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 (2گزارش فراتحليل )

 ونقل حوزه ريليهاي حملچالش

 

 

 

 چكيده

های زیر قابل تقسيم و بخش نقل ریلی بهوهای حملترین چالشمطالعات انجام شده مهم اساس بر

 .6، قانونگذاری و نظارت .5، لجستيک .4، تأمين مالی .3، وریبهره .2، زیرساختی .1مطالعه است: 

 .استقالل بخش خصوصی و شفافيت آماری .8و  عوامل خارجی .7، مدیریتی و بروکراسی

  درصاااد و 15با   تأمين مالی   چالش درصاااد،  24با   زیرسااااختی های فوق چالش  در بين چالش 

سی »و « قانونگذاری و نظارت»های چالش درصد بيشترین سهم را از      12هرکدام با « مدیریتی و بروکرا

 اند.مطالعات صورت گرفته داشته

 مقدمه

( 1شناسی تحقيق در گزارش )های فراتحليل است. روشگزارش گزارش حاضر دومين گزارش از سلسله

شود. ونقل ریلی است، پرداخته میهای حملبه بيان مسئله که همان چالشتوضيح داده شد. در این گزارش 

هایی که شامل نمونه شود. در انتهای گزارش پيوسته میئها نيز اراحلنوع چالش راهكارها و راه با بيان هر

 شود.، ضميمه میونقل ریلی استتحقيق و فهرست عناوین مطالعات انجام شده در حوزه حمل

 

 مسئلهبيان  .1

 از یكی دارد، کشورها اقتصاد در که مهمی جایگاه و ویژه اهميت دليلو ترانزیت به ونقلحمل بخش

 تحول ایجاد در مهمی نقش آن توسعه و پيشرفت و شودمی کشورها محسوب یافتگیتوسعه هایشاخص

 و اندیشمندان بيشتر امروزه که ییتا جا کندمی ایفا توليدی و کشاورزی صنعتی، هایبخش سایر در

 ونقلحمل توسعه بخش به مشروط را کشورها جانبههمه توسعه و رشد عرصه اقتصادی، نظرانصاحب

. آورندمی حساب به تحول الزمه و زیربنایی و اساسی هایفعاليت محور عنوان به را صنعت این و دانندمی

 کشورها در اقتصادی رشد واحد هر زیرا است، انكارناپذیر نيز ملی اقتصاد در ونقلحمل سهم بر آنعالوه

زمينی، ریلی، هوایی و دریایی گانه چهارمسيرهای  .است ونقلحمل بخش در رشد واحد 2تا  5/1 مستلزم

فرد ایران، برای کشورمان مزیت محسوب  دليل ژئوپليتيک منحصر به ازجمله مسيرهایی است که به



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

های ز مزیت نسبی برخوردار بوده و در توليد زیرساختشود. یكی از مسيرهایی که کشورمان در آن امی

. است ریل ،نقليه یلاوس ترینایمن از در مسير خودکفایی است، مسير ریلی است. یكی آن تقریباً

 در داشت؛ کشته 44 که خوانهفت سانحه جزه ب. است معدود بسيار ریلی ونقلحمل در شدگانکشته

ونقل، حمل مختلف هایسيستم بين از ایم.داشته سوانح کل درتلفات  نفر 12 حدود گذشته سال 9 طول

 ایجاده ونقلحمل با رقابت و مسافری ترابری در سرعت یارتقا امكان قبيل از مزایایی به دليل آهنراه

 جاده، قابليت با مقایسه در آن شدن دیربازگشت و اوليه گذاریسرمایه نسبی بودن باال هوایی، و

 و شبكه کمتر بسيار بحرانی، استهالك شرایط جمله از مختلف شرایط در خدمات استمرار و ریزیبرنامه

 ،(ایجاده ونقلحمل با مقایسه در)زمين  کمتر اشغال ،(ایجاده ترابری استهالك نصف از کمتر)ناوگان 

 بار حمل در انرژی کمتر بسيار مصرف پایدار، توسعه اهداف با سازگاری و محيطیزیست کمتر عوارض

 انبوه جاییهجاب برای غيرفسيلی مناسب هایسوخت از استفاده امكان ،(ششمیک حدود) جاده به نسبت

 محورهای از بسياری در ترابری باالی حجم آنها، برای جاذبه و مسافران باالتر امنيت و رفاه مسافر، و بار

 و رشد در ایویژه اهميت ،...و کمتر سوخت مصرف زیست، محيط کمتر آلودگی حومه، و شهریبرون

 کاهش مانند کانتينری ونقلحمل ونقل ریلی مزایایدر صنعت حمل. از جمله ایران دارد کشورها توسعه

 و تخليه هایهزینه کاهش انبار، و بندیبسته هایهزینه در جوییصرفه نقليه، طیوسا توقف زمان

 پيشرفته کشورهای امروزه که شده باعث... و حمل زمان کاهش کاال، به وارده صدمات کاهش بارگيری،

 ایران آهنراه حمل توان دیگر طرف از اما .کنندمی حمل کانتينر با را خود کاالهای درصد 6٠ از بيش

 کشورهاست.  سایر از ترپایين درصد 4٠ کانتينر حمل در

ونقل های حملفرصتبرداری کافی از ها و عدم توجه به این مزیت باعث عدم بهرهوجود برخی چالش

راه را  ،ونقل ریلی کشورهای حملریلی برای کشور شده که در این نوشتار بر آنيم تا با استخراج چالش

شامل  ونقل هموار کنيم. پژوهش حاضرمندی کشور از مزایای این شيوه حملبرای رفع موانع و بهره

ها و ها، گزارشهای تحقيقاتی، کتابپروژه ها، مقاالت،نامهپایان ازجملهبازخوانی مطالعات انجام شده 

 به و گروههشت  در حوزه این در نقل ریلی است. مطالعاتوهای حوزه حملهای پيرامون چالشمصاحبه

  :اندشده بندیطبقه زیر شرح

 ،زیرساختی  .1

 ،وریبهره  .2

 ،تأمين مالی  .3

 ،لجستيک  .4

 ،قانونگذاری و نظارت  .5

 ،مدیریتی و بروکراسی  .6



 

 

 

زیرساختی

24%

بهره وری

1٠%

تأمين مالی

15%

لجستيک

11%

قانون گذاری و نظارت

12%

مدیریت و بروکراسی

12%

ی استقالل بخش خصوص

و شفافيت آماری

6%

عوامل خارجی

1٠%

 ،خارجیعوامل   .7

 .استقالل بخش خصوصی و شفافيت آماری .8

آمده  یآت مطالعات به مربوط پيشنهادهای بيان نيز پژوهش نهایی این بخش قابل ذکر است که در

