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 -7مقدمه وزير محترم راه و شهرسازي

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

فقدان اسناد راهبردي موضوعي و بخشي يكي از مشكالت اساسي و حلقههاي مفقوده نظام برنامهريزي در
ايران است .بهطوريكه در حوزه فعاليت كمتر دستگاهي ميتوان حدفاصل سند چشمانداز و اهداف كالن نظام با
برنامههاي  5ساله توسعه-كه سندي از جنس برنامه عملياتي محسوب ميشود -اسناد راهبردي موضوعي و بخشي
يافت كه بتواند جهتگيريها و استراتژيهاي مناسب در راستاي نيل به اهداف كالن را در آن حوزه فعاليت نمايان
سازد .وجود اين شكاف در نظام برنامهريزي كشور -البته نه بهعنوان تنها عامل ،ليكن بهعنوان عاملي با وزن و تاثير
قابل توجه – سبب شده در برخي موضوعات جهتگيريهاي يكساني بين برنامههاي توسعه در ادوار مختلف مشاهده
نگشته و يا بين تكاليف و برنامههاي دستگاهها برخي تعارضات وتضادهاي استراتژيك قابل استنباط باشد.
سند حاضر در چنين فضايي و به منظور پاسخگويي به اين نياز تهيه شده است و اقدامي است نوپا در راستاي
پركردن شكاف اسناد راهبردي و فرادست بخش حملونقل در نظام برنامهريزي كشور كه اميد است با توجه همه
دستگاههاي ذيربط در اين بخش ،بتواند در ايجاد هماهنگي و افزايش كارايي برنامهها واقدامات بخش حملونقل موثر
بوده و گامي به پيش در توسعه و بلوغ نظام برنامهريزي كشور ارزيابي شود.

عباس آخوندي
وزير راهوشهرسازي
ارديبهشتماه 7931
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 -2مقدمه معاونت محترم حملونقل وزارت راه و شهرسازي

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

خالء وجود استراتژيهاي بخش حملونقل همواره يكي از كاستيهاي اين بخش بوده كه توسط زيربخشها و
بخش خصوصي ،به درستي گوشزد ميشده است .كاستي ناشي از عدم هماهنگي و همسويي نهادهاي حاكميت در
بخش حملونقل ،در پارهاي موارد منجر به اتخاذ سياستهاي متناقض در اين بخش شده است كه نمونههاي آن
يارانههاي اختصاص داده شده به حملونقل جادهاي است كه منجر به خودرومحور شدن شهروندان شده و خالف
سياستهاي افزايش گرايش به حملونقل عمومي در وزارت راهوشهرسازي است .لذا با راهاندازي معاونت حملونقل
در وزارت راهوشهرسازي ،برنامهريزي استراتژيك بخش حملونقل كشور جزو اولين اولويتهاي كاري من قرار گرفت.
هدف اصلي از تدوين اين سند را ميتوان همگرايي تمامي ذينفعان و فعاالن عرصه حملونقل و لجستيك در
ايران دانست .اين همگرايي منجر به افزايش كارايي و اثربخشي منابع محدود دولتي و خصوصي در توسعه و بهبود
زيرساخت و كاركرد حملونقل در كشور ميشود .بخش خصوصي ميتواند با دانستن اولويتها و سياستهاي دولت در
اين خصوص ،سرمايهگذاري و منابع خود را جهتدهي كند و زيربخشهاي دولتي وزارت راهوشهرسازي نيز با
شكلگيري همكاري استراتژيك در قالب اين برنامه ،در يك جهت و همافزايانه فعاليت نمايند.
رويكرد اين سند با وجود مشكالت داخلي و تهديداتي كه متوجه كشور است ،توسعه محتاطانه متوازن با در نظر
گرفتن نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد بخش حملونقل ايران ،و اسناد باالدستي و تكاليف قانوني اين حوزه است.
تأكيد محتوايي اين سند نيز تغيير نگرشهايي از حملونقل جادهاي به حمل تركيبي ،از خودرومحوري به حملونقل
همگاني و  ،TODو از توسعه سختافزاري به توسعه نرمافزاري در شقوق مختلف حملونقل و لجستيك خصوصاً
ترانزيت و تجارت بينالملل است.
در پايان ضمن تشكر از زحمات همكارانم در دفتر طرح جامع و مدلهاي حملونقل اين معاونت ،اميدوارم با
جاريسازي اين سند در كشور –اعم از زيربخشهاي حملونقل درون و برون شهري ،صنعت حملونقل و  ،-...شاهد
پيشرفتهاي متوازن ،همجهت و چشمگير در اين بخش مهم و اثرگذار در كشور باشيم .اين نكته نيز بديهي است كه

وزارت راه و شهرسازي

استراتژيها امر ثابتي نيستند و بايد با تغيير شرايط داخلي و محيطي ،به صورت دورهاي مورد بازبيني قرار گيرند كه
انشاهلل مقدمات اين امر نيز به صورت برنامهريزي شده در اين معاونت فراهم ميگردد.
مهرداد تقيزاده
معاون حملونقل وزارت راهوشهرسازي

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران
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 -9پيشگفتار

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

عدم وجود استراتژيهاي مدون و مصوب در هر بخش -به طوري كه مورد توافق تمامي مديران و ذينفعان
باشد -در بهترين حالت منجر به تالشهاي غير همسو و در نتيجه هدررفت منابع سازمان ميشود .مشخصاً در بخش
حملونقل نبود استراتژي واحد و مصوب منجر به ناهماهنگي جهتگيري دستگاههاي مرتبط و تاثيرگذار بر اين بخش
و نهايتا افت كارايي و بهرهوري اين بخش ميشود.
معاونت حملونقل وزارت راهوشهرسازي براي اولين بار نسبت به برنامهريزي استراتژيك بخش حملونقل در
كشور اقدام نمود ،تا با بهرهگيري از آن ضمن همافزا نمودن اقدامات دستگاههاي ذيربط بتوان تخصيص منابع و
بودجههاي ساالنه سازمانهاي تابعه را هدفمندتر و هماهنگتر كرد.
در حال حاضر اين سند در شورايعالي هماهنگي ترابري به تصويب رسيده و به تمامي زيربخشهاي حملونقل
در كشور ابالغ شده است .در گام بعدي ،دستگاههاي تابعه هريك نسبت به تدوين استراتژيهاي خود بر اساس نقش
آن دستگاه در سند حاضر اقدام نموده و برنامه عملياتي خود را جهت جاريسازي اين استراتژيها ارايه خواهند داد.
با تصويب سند استراتژيهاي كالن بخش حملونقل و تدوين استراتژيهاي زيربخشها ،انتظار ميرود ضمن
تخصيص هماهنگ و هدفمند منابع مطابق با اولويتهاي كالن كشور ،با تغيير مديران جهتگيريها تغيير نكرده و
بخش حملونقل در راستاي چشمانداز و ماموريتهاي اصلي خود گام بردارد .ضمن آنكه امكان سنجش و اندازهگيري
عملكرد بر مبناي ميزان پيشرفت و بهبودهاي ايجاد شده در راستاي اهداف استراتژيك نيز در هر زيربخش فراهم
خواهد شد
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 -4مأموريت و چشم انداز
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در اين بخش به تفكيك به توضيح مأموريت و چشم انداز پرداخته ميشود.
 -7-4مأموريت
مأموريت بخش حملونقل ،فلسفه وجودي و علت بقاي اين بخش ،هدف غايي و عامل مشروعيتدهنده آن را
بيان ميكند .عالوه بر آن مأموريتها هدف ،عملكرد و وظيفه اصلي بخش حملونقل را مشخص ميكند .مأموريت
عموماً تغييرناپذير است .بيانيه مأموريت تدوين شده براي بخش حملونقل كشور به شرح ذيل است:
«بسترسازي ايجاد سيستم حملونقل كارا ،در دسترس ،ايمن و سبز به منظور بهبود كيفيت زندگي
شهروندان ،تسهيل تجارت داخلي و بينالمللي و ايجاد رونق و رشد اقتصادي در كشور»

براي فهم بهتر مأموريت بخش حملونقل در كشور ،بهتر است نگاهي به مدل ارزشهاي عمومي حملونقل
انداخته شود؛ ارزش عمومي به معني سرمايه گذاري ،تدوين خط مشي و برنامه ،اجراي پروژه ،ارايه خدمت ،ايجاد زير
ساخت فيزيكي ،تكنولوژي و اجتماعي است كه از طريق آن انتظارات جامعه ارتقا يافته و خدمت عمومي با بيشترين
مطلوبيت در اختيار مردم قرار ميگيرد .دولتها سازمانهاي عمومي را پديد مي آورند تا اهداف عمومي را دنبال نمايند
و سازمانهاي عمومي بايد اثبات كنند عملكردشان به خلق ارزش عمومي منجر ميشود .هدف نهايي استراتژي در
بخش حملونقل ،بهبود خلق ارزش عمومي در اين بخش است .شكل  1-4مدل ارزشهاي عمومي حملونقل را
نشان ميدهد.
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شكل  :1-4مدل ارزشهاي عمومي حملونقل
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 -2-4چشم انداز
چشمانداز ترسيمكننده دورنماي آرماني و بلندمدت ،ارزشها ،آمال و آرزوهاي بخش است .به عبارت بهتر
چشمانداز راهنمايي است كه ماهيت فعاليت بخش و اهداف آينده آن را تشريح ميكند .چشمانداز بايد بهاندازهاي
آگاهيبخش ،مشترك ميان ذينفعان بخش ،رقابتي ،قدرتبخش و ارزشمند باشد كه وفاداري افراد را برانگيزد.
در اين سند براي تعيين چشمانداز سازمان از مدل كالينز استفاده شده است .در اين مدل براي تدوين چشمانداز،
ابتدا بايد ارزشهاي كليدي ،اهداف غايي ،اهداف بلندپروازانه و آينده روشن سازمان مشخص شود .با توجه به اسناد
باالدستي و نظرات ذينفعان و مديران ،اين اهداف در بخش حملونقل بر اساس چارچوب زير مشخص شده است:
ارزشهاي كليدي ،هدف غايي ،اهداف بلند پروازانه و همچنين ترسيمي از آينده روشن در شكل  2-4تا شكل
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

 5-4نشان داده شده است.

شكل  -2-4ارزشهاي كليدي وزارت راهوشهرسازي
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شكل  -3-4اهداف غايي وزارت راهوشهرسازي

شكل  -4-4اهداف بلندپروازانه وزارت راه و شهرسازي
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شكل  -5-4ترسيم آينده روشن براي وزارت راه و شهرسازي

براساس مدل كالينز و مشخص كردن ارزشهاي كليدي ،اهداف غايي ،اهداف بلندپروازانه و ترسيم آينده روشن،
بيانيه چشمانداز تدوين شده براي بخش حملونقل كشور به شرح ذيل است:
«دستيابي به سيستم حمل و نقل ايمن ،سريع ،كارآمد ،پاک و قابلاطمينان در كالس جهاني و بهترين در
سطح منطقه»

در چشمانداز حملونقل كشور سعي شده است از عناصر اصلي مدل ارزشهاي عمومي حملونقل استفاده شود.
نكته اصلي اين چشمانداز ،دو سنجه «كالس جهاني» و «بهترين در سطح منطقه» است كه دستيابي به اين قلههاي
مرتفع را جذاب و بسيار چالشبرانگيز مينمايد .منظور از كالس جهاني ،نزديك شدن شاخصهاي اصلي حملونقل و
لجستيك كشور به كشورهايي چون آلمان ،لوكزامبورگ ،سوئد ،هلند ،سنگاپور ،بلژيك ،اتريش ،انگلستان ،آمريكا و
هنگكنگ است .همچنين در اينجا منظور از منطقه خاورميانه است .افق اين چشمانداز به دليل بلندپروازانه بودن آن،
 21ساله در نظر گرفته شده است.
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 -5اهداف استراتژيك بخش حملونقل كشور

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

اهداف استراتژيك بخش حملونقل ،در حقيقت اهداف غايي اين بخش هستند كه در اركان راهبردي (مأموريت
و چشمانداز) به صورت آرمان و ايدهآل بيان شدهاند و در اين مرحله به شكلي قابل اجرا و دست يافتني تعريف شدهاند.
اين اهداف مقصود و نتيجه ويژهاي هستند كه بخش حملونقل ميكوشد تا در تأمين مأموريتهاي خود به دست
آورد .بهطور خالصه ،اهداف استراتژيك بخش حملونقل ،خواستههاي اساسي و كالني هستند كه در راستاي انجام
مأموريت و نيل به چشمانداز تعريف شدهاند.
 -7-5افزايش سهم حملونقل همگاني نسبت به خودرو شخصي
بهرهوري باالتر ،هزينههاي زيستمحيطي كمتر و ايمني بهتر از مزيتهاي اصلي حملونقل همگاني نسبت به
خودرو شخصي است .در ايران با توجه به وضعيت ترافيك و آلودگي هوا در كالنشهرها ،گسترش حملونقل همگاني
يكي از راهحلهاي اصلي براي بهبود كيفيت زندگي شهروندان است .حملونقل همگاني در حوزه درونشهري بايد
متناسب با تقاضا و تراكم جمعيتي منطقه باشد و با توجه به اين اصل ،تمامي كالنشهرهاي كشور ما نياز به وسايل
حملونقل همگاني انبوهبر مانند مترو دارند و ديگر شيوههاي حملونقل بايد به عنوان تغذيهكنند سيستم انبوهبر فعاليت
كنند .در حملونقل مسافري برونشهري نيز انتقال مسافرين از خودروي شخصي به قطار ،هواپيما و اتوبوس اثرات
مثبتي در حوزه ايمني ،محيط زيست و زمان سفر به همراه دارد.
بايد توجه داشت كه منظور از توسعه حملونقل همگاني ،صرفاً بخش درونشهري نيست؛ طرحهايي چون
توسعه ناوگان هوايي ،قطار پرسرعت و هوشمندسازي ناوگان حملونقل همگاني جادهاي از جمله طرحهاي افزايش
مطلوبيت حملونقل همگاني در سفرهاي برونشهري است .افزايش روزافزون خودرومحوري در سالهاي اخير موجب
شده است كه سهم حملونقل همگاني روند كاهشي داشته باشد و وابستگي مردم به خودروي شخصي بيشتر شود.
روند صودي تعداد وسيله نقليه شخصي در سالهاي  1311تا  1416و همچنين كاهش سهم حملونقل همگاني

وزارت راه و شهرسازي

در جابجايي مسافر در سالهاي  1315تا  1325در شكل  1-5و شكل  2-5نشان داده شده است.
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شكل -2-5كاهش سهم حملونقل همگاني در جابهجايي مسافر
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 -2-5ارتقاي ايمني حملونقل
يكي از مهمترين هزينههاي مترتب بر حملونقل ،هزينههاي مرتبط با خسارات ،جراحات و تلفات ناشي از
تصادفات است .آمارها نشان ميدهد ،در دنيا به ازاي هر 11هزار خودرو حدود  2نفر كشته ميشوند ،در حالي كه در
ايران به ازاي اين تعداد خودرو37 ،نفر كشته ميشوند .وضعيت نامناسب حوادث جادهيي كشور باعث شده بانك
جهاني در بررسي و مطالعات خود ،وضعيت حوادث جادهيي ايران را بحراني عنوان كند .بر اساس اعالم پژوهشكده
بيمه مركزي ،ايران از نظر تصادفات ناايمن رانندگي در بين  121كشور جهان ،رتبه  112را به خود اختصاص داده و از
اين جهت ،تنها كشور سيرالئون در غرب قاره آفريقاست كه وضعيت نامناسبتري نسبت به ايران دارد.
در شرايطي كه تقاضا براي جابجايي ،اندازه ناوگان و طول شبكه معابر شهري و بينشهري و به تبع آنها
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

ريسك بروز تصادفات رو به گستر است ،تالش در جهت كاهش تعداد و شدت تصادفات يكي از مهمترين اهداف در
بخش حملونقل است تا بتوان از هزينههاي باالي اجتماعي و مالي كه در نتيجه تصادفات به كشور تحميل ميشود
كاست .آمار تلفات حملونقل به ازاي يكصد هزار نفر جمعيت در ايران در شكل  3-5نشان داده شده است.
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شكل -3-5آمار تلفات حملونقل در ايران به ازاي يكصد هزار نفر جمعيت

اگرچه شاخص تلفات در سالهاي اخير روند نزولي داشته است ،اما شيب اين كاهش در حال كم شدن است و
اگر سياستها و اقدامات الزم بر اساس تجارب بينالمللي اتخاذ نشود ،اين روند نزولي تلفات متوقف خواهد شد.
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 -9-5ايفاي نقش برجسته در ترانزيت و تجارت بينالمللي
ارتباط موثر با كشورهاي همسايه و هممنطقه ،از عوامل اصلي رشد اقتصادي و امنيت يك كشور است .يك
سامانه حملونقل كارا كه با سرعت باال ،هزينه كم ،دسترسي آسان و فرآيندهاي ساده ارتباطي موثر ميان كشور و
ساير كشورها برقرار سازد از جمله مهمترين عوامل ايفاي نقش در مناسبات و تجارت بينالمللي است .از اين رو داشتن
چنين سيستم حملونقلي كه در ترانزيت و تسهيل تجارت نقشآفرين باشد از اهداف بخش حملونقل كشور است.
موقعيت جغرافيايي ويژه كشورمان در محل تالقي كريدورهاي تجاري شمالي-جنوبي و شرقي-غربي اين
فرصت خدادادي را فراهم كرده است تا ايران نقش كليدي در تجارت بينالمللي ايفا كند .شرايط سياسي بينالمللي از
يك سو و ناكارآمديهاي داخلي از سوي ديگر باعث شده است كه تاكنون از اين موقعيت ويژه استفاده مطلوبي
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

صورت نپذيرد .بايد به اين نكته توجه داشت كه هرچه موقعيت ايران در زنجيره تأمين جهاني و شاهراههاي حملونقل
بينالمللي بار و مسافر تقويت شود ،امنيت ملي كشور نيز تقويت شده ،و ريسك دولتهاي معاند در تحريم يا
جنگافروزي عليه ايران افزايش مييابد .كريدورهاي حملونقل عبوري از ايران در شكل  4-5نشان داده شده است.

شكل -4-5كريدورهاي حملونقلي عبوري از ايران

 -4-5افزايش چابكي و كارآمدي حاكميت در بخش حملونقل
ناكارآمدي و كرختي نهادهاي مسئول در انجام وظايف حاكميتي (مانند توسعه زيرساختها ،سياستها و
راهبردها ،تنظيم قوانين و مقررات ،صدور مجوز و  )...يكي از معضالت جدي بخش حملونقل و نيز يكي از
شكايتهاي اصلي بخش خصوصي فعال در اين حوزه است .يكي از داليل اين ناكارآمدي ،عدم هماهنگي در
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سياستها و راهبردها است كه يكي از انگيزههاي تدوين سند حاضر همين موضوع است.
ساختار سازماني وزارت راهوشهرسازي و شركتها و سازمانهاي زيرمجموعه ،قوانين و مقررات بخش
حملونقل ،آييننامهها و  ...جوابگوي نيازهاي پوياي بخش حملونقل نبوده و موجب كندي فعاليتها و كاهش
اثربخشي و كارايي آنها شده است .با توجه به اين وضعيت ،افزايش چابكي و كارآمدي حاكميت در اين بخش به
عنوان يكي از اهداف استراتژيك مورد توجه قرار گرفته است.
 -5-5كاهش اثرات مخرب زيست محيطي و ايجاد حملونقل سبز
امروزه حفظ محيط زيست براي نسلهاي آتي و به اصطالح «توسعه پايدار» يكي از دغدغهها و اهداف اصلي
دولتهاست .به دليل هزينههاي قابل توجه بخش حملونقل براي محيطزيست ،مانند آاليندههاي هوا ،آلودگي صوتي
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

و تخريب زيستگاهها ،توجه به برقراري تعادل بين آسيبهاي زيستمحيطي و داشتن يك نظام حملونقل كارا از
اهميت بااليي برخوردار است .با توجه به گسترش استفاده از وسايل نقليه و افزايش پوشش زيرساختها ،الزم است
اقدامات موثري در جهت كاهش اثرات زيستمحيطي حملونقل انجام شود.
در طي ده ساله اخير ،سهم بخش حملونقل در مصرف فرآوردههاي نفتي در ايران افزايش قابل مالحظهاي
داشته است .به طور ميانگين در جهان نيز بخش حملونقل محل مصرف در حدود  55درصد از انرژي است.
اين آمار و ارقام نشان ميدهد كه همزمان با توسعه شبكه حملونقل و فراهم نمودن گزينههاي بهتر براي مردم
و صاحبين كاال ،بايد به تبعات زيستمحيطي و ميزان مصرف انرژي اين بخش نيز توجه داشت و با بررسي تمامي
جوانب به توسعهاي پايدار رسيد.
سهم حملونقل از مصرف انرژي جهان و همچنين سهم بخش حملونقل در مصرف فرآوردههاي نفتي در ايران
به ترتيب در شكل  5-5و شكل  6-5نشان داده شده است.
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مصرف انرژی در جهان
سهم حمل و نقل از
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%55
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شكل  -5-5سهم بخشونقل در مصرف انرژي (ميانگين جهاني)

شكل  -6-5سهم بخشحملونقل در مصرف فرآورده هاي نفتي در ايران (درصد)

 -6-5افزايش كارايي سيستم حملونقل
كارايي عبارت است از انجام كار در زمان و با هزينه قابل قبول و افزايش كارايي در حملونقل به معناي كاهش
زمان و هزينه سفر است .در حمل ونقل مسافر ،به خاطر سهم غالب خودروي شخصي در سفرهاي درونشهري و

وزارت راه و شهرسازي

برونشهري ،كارايي سيستم پايين است و جابهجايي مسافر با صرف هزينه و انرژي بااليي صورت ميگيرد .همچنين
در كالنشهرها با توجه به عدم تناسب ظرفيت موجود شبكه و ناوگان خودروي شخصي ،زمان سفر در ساعات اوج
چندين برابر زمان سفر با جريان آزاد است.
در حملونقل كاال بر اساس مطالعات موجود ،سهم هزينههاي حملونقل از قيمت تمام شده كاال در حدود دو
براب ر ميانگين جهاني است .در اين زمينه هم به دليل سهم باالي حمل ونقل جاده اي در مسافت هاي باال ،بهرهوري
سيستم حمل ونقل وضع مطلوبي ندارد و بخش قابل توجهي از منابع كشور در اين بخش اتالف ميشود.
با توجه به وضع موجود ،بهبود شاخصهاي بهرهوري در زمينه هزينه و زمان جابهجايي مسافر و بار ،يكي از
اهداف استراتژيك بخش حملونقل در سالهاي پيشرو است .اختالف معنيدار كشور ما در اين شاخصها با
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

كشورهاي توسعهيافته نشان از آن دارد كه يكي از جهتگيريهاي اصلي كشور ما در طرحها و پروژهها بايد بهبود
كارايي سيستم حملونقل باشد.
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 -6استراتژيهاي منتخب بخش حملونقل كشور

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

استراتژي را ميتوان مسير اجراي مأموريت ،تحقق چشمانداز و نيل به اهداف استراتژيك تلقي كرد .اين راه با
توجه به فرصتها ،تهديدات ،نقاط قوت و ضعفهاي بخش حملونقل ،طوري طراحي شده است كه اين بخش بتواند
با استفاده از قوتها از فرصتها به درستي بهرهبرداري نموده و ضعفها را از بين ببرد و از تهديدها نيز بپرهيزد.
در ادبيات مديريت ،برنامهريزي را تخصيص منابع محدود به منافع نامحدود تعريف ميكنند .با عنايت به اين
تعريف ،بايد از ميان خيلي عظيم راهكارهاي نيل به اهداف استراتژيك ،مهمترين و اثرگذارترين آنها را انتخاب نمود
تا بتوان با تمركز كافي بر اين راهكارها ،در راستاي چشمانداز اين بخش گام برداشت.
براساس تحليل نقاط قوت ،ضعف تهديدها و فرصتها (تحليل  )SWOTو اهداف استراتژيك منتخب24 ،
استراتژي زير مشخص شدند .نحوه ارتباط استراتژيها و اهداف در پيوست اين گزارش قابل مالحظه است.


هوشمند سازی حملونقل مبتنی بر استفاده از فناوری های نوین و استفاده موثر از فناوری اطالعات



افزایش حداکثری سهم حمل ریلی بار



ارتقای سطح كيفی خدمات حملونقل همگانی



توسعه شبكه قطارهای پرسرعت



اصالح ساختار حاكميت و مدیریت بخش حملونقل



اصالح الگوی تامين مالی مبتنی بر كاهش اتكا به بودجه عمومی كشور



توسعه و نوسازی ناوگان هوایی



تغيير رویکرد در مدیریت نگهداری و بهرهبرداری زیرساخت های حملونقل



تسهيل فضای كسب و كار در بخش حملونقل



كاهش مطلوبيت خودروی شخصی



حاكميت نظام برنامهریزی جامع و یكپارچه



ارتقای استانداردهای ایمنی در بخش زیرساخت و ناوگان حملونقل

وزارت راه و شهرسازي
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یكپارچهسازی سامانه های حملونقل همگانی درونشهری و برونشهری



توسعه حملونقل غيرموتوری



مزیتبخشی به کریدورهای ترانزیتی



اتخاذ رویکرد پيشگيرانه و سيستماتيک در مدیریت ایمنی بخش حملونقل



افزایش سهم فناوریهای پاك و بهبود کارایی انرژی



توجه ویژه به ابعاد زیستمحيطی پروژههای بخش حملونقل



توسعه خدمات حملونقل همگانی حومهای



ارتقای تابآوری سيستم حملونقل با اتخاذ رویكرد مدیریت بحران



افزایش جذابيت کریدورهای پروازی عبوری و خدمات ترانزیت بين المللی در فرودگاهها



تعریف نقش و سرمایه گذاری در توسعه بنادر متناسب با پتانسيل و مزیت های رقابتی



توسعه حملونقل مسافری دریایی



تمرکز بر نقش عوامل انسانی در سوانح بخش حملونقل

از ميان اين  24استراتژي ،استراتژيهاي منتخب بخش حملونقل كشور ذيالً تشريح شدهاند .شيوه انتخاب اين
استراتژيها براساس ميزان اثرگذاري آنها بر اهداف است .براساس نظرسنجي از نخبگان و ذينفعان بخش
حملونقل ،ميزان تاثير هر يك از  24استراتژي بر روي  6هدف براساس امتياز مشخص شده است و در نهايت بر
اساس امتياز تجميعي هر استراتژي 7 ،استراتژي برگزيده مشخص شدهاند كه در اين قسمت به تشريح آنها
ميپردازيم.
 -7-6هوشمندسازي حملونقل
هدف از هوشمندسازي حملونقل كشور ،استفاده از تكنولوژيهاي روز و سامانههاي جامع اطالعاتي و ارتباطي
به منظور افزايش بهرهوري و كارايي فرآيندهاي حملونقل است .از جمله مزيتهايي كه حملونقل هوشمند به همراه
دارد ميتوان به افزايش ايمني و كاهش تصادفات ،كاهش آسيبهاي زيرساخت ،مديريت و كنترل ترافيك ،كاهش
آاليندهها ،افزايش رواني حركت و نظارت جامع بر عملكرد سيستم اشاره نمود.
هوشمندسازي در زمينههاي متفاوتي ظهور مييابد؛ خدمات قابل ارائه توسط حملونقل هوشمند را ميتوان به
صورت زير دستهبندي نمود .بايد توجه داشت برخي از اين خدمات اساساً بدون حمل ونقل هوشمند قابل ارائه نيستند و
برخي ديگر با حملونقل هوشمند از اثربخشي و كارايي بيشتري برخوردار خواهند بود.
حملونقل بار و ناوگان تجاري :از جمله زيرخدمات اين دسته ميتوان به مديريت ناوگان تجاري ،مديريت
زنجيره جابجايي بار ،ترخيص الكترونيكي ،عمليات مرزي الكترونيكي ،اولويتدهي به ناوگان تجاري ،برنامهريزي

وزارت راه و شهرسازي

پوياي حملونقل بار ،بهينهسازي عمليات تخليه و بارگيري ،گزارش عملكرد الكترونيكي ،عمليات خودكار توزين و
كنترل و نظارت خودكار اشاره كرد.
مديريت داده :در مجموعه سيستم حملونقل ،اطالعات زيادي توليد ميگردد .خدمات هوشمندي كه در زمينه
اطالعات ارائه ميشود شامل جمعآوري ،ذخيرهسازي ،تهيه گزارش ،ارزيابي عملكرد و تبادل اطالعات بين بخشهاي
مختلف حملونقل است.
ساخت و نگهداري :خدمات نظارت بر زيرساختها ،هماهنگي فعاليتهاي نگهداري و بازسازي ،نظارت بر ايمني
محيط ساخت ،عمليات راهداري زمستاني و نظارت و ردگيري وسايل نقليه و تجهيزات ساخت و راهداري از جمله
خدمات قابل ارائه در اين دسته از خدمات هستند.
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ايمني حملونقل و مديريت سوانح :از پركاربردترين و تأثيرگذارترين سامانههاي هوشمند حملونقل،
سامانههاي مرتبط با ايمني و سوانح هستند .برخي از خدمات اين دسته شامل تماسهاي اضطراري و ارسال نيرو،
پشتيباني مسيريابي وسيله نقليه امدادي ،اولويتدهي و رزرو مسير براي خودروي امدادي ،ارسال اطالعات سانحه پيش
از رسيدن خودروي امدادي به محل حادثه ،مديريت ناوگان خدمات امداد خودرو ،اطالعرساني تخليه و بازگشت
جمعيت ،و اطالعرساني سوانح و حوادث به كاربران شبكه حملونقل ميباشد .از ديگر موارد سامانههاي هوشمند
مرتبط با ايمني ،خدمات داخل خودرويي است كه اطالعرساني و هشدارهاي الزم را در اختيار راننده قرار ميدهد.
سامانههاي ارتباط خودرو با خودرو و خودرو با مسير نيز خدمات مرتبط با ايمني ارائه مينمايند.
حملونقل همگاني :خدمات هوشمندي چون رهگيري ناوگان ،مديريت پوياي خدمات همگاني ،خدمات
الكترونيك كرايه ،نظارت بر امنيت حملونقل همگاني ،ارزيابي هوشمند تقاضا ،اولويت حركت به ناوگان همگاني،
هماهنگي و پرداخت كرايه حملونقل چندوجهي و اطالعرساني قبل و حين سفر از جمله خدمات قابل ارائه از سوي
سامانههاي هوشمند مرتبط با حملونقل همگاني است.
حملونقل پايدار :در زمينه حملونقل پايدار كه كاهش آاليندهها و تصادفات را شامل ميشود ميتوان به
خدماتي چون مديريت محدوده كاهش آاليندهها ،مديريت معاينه فني وسايل نقليه ،مديريت و هماهنگي خطوط ويژه
وسايل پرسرنشين ،سامانههاي اخذ عوارض ورود به محدوده و خطوط ويژه ،مديريت سامانه اطالعاتي تصادفات و
نقاط پرخطر و نظارت و مديريت تجهيزات ايمني و روشنايي معابر اشاره نمود.
مديريت ترافيك :سامانههاي هوشمند مديريت ترافيك از جمله پركاربردترين و متنوعترين سامانههاي ارائه
خدمات هوشمند هستند .در اين دسته مهمترين سامانهها عبارتند از سامانههاي نظارت تصويري ،مديريت تقاطعها،
شمارش حجم ترافيك ،خدمات اطالعرساني قبل و حين سفر ،مديريت ترافيك منطقهاي ،سامانههاي مديريت
تقاضاي سفر ،اخذ خودكار عوارض ،قيمتگذاري پويا ،تعيين پوياي محدوديت سرعت و كنترل تخلفات ،مديريت
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انسداد و تغيير جهت راهها ،هماهنگي چراغها و كنترلها.
نكته قابل توجه در بهرهگيري سامانههاي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات ،توجه به الزامات و
پيشنيازهاي آن مانند شناخت اولويتهاي بهكارگيري سامانههاي هوشمند ،وضع قوانين و مقررات مرتبط ،برنامهريزي
براي شتابدهي ،هماهنگي ،آيندهنگري ،سازگاري با تكنولوژيهاي نو ،روانسازي جريان اطالعات و يكپارچگي
قسمتهاي مختلف حملونقل است.
 -1-1-6اقدامات پيشنهادي

در راستاي هوشمندسازي حملونقل ،اقدامات زير پيشنهاد ميشود:
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران



پيادهسازی روشهای پایش ،مدیریت و اجرای فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطالعات



اتوماسيون فرآیندها در بنادر ،راه آهن و حمل ونقل جاده ای كاال مبتنی بر فناوری اطالعات



اتخاذ رویكردهای ميتنی بر فناوری اطالعات برای استفاده حداكثری از ظرفيت ناوگان و زیرساخت در تمامی شيوههاای
حمل ونقل

 -2-6افزايش سهم حمل ريلي بار
با توجه به سهم قابل توجه لجستيك و به طور خاص ،حملونقل كاال در هزينههاي توليد و خدمات در كشور،
اهميت وجود يك سيستم حملونقل بهينه و كارا امري غيرقابل انكار است .منظور از سيستم حملونقل بهينه،
سيستمي است كه همه شيوههاي حملونقل به صورت هماهنگ و يكپارچه عمل كرده و از حداكثر ظرفيت موجود
خود به صورت متعادل با ساير شيوههاي حملونقل بهره ببرد .در حال حاضر در كشور ما ،شبكه جادهاي در برخي
مسيرها با حجمي باالتر از ظرفيت خود روبرو است؛ در حالي كه شبكه ريلي ،در بسياري از مسيرها امكان استفاده از
ظرفيت موجود را ندارد .از اين رو الزم است سياستها و اقداماتي در زمينه افزايش بهكارگيري ظرفيت ريلي در كشور
در نظر گرفته شود تا اين عدم تعادل بين شيوههاي حملونقل به كمينه مقدار خود برسد .از جمله اقداماتي كه در اين
زمينه در جهان آزموده شده و نتايج مطلوبي به همراه داشتهاست ،استفاده از مراكز لجستيك چندوجهي و پايانههاي
تركيبي است كه با بهرهگيري از فناوريهاي نوين و سامانههاي مبتني بر فناوري اطالعات و ارتباطات ،عالوه بر
افزايش ارتباط و اتصال شيوههاي حملونقل ،فرآيندهاي لجستيكي را تسهيل و تسريع مينمايند .مزاياي حملونقل
ريلي شكل  1-6نشان داده شده است.
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برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران
شكل  -1-6مزاياي حملونقل ريلي

نكته قابل توجه ديگر در اين زمينه ،هزينههاي خارجي مرتبط با شيوههاي مختلف حملونقل است كه شامل
مواردي چون آلودگيها ،تصادفات ،تراكم ترافيك و هزينههاي اجتماعي ميشود .براساس مطالعات و بررسيهاي
انجامشده در جهان ،برآيند هزينههاي خارجي مرتبط با حملونقل ريلي نسبت به حملونقل جادهاي به شكل قابل
توجهي پايينتر است .بنابراين با توجه به نقش دولت در كاهش و دروني كردن هزينههاي خارجي ،افزايش سهم
حملونقل ريلي از جمله راهبردهاي اصلي دولت در زمينه حملونقل است.
 -1-2-6اقدامات پيشنهادي

نمونهاي از اقدامات براي پيشبرد اين استراتژي به اين شرح است:


ایجاد مراكز لجستيك و توسعه شبكه بهينه بار در سطح كشور



تسهيل ایجاد و توسعه شركتهای ارائهدهنده خدمات لجستيك ()3PL, 4PL

وزارت راه و شهرسازي



پاسخگویی به تقاضای حمل بارهای انبوه صنایع ،مبتنی بر به کارگيری و توسعه خطوط ریلی



توسعه زیرساختهای اطالعاتی حملونقل بار



ضرورت تغيير رویکرد در بخش صنعت كشور مبنی بر اولویت توليد و واردات ناوگان ریلی بر توليد و واردات ناوگان جادهای

 -9-6ارتقاي سطح كيفي خدمات حملونقل همگاني
حملونقل همگاني ،به علت افزايش مقياس جابجايي مسافران ،توانايي كاهش هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم
حملونقل مانند مصرف سوخت ،انتشار آاليندهها ،تصادفات ،تراكم ترافيك و هزينههاي اجتماعي را داراست .همچنين
به علت پايينتر بودن هزينههاي مالي و اجتماعي نسبت به حملونقل شخصي ،ابزار مناسبي براي كاهش شكاف
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

اجتماعي و افزايش برابري در دسترسي به فرصتها است .از اين رو توسعه حملونقل همگاني و ارتقاي سطح كيفي
خدمات آن از جمله راهبردهاي اصلي بخش حملونقل است.
اهميت ارتقاي سطح كيفي خدمات حملونقل همگاني در باال بردن مطلوبيت نسبي اين شيوه در مقايسه با ساير
شيوههاي حملونقلي و ايجاد رقابت عادالنه بين گزينههاي مختلف است .مجموعه عواملي كه كاربران سيستم
حملونقل براي انتخاب وسيله سفر خود مورد ارزيابي قرار ميدهند مفهوم مطلوبيت گزينه را تشكيل ميدهد كه
شامل مواردي چون هزينه ،زمان سفر ،دسترسي ،سهولت استفاده ،امنيت ،ايمني و زمان انتظار ميشود .به منظور
افزايش ميزان استفاده از حملونقل همگاني الزم است همه عوامل مرتبط با مطلوبيت اين گزينه شناسايي شده و با
بهبود وضعيت آنها ،احتمال انتخاب شدن حملونقل همگاني از سوي كاربران افزايش يابد .به عنوان مثال ،كاهش
زمان سفر و زمان انتظار حملونقل همگاني ،از جمله اقداماتي است كه مطلوبيت اين گزينه را افزايش ميدهد .به اين
منظور ميتوان عالوه بر افزايش سرمايهگذاري بر روي توسعه ناوگان و افزايش ظرفيت ،از سامانههاي هوشمند
مديريت و برنامهريزي ناوگان و اولويتدهي به وسايل نقليه همگاني در تقاطعها استفاده نمود.
از ديگر مواردي كه ميتواند در افزايش مطلوبيت حملونقل همگاني نقش قابل توجهي داشته باشد اطالعرساني
قبل و درحين سفر است .اين موضوع با افزايش امكان برنامهريزي سفر براي كاربران ،زمان انتظار را كوتاهتر و
انعطافپذيري حملونقل همگاني را براي كاربر افزايش ميدهد .افزايش دسترسي به حملونقل همگاني و تامين
امنيت و راحتي مسافران در وسيله نقليه همگاني نيز از جمله مواردي است كه در افزايش مطلوبيت نسبي و ميزان
استفاده از حملونقل همگاني نقش پررنگي خواهد داشت.
از سوي ديگر طرحهاي كالبدي و طرحهاي تفضيلي جامع شهري بايد منطبق بر كريدورهاي حملونقل
همگاني انبوهبر باشد .يكي از سياستهايي كه اين هماهنگي بين طرح كاربري زمين و طرحهاي حملونقل را به
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خوبي لحاظ ميكند «توسعه حملونقل همگاني محور» يا  TODاست .در اين راهكار ،ايستگاههاي حملونقل
همگاني مانند قطار شهري به عنوان محل اصلي تراكم جمعيت مطرح ميشود و كاربريهاي متفاوت مانند مسكوني،
تجاري ،اداري و تفريحي با طراحي مبتني بر دسترسي مطلوب به حملونقل همگاني در اطراف ايستگاه شكل
ميگيرد.
اما نكته قابل توجه در افزايش مطلوبيت نسبي حملونقل همگاني ،نقش حملونقل شخصي و مطلوبيت آن
براي كاربران است .در حال حاضر در كشور به دليل سرمايهگذاريهاي گذشته در توسعه زيرساختها و عدم توجه
كافي به توسعه حملونقل همگاني ،كفه ترازو را در مجموعه انتخاب كاربران به سمت حملونقل شخصي سنگين
نموده است .عواملي چون زمان سفر پايينتر و راحتي ،انعطافپذيري و امنيت بيشتر موجب باال بودن قابل توجه سهم
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

استفاده از وسيله شخصي شدهاست .علت اين اختالف را عالوه بر ويژگيهاي ذاتي حملونقل شخصي ،ميتوان در
تسهيالتي جستجو نمود كه متوجه كاربران وسايل نقليه شخصي است .يارانه سوخت ،استفاده رايگان از زيرساختهاي
شهري و محل پارك ارزان قيمت همگي از امتيازاتي است كه از حقوق كليه شهروندان ،در اختيار بخشي از جامعه قرار
ميگيرد كه با استفاده از وسيله شخصي هزينههايي را نيز متوجه ساير شهروندان مينمايند .راهبرد دولت در اين
زمينه ،دروني كردن هزينههاي خارجي استفاده از وسيله شخصي و استفاده از منابع حاصل از آن در توسعه زيرساخت و
ناوگان حملونقل همگاني است .شايان ذكر است اين راهبرد نيازمند اولويتبندي اقدامات است .به اين مضمون كه
الزم است ابتدا مطلوبيت حملونقل همگاني با ارتقاي سطح خدمات افزايش و پس از آن ،سياستهاي تغيير در
مطلوبيت حملونقل شخصي اعمال گردد تا كاربران در شرايط رقابتي واقعي امكان انتخاب حملونقل همگاني را دارا
باشند و اخاللي در دسترسي برابر به فرصتها ايجاد نگردد.

 -1-3-6اقدامات پيشنهادي

نمونهاي از اقدامات براي پيشبرد اين استراتژي به اين شرح است:


برنامهریزی و طراحی خدمات حملونقل همگانی با رویکرد حملونقل ترکيبی و خدمات یکپارچه درب تا درب به شهروندان



توسعه كيفی و كمی حملونقل همگانی (شهری و حومهای) در سطح وسيع با اولویت حملونقل ریلی در شهرهای بزرگتر
و ارتقای خدمات شامل:
o

افزایش تعداد ناوگان و تواتر سفرها و کوتاه شدن سرفاصله

o

ارتقای استانداردهای کيفی ناوگان شامل ایمنی ،ارگونومی ،بهداشت ،تهویه ،جذابيت بيرونی و درونی و ...

o

افزایش سرعت سامانه های حملونقل همگانی

o

افزایش نظم و قابليت اعتماد سفر با حملونقل

وزارت راه و شهرسازي



افزایش ظرفيت حملونقل همگانی برای پاسخ به تقاضا در ساعتهای اوج



مناسبسازی معابر و سامانه حملونقل همگانی جهت استفاده سالمندان و افراد با ناتوانیهای جسمی یا حركتی به نحاوی
كه بدون نياز به كمك دیگران  ،همراه با سایر مردم از این امكانات استفاده كنند



یکپارچهسازی سامانههای حملونقل درون و برون شهری مسافر از لحاظ سختافزاری و نرمافزاری



الزام وجود پایانههای برونشهری مسافر در مناطق مرکزی شهرها



توسعه (شهری و منطقهای) مبتنی بر حملونقل همگانی ()TOD



طراحی و توسعه سيستمهای حمل ونقل همگانی بصورت ترکيبی و با رویکرد تغذیه و پوشش فعاليات هار ساامانه توسا
سامانههای مکمل

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران



ممانعت و افزایش سختگيری در افزایش ظرفيت معابر شهری و حومهای برای خودروهای شخصی ()Road Diet



افزایش ماليات و عوارض بر سوخت با هدف اختصاص به توسعه حملونقل همگانی



اولویتبخشی ناوگان حملونقل همگانی و خودروهای با سرنشين باال در استفاده از معابر شهری و حومهای ()HOV



كاهش ظرفيت و افزایش قيمت پاركينگ در مناطقی كه با حملونقل همگانی قابل دسترسی است



اخذ عوارض از خودروهای شخصی در معابر دارای ترافيك سنگين ()Congestion Pricing



اولویتبندی استفاده از معابر شهری و حومهای متناسب با ميزان آالیندگی



اخذ عوارض و بيمه خودرو بر حسب مسافت طی شده



توسعه و بهبود زیرساختهای حملونقل همگانی حومهای در شاهرهای بازرگ کشاور باا اولویات کاالنشاهرها شاامل
قطارهای حومهای و سامانههای اتوبوس تندرو حومهای

 -4-6توسعه شبكه قطارهاي پرسرعت
توسعه شبكه قطارهاي پرسرعت با هدف افزايش سهم حمل ريلي مسافر ،زمان سفر كمتر ،ايمني ،قابليت
اطمينان و ظرفيت باال از ويژگي هاي اصلي قطار پرسرعت به شمار مي آيد .همانطور كه در بخش  2-6اشاره شد،
شيوه حمل ريلي بار و مسافر به دليل پايينتر بودن هزينههاي مستقيم و غيرمستقيم و همچنين هزينههاي اجتماعي
آن (مانند آاليندهها و تصادفات) ،توجيه اقتصادي و اجتماعي بيشتري نسبت به شيوههاي رقيب دارد .اما براي تشويق
كاربران به استفاده از اين شيوه ،الزم است ويژگيهاي آن ارتقا يابد تا فرآيند انتخاب بين گزينهها نزد كاربر ،در شرايط
رقابتي عادالنه صورت پذيرد .در راستاي نيل به اهداف استراتژيك ارتقاي كارايي حمل ونقل و افزايش سهم حمل
ونقل همگاني ،و با توجه به اهميت خاص زمان سفر و كيفيت دسترسي در ميان ويژگيهاي تاثيرگذار بر انتخاب
كاربران ،توسعه شبكه قطارهاي پرسرعت بهعنوان يكي از استراتژيهاي اصلي بخش حمل ونقل كشور مشخص شده
است تا عالوه بر كاهش قابل توجه زمان سفر ،سطح دسترسي نقاط مختلف كشور به يك شيوه حملونقلي سريع،

وزارت راه و شهرسازي

راحت و كارا افزايش يابد و با افزايش حمل ريلي مسافران ،هزينههاي مادي و اجتماعي را كاهش دهد.
همچنين بايد در نظر داشت كه با توسعه شبكه قطارهاي پرسرعت ،ميتوان شبكه فعلي راه آهن را در
مسيرهايي كه شبكه قطارپرسرعت موجود است ،به طور كامل به حملونقل بار اختصاص داد تا مطلوبيت حملونقل
ريلي بار نيز افزايش يابد.
 -1-4-6اقدامات پيشنهادي

اقدامات پيشنهادي در زمينه توسعه شبكه قطارهاي پرسرعت به ترتيب زير است:


اولویتبخشی به قطارهای پرسرعت در توسعه شبكه حملونقل مسافری بينشهری



جذب سرمایه گذاری خارجی جهت توسعه شبكه قطارهای پرسرعت

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

 -5-6اصالح ساختار حاكميت و مديريت بخش حملونقل
يكي از مشكالت بخش حملونقل در حال حاضر ،تصديگري دولت در اين حوزه و عدم هماهنگي در وظايف
حاكميتي است .به طور خاص عدم هماهنگي در بخشهاي حاكميت شيوههاي مختلف حملونقل موجب شده است
كه شاهد مديريت جزيرهاي در زيربخشها و سازمانهاي تابعه وزارت راه و ديگر نهادهاي مسئول در اين حوزه
هستيم .اصالح ساختار حاكميت بايد امكان رشد بيشتر ومشاركت بخش خصوصي را فراهم كند و از سوي ديگر
حاكميتي يكپارچه و كارا ارائه دهد .با توجه به تعدد مراجع تصميمگيري در اين حوزه (وزارت راهوشهرسازي،
شهرداري ها ،وزارت كشور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گمرك و  )...نقش شوراهاي عالي تصميمگيري در اين
زمينه بايد تقويت و ساختار سازماني متناسب با اين نيازها طراحي گردد.
همچنين در ساختار جديد بايد نقش سياست گذاري ،رگوالتوري و عملياتي حاكميت در شيوههاي مختلف
حملونقل تفكيك شده تا نقش حاكميتي دولت به شكلي مطلوب انجام شود.
 -1-5-6اقدامات پيشنهادي

نمونهاي از اقدامات براي پيشبرد اين استراتژي به اين شرح است:


ایجاد مدیریت یکپارچه حمل ونقل بين نهادهای دولتی به منظور افزایش هماهنگی و چاابكی در سياساتهاا ،برناماههاا و
عمليات



استقرار نهاد تنظيم مقررات (رگوالتور) در تمامی زیربخشهای حملونقل



بهبود ساختاری رواب وزارتخانه و نهادهای مرتب استانی و شهری

وزارت راه و شهرسازي



توسعه سامانههای اطالعاتی فراسازمانی و چند وجهی حملونقل با رویکرد باه اشاترا گاذاری اطالعاات باين نهادهاای
ذیرب و با هدف تسریع ،تسهيل و یکپارچهسازی فرایندهای کنترل ،نظارت و ارائه خدمات بخش حملونقل



استقرار سامانه مدیریت دانش جهت ثبت و به اشتراكگذاری تجربيات فنی ،عملياتی و سازمانی

 -6-6اصالح الگوي تامين مالي مبتني بر كاهش اتكا به بودجه عمومي كشور
در سالهاي اخير ،بسياري از كشورها به دليل محدوديت بودجههاي عمومي و منابع دولتي ،رو به سوي
روشهاي نوين تأمين مالي و همكاري با بخش خصوصي آوردهاند تا عالوه بر دستيابي به منابع جديد مالي براي
توسعه زيرساختها و تسهيالت حملونقل ،با تشريك ريسكها و مسئوليتها ،از چاالكي و تخصص بخش خصوصي
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

استفاده كرده و از ديگر سو ،خطرات سرمايهگذاري براي بخش خصوصي را كاهش دهند .به طور كلي مزيتهاي
اصلي روشهاي نوين تأمين مالي را ميتوان شامل موارد زير دانست:


افزایش كارایی و بهرهوری در اجرا ،بهرهبرداری و مدیریت



دسترسی به منابع جدید مالی برای ایجاد زیرساختها



دسترسی به تكنولوژیهای نوین و روشهای ساخت ،بهرهبرداری و مدیریت نوآورانه و بهروز

دولتهاي مختلف ،با توجه به قوانين كشور و شرايط اقتصادي و سياسي از شكلهاي متنوعي از همكاري با
بخش خصوصي بهره ميبرند كه تفاوتهاي آنها عموما بر اساس مالكيت ،مسئوليت سرمايهگذاري ،سهم دو طرف از
ريسك و دوره زماني قرارداد است .انواع مدلهاي همكاري با بخش خصوصي را ميتوان در  5گروه زير دستهبندي
نمود:
 .1ساخت و گردانندگی
 .2ساخت و تحویل
 .3ساخت و اجاره
 .4ساخت و انحصار مدتدار
 .5ساخت و مالكيت

نكته حائز اهميت در استفاده از روشهاي تأمين مالي مبتني بر همكاري با بخش خصوصي ،اين است كه تنها
محدوديت بودجه و منابع مالي ،دليل و محرك كافي براي آغاز يك پروژه مشاركت نيست .چرا كه هزينههاي
استقراض و تراكنشهاي مالي و همچنين هزينههاي مديريت قراردادهاي مشاركتي ميتواند قابل توجه بوده و حتي
انجام پروژه را غيراقتصادي نمايد .از اين رو شايان توجه است كه براي ايجاد يك طرح مشاركت ،نياز به يك مدل
كسب و كار قوي است كه هر دو طرف قرارداد را از ريسكها و هزينههاي پروژه و همچنين منافع مورد انتظار آگاه
نمايد .همچنين توجه به تشريك ريسك براي افزايش جذابيت سرمايهگذاري نزد بخش خصوصي نيز بايد به دقت
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مورد توجه قرار گيرد.
 -1-6-6اقدامات پيشنهادي

نمونهاي از اقدامات براي پيشبرد اين استراتژي به اين شرح است:


طراحی مدلهای مالی جدید برای تامين اعتبار ،سرمایهگذاری و جذب بخش خصوصی در پروژههای حملونقل



شناسایی و ایجاد بانک اطالعاتی و درگاه اطالعرسانی عمومی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش حملونقل



طراحی و اجرای كارزارهای معرفی پتانسيلهای صانعت حمالونقال ایاران در مجاامع باينالمللای و شناساایی و جاذب
سرمایهگذاری بينالمللی



ایجاد ثبات در سياست ها و قوانين و طراحی سازو کارهای حمایت و تامين امنيت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران بخش

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

حملونقل


ایجاد مشوقها و بسته حمایتی افزایش جذابيت برای ورود بخش خصوصی به طرح های با جذابيت اقتصادی کم



بهکارگيری منابع دولتی برای جبران زیان سرمایه گذاری بخش غير دولتی در پروژه هاای اساتراتژیک باا جاذابيت کمتار
اقتصادی

 -1-6توسعه و نوسازي ناوگان هوايي كشور
شيوه حملونقل هوايي در دنيا به عنوان ايمنترين و سريعترين شيوه حملونقلي شناخته ميشود .دو زيرساخت
اصلي بهرهبرداري از اين شيوه حملونقل ،فرودگاهها و ناوگان هوايي هستند .وجود  52فرودگاه در كشور با پوشش
جغرافيايي مناسب از يكسو و تحريم ايران براي خريد هواپيما در سالهاي پس از انقالب از سوي ديگر موجب شده
است كه شكاف قابل توجهي ميان زيرساخت و ناوگان در حوزه حملونقل هوايي وجود داشته باشد .با توجه به رفع
نسبي تحريمها در سالهاي اخير ،يكي از استراتژيهاي اصلي حوزه حملوحمل در سالهاي پيش رو رفع اين شكاف
و توسعه نوسازي ناوگان هوايي كشور است .با توجه به زيرساختهاي موجود و ابعاد جغرافيايي ايران ،شيوه حملونقل
هوايي در كشور ما بايد سهم بيشتري از كل بازار حملونقل مسافري داشته باشد كه اين امر در گام اول نيازمند
ناوگان متناسب با تقاضاي موجود است.
از ميان  52فرودگاه موجود در كشور ،تنها  2فرودگاه بينالمللي با حجم مسافر قابل توجه مشغول به فعاليت
است و براي بهرهبرداري از ديگر فرودگاههاي كشور كه در شهرهاي با جمعيت متوسط و كم واقع شدهاند ،نياز به
ناوگان سبك هوايي است تا با تواتر باال امكان سفر براي مردم اين شهرها را فراهم كند .اين استراتژي ميتواند به
كاهش شكاف حاشيهنشينان و فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي مركز نيز كمك كند .تصويري از ناوگان هوايي سبك
در شكل  2-6نشان داده شده است.
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برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

شكل  -2-6ناوگان هوايي سبك

 -1-7-6اقدامات پيشنهادي


گسترش ناوگان هوایی سبك جهت بهرهمندی از فرودگاههای موجود در كشور



ارتقای کيفيت سرویسدهی ایرالینهای داخلی برای افزایش مطلوبيت شيوه هوایی



استفاده از شيوههای بهينهسازی مانند زمانبندی و مدیریت ناوگان در راستای کاهش تاخير در پروازها

وزارت راه و شهرسازي

 -1پيوست

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

 -7-1اقدامات پيشنهادي
در جريان تدوين اين سند ،ابتدا  24استراتژي براي نيل به اهداف استراتژيك مشخص شد .در ادامه براي
اولويتبندي استراتژيها ،نظرات فعالين و ذينفعان بخش حملونقل جمعآوري شد و بر اساس امتيازبندي صورت
گرفته ،هفت استراتژي اصلي انتخاب شد.
براي هريك از استراتژيها ،نمونهاي از اقدامات براي فهم بهتر ارائه شده است .الزم به ذكر است كه اين
اقدامات تنها براي توضيح بيشتر در مورد استراتژيها ارائه شده است و اين مطالعه وارد فاز جاريسازي استراتژيها و
برنامهريزي عملياتي نشده است.

 -1-1-7هوشمند سازي حملونقل مبتني بر استفاده از فناوري هاي نوين و استفاده موثر از فناوري اطالعات


پياده سازی روش های پایش ،مدیریت و اجرای فرآیندهای مبتنی بر فناوری اطالعات



اتوماسيون فرآیندها در بنادر ،راه آهن و حمل ونقل جاده ای كاال مبتنی بر فناوری اطالعات



اتخاذ رویكردهای ميتنی بر فناوری اطالعات برای استفاده حداكثری از ظرفيت ناوگان و زیرساخت در تمامی شيوه هاای
حمل ونقل

 -2-1-7افزايش حداكثري سهم حمل ريلي بار


ایجاد مراكز لجستيك و توسعه شبكه بهينه بار در سطح كشور



تسهيل ایجاد و توسعه شركتهای ارائهدهنده خدمات لجستيك ()3PL, 4PL



پاسخگویی به تقاضای حمل بارهای انبوه صنایع ،مبتنی بر به کارگيری و توسعه خطوط ریلی



توسعه زیرساختهای اطالعاتی حملونقل بار

وزارت راه و شهرسازي



ضرورت تغيير رویکرد در بخش صنعت كشور مبنی بر اولویت توليد و واردات ناوگان ریلی بر توليد و واردات ناوگان جادهای

 -3-1-7ارتقاي سطح كيفي خدمات حملونقل همگاني


برنامهریزی و طراحی خدمات حملونقل همگانی با رویکرد حملونقل ترکيبی و خدمات یکپارچه درب تا درب به شهروندان



توسعه كيفی و كمی حملونقل همگانی (شهری و حومهای) در سطح وسيع با اولویت حملونقل ریلی در شهرهای بزرگتر
و ارتقای خدمات شامل:
 oافزايش تعداد ناوگان و تواتر سفرها و كوتاه شدن سرفاصله
 oارتقاي استانداردهاي كيفي ناوگان شامل ايمني ،ارگونومي ،بهداشت ،تهويه ،جذابيت بيروني و دروني و ...
 oافزايش سرعت سامانه هاي حملونقل همگاني

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

 oافزايش نظم و قابليت اعتماد سفر با حملونقل


افزایش ظرفيت حملونقل همگانی برای پاسخ به تقاضا در ساعتهای اوج



مناسبسازی معابر و سامانه حملونقل همگانی جهت استفاده سالمندان و افراد با ناتوانیهای جسمی یا حركتی باه نحاوی
ك ه بدون نياز به كمك دیگران  ،همراه با سایر مردم از این امكانات استفاده كنند.

 -4-1-7توسعه شبكه قطارهاي پرسرعت


اولویتبخشی به قطارهای پرسرعت در توسعه شبكه حملونقل مسافری بينشهری



جذب سرمایه گذاری خارجی جهت توسعه شبكه قطارهای پرسرعت

 -5-1-7اصالح ساختار حاكميت و مديريت بخش حملونقل


ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل بين نهادهای دولتی به منظور افزایش هماهنگی و چاابكی در سياساتهاا ،برناماههاا و
عمليات



استقرار نهاد تنظيم مقررات (رگوالتور) در تمامی زیربخشهای حملونقل



بهبود ساختاری رواب وزارتخانه و نهادهای مرتب استانی و شهری



توسعه سامانههای اطالعاتی فراسازمانی و چند وجهی حملونقل با رویکارد باه اشاترا گاذاری اطالعاات باين نهادهاای
ذیرب و با هدف تسریع ،تسهيل و یکپارچهسازی فرایندهای کنترل ،نظارت و ارائه خدمات بخش حملونقل



استقرار سامانه مدیریت دانش جهت ثبت و به اشتراكگذاری تجربيات فنی ،عملياتی و سازمانی

 -6-1-7اصالح الگوي تامين مالي مبتني بر كاهش اتكا به بودجه عمومي كشور


طراحی مدلهای مالی جدید برای تامين اعتبار ،سرمایهگذاری و جذب بخش خصوصی در پروژههای حملونقل

وزارت راه و شهرسازي



شناسایی و ایجاد بانک اطالعاتی و درگاه اطالعرسانی عمومی فرصتهای سرمایهگذاری در بخش حملونقل



طراحی و اجرای كارزارهای معرفی پتانسيلهاای صانعت حمالونقال ایاران در مجاامع باينالمللای و شناساایی و جاذب
سرمایهگذاری بينالمللی



ایجاد ثبات در سياستها و قوانين و طراحی سازو کارهای حمایت و تامين امنيت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران بخاش
حملونقل



ایجاد مشوقها و بسته حمایتی افزایش جذابيت برای ورود بخش خصوصی به طرح های با جذابيت اقتصادی کم



به کار گيری منابع دولتی برای جبران زیان سرمایه گذاری بخش غير دولتی در پروژه های اساتراتژیک باا جاذابيت کمتار
اقتصادی

 -7-1-7توسعه و نوسازي ناوگان هوايي
برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران



گسترش ناوگان هوایی سبك جهت بهرهمندی از فرودگاههای موجود در كشور



نوسازی ناوگان هوایی كشور و توجه به استانداردهای بينالمللی ایمنی هوایی

 -1-1-7تغيير رويكرد در مديريت نگهداري و بهرهبرداري زيرساخت هاي حملونقل


واگذاری تؤمان ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری بلند مدت زیرساختها



استقرار سامانههای اطالعاتی نگهداری و تعميرات پيشگيرانه زیرساخت



استقرار رویكردهای برنامهریزی و بهينهسازی استفاده از ظرفيتهای زیرساخت موجود



استفاده بهينه از ظرفيتهای زیرساختی موجود با خرید ناوگان مناسب در بخش ریلی و هوایی



اولویت بخشی به اتمام پروژههای نيمهتمام



استفاده بهينه از ظرفيت بدون استفاده در بنادر و شبكه ریلی با گسترش ترانزیت

 -2-1-7تسهيل فضاي كسب و كار در بخش حملونقل


واگذاری فعاليتهای تصدیگرانه بخش حمل ونقل به بخش خصوصی با ایجاد مدل نظارتی مناساب بارای ارتقاای ساطح
خدمات به مردم



هدفمند کردن و سادهسازی قوانين و مقررات با هدف بهبود فضای كسبوكار در بخش حملونقل



فراهم كردن ساز و كارهای الزم جهت حضور شركتهای بينالمللی در حملونقل



شفاف سازی اطالعات و مشاركت بخش خصوصی در تصميمگيریها و سياستگذاریهای بخش حملونقل



تدوین چارچوب الزامات محي رقابت سالم در بخش حملونقل

وزارت راه و شهرسازي

 -11-1-7كاهش مطلوبيت خودروي شخصي


ممانعت و افزایش سختگيری در افزایش ظرفيت معابر شهری و حومهای برای خودروهای شخصی ()Road Diet



افزایش ماليات و عوارض بر سوخت با هدف اختصاص به توسعه حملونقل همگانی



اولویتبخشی ناوگان حملونقل همگانی و خودروهای با سرنشين باال در استفاده از معابر شهری و حومهای ()HOV



كاهش ظرفيت و افزایش قيمت پاركينگ در مناطقی كه با حملونقل همگانی قابل دسترسی است



اخذ عوارض از خودروهای شخصی در معابر دارای ترافيك سنگين ()Congestion Pricing



اولویتبندی استفاده از معابر شهری و حومهای متناسب با ميزان آالیندگی



اخذ عوارض و بيمه خودرو بر حسب مسافت طی شده

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

 -11-1-7حاكميت نظام برنامهريزي جامع و يكپارچه


اصالح فرآیند تعریف ،تصویب ،تامين اعتبار و مميزی طرحهای توسعه زیر ساخت بر اساس تطابق با اولویتهای طرحهاای
جامع حملونقل



یکپارچهسازی و بهبود نظام برنامهریزی با بازنگری دورهای توسعه زیرساختها بر اساس اولویاتهاای جدیاد ،پايشبينای
تقاضا و اسناد باالدستی



توسعه و تفکيک طرحهای جامع توسعه ملی به سطوح استانی ،مجموعهشهری و شاهری و همسوساازی کلياه ساطوح باا
یکدیگر



استقرار سامانه مدیریت دانش جهت ثبت و به اشتراكگذاری تجربيات فنی ،مطالعاتی ،مدیریتی طرحها و پروژهها

 -12-1-7ارتقاي استانداردهاي ايمني در بخش زيرساخت و ناوگان حملونقل


ایجاد الزامات قانونی و ارتقای ضمانت اجرایی برای طراحی ایمن مسيرها ،زیرساختهای حملونقلی و به کارگيری عالئم و
تجهيزات راهنمایی مطابق با استانداردهای بينالمللی



بازرسی ایمنی دورهای زیرساخت در مراحل طراحی ،ساخت و بهره برداری منطبق بر استاندارد



ارتقای فرآیند معاینات فنی پيش از سفر و ایجاد سازوكار قانونی جهت كنترل ناوگان حملونقل همگانی در حين سفر

 -13-1-7يكپارچهسازي سامانههاي حملونقل همگاني درونشهري و برونشهري


یکپارچهسازی سامانههای حملونقل درون و برون شهری مسافر از لحاظ سختافزاری و نرمافزاری



الزام وجود پایانههای برونشهری مسافر در مناطق مرکزی شهرها



توسعه (شهری و منطقهای) مبتنی بر حملونقل همگانی ()TOD

وزارت راه و شهرسازي



طراحی و توسعه سيستمهای حملونقل همگانی بصورت ترکيبی و با رویکرد تغذیه و پوشاش فعاليات هار ساامانه توسا
سامانههای مکمل

 -14-1-7توسعه حملونقل غيرموتوري


طراحی بسترهای مناسب جهت استفاده از دوچرخه شامل:
 -1ایجاد مسيرهای مجزا ،دارای عالیم و ایمن،
 -2یکپارچگی مسيرهای دوچرخه با سایر شيوه های حملونقل،
 -3طراحی پارکينگ دوچرخه مناسب

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران



توسعه و گسترش كمی و كيفی شبکه پيادهراهها



ارتقای کيفيت محيطی پيادهروها و تجهيز مبلمان شهری

 -15-1-7مزيتبخشي به كريدورهاي ترانزيتي


اجرای بخشنامه معاون اول ریيسجمهور مبنی بر حاكميت شورای عالی هماهنگی ترابری كشاور در تماامی تصاميمهاای
تاثيرگذار در فرآیند ترانزیت



توسعه و تکميل زیرساخت های ترانزیتی باا اولویات خطاوط ریلای و مسايرهای شاریانی واقاع در كریادورهای ترانزیتای
بينالمللی



بكارگيری فناوریهای نوین در فرایندهای کنترل و بازرسی با هدف جلوگيری از اختالل در فرآیند ترانزیت



شناسایی و اصالح قوانين و مقررات متعدد و غيرضروری در همه بخشهای مرتب با ترانزیت كاال



ایجاد هماهنگی بين قوانين و مقررات داخلی با كنوانسيونهای بينالمللی در حوزه ترانزیت



ساده سازی و كاهش اسناد ،مقررات و تشاریفات اداری باا اجارای توافاقناماههاای چندجانباه گمركای و حمالونقلای در
كریدورهای ترانزیتی



توسعه پسكرانههای بنادر استراتژیك و دارای اهميت بينالمللی مانند چابهار

 -16-1-7اتخاذ رويكرد پيشگيرانه و سيستماتيك در مديريت ايمني بخش حمل و نقل


ایجاد نهاد مستقل و فراگير بررسی سوانح و مدیریت ایمنی حملونقل مستقيما زیر نظر وزیر راه و شهرسازی



استقرار سامانه ملی دریافت گزارشات ایمنی بخش حملونقل



پيگيری تدوین و تصویب سند سياست ها و استراتژی های مدیریت ایمنی همه زیربخش های حملونقل



پيگيری اتخاذ رویکرد سيستماتيک و استقرار سامانه مدیریت ایمنی در همه زیربخش های حملونقل



ارتقاء فرهنگ ایمنی و حاکميت رویکرد مدیریت پيشگيرانه ایمنی در همه سطوح مدیریتی و همه زیربخش های حملونقل

وزارت راه و شهرسازي

 -17-1-7افزايش سهم فناوريهاي پاک و بهبود كارايي انرژي


اعمال سياستهای حمایتی برای تشویق استفاده از وسایل نقليه با سوختهای پاك (خودروهای الكتریكی ،هيبریدی و )...



ایجاد ممنوعيت سختگيرانه برای تردد وسایل نقليه كه دارای استانداردهای زیستمحيطی نيستند



اولویتبندی استفاده از معابر شهری و حومهای متناسب با ميزان آالیندگی وسایل نقليه



طراحی و اعمال طرح های تشویقی جهت بهسازی و نوسازی ناوگان حملونقل فرسوده و غير استاندارد با ناوگان پا

 -11-1-7توجه ويژه به ابعاد زيستمحيطي پروژههاي بخش حملونقل


الزام به انجام و اعمال مطالعات زیستمحيطی به منظور حداقل نمودن آثار زیانبار زیستمحيطی طرحها و پروژههای توسعه
و بهرهبرداری از زیرساختهای حملونقل

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران



افزایش استفاده از مواد سازگار با محي زیست در صنعت حملونقل

 -12-1-7توسعه خدمات حملونقل همگاني حومهاي


توسعه و بهبود زیرساختهای حملونقل همگانی حومهای در شهرهای بزرگ کشور با اولویت کالنشهرها شامل قطارهای
حومهای و سامانههای اتوبوس تندرو حومهای

 -21-1-7ارتقاي تابآوري سيستم حملونقل با اتخاذ رويكرد مديريت بحران


تقویت و ایمنسازی شریانهای حياتی شبكه حملونقل درونشهری و برونشهری



استقرار سامانه واحد و یكپارچه مدیریت بحران بخش حملونقل



برآورد ریسك و تابآوری سيستم حملونقل در سناریوهای مختلف حوادث غيرمترقبه



رفع گلوگاههای عملكردی شبكه حملونقل در مواقع بحران



برنامهریزی زیرساختهای حملونقل مبتنی بر برآورد ریسك

 -21-1-7افزايش جذابيت كريدورهاي پروازي عبوري و خدمات ترانزيت بين المللي در فرودگاهها


توسعه و بهسازی فرودگاه های بين المللی بخصوص فرودگاه امام خمينی به منظور ایفای نقش به عنوان یکی از هابهاای
ترانزیت مسافر در منطقه



ایجاد مشوق برای ایرالینهای مطرح خارجی به منظور توسعه پروازها به ویاژه در راساتای افازایش ترانزیات باين المللای
مسافر



پيگيری اقدامات مربوط به اصالح ساختار فضا و بهينه سازی مسيرهای عبوری از فضای کشور



رقابتی نمودن تعرفه پروازهای عبوری با ایجاد مدل های پویای قيمت گذاری

وزارت راه و شهرسازي

 -22-1-7تعريف نقش و سرمايه گذاري در توسعه بنادر متناسب با پتانسيل و مزيت هاي رقابتي


ارتقای سطح بنادر کشور به بنادر نسل دوم و سوم



بهرهمندی از شركتهای اپراتوری بينالمللی برای بنادر كليدی كشور



بهرهمندی از فناوری اطالعات و اتوماسيون در راستای بهبود كيفيت ارائه خدمات

 -23-1-7توسعه حملونقل مسافري دريايي


راهاندازی خطوط كشتیرانی مسافری جهت جابهجایی ساكنان سواحل دریای خزر و خليجفارس



راهاندازی خطوط كشتیرانی تفریحی (كروز) در راستای استفاده از پتانسيلهای گردشگری ایران

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

 -24-1-7تمركز بر نقش عوامل انساني در سوانح بخش حملونقل


فرهنگسازی و اطالعرسانی كاربران و عوامل نظارتی در راستای رعایت اصول ایمنی



توجه به امور معيشتی ،بيمه های درمانی و سالمت اپراتورهای بخش حملونقل



اعمال سختگيرانه قوانين ایمنی در راستای اصالح رفتار (جرایم سنگين و اعمال مقررات)



بازنگری در قوانين مقررات ایمنی و نحوه اجرای آنها با توجه به تجارب موفق بينالمللی



اعمال بدون اغماض استانداردهای ایمنی برای شركتهای حملونقل بار و مسافر



مكانيزه كردن فرآیندهای كنترل و نظارت بر ایمنی



تجهيز ناوگان حملونقل به سيستمهای هشداردهنده هوشمند



استقرار و اشاعه فرهنگ ایمنی در تمامی سطوح مدیریتی ،نظارتی و عملياتی در بخش حملونقل

 -2-1ارتباط اهداف و استراتژيها
در اين بخش نحوه ارتباط استراتژيهاي پيشنهادي و اهداف استراتژيك مشخص شده است .اگر چه تمامي
استراتژيها بر روي اهداف اثرگذارند و براي انتخاب استراتژيها منتخب ميزان اين اثرگذاري سنجيده شد ،در اين
قسمت تنها استراتژيهايي ذيل هر هدف عنوان شدهاند كه تاثير مستقيم و اصلي روي آن هدف داشته باشند.
در شكل  1-7تا شكل  6-7استراتژيهاي منتخب با رنگ قرمز نوشته شده است.
 -1-2-7افزايش سهم حمل و نقل همگاني

براي اين هدف استراتژيك 7 ،استراتژي اصلي مشخص شد كه به شرح زير است .الزم به ذكر است كه اين
استراتژيها بر ديگر اهداف استراتژيك نيز تاثير دارند و بر همين اساس در نهايت استراتژيهاي منتخب شناسايي

وزارت راه و شهرسازي

شدند .در اينجا اين استراتژيها به اين دليل طرح شدهاند كه اثر مستقيم و اصلي آنها برروي هدف استراتژيك
«افزايش سهم حملونقل همگاني» است.

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران
شكل  -1-7ارتباط هدف افزايش سهم حملونقل همگاني و استراتژيها

 -2-2-7ارتقاي ايمني سيستم حملونقل

بر اساس وضعيت فعلي 4 ،استراتژي اصلي براي تحقق اين هدف پيشنهاد شده است .الزم به ذكر است كه
استراتژي هاي ديگري مانند افزايش سهم ريلي نيز بر ايمني تاثير قابل توجهي دارند كه اين تاثير در انتخاب
استراتژيهاي منتخب لحاظ شده است.

وزارت راه و شهرسازي

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران
شكل  -2-7ارتباط هدف ارتقاي ايمني حملونقل با استراتژيها

 -3-2-7ايفاي نقش برجسته در ترانزيت و تجارت بينالمللي

براي دستيابي به اين هدف ،استراتژيهاي زير تدوين شده است .اين استراتژيها با لحاظ كردن ترانزيت بار و
مسافر است .در حوزه مسافر ،تاكيد بر افزايش پروازهاي عبوري و ترانزيت فرودگاهي است و در ترانزيت بار تاكيد بر
افزايش نقش ايران در تجارت بينالمللي است.
براساس نتايج محتمل ،با توجه به ظرفيتهاي موجود بدون نياز به هزينههاي هنگفت براي توسعه زيرساختها،
ميتوان با افزايش سهم از تجارت بينالمللي درآمدزايي قابل توجهي براي كشور داشت.

وزارت راه و شهرسازي

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

شكل  -3-7ارتباط هدف نقش برجسته در ترانزيت و تجارت بينالمللي با استراتژيها

 -4-2-7افزايش چابكي و كارآمدي حاكميت در بخش حمل و نقل

در اين هدف ،استراتژيهايي عنوان شدهاند كه تمركز آنها افزايش كارايي بخش حاكميت در توسعه حملونقل
بار و مسافر است .از ميان  4استراتژي مطرح شده ،دو استراتژي به عنوان استراتژيهاي برگزيده كل سند انتخاب شده
است .نتايج اين استراتژيها نشان ميدهد كه با جاريسازي اين استراتژيها بازار حملونقل به بازار جذابتري براي
سرمايهگذاري تبديل ميشود.

وزارت راه و شهرسازي

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران

شكل  -4-7ارتباط هدف افزايش چابكي در بخش حملونقل با استراتژيها
 -5-2-7كاهش اثرات زيست محيطي و ايجاد حمل و نقل سبز

با توجه به مطالعات صورت گرفته ،استراتژيها براي نيل به اين هدف در شكل نشان داده شده است.
در اين حوزه ،افزايش سهم حملونقل همگاني و افزايش سهم ريلي از حملونقل بار نيز تاثير قابل مالحظهاي
در كاهش اثرات زيستمحيطي بخش حملونقل دارند .يكي ديگر از پيچيدگيهاي عملياتي نمودن اين استراتژيها،
متعدد بودن نهادهاي متولي در اين حوزه است .استانداردهاي آاليندگي ناوگان بايد توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت اعمال شود و از حوزه وظايف وزارت راهوشهرسازي خارج است.

وزارت راه و شهرسازي

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران
شكل  -5-7ارتباط هدف كاهش اثرات زيست محيطي با استراتژيها

 -6-2-7افزايش كارايي سيستم حملونقل

از ميان سه استراتژي پيشنهاد شده ،استراتژيهاي «افزايش حداكثري سهم ريلي بار» و «هوشمندسازي
حملونقل» ،از استراتژيهاي برگزيده كل بخش حملونقل نيز هستند .اين دو استراتژي ،عالوه بر افزايش كارايي
سيستم حملونقل ،ميتوانند بر ديگر اهداف همچون ارتقاي ايمني سيستم يا كاهش اثرات زيستمحيطي نيز تاثيرگذار
باشند.

وزارت راه و شهرسازي

برنامه استراتژیک بخش حملونقل ایران
شكل  -6-7ارتباط افزايش كارايي سيستم حملونقل با استراتژيها

