 15 ســال بــود؛ ایــن مصوبــه در ســال 1400 اصــاح شــد. بــر اســاس آیین نامــه اجرایــی مــاده 
ــاوگان مســتقل شــده اســت. در ایــن آیین نامــه ضمــن  ــاوگان از ســن ن ــون هــوای پــاک2، احــراز فرســودگی ن )8( قان
ــوط و تعــداد دفعــات  تعریــف ســن مــرز فرســودگی3، پــس از ســن فرســودگی، ضــرورت انجــام تســت های فنــی مرب
مراجعــه بــه مراکــز مكانیــزه ســنگین و نیمــه ســنگین معاینــه فنــی بــه ســه بــار در ســال افزایــش پیــدا کــرده اســت و 

ناوگانــی کــه دو بــار متوالــی در تســت معاینــه فنــی مــردود شــود، فرســوده تلقــی می شــود.

جدول 9. تعداد وسایل نقلیه عمومی باري برحسب طول عمر وسیله تا پایان سال 1400 )واحد: دستگاه(

بارگیر غیرثابتبارگیر ثابتعمر وسیله
جمع

درصدتعداد
3365293663011.7تا یك سال

118610183403695010.1 تا 5 سال

632959351846814318.7 تا 10 سال

1150439389268936524.5 تا 15 سال

1624839259035074213.9 تا 20 سال

2174524431118833.3 تا 25 سال

2699327984179164.9 تا 30 سال

3144355692101272.8 تا 35 سال

36211596750279097.6 تا 40 سال

1 . مصوبه شماره 92308/ت 40587 ک مورخ 1376/7/8
2  مصوبه 27979 ت 58294 ه مورخ 1400/03/12

3 سن فرسودگی برای  برای ناوگان باری 16 سال تعیین شده است
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بارگیر غیرثابتبارگیر ثابتعمر وسیله
جمع

درصدتعداد
41190082437214455.9 تا 45 سال

46137916177199685.5 تا 50 سال

390443643401.2باالي 50 سال

209893155196365089100جمع

21.616.219.3متوسط عمر

مأخذ: سازمان راهداري و حمل ونقل جاده ای، 1400

نمودار 3. وسایل نقلیه عمومی باري برحسب طول عمر وسیله تا پایان سال 1400

مأخذ: سازمان راهداري و حمل ونقل جاده ای، 1400
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نمودار 4. روند متوسط سن ناوگان باری جاده ای ایران در 10 سال اخیر )سال(

مأخذ: سازمان راهداري و حمل ونقل جاده ای، 1400

ــد امــا از ســال  ــدا می کن ــاری کشــور در ســال های 1396-1394 کاهــش محسوســی پی ــاوگان ب افزایــش ســن ن
1397 رو بــه افزایــش گذاشــته اســت )نمــودار 4(. متوســط عمــر کامیــون در کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا به طــور 
متوســط برابــر 13 ســال اســت )اداره آمــار اتحادیــه اروپــا(. هرچنــد بیــن کشــورهای ایــن اتحادیــه طیــف 6.4 ســال )در 

اتریــش( تــا 21 ســال )در یونــان( وجــود دارد1.

فرســودگی نــاوگان عــاوه بــر بهــره وری پاییــن آســیب های زیســت محیطی و اقتصــادی باالیــی نیــز بــه همــراه 
ــادی،  ــان اقتص ــر زی ــاوه ب ــه ع ــت )ک ــوخت اس ــاالی س ــرف ب ــادی مص ــیب های اقتص ــن آس ــی از مهم تری دارد. یك
ــواری،  21  ــای س ــط خودروه ــن توس ــد بنزی ــدود 61 درص ــراه دارد(. ح ــه هم ــم ب ــت محیطی ه ــرب زیس ــرات مخ اث
درصــد توســط وانت هــا، 8 درصــد توســط تاکســی ها، 6 درصــد توســط موتورســیكلت ها و 4 درصــد توســط کامیــون و 
کامیونت هــا مصــرف می شــود و حــدود 60 درصــد گازوئیــل مصرفــی کشــور در بخــش حمل ونقــل اســتفاده می شــود 
ــل  ــه خــود یكــی از عوام ــی باالســت ک ــاوگان دیزل ــن ســنی ن ــی(2. میانگی ــی و 1.2% ریل ــاده ای، 1.8% دریای )57% ج

افزایــش مصــرف ســوخت اســت. 

مطابــق بــا تازه تریــن آمــار به دســت آمده، ظرفیــت تولیــد بنزیــن و نفــت گاز کشــور بــه ترتیــب رقمــی در حــدود 
105 و 120 میلیــون لیتــر اســت. میانگیــن مصــرف بنزیــن در ســال 1399 حــدود 75 میلیــون لیتــر در روز و مصــرف 
نفــت گاز بــه میانگیــن روزانــه مصــرف نفــت گاز بــه میانگیــن روزانــه 97 میلیــون لیتــر اســت. نفــت گاز و نفــت کــوره 
هرکــدام لیتــری 300 تومــان و قیمــت جهانــی نفــت گاز در تیرمــاه 1400 برابــر 43 ســنت بــوده اســت. بــا احتســاب ارز 
1  https://www.acea.auto/figure/average-age-of-eu-vehicle-fleet-by-country/

2  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، گزارش شماره 16685
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25 هزارتومانــی قیمــت هــر لیتــر گازوئیــل برابــر 12 هــزار تومــان اســت. بــدون احتســاب هزینــه حمــل و بیمــه قیمــت 
گازوئیــل در ایــران 2.5 درصــد قیمــت جهانــی )در تیرمــاه 1400( بــوده اســت. بــا فــرض ســهم 57 درصــدی حمل ونقــل 
از مصــرف نفــت گاز، مصــرف ایــن بخــش برابــر 55 میلیــون لیتــر در روز می شــود. از حاصل ضــرب اختــاف نــرخ آزاد 
و رســمی آن در 55 میلیــون لیتــر مصــرف روزانــه نفــت گاز، یارانــه پنهــان بخــش حمل ونقــل جــاده ای )شــامل بــار و 

مســافر( بــه دســت می آیــد کــه بــرای کل ســال رقمــی در حــدود 236 هــزار میلیــارد تومــان می شــود12.

بــا اســتفاده از ظرفیــت مــاده 12 قانــون رفــع موانــع تولیــد تــا حــدودی نوســازی نــاوگان بــاری انجــام  شــده اســت. 
بــا توافقــی کــه میــان وزارت راه و شهرســازی و وزارت نفــت امضــا شــد، طــرح نوســازی 65 هــزار کامیــون بــا اختصــاص 
2 میلیــارد و 762 میلیــون دالر بــرای 5 ســال از محــل صرفه جویــی کلیــد خــورد. از محــل ایــن طــرح 5000 کامیــون 
نوســازی شــد و 18 هــزار قــرارداد منعقــد شــد امــا دو عامــل تحریــم و طــرح جدیــد ریاســت جمهوری باعــث توقــف 
ایــن طــرح شــد3. هرچنــد هنــوز طــرح نوســازی 65000 کامیــون فرســوده به طــور کامــل متوقــف نشــده اســت و تمــام 
ــاش  ــال ت ــوس در ح ــون و اتوب ــازنده کامی ــد طــرح پابرجاســت. دو شــرکت  س ــوان تعه ــده به عن ــای امضاش قرارداد ه
رای تولیــد و تحویــل تعــدادی خــودرو از محــل طــرح ریاســت جمهوری4 بــه متقاضیــان هســتند. بــر اســاس مقــررات 
موجــود بــرای واردات کامیون هــای زیــر ســه ســال ســاخت بایــد چهــار رکــن اســتاندارد ایمنــی و کیفیــت، اســتاندارد 
آالیندگــی، خدمــات پــس از فــروش وجــود داشــته باشــند و بــه ازای هــر واردات هــر یــك خــودرو یــك خــودرو فرســوده 

بــا مشــخصات مشــابه یــا بنــا بــه ظرفیــت خــودرو وارداتــی بایــد از چرخــه خــارج شــود.
تفــاوت قائــل نشــدن بیــن کامیــون نــو و فرســوده در تخصیــص بــار و تنهــا لحــاظ کــردن شــماره نوبــت، یكــي 
دیگــر از ناکارآمدی هــای ســازوکار تخصیــص بــار در پایانه هاســت. ایــن امــر، عــاوه بــر محــدود کــردن شــرکت های 
ــزه  ــراي کاهــش انگی ــي ب ــد عامل ــر، می توان ــت باالت ــر و باکیفی ــا کامیون هــای مدرن ت ــار ب ــراي حمــل ب ــل ب حمل ونق

راننــدگان جهــت نوســازي کامیــون باشــد )میاندوآبچــی، 1400، ص 135(

پیشنهادها

حــدود صــد هــزار کامیــون اوراقــی و مســتهلك در کشــور وجــود دارد کــه بایــد از رده خــارج شــوند. موضــوع دیگــر 
بهــره وری اســت. کرایــه حمــل بــه خاطــر اعتصابــات بــاال رفتــه، درنتیجــه حمــل بــار از بندرعبــاس بــه تهــران 12-13 

ــه بخــش  ــه پنهــان ب ــارد تومــان یاران ــارد تومــان *365 = 236 هــزار میلی ــر * )300-12000( = 647 میلی ــر. 55 م لیت 1  57% *97 میلیــون لیتــر = 55 میلیــون لیت
حمل ونقــل

2  البتــه میــزان یارانــه پنهــان فرآورده هــای نفتــی بــه قیمت هــای جهانــی و قیمــت تســعیر ارز بســتگی دارد. قاعدتــا هرچــه ایــن قیمت هــا افزایــش یابــد )بــا فــرض 
ثابــت مانــد قیمــت داخلــی( یارانــه پنهــان نیــز افزایــش خواهــد یافــت. بــه عنــوان مثــال در صورتــی کــه ایــن محاســبات بــرای ســال 1401 انجــام شــود، بــه میــزان 
یارانــه بســیار متفاوتــی خواهیــم رســید. از نیمــه اســفند ســال 1400 تاکنــون قیمــت گازوئیــل بــاالی یــك دالر در هــر لیتــر بــوده اســت. )1.1 دالر در هــر لیتــر(. اگــر 

فقــط همیــن 4 مــاه را در نظــر بگیریــم، یارانــه پنهــان گازوئیــل مصرفــی بخــش حمل ونقــل کشــور بیــش از 7 هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.
3 . رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، خبرگزاری ایسنا

ــاوگان حمل  ونقــل  ــه نوســازی ن ــاوگان درون و برون شــهری« کــه از ســوی نهــاد ریاســت جمهوری مطــرح شــد، 50 درصــد هزین ــر اســاس طــرح »نوســازی ن 4  ب
ــه تســهیات 18 درصــد و 20 درصــد آورده متقاضــی  ــا ارائ ــد و 30 درصــد ب ــت پرداخــت می کن ــوس را دول ــوس و مینی ب ــت، اتوب ــون، کامیون ــامل کامی ــی ش عموم

ــود. ــن می ش تأمی
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میلیــون تومــان اســت. راننــده بــار را از بنــد عبــاس حمــل می کنــد امــا دیگــر بــاری از اینجــا بــه بندرعبــاس نمی بــرد 
و تــا روزهــا و هفته هــا بــاری حمــل نمی کنــد. بــه همــان 13-12 میلیــون درآمــد قانــع اســت )البتــه بــا گــران بــودن 
قطعــات یدکــی پیمایــش بیشــتر نیــز به صرفــه نیســت(. در نتیجــه بهــره وری بــا خــواب ســرمایه و نیــروی کار کاهــش 

پیــدا می کنــد. فرســودگی و اســتهاک بــاالی خــودرو نیــز از عوامــل مهــم کاهــش بهــره وری اســت.

ــاوگان بایــد بــه اراده مالــك باشــد. مشــوق ها و تســهیات بایــد بــه مالــك کامیــون داده شــود و نــه  نوســازی ن
تولیدکننــده داخلــی. در حــال حاضــر حــدود 350 هــزار کامیــون وجــود دارد کــه دو برابــر ظرفیــت بــار کشــور اســت؛ 
ــه  ــا ب ــار در کشــور را مدیریــت کــرد؛ ام ــوان حمــل ب ــاوگان هــم می ت ــدون جایگزینــی و نوســازی ن بنابرایــن حتــی ب
دالیــل دیگــر ماننــد اثــرات زیســت محیطی، افزایــش هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری و هدررفــت یارانــه ســوخت بــه 
ویــژه بــرای کامیون هــای فرســوده، بهتــر اســت نوســازی نــاوگان در دســتور کار قــرار گیــرد. بــرای نوســازی نــاوگان 

پیشــنهادهای زیــر قابــل ارائــه اســت:

نوسازی کامیون های با باالترین عمر	•
واردات کامیون های زیر 3 سال عمر1	•
افزایش قیمت گازوئیل	•

در حــال حاضــر بــرای نوســازی نــاوگان دو مشــكل اساســی وجــود دارد: )1( ســوخت ارزان اســت؛ )2( محیط زیســت 
بــی ارزش تلقــی می شــود. راه حــل ایــن اســت کــه قیمــت گازوئیــل افزایــش یابــد. در ایــن صــورت هزینــه حمل ونقــل 
ــر  ــدون درنظ ــه ب ــد )البت ــش می یاب ــد افزای ــی دو درص ــد یك ــده کاال در ح ــت تمام ش ــا قیم ــد ام ــش می یاب ــم افزای ه
ــاده  ــا ج ــت ب ــت رقاب ــن قابلی ــد؛ راه آه ــش یاب ــان افزای ــا 1500 توم ــوخت ت ــت س ــر قیم ــی(. اگ ــرات القای ــن اث گرفت
ــه شــود، ســهم راه آهــن از  ــه ســهم راه آهــن اضاف ــر شــیفت حداقــل 3 درصــد ب ــن تغیی ــا ای ــد. چنانچــه ب ــدا می کن پی
ــران و  ــگ ای ــت جن ــا فرص ــژه ب ــه به وی ــهم. در ترکی ــش س ــد افزای ــی 30 درص ــود یعن ــد می ش ــل 13 درص حمل ونق
عــراق، نــاوگان ایــن کشــور نوســازی شــد، قیمــت ســوخت هــم افزایــش یافــت؛ به طوری کــه اکنــون قیمــت ســوخت 

در ایــن کشــور 65 برابــر ایــران اســت.