 ،رنددانی و همپوشا( حوزه سه یا دو) است حوزه چند در اطالعاتی شامل مطالعات از برخی البته. است

 مجموع رد. است بوده ترررنگپُ مطالعه در حوزه آن نقش که اندشده آورده بخشی در مطالعات این لذا

 آنها هایین پاالیش از بعد که گرفت قرار بررسی مورد فراتحليل رویكرد با پژوهش این در مطالعه 118

 کل در را وزهح هر سهم زیر ایدایره نمودار. شدند واقع ارزیابی مورد و منتخب نهایی مطالعه 6٠ تعداد

 .دهدمی نشان مطالعات

منظور عات بهدر ادامه به تفكيک به بررسی هر عنوان چالش پيشنهادی و نيز راهكارهای مستخرج از مطال

اهميت است که  ذکر این امر حائز ،رفت از آنها خواهيم پرداخت. اما پيش از ورود به گفتار اصلی پژوهشبرون

پردازد و آن ز هر مسئله و مشكلی میبندی تمامی مطالعات به بيان یک چالش مشترك و اساسی پيش اجمع

ها و نيز عدم هماهنگی هم نبود سياستگذاری و در صورت وجود، غيرقابل استفاده بودن و یا به روز نبودن سياست

 بين نهادهای مختلف اثرگذار در این حوزه در تحقق یک هدف جامع و شامل است.

 

 ل ريلينقونمودار سهم هر حوزه مطالعاتي در كل مطالعات حمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 .های پژوهشیافته :أخذم
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 ونقل حوزه ريليحمل در هاي زيرساختيچالش .2

گيری ها و مسيرهای ریلی برای بهرهها، مشكالت زیرساختی و نبود زیرساختمنظور از این دسته چالش

 اسكلت گاهتكيه هستند که ایپيوسته هم به ساختاری عوامل هااز آن جهت ترانزیت است. زیرساخت

 آثارهایی است که در ترین چالشهای زیرساختی یكی از عمده. چالششوندمحسوب میریلی  ونقلحمل

 نفتی، درآمدهای به وابستگی از رهایی برای مهم هایگزینه از مطالعه شده به آن اشاره شده است. یكی

 کریدورهای مسير در که کشور جغرافيایی موقعيت به توجه با. است مسافر و کاال ترانزیت از درآمد کسب

 کانال مسير به نسبت جنوب ا شمال کریدور طریق از کاال ونقلحمل) شده واقع جنوب ا شمال ترانزیتی

 برای را خود ،قوانين و هاظرفيت ها،زیرساخت اگر( است ترارزان درصد 3٠ و ترکوتاه درصد 4٠ ،سوئز

 هافرصت و یافته را خود راه دیگری طریق از مسافر و کاال جریان د،ننساز مهيا بزرگ سرمایه این جذب

ظرفيت خود از  درصد 5٠ از کمتر انهيموجود، سال امكانات با و حاضر حال در ما کشور. دنرومی دست از

 متأسفانه. کاالست ترانزیت مشكالت از دیگر یكی ترانزیتی مسيرهای در ریلی خطوط برد. کمبودبهره می

 .مواجه باشد ریلی خطوط کمبودبا  ما کشور شده موجب کشور، ریلی شبكه توسعه ها دردولت اهمال

 در شاخص این ميانگين و کيلومتر 1٠5 نفر ميليون حسب بر جمعيت به خط طول نسبت حاضر حال در

 کيلومتر 4/4 کشور مساحت به خط طول نسبت. است کيلومتر 195 )آسيای مرکزی و قفقاز( منطقه کشورهای

 به باری واگن نسبت. است کيلومتر 9/4 )آسيای مرکزی و قفقاز( منطقه کشورهای در شاخص این ميانگين و

 در خط طول به مسافری واگن نسبت. است 2/4کشورهای منطقه  در آن ميانگين و 9/2 ایران در خط طول

 اهداف براساس. است 5/48 منطقه کشورهای در شاخص این که بوده نفر ميليون یک هر ازای به 8/22 ایران

 باید توسط مسافر حمل از درصد 18 و بار حمل تناژ درصد 3٠ ساله2٠ اندازچشم سند در شده بينیپيش

 تا ترانزیت ونقلحمل افزایش و مسافر ميليون 121 بار، نتُ ميليون 129 معنای به این که شود حمل آهنراه

 .برسد کيلومتر هزار 25 به فعلی کيلومتر هزار 13 باید از خطوط طول و است سال در نتُ ميليون 5/6

های نبود راهعنوان شده که اند، پرداخته ونقلحملهای زیرساختی حوزه در آثاری که به چالش

ریلی کافی و عدم توجه به ایجاد زیرساخت الزم برای عبور کاال و مسافر از کشورهای همسایه به داخل 

ژئوپليتيک منحصر به فرد برای ترانزیت محروم بماند. تقویت و خارج ایران، باعث شده کشور از مزیت 

قتصادی و وابسته شدن کشورهای کشور موجب رونق ا های ترانزیتیجمله تقویت راهازهای موجود راه

بر تأثيرات و رونق اقتصادی در کشور، وزن سياسی جمهوری منطقه و فرامنطقه به ایران خواهد شد و عالوه

الملل افزایش خواهد داد. با توجه به خودکفایی کشور در اسالمی ایران را نيز در معادالت منطقه و بين

آهن، محروم بودن کشور از مزیت جغرافيایی و فنی مسير راهتوليد ریل و داشتن تكنولوژی بومی ایجاد 

 به خصوص در زمينه ونقلحملهای کمی غيرعاقالنه است. عدم توجه به مزیت کشور در حوزه زیرساخت

ریلی باعث شده تا رقبای اقتصادی و کشورهای همسایه که به ژئوپليتيک ایران برای ترانزیت و تجارت 

ترین هشدارهایی جایگزین باشند. زمزمه تغيير مسير راه جدید ابریشم از مهم مسير ، به فكرنياز دارند



 

 

 

های زیرساخت است که کشور باید جدی بگيرد. پيشنهادهایی که در آثار مطالعه شده برای حل چالش

 ریلی به آنها اشاره شده، در جدول ذیل قابل مشاهده است. ونقلحمل

 

 چالش زيرساختيساختن . راهكارهاي پيشنهادي براي برطرف 1جدول 

 مطالعه درصد راهكار فيرد

1 
 فایدهکم و زاید هایپروژه حذف درخواست و جدید هایپروژه ليست در بازنگری

 .هستند اجرا و طراحی اوليه مراحل در که
46 

2 

 :قیطر از یلیر نقلوحمل یتقاضا قیتشو و توسعه به کمک

 .یلیر شبكه به یدسترس یهانهیهز کاهش( الف

 نيمأت درخصوص آهنراه در یاجاده نقلوحمل مشابه استيس اعمال( ب

 .دولت توسط خطوط ینگهدار و ريتعم یهانهیهز

17 

 11 ریلی زیرساخت توليد و ایجاد عرصه شدن تخصصی 3

4 
 یمال منابع صيتخص و دیجد هایپروژه اجرای به شروع در یمنطق بندیتیاولو

 هاپروژه از کی هر انهيسال
1٠ 

 9 ریلی هایزیرساخت توليدکنندگان به کمک 5

6 
 حوزه عمرانی هایبودجه از درصد 5٠ حداقل اختصاص و اخذ برای پيگيری

 ریلی ونقلحمل به ونقلحمل
7 

 .های پژوهشیافته :أخذم

 

 و راهكارهاي پيشنهادي ونقل حوزه ريليدرحمل وريهاي بهرهچالش .3

 متوسط طور به ریلی خطوط کيلومتر 1٠٠ هر در ایراندر  دنيا، هایآهنراه بين در وریبهره شاخص براساس

 1٠٠هر ازای به روسيه مانند کشوری در که حالی در ،شودمی جاهجاب مسافر و بار حمل، واحد ميليارد 37

 1٠٠ هر ازای به اوکراین در یا و شوندمی جاهجاب مسافر و بار حمل، واحد ميليارد 2/13 ریلی خطوط کيلومتر

 صورت این به توانمی را تفاوت این علل. گرددمی جاهجااب مسافر و بار واحد ميليارد 3٠/1 ریلی خطوط کيلومتر

 و دليلاین  باه و دارند قرار المللیبين کریدورهای منطقه در روسيه یا و اوکراین مانند کشورهاایی که کرد بيان

 کشوری در یا و باالست کشورها گونه این در ریلی خطوط وریبهره شاخص المللی،بين بارهای ونقلحمل نيز

 به شده جاهجاب مسافر زیاد تعداد نيز و باری هایواگن به نسبت مسافری هایواگن تعداد افزایش مصر مانند

 ،دیگر سوی از. است برده باال کشور این در را ریلی خطوط وریبهره شاخص توریستی، هایجاذبه وجود جهت

 متوسط طور به مساحت مربع کيلومتر 1٠٠ هر ازای به ایران در دهدمی نشان کشور در ریلی خطوط توزیع

 این مساحت مربع کيلومتر 1٠٠ هر ازای به روسيه کشور در که حالی در دارد وجود ریلی خطوط کيلومتر ٠/46

 نبوده مطلوب ایاران در خطوط تاراکم که دهدمی نشان امر این .دارد وجود ریلی خطوط کيلومتر 5٠٠ کشور

وری در برای رفع معضل و چالش بهره در اکثر پيشنهادها. شودمی احساس جدید خطوط احداث باه نيااز و

پایين وری شده و دليل عمده بهرهتأکيد  بر نوسازی و بهسازی خطوط ریلی کشور ،ونقل ریلیصنعت حمل



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

. راهكارهای ارائه شده برای حل شده استمستهلک بودن و قدیمی بودن آن ذکر  ،ونقل ریلی کشورحمل

 کنيد:ونقل ریلی را در جدول ذیل مشاهده میوری در صنعت حملهای بهرهچالش

 

 وري. راهكارهاي پيشنهادي براي برطرف ساختن چالش بهره2جدول 

 مطالعه درصد راهكار فيرد

 32 شودمی وریبهره افزایش باعث که ریلی ناوگان سرعت افزایش و هازیرساخت افزایش 1

 21 کشور ریلی مسيرهای کردن بانده دو 2

3 
 درك برای ریلی صنعت اندرکاراندست و کارکنان مدیران، به تخصصی آموزش

 وریبهره افزایش مفاهيم
16 

 15 بيشتر لیری مسيرهای ایجاد و واگن و ریل ساخت در دنيا روز تكنولوژی از استفاده 4

 1٠ ریلی صنعت به خصوصی بخش ورود لزوم 5

6 
 شتندا نيهمچن و کشور ازين براساس یلیر ونقلحمل صنعت یهاپروژه یبندتیاولو

 رانیا یلیر خطوط به گانیهمسا کردن وابسته یبرا دورنما
6 

 .همان: أخذم

 

 هاي تأمين ماليچالش .4

موضوع فاینانس و جذب منابع مالی از مواردی است که کشورمان برای صنایع مادر و زیربنایی خود باید توجه 

بر بودن صنایع ریلی و همچنين محدودیت و ای به آن داشته باشد. محدود بودن منابع مالی دولتی و هزینهویژه

ریلی باعث شده این حوزه از  ونقلحملی هایا عدم توانایی در جذب منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت

 احداث و ریلی ناوگان توليد و ساخت از اعم ریلی زیربنایی و مادر هایطرح . دردر مضيقه باشدمنابع مالی  نظر

 طریق از جز باال، بسيار حجم این و است نياز مورد پروژه اندازیراه و ساخت برای آورده از کالنی حجم خطوط،

 اختيار در با غيردولتی ریلی ونقلحمل حاضر حال در. نيست بررسی قابل تسهيالت، صورت به بانكی وام اعطای

 کارخانه چندین و بوده فعاليت به مشغول لكوموتيو و مسافری و باری واگن انواع دستگاه هزار 2٠ از بيش داشتن

 مورد تسهيالت جذب به منجر که هاییروش تبيين بنابراین. هستند فعاليت به مشغول کشورمان در سازیواگن

 گيرندگانتسهيالت برای کمتری ریسک حال عين در و شود ریلی ناوگان سازنده و برداربهره طرف دو هر نياز

 به دهیتسهيالت اجازه خارجی، بانک کمتر که ایران جامعه شرایط در ضرورت این. است الزامی باشد، داشته

 سساتؤم و هابانک خصوصبه داخلی مالی منابع از استفاده اهميت و است ترمحسوس دارد، را ایرانی هایشرکت

تأمين  همچون زیربنایی، هایپروژه مالیتأمين  سنتی هایروش دیگر سوی کند. ازمی مضاعف را اعتباری و مالی

 مذکور هدف و نياز برآوردن به قادر دیگر دولت، تضامين اتكای به مالیتأمين  یا شرکت تضامين اتكای به مالی

 هابدهی انعكاس دولت، تضامين اتكای به مالیتأمين  در چراکه نيست؛ توسعه حال در کشورهای در خصوصبه 

 به منجر است ممكن یا کندمی محدودیت دچار خود آینده هایپروژه مالیتأمين  در را کشور دولت، ترازنامه در



 

 

 

 افزایش به خود امر این که شود قبلی تسهيالت بازپرداخت برای دیگر منابع از تسهيالت مكرر اخذ سيكل تشكيل

 پيشين فعاليت و هادارایی تمام نيز شرکتی مالیتأمين  شد. در خواهد منجر آتی هایسال در دولت معوق بدهی

 بازپرداخت، عدم صورت در و شد خواهد درگير مالی کنندگانمينأت به بازپرداخت تضمين جهت شرکت، آتی و

 بازپرداخت تا شودمی فروخته شرکت شرکای شخصی هایدارایی ،لزوم صورت در و شرکت هایدارایی مجموعه

. شودمی ریلی ونقلحمل صنعت در غيردولتی بخش گذاریسرمایه کاهش باعث امر این که گيرد صورت

 جای به اشتغال، و توليد از حمایت و مقاومتی اقتصاد هایسياست راستای در نمسئوال است همچنين الزم

 آن برای را شرایط و کنند استفاده واگن ساخت برای داخلی منابع از کشور، خارج از مالی مينأت قراردادهای

 در درصدی 5٠ خودکفایی و باری واگن توليد در درصدی 7٠ خودکفایی به داخلی سازانآورند. واگن فراهم

 جهت اقدام لذا کنند؛می کار خود ظرفيت درصد 3٠ از کمتر با حاضر حال در و اندرسيده مسافری واگن توليد

در مطالعات صورت گرفته، برای رفع  .داشت خواهد دنبال به نيز را هاظرفيت این سازیفعال داخلی، مالی مينأت

 ی زیر توصيه شده است:هااین چالش، راهكار

 

 . راهكارهاي پيشنهادي براي برطرف ساختن چالش تأمين مالي3جدول 

 راهكار فيرد
 درصد

 مطالعه

 17 واگن توليد برای کشور داخلی منابع از استفاده راستای در داخلی خریداران به واگن ليزینگی فروش 1

 13  خصوصی بخش به ریلی ونقلحمل مالی و اجرایی مدیریت واسپاری 2

 12 خصوصی بخش به ریلی ونقلحمل تجهيز و ساخت هایپروژه واگذاری 3

4 
 تتجهيزا و ناوگان توليدکنندگان به کمک منظور به «ریلی صنعت توسعه صندوق» ایجاد

 داخلی اقصاتمن در نياز مورد تضامين ارائه امكان کردن فراهم و هاپروژه مالی مينأت در ریلی
11 

5 
 معدنی، دموا حمل با رابطه در) باال تناژ در بار حمل برای مالی مينأت امكان کردن فراهم

 ...( و آهن سنگ فوالد،
9 

6 
 برای آن مزایای تبيين و ریلی ونقلحمل به دولتی مسئوالن نگاه تغيير برای تالش

 کشور گيرانتصميم
8 

7 

 طریق از ریلی نقلوحمل بخش در خصوصی هایشرکت بيشتر حضور برای جذابيت افزایش

 ربا حمل خصوصی هایشرکت برای روز در ترافيک کيلومتر 3٠٠ حداقل مينأت تعهد اجرای

 بانپشتي صنعتی تقاضای توسعه و گيریشكل به کمک و ایران اسالمی جمهوری آهنراه توسط

7 

 7 عامل یهابانک و آهنراه نيب یهمكار یکاربرد یهاتفاهمنامه جادیا 8

9 

 به یلیر نقلوحمل ناوگان ازين با متناسب یمل توسعه صندوق محل از یبانك التيتسه یاعطا

 از تیحما یبرا التيتسه نرخ مناسب بیتصو و لیتعد و یلیر نقلوحمل یهاشرکت

 حوزه نیا در یگذارهیسرما قیتشو و بيترغ و یکشور یلیر نقلوحمل

6 

1٠ 

 تیهدا و یلیر صنعت در موجود یهایگذارهیسرما از یريگبهره حداکثر جهت در تالش

 یجوزهام صدور در تیمحدود جادیا و موجود یواحدها با مشارکت به یخارج و یداخل گذارانهیسرما

 «یلیر صنعت یاستگذاريس تهيکم» توسط مورد برحسب ناوگان ديتول نهيزم در دیجد

6 

 4 تعهدات اجرای هایضمانتنامه و پرداختپيش ضمانتنامه مينأت تسهيل 11

 .قيتحق یهاافتهی: أخذم



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 

 هاي لجستيکچالش .5

 محصاول و قطعاات ماواد، انباارش و جااییجابه استاراتژیک مدیاریتفارایند  به کاال، لجستيک

 به انتها، در و شده شاروع ساازمان، داخل تا کنندگاان،تأمين از یعنی ،أمبد از که شاده، تكميل

 فيزیكی جریان مدیریت شامل ،«لجستيک» دیگر، عبارت به. شودمی گفته رسد،می نهایی کنندهمصرف

 سطاوح تعيين انبارها، و هاکارخانه یابیمكان ،(توليد خطوط) مصرف نقاط تا هاکنندهتأمين از کاال،

 گستره عمل در لجستيک خدمات .است اطالعاتی هایسيستم و ماواد مدیاریت قطعاات، موجاودی

. شودمی شامل راکننده مصرف به دسترسی تا کاال توليد أمبد از مبادالت و تعامالت از وسيعی

 و است کشور در آن مدیاناکار علل از یكی لجستيک لهئمس به بنگاهی نگاه که معتقدند کارشناسان

 نظر در با. ندارد را الزم کارایی لجستيک هابنگاه سایر همانند که است بنگاهی نگاه همين براساس

 نسبت 1395 سال در بار حمل درصدی 13 و 1395 به نسبت 1396 سال در درصدی 17 رشد گرفتن

 رشد 1394 به نسبت 1396 سال در ریلی ونقلحمل توسط بار حمل که گيریممی نتيجه 1394 به

 کيلومتر هزار 13 حاضر حال ای به این بخش داشت. درو باید نگاه ویژه کرده تجربه را درصدی 3٠

 آهن خط ميزان این. است احداث حال در هم کيلومتر هزار 3 از بيش و دارد وجود کشور در آهن خط

 آهنراه همين اینكه به توجه با .نيست کافی مربع کيلومتر هزار ششصد و ميليون یک با کشوری برای

 بنادر در که فناوری مدل و بارگيری و تخليه تجهيزات ،است مهمی هایگلوگاه دارای نقاط بعضی در

 و گذاریتعرفه ها،گيریتصميم در ما دولتی روکراسیوب و مقررات. کندنمی تایفک ،دارد وجود ما

 هایسيستم معادن، و هاکارخانه واحدها، در. شودمی شدهتمام قيمت افزایش موجب کلی سياست

 از دنيا در ما. ندارد وجود بارگيری و تخليه و تجهيزات دهی،سفارش گيری،سفارش با رابطه در پویایی

دهد کشور ما در زمينه لجستيک بسيار عقب می نشان که هستيم 96 رتبه در لجستيک شاخص لحاظ

های ذکر شده در حوزه برای حل چالش .در این زمينه اهتمام جدی به عمل آیداست و ضرورت دارد 

 راهكارهای زیر توصيه شده است: ،ریلی ونقلحمللجستيكی صنعت 

  



 

 

 

 . راهكارهاي پيشنهادي براي برطرف ساختن چالش لجستيک4جدول 
 مطالعهدرصد  راهكار فيرد

1 

 و بارانداز زمان کاهش باعث کشور ریلی ونقلحمل صنعت لجستيكی توان افزایش

 برای نایرا مسير فنی مزایای بر جغرافيایی، مزایای برعالوه تواندمی و شده بارگيری

 بيفزاید کشورمان ایفرامنطقه و ایمنطقه همسایگان

21 

 15 واگن و ریل ساخت در دنيا روز علم به شدن مجهز و تكنولوژیكی توان بردن باال 2

3 

 مانیساز و لجستيكی توليدی، فرایندهای مجدد مهندسی و سازمانی ساختار در بازنگری

 و هاهزینه توجه قابل کاهش و وریبهره افزایش طریق از رقابت قدرت افزایش منظور به

 هاسفارش تحویل زمان

15 

4 

 و ریلی نقلوحمل تجهيزات سایر و ناوگان واردات خصوص در مناسب تصميمات اتخاذ

 :زیر موارد خصوص در هاتعرفه تعدیل

 شیاافز بالطبع و یلیر ناوگان یداخل دکنندهيتول یهاشرکت اندازه از شيب ريخأتا 

 یلیر ناوگان دهندهسفارش یهاشرکت به وارده خسارات ها،متيق

 تقاضا و عرضه تناسب عدما 

 خودرو، حمل دوطبقه یهاواگن شامل) ژهیو یهاواگن خصوص در یفن دانش انتقال ا

 (نريکانت حمل لیطو یهاواگن

 رغوبم مناسب، یدکی لوازم و قطعات نيمأت و،يلكوموت کمبود به مربوط مشكالت رفعا 

 ناوگان عمر نرفت باال به توجه با ینگهدار و راتيتعم تيفيک یارتقا منظور به استاندارد و

 یلیر

15 

5 

 همچنين و ولكوموتي نگهداری و تعمير و( لكوموتيورانان) برداریبهره مسئول کادر به توجه

 نيروهای از استفاده ا انگيزشی عوامل) حرکت و سير کنترل عمليات مسئول کادر

 (بلندمدت ایحرفه هایدوره برگزاری ا باالتر و کارشناسی

1٠ 

 9 موجود محورهای ظرفيت افزایش بر ثرؤم نوین تجهيزات وها سيستم از استفاده 6

 5 شفاف ارائه و لجستيک شبكه نياز مورد اطالعات بندیدسته و آوریجمع 7

8 
 عميرت واحدهای از حمایت روی بيشتر تمرکز) موجود لكوموتيوهای از ترمناسب استفاده

 (نگهداری و
5 

9 
 و خط ینگهدار در و حرکت و سير یهافعاليت در کيفيت کنترل یهاسيستم یارتقا

 ناوگان
5 

 .پژوهش یهاافتهی :أخذم

 

 ونقلي ريليدر حوزه حمل هاي قانونگذاري و نظارتچالش .6

ریلی، عدم نظارت بر  ونقلحملگيران به مزایای سازان و تصميمقدیمی بودن قوانين، عدم توجه تصميم

قوانين داخلی عرصه ریلی با قوانين قوانين گمرکی، عدم هماهنگی بين روز نبودن قوانين موجود، به

)برخی از قوانين این حوزه، احساسی و با توجه به فوریت زمان  المللی، مقطعی بودن قوانين این حوزهبين

انداز قابل آیند(، نبود قوانين تخصصی در عرصه ریلی و نداشتن سند چشمنوشته و به مرحله اجرا در می

ریلی  ونقلحملهای مهم قانونگذاری و نظارت در عرصه ه چالشریلی از جمل ونقلحملاجرا در حوزه 

ذکر  ،ای بنگریمریلی و جاده ونقلحملعرصه  بهآميز نگاه تبعيض اباگر بخواهيم  مثالاست. به عنوان 

 از ثرأمت ایجاده بخش با ریلی ونقلحمل بخش پذیریرقابت عدم قطع طوراین نكته مهم است که به



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 پرداخت جاده از استفاده بابت ایهزینه ایجاده ونقلحمل بخش در. است بخش این بر مترتب هایهزینه

 شود که پرداخت دسترسی حق بایستمی ریلی خطوط از استفاده برای ریلی ونقلحمل در اما ،شودنمی

 در دیگر عبارتبه. دشومی صرف هزینه این بابت ریلی ونقلحمل هایشرکت درآمد از درصد 7٠ بعضاً

 توسعه و نگهداری هایهزینه آهن،راه شرکت که است گونه این سياست این ریلی ونقلحمل بخش

 توسعه و نگهداری هایهزینه دولت که حالی در کندمی دریافت ونقلحمل هایشرکت از را زیرساخت

 از ایعمده بخش ریلی ونقلحمل حاضر حال در .است دهکر تقبل خود را ایجاده بخش در زیرساخت

 هزینه پرداخت صورت در که است شرایطی در این و کندمی پرداخت دسترسی حق بابت را خود درآمد

 در دسترسی حق پرداخت از ناشی اضافی هزینه رغمبه ایجاده ونقلحمل سيستم در سوخت واقعی

 دنكرن داشت. لحاظ خواهد مزیت ایجاده ونقلحمل روش بر مذکور روش ریلی، ونقلحمل سيستم

 که هشد موجب کالن هایگيریتصميم در ایجاده ونقلحمل تلفات و خسارات از ناشی هایهزینه

 خسارات و تلفات دکر اضافه باید. شود واقع توجه مورد کمتر باال، بسيار ایمنی رغمبه ریلی ونقلحمل

است. در مطالعات  جبران غيرقابل جانی منظر از اما ،کرد جبران مادی منظر از بتوان شاید را جاده بخش

 های ذکر شده در جدول ذیل خالصه شده است:صورت گرفته راهكارها برای رفع چالش

 

 نظارت و . راهكارهاي پيشنهادي براي برطرف ساختن چالش قانونگذاري5جدول 

 مطالعه درصد راهكار فيرد

1 
 ،مدیران برای ترانزیتی هایعرصه دیگر به نسبت ریلی ونقلحمل مزایای تبيين

 گيرانتصميم و سازانتصميم
35 

2 

 و سياستگذاری منظوربه «ریلی صنعت سياستگذاری کميته» تشكيل پيشنهاد

 کشور ترابری، و راه معادن، و صنایع وزرای از متشكل ریلی، صنعت در سازیتصميم

 اتتجهيز و ناوگان توليدکنندگان صنفی انجمن نمایندگان و شهرسازی و مسكن و

 قلمست کارشناسان بازرگانی، اتاق ریلی، نقلوحمل هایشرکت صنفی انجمن ریلی،

 سمجل معادن و صنایع و عمران هایکميسيون نمایندگان و کميته رئيس دعوت با

 اسالمی شورای

24 

3 
 چون نهادهایی مشورتی مراکز برای ریلی عرصه تخصصی مشاوران از استفاده

 (اسالمی شورای مجلس هایپژوهش مرکز مانند) اسالمی شورای مجلس
22 

4 

 فوری رفع برای) مدتکوتاه اندازچشم اجرای قابل تخصصی سند تدوین لزوم

 به کشورمان شدن تبدیل جهت ریزیبرنامه برای) بلندمدت و( کنونی معضالت

 ریلی ونقلحمل برای( منطقه ریلی ترانزیت هاب

1٠ 

 9 نعتص این نيازهای و مزایا به توجه با ریلی صنعت برای دولت صحيح بندیاولویت 5

 .همان: أخذم

 



 

 

 

 ونقل ريليروكراسي در حوزه حملوهاي مديريتي و بچالش. 7

آثار مطالعه شده بر ضعف عملكرد حوزه مدیریتی در ها هستند که های مدیریتی آن دسته از چالشچالش

تنوع و نوآوری در اشاره شده است. عدم اجرای قوانين موجود و عدم به آنها کشور  ونقلحمل

ریلی از رشد و بالندگی و کمک  ونقلحملها و محروم ماندن صنعت موجب ایجاد چالش ،هاگيریتصميم

 خریدپيش قرارداد آهنراه چنانچه که معتقدند به اقتصاد کشور شده است. به عنوان مثال، کارشناسان

 آن واردات و شد خواهد حل واردات به نياز بدون کشور ریل تأمين مشكل کند، امضا آهن ذوب با ریل

اما متأسفانه  ،شودمی تلقی ریلی ونقلحمل صنعت نياز مورد تجهيزات ساخت در داخل توان به پا پشت

افزوده است.  ونقلحملگيران این حوزه، بر محروميت عرصه نگاه وارداتی در بين مدیران و تصميم

ریلی و  ونقلحملریلی، نبود نگاه سيستمی و بلندمدت به  ونقلحملتخصصی نبودن مدیران حوزه 

های عمده در نظر گرفت. توان از جمله چالشهمچنين عدم توانایی در جذب سرمایه در این حوزه را می

های کشور و طوالنی بودن امورات گمرکی از دیگر گالیه ونقلحملروکراسی سنگين اداری در صنعت وب

ر های گذشته اولين محموله تجاری هند از طریق بنداست. در ماه ونقلملحتاجران و متوليان صنعت 

گيرد به دليل  انجامروز  12 در چابهار به ایران آمد و از آنجا به افغانستان رفت. این پروسه که قرار بود

روز به طول انجاميد. تكرار این مسائل موجبات حذف  3٠روکراسی سنگين در داخل کشورمان حدود وب

کند. در مطالعات صورت گرفته، برای حل ای فراهم میالمللی و منطقهاز مسير ترانزیت بينرا ن ایرا

 روکراسی صنعت ریلی راهكارهای زیر توصيه شده است:وهای مدیریتی و بچالش

 

 روكراسيو. راهكارهاي پيشنهادي براي برطرف ساختن چالش مديريتي و ب6جدول 

 مطالعه درصد راهكار فيرد

1 
 خصوصبه ونقلحمل عرصه یتخصص رانیمد تيترب کيآکادم مراکز توسعه

 یلیر ونقلحمل
5٠ 

2 
 و بارانداز شدن یكيمكان نيهمچن و ليتسه و یگمرک امورات ونيزاسيمكان

 دارد عهده بر چالش نیا حل در ییبسزا نقش یريبارگ
28 

3 
 زا استفاده بر ديکأت و نيمع بودجه فیرد نييتع در یاسالم یشورا مجلس نقش

 عرصه نیا در یتخصص رانیمد
22 

 .همان: أخذم
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 ونقل ريليهاي خارجي در حوزه حملچالش. 8

شده است. تأکيد  ها بر صنعت ریلی کشورهای بيرون از قبيل تحریمها به عوامل و تكانهدر این دسته از چالش

گذاشتن ایران از مسيرهای ترانزیتی  های اقتصادی در کنارها به اثربخشی تحریماین دسته از چالشدر 

شود. البته ای اشاره شده که در بلندمدت باعث محروم ماندن کشورمان از این مزیت میالمللی و منطقهبين

های سياسی و اقتصادی، آنقدر ها و کارشكنیقابل ذکر است که مزیت جغرافيایی ایران با وجود همه تحریم

تواند با تعدیل اغماض است. در این مسير جمهوری اسالمی ایران می غيرقابل به صرفه است که تقریباً

آفرینی برای مسيرهای ترانزیتی ای خود و تعامل اقتصادی با کشورهای منطقه در پی ارزشمنطقههای سياست

. البته این مهم مستلزم ایجاد زیربناها و مسيرهای متنوع ترانزیتی در کشور است. متأسفانه عدم باشدخود 

های تغيير ترانزیتی دیگر کشورها نسبت به مسيرهای ترانزیتی ایران، باعث شده زمزمه وجه به درخواستت

شدن مسير جاده جدید ابریشم از ایران به مسيرهای جایگزین مطرح شود. ترکيه در این بين و برای تبدیل 

ار در تالش است و به صراحت ه هاب ترانزیت منطقه و معرفی خود به عنوان حلقه وصل آسيا به اروپا بسيب

های ترانزیتی و جغرافيایی ها ربوده شده، اگر از مزیتطور که بازارهای منطقه توسط ترك توان گفت همانمی

 خود بهره نگيریم، این فرصت را هم به راحتی از دست خواهيم داد.

 درياي غرب در جنوبـ  شمال كريدوردر آثار مطالعه شده، تقویت کریدورهای ترانزیتی موجود )

 جنوب سمت به و دهکر عبور ایران و آذربایجان روسيه، از خود مسير در که نو دهلی تا فنالند از خزر

 یابد و پروژهمی امتداد شرقی جنوب آسيایی کشورهای و هند اقيانوس حوزه کشورهای و فارس خليج

 قرار احداث دست در که است مسير این گسستگی تنها کيلومتر 372 طول به آستارا ا رشت ا قزوین

 کشورهای و فارس خليج مناطق و ایران جنوب کهخزر  درياي شرق در جنوب ـ شمال كريدوردارد، 

 ـ آباداسالم كريدورنماید، می متصل شمال در روسيه و CIS کشورهای به را آسيا شرقی جنوب

است( و تالش  شده عملياتی کریدور این زاهدان ا بم ا کرمان محور افتتاح با که استانبول ـ تهران

 و ترانزیت که غربي ـ شرقي جهت در اروپا ـ آسيا) کریدورهایبرداری برای نهایی شدن و بهره

. کندمی عبور مسير چند از گيردبرمی در آفریقا و اروپا خاورميانه، آسيا، کشورهای ميان را ونقلحمل

 و یونان به مدیترانه دریای طریق از و سوریه عراق، ایران، ،CIS کشورهای به چين نخستين جایگزین

 هند، بنگالدش، ميانمار، چين، از بعدی جایگزین. یابدمی امتداد اروپا و ترکيه به ایران از اینكه یا و اروپا

 به و شروع چين از هم دیگری مسير. یابدمی گسترش اروپا و سوریه عراق، سمت به ایران پاکستان،

 كريدورشود، می منتهی اروپا و ترکيه به آنجا ازو  ایران و افغانستان تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان،

 امتداد بندرعباس به ترکمنستان و ازبكستان از عبور با و آغاز قزاقستان از که بندرعباس ـ آلماتي

 و ترکمنستان ازبكستان، از عبور با و شده شروع قزاقستان که ازاستانبول  ـ آلماتي كريدوریابد، می



 

 

 

 ـ افغانستان ـ تاجيكستان ـ قرقيزستان ـ چين ريلي جديد كريدوررسد و می ترکيه به ایران

 قرار داشت.تأکيد  موردايران( 

 

 ونقل ريلياستقالل بخش خصوصي و شفافيت آماري در حوزه حمل .9

به  کشور، تقریباً وجود اقتصادبا  هاسازیونقل ریلی مانند دیگر خصوصیسازی در صنعت حملخصوصی

ریزی و نداشتن نقشه راه بوده است. های این شكست در عدم برنامهشكست منجر شده که البته ریشه

گفته  یخصولتبه آن  که اصطالحاً)ونقل ریلی با ورود بخش عمومی غيردولتی عت حملنسازی در صخصوصی

بخش خصولتی همراه شد. رانت اطالعاتی  گذاری و عدم توان رقابت بخش خصوصی و، با موانع سرمایه(شودمی

راه را برای رشد بخش خصوصی در صنعت  بخش خصولتی و عدم شفافيت آماری برای بخش خصوصی، تقریباً

 زدهشتاب هابخش برخی در حداقل آهنراه در سازیخصوصی بست کشانده است. روشونقل ریلی به بنحمل

 حوزه در هاگذاریسرمایه درصد 85 حاضر حال دارد. درنياز  موارد برخی در اصالح و بازنگری به و بوده

 این در خصوصی بخش واقعی سهم اساس، این بر که گيردمی صورت هاخصولتی ناحيه از ریلی ونقلحمل

 پرداخت عدم ،شده ریلی ونقلحمل صنعت گيرگریبان که یدیگر مشكل .است درصد 15 حدود عرصه

 اعتباری شده ارائه تسهيالت و است زیرساختی بخش در گذاریسرمایه برای خصوصی بخش به تسهيالت

 و قوانين تدوین و تعيين فوق، موارد به توجه . باشودمی سرازیر خصولتی بخش سمت به کماکان که هم

 سهولت با آنها بر تكيه با بتواند خصوصی بخش تا بوده ضروری بسيار ریلی ونقلحمل صنعت نياز مورد مقررات

 هنوز ریلی ونقلحمل شبكه به آزاد دسترسی هاینامهآیين از بسياری چراکه ،بپردازد خود فعاليت به بيشتری

 :شودمیهای این بخش، این راهكارها پيشنهاد است. برای حل چالش نشده تدوین هم

 

 . راهكارهاي پيشنهادي براي برطرف ساختن چالش بخش خصوصي و شفافيت آماري7 جدول

 مطالعه درصد راهكار فيرد

1 

 دجایا نيهمچن و یخصولت یهابخش یبرا یمال و یاطالعات یهارانت از یريجلوگ

 و یخصوص بخش از تیحما یهاراه از یكی گذاران،هیسرما یبرا یاطالعات تيشفاف

 .است بخش نیا در گذاریهیسرما رونق

3٠ 

 22 سازمان سطح در قراردادها یقانونمند و یسازشفاف 2

3 
 ارياخت در تيحاکم و یخصوص بخش به امور یواگذار با یخصوص بخش به اعتماد

 .باشد آهنراه
2٠ 

4 
 شبخ به هاتيفعال یواگذار تیمحور با مختلف یگذارهیسرما یهابسته یطراح

 آهنراه توسط هيعال نظارت و( زاتيتجه و امكانات یواگذار نه) یخصوص
16 

5 

 هيته دكریرو با و موجود یقانون یبسترها وجود به توجه با تواندیم آهنراه شرکت

 و برداربهره یهاشرکت هيکل ورود نهيزم الزم نيتضام ارائه و یقیتشو یهابسته

 .کند فراهم هیسرما بازار بهرا  ويلكوموت و واگن مالک

12 

 .همان :أخذم
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 ريلي لونقبندي حوزه حملجمع

 آن هم محيطیزیست هایآلودگی. است باصرفه و ایمن ارزان، ریل طریق از ونقلحمل گفتيم چنانكه

 سبز ونقلحمل عنوان به ریلی ونقلحمل از ،دنيا در کهجایی تا است کمتر باال بسيار تناژ با حمل دليلبه

 242 حدود ،1395 تا 139٠ هایسال بين ساده محاسبه یک شود. درمی یاد زیستمحيط داردوست و

 هایمحاسبه .است داشته وجود نيز ریل آن موازات به که شده حمل هاییجاده طریق از بار تن ميليون

 جاده طریق از بار حمل از ترارزان ریال756 کيلومتر هر در ریل روی بر بار تن هر حمل داده نشان دقيق

 رقم به کنيم، ضرب جاده با ریل بار حمل قيمت تفاوت و شده پيموده مسير در را بار این اگر و است

 کشور به خسارت و النفععدم تومان ميليارد هزار13 یعنی این و رسيممی تومان ميليارد هزار13 هنگفت

 شود. دیگر ایتوسعه هایطرح صرف توانستمی که

 ارزی درآمد دالر پنجاه تا تواندمی کشور در بار تن هر ترانزیت و همچنين گفتنی است که حمل

 توانمی بگيریم نظر در نيز و... را بيمه چون دیگری موارد اگر، و باشد داشته پی در کشور و آهنراه برای

 موضوع این باشد. البته داشته ما کشور برای درآمد دالر یكصد تا تواندمی بار تن هر ترانزیت که کرد ادعا

 باشند داشته را الزم تضمين هم و باشند داشته اطمينان آهنراه به بار صاحبان هم تا مستلزم آن است

 آمادگی دیگر، سوی از و کرده ریزیبرنامه ایبرنامه هایآهنراه ایجاد روی ایران آهنراه دليل، همين به

 بار صاحب به ها،تعرفه و قرارداد طبق کند، عمل بار تحویل در خود زمانی تعهد به نتواند اگر تا دارد

 عرصه در جمله از و است گذاریسرمایه برای زیاد هایجاذبه با کشوری بپردازد. ایران دیرکرد خسارت

 مدیر «چينگوالنی نينو» .مندندعالقه بخش این در گذاریسرمایه به زیادی کشورهای نيز آهنراه

 ونقلحمل آینده آهنراه است معتقد بود، ایران در پيش چندی که ایتاليا آهنراه المللیبين هایپروژه

 شرق بار تواندمی و شده واقع جهان جنوبی -شمالی و غربی -شرقی شاهراه در ایران چون و است جهان

 کشورهای به را فارس خليج در خود جنوبی بنادر در گرفته تحویل بار دیگر، طرف از و اروپا به آسيا

 .است آهنراه در گذاریسرمایه بهشت کند حمل قفقاز و ميانه آسيای

 

 ونقل ريليحملپيشنهادهاي مطالعات آتي در حوزه 

و از موضوع و وقت  رسيدکه ضروری به نظر میها در خالل پژوهش صورت گرفته، وجود برخی چالش

 شود:این پژوهش خارج بود، استحصال شد که به صورت پيشنهادهای مجزا ارائه می

روکراسی سنگين در گمرکات کشور ودر این پژوهش به وجود موانع فراوان گمرکی از جمله ب .1

ای گمرکی بين ایران و کشورهای همسایه، اشاره شد. با توجه به قوانين گمرکی و وانين تعرفهو ق

های متفاوت گمرکی ایران و کشورهای همسایه، ضرورت انجام یک پژوهش در این حوزه و تعرفه



 

 

 

استحصال موانع گمرکی جهت جذب و رونق ترانزیت ایران و تبدیل کشورمان به هاب ترانزیت منطقه، 

 رسد.نظر میه وری بضر

ت نسبی ای و ضرورت نوسازی این ناوگان و وجود مزیبا توجه به عمر باالی ناوگان جاده .2

ای، بررسی این ونقل ریلی و جادههای حملکشور در زمينه ریل و واگن و همچنين اشاره به مزیت

 .دشومشخص  ونقلکرد کشور در زمينه حملرسد که اولویت هزینهنظر میه موضوع ضروری ب

ایگزین جبا توجه به برنامه کشورهای همسایه ایران در زمينه ایجاد مسيرهای ترانزیتی  .3

ی و ملموس فایده ایجاد و تقویت مسيرهای ترانزیت ا کشورمان، لزوم یک پژوهش برای بررسی هزینه

محترم  گانای و جهانی، برای نمایندکردن عواقب اقتصادی کنار ماندن ایران از ترانزیت منطقه

 شود.مجلس شورای اسالمی به فوریت احساس می
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 (الف)پيوست 

 . اطالعات عمومي مطالعه1

 --- كد مطالعه

 اهميت ترانزیت در ایران و مشكالت آن عنوان مطالعه

 آهنمرکز تحقيقات راه نام نويسنده

 آهن جمهوری اسالمی ایرانسایت راهوب محل انتشار

 خورسند یمهد طرحنام همكار 

 1389 سال انتشار

 ارشنامه       پروژه تحقيقاتی   کتاب      مصاحبه       گزپایان          مقاله  نوع مطالعه

 حوزه مطالعه

 نقل در حوزه ریلی وهای حملچالش

 ای ونقل در حوزه جادههای حملچالش

 ونقل در حوزه هواییهای حملچالش

 در حوزه دریایی ونقلهای حملچالش

 

 . خالصه اطالعات علمي مطالعه2

 لهئبيان مس

مزایای  از ناسبم بسيار جغرافيایی موقعيت در گرفتن قرار لحاظ به که است کشورهایی جمله از ایران؛ اسالمی جمهوری

راستای  در زایام این از تواندمی کارامد و مطمئن ارتباط نقل ووحمل شبكه گسترش با و بوده مندبهره خوبی ترانزیتی

قاله درصدد این م .کند استفاده مطلوب نحو به منطقه در خود استراتژیک موقعيت ارتقای و ارزی درآمدهای افزایش

 نقل کشور را مورد مطالعه قرار دهد.واست تا مشكالت عمومی سيستم حمل

 

 متدلوژي

 

 نتايج مطالعه

 خود نوبه هب ایران نيز حال عين در و شودمی برقرار خاکی و آبی مرزهای طریق جهان از کشور 15 با ایران ارتباط

 این دیگر طرف زا. نماید نقش ایفای جهان( مناطق سایر و یكدیگر )با این کشورها ميان ارتباطی پل عنوان به تواندمی

 عالوه خود نوبه به نيز عامل این که برخوردارند نيز زیادی درآمدهای و از داده جای خود در را بزرگی جمعيت کشورها

 ثرؤم منطقه رد تجارت و ترانزیت توسعه عامل عنوان به تواندمی خدادادی ملی هایثروت و منابع داشتن اختيار در بر

 اروپایی شورهایک با آسيا شرق بين تجاری رابطه همچنين برقراری و فارس خليج با ميانه آسيای کشورهای ارتباط. باشد

 طریق از را روابطی چنين تا آنند دنبال به کشورها از این بسياری که نحوی به است صرفه به مقرون بسيار ایران طریق از

 .کنند برقرار ایران

 

  



 

 

 

 

 پيشنهادها

 

 پيشنهادهای مطالