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 ونقل در ايراننگاهي بر حمل

 انداز،رويكردي اقتصادي در تطبيق با اهداف سند چشم

برنامه ششم توسعه و موقعيت جهاني

 

 

 

 

 

 چكيده

 ونقلحمل عهتوس به وابسته زين يبازرگان توسعه و بوده يبازرگان توسعه گرو در ياقتصاد توسعه ربازيد از

  دارد. يتوجه قابل تياهم ياجتماع رفاه شيافزا در آارك ونقلحمل اناتكام وجود ت.اس بوده

 محل در شورك نيا استقرار و آزاد يهاآب به آسان يدسترس رينظ رانيا ييايجغراف يهايژگيو

 عهتوس و شورك يتيترانز توان يارتقا يبرا يزيربرنامه ا،يآس ونقلحمل يدورهايرك نيمهمتر يتالق

 يياشناس يخوب به رانيا ونقلحمل يهاليپتانس اگر و است ساختهپذير هيتوج را چندوجهي ونقلحمل

 محل از يسرشار منافع و شد دخواه مبدل يجهان تعامالت در قدرتمند شورك يك به شوند، تيتقو و

 آورد. دخواهدست به ايآس غرب و شرق ياالهاك تيترانز

 سالهپنج برنامه قانون (58) تا (51) مواد در دارد. ياژهيو گاهيجا شورك يباالدست اسناد در ونقلحمل

 ونقلملح بخش به يليتفص صورتبه ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي ي،اقتصاد توسعه ششم

  است. شده تأكيد يلير ونقلحمل ژهيوهب آن، توسعه بر و شده پرداخته

 ياقتصادها ثركا با سهيمقا در هك است بوده نوسان در درصد 6 تا 5 نيب رانيا در بخش نيا سهم

 دهديم شانن موضوع نيا است. نييپا ينسب طوربه توسعه درحال يهااقتصاد از ياريبس زين و افتهيتوسعه

 يهايتمز به توجه با و دارد يمل اقتصاد به نسبت ترسريع رشد يبرا ييباال ليپتانس بخش نيا هك

 نيا مدرن، يهازيرساخت و ونقلحمل توسعه به شورك اقتصاد روزافزون يازهاين زين و رانيا ييايجغراف

  باشد. داشته تريسريع رشد توانديم بخش

ر نظبه اما است، بوده ياجاده ونقلحمل توسعه بر كيمت عمدتاً رانيا در ونقلحمل توسعه يالگو

 يگآلود سوخت، مصرف شيافزا شد. خواهد روبرو چالش با يكنزد ندهيآ در يفعل يالگو ادامه هك رسديم

 يهاروش ريسا يهامزيت و سويك از يادهجا تصادفات و تلفات و ياجاده يهايكتراف ست،يز طيمح

 ياجاده ونقلحمل نيگزيجا يهاروش توسعه و ينيبازب به ازين گريد ازسوي آهنراه ازجمله ونقلحمل

 ونقلملح نيگزيجا يهاروش به يشتريب اهتمام نيمسئول تا است الزم و ساخته يضرور شيپ از شيب را

 باشند. داشته ياجاده

 يورهرهب حالبا اين بوده رانيا اقتصاد لك برابر دو از شيب ونقلحمل بخش در ارك يروين يوربهره رشد
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 از يراقتصاديغ استفاده ازجمله يمهم معضالت بازتاب كه است داشته ينزول يروند بخش نيا در هيسرما

 نقلوحمل يهاطرح از يبرخ ياجرا ،هازيرساخت يبازساز عدم و يفرسودگ ،ونقلحمل يهازيرساخت

 .رودمي شماربه نهيربهيغ تيريمد و يراقتصاديغ يقيمتگذار ،ياقتصاد هيتوج به توجه بدون

 صورتبه شيافزا نيا اما است، افتهي شيافزا يهمگ ونقلحمل يهازيرساخت بعد به 1375 سال از

 يستحفاظا حوزه تحت يهاآزادراه طول مثال،براي  است. بوده ياجاده ونقلحمل سود به و نامتوازن

 درصد 86 تنها آهنراه ياصل خطوط اما است افتهي شيافزا درصد 290 مجموع در يشهرساز و راه وزارت

 است نامناسب زين شورك ييهوا ناوگان تيوضع است. افتهي شيافزا درصد 29 زين هايشتك تعداد و

 يبازساز ضرورت لهئسم نيا .شودمي برآورد سال 22 حدود و باال شورك ييهوا ناوگان عمر كهطوريبه

 ند.كيم گوشزد را شورك ييهوا ناوگان

 و رانيا اقتصاد نسبت به جهان يشورهاك نيب در رانيا گاهيجا يكيلجست ردكعمل شاخص منظر از

 يهاسال در رانيا رتبه هرچند ست.ين مناسباصالً  آن يانسان و ينيسرزم يهاليپتانس و هامزيت زين

 دارد.ن تناسب آن يازهاين و رانيا اقتصاد يهاليپتانس با رتبه نيا حالينبا ا است، افتهي بهبود رياخ

 يكارآمد نهيزم در اما دارد، وجود ونقلحمل نهيزم در يمناسب نسبت به يهازيرساخت هكنيا رغميعل

 يبرا هك هامحموله موقعبه ليتحو زين و اتكگمر مانند آنها به مربوط خدمات زين و هازيرساخت نيا

 است. نامناسب اريبس تيوضع شوند،يم محسوب ياتيح ياقتصاد يهافعاليت يريپذترقاب

 حشر نيا به را رانيا در ونقلحمل بخش يهاچالش نيمهمتر توانيم گزارش، يهاافتهي به توجه با

 برد: نام

 ونقلحمل بخش نامتوازن توسعه.  

 ه.يسرما يوربهره رشد عدم  

 ونقلحمل بخش بر آن تأثير و يانرژ يقيمتگذار.  

 فناورانه. يافتادگعقب و ونقلحمل ناوگان يفرسودگ  

 يمال منابع تأمين.  

 يقيمتگذار.  

 

 مقدمه

 است. يرسم يآمارها برمبتني ،رانيا در ونقلحمل اقتصاد تيوضع مطالعه گزارش، اين اصلي هدف

 بوده، مسال اقتصاد سازنهيزم ،موفق و كارآمد ونقلحمل .است دهيچيپ و ريفراگ ا،يپو يادهيپد ونقلحمل

 زا يبخش خود ونقلحمل يهافعاليت .است مصرف ـ ديتول چرخه مهم ياجزا از يكي و ييربنايز امور از

 يعضب شود.يم محسوب يخدمات يهابخش از ،ياقتصاد يهابخش يبندطبقه در هك است ديتول فرآيند
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 خشب رشد به منوط را ديتول رشد گريد يبرخ و ديتول رشد به منوط را نقلوحملبخش رشد ،محققان

 يهاچالش ييشناسا و رانيا در ونقلحمل اقتصاد از يريتصو داشتن راستا نيا در دانند.يم ونقلحمل

 هاييراهكار افتني در را آنها و ردهك دولت مناسب ياستگذاريس به يانيشا كمك توانديم آن يرو شيپ

 عهمطال با تا دارد قصد حاضر گزارش اساس نيا بر .كند ياري بخش نيا معضالت و التكمش رفع يراب

 يشورهاك با بخش نيا يهاشاخص سهيمقا زينو  آن تحوالت و رانيا در ونقلحمل اقتصاد مهم يهامولفه

 ييشناسا را نقلوحمل اقتصاد نهيزم در التكمش و هاچالش نيمهمتر قا،يآفر شمال و انهيخاورم منطقه

 .كند احصا و

 رد.يگيم قرار بحث مورد ياقتصاد توسعه در ونقلحمل اقتصاد گاهيجا ،اول بخش در اساس، نيا بر

 انونق و توسعه سالهستيب اندازچشم سند براساس يباالدست اسناد در ونقلحمل گاهيجا دوم بخش در

 در ارد.د اختصاص ونقلحمل بخش يهالينسپتا ارائه به سوم بخش شود.يم يبررس توسعه ششم برنامه

 بخش در و گرفته قرار يابيارز مورد رانيا در ونقلحمل اقتصاد تحوالت و موجود تيوضع ،چهارم بخش

 يهاچالش رد.يگيم صورت اندازچشم سند يشورهاك با رانيا ونقلحمل اقتصاد تيوضع سهيمقا پنجم

 شوديم يبررس ششم بخش در ،ينهاد موانع و ياستگذاريس بر تأكيد با رانيا در ونقلحمل اقتصاد بخش

  .شوديم ارائه يينها يبندجمع و يابيارز زين گزارش آخر بخش در و

 

 ياقتصاد توسعه در ونقلحمل گاهيجا .1

 ونقلحمل عهتوس به وابسته زين يبازرگان توسعه و بوده يبازرگان توسعه گرو در ياقتصاد توسعه ربازيد از

 ياسيس ،ياجتماع مناسب طيشرا يبسترساز و رفاه بهبود با ونقلحمل توسعه ياقتصاد تياهم ت.اس بوده

 دارد. يتوجه قابل تياهم ياجتماع رفاه شيافزا در آارك ونقلحمل اناتكام وجود .است همراه ياقتصاد و

 يريگلكش جهت در شور،ك ياقتصاد نظام ساختار در اصالحات و هازيرساخت جاديا گريد طرف از

 زءج ونقلحمل رساختيز .است يضرور و الزم يامر ،ياقتصاد توسعه به يابيدست يبرا الزم يهابستر

 طوربه ياقتصاد يهافرصت هك يجهان ياقتصادها در و است توسعه يبرا كمشتر ابزار و اقتصاد مهم

 اوانفر يهازيرساخت .تاس توجه مورد شتريب است، وابسته اطالعات و االهاك افراد، كتحر به ياندهيفزا

 يهاستميس هكيهنگام .است همراه توسعه از ييباال سطح با معموالً متصل، يهاهكشب و ونقلحمل

 مثبت آثار به هك آورنديم فراهم را ياجتماع و ياقتصاد يايمزا و هافرصت هستند، كارآمد ونقلحمل

  .شوديممنجر  يگذارهيماسر و اشتغال شيافزا بازار، به بهتر يدسترس رينظ ندهيفزا

 و ديتول ب،يترت نيا به و آورده فراهم را بازارها و منابع به يدسترس انكام ،ونقلحمل توسعه

 انكام آنها مبادله و محصوالت يبازاررسان سازيآسان سازد.يم ترآسان را االهاك مبادله و يبازاررسان

 نيا جهينت .كندمي سريم را ديتول عوامل وريبهره ارتقاي و ديتول اسيمق از يناش هايصرفه از استفاده
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 تا شوديم سبب امر نيا است. خدمات و االك ديتول هاينهيهز و هانهاده متيق اهشك تحوالت،

 يدهقان و مهرگان و (1386) يحيتسب و ارجرودي ييرضا توسط آمده عملبه قاتيتحق هكطوريهمان

 قاتيتحق نيهمچن شود. شورك اقتصادي رشد موجب ونقلملح رشد است، داده نشان (1389) احمدآباد

 يسيع و (2011) 3سابتايال (،20101) 2پرادهان (،1388) ارانكهم و بابازاده (،2008) 1تاناهيس و خادارو

 لونقحمل بخش در گذاريهيسرما و هيسرما حجم تأثير هك است داده نشان زين (2012) 4ارانكهم و گول

 .باشديم مثبت ادياقتص رشد و اشتغال بر

 بار ترآسان ييجابجا انكام و دييتول يهافعاليت سازيآسان دليلبه ونقلحمل توسعه ن،يا برعالوه

 شود.يم شورهاك در درآمد عيتوز شدن ترمتعادل و ايمنطقه نيب نابرابري اهشك موجب مسافر و

 از يناش اقتصادي رشد هك است قتيحق نيا ديمؤ زين نهيزم نيا در ما شورك در آمده عملبه قاتيحقت

 شوديم ييروستا و شهري مناطق خانوارهاي نيب درآمدي نابرابري اهشك موجب ونقلحمل توسعه

 (.1389 احمدآباد، يدهقان و )مهرگان

 برعالوه .شوديم اقتصادي هايبخش گريد تحرك موجب بخش نيا يهافعاليت گريد طرف از

 احداث هك مسافر و بار حمل هايانهيپا بندر، فرودگاه، آهن،راه اده،ج لكش به ونقلحمل يهازيرساخت

 اعانو در استفاده مورد زاتيتجه و ادوات است، ييربنايز فراوان هاييگذارهيسرما مستلزم آنها از كي هر

 هايبخش گريد كيتحر سبب بودن، برهيسرما ليدلبه هم آنها يجانب خدمات و ونقلحمل ناوگان

 و پرتغال در (2005) 5اندراز و رايپر قاتيتحق هك طوريهمان تا شوديم سبب امر نيا د.شويم اقتصادي

 موجب ونقلحمل در دولت گذاريهيسرما اند،داده نشان رانيا در (1387) فرديعبادت و يجهرمموسوي

 .است شده شورهاك نيا در اقتصادي رشد و يخصوص بخش گذاريهيسرما گسترش

 نهيهز ازجمله ياقتصاد يهانهيهز باشند مواجه تيمحدود با ونقلحمل يهامستيس هكيهنگام

 ونقلحمل ،يلكطورهب .ابدييم اهشك يزندگ مطلوب تيفكي و افتهي شيافزا رفته دست از يهافرصت

 كارآمدنا ونقلحمل هكدرحالي دهد،يم اهشك ياقتصاد يهابخش گريد در را ياريبس يهانهيهز مؤثر

 .است نآ اتتأثير انواع ميتقس ازمندين ونقلحمل ياقتصاد تياهم يابيارز .دهديم شيافزا را هانهيهز نيا

 :است ييايجغراف و ياتيعمل ابعاد ،(ونقلحمل يكيزيف مشخصات) هسته شامل اتتأثير نيا

 و االهاك و مسافر حمل يكيزيف تيظرف به مربوط ونقلحمل اثر نيترنياديبن :ياهسته آثار

 التتعام انكام هك است ييرهايمس ميتنظ شامل و است كتحر نيا از يبانيپشت به مربوط يهانهيهز

 ند.كيم فراهم را ياقتصاد ينهادها نيب موجود اي ديجد

                                                 
1. Khadaroo & Seetanah, 2008. 

2. Pradhan, 2010. 

3. Elisabetta, 2011. 

4. Aysegul et al, 2012. 

5. Pereira & Andraz, 2005. 
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 اي تلفات اهشك نيهمچن و نانياطم تيقابل نظر از ويژهبه زمان، ردكعمل بهبود :ياتيعمل آثار

 و شتريب سرعت در و )مسافران( اربرانك نفع به موجود ونقلحمل زا بهتر استفاده دارد. دنبالبه را بيآس

 ابد.ييم نمود مترك ريخأت

 است، مصرف و عيتوز د،يتول در ياقتصاد هيپا هك ترگسترده بازار به يدسترس :ييايجغراف آثار

 اي يرژان ت،قطعا خام، ياالهاك) ترمتنوع و تربزرگ گاهيپا به يدسترس يوربهره شيافزا ابد.ييم بهبود

 اتأثيرت از گريد يكي (يينها و ياواسطه ياالهاك) متنوع داتيتول يبرا ترگسترده يبازارها و ار(كيروين

 است. ونقلحمل ييايجغراف

 زين خرد اقتصاد و النك اقتصاد منظر از توانيم را ونقلحمل صنعت ياقتصاد تياهم نيهمچن

 رد:ك يابيارز

 اقتصاد يك در درآمد و اشتغال د،يتول سطح به آن كتحر و قلونحمل الن،ك اقتصاد سطح در .1

 ناخالص ديتول از درصد 12 تا 6 نيب ونقلحمل ،يافتهتوسعه يشورهاك از ياريبس در است. مرتبط يمل

 1دهد.يم لكيتش را يداخل

  است. مرتبط نندهكديتول و نندهكمصرف يبرا نهيهز با ونقلحمل خرد، اقتصاد سطح در .2

 ونقلحمل دارد. ارتباط يمصرف يهانهيهز در ونقلحمل از يشتريب سهم با شتريب درآمد ،معموالً

 يهانهيهز از درصد 4 حدود هكدرحالي ،رديگيم دربر را خانوار يهانهيهز درصد 15 تا 10 متوسط طوربه

 آثار و افزودهارزش 2است. متفاوت يفرع يهازيربخش به توجه با رقم نيا اما دهد،يم لكيتش را يديتول

 ،يلك دگاهيد از شود.يم ديتول تيفعال نيا از هك است ييآنها از فراتر معموالً ونقلحمل از حاصل اشتغال

 باشد: ييالقا و ميمستقغير م،يمستق توانديم ونقلحمل ياقتصاد آثار

 زرگب يرهابازا افزوده،ارزش اشتغال، ،ونقلحمل آن در هك كارآيي و تيظرف بهبود م:يمستق آثار 

 دهد.يم شيافزا را اقتصاد يلك يتقاضا و ندكيم فراهم را نهيهز و زمان بهبود نيهمچن و

 غالاشت وافزوده ارزش است. اسيمق از يناش صرفه و يدسترس بهبود جهينت م:يمستقغير آثار

 طعاتق يهدارنگ و ريتعم خدمات ،وكاركسب و مشاوره ،ونقلحمل مهيب مانند ييهافعاليت در ميمستقغير

 ابد.ييم شيافزا ... و

 شيافزا اي و خدمات االها،ك متيق اهشك حاصل است. ياقتصاد ندهيفزا اتتأثير جهينت :ييالقا آثار

 يينها محصوالت ديتول جهت در آهن سنگ واردات ،فوالد صنعت در مثال،براي  است. داتيتول تنوع

 هنيهز اهشك يمعنا به ونقلملح بخش آييكار هك رد،يگيم صورت صنعت نيا رونق يبرا يصادرات

 لونقحمل به هككننده عيتوز زكمرا و هايفروشخرده و نندگانكديتول نيهمچن االست.ك آن ديتول

                                                 
1. Jean-Paul Rodrigue, 2017. 

 .همان. 2
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 دارند. يبستگوا ييايدر اتيعمل و ثرؤم ونقلحمل اتيعمل به پردازنديم يواردات ينريانتك يهامحموله

 به اننندگكمصرف و نندگانكديتول نيب روابط از يادهيچيپ هكشب در را ديتول عوامل ،ونقلحمل

 و ييايجغراف يايمزا از يبرداربهره با ديتول شتريب كارآيي معموالً آن جهينت هك ند،كيم مرتبط هم

 كارآيي از استفاده با اركيروين و هيسرما ان،كم يوربهره لذا ،است اسيمق اقتصاد ياتوسعه ابزار نيهمچن

 يعني ،ونقلحمل تحوالت با ياندهيفزا طوربه ياقتصاد رشد ابد.ييم شيافزا يخصش كتحر و عيتوز

 يكيزيف يهاييدارا است، ييربنايز ديشد يهافعاليت ازمندين ونقلحمل گرچه است. مرتبط هازيرساخت

 شود. يبانيپشت ياطالعات و تيريمد يهاستميس رينظ ،يافزارنرم يهاييدارا از يامجموعه توسط ديبا

 يازسحداقل و ايمزا يثرسازكحدا با ونقلحمل يهاستميس از استفاده يچگونگ مورد در يريگميتصم

 است. همراه هانهيهز

 ستا افتاده اتفاق يصنعت انقالب يابتدا از هك ونقلحمل تحوالت ياقتصاد يهافرصت و ونقلحمل

 يهاينولوژكت ،يانسان جوامع توسعه از مرحله هر در دارد. ارتباط رشد به رو ياقتصاد يهافرصت با

 يولوژنكت آن در هك ياقتصاد توسعه عمده موج پنج است. شده اقتباس اي يافتهتوسعه ونقلحمل خاص

 از: عبارتند است، ردهك جاديا ياجتماع و يبازار ،ياقتصاد ديجد يهافرصت ونقلحمل

 عصر عنوان با معموالً ،يالديم 18 تا 16 قرن از اروپا گسترش هياول مراحل در هك بندر: .1

 ليتبد يصنعت يوهاكس نيمهمتر به بنادر از ياريبس ،يصنعت انقالب از بعد شود.يم شناخته 1تشافاتكا

 يهاهريزنج و المللنيب تجارت از تيحما در را خود تياهم بندرها ،ينرسازيانتك و شدن يجهان با شدند.

 دادند. شيافزا يجهان عرضه

 توسعه با 19 قرن لياوا و 18 قرن اواخر در يصنعت انقالب اول مرحله ها:نالاك و هارودخانه .2

 نيسنگ ياالهاك حمل يبرا ويژهبه هك بود، همراه يشمال يايكآمر و يغرب ياروپا در هاانالك ستميس

 .آوردند فراهم را محدود و ييابتدا و يداخل عيتوز يهاستميس توسعه تحوالت نيا شدند.يم استفاده

 آهنراه يهاستميس يسازادهيپ و توسعه با 19 قرن در يصنعت انقالب دوم مرحله در آهن:راه .3

 الحظهم قابل يهافرصت هك شد، فراهم باال تيظرف و انعطاف يتقابل با يداخل يترابر يهاستميس جاديا

 .كرد فراهم نيمسافر انتقال و يباربر شيافزا و منابع استخراج قيطر از را ياجتماع و ياقتصاد

 يهاستميس مانند ياجاده جامع ونقلحمل يهاستميس عيسر توسعه ،21 قرن از ها:جاده  .4

 دوم يجهان جنگ از پس ويژهبه افت.ي ظهور ياقتصاد عمده بخش عنوانبه ييخودرو و يمل يبزرگراه

 لقاب ياقتصاد يهافرصت جهينت در افت.ي تيسرا زين متوسط ياجتماع طبقات به يفرد ونقلحمل

 شد. فراهم يتجار و يصنعت يبازارها به خدمات ارائه يبرا يتوجه

 يجهان يمخابرات و ييهوا يهاهكشب 20 قرن دوم مهين از اطالعات: يفناور و ييهوا يهاراه .5

                                                 
1. Age of Exploration 
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 رصهع در ويژهبه يتيريمد و ديجد يسازمان الكاش افتند.ي توسعه ياقتصاد شدن يجهان گسترش با

 اتاطالع يفناور و ييهوا ونقلحمل آن در هك افتي شيافزا سرعتبه مينتأ رهيزنج تيريمد و اتكتدار

 نند.كيم تيحما آن با مرتبط اطالعات انيجر و يتخصص ياالهاك مسافران، عيسر جابجايي از

 يردهاكارك با هاحالت هكبل ست،ين ياقتصاد رشد واجد ييتنها به ونقلحمل يهاحالت از يكهيچ

 ستند.ه مرتبط است، گرفته صورت رشد آن در هك ييايجغراف و نندكيم يبانيپشت را آنها هك ياقتصاد

 ونقلحمل يهاستميس گسترش با داد رخ يالديم 18 قرن از هك يالمللنيب مهاجرت عمده يهاانيجر

 لكش اياسترال و يشمال يايكآمر مانند زمان آن نوظهور ياقتصادها در باالخص هك ياقاره و يالمللنيب

 ياجتماع و ياقتصاد يايجغراف جاديا و مهاجرت در ياساس نقش ونقلحمل است. بوده همراه ،گرفتند

 اندور در ژهيوبه است، بوده يكاستراتژ استقرار و نترلك يبرا يابزار ونقلحمل دارد. هاملت از ياريبس

 هتوسع درحال ياشورهك در االهاك استخراج از منابع برمبتني ونقلحمل يهاستميس آن در هك استعمار

 و ابعمن به افتني دست ردند.كيم تيهدا زمان آن در يصنعت يشورهاك به را آنها و ردندكيم يبانيپشت

 زين رياخ يهادهه در بود. ونقلحمل يهاهكشب ساخت و ميتنظ جهت در يمهم زهيانگ بازار، يهافرصت

 به دغاما ابزار يك عنوانبه يكاستراتژ لحاظ از ن،يچ در مثالبراي  ،ينريانتك بنادر ژهيوبه بندر، توسعه

 ميمستق يارابطه ينريانتك درگاه تيظرف و يخارج تجارت نيب رابطه است. بوده مطرح يجهان اقتصاد

دست به يهافرصت جذب يبرا يراهبرد ابزار يك عنوانبه معموالً ينريانتك بندر توسعه نيبنابرا است،

 برابر 4 تا 3 زانيم به يكستماتيس طوربه ينريانتك ونقلحمل رشد .ديآيم حساببه شدن يجهان از آمده

 ينريانتك تجارت و ياقتصاد رشد يكتحر در يتوجه قابل تأثير هك است، يداخل ناخالص ديتول رشد زانيم

 بلوغ دليلبه هك است، افتهي اهشك يامالحظه قابل طوربه 2009 سال از ندهيفزا اثر نيا ،حالبا اين 1دارد.

 هب شتريب يوابستگ موجب يتجار و يكينولوژكت تحوالت ن،يا برعالوه 2.باشديم ينريانتك انتشار آثار

 شيافزا و يتيجمع يفشارها به توجه با است. شده يگردشگر و ياقتصاد يفضا عنوانبه هاانوسياق

 يراب رشد( به )رو تقاضا و افته(ي اهشك) عرضه نيب تقارن عدم با توسعه درحال ياقتصادها ،ينيشهرنش

 ونقلحمل يهاستميس توسعه از مناطق از يبعض يوقت هكيطورهب هستند. روبرو ونقلحمل يهازيرساخت

 اشتد توجه ديبا شود.يم رانده هيحاش به نامناسب، ونقلحمل طيشرا با گريد يبعض شوند،يم مندبهره

 ونقلحمل يهازيرساختنبود  ،حالبا اين ت.سين توسعه به يابيدست يبرا يافك شرط ييتنها به ونقلحمل

 يهازيرساختنبود  توسعه، درحال ياقتصادها در كهطوريبه است، توسعه يبرا نندهكمحدود عامل

 شوند.يم انتقال و نقل يباال يهانهيهز ليتحم موجب ينظارت موانع و ونقلحمل

 

                                                 
 .همان. 1

 .همان .2
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 يباالدست اسناد در ونقلحمل .2

 ناوريف و علمي اقتصادي، اول جايگاه با يافتهتوسعه شوريك ايران ،سالهتبيس اندازچشم سند متن در

 در ثرؤم و سازنده تعامل با و اسالم جهان در بخشالهام انقالبي، و اسالمي هويت با منطقه، سطح در

ه قمنط سطح در يفناور و يعلم ،ياقتصاد اول گاهيجا به نافتي دست هك بود خواهد المللبين روابط

 جنبش بر تأكيد ه(يهمسا يشورهاك و انهيخاورم ،قفقاز ،انهيم يايآس شامل) يغرب جنوب يايآس

 به دنيرس و سرانه درآمد سطح ينسب يارتقا ،ياقتصاد مستمر و پرشتاب رشد علم، ديتول و يافزارنرم

 .كندمي يضرور را ونقلحمل بخش توسعه و املك اشتغال

 رد ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون در

 نيا (58) تا (51) مواد در است. شده پرداخته ونقلحمل بخش به يليتفص صورتهب سند نيا 11 بخش

 اتخدم براي نياز مورد يهازيرساخت گسترش است. شده تأكيد ونقلحمل بخش بر خاص طوربه قانون

 ترغيب ،ونقلحمل اقتصاد تقويت و ونقلحمل مشكالت حل ،ترانزيت() عبور افزايش خارجي، تجاري

 افزايش و هاطرح اجراي هيلتس و تسريع ،ونقلحمل بخش در غيردولتي بخش گذاريسرمايه

 توسعه يبرا هك است ياقدامات نيمهمتر از ،ونقلحمل شده ارائه خدمات از عمومي اقبال و منديرضايت

  رد.يگ صورت ديبا رانيا در ونقلحمل بخش

 ييهاشركت تشكيل براي خارجي(، و )داخلي الملليبين معتبر هايشركت با تكمشار نيهمچن

 حق واگذاري فرودگاهي، و الملليبين كاركرد با اصلي بنادر از برداريبهره و گذاريسرمايه جهت

 حقوقي اشخاص به جديد كوچك بنادر احداث مجوز اعطاي محلي، و كوچك بنادر مديريت و برداريبهره

 نيهمچن رقابتي، اصول و الملليبين و داخلي مقررات و قوانين رعايت با غيردولتي معتبر و ايحرفه

 از شهريبرون و شهريدرون ريلي ونقلحمل از برداريبهره و احداث در غيردولتي بخش گذاريسرمايه

 باشد.يم ونقلحمل نهيزم در توسعه ششم برنامه در تأكيد مورد موارد ريسا

 يذارگهيسرما اشتغال، ،افزودهارزش ازجمله ياقتصاد يرهايمتغ رشد به توسعه ششم برنامه متن در

 اشاره يانباردار و ونقلحمل بخش ازجمله ،ياقتصاد مختلف يهابخش در ديتول عوامل لك يوربهره و

 پردازد.يم آن به ريز جدول هك است شده

 

 ششم برنامه دوره در يانباردار و ونقلحمل بخش ياقتصاد منتخب يرهايمتغ ريتصو .1 جدول
 )درصد(

 ساليانه رشد متوسط

 افزودهارزش

 رشد متوسط

 لاشتغا ساليانه

 ساليانه رشد متوسط

 يگذارهيسرما

 يوربهره ساليانه رشد متوسط

 ديتول عوامل لك

3/8 0/5 6/22 1/2 

 .ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون :مأخذ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
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 در است شده لفكم دولت ،1386 مصوب سوخت مصرف تيريمد و يعموم ونقلحمل توسعه قانون در

 يسازنهيبه به نسبت سوخت مصرف بر تيريمد و شورك يشهربرون و شهريدرون ونقلحمل توسعه جهت

 ودروخ ديتول يسازنهيبه ،يانرژ مصرف يسازنهيبه ،ونقلحمل يتقاضا يسازنهيبه ،ونقلحمل خدمات عرضه

 تياولو با كه بود شده موظف دولت قانون نيا (6) ماده در .كند اقدام يتيحما سبد از ليگازوئ و نيبنز خروج و

 مسافر و بار ييجابجا در يلير ونقلحمل خدمات سهم هك دينما اقدام ياگونه به يلير ونقلحمل به دادن

 برساند. 1390 سال در درصد 18 و 30 به 1386 سال در درصد 4 و 1/7 از بيترتبه

 

 ونقلحمل بخش يهاليپتانس .3

 در و شورهاستك يافتگيتوسعه سنجش يهاشاخص نيمهمتر از يكي ونقلحمل بخش شرفتيپ امروزه

 يتربر بيضرا و شروط ءجز خدمات، و االك ييجابجا يهاستميس گسترش الملل،نيب يبندرتبه نظام

 يوابستگ جوامع ياجتماع و ياقتصاد رشد شد، اشاره قبالً هك طورهمان .شودمي محسوب شورهاك

 بدون قلونحمل بخش يبالندگ متقابالً و دارد ونقلحمل يهاوهيش تنوع و ارتباطات توسعه به يميمستق

 .ستين مقدور ياجتماع و ياقتصاد يهازيرساخت توسعه و جاديا

 نيا استقرار و آزاد يهاآب به آسان يدسترس رينظ رانيا ياسالم يجمهور ييايجغراف يهايژگيو

 شورك يتيترانز توان يارتقا يبرا يزيربرنامه ،ايآس ونقلحمل يدورهايرك نيمهمتر يتالق محل در شورك

 قلونحمل يهاليپتانس اگر ستين كيش و است ساختهپذير هيتوج را چندوجهي ونقلحمل توسعه و

 منافع و شد دخواه مبدل يجهان تعامالت در قدرتمند يشورك به شوند، تيتقو و ييشناسا يخوببه رانيا

 اسناد در هدف نيا البته آورد. دخواهدست به ايآس غرب و شرق ياالهاك تيترانز محل از يسرشار

 يخوببه ياجتماع و ياقتصاد توسعههاي برنامه و سالهبيست اندازچشم سند رينظ شورك توسعه يباالدست

 يغالاش نيفلسط ،يعرب متحده امارات رينظ منطقه يشورهاك هك است يطيشرا در نيا است. شده لحاظ

 عهتوس و يگذارهيسرما با و اندردهك كدر يخوببه را يتيترانز يهافرصت از استفاده تياهم هكيتر و

 ال،مث براي اند.شده صاحب را منطقه مسافر و االك تيترانز منافع از ييباال سهم خود، ونقلحمل بخش

 به خود ليتبد و جهان سراسر از استعدادها جذب جهت در تيموقع نيا از تا است توانستهدوبي  شهر

 يهايتفعال به مربوط يسازمان ياصل زكمر زين و يبانيپشت خدمات و يگردشگر ،يهوانورد يجهان نانوك

 لحاظ به جهان فرودگاه نيتربزرگ به 2014سال در دوبي يالمللنيب فرودگاه رد.يگ بهره انهيخاورم حوزه

 يداخل ناخالص ديتول لك درصد 30 معادل يرقم توانستو  شد ليتبد يالمللنيب مسافران ييجابجا حجم

 شدن ليتبد درحال يلك طوربه فارس جيخل ياركهم يشورا ياعضا دهد. اختصاص خودبه زين را دوبي

 طتوس ييهوا يهامحموله ييجابجا زانيم و هستند يجهان ييهوا خطوط صنعت در توجه قابل يقدرت به



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

10 

 1ت.اس شده برابر چهار رياخ دهه يك يط شورهاك نيا

 2دارند. برعهده را آن ييايدر يباربر درصد 90 يجنوب بندرسه  هك است ياصل ربند 11 يدارا رانيا

 شكنفت يخصوص مهين تكشر و رانيا ياسالم يجمهور يرانيشتك خطوط شامل عمدتاً يرانيشتك صنعت

 نتظارا مورد رانيا يرانيشتك حجم ريچشمگ رشد ،يامنطقه تجارت شيافزا و بنادر ينوساز با است. رانيا

 دريانوردي و بنادر سازمان درآمد محل از كشور تجاري بنادر نگهداري و بهسازي توسعه، يهارحط 3است.

 تأمين عمومي بودجه محل از صيادي بنادر و كوچك بنادر احداث يهاطرح تنها وشود مي تأمين

 تا تاس آورده وجودبه را امكان اين تجاري مبادالت ميزان افزايش با متناسب درآمد وجود شوند.مي

 خود معمول روند نيز مذكور بنادر بهسازي و نگهداري و گردد ايجاد كشور بازرگاني بنادر در الزم ظرفيت

  4نباشد. مواجه محدوديت با چندان الزم، مالي منابع تأمين در دريايي ونقلحمل و كند طي را

 يلير يهاهكشب دارد. را ياقارهنيب تجارت بهرساني خدمات ليپتانس هك است ياگونهبه رانيا يراهبرد تيموقع

 آهناهر شركت است. شده تهيه كشور، بنادر از تعدادي توسعه و گسترش برنامه و هستند ارتقا درحال رانيا ياجاده و

 5.است بار ونقلحمل هم و مسافرت يبرا هم جنوبـ  شمال و غربـ  شرق اتصال حلقه برقراري دنبالبه رانيا

 است. شده داده نشان 1 لكش در جنوبـ  شمال و غربـ  شرق يمحورها در انريا يتيترانز يرهايمس

 

 جنوب ـ شمال و غرب ـ شرق يمحورها در رانيا يتيترانز ريمس .1 لكش

 
Source: Iran Railways; Council on Foreign Relations; International North-South Transport Corridor; 

McKinsey Global Institute Analysis. 

                                                 
 .PWC ،1395سسه ؤانه: تحول در منطقه ما، ميخاورم يش فراروندهارگزا .1

 .2014-2013ران، يا يو ارتباطات، سالنامه آمار ي، انباردارونقلحمل 2.

 . 2016، ژوئن يمکنز يه جهانمؤسس؟ يون دالريليک تريران: فرصت رشد يا. 3

 .1394، 14312مجلس، شماره  يهادر برنامه ششم توسعه، مرکز پژوهش ونقلحملگزارش بخش . 4

 .2016، ژوئن يمکنز يه جهانمؤسس؟ يون دالريليک تريران: فرصت رشد يا. 5
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 تيفكي نرخ ،اقتصاد يجهان مجمع شاخص براساس است. ياژهيو تياهم يدارا هافرودگاه ينوساز

  د.ينمامي الزم را بخش نيا توسعه به يجد توجه موضوع نيا 1.است 2/3 از،يامت 7 از رانيا در فرودگاه

 و هكشب تيمحدود ،ياجاده يترابر حوزه در نييپا يوربهره دهديم نشان يارشناسك يهايبررس

 يترابر حوزه در شده تمام متيق بودن باال و ناوگان يفرسودگ ،يلير يترابر حوزه در حمل تيظرف

 يهاچالش نيمهمتر ييايدر يترابر حوزه در ملكم يهاوهيش نبود و يارتباط بستبن نيهمچن و ييهوا

 يافاصله رانيا ونقلحمل يواقع گاهيجا با ما موجود تيوضع انيم هك هستند رانيا در ونقلحمل توسعه

 است. ردهك جاديا قيعم

 ،يلير ونقلحمل در يكيترونكال يهاستميس از استفاده و خطوط توسعه ،ياجاده ونقلحمل ناوگان ينوساز

 تيظرف شيافزا نيهمچن و ييهوا ونقلحمل در يالمللنيب و يامنطقه يپروازها جاديا و نو يماهايهواپ ديخر

 از ياربردبهره و قيدق يزيربرنامه مستلزم ،ييايدر ونقلحمل در بكمر يهاهكشب به بنادر اتصال و يپهلوده

 يهاطرح در يخارج گذارانهيسرما تكمشار و يخصوص بخش يهاهيسرما از استفاده هك باشديم هاليپتانس

 .هستند شورك ونقلحمل بخش توسعه در ثرؤم يهاراه از ،انگذارسرمايه يبرا جاذبه جاديا با ونقلحمل

 روابط توسعه بخش، نيا در يذارگهيسرما خود، ونقلحمل ليپتانس از استفاده با رانيا ،درواقع

 ونقللحم بخش تيتقو در يخصوص بخش ردكعمل از يبانيپشت و مرزيبرون تجارت موانع اهشك ،يتجار

  ند.ك كمك ديتول شيافزا و اشتغال جاديا در بخش نيا رشد به توانديم

 

 رانيا در ونقلحمل ياقتصاد تحوالت و موجود تيوضع يبررس .4

 نيهمچن رد.يگيم قرار بحث مورد آن تحوالت و رانيا در ونقلحمل اقتصاد يلك ساختار بخش نيا در

 رد.يگيم قرار يبررس مورد هازيرساخت توسعه نظر از ژهيوهب بخش نيا تحوالت

 

 رانيا اقتصاد در ونقلحمل بخش گاهيجا .1-4

 همس ،كرد فيتعر نرايا اقتصاد در ونقلحمل بخش گاهيجا يبررس يبرا توانيم هك يشاخص نيمهمتر

 و قلونحمل الن،ك اقتصاد سطح در شد، انيب ترشيپ هك طورهمان است. رانيا اقتصاد لك از بخش نيا

 يشورهاك از ياريبس در است. مرتبط يمل اقتصاد يك در درآمد و اشتغال د،يتول سطح به آن كتحر

 2دهد.يم لكيتش ار يداخل ناخالص ديتول از درصد 12 تا 6 نيب ونقلحمل ،يافتهتوسعه

  

                                                 
 . 2015اقتصاد،  ي، مجمع جهانيجهان يريپذرقابت يهاشاخص. 1

2  . Jean-Paul Rodrigue, 2017. 

http://shokooheiran.ir/tag/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86
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 )درصد( 1يداخل ناخالص ديتول از ونقلحملافزوده ارزش سهم .1 نمودار

 
 

 متوسط طوربه ونقلحمل بخش 1393 تا 1370 يهاسال نيب دهد،يم نشان 1 نمودار هك طورهمان

 رمتكها سال يبرخ در سهم نيا البته است. داده اختصاص خودبه را يداخل ناخالص ديتول از درصد 6/5

 يلك طوربه بخش نيا سهم مجموع در اما ،است بوده درصد 5/6 از شتريبها سال يبرخ در و درصد 5 از

 به رو يمل اقتصاد از بخش نيا سهم رياخ يهاسال در البته است. بوده نوسان در درصد 6 تا 5 نيب

 رحالد ياقتصادها از ياريبس زين و افتهيتوسعه ياقتصادها ثركا با سهيمقا در اما ،است بوده شيافزا

 بخش نيا هك دهديم نشان موضوع نيا است. نييپا ينسب طوربه رانيا اقتصاد از ونقلحمل سهم توسعه

 و رانيا يايجغراف يهامزيت به توجه با و دارد يمل اقتصاد به نسبت ترسريع رشد يبرا ييباال ليپتانس

 شدر توانديم بخش نيا مدرن، يهازيرساخت و ونقلحمل هتوسع به شورك اقتصاد روزافزون يازهاين زين

  باشد. داشته تريسريع

 

 ونقلحمل بخش در هافعاليت عيتوز .2-4

 ينيمز ونقلحمل شود.يم يبندميتقس ييايدر و ييهوا ،ينيزم ونقلحمل يلك دسته سه به ونقلحمل

 شود.يم ميتقس آهنراه و ياجاده ونقلحمل به خود نوبه به زين

 

  

                                                 
 .ساليانه يمل هايحسابران، يمرکز آمار ا. 1
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  93131-1370 ونقلحملافزوده ارزش لك از ونقلحمل مختلف يهاروش سهم متوسط .2 نمودار

 )درصد(

 
 

 شده زكمتمر ياجاده ونقلحمل بر رانيا در ونقلحمل يهافعاليت عمده هك دهديم نشان شواهد

 خودبه را ونقلحمل شبخافزوده ارزش لك از درصد 5/87 از شيب ياجاده ونقلحمل (.2 )نمودار است

 را بخش نياافزوده ارزش از درصد 5/12 مجموع در ونقلحمل يهاروش ريسا و است داده اختصاص

  اند.داده اختصاص خودبه

 1/8 ساليانه ثابت يهامتيق به ونقلحمل بخش لكافزوده ارزش 1393 تا 1371 يهاسال نيب

 8/1 تنها آهنراه و درصد 3/8 ياجاده ونقلحمله افزودارزش دوره نيهم در است. داشته رشد درصد

 ونقللحم ويژهبه ،ونقلحمل بخش در نامتوازن توسعه بر يليدل خود تيوضع نيا است. داشته رشد درصد

  است. ينيزم

 ست،ا بوده ياجاده ونقلحمل توسعه بر كيمت عمدتاً رانيا در ونقلحمل توسعه يالگو اساس نيا بر

 مصرف شيافزا شد. خواهد روبرو چالش با يكنزد ندهيآ در يفعل يالگو ادامه هك سدريمنظر به اما

 يهامزيت و سويك از ياجاده تصادفات و تلفات و ياجاده يهايكتراف ست،يز طيمح يآلودگ سوخت،

 نيگزيجا يهاروش توسعه و ينيبازب به ازين گريد ازسوي آهنراه ازجمله ونقلحمل يهاروش ريسا

 يهاروش به يشتريب اهتمام نيمسئول تا است الزم و ساخته يضرور شيپ از شيب را ياجاده نقلوحمل

  باشند. داشته ياجاده ونقلحمل نيگزيجا

                                                 
 .همان. 1

2.9;راه آهن

حمل و نقل  

87.5;جاده اي

;حمل و نقل آبي

4.8

حمل و نقل 

3.7;هوايي
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 ونقلحمل بخش يوربهره روند .3-4

 وندر يبررس داد، قرار مدنظر ونقلحمل اقتصاد يبررس يبرا توانيم هك ييهاشاخصه نيمهمتر از يكي

 سرعت و رقابت شيافزا به توجه با هك دارد تياهم جهت نيا از يوربهره روند است. بخش نيا يوربهره

 مجموع در هابخش همه در يوربهره ،ياقتصاد يهافعاليت در آن تأثير زين و جهان در يفناور رشد

 در ،يوررهبه شيافزا با بتوانند هك دارند بقا شانس ييهافعاليت تنها روازاين است. داشته يصعود يروند

 رساختيز هكنيا منظر از ونقلحمل بخش گاهيجا گريد ازسوي نند.ك حفظ را خود گاهيجا رقابت نيا

 دهد،يم لكيتش را هابخش ريسا در ديتول نهيهز از يمهم بخش همواره و است ياقتصاد يهافعاليت ريسا

 شبخ نيا خود در يمنافع تنها نه ونقلحمل بخش در يوربهره رشد لذا ،كندمي پيدا يشتريب تياهم

 رد.ك خواهد زيسرر زين ياقتصاد يهابخش ريسا به داشت، خواهد

 يرشد به رو روند ونقلحمل بخش در ارك يروين يوربهره دهد،يم نشان 3 نمودار هك طورهمان

 بخش در ارك يروين يوربهره 1393 تا 1383 يهاسال يزمان فاصله در هك يطوربه است داشته

 رد رانيا اقتصاد لك يوربهره هك ستا يدرحال نيا است. افتهي شيافزا درصد 43 مجموع در ونقلحمل

 بخش در ارك يروين يوربهره رشد نيبنابرا است. افتهي شيافزا درصد 21 مجموع درها سال نيا

 خشب يبرا هم مثبت ازيامت يك ،نظر نيا از و است بوده رانيا اقتصاد لك برابر دو از شيب ونقلحمل

 شوند،يم منتفع بخش نيا يوربهره شيافزا از هك ياقتصاد يهابخش ريسا براي هم و ونقلحمل

 .شودمي محسوب

 

 1(100=1383) رانيا اقتصاد لك با سهيمقا در ونقلحمل بخش ارك يروين يوربهره شاخص .3 نمودار

 

                                                 
 1375تنها از سال  ونقلحملکار در بخش  يروين يوربهره ينکه آمارهايران. با توجه به ايا يوربهره يسازمان مل. 1

 گرفته شده است.در نظر  1393تا  1375ز از سال ين يوربهره ينمودارها يبه بعد در دسترس بود، دوره زمان

حمل و نقل كل اقتصاد
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 بخش نيا در هيسرما يوررهبه ،ونقلحمل بخش در ارك يروين يوربهره رشد به رو روند عليرغم

 ونقلحمل بخش در هيسرما يوربهره 1393 تا 1383 يهاسال نيب (.4 )نمودار است داشته ينزول يروند

 هودمش امالك زين رانيا اقتصاد لك در هيسرما يوربهره اهشك روند اگرچه است. افتهي اهشك درصد 2/7

 شدت با ونقلحمل بخش در هيسرما يوربهره سو نيا به 1375 سال از تريطوالن دوره يك در اما است،

 درصد 3/9ها سال نيا در رانيا اقتصاد لك در هيسرما يوربهره كهطوريبه است، افتهي اهشك يشتريب

  دهد.يم نشان اهشك درصد 14 از شيب ونقلحمل بخش در هيسرما يوربهره اما افتهي اهشك

 يراقتصاديغ استفاده ازجمله يمهم معضالت بازتاب قلونحمل بخش در هيسرما يوربهره ينزول روند

 ونقلحمل يهاطرح از يبرخ ياجرا ،هازيرساخت يبازساز عدم و يفرسودگ ،ونقلحمل يهازيرساخت از

 رحلهم در هم درواقع است. نهيربهيغ تيريمد و يراقتصاديغ يقيمتگذار ،ياقتصاد هيتوج به توجه بدون

  شود. توجه هاطرح بودن ياقتصاد به ديبا يبرداربهره رحلهم در هم و هازيرساخت جاديا

 

 1(100=1383) رانيا اقتصاد لك با سهيمقا در ونقلحمل بخش هيسرما يوربهره شاخص .4 نمودار

 

 

 ونقلحمل يهازيرساخت توسعه روند .4-4

 زين دولت يعمران يهانهيهز از يمهم بخش است. يرساختيز مهم يهابخش از يكي ونقلحمل بخش

 ياديز يهاتالش گذشته يهاسال يط شود.يم ونقلحمل بخش در يرساختيز يهاطرح صرف سالههمه

  است. شده بخش نيا مختلف يهازيرساخت توسعه صرف

                                                 
 .همان. 1

حمل و نقل كل اقتصاد
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 94131-1375 يهاسال يط ييايدر و يلير ،ياجاده ونقلحمل يهازيرساخت توسعه روند .2 جدول

 سال

 تحت هايراه آزاد طول

 وزارت استحفاظي هحوز

 كشور كل در ترابري و راه

 لومتر(كي)

 ييايدر ونقلحمل لومتر(كي) آهنراه

 خطوط

 اصلي

 خطوط

 مانوري

 خطوط

 ـ صنعتي

 تجاري

 ظرفيت

 بنادر اسمي

 تن( )ميليون

 كانتينري ظرفيت

  تجاري بنادر

 (TEU )ميليون

 تيظرف

 بنادر يمسافر

 نفر( ميليون)

1375 615 5/1  

1380 717 7/2  

1385 1429 2/3  2/5  

1390 2052 

1391 2166 4/6  14 

1392 2203 8/4  16 

1393 2401 9/4  5/17  

1394 2401 9/4  2/18  

 

 بخش زيرساخت به مربوط هايشاخص گذشته سال 20 در ،دهدمي نشان 2 جدول كه طورهمان 

 درصد 290 مدت اين طي كشور هايآزادراه طول مثالبراي  اندنداشته يكنواختي توسعه ونقلحمل

 عبارتيهب است يافته رشد درصد 86 حدود آهن راه اصلي خطوط طول كهصورتي در كرده پيدا افزايش

 و نگرفته صورت متوازن طوربه ونقلحمل هايزيربخش در هازيرساخت توسعه كه گفت توانمي

 است. داشته هازيربخش ساير به نسبت بيشتري يافتگيتوسعه ايجاده ونقلحمل

 

 2(1395) ناوگان عمر و تعداد برحسب شورك ييهوا ونقلحمل يهازيرساخت .3 جدول

 ناوگان متوسط عمر انناوگ تعداد تكشر نام

 آتا

 كاتر

 آسمان

 ريا رانيا

 رتوريا رانيا

 ريا ايپو

 تابان

 زاگرس

 ساها

 سپاهان

 سپهران

 قشم

 نياسپك

                                                 
ران و شرکت يا ياسالم يجمهور يراني، کشتيوزارت راه و شهرساز يران، برگرفته از آمارهايمرکز آمار ا. 1

در  1375از سال  يليو ر ييايدر ونقلحمل يذکر است که آمارهاايان شران. يا ياسالم يآهن جمهورراه
 است.  م شدهين اساس تنظيدسترس بود، لذا جداول بر ا

 ي.وزارت راه و شهرساز. 2
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 ناوگان متوسط عمر انناوگ تعداد تكشر نام

 ريا شكي

 ماهان

 معراج

 نفت

 جمع

1 متوسط

 

 ،يشهرساز و راه وزارت آمار براساس است. نامناسب زين شورك ييهوا ناوگان تيوضع گر،يد ازسوي

 مايهواپ 17 متوسط طوربه تكشر هر سهم هك دارند ارياخت در مايهواپ 288 شورك ييهوا ناوگان لك

 ضرورت مسئله نيا دارد. الهس22 حدوداً عمر هك است ناوگان عمر ييهوا ونقلحمل در ياصل مسئله است.

 ييواه ونقلحمل متناسب توسعه عدم آثار زين نجايا در ند.كيم گوشزد را شورك ييهوا ناوگان يبازساز

 است. مشهود ياجاده ونقلحمل با سهيمقا در

 

 اندازچشم سند يشورهاك و ايدن با رانيا ونقلحمل اقتصاد تيوضع سهيمقا .5

 اساسي شرايط از يكي يكلجست و ونقلحمل حوزه در ويژهبه ،كارآمد و گسترده يهازيرساخت وجود

 در مهمي عامل زيرا دارد، اقتصادي نظام كي مؤثر ردكعمل در اساسي نقش هازيرساخت است. پذيريرقابت

 خاص دياقتصا نظام كي در توسعه قابل اقتصادي هايبخش يا هافعاليت انواع و اقتصادي فعاليت محل تعيين

 پارچگيكي و همگرايي ايجاد باعث نتيجه در و مناطق بين فاصله تأثير اهشك باعث يافتهتوسعه زيرساخت است.

 گردد.مي پايين ايهزينه با مناطق و شورهاك ساير بازارهاي با آن ساختن مرتبط و ملي بازار در واقعي

 كه زمينه 6 در را ورهاكش عملكرد 1،لجستيك عملكرد شاخص انتشار با رياخ يهاسال در يجهان كبان

 6 اين كند.مي گيرياندازه دهند،مي نشان را آن با مرتبط يهازيرساخت و ونقلحمل محيط ابعاد ترينمهم

 انجام سهولت .3 ،ونقلحمل يهازيرساخت كيفيت .2 گمركي، ترخيص فرآيند يكارآمد .1 از: عبارتند نماگر

 ميزان .6و  هامحموله ردگيري يا رديابي امكان .5 خدمات، تكيفي و ظرفيت .4 رقابتي، قيمت با ونقلحمل

 مسائل ات (هازيرساخت كيفيت و گمركي هاي)رويه سنتي مسائل شامل هامؤلفه اين ها.محموله موقعبه تحويل

 شاخص شوند.مي داخلي( لجستيك صنعت كيفيتو  هامحموله موقعبه تحويل ها،محموله )ردگيري جديد

LPI است. يكيلجست ردكعمل نيبهتر يمعنا به 5 هك شوديم فيتعر 5 تا 1 نيب 

 در هژيوهب ان،يم نيا در رانيا گاهيجا سهيمقا و شورك يكيلجست ردكعمل شاخص يبررس رونيازا

 آن قوت و ضعف نقاط و رانيا ينسب تيوضع توانديم قايآفر شمال و انهيخاورم منطقه يشورهاك انيم

 .كند مشخص را

                                                 
1. Logistics Performance Index (LPI)  
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 هانج يشورهاك نيب در رانيا گاهيجا يكيلجست ردكعمل شاخص منظر از هك دهديم نشان 4 جدول

 هرچند .ستين مناسباصالً  آن يانسان و ينيسرزم يهاليپتانس و هامزيت زين و رانيا اقتصاد نسبت به

 يازهاين و رانيا اقتصاد يهاليپتانس با رتبه نيا حالبا اين است، افتهي بهبود رياخ يهاسال در رانيا رتبه

  ندارد. تناسب آن

 

 1آن ياجزا و (LPI) يكيلجست ردكعمل شاخص در رانيا گاهيجا .4 جدول

 سال
 رتبه
LPI 

 عدد

 شاخص
LPI 

 در رتبه

 يكارآمد

 اتكگمر

 شاخص در رتبه

 تيفكي

 يهازيرساخت

 ونقلحمل

 در رتبه

 شاخص

 سهولت

 با ونقلحمل

 رقابتي قيمت

 در رتبه

 شاخص

 و تيظرف

 كيفيت

 نقلوحمل

 در رتبه

 شاخص

 توانايي

 پيگيري

 هامحموله

 در رتبه

 شاخص

 تحويل ميزان

 موقعبه

 هامحموله









 

 يول ،است داشته نوسان 5/2 حدود در عدد نيا هك دهديم اننش يكلجست شاخص عدد به ينگاه

 نهيزم نيا در شورهاك ريسا رشد سرعت هك دهديم نشان جهان يشورهاك نيب در رانيا رتبه نوسان

 سال رتبه هنوز ،2016 سال در رانيا شاخص عدد بهبود وجود با كهطوريبه است، بوده شتريب اريبس

 روكمذ شاخص ياجزا در تيوضع نيبدتر هك رسديمنظر به ان،يم نيا در است. امدهين دستهب 2007

 ست.ا بوده اتكگمر يكارآمد و هامحموله پيگيري توانايي ،هامحموله موقعبه تحويل نهيزم در ترتيببه

 تيفكي شاخص در رانيا رتبه و دارد وجود يبهتر تيوضع هازيرساخت منظر از گريد ازسوي

 سهولت نهيزم در نيهمچن و 82 رتبه ونقلحمل تيفكي و تيظرف نهيزم درو  است 72 هازيرساخت

 اقتصاد يهاليپتانس با يكچيه وركمذ يهارتبه اگرچه است. 88 رانيا رتبه زين يرقابت متيق با ونقلحمل

 دارند. يبهتر تيوضع هاشاخص ريسا از اما ندارد، تناسب رانيا

 يبمناس نسبت به يهازيرساخت هكنيا عليرغم هك هدديم نشان هاشاخص از دسته دو نيا سهيمقا

 مانند آنها به مربوط خدمات زين و هازيرساخت نيا يكارآمد نهيزم در اما دارد، وجود ونقلحمل نهيزم در

 وبمحس ياتيح ياقتصاد يهافعاليت يريپذرقابت يبرا هك هامحموله موقعبه ليتحو زين و اتكگمر

 است. اسبنامن اريبس تيوضع شوند،يم

  

                                                 
 .يبانک جهان. 1
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 1(2016) اندازچشم سند يشورهاك با سهيمقا در (LPI) يكيلجست ردكعمل شاخص در رانيا گاهيجا .5 جدول

 شورك
 رتبه
LPI 

 شاخص
LPI 

 در رتبه

 يكارآمد

 اتكگمر

 شاخص در رتبه

 تيفكي

 يهازيرساخت

 ونقلحمل

 در رتبه

 شاخص

 سهولت

 با ونقلحمل

 قيمت

 رقابتي

 در رتبه

 شاخص

 و تيظرف

 يفيتك

 ونقلحمل

 در رتبه

 شاخص

 توانايي

 پيگيري

 هامحموله

 در رتبه

 شاخص

 ميزان

 تحويل

 موقعبه

 هامحموله

94/3 امارات

66/3 ياشغال نيفلسط

6/3 قطر

42/3 هكيتر

31/3 نيبحر

23/3 عمان

18/3 مصر

16/3 عربستان

15/3 تيوك

 قبرس

96/2 اردن

92/2 ستانكپا

77/2 ريالجزا

72/2 لبنان

67/2 شكمرا

6/2 رانيا

5/2 تونس

26/2 يبيل

21/2 منستانكتر

21/2 ارمنستان

15/2 عراق

14/2 افغانستان

06/2 ستانيكتاج

6/1 هيسور

 جهاني. بانك مأخذ:

 

 رانيا نيب ياديز فاصله هك دهديم نشان دازانچشم سند منطقه يشورهاك با رانيا تيوضع سهيمقا

 و هامزيت هكنيا عليرغم يعرب متحده امارات مثال،براي  دارد. وجود نهيزم نيا در شتازيپ يشورهاك و

 جهان يشورهاك نيب در را 13 رتبه حالبا اين ست،ين سهيمقا قابل رانيا با آن ييايجغراف يهاليپتانس

                                                 
 .همان. 1



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  ___________________________________________________  

 

 

20 

 (6/2) رانيا با (94/3) امارات يبرا وركمذ شاخص عدد سهيمقا دارد. يكيلجست ردكعمل شاخص منظر از

 نيا رد ياديز اريبس يهاتالش ديبا و است اديز نهيزم نيا در امارات و رانيا نيب فاصله هك دهديم نشان

 با ونقلحمل سهولت» نهيزم در وركمذ شاخص منظر از امارات تيمز نيمهمتر رد.يبگ صورت نهيزم

 هانهيمز ريسا در هرچند ابد،ي اهشك زين شورك نيا يلك رتبه است شده باعث هك است «رقابتي قيمت

 ييورهاشك تيوضع نيهمچن دارد. يتوجه قابل تفاوت منطقه يشورهاك ريسا با شورك نيا تيوضع زين

 رسديمنظر به صورت هر در است. مشابه منظر نيا از زين ياشغال نيفلسط و نيبحر و هكيتر قطر، مانند

 قابل آن خدمات زين و ونقلحمل يهازيرساخت منظر از اندازچشم سند يشورهاك با رانيا فاصله هك

 نيا ردنك ياقتصاد زين و ونقلحمل يهاطرح ياجرا و ياستگذاريس در يجد تالش ديبا و است توجه

 ابد.ي اهشك موجود فاصله تا رديبگ صورت بخش

 

  رانيا در ونقلحمل بخش يهاچالش .6

 توانيم يبررس نيا جهينت در گرفت. قرار يبررس مورد ياقتصاد منظر از گزارش نيا در ونقلحمل شبخ

 يبخش د.ريگ قرار بخش نيا زانيربرنامه و اناستگذاريس مدنظر ديبا هككرد  اشاره يمختلف يهاچالش به

  رد.ك اشاره آنها به توانيم هك هستند احصا قابل گزارش نيا در هاچالش از

 از چه ونقلحمل بخش توسعه شد، مشخص هك طورهمان :ونقلحمل بخش نامتوازن سعهتو

 قلونحمل بر كيمت عموماً و نامتوازن هازيرساخت توسعه منظر از چه و بخش ياقتصاد يهافعاليت منظر

 است. بوده ياجاده

 گذشته دهه دو يط آن اهشك يحتو  هيسرما يوربهره رشد عدم :هيسرما يوربهره رشد عدم

 ياهزيرساخت از يراقتصاديغ استفاده شود. دهيشياند يجد ياچاره آن يبرا ديبا هك است يمهم عارضه

 به توجه بدون ونقلحمل يهاطرح از يبرخ ياجرا ،هازيرساخت يبازساز عدم و يفرسودگ ،ونقلحمل

 امر نيا در يهمگ ونقلحمل يهافعاليت نهيربهيغ تيريمد و يراقتصاديغ يقيمتگذار ،ياقتصاد هيتوج

 دارند. نقش

 ضرورت مسئله نيا هك است سال 22 حدوداً شورك ييهوا ناوگان عمر :ييهوا ناوگان عمر شيافزا

 ييواه ونقلحمل متناسب توسعه عدم آثار زين نجايا در ند.كيم گوشزد را شورك ييهوا ناوگان يبازساز

 است. مشهود ياجاده ونقلحمل با سهيمقا در

 :منطقه يشورهاك با سهيمقا در ونقلحمل يهازيرساخت توسعه نهيزم در يندگماعقب

 يشورهاك و رانيا نيب ياديز فاصله هك دهديم نشان اندازچشم سند منطقه يشورهاك با رانيا تيوضع سهيمقا

 .ياشغال نيفلسط و قطر ه،كيتر امارات، مانند ييشورهاك با ژهيوهب دارد، وجود نهيزم نيا در شتازيپ

 به پرداختن مجال هك دارند وجود ونقلحمل بخش در زين يگريد يهاچالش فوق، موارد برعالوه
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 از: عبارتند موارد نيمهمتر ازجمله شود. توجه آنها به هك دارد ضرورت اما نبود گزارش نيا در آنها

 حوزه رد رشوك يانرژ از ييباال سهم سالههمه :ونقلحمل بخش بر آن تأثير و يانرژ يقيمتگذار

 بخش نيا در مصرف زانيم يصعود روند و شده مصرف ييايدر و ييهوا ،يلير ،ياجاده از اعم ونقلحمل

 قلونحمل سود به شورك ونقلحمل نامتوازن توسعه تيوضع به توجه با است ردهك دايپ ادامه انكماك

 سوخت ياارانهي يتگذارقيم با شود.يم مصرف بخش نيا در زين سوخت نيا از ياعمده بخش ،ياجاده

 نامتوازن توسعه امر نيا هك اندداده دست از را خود گاهيجا جاده با رقابت در ونقلحمل يهابخش ريسا

 شورك سوخت مصرف هكنيا ضمن ند،كيم ديتشد را ونقلحمل يهاروش ريسا و آهنراه انيز به بخش

 است. رشد به رو ياديز زانيم به زين

 ياالب عمر بخش نيا معضالت گريد از :فناورانه يافتادگعقب و ونقلحمل ناوگان يفرسودگ

 عمر طول متوسط مثال،براي  است. يلير و ييايدر ،ييهوا ،ياجاده از اعم ،ونقلحمل ناوگان متوسط

 از اعم يشهربرون يمسافر هينقل ليوسا عمر طول متوسط و سال 5/17 شهريبرون يبار هينقل ليوسا

 نهيزم در 1.باشدمي سال 5/8 و سال 6/25 سال، 13 با برابر ترتيببه هيراك يسوار و بوسميني اتوبوس،

 اهشك ار بخش نيا يوربهره هكنيا برعالوه تيوضع نيا است. بيترت نيهم به تيوضع زين مايهواپ و لير

 رد ونقلحمل بخش نيب فناورانه فاصله دهد،يم شيافزا را يمال و يجان خسارات و تلفات زانيم و داده

 يراقتصاديغ تينها در فاصله نيا ميترم عدم است. داده شيافزا زين را جهان در روز تحوالت با رانيا

 داشت. خواهد يپ در را ياقتصاد يهافعاليت ريسا نهيهز شيافزا و ونقلحمل بخش شدن

 النك يهايگذارهيسرما به ازين و بودن يرساختيز دليلبه ونقلحمل بخش :يمال منابع تأمين

 يهاطرح همه تأمين يبرا زين هادولت بودجه يعيطب طوربه دارد. يمال منابع به ييباال ازين همواره

 بخش نيا يمال تأمين يبرا نيگزيجا يهاروش و منابع به توجه رونيازا و دهدينم فافك ونقلحمل

 ست.ا ونقلحمل بخش در ياساس يهاچالش از يكي يخصوص بخش تكمشار با ويژهبه

 است. آن خدمات يقيمتگذار لهئمس ران،يا در ونقلحمل بخش يهاچالش گريد از :يقيمتگذار

 اربرقر آن نندگانكعرضه و خدمات انيمتقاض نيب يتعادل ديبازيرا  است، يچالش همواره موضوع نيا

 يهاتفعالي مددرآ به ماًيمستق زين آنها يبازساز زين و هازيرساخت كاستهال تأمين هكنيا ويژهبه شود،

  است. وابسته ونقلحمل

 

  

                                                 
 ينيزم بخش در يانرژ مصرف و کشور ونقلحمل يهاچالش» ياسالم يمجلس شورا يهامرکز پژوهش. 1

 .952750: ، شماره خبريانتظام يروين يرسم ي، به نقل از آمارها«(يلير واي جادههاي ربخشيز)
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 هاشنهاديپ ارائه و گيرينتيجه ،يبندجمع

 ونقلحمل عهتوس به وابسته زين يبازرگان توسعه و بوده يبازرگان توسعه گرو در ياقتصاد توسعه ربازيد از

 ياسيس ،ياعاجتم مناسب طيشرا يبسترساز و رفاه بهبود با ونقلحمل توسعه ياقتصاد تياهم ت.اس بوده

 دارد. يتوجه قابل تياهم ياجتماع رفاه شيافزا در آارك ونقلحمل اناتكام وجود .است همراه ياقتصاد و

 يراب الزم يهابستر يريگلكش جهت در شور،ك ياقتصاد نظام ساختار در اصالحات و هازيرساخت جاديا

 .است يضرور و الزم يامر ،ياقتصاد توسعه به يابيدست

 ياقتصادها در كهطوريبه است، توسعه يبرا نندهكمحدود عامل ونقلحمل يهاتزيرساخنبود 

 قالانت و نقل يباال يهانهيهز لتقب موجب ينظارت موانع و ونقلحمل يهازيرساختنبود  توسعه، درحال

 شوند.يم

 محل در شورك نيا استقرار و آزاد يهاآب به آسان يدسترس رينظ رانيا ييايجغراف يهايژگيو

 عهتوس و شورك يتيترانز توان يارتقا يبرا يزيربرنامه ا،يآس ونقلحمل يدورهايرك نيمهمتر يتالق

 ييشناسا يخوببه رانيا ونقلحمل يهاليپتانس اگر و است ساختهپذير هيتوج را چندوجهي ونقلحمل

 محل از يسرشار منافع و شد دخواه مبدل يجهان تعامالت در قدرتمند يشورك به شوند، تيتقو و

 آورد. دخواهدست به ايآس غرب و شرق ياالهاك تيترانز

 سالهپنج برنامه قانون (58) تا (51) مواد در دارد. ياژهيو گاهيجا شورك يباالدست اسناد در ونقلحمل

 ونقلملح بخش به يليتفص صورتبه ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم

  است. شده تأكيد يلير ونقلحمل ژهيوهب آن، توسعه بر و تاس شده پرداخته

 را يداخل ناخالص ديتول از درصد 12 تا 6 نيب ونقلحمل ،يافتهتوسعه يشورهاك از ياريبس در

 ثركا با سهيمقا در هك است بوده نوسان در درصد 6 تا 5 نيب رانيا در بخش نيا سهم دهد.يم لكيتش

 موضوع نيا است. نييپا ينسب طوربه توسعه درحال ياقتصادها از ياريبس زين و افتهيتوسعه ياقتصادها

 به توجه اب و دارد يمل اقتصاد به نسبت ترسريع رشد يبرا ييباال ليپتانس بخش نيا هك دهديم نشان

 يهازيرساخت و ونقلحمل توسعه به شورك اقتصاد روزافزون يازهاين زين و رانيا يايجغراف يهامزيت

  باشد. داشته تريسريع رشد توانديم بخش نيا مدرن،

ر نظبه اما است، بوده ياجاده ونقلحمل توسعه بر كيمت عمدتاً رانيا در ونقلحمل توسعه يالگو

 يگآلود سوخت، مصرف شيافزا شد. خواهد روبرو چالش با يكنزد ندهيآ در يفعل يالگو ادامه هك رسديم

 يهاروش ريسا يهامزيت و سويك از ياجاده تصادفات و لفاتت و ياجاده يهايكتراف ست،يز طيمح

 ياجاده ونقلحمل نيگزيجا يهاروش توسعه و ينيبازب به ازين گريد ازسوي آهنراه ازجمله ونقلحمل

 ونقلملح نيگزيجا يهاروش به يشتريب اهتمام نيمسئول تا است الزم و ساخته يضرور شيپ از شيب را

  د.باشن داشته ياجاده
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 حالنبا اي است بوده رانيا اقتصاد لك برابر دو از شيب ونقلحمل بخش در ارك يروين يوربهره رشد

 ونقلحمل بخش در هيسرما يوربهره ينزول روند است. داشته ينزول يروند بخش نيا در هيسرما يوربهره

 عدم و يفرسودگ ،ونقلحمل يهازيرساخت از يراقتصاديغ استفاده ازجمله يمهم معضالت بازتاب

 يقيمتگذار ،ياقتصاد هيتوج به توجه بدون ونقلحمل يهاطرح از يبرخ ياجرا ،هازيرساخت يبازساز

 است. نهيربهيغ تيريمد و يراقتصاديغ

 نيا اما است، افتهي شيافزا ،ونقلحمل يهاروش انواع همه يهازيرساخت بعد به 1375 سال از

 تحت يهاآزادراه طول مثال،راي ب است. بوده ياجاده ونقلحمل دسو به و نامتوازن صورتبه شيافزا

 ياصل خطوط اما است افتهي شيافزا درصد 290 مجموع در يشهرساز و راه وزارت ياستحفاظ حوزه

 شورك ييهوا ناوگان تيوضع است. افتهي شيافزا درصد 29 زين هايشتك تعداد و درصد 86 تنها آهنراه

 يبازساز ضرورت مسئله نيا است. سال 22 حدوداً شورك ييهوا ناوگان عمر كهطوريبه است نامناسب زين

 ند.كيم گوشزد را شورك ييهوا ناوگان

 و رانيا اقتصاد نسبت به جهان يشورهاك نيب در رانيا گاهيجا يكيلجست ردكعمل شاخص منظر از

 يهاسال در رانيا رتبه هرچند ست.ين مناسباصالً  آن يانسان و ينيسرزم يهاليپتانس و هامزيت زين

 دارد.ن تناسب آن يازهاين و رانيا اقتصاد يهاليپتانس با رتبه نيا حالبا اين است، افتهي بهبود رياخ

 يكارآمد نهيزم در اما دارد، وجود ونقلحمل نهيزم در يمناسب نسبت به يهازيرساخت هكنيا عليرغم

 يبرا هك هامحموله موقعبه ليتحو زين و اتكگمر مانند آنها به مربوط خدمات زين و هازيرساخت نيا

 است. نامناسب اريبس تيوضع شوند،يم محسوب ياتيح ياقتصاد يهافعاليت يريپذرقابت

 نيب ياديز فاصله هك دهديم نشان زين اندازچشم سند منطقه يشورهاك با رانيا تيوضع سهيمقا

 هاتمزي هكنيا عليرغم يعرب متحده امارات مثال،راي ب رد.دا وجود نهيزم نيا در شتازيپ يشورهاك و رانيا

 جهان يشورهاك نيب در را 13 رتبه حالبا اين ست،ين سهيمقا قابل رانيا با آن ييايجغراف يهاليپتانس و

 دارد. يكيلجست ردكعمل شاخص منظر از

 حشر نيا به را رانيا در ونقلحمل بخش يهاچالش نيمهمتر توانيم گزارش، يهاافتهي به توجه با

 برد: نام

 ونقلحمل بخش نامتوازن توسعه.  

 ه.يسرما يوربهره رشد عدم  

 ييهوا ناوگان عمر شيافزا.  

  منطقه. يشورهاك با سهيمقا در ونقلحمل يهازيرساخت توسعه نهيزم در يماندگعقب

 به پرداختن مجال هك دارند وجود ونقلحمل بخش در زين يگريد يهاچالش فوق، موارد برعالوه

 شود: توجه آنها به هك دارد ضرورت اما نبود گزارش نيا در آنها

 ونقلحمل بخش بر آن تأثير و يانرژ يقيمتگذار.  
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 فناورانه. يافتادگعقب و ونقلحمل ناوگان يفرسودگ  

 يمال منابع تأمين.  

 يقيمتگذار.  

 د:شومي ارائه ذيل پيشنهادهاي شده مطرح مباحث به توجه با

 اي،همنطق توازن و سرزمين آمايش رويكرد دادن قرار مدنظر با ونقلحمل بخش متوازن توسعه به توجه .1

 حيطه در منسجم و مشخص گذاريمقررات ضرورت بُعد از اسالمي شوراي مجلس بررسي لزوم .2

 ،لونقحمل بخش در يقيمتگذار برمبتني ايجزيره يهافعاليت و انسجام عدم رفع و يقيمتگذار

 ونقل،حمل بخش داراولويت يهاطرح بخشيدن، تحرك براي مالي تأمين جديد هايروش از استفاده .3

 توسعه، ششم برنامه قانون (167) تا (161) مواد تحقق بر مستمر نظارت و پايش ضرورت .4

 آن پذيريامكان بررسي و ونقلحمل حوزه در عمراني و تمامنيمه هايپروژه بحث به جدي توجه لزوم .5

 ،خصوصي بخش به واگذاري حيث از

 ونقل،حمل يهازيرساخت ايمنطقه يهامزيت و اقتصادي توجيه به توجه لزوم و تعريف ضرورت .6

 اقتصادي، رويكردهاي تقويت و ونقلحمل حوزه در نوين هايفناوري هايظرفيت سازيهنگامبه لزوم .7

 حوزه. آن در نظر مورد هايفناوري از هريك فرهنگي و اجتماعي
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