استفاده از قابلیت ماده )12( قانون رفع موانع تولید	•

ــای  ــا و واگن ه ــردن کامیون ه ــارج ک ــه از رده خ ــاده مشــروط ب ــن م ــات ای ــتفاده از تســهیات و امكان ــد اس  بای
فرســوده باشــد. در وضعیــت فعلــی نــاوگان فرســوده از رده خــارج نمی شــود. تعــداد زیــادی واگــن و کامیــون فرســوده 

وجــود دارد کــه عــاوه بــر مصــرف ســوخت بــاال بهــره وری پاییــن نیــز دارنــد.

1  البته هم اکنون واردات کامیون های با عمر زیر سه سال انجام می شود، به شرطی آنكه معادل آن کامیون های فرسوده از رده خارج شود.



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان49

اجباری شدن فیلتر دوده	•

اگــر فیلتــر دوده اجبــاری شــود و قیمــت ســوخت نیــز بــه طــرز معنــاداری افزایــش یابــد؛ در ایــن صــورت نگهــداری 
کامیون هــای فرســوده توجیهــی نــدارد. بــر اســاس مــاده )7( آیین نامــه اجرایــي مــاده 8 قانــون هــواي پــاک مصــوب 
21/6/1397 هیــات وزیــران1 نصــب فیلتــر دوده بــرای خودروهــای بــاالی 5 ســال عمــر اجبــاری اســت. ظاهــرا بنــا بــه 
درخواســت مدیــر عامــل وقــت ایــران خــودرو دیــزل و موافقــت معــاون اول وقــت رئیــس جمهــور ، ایــن حكــم قانونــی 

اجرایــی نشــده اســت.

جلوگیری از تردد کامیون های با عمر باال )مثًا 30 سال به باال( در جاده های کشور	•

ــقاط  ــد اس ــرا بای ــند چ ــته باش ــد داش ــت درآم ــن وضعی ــا همی ــد ب ــروز می توانن ــه ام ــوده ای ک ــای فرس کامیون ه
ــاک  ــد پ ــود. بای ــن ش ــد تأمی ــم بای ــقاط آن ه ــه اس ــان قیمــت دارد2 هزین ــارد توم ــت میلی ــه هف ــی ک ــوند؟ کامیون ش
کامیون هــا کنــده شــود و در معــادن و در اماکــن دورافتــاده و خلــوت مشــغول بــه کار شــوند. نوســازی نــاوگان وقتــی 
مؤثــر اســت کــه ســیر نــاوگان از ســنی بــه بعــد ممنــوع باشــد. بایــد حقــوق و عــوارض گمرکــی را صفــر کــرد و واردات 
ــات  ــد خدم ــون بای ــده کامی ــرکت های واردکنن ــش داد. ش ــال افزای ــا 5 س ــه 4 ی ــال ب ــه س ــر س ــا عم ــا را ب کامیون ه
پــس از فــروش نیــز داشــته باشــند. 300 -400 میلیــون تومــان از قیمــت تمــام شــده کامیون هــا هزینــه ای اســت کــه 
شــرکت های واردکننــده از خریــداران بابــت خدمــات پــس از فــروش دریافــت می کننــد؛ ایــن هزینــه اضافــی و ســربار 

اســت.

توسعه شرکت مالكی به جای خود مالكی	•

فرســودگی خــودرو بــا خودمالكــی گــره می خــورد. وقتــی بــرای مالــك درآمــد ماهانــه مــورد نیــاز )مثــًا ماهــی 15 
میلیــون تومــان ( مــد نظــر باشــد، بــرای کســب همــان درآمــد مــورد نیــاز تــاش میكنــد کــه شــاید بــا یــك شــیفت کار 
روزانــه بــه دســت آیــد. در ایــن صــورت اصطاحــًا  خــواب کامیــون افزایــش می یابــد و درنتیجــه ایــن باعــث می شــود 
کــه بهــره وری کاهــش یابــد؛ زیــرا وســیله نقلیــه و راننــده هــردو زمین گیــر می شــوند. در ایــن صــورت تاشــی بــرای 

افزایــش درآمــد و نوســازی کامیــون از طــرف راننــده صــورت نمی گیــرد.

از بین رفتن تفاوت  قیمت های داخلی و خارجی کامیون	•

ــد و بعــد ترخیــص می شــوند؛  ــم ســال در گمــرک می خوابن ــا یــك و نی ــی کــه وارد می شــوند یــك ت کامیون های
امــا وارد کننــده هزینــه خــواب ســرمایه خــود را هــم منظــور می کنــد و درنتیجــه قیمــت کامیــون بســیار بــاال مــی رود. 
ــارات  ــن و مقــررات و در حــدود اعتب ــد در چهارچــوب قوانی ــي دولتــي مي توانن ــه دســتگاه هاي اجرای ــرد وســایل نقلیه عمومــي، کلی ــاده 7- به منظــور توســعه کارب 1  م
مصــوب مربــوط، نســبت بــه راه انــدازي وســیله )ســرویس( رفــت و آمــد کارکنــان در قالــب خریــد خدمــت از بخــش خصوصــي و تعاونــي مشــروط بــه اینكــه کلیــه 
ــي  ــا برق ــوز ی ــا گازس ــتاندارد ی ــر( دوده اس ــا داراي پاالیش گر)فیلت ــال ی ــج س ــر از پن ــر کمت ــور داراي عم ــرویس هاي مذک ــتفاده در س ــورد اس ــي م ــایل نقلیه دیزل وس

باشــند، اقــدام نماینــد.
2   میانگین قیمت ها در سال 1400
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ــوند.  ــروش ش ــس از ف ــات پ ــئول واردات و خدم ــی مس ــرکت های داخل ــن ش ــود. همی ــون آزاد ش ــد واردات کامی بای
ــود. ــی ش ــج واقع ــای ســوخت به تدری ــود و قیمت ه ــت ایجــاد ش ــا رقاب ــد ت ــم بیاین ــری ه ــی دیگ شــرکت های خارج

کمك گرفتن از بخش خصوصی	•

واردات تــا پشــت مــرز اتفــاق میافتــد امــا کامیونــی وارد کشــور نمی شــود؛ بــه دالیلــی ماننــد این کــه بایــد یــك 
ــهیات  ــز تس ــا نی ــدارد و بانك ه ــد ن ــوان خری ــم ت ــده ه ــه رانن ــن این ک ــود. ضم ــارج ش ــوده از رده خ ــون فرس کامی
ــه ای را  ــان کرای ــرد و هم ــو می ب ــون ن ــه کامی ــرد ک ــاری را می ب ــان ب ــوده هم ــون فرس ــا کامی ــده ب ــد. رانن نمی دهن
ــی  ــون باق ــردن کامی ــارج ک ــرای از رده خ ــزه ای ب ــذا انگی ــد. ل ــت می کن ــو دریاف ــون ن ــه کامی ــد ک ــت می کن دریاف
ــرای خــارج کــردن  ــد. راه حــل ایــن اســت کــه شــرکت ها کامیــون وارد کــرده و راننــدگان را شــریك کننــد. ب نمی مان
ــن  ــا ســن پایی ــه کامیون هــای ب ــاالی کامیون هــا شــروع کــرد و کم کــم ب ــد از ســن ب ــز بای کامیون هــای فرســوده نی
ــدگان مشــارکت  ــا رانن ــه شــرکت های حمل ونقــل داده شــود و آن هــا ب ــد تســهیات بلندمــدت ب رســید. همچنیــن بای

کننــد.

ــات  ــد. امكان ــی دارن ــاد کوچك ــا ابع ــایپادیزل. این ه ــزل و س ــودرو دی ــم: خ ــك داری ــاز کوچ ــران دو خودروس در ای
ــا حقــوق  ــد. ب ــه حمل ونقــل کوچك ان ــد. نســبت ب ــراد خــودرو و تســهیات فراهــم کنن ــرای اف ــد کــه ب لیزینــگ ندارن
گمرکــی بــاال مانــع ورود خــودرو خارجــی شــده ایم. کشــورهای اطــراف مــا ماننــد ارمنســتان، گرجســتان و ترکمنســتان 

ــد. ــازی کرده ان ــود را نوس ــل خ ــرکت های حمل ونق ــد و ش ــا را گرفته ان ــی م ــار ترانزیت ــج ب به تدری

6-4. وجود موانع در رقابتی شدن حمل ونقل ریلی و جاده ای

توصیف وضع موجود

ــا روش  ــار جابجــا شــده ب ــدارد. از کل ب ــوازن و تناســبی وجــود ن ــی و جــاده ای در کشــور ت ــل ریل ــن حمل ونق بی
ــز از  ــد نی ــود و 8 درص ــام می ش ــا انج ــط کامیون ه ــا و توس ــور در جاده ه ــل کاال در کش ــد حمل ونق ــی 92 درص زمین

ــن ج.ا.ا، 1400(. ــداری و راه آه ــازمان راه ــرد1 )س ــورت می گی ــل ص ــق ری طری

متوســط مســافت طــي شــده توســط یــك کامیــون در کشــور، در ســال 1400 برابــر 502 کیلومتــر بــوده اســت. 
ــاق  ــر اتف ــر از 300 کیلومت ــل طوالنی ت ــار در فواص ــل ب ــاده ای حم ــل ج ــه در حمل ونق ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ای

1  البتــه از زاویــه دیگــری نیــز می تــوان بــه موضــوع نــگاه کــرد. در مســیرهایی اصــًا ریــل وجــود نــدارد؛ بنابرایــن بایــد از محاســبات کنــار گذاشــته شــود در ایــن 
صــورت ســهم ریــل بــه بیــش از 10 درصــد افزایــش می یابــد. مطالعــه ای در ســال 1398 انجــام شــد. کل بــار زمینــی 513 میلیــون تــن. 436 میلیــون تــن جــاده ای 
)91%( و 9 درصــد هــم ریلــی )9%(. بــا کنــار گذاشــتن مبــادی و مقاصــد فاقــد ریــل مشــخص می شــود کــه بــرای 305 میلیــون تــن بــار اصــواًل ریلــی وجــود نــدارد. 
می مانــد 208 میلیــون تــن. بــرای ایــن میــزان بــار ســهم ریــل 47 میلیــون تــن و ســهم جــاده 161 میلیــون تــن بــوده اســت. 25 میلیــون تــن بــار شــامل کاالهایــی 
اســت کــه اساســًا قابلیــت حمــل بــار از طریــق ریلــی نــدارد )ماننــد لبنیــات(. 34 میلیــون تــن بــار هــم در مقیاس هــای کوچــك اســت کــه بــاز بــرای ریــل و صاحبــان 
بــار به صرفــه نیســت کــه از طریــق ریــل جابجــا شــود. بــا کــم کــردن ایــن 59 میلیــون تــن می مانــد 149 میلیــون تــن کــه در ایــن صــورت ســهم ریــل 33 درصــد 

و ســهم جــاده 67 درصــد می شــود؛ بنابرایــن وقتــی بــرای 305 میلیــون تــن بــار ریــل احــداث شــود، خودبه خــود بخشــی از بــار بــه ریــل منتقــل می شــود.
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ــرد12. ــورت بگی ــل ص ــق ری ــار از طری ــل ب ــد حم ــر بای ــر از 300 کیلومت ــافت های باالت ــه در مس ــد. درحالی ک می افت

نمودار 5. متوسط مسافت طی شده در هر سفر كامیون )با بارنامه(

مأخذ: سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 1400

ــی و  ــل ریل ــدن حمل ونق ــی ش ــه رقابت ــوط ب ــع مرب ــود موان ــی و وج ــاده ای و ریل ــل ج ــودن حمل ونق ــوازن ب نامت
جــاده ای را می تــوان بــه دودســته عوامــل داخلــی و خارجــی تقســیم کــرد. منظــور از عوامــل داخلــی مشــكات و موانــع 
ســاختاری در داخــل بخــش ریــل کشــور و منظــور از عوامــل خارجــی عوامــل محیطــی و پیرامونــی حــوزه حمل ونقــل 

ــد. ــم می زن ــی رق ــل ریل ــه ضــرر حم ــرایط را ب ــه ش اســت؛ به طوری ک

الف- عوامل داخلی:

از مهم تریــن عوامــل داخلــی می تــوان بــه یك خطــه بــودن خطــوط ریلــی، ضعــف شــبكه های فرعــی و متصــل 
ــن  ــتگاه های راه آه ــاخت ها در ایس ــات و زیرس ــف در امكان ــی و ضع ــبكه ریل ــه ش ــار ب ــد و ب ــم تولی ــز مه ــودن مراک نب

اشــاره کــرد.

یك خطه بودن عمده مسیرهای ریلی کشور	•

خطــوط راه آهــن ایــران عمدتــًا یك خطــه و تنهــا 2100 کیلومتــر آن دوخطــه اســت. خطــوط بندرعبــاس -بافــق، 

1  به عنوان مثال:
مطالعات اسكاپ :

 https://pdfslide.net/documents/working-group-n-2nd-meeting-dry-ports-un-on-policies-and14-15-november-2017.html?page=7
سند آمایش مراکز لجستیك کشور، شهریور 1397، صص 37، 38 و 51

2  اتحادیــه اروپــا برنامه ریــزی کــرده اســت کــه تــا ســال 2030 بیــش از 30 درصــد و تــا ســال 2050 بیــش از 50 درصــد از حمــل و نقــل جــاده ای خــود را در فواصــل 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ :بیــش از 300 کیلومتــر بــه ســایر روش هــای حمــل و نقــل ماننــد حمــل و نقــل ریلــی یــا آبــی منتقــل کنــد

 SR_RAIL_FREIGHT_EN.pdf/08_SR16
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ــه  ــی ب ــام خمین ــدر ام ــق- اصفهــان، بن ــم - تهــران خطــوط دوخطــه کشــور هســتند. خطــوط باف مشــهد-تهران و ق
اندیمشــك، تهــران -زنجــان خطوطــی هســتند کــه خــط دوم آن هــا در دســت اجــرا اســت. خــط میانــه -تبریــز نیــز 
ــه  ــور یك خط ــی کش ــردد و ترانزیت ــوط پرت ــی از خط ــان برخ ــا همچن ــت؛ ام ــرا اس ــال اج ــه در ح ــورت دوخط به ص
هســتند. حــدود 10 هــزار کیلومتــر از خطــوط راه آهــن کشــور نیــاز بــه دوخطــه شــدن دارد و بــا توجــه بــه آن کــه حــدود 
3 هــزار کیلومتــر از ایــن خطــوط پرتــردد و ترانزیتــی اســت، دوخطــه کــردن آن در اولویــت قــرار دارد. در کشــورهاي 
ــرداری برقــي  ــا شــبكه و بهره ب ــا بیشــتر و ب ــا 65 درصــد خطــوط آهــن سراســري دوخطــه ی توســعه یافته حــدود 55 ت
اســت لكــن کمتــر از  14درصــد خطــوط آهــن سراســري کشــور مــا دوخطــه شــده اســت و افزایــش ایــن شــاخص بــه 

ــدت ضــروري اســت.1 ــل 30 درصــد در میان م حداق

امكانات ضعیف ایستگاه های راه آهن سراسري	•

ــد و  ــي را ندارن ــل چندوجه ــی حمل ونق ــاري و هم افزای ــرد تج ــران کارک ــري در ای ــن سراس ــتگاه های راه آه ایس
ــز  ــي و نی ــوري و محل ــاي عب ــواع باره ــن ان ــه، بارشــماري، توزی ــري، تخلی ــات مناســب بارگی ــب ایســتگاه ها امكان اغل
امكانــات کافــي بــراي تنظیــم و تفكیــك واگن هــا، ردیابــي و شناســایي و بازدیــد و ســرویس فــوري واگن هــا موجــود 
ــرداری قبــل از  ــه بهره ب ــا کمبودهــاي جــدي در زمینه هــا وجــود دارد. اغلــب خطــوط آهــن در ســال های اولی ــوده ی نب
ســاخت ایســتگاه های مقــرر و بــدون قابلیــت خدمــات ایســتگاهي تحویــل می شــوند کــه بازدهــي مناســب و مطلــوب 
ــري از  ــن سراس ــبكه راه آه ــی از ش ــش قابل توجه ــت. بخ ــه اس ــق انداخت ــه تعوی ــال ب ــد س ــا چن ــاي را ت ــن محوره ای
ــن  ــری ای ــن و به کارگی ــه تأمی ــات محــروم اســت. اگرچ ــي و ارتباط ــم الكتریك ــد عائ ــای جدی ــزات و فناوری ه تجهی
تجهیــزات جدیــد بــه همــه محورهــاي ریلــي بــراي ارتقــاي ظرفیــت، افزایــش ســرعت و به ویــژه بــراي افزایــش ایمنــي 

و ســامت قطارهــا و عوامــل مرتبــط ضــروري اســت.2
شبكه فرعی	•

ــي،  ــافر داخل ــار و مس ــذب ب ــد و ج ــي تولی ــز اصل ــی از مراک ــه بخــش قابل توجه ــور ب ــي کش ــود ریل ــبكه موج ش
مــرزي و ترانزیــت متصــل اســت. بااین حــال یكــي از مشــكات عمــده راه آهــن ایــران عــدم توســعه کافــي و پوشــش 
ــذا بخــش مهمــي از  ــي اســت و ل ــه شــبكه ریل ــاري و مســافري ب ــه بخــش قابل توجهــی از مراکــز عمــده ب ــدادن ب ن
مســافران و بارهــاي انبــوه، دسترســي مناســبي بــه شــبكه حمل ونقــل ریلــي ندارنــد. جمــع طــول خطــوط فرعــي ایــران 
)تجــاري و مانــوري( تــا پایــان 1399 برابــر km 4483 )معــادل 28 درصــد کل خطــوط راه آهــن ایــران( اســت ه فقــط 
ــوري ایســتگاه ها هســتند3. در الگــوي هدایــت تجــاري  یك ســوم ایــن خطــوط، فرعــي تجــاري و مابقــي خطــوط مان
راه آهن هــا، خطــوط آهــن فرعــي همچــون شــبكه مویرگــي بــدن هســتند کــه در جــذب بارهــاي بــاري مراکــز صنعتــي و 

1  مرکز تحقیقات راه آهن )1394(
2  دفتر بازرگاني و بازاریابي راه آهن، )1396(

3  سالنامه آماری کشور، 1398
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معدنــي و تشــویق صاحبــان بارهــاي عمــده، ظرفیــت و کیفیــت مناســب ایــن خطــوط آهــن فرعــي اهمیــت زیــادي دارد. 
نســبت خطــوط فرعــی تجــاری بــه خطــوط اصلــی در ایــران تنهــا برابــر 9 درصــد اســت. طــول خطــوط فرعــي تجــاري 
بایــد بــه حداقــل 35 درصــد خطــوط اصلــي برســد تــا شــرایط اولیــه مویرگــي خطــوط بارگیــري و تخلیــه بــراي جــذب 

بارهــاي عمــده محلــي صاحبــان بارهــا فراهــم شــود.

ب- عوامل بیرونی

توزیع بسیار نامتوازن یارانه پنهان سوخت در بخش ریل و جاده ای	•

ــزان 57% جــاده ای،  ــن می ــل اســتفاده می شــود. از ای ــی کشــور در بخــش حمل ونق ــل مصرف حــدود 60 درصــد گازوئی
1.8% دریایــی و 1.2% ریلــی اســت1. مطابــق بــا تازه تریــن آمــار بــه دســت آمــده، ظرفیــت تولیــد نفــت گاز کشــور بــه 
ترتیــب رقمــی در حــدود 120 میلیــون لیتــر اســت. میانگیــن مصــرف نفــت گاز بــه میانگیــن روزانــه مصــرف نفــت گاز 
بــه میانگیــن روزانــه 97 میلیــون لیتــر اســت. نفــت گاز و نفــت کــوره هرکــدام لیتــری 300 تومــان و قیمــت جهانــی 
ــر گازوئیــل  ــی قیمــت هــر لیت ــا احتســاب ارز 25 هزارتومان ــوده اســت. ب ــر 43 ســنت ب نفــت گاز در تیرمــاه 1400 براب
ــران 2.5 درصــد قیمــت  ــه حمــل و بیمــه قیمــت گازوئیــل در ای ــدون احتســاب هزین ــر 12 هــزار تومــان اســت. ب براب
جهانــی )در تیرمــاه 1400( بــوده اســت. بــا فــرض ســهم 57 درصــدی حمل ونقــل از مصــرف نفــت گاز، مصــرف ایــن 
بخــش برابــر 55 میلیــون لیتــر در روز می شــود. مصــرف بخــش ریلــی نیــز بــا احتســاب 1.2 درصــد برابــر 1.1 میلیــون 
لیتــر در روز می شــود. از حاصل ضــرب اختــاف نــرخ آزاد و رســمی آن در 55 میلیــون لیتــر مصــرف روزانــه نفــت گاز، 
یارانــه پنهــان بخــش حمل ونقــل جــاده ای )شــامل بــار و مســافر( بــرای کل ســال رقمــی در حــدود 236 هــزار میلیــارد 
ــون  ــت گاز در 1.1 میلی ــت نف ــمی قیم ــرخ آزاد و رس ــاف ن ــرب اخت ــن از حاصل ض ــود. همچنی ــرآورد می ش ــان ب توم
لیتــر مصــرف روزانــه نفــت گاز، یارانــه پنهــان بخــش حمل ونقــل ریلــی )شــامل بــار و مســافر( بــرای کل ســال رقمــی 
در حــدود 5 هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد می شــود. بــا مقایســه بیــن یارانــه پنهــان دو بخــش بــه تفــاوت 47 برابــری 

ــیم. ــی می رس ــل ریل ــر حم ــاده ای در براب ــل ج حمل ونق

هزینه هاي نگهداري و بهره برداری در دو بخش جاده ای و ریلی	•

ــه درآمدهــاي راه آهــن متكــی اســت کــه از محــل تعرفــه  ــي ب ــرداری ریل ــكاي هزینه هــاي نگهــداري و بهره ب ات
بهره بــرداری تأمیــن می شــود. طبــق قانــون حــق دسترســی آزاد بــه ریــل، شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران 
)دســتگاه سیاســت گذار بخــش ریلــی( متولــی تعییــن نــرخ حــق دسترســی بــه ریــل از ســوی شــرکت های بهره بــردار 
ــق  ــه ح ــامل تعرف ــر( ش ــن - کیلومت ــب ت ــرداری کل )برحس ــه بهره ب ــت. تعرف ــی( اس ــل ریل ــرکت های حمل ونق )ش
دسترســی بــه زیرســاخت شــبكه ریلــی، حــق دیــزل و نــرخ خدمــات تعمیــرات جــاری واگن هــا اســت و بــرای تعییــن 

1  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی، گزارش شماره 16685
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نــرخ نهایــی حمــل )کرایــه حمــل(، تعرفــه مدنظــر مالــك واگــن نیــز تحــت عنــوان حــق مالكانــه )پــس از مذاکــرات 
ــداري و  ــاي نگه ــا هزینه ه ــد؛ ام ــد ش ــزوده خواه ــه آن اف ــی( ب ــل ریل ــرکت های حمل ونق ــب کاال و ش ــن صاح بی

ــوده اســت. ــی ب ــع عموم ــه مناب ــای کشــور متكــی ب ــرداری جاده ه بهره ب
پیشنهادها

دوخطه کردن خطوط	•

ــار وجــود دارد امــا در مســیرهای یــك خطــه ســرعت تــردد پاییــن اســت؛  بــرای تمــام خطــوط اصلــی ظرفیــت ب
ــا ســرعت نزدیــك بــه 30 کیلومتــر عمــًا هزینه هــای حمــل افزایــش می یابــد و مزیــت اســتفاده از آن از بیــن  ــذا ب ل
ــد در یــك برنامــه پنج ســاله تمــام خطــوط دوخطــه شــوند. حــدود 10 هــزار کیلومتــر از خطــوط راه آهــن  مــی رود. بای
کشــور نیــاز بــه دوخطــه شــدن دارد و بــا توجــه بــه آن کــه حــدود 3 هــزار کیلومتــر از ایــن خطــوط پرتــردد و ترانزیتــی 
ــا 65 درصــد خطــوط آهــن  ــرار دارد. در کشــورهاي توســعه یافته حــدود 55 ت اســت، دوخطــه کــردن آن در اولویــت ق
ــن  ــوط آه ــد خط ــر از  14درص ــن کمت ــت؛ لك ــي اس ــرداری برق ــبكه و بهره ب ــا ش ــتر و ب ــا بیش ــه ی ــري دوخط سراس
ــه حداقــل 30 درصــد در میان مــدت ضــروري  سراســري کشــور مــا دوخطــه شــده اســت و افزایــش ایــن شــاخص ب
اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اقتصادی تــر بــودن شــیوه حمل ونقــل ریلــی به ویــژه در مســیرهای طوالنــی و به ویــژه 
ــتارا،  ــت- آس ــن رش ــه؛ راه آه ــور ازجمل ــی کش ــبكه ریل ــتی های ش ــع کاس ــا رف ــد ت ــاب می کن ــی، ایج ــوط ترانزیت خط

چابهــار- زاهــدان، ایــران بــه عــراق و ... بــا اولویــت مــورد توجــه قــرار گیــرد.

توسعه زیرساخت ها و ناوگان ریلی	•

ــول  ــی 15-10 روز ط ــل ریل ــی حم ــدارد. وقت ــاده ای را ن ــل ج ــا حم ــت ب ــرای رقاب ــی ب ــاخت های کاف ــل زیرس ری
ــذا  ــد ل ــد افزایــش می یاب ــه تولی ــار و هزین ــه صاحــب ب ــد؛ درنتیجــه هزین می کشــد، هزینه هــای حمــل افزایــش می یاب
قــدرت رقابتــی خــود را از دســت می دهــد. بخــش زیــادی از مشــكات مربــوط بــه خــود نــاوگان ریلــی اســت. واگن هــا 
ــا  ــد و واگن ه ــدا کن ــعه پی ــی توس ــبكه ریل ــد ش ــد؛ بای ــی را ندارن ــطح بین الملل ــردد در س ــتانداردهای ت ــرایط و اس ش
نوســازی شــود. همچنیــن عــدم اتمــام حمــل در شــكل ریلــی باعــث می شــود کــه ریــل نتوانــد بــا حمل ونقــل جــاده ای 
رقابــت کنــد؛ بنابرایــن اشــكال اصلــی در خدمــات ریــل اســت. درواقــع مشــكل از آنجــا ناشــی می شــود کــه بــه دلیــل 

ــتند. ــته نیس ــل به هم پیوس ــاده و ری ــاخت ها ج ــن زیرس ــعه نیافت توس

توسعه شبكه مویرگی	•

ــي از  ــت. یك ــرده اس ــدا نك ــعه پی ــی توس ــبكه مویرگ ــرا ش ــت؛ زی ــترس نیس ــل در دس ــور کام ــی به ط ــاوگان ریل ن
مشــكات عمــده راه آهــن ایــران عــدم توســعه کافــي و پوشــش نــدادن بــه بخــش قابل توجهــی از مراکــز عمــده بــاري 
و مســافري بــه شــبكه ریلــي اســت و لــذا بخــش مهمــي از مســافران و بارهــاي انبــوه، دسترســي مناســبي بــه شــبكه 
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ــر 9 درصــد اســت.  ــه خطــوط اصلــی در ایــران تنهــا براب ــد. نســبت خطــوط فرعــی تجــاری ب حمل ونقــل ریلــي ندارن
درحالی کــه طــول خطــوط فرعــي تجــاري بایــد بــه حداقــل 35 درصــد خطــوط اصلــي برســد تــا شــرایط اولیــه مویرگــي 
خطــوط بارگیــري و تخلیــه بــراي جــذب بارهــاي عمــده محلــي صاحبــان بارهــا فراهــم شــود. الــزام بنگاه هــای بــزرگ 
ــد یكــی از راه هــای  ــز می توان ــت نی ــا کمــك دول ــه خــود ی ــا هزین ــی ب ــه شــبكه سراســری ریل ــه اتصــال ب تولیــدی ب

گســترش شــبكه مویرگــی حمل ونقــل باشــد.

توسعه فرهنگ استفاده از ناوگان ریلی	•

فرهنگ استفاده از ناوگان ریلی وجود ندارد. این فرهنگ باید در میان شرکت ها ایجاد شود.

خارج شدن توسعه و احداث راه آهن از فشارهای سیاسی	•

احــداث شــبكه ریلــی پرهزینــه اســت. این کــه منابــع مالــی محــدود را کجــا هزینــه کنیــم، مهــم اســت. در راه آهــن 
ــات  ــس و مقام ــدگان مجل ــر فشــارهای سیاســی )فشــار نماین ــم نیســت و تحــت تأثی تخصــص و اســتقال رأی حاک
ــده را در اولویــت  ــد و خطــوط بی فای اســتانی( قــرار می گیــرد. نماینــدگان مجلــس حمل ونقــل ریلــی را اســتانی کرده ان
ــوط  ــن خط ــه ای ــه ن ــص داد. درصورتی ک ــادی تخصی ــارات زی ــد اعتب ــوط بای ــن خط ــل ای ــرای تكمی ــد. ب ــرار داده ان ق
ــای  ــد پروژه ه ــا در دســت اســت. بای ــن پروژه ه ــه ای ــص ب ــرای تخصی ــی ب ــه منابع ــد و ن ــرای کشــور دارن ــده ای ب فای

ــد. ــار تخصیــص یاب ــد، اعتب ــه اقتصــادی دارن ــرای مســیرهایی کــه صرف ــًا ب ــی اولویت بنــدی شــوند و صرف ریل

ایجاد موازنه بین هزینه هاي نگهداري و بهره برداری در دو بخش جاده ای و ریلی	•

ــش  ــی دارد. بخ ــر منف ــل اث ــود روی ری ــاده بش ــی از ج ــی به تنهای ــر حمایت ــته اند. ه ــم وابس ــه ه ــل ب ــاده  و ری ج
ــا در  ــد ام ــوارض می ده ــه ع ــد بارنام ــی 32 درص ــل ریل ــه. در حمل ونق ــل ن ــا ری ــت ام ــده اس ــت ش ــاده ای حمای ج
ــاله  ــد در دوره ای 5 س ــود. بای ــت می ش ــوارض دریاف ــوان ع ــل به عن ــه حم ــد کرای ــا 4 درص ــاده ای تنه ــل ج حمل ونق
حــق دسترســی راه آهــن بــه 20 درصــد محــدود شــود و در حمل ونقــل جــاده ای عــوارض از 4 درصــد فعلــی بــا ســالی 
حــدود 2 واحــد درصــد افزایــش بــه 14 درصــد افزایــش یابــد. در 5 ســال دیگــر بــا فزایــش 1 واحــد درصــدی در انتهــای 
ــد صــرف تعمیــر  ــر شــده اند. افزایــش عــوارض در بخــش جــاده ای می توان ــًا براب ــرخ تقریب دوره ای 10 ســاله ایــن دو ن

ــود. ــا ش ــداری جاده ه و نگه

ــار توســط  ــرای حمــل ب ــر ب ــاالی 300 کیلومت ــری از مســافت های ب ــه منظــور جلوگی یكــی دیگــر از پیشــنهادها ب
ــه  آن هــا )در مــوارد میســور( بــه ســمت راه آهــن می توانــد وضــع عــوارض اضافــه بــرای  کامیون هــا و انتقــال محمول

ــی باشــد. ــل ریل ــه توســعه حمل ونق ــع آن ب ــر و اختصــاص مناب ــا مســافت بیــش از 300 کیلومت ــی ب بارنامه های
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افزایش قیمت سوخت	•

ــه  ــم کرای ــن ه ــود. راه آه ــر نمی ش ــاده ای 5-4 براب ــل ج ــا در حم ــود، کرایه ه ــر ش ــوخت 5-4 براب ــت س ــر قیم اگ
حمــل خــود را 2 برابــر کنــد بــاز می تــوان حــق دسترســی را حــذف کــرد. نكتــه مهــم دیگــر حــذف قیمــت یارانــه ای 
ــرای بنگاه هــای بــزرگ و ســودده ماننــد واحدهــای تولیــدی پتروشــیمی، فــوالدی و معــادن بــزرگ کشــور  ســوخت ب

اســت.

اصاح ماده )12( قانون رفع موانع تولید	•
• ــا 	 ــن مزای ــر ای ــا اگ ــد می شــود؛ ام ــا و ســرمایه گذاری های جدی ــای آن صــرف فعالیت ه ــی مزای ــون فعل در قان

شــامل کل حمــل و جابجایــی بــار شــود حتــی می تــوان کل حــق دسترســی را حــذف کــرد.
• مزیت های قانون به تمام سرمایه گذاری قبلی و جدید به طور مادام العمر تعلق  گیرد.	

7-4. حكمرانی نامتوازن در حمل ونقل كشور

توصیف وضع موجود

هم اکنــون مقــام سیاســت گذار در بخــش حمل ونقــل کشــور از یك ســو و سیاســت گذاران زیربخش هــاي 
ــد  ــر ایجــاب می کن ــي مؤث ــه حكمران ــر راه و شهرســازي هســتند، درحالی ک ــاون وزی ــل همگــي در ســطح مع حمل ونق
ــازمان های  ــه بخــش خصوصــي، س ــل ب ــود در بخــش حمل ونق ــي موج ــای دولت ــه تصدی ه ــذاري کلی ــن واگ ــا ضم ت
ــت گذار و  ــام سیاس ــري مق ــت و راهب ــت مدیری ــله مراتب اداري تح ــازی و در سلس ــل کوچك س ــي حمل ونق زیربخش

هماهنگ کننــده شــیوه های حمل ونقــل، ســازمان دهی شــوند.
یكــي از مشــكات بخــش حمل ونقــل در حــال حاضــر، تصدی گــری دولــت در ایــن حــوزه و عــدم هماهنگــي در 
ــف حمل ونقــل  ــت شــیوه های مختل ــي اســت. به طــور خــاص عــدم هماهنگــي در بخش هــای حاکمی ــف حاکمیت وظای
موجــب شــده اســت کــه شــاهد مدیریــت جزیــره ای در زیربخش هــا و ســازمان های تابعــه وزارت راه و دیگــر نهادهــاي 
مســئول در ایــن حــوزه باشــیم. اصــاح ســاختار حاکمیــت بایــد امــكان رشــد بیشــتر و مشــارکت بخــش خصوصــي را 
ــری در  ــدد مراجــع تصمیم گی ــه تع ــا توجــه ب ــه دهــد. ب ــي یكپارچــه و کارا ارائ ــد و از ســوي دیگــر حاکمیت فراهــم کن
ایــن حــوزه )وزارت راه وشهرســازي، شــهرداری ها، وزارت کشــور، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، گمــرک و ...( نقــش 
ــا طراحــي  ــن نیازه ــا ای ــت و ســاختار ســازماني متناســب ب ــد تقوی ــه بای ــن زمین ــری در ای ــي تصمیم گی شــوراهاي عال
ــف  ــیوه های مختل ــداری در ش ــری و بنگاه ــت گذاری، تنظیم گ ــش سیاس ــد نق ــد بای ــاختار جدی ــن در س ــود. همچنی ش

حمل ونقــل تفكیــك شــده تــا نقــش حاکمیتــي دولــت بــه شــكلي مطلــوب انجــام شــود.
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در نمــودار زیــر ســاختار ســازمانی وزارت راه و شهرســازی و جایــگاه ســازمان ها و شــرکت های حمل ونقلــی دیــده 
ــود. می ش

مأخذ: تارنمای وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسامی ایران

ــام  ــم تم ــار ه ــه در کن ــت ک ــرکت هایی اس ــازمان ها و ش ــا، س ــامل معاونت ه ــازی ش وزارت راه و شهرس
ــران  ــا و مدی ــام روس ــد. تم ــام می دهن ــداری را انج ــری و بنگاه ــت گذاری، تنظیم گ ــی و سیاس ــف حاکمیت وظای
ــاون  ــران مع ــه وزارت راه و شهرســازی جمهــوری اســامی ای ــز وابســته ب ــل ســازمان ها و شــرکت ها و مراک عام
ــر ایجــاد  ــه صــورت یكجــا عــاوه ب ــف ب ــن وظای ــر عهــده داشــتن تمــام ای ــز هســتند. واضــح اســت ب ــر نی وزی

ــود. ــز می ش ــازمان ها نی ــرکت ها و س ــن ش ــی ای ــنگینی و کم تحرک ــث س ــع، باع ــارض مناف تع
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برخی از وجوه حكمرانی نامتوازن در بخش حمل ونقل به قرار زیر است:

حمل ونقل و مدیریت شورایی

بخــش بزرگــی از حمل ونقــل در ارتبــاط بــا امــور فرابخشــی اســت و وزارت راه و شهرســازی تــوان 
تصمیم گیــری و اعمــال حاکمیــت در این گونــه امــور را نــدارد:

• امــور ترانزیــت کاال عــاوه بــر حمل ونقــل بــا گمــرکات، نیروهــای انتظامــی، وزارت کشــور، وزارت 	
امــور خارجــه و ... ســروکار دارد؛ بنابرایــن الزم اســت کــه مقامــی باالتــر از وزیــر )مثــًا معــاون اول رئیس جمهــور( 
رئیــس شــورای عالــی ترانزیــت شــده و وزیــر راه و شهرســازی دبیــر آن و نماینــده  هــر یــك از متصدیــان ذی ربــط 

نیــز عضــو شــورا شــوند.
• امــور لجســتیك کــه نســبت بــه ترانزیــت، حــوزه  بزرگ تــری را در برمی گیــرد و شــامل زنجیره هــای 	

تأمیــن کاال، حمــل درون شــهری، نظــام انبــارداری، پایانه هــا و غیــره اســت، بایــد در قالــب شــورای عالــی  تحــت 
مدیریــت معــاون اول و بــا دبیــری وزیــر راه و شهرســازی اداره شــود. هــر یــك از اعضــاء هــم یــك نماینــده در 

شــورا داشــته باشــند.
• امــور گردشــگری دارای شــورای عالــی ویــژه ای اســت کــه وزیــر و راه و شهرســازی یكــی از اعضــای 	

اصلــی آن اســت.
• امــور صنایــع تولیــدی وســایل نقلیــه )و احیانــًا تجهیــزات تخلیــه و بارگیــری ویــژه( نیــز شــورایی دارد 	

کــه وزیــر صمــت رئیــس آن و وزیــر راه و شهرســازی یكــی از اعضــای مهــم آن اســت.

ــتورالعمل ها  ــا و دس ــردی، آیین نامه ه ــای راهب ــع، برنامه ه ــای جام ــب طرح ه ــوراها تصوی ــن ش ــف ای وظای
و نظــارت عالــی بــر عملكــرد هریــك از اعضــاء مطابــق بــا مصوبــات مربوطــه اســت. بــرای تحكیــم روابــط بیــن 
ــران  ــب هیئت وزی ــه تصوی ــات را ب ــن مصوب ــیاری از ای ــوان بس ــا، می ت ــت آن ه ــدن رعای ــی ش ــی و الزام بخش
ــات ایــن شــوراها را داشــته  ــرای اجــرای مصوب ــده  ب ــد نقــش هماهنگ کنن ــر راه و شهرســازی می توان رســاند. وزی
باشــد. الزم اســت بــرای هــر یــك از ایــن شــوراها، بازوهــای اجرایــی شــامل دفتــر مطالعــات و بررســی ها و دفتــر 

ــود. ــی ش ــا پیش بین ــی و پیگیری ه هماهنگ

گاهــی تصــور می شــود کــه بــا ایجــاد وزارت حمل ونقــل و لجســتیك می تــوان اختیــارات فرابخشــی فــوق را 
بــه آن انتقــال داد امــا بــه دلیــل مشــكات تشــكیاتی، تعــارض بــا برخــی قوانیــن موجــود و مقاومــت دســتگاه های 

مختلــف، ایــن کار غیرممكن اســت1.

https://www.tinn.ir :)1 . سید منصور محمودی )از خبرگان طرف گفتگو در این گزارش
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وظایف وزارتخانه های كشور و راه و شهرسازی

ــری، مســكن و  ــث راه، تراب ــه مباح ــود دارد ک ــد وج ــك بن ــط ی ــی وزارت کشــور، فق ــف اصل ــان وظای در می
شهرســازی به طــور غیرمســتقیم بــه آن مرتبــط شــده اســت: »هماهنگــی در جهــت توســعه امــور عمرانــی شــهرها 
ــن و  ــرای قوانی ــر اج ــارت ب ــا و نظ ــهرداری ها و دهیاری ه ــی ش ــی - اجرای ــتیبانی فن ــت و پش ــتاها و هدای و روس
مقــررات مربــوط بــه آن هــا«. از طــرف دیگــر در راســتای لــزوم نمایندگــی از جانــب تعــداد زیــادی از شــهرداری های 
کشــور، ایــن وزارتخانــه معاونتــی بــا عنــوان »معاونــت عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی« دارد کــه شــامل 
ــك شــهرهای کشــور و  ــي ترافی ــی هماهنگ ــورای عال ــل، ش ــر حمل ونق ــي، دفت ــزی عمران ــی و برنامه ری ــر فن دفت

دفتــر امــور شــوراهاي اســامي شــهر و روســتا اســت.

ــوط  ــف آن مرب ــی از وظای ــش بزرگ ــه بخ ــود ک ــوم می ش ــور معل ــه  کش ــود وزارتخان ــاختار موج ــی س ــا بررس ب
ــرح  ــا مط ــه در اینج ــؤالی ک ــت. س ــه اس ــاع بیگان ــات و اتب ــی، انتخاب ــی، انتظام ــای طبیع ــی، بحران ه ــور امنیت ــه ام ب
می شــود، ایــن اســت کــه چــرا از مدت هــا قبــل به طــور غیرمســتقیم امــور عمرانــی مربــوط بــه مســكن و شهرســازی 
و همچنیــن راه ســازی و حمل ونقــل درون شــهری بــه وزارت مســكن محــول شــده اســت؟ زیــرا اصــواًل ســاختار اداره  
ــال  ــدارد. به عنوان مث ــی کشــور ن ــا ســاختار کل ــردن آن ســنخیتی ب ــه ای ک ــه ای اســت و منطق کشــور به صــورت وظیف
ــهرک های  ــتاها، ش ــا و روس ــهرها، بخش ه ــم از ش ــور اع ــاط کش ــی نق ــرای تمام ــرق ب ــن آب و ب ــون تأمی هم اکن
ــرد و برون شــهری، درون شــهری  ــرو انجــام می پذی ــره توســط وزارت نی ــا و غی ــا، انباره ــا، کارگاه ه ــی، کارخانه ه صنعت
ــا وزارت  ــز ب ــاط کشــور نی ــی نق ــن ســوخت تمام ــه تأمی ــوط ب ــور مرب ــانی و ام ــدارد. گازرس ــا ن ــتایی در آن معن و روس
نفــت اســت. ســایر مــوارد نظیــر مخابــرات هــم همین طــور اســت. تنهــا وزارتخانــه ای کــه مســائل بســیار تخصصــی 

ــه راه و شهرســازی اســت. ــه وزارت کشــور ســپرده شــده، وزارتخان راه ســازی و شهرســازی »درون شــهری« آن ب

ــور  ــور کش ــاختاری در اداره  ام ــل س ــه معض ــه س ــهری، ب ــور ش ــازی در ام ــتن وزارت راه و شهرس ــور نداش حض
ــور را  ــان ام ــهرداری ها عن ــور، ش ــی در وزارت کش ــی و اجرای ــص فن ــود تخص ــبب نب ــه س ــت. اواًل ب ــده اس ــر ش منج
ــه دلیــل تضــاد منافــع، وضعیــت نامناســبی را در شــهرهای کشــور )از منظــر مدیریــت شــهری،  در دســت گرفتــه و ب
حمل ونقــل و ...( بــه وجــود آورده انــد. ثانیــًا رابطــه  متصدیانــی چــون وزارت راه و شهرســازی، ســازمان نظام مهندســی، 
ــور راه و  ــی ام ــارات عمران ــس از تقســیم اعتب ــًا پ ــم و مخــدوش اســت. ثالث ــًا مبه ــهرداری ها و وزارت کشــور کام ش
ــع  ــی از مناب ــور، بخش ــری وزارت کش ــص و جامع نگ ــدان تخص ــبب فق ــه س ــور، ب ــتان های کش ــن اس ــازی بی شهرس
اســتانی صــرف پروژه هــای نمایشــی می شــود )کــه منافــع واقعــی مــردم منطقــه را در پــی ندارنــد( ضمــن آن کــه بــا 
ــه نظــر می رســد کــه  ــق نیســت. بدیــن ترتیــب ب ســرمایه گذاری های وزارت راه و شهرســازی در ســطح ملــی در تطاب
بــرای اصــاح اساســی ســاختار وزارت راه و شهرســازی بایــد اصــاح ســاختار وزارت کشــور نیــز مدنظــر قــرار گیــرد؛ در 
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ــوب حاصــل نمی شــود1. ــن صــورت نتیجــه ی مطل ــر ای غی

سرمایه گذاری و تصدی گری

در ســال 1346، ســازمان گســترش و نوســازی ایــران بــا الگوبــرداری از کشــور ژاپــن تأســیس شــد. دولــت ژاپــن در 
ــه پــس  ــد، رأســًا ســرمایه گذاری می کــرد و بافاصل صنایــع راهبــردی کــه دارای ریســك ســرمایه گذاری باالیــی بودن
ــت  ــدن دول ــزرگ ش ــری و ب ــب از تصدی گ ــا به این ترتی ــاند ت ــروش می رس ــه ف ــا را ب ــودآوری آن ه ــه س ــیدن ب از رس
جلوگیــری کنــد؛ امــا در ایــران صنایــع بــزرگ و راهبــردی ایجــاد شــد امــا ایــن صنایــع بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
نشــد. در دهــه  دوم انقــاب کــه کوچك ســازی دولــت و فــروش صنایــع مطــرح و بــه اجــرا گــذارده شــد، ابتــدا موفقیــت 
چندانــی حاصــل نمی شــد؛ زیــرا اواًل مأموریــت فــروش صنایــع بــه مدیــران مربوطــه واگــذار شــده بــود و آن هــا حاضــر 
ــع  ــاد صنای ــرای ایج ــت ب ــرمایه گذاری های دول ــزان س ــًا می ــت بردارند. ثانی ــود دس ــت( خ ــًا ران ــدرت )بعض ــد از ق نبودن
جدیــد بســیار بیشــتر از مبالــغ فــروش بــود و دولــت مرتبــًا بزرگ تــر می شــد. بدیــن ترتیــب ســازمان خصوصی ســازی 
در خــارج از مدیریت هــای دولتــی تشــكیل شــد. اگرچــه ایــن مشــكل ظاهــراً در بخــش صنایــع به گونــه ای حــل شــد، 
ولــی در امــور زیربنایــی تــا حــدودی ادامــه داشــته اســت. همه ســاله از محــل منابــع عمومــی و همچنیــن درآمدهــای 
ــه  ــور تصدی گــری ب ــذاری ام ــزان واگ ــا می ــه ای ســرمایه گذاری می شــود؛ ام ــر معتناب ــی، مقادی ارزی شــرکت های دولت
ــی  ــره  دســتگاه های دولت ــد اســت. وزارت راه و شهرســازی در زم ــر از حجــم تصدی هــای جدی بخــش خصوصــی کمت
ــت می شــود. در تمامــی  ــورد نظــر حاکمی ــك ســازی م ــه انحــراف از اهــداف کوچــك و چاب ــه دارای این گون اســت ک
ــه  ــه  وزارتخان ــه شــیوه های مختلــف حمل ونقــل، رشــد تصدی گــری دولتــی ادامــه دارد و بدن زیرســاخت های مربــوط ب
در امــور راه )زیرســاخت( بســیار حجیــم و ناکارآمــد شــده اســت. تــا زمانــی کــه خــارج از وزارتخانــه، ســازمانی موضــوع 

کاهــش تصدی گری هــا را دنبــال نكنــد، احتمــااًل همیــن وضــع نامطلــوب ادامــه خواهــد داشــت.

تصدی گری در وزارت راه و شهرسازی

ــذا  ــود. ل ــه امــور حاکمیتــی ب قبــل از فراینــد ادغــام، اغلــب فعالیت هــای وزارت مســكن و شهرســازی معطــوف ب
ــد، راه و  ــاره ش ــًا اش ــه قب ــه ک ــل همان گون ــود. در مقاب ــز ب ــر و برنامه ری ــر، تنظیم گ ــك، هدایتگ ــه ای کوچ وزارتخان
ترابــری ازجملــه وزارتخانه هــای بــزرگ محســوب می شــد؛ بنابرایــن از ایــن جنبــه، تناســبی بیــن ایــن دو بخــش وجــود 
ــداری  ــی کاال، در راه ــری و جابجای ــه و بارگی ــزات تخلی ــادر تجهی ــد در بن ــه بای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــته اس نداش
ــا تصدی هــای  ماشــین آالت نگهــداری جاده هــا، در راه آهــن لكوموتیوهــا و ماشــین آالت نگهــداری خــط و ... همــراه ب
مربوطــه بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــوند. در بســیاری از کشــورها، امــور بهره بــرداری و نگهــداری و بعضــًا مالكیــت 
ــش  ــه بخ ــاری ب ــی تج ــوط ریل ــكله ها، خط ــدادی از اس ــك، تع ــای کوچ ــا، فرودگاه ه ــی از راه ه ــمت های بزرگ قس
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خصوصــی واگــذار می شــوند. در مقابــل ایــن شــرکت ها نیــز از طریــق اخــذ درآمدهــای ذی ربــط، هزینه هــای مربــوط 
ــزی،  ــت، برنامه ری ــرل، هدای ــن راســتا بخش هــای نظــارت و کنت ــد. ضمــن اینكــه الزم اســت در ای را پوشــش می دهن
ــور  ــن ام ــد ممك ــا ح ــده و ت ــت ش ــه تقوی ــتاد وزارتخان ــات در س ــی و مطالع ــهیات، هماهنگ ــع و تس ــص مناب تخصی
ــام  ــوند. انج ــر می ش ــر و چابك ت ــًا کوچك ت ــی مرتب ــتگاه های دولت ــب دس ــن ترتی ــوند. بدی ــذف  ش ــا ح تصدی گری ه
نــدادن ایــن اصاحــات ســاختاری موجــب می شــود کــه زیرســاخت های راه و ترابــری بــه لحــاظ انــدازه و منابــع تحــت 

ــا دســتگاه مســكن و شهرســازی همخوانــی نداشــته و جــدا شــدن آن هــا از یكدیگــر اجتناب ناپذیــر شــود1. اختیــار، ب

تنظیم گری در وزارت راه و شهرسازی

تنظیم گــر نهــادی اســت کــه طبــق قانــون، مجــاز بــه اســتفاده از ابــزار قانونــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی، 
ــی ها و  ــا، بازرس ــی، تأییده ــوز، اعتبارده ــدور مج ــر ص ــی نظی ــق کارکردهای ــئولیت ها از طری ــا مس ــدات ی ــال تعه اعم
اعمــال مقــررات اســت )OECD, 2014(. ایــن نهــاد مقــررات را تدویــن و منتشــر می کنــد و معمــواًل یــك نهــاد 
ــاری  ــن تج ــی، انجم ــازمان غیرانتفاع ــی، س ــر حكومت ــاد غی ــد نه ــر می توان ــت. تنظیم گ ــی اس ــا دولت ــذار ی قانون گ
صنعتــی یــا حتــی خــود بنگاه هــای تجــاری باشــد )Coglianese, 2010(. همچنیــن بــر اســاس مــاده 59 قانــون 
ــه در  ــت ک ــری اس ــی، تنظیم گ ــر بخش ــی تنظیم گ ــون اساس ــارم قان ــل و چه ــل چه ــی اص ــت های کل ــرای سیاس اج
ــررات،  ــن مق ــامل تدوی ــری ش ــای تنظیم گ ــردازد. فعالیت ه ــری می پ ــه تنظیم گ ــاص ب ــات خ ــا خدم ــا ی ــوزه کااله ح
ــطحی  ــا در س ــن فعالیت ه ــواًل ای ــت )OECD, 2014(. معم ــررات اس ــری مق ــررات و بازنگ ــردن مق ــی ک عملیات

ــرد. ــورت می گی ــور ص ــذاری کش ــوه قانون گ ــوب ق ــن مص ــر از قوانی پایین ت
ــل، وزارت  ــوزه حمل ونق ــی ح ــود دارد. شــرکت های دولت ــری وج ــی تنظیم گ ــف دولت ــال حاضــر در ســطوح مختل در ح
راه و شهرســازی، شــورای عالــی رقابــت، شــورای عالــی هماهنگــی ترابــری کشــور، ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
ــری  ــر تنظیم گ ــه ام ــل ب ــوزه حمل ونق ــه در ح ــتند ک ــی هس ــی نهادهای ــرات حكومت ــازمان تعزی ــدگان و س و تولیدکنن
ــاون،  ــًا وزارت تع ــد مث ــری می کنن ــز تنظیم گ ــری نی ــای دیگ ــل نهاده ــف حمل ونق ــاد مختل ــی در ابع ــغول اند. حت مش
ــت  ــد. دخال ــری می کنن ــی تنظیم گ ــه فن ــه در زمین ــازمان برنامه وبودج ــی و س ــه ایمن ــی در زمین ــاه اجتماع کار و رف
نهادهــای دولتــی در امــر تنظیم گــری اصــول متعــدد حكمرانــی تنظیم گــران )شــفافیت نقــش، جلوگیــری از تأثیــرات 
نــاروا و حفــظ اعتمــاد، ســاختار بدنــه حكمرانــی و تصمیم ســازی بــرای تنظیم گــران مســتقل، پاســخگویی و شــفافیت، 

ــی و ارزیابــی عملكــرد( را مخــدوش می کنــد. مشــارکت ذینفعــان، تأمیــن مال
بــر اســاس مطالعــه صــورت گرفتــه در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران )1400( نهــاد تنظیم گــر 
ــه  ــی ب ــت ریل ــورای حكمی ــراه ش ــه هم ــازی ب ــه وزارت راه و شهرس ــته ب ــه وابس ــی یكپارچ ــی و فن ــادی، ایمن اقتص
عنــوان مــدل پیشــنهادی خبــرگان بــرای تنظیم گــری در حــوزه حمل ونقــل ریلــی معرفــی شــده اســت. هرچنــد ایجــاد 
نهادهــای تنظیم گــر در شــقوق مختلــف حمل ونقــل متناســب بــا ســاختار سیاســی و حقوقــی کشــور نیــاز بــه مطالعــات 
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ــا حفــظ  ــن از ســاختار موجــود و ایجــاد نهادهــای تنظیم گــر ب ــه گرفت ــا در مجمــوع، فاصل مســتقل و مشــابهی دارد ام
اصــول حكمرانــی تنظیم گــران مــورد اجمــاع کارشناســی اســت.

پیشنهادها

تفكیك وظایف سیاست گذاری، تصدی گری و تنظیم گری در مجموعه وزارت راه و شهرسازی	•

ــًا  ــه آن صرف ــرکت های زیرمجموع ــود و ش ــت گذاری ش ــه سیاس ــر ب ــازی منحص ــف وزارت راه و شهرس ــد وظای بای
ــع  ــارض مناف ــا تع ــوارد ب ــیاری م ــی در بس ــرکت های دولت ــت ش ــد. فعالی ــری بپردازن ــداری و تصدی گ ــور بنگاه ــه ام ب
ــی  ــی در حال ــای عموم ــود. شــرکت انباره ــاره می ش ــی اش ــی و واقع ــورد عین ــك م ــه ی ــال ب ــوان مث روبروســت. به عن
کــه امیــن صاحبــان کاال اســت، شــرکت های حمل ونقــل تأســیس کــرده اســت. ایــن شــرکت در حالــی شــرکت های 
ــار  ــل کاال را در اختی ــرکت های حمل ونق ــخصات ش ــار و مش ــان ب ــخصات صاحب ــه مش ــرده ک ــیس ک ــل تأس حمل ونق
دارد. درواقــع ایــن شــرکت کــه بایــد رازدار و حافــظ اســرار صاحبــان بــار باشــد، بــا اســتفاده از اطاعــات صاحبــان بــار 
ــرکت  ــاد ش ــن ایج ــود. همچنی ــل می ش ــرکت های حمل ونق ــب ش ــد و رقی ــد می کن ــژه تولی ــع وی ــود مناف ــرای خ ب
حق العمــل کاری توســط گمــرک جمهــوری اســامی ایــران نیــز هماننــد مثــال قبلــی به شــدت دچــار تعــارض منافــع 

ــرد. ــه عهــده نمی گی ــاره آن را ب ــاد و ســازمانی مســئولیت رســیدگی و داوری درب اســت و متأســفانه نه

ایجاد نهاد مستقل تنظیم گری )رگوالتوری(	•

هم زمانــی و تداخــل امــور حاکمیتــی و تصدی گــری و تنظیم گــری توســط شــرکت های دولتــی حمل ونقــل 
مانــع از اســتیفای حقــوق شــرکت های خصوصــی می شــود و در صــورت اعتــراض و یــا وجــود تعــارض منافــع نهــاد و 
شــخص ثالثــی بــرای داوری وجــود نــدارد؛ بنابرایــن ضــروری اســت ضمــن انفــكاک وظایــف حاکمیتــی، تصدی گــری و 
تنظیم گــری، بــرای تمــام شــقوق حمل ونقــل نهــاد تنظیم گــری ایجــاد شــود تــا بتــوان بــه برطــرف شــدن مشــكات 
ــد رعایــت اصــول متعــدد حكمرانــی تنظیم گــران ماننــد شــفافیت  ــود. در ایجــاد نهــاد تنظیم گــر بای موجــود امیــدوار ب
ــران  ــرای تنظیم گ ــازی ب ــی و تصمیم س ــه حكمران ــاختار بدن ــاد، س ــظ اعتم ــاروا و حف ــرات ن ــری از تأثی ــش، جلوگی نق

مســتقل، پاســخگویی و شــفافیت، مشــارکت ذینفعــان، تأمیــن مالــی و ارزیابــی عملكــرد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

انتزاع بخش راه از وزارت راه و شهرسازی و ایجاد وزارتخانه حمل ونقل	•

ــوان یــك  ــا در کشــور مــا حمل ونقــل را به عن ــه وجــود دارد؛ ام ــرای هــر مــد حمل ونقــل یــك وزارتخان ــد ب در هن
ــه  ــد ب ــه بای ــگاه می شــود. درحالی ک ــری ن ــوان بارب ــل به عن ــه حمل ونق ــه مقول ــه رســمیت نمی شناســیم. ب ــه ب وزارتخان
ــال های  ــه س ــدارد. بااینك ــی ن ــا اختیارات ــود دارد ام ــل وج ــت حمل ونق ــرد. معاون ــگاه ک ــن ن ــره تأمی ــوان زنجی آن به عن
ــه آن داده  ــی ب ــا اهمیت ــده ام ــت ش ــل صحب ــش حمل ونق ــرای بخ ــی ب ــد و متول ــام واح ــود نظ ــورد نب ــادی در م متم
ــت( مشــكلی حــل نمی شــود؛ تنهــا طــول و  ــی ترانزی ــا وجــود شــورای عال ــی ب ــا ایجــاد شــوراها )حت نشــده اســت. ب
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ــزاع بخــش راه از وزارت راه  ــل از انت ــاالن بخــش حمل ونق ــد از ســوی فع ــد. هرچن ــش می یاب عــرض دســتگاه ها افزای
ــی  ــا به جای ــت ام ــرار گرف ــس ق ــتور کار مجل ــل در دس ــد و تشــكیل وزارت حمل ونق ــادی ش ــت زی ــازی حمای و شهرس
نرســید. حمل ونقــل به عنــوان یكــی از ارکان توســعه بایــد متولــی اختصاصــی داشــته باشــد. تجربــه گذشــته نشــان داده 

وقتــی وزارت راه و ترابــری داشــتیم، مشــكات ایــن حــوزه کمتــر بــوده اســت.

ایجاد اطلس ملی بار	•

بایــد حمــل بــار در بــورس کاال عرضــه شــود. در ایــن صــورت میــزان بــار و ظرفیت هــای خالــی مشــخص می شــود 
و صاحبــان بــار می تواننــد بــرای حمــل بــار خــود برنامه ریــزی کننــد. اگــر بــرای حمــل بــار جــاده ای نیــز چیــزی ماننــد 
اطلــس ملــی بــار تهیــه شــود، میــزان بــار در اقصــی نقــاط کشــور مشــخص می شــود و صاحبــان بــار و شــرکت های 

ــد. ــزی کنن ــار برنامه ری ــی ب ــرای جابجای ــد ب ــی می توانن حمل ونقل

8-4. ناكافی بودن زیرساخت های شبكه ریلی كشور

توصیف وضع موجود

ــت  ــی در دس ــوط ریل ــور خط ــل کش ــای حمل ونق ــاخت زیربناه ــعه و س ــرکت توس ــات ش ــاس اطاع ــر اس ب
بهره بــرداری کشــور برابــر 13954 کیلومتــر، خطــوط ریلــی در دســت مطالعــه برابــر 6312 کیلومتــر و خطــوط ریلــی در 

ــر نشــان داده شــده اســت. ــی کشــور در شــكل زی ــر اســت1. نقشــه توســعه ریل ــر 3267 کیلومت دســت اجــرا براب

1   تارنمای این شرکت در تیرماه 1401



64 کمیسیون حمل ونقل و لجستیک

شكل 3. نقشه توسعه ریلی كشور

مأخذ: )تارنمای( شرکت توسعه و ساخت زیربناهای حمل ونقل کشور

بــر اســاس اســناد باالدســتی و طبــق مطالعــات طــرح جامــع حمل ونقــل کشــور، نیــاز بــه توســعه شــبكه ریلــي 
ــز موجــب شــده در اســناد  ــي نی ــاي حمل ونقــل ریل ــه توســعه شــبكه جــاده ای اســت و مزای ــاز ب به مراتــب بیــش از نی
ــته  ــال گذش ــول 40 س ــال در ط ــود؛ بااین ح ــد ش ــح و تأکی ــي تصری ــل ریل ــت حمل ونق ــر اولوی ــددي ب ــتي متع باالدس

ــر توســعه ریلــي صــورت پذیرفتــه اســت. ــی و چنــد براب ــا شــتابي باورنكردن توســعه جاده هــا ب

جدول 10. رشد شبكه ریلي و جاده ای در 42 سال گذشته )57 تا 1400(
2.5 برابر از )4567 به KM 11728(خطوط ریلی1

20.4 برابر )از 137 به km 2793(آزادراه ها
36.8 برابر )از 540 به km 19894(بزرگراه ها

6.7 برابر )از 36100 به km 241241(راه های اصلي
5.2 برابر )از 26200 به km 131316(راه های روستایي

مأخذ: سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای، شرکت راه آهن ج.ا.ا

ــزون  ــكاف روزاف ــته و ش ــای گذش ــي در دهه ه ــاده ای و ریل ــري ج ــردي تراب ــبت های عملك ــوق نس ــدول ف در ج
توســعه زیربناهــاي حمل ونقــل ریلــي و جــاده ای کشــور را نشــان می دهــد. بــر اســاس اطاعــات موجــود در طــول 43 
ســال گذشــته خطــوط ریلــی تنهــا 2.5 برابــر شــده درحالی کــه طــول آزادراه هــا طــی همیــن مــدت بیــش از 20 برابــر 

1  . اطاعات مربوط به خطوط اصلی و  برای سال 1399 است.
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و طــول بزرگراه هــا نیــز 36.8 برابــر شــده اســت. طــول راه هــای اصلــی نیــز 6.7 برابــر و راه هــای روســتایی نیــز بیــش 
از 5 برابــر شــده اســت.

شبكه اصلی

خطــوط راه آهــن ایــران عمدتــًا یك خطــه و تنهــا 2100 کیلومتــر آن دوخطــه اســت. خطــوط بندرعبــاس -بافــق، 
ــی -  ــام خمین ــدر ام ــان، بن ــق- اصفه ــوط باف ــتند. خط ــور هس ــه کش ــوط دوخط ــران خط ــم - ته ــهد-تهران و ق مش
ــز نیــز  اندیمشــك و تهــران -زنجــان خطوطــی هســتند کــه خــط دوم آن هــا در دســت اجــرا اســت. خــط میانه-تبری
به صــورت دوخطــه در حــال اجــرا اســت؛ امــا همچنــان برخــی از خطــوط پرتــردد و ترانزیتــی کشــور یك خطــه هســتند. 
حــدود 10 هــزار کیلومتــر از خطــوط راه آهــن کشــور نیــاز بــه دوخطــه شــدن دارد و بــا توجــه بــه آن کــه حــدود 3 هــزار 

کیلومتــر از ایــن خطــوط پرتــردد و ترانزیتــی اســت، دوخطــه کــردن آن در اولویــت قــرار دارد.

ــا شــبكه و  ــا بیشــتر و ب ــا 65 درصــد خطــوط آهــن سراســري دوخطــه ی در کشــورهاي توســعه یافته حــدود 55 ت
بهره بــرداری برقــي اســت لكــن کمتــر از  14درصــد خطــوط آهــن سراســري کشــور مــا دوخطــه شــده و افزایــش ایــن 

شــاخص بــه حداقــل  30درصــد در میان مــدت ضــروري اســت.1

دوخطــه کــردن شــبكه ریلــي موجــب افزایــش ظرفیــت و ســرعت بازرگانــي خطــوط بــاري و کاهــش زمــان ســفر 
ــن  ــود. ای ــي می ش ــبكه ریل ــره وری ش ــاء به ــوع ارتق ــافر و درمجم ــار و مس ــت ب ــش جذابی ــافري و افزای ــاي مس قطاره
ــي مناســب ترین  ــود و گاه ــي می ش ــت تلق ــش ظرفی ــای افزای ــا و روش ه ــر از برنامه ه ــي دیگ ــاز برخ موضــوع پیش نی
راه  افزایــش ظرفیــت محســوب می شــود. در برخــي مــوارد به جــاي دوخطــه کــردن یــك محــور موجــود، ایجــاد مســیر 
جدیــد در یــك منطقــه دیگــر بــراي کاهــش مســیر و یــا پوشــش مناطــق جدیــد مناســب تر اســت )مثــًا محــور جدیــد 

ــا تهــران- قــم از مســیر جدیــد کوتاه تــری طراحــي و احــداث شــده اند(. میانــه- تبریــز ی

ــد و  ــي را ندارن ــل چندوجه ــی حمل ونق ــاري و هم افزای ــرد تج ــران کارک ــري در ای ــن سراس ــتگاه های راه آه ایس
ــز  ــي و نی ــوري و محل ــاي عب ــواع باره ــن ان ــه، بارشــماري، توزی ــري، تخلی ــات مناســب بارگی ــب ایســتگاه ها امكان اغل
امكانــات کافــي بــراي تنظیــم و تفكیــك واگن هــا، ردیابــي و شناســایي و بازدیــد و ســرویس فــوري واگن هــا موجــود 
ــرداری  ــه بهره ب ــب خطــوط آهــن در ســال های اولی ــا وجــود دارد. اغل ــا کمبودهــاي جــدي در برخــی زمینه ه ــوده ی نب
قبــل از ســاخت ایســتگاه های مقــرر و بــدون قابلیــت خدمــات ایســتگاهي تحویــل می شــوند کــه بازدهــي مناســب و 

مطلــوب ایــن محورهــاي را تــا چنــد ســال بــه تعویــق انداختــه اســت.
بخــش قابل توجهــی از شــبكه راه آهــن سراســري از تجهیــزات و فناوری هــای جدیــد عائــم الكتریكــي و ارتباطــات 
محــروم اســت. اگرچــه تأمیــن و به کارگیــری ایــن تجهیــزات جدیــد بــه همــه محورهــاي ریلــي بــراي ارتقــاي ظرفیــت، 

1  مرکز تحقیقات راه آهن )1394(
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ــراي افزایــش ایمنــي و ســامت قطارهــا و عوامــل مرتبــط ضــروري اســت. حــدود 65  ــژه ب افزایــش ســرعت و به وی
درصــد خطــوط آهــن اصلــي کشــور بــه سیســتم های مناســب عائــم و ارتبــاط مجهــز شــده و در قریــب 15 درصــد 
ــه  ــتم ها ب ــن سیس ــت، ای ــب اس ــز و نص ــال تجهی ــتم ها در ح ــن سیس ــم ای ــور ه ــري کش ــن سراس ــوط آه ــایر خط س
ــادي  ــزرگ و طراحی هــای خــاص، هزینه هــای زی ــاوري، تعــداد کــم برندهــاي تجــاري ب لحــاظ ســرعت تحــوالت فن
ــتم ها،  ــن سیس ــه ای ــكاي ب ــج و ات ــي تروی ــرط اصل ــد و ش ــی های الزم دارن ــداري و بازرس ــوزش، نگه ــن، آم در تأمی
ــرد مســتمر و جامــع همــه اجــزاي ایــن سیســتم ها در ترابــري ریلــي اســت. مضافــًا  نگهــداري دقیــق و کامــل و کارب
ــاال و  ــای ب ــرعت ها و ترافیك ه ــراي س ــژه ب ــتم ها به وی ــن سیس ــج ای ــای رای ــط و فناوری ه ــتانداردهاي مرتب ــه اس آنك
نیــز بــراي ایســتگاه های بــزرگ بســیار پیچیــده و اختصاصــي و توســعه حیــرت آوری یافتــه کــه عمدتــًا بــر کنترل هــای 
از راه دور ماهــواره ای و خودکارســازي کنتــرل عائــم اصلــي تأکیــد دارنــد ولــي در کشــور مــا بــا وجــود خریــد مســتمر 
تجهیــزات جدیــد از ســازندگان متعــدد و فناوری هــای نســل قبــل، ایــن سیســتم ها هنــوز کارآمــدي و تســهیل الزم در 

ارتقــاي ایمنــي وظایــف محولــه ایــن سیســتم ها محقــق نشــده اســت.1
شبكه فرعی

شــبكه موجــود ریلــي کشــور بــه بخــش قابــل توجهــي از مراکــز اصلــي تولیــد و جــذب بــار و مســافر داخلــي، مرزي 
و ترانزیــت متصــل اســت. بااین حــال یكــي از مشــكات عمــده راه آهــن ایــران عــدم توســعه کافــي و پوشــش نــدادن 
بــه بخــش قابل توجهــی از مراکــز عمــده بــاري و مســافري اســت و لــذا بخــش مهمــي از مســافران و بارهــاي انبــوه، 
دسترســي مناســبي بــه شــبكه حمل ونقــل ریلــي ندارنــد. از مراکــز عمــده حمــل ریلــی بــاری می تــوان بــه نیروگاه هــا، 
ــن  ــای روغ ــوالد و کارخانه ه ــای ف ــی، کارخانه ه ــهرک های صنعت ــیمان، ش ــای س ــی، کارخانه ه ــده نفت ــای عم انباره

اشــاره کــرد کــه معــدودی از ایــن مراکــز از طریــق خطــوط فرعــی بــه شــبكه ریلــی کشــور متصــل هســتند.

جمــع طــول خطــوط فرعــي ایــران )تجــاري و مانــوري( تــا پایــان 1399 برابــر km 4483 )معــادل 28 درصــد 
ــوري  ــوط مان ــي خط ــاري و مابق ــي تج ــوط، فرع ــن خط ــوم ای ــط یك س ــه فق ــت ک ــران( اس ــن ای ــوط راه آه کل خط
ــدن  ــي ب ــا، خطــوط آهــن فرعــي همچــون شــبكه مویرگ ــت تجــاري راه آهن ه ایســتگاه ها هســتند2. در الگــوي هدای
هســتند کــه در جــذب بارهــاي بــاري مراکــز صنعتــي و معدنــي و تشــویق صاحبــان بارهــاي عمــده، ظرفیــت و کیفیــت 
مناســب ایــن خطــوط آهــن فرعــي اهمیــت زیــادي دارد. طــول خطــوط فرعــي و تجــاري بایــد بــه حداقــل 35 درصــد 
ــي  ــراي جــذب بارهــاي عمــده محل ــه ب ــري و تخلی ــه مویرگــي خطــوط بارگی ــا شــرایط اولی ــي برســد ت خطــوط اصل
صاحبــان بارهــا فراهــم شــود. بــراي افزایــش بازدهــي شــبكه و نــاوگان ریلــي و افزایــش مزایــاي ســهم بیشــتر بــازار 
حمل ونقــل، بایــد ایــن خطــوط آهــن برحســب شــرایط مراکــز فــوق، حداقــل 3 تــا 3.5 برابــر شــوند تــا عملیــات جــذب 

بــار و دسترســي صاحبــان بارهــاي عمــده بــه شــبكه ریلــي سراســري فراهــم شــود.

1  دفتر بازرگاني و بازاریابي راه آهن، )1396(
2  شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران، آمار و عملكرد، تیرماه 1401
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نمودار 6. مقایسه خطوط اصلی به تفكیك یك خطه و دوخطه

مأخذ: راه آهن جمهوری اسامی ایران، )1398(

بــر اســاس ســند آمایــش مراکــز لجســتیك کشــور1 در حــوزه توســعه شــبكه ریلــي و زیرســاخت های حمل ونقــل 
ــي  ــي و معدن ــار صنعت ــده ب ــد عم ــز تولی ــه مراک ــود: سیاســت اول اتصــال ب ــال می ش ــي دنب ــي، دو سیاســت کل ترکیب
ــی شــده در  ــر اســاس تقاضــاي پیش بین ــار ب ــي ب ــل ترکیب ــي و دیگــري توســعه شــبكه حمل ونق توســط خطــوط آنتن
طرح هــای جامــع حمل ونقــل و آمایــش لجســتیك کشــور اســت. در سیاســت اول، بــا توســعه خطــوط آنتنــي و رســاندن 
شــبكه ریلــي بــه معــادن و مراکــز صنعتــي کان، مطلوبیــت شــیوه ریلــي بــراي ایــن گــروه کاالهــا افزایــش می یابــد. 
ــار  ــا احــداث 111 کیلومتــر شــبكه، می تــوان 53 مرکــز ب بــه گفتــه معــاون امــور فنــي و زیربنایــي شــرکت راه آهــن ب
را بــه شــبكه متصــل کــرد و در حــدود 14 میلیــون تــن بــار را بــه شــبكه ریلــي جــذب کــرد. ایــن خطــوط آنتنــي از 1 
تــا 34 کیلومتــر طــول دارنــد. در سیاســت دوم، توســعه شــبكه بــر اســاس پیش بینــی تقاضــاي بــار و بــا جهت گیــری 
ــه  ــعه بهین ــه توس ــر پای ــي ب ــتراتژی های عملیات ــا و اس ــت راهكاره ــرد. در حقیق ــورت می گی ــي ص ــهم ریل ــش س افزای
شــبكه صــورت می پذیــرد. بــا اتخــاذ ایــن دو سیاســت کان، زیرســاخت مناســب بــراي افزایــش ســهم ریلــي شــكل 

می گیــرد.

1  معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي جمهوري اسامي ایران )1397(
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جدول 11. مقایسه شاخص های زیر بنایی ایران با برخی از كشورهای UIC در سال های 2018-2017

2018 2107
میانگین شاخص كل 

كشورهای منتخب
مقدار شاخص در 

ایران
شاخص

رتبه 
ایران

كل 
كشورهای 

منتخب

رتبه 
ایران

كل 
كشورهای 

منتخب
2018 2017 2018 2017

12 27 10 25 2.18 2.17 2.22 2.22
واگــن  نســبت 
بــاری بــه طــول 
)KM( خطــوط 

2 29 2 24 5.14 5.05 0.733 0.8
کارکنــان  نســبت 
طــول  بــه  )نفــر 

)KM خطــوط 

مأخذ: راه آهن جمهوری اسامی ایران، )1398(

پیشنهادها

سرمایه گذاری دولت و با مشارکت بخش خصوصی در خطوط فرعی	•

می تــوان گفــت ســتون فقــرات اصلــی خــط ریلــی کشــور ایجــاد شــده امــا شــبكه مویرگــی هنــوز ایجــاد نشــده 
ــا نقــص بســیار همــراه اســت(. ایــن خطــوط فرعــی بــرای برخــی مراکــز تولیــد ماننــد صنعــت فــوالد و یــا  اســت )ب
ــی راه آهــن هــم از همیــن حوزه هــا اســت(؛ امــا صنایعــی ماننــد صنعــت  ــار اصل معــدن کشــور ایجــاد شــده اســت )ب
ــورد  ــاد ســرمایه گذاری م ــه حجــم زی ــه ب ــا توج ــه شــبكه وصــل نیســت. ب ــك( و پتروشــیمی ها ب ــز آبی ســیمان )به ج
ــد  ــد و نیازمن ــا را ندارن ــن حوزه ه ــرمایه گذاری در ای ــا س ــارکت ی ــوان مش ــك ت ــدی کوچ ــز تولی ــادن و مراک ــاز، مع نی
ســرمایه گذاری دولــت )به تنهایــی یــا بــا مشــارکت بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی( اســت. البتــه می تــوان مراکــز 
ــه شــبكه متصــل  ــه مشــوق ها و کمك هــای دولتــی ب ــا ارائ ــه شــبكه متصــل نشــده اند را ب ــاری کــه هنــوز ب عمــده ب
کــرد. از طــرف دیگــر ایجــاد خطــوط فرعــی بــرای مســئوالن و نماینــدگان مجلــس انعــكاس بیرونــی و تبلیغاتــی نــدارد 

لــذا جلــب توجــه آن هــا بــه ایــن موضــوع نیــز مشــكل اســت.

دوخطه کردن خطوط	•

ــد دوخطــه  ــه بای ــی ک ــًا یك خطــه ســاخته  شــده اســت. به خصــوص خطــوط اصل ــران عمدت ــن ای خطــوط راه آه
ــودن  ــه ب ــه یك خط ــن این ک ــرد. ضم ــا ک ــافر جابج ــم مس ــار و ه ــم ب ــود ه ــه نمی ش ــن یك خط ــا راه آه ــند. ب باش
به ویــژه بــرای خطــوط پرتــردد موجــب افزایــش زمــان حمــل، کاهــش بهــره وری و افزایــش هزینه هــا می شــود. بــرای 
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ــه  ــع بخــش خصوصــی )به صــورت مشــارکت عمومــی - خصوصــی( اســتفاده کــرد. البت ــوان از مناب ایــن منظــور می ت
بخــش خصوصــی در صورتــی بــرای مشــارکت انگیــزه پیــدا می کنــد کــه ســهم حمــل ریلــی افزایــش یابــد. همچنیــن 
می تــوان از منابــع حاصــل از صرفه جویــی مــاده )12( قانــون رفــع موانــع تولیــد در ایــن بخــش ســرمایه گذاری کــرد. 
حــدود ده هــزار کیلومتــر از خطــوط موجــود گلوگاهــی اســت کــه ســه هــزار کیلومتــر از آن پرتــردد و ترانزیتــی اســت 
ــی، راه آهــن غــرب، راه آهــن جنــوب  ــد ماننــد خــط رشــت- آســتارا -انزل ــژه خطــوط جدی ــد دوخطــه شــود؛ به وی و بای

غربــی، تكمیــل و اتصــال خــط راه آهــن چابهــار بــه زاهــدان بــه ســایر خطــوط.

اولویت بندی پروژه های ریلی	•

ــا  ــار و مســافر نداشــته اســت؛ درنتیجــه ب ــذاری درســتی در حــوزه ب ــر هدف گ توســعه راه آهــن در ســال های اخی
اتــاف منابــع روبــرو بوده ایــم. بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع و تعــدد پروژه هــای ریلــی اولویت بنــدی در طرح هــای 
مطالعاتــی و اجرایــی ضــرورت دارد. ایــن اولویت بنــدی بایــد هــم در دوخطــه کــردن خطــوط پرتــردد و ترانزیتــی و هــم 

احــداث خطــوط جدیــد در مســیرهای ترانزیتــی رعایــت شــود.

افزایش و تكمیل ناوگان ریلی	•

ظرفیــت فعلــی ریلــی کشــور 100 میلیــون تــن اســت؛ درحالی کــه میــزان جابجایــی بــار 50 میلیــون تــن اســت. بــا 
تأمیــن لكوموتیــو بــه میــزان کافــی می تــوان اســتفاده از ظرفیــت ریلــی کشــور را افزایــش داد.

رفع گلوگاه ها در تخلیه و بارگیری	•

یكــی از مشــكات مهــم راه آهــن کنــدی آن اســت. دلیــل اصلــی کنــدی راه آهــن معطلــی در مبــادی و مقاصــد 
ــرای بارگیــری و تخلیــه  ــه دالیــل معطلــی در مبــادی و مقاصــد ب ــرای بارگیــری و تخلیــه اســت. دوســوم کنــدی ب ب
اســت؛ یك ســوم کنــدی در راه آهــن نیــز بــه دالیــل مختلــف دیگــر اســت. گاهــی 10-6 روز بایــد واگــن معطــل تخلیــه 
بمانــد؛ بنابرایــن رفــع گلوگاه هــای تخلیــه و بارگیــری به منظــور کاهــش زمــان حمــل در بخــش ریلــی اهمیــت حیاتــی 

دارد.

ایجاد و توسعه شرکت های خصوصی ریلی	•

برخــی شــرکت های تولیــدی می تواننــد شــرکت ریلــی ایجــاد کننــد، مثــًا شــرکت فــوالد مبارکــه 3400 واگــن 
ــه خــود را داشــته باشــد )راه آهــن هــم فقــط  ــاری ریلــی مختــص ب ــا خریــد لكوموتیــو شــرکت ب ــد ب دارد کــه می توان

پنجــره بدهــد(.
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5. جمع بندی

ــل و شــبكه های متصل به هــم  ــل اســاس توســعه کشــورها اســت و گســتردگی زیرســاخت های حمل ونق حمل ونق
ــا  ــث کاهــش هزینه ه ــل باع ــاالی حمل ونق ــت ب ــی و کیفی ــراه اســت. کارای ــعه یافتگی هم ــری از توس ــا ســطح باالت ب
ــرات خارجــی مثبتــی ماننــد دسترســی  شــده و فرصت هــا و مزیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی ایجــاد می شــود کــه اث
بهتــر بــه بازارهــا، افزایــش اشــتغال و ســرمایه گذاری را بــه همــراه دارد. در کشــور مــا هرچنــد زیرســاخت های نســبتًا 
مناســبی در امــر حمل ونقــل وجــود دارد؛ امــا ایــن زیرســاخت ها بــه طــور متــوازن توســعه نیافتــه و برخــی مشــكات 
نرم افــزاری به ویــژه در حــوزه عملكــرد نهادهــای مســئول نیــز وجــود دارد. نتیجــه ایــن ضعف هــا در بخــش حمل ونقــل 
هــم در هزینــه تمام شــده کاالهــا مشــهود اســت )دو برابــر مقیــاس مشــابه جهانــی( و هــم در عــدم اســتفاده کشــور از 

ــی(. ــت بین الملل ــد ترانزی ــل )مانن ــا حمل ونق ــط ب ــی مرتب ــه ای و بین الملل ــای منطق مزیت ه

ــد  ــی )مانن ــناد بخش ــن و اس ــی قوانی ــل و برخ ــش حمل ونق ــام در بخ ــی نظ ــت های کل ــتی و سیاس ــناد باالدس در اس
ــل در  ــش حمل ونق ــگاه بخ ــای جای ــر ارتق ــل( ب ــش حمل ونق ــازی در بخ ــه راه و شهرس ــتراتژیك وزارتخان ــداف اس اه
اقتصــاد کشــور تأکیــد شــده و در عمــل نیــز اقدامــات زیــادی صــورت گرفتــه اســت؛ امــا تأکیــدات و اقدامــات صــورت 
ــع و چالش هــای پیــش روی حمل ونقــل  ــوده اســت. وجــود موان ــه آن طــور کــه انتظــار می رفــت نتیجه بخــش نب گرفت
ــاس  ــر اس ــزارش ب ــن گ ــد. در ای ــت نیای ــه دس ــر ب ــورد نظ ــداف م ــود و اه ــی نش ــت ها عملیات ــا سیاس ــده ت ــبب ش س
نظــرات خبــرگان و بررســی های کارشناســی چالش هــا و موانــع پیــش روی بخــش مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

ــت: ــر اس ــرار زی ــل به ق ــش حمل ونق ــده در بخ ــا ش ــای احص ــع و چالش ه ــن موان مهم تری

• نبود مرجع هماهنگ کننده ترانزیت در کشور	
• خود مالكي ناوگان حمل ونقل جاده ای	
• اتكاي هزینه هاي جاري سازمان های زیربخشي حمل ونقل به درآمدهاي آن ها	
• نبود نهاد راهبر لجستیك در کشور	
• فرسودگي ناوگان حمل ونقل	
• وجود موانع در رقابتي شدن حمل ونقل ریلي و جاده ای	
• حكمراني نامتوازن در بخش حمل ونقل کشور	
• ناکافي بودن زیرساخت های شبكه ریلي کشور	

ــا برنامه هــای کوتــاه و میان مــدت قابــل ســاماندهی و مدیریــت باشــند. در ایــن  انتظــار مــی رود ایــن چالش هــا ب
ــی  ــق اقدامات ــدت و از طری ــه کوتاه م ــا برنام ــه ب ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــره چالش های ــش اول در زم ــه چال ــزارش س گ
ــای  ــته بندی شــده اند. چالش ه ــدول 12( دس ــر )ج ــدول زی ــات در ج ــن اقدام ــت هســتند. ای ــاماندهی و مدیری ــل س قاب
ــرد. ــاماندهی ک ــدت س ــای میان م ــا برنامه ه ــا را ب ــوان آن ه ــه می ت ــد ک ــرار می گیرن ــری ق ــته بندی دیگ ــدی در دس بع
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ــت  ــی( اس ــنهادهایی )اقدامات ــدت( و پیش ــاه و بلندم ــع کوت ــا )در مقاط ــا، راهبرده ــه چالش ه ــر خاص ــدول زی ج
کــه در قســمت های قبلــی گــزارش بــه طــور تفصیلی تــر مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. در ســتون اول جــدول 
ــدت و  ــطح کوتاه م ــا در دو س ــن چالش ه ــك از ای ــا هری ــر ب ــردی متناظ ــای راهب ــتون دوم برنامه ه ــا، در س چالش ه
بلندمــدت ارائــه شــده اســت. ســتون آخــر مجموعــه اقداماتــی اســت کــه بــا اســتفاده از نظــرات نخبــگان بــرای هــر یــك 

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــار پیش ــش ب ــل در بخ ــوزه حمل ونق ــای ح ــع چالش ه ــور رف ــا و به منظ از راهبرده
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جدول 12. چالش ها، راهبردها و پیشنهادها )اقدامات( در حوزه حمل بار

پیشنهادها )اقدامات(راهبردهاچالش ها
ساماندهي با برنامه کوتاه مدت

ــت در  ــده ترانزی ــع هماهنگ کنن ــود مرج نب
کشــور

ــي  ــاز ترانزیت ــت ممت ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
ایجــاد  ازجملــه؛  مزیت هایــی  و  کشــور 
درآمدهــاي ارزي، افزایــش اشــتغال، ارتبــاط 
بــا کشــورهاي مســیر ترانزیــت و...، اقتضــاء 
ــدار  ــا اقت ــي ب ــت از ســوي مرجع دارد ترانزی
سیاســت گذاری،  تأثیرگــذار،  و  فرابخشــي 

ــود ــري ش ــي و راهب هماهنگ

• ــرای 	 ــد ب ــی واح ــام و متول ــاد نظ ایج
بخــش حمل ونقــل کشــور

• تجمیــع وظایــف حمل ونقلــی در یــك 	
وزارتخانه

• ــا 	 ــراه ب ــت )هم ــتاد ترانزی ــاد س ایج
تدویــن برنامــه ملــی ترانزیــت(

• اصــاح احــكام مرتبــط بــا حمل ونقــل 	
در قانــون تعزیــرات حكومتــی و قانون 

مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز

• واگذاری نقش ویژه به گمرک	

• و 	 راننــدگان  بــودن  بــه روز 
ــه  ــبت ب ــل نس ــرکت های حمل ونق ش
بین المللــی مقــررات  و  قوانیــن 

• ــی 	 ــرکت های بین الملل ــه ش ــاد ب اعتم
حمل ونقــل
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پیشنهادها )اقدامات(راهبردهاچالش ها
ساماندهي با برنامه کوتاه مدت

خود مالكي ناوگان حمل ونقل جاده ای

ــداد  ــا، تع ــي« کامیون ه ــود مالك ــداوم »خ ت
دو برابــري کامیون هــا نســبت بــه نیــاز 
اعــام  ســالن های  وجــود  همچنیــن  و 
بــار در پایانه هــاي حمل ونقــل جــاده ای، 
ــره وری را  ــدید به ــش ش ــدي و کاه ناکارآم
ــي ســاختار  ــزوم جایگزین ــي داشــته و ل در پ
ــت ــاخته اس ــرز س ــرکت مالكي« را مح »ش

• ــرکت ها 	 ــق ش ــار از طری ــی ب جابجای
ــده ــه رانن ن

• در نظــر گرفتــن امتیــازات خــاص 	
ــهیل در  ــد تس ــرکت ها )مانن ــرای ش ب

ــا( ــرور از مرزه ــور و م عب
• اصــاح قوانیــن مالیاتــی در حــوزه 	

نقــل حمل و
• ــاد 	 ــت ایج ــت ها در جه ــر سیاس تغیی

تعاونی هــا و  شــرکت ها 
• ــهیات 	 ــده تس ــرکت ها دریافت کنن ش

باشــند نــه افــراد حقیقــی
• ــه 	 ــون ب ــوز واردات کامی ــای مج اعط

حمل ونقلــی شــرکت های 
• ــون 	 ــاده 12 قان ــت م اســتفاده از ظرفی

و  رقابت پذیــر  تولیــد  موانــع  رفــع 
ــور ــی کش ــام مال ــای نظ ارتق

• قانــون 	 مالیاتــی،  قوانیــن  اصــاح 
ــارزه  ــون مب ــی و قان ــرات حكومت تعزی

بــا قاچــاق کاال و ارز
• ایجــاد دیتاســنتر بــار یــا اطلــس 	

بــار کشــوری 

اتــكاي هزینه هــاي جــاري ســازمان های 
درآمدهــاي  بــه  حمل ونقــل  زیربخشــي 

ــا آن ه

زیربخشــي  ســازمان های  هم اکنــون 
حمل ونقــل، بــه لحــاظ اداری مالــی مســتقل 
ــي  ــا متك ــاري آن ه ــاي ج ــوده و هزینه ه ب
ــان اســت، ایــن وضعیــت  ــه درآمدهــاي آن ب
و  مســئولیت ها  سیاســت گذاری،  فرآینــد 
ــرار  ــر ق ــا را تحــت تأثی ــای آن ه مأموریت ه

ــت داده اس

• ایجاد وزارت حمل ونقل	
• ایجــاد نهــاد تنظیم گــر در بخــش 	

نقــل حمل و
• بخــش 	 درآمدهــای  تمــام  واریــز 

ــه به عنــوان  حمل ونقــل و راه بــه خزان
درآمدهــای عمومــی )درصورتی کــه 
دســتگاه ها بــه وظیفــه بنــگاه داری 
ــای  ــوان درآمده ــوند می ت ــدود ش مح
ــا را  ــت آن ه ــوزه فعالی ــه ح ــوط ب مرب

ــاص داد( ــا اختص ــه آن ه ب
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پیشنهادها )اقدامات(راهبردهاچالش ها
ساماندهي با برنامه میان مدت

راهبــر  نهــاد  نبــود 
کشــور در  لجســتیك 

در  شــده  آزمــوده  تجــارب  بــر  بنــا 
صــورت  در  و  صنعتــي  کشــورهاي 
ــي  ــتیكي فرابخش ــاختار لجس ــود س وج
ــي  ــي و یكپارچگ ــاد هماهنگ ــراي ایج ب
میــان همــه بخش هــای؛ حمل ونقــل، 
بانكــي،  امــور  گمرکــي،  بازرگانــي، 
بهــاي  و  هزینه هــا  و...،  انبــارداري 
ــام  ــان انج ــز زم ــا و نی ــده کااله تمام ش
ــه اي  ــزان قابل ماحظ ــه می ــا ب فراینده

می یابــد کاهــش 

• ایجــاد یكپارچگــی و هماهنگــی در همــه مراحــل 	
»لجســتیكی«

• در 	 حمل ونقلــی  سیاســت های  انســجام  ایجــاد 
شهرســازی و  راه  وزارت  مجموعــه 

• شــرکت های 	 و  ســازمان ها  اختصاصــی  کارکــرد 
شهرســازی و  راه  وزارت  زیرمجموعــه 

• ــورای 	 ــل ش ــری )ذی ــیون تراب ــرد کمیس ــای کارک ارتق
ــری( ــی تراب عال

• متولــی 	 نهــاد  به عنــوان  بازرگانــی  اتــاق  تعییــن 
لجســتیك

• ایجاد شورای راهبری لجستیك	
• فرهنگ سازی برای لجستیك	
• تكمیل حلقه های لجستیك	

نــاوگان  فرســودگي 
نقــل حمل و

ــراي  ــي ب ــد داخل ــودن تولی ــخگو نب پاس
ــش  ــع آن افزای ــاوگان و به تب ــازي ن نوس
ــو و  ــده از یك س ــاي تمام ش ــه به ناموج
ــي  ــاوگان زمین ــداد ن ــودن تع ــوازن ب نامت
ــر،  ــوي دیگ ــاز از س ــبت نی ــه نس ــار ب ب
ــاوگان  ــي ن ــازي و جایگزین ــد نوس فرآین
فرســوده را پیچیــده و دشــوار ســاخته 

ــت. اس

• نوسازی کامیون های با باالترین عمر	
• واردات کامیون هــای زیــر 3 ســال عمــر )و از رده خــارج 	

کــردن کامیون هــای فرســوده(
• افزایش قیمت گازوئیل	
• استفاده از قابلیت ماده )12( قانون رفع موانع تولید	
• اجباری شدن فیلتر دوده	
• ــًا 	 ــاال )مث ــا عمــر ب ــردد کامیون هــای ب جلوگیــری از ت

ــاال( در جاده هــای کشــور ــه ب 30 ســال ب
• )بــا 	 خود مالكــی  به جــای  شــرکت مالكی  توســعه 

ــدگان  ــی رانن ــات صنف ــی ماحظ ــردن برخ ــوظ ک ملح
) کامیون هــا

• ــی 	 ــی و خارج ــای داخل ــاوت  قیمت ه ــن تف ــن رفت از بی
ــون کامی

• کمك گرفتن از بخش خصوصی	
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پیشنهادها )اقدامات(راهبردهاچالش ها
ساماندهي با برنامه میان مدت

وجــود موانــع در رقابتــي 
ــي  ــل ریل ــدن حمل ونق ش

و جــاده ای

گاز(،  )نفــت  ســوخت  بهــاي  ارزانــي 
و  نگهــداري  هزینه هــاي  اتــكاي 
درآمدهــاي  بــه  ریلــي  بهره بــرداری 
راه آهــن، بــاال بــودن نســبي »حــق 
ــدن  ــي ش ــي« و...، رقابت ــي ریل دسترس
ــن و  ــان راه آه ــده می ــاي تمام ش هزینه ه
حمل ونقــل جــاده ای را ناممكــن ســاخته 

ــت اس

• دوخطه کردن خطوط	
• توسعه زیرساخت ها و ناوگان ریلی	
• توسعه شبكه مویرگی	
• اجبــار بنگاه هــای بــزرگ تولیــدی  ماننــد صنایــع 	

ــرای اتصــال  ــزرگ ب ــادن ب ــیمی و مع ــوالدی، پتروش ف
ــت ــك دول ــا کم ــود و ی ــه خ ــا هزین ــی ب ــبكه ریل ــه ش ب

• توسعه فرهنگ استفاده از ناوگان ریلی	
• ــن از فشــارهای 	 ــداث راه آه ــعه و اح ــارج شــدن توس خ

سیاســی
• ایجــاد تــوازن در هزینه هــاي نگهــداري و بهره بــرداری 	

ــتفاده از  ــر اس ــی )از منظ ــاده ای و ریل ــش ج در دو بخ
منابــع عمومــی(

• وضــع عــوارض بــرای بارنامه هــای بــا مســافت بــاالی 	
300 کیلومتــر و اختصــاص منابــع آن بــه راه آهــن

• افزایش قیمت سوخت	
• ــزرگ 	 ــای ب ــرای بنگاه ه ــه ای ب ــوخت یاران ــذف س ح

ــوالدی ــیمی و ف ــای پتروش ــد واحده ــدی مانن تولی
• اصاح ماده )12( قانون رفع موانع تولید:	

و  فعالیت هــا  صــرف  آن  مزایــای  فعلــی  قانــون  در 
ــا  ــن مزای ــر ای ــا اگ ــود؛ ام ــد می ش ــرمایه گذاری های جدی س
شــامل کل حمــل و جابجایــی بــار شــود حتــی می تــوان کل 

ــرد. ــذف ک ــی را ح ــق دسترس ح
ــد  ــی و جدی ــه تمــام ســرمایه گذاری قبل ــون ب مزیت هــای قان

ــرد. ــق  گی ــر تعل ــور مادام العم به ط
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پیشنهادها )اقدامات(راهبردهاچالش ها
ساماندهي با برنامه میان مدت

در  نامتــوازن  حكمرانــي 
ــل کشــور بخــش حمل ونق

در  سیاســت گذار  مقــام  هم اکنــون 
بخــش حمل ونقــل کشــور از یك ســو 
زیربخش هــاي  سیاســت گذاران  و 
ــاون  ــطح مع ــي در س ــل همگ حمل ونق
هســتند،  شهرســازي  و  راه  وزیــر 
درحالی کــه حكمرانــي مؤثــر ایجــاب 
می نمایــد تــا ضمــن واگــذاري کلیــه 
ــش  ــود در بخ ــي موج ــای دولت تصدی ه
خصوصــي،  بخــش  بــه  حمل ونقــل 
حمل ونقــل  زیربخشــي  ســازمان های 
سلســله مراتب  در  و  کوچك ســازی 
راهبــري  و  مدیریــت  تحــت  اداري 
مقــام سیاســت گذار و هماهنگ کننــده 
ســازمان دهی  حمل ونقــل،  شــیوه های 

ــوند. ش

• و 	 تصدی گــری  سیاســت گذاری،  وظایــف  تفكیــك 
شهرســازی و  راه  وزارت  مجموعــه  در  تنظیم گــری 

• ایجاد نهاد مستقل تنظیم گری )رگوالتوری(	
• ایجاد وزارتخانه حمل ونقل	
• ایجاد اطلس ملی بار	

بــودن  ناکافــي 
شــبكه  زیرســاخت های 

کشــور ریلــي 

ــي، در مقایســه  ازآنجاکــه در خطــوط ریل
بــا شــبكه های جــاده ای، حمل ونقــل 
بنابرایــن  نــدارد،  جریــان  شــخصي 
ــبكه های  ــوازات ش ــن به م ــوط راه آه خط
جــاده ای توســعه نیافته و گســترش آن 
ویــژه  ســرمایه گذاری های  مســتلزم 

ــت اس

• بخــش 	 مشــارکت  بــا  و  دولــت  ســرمایه گذاری 
فرعــی خطــوط  در  خصوصــی 

• دوخطه کردن خطوط	
• اولویت بندی پروژه های ریلی	
• افزایش و تكمیل ناوگان ریلی	
• رفع گلوگاه ها در تخلیه و بارگیری	
• ایجاد و توسعه شرکت های خصوصی ریلی	
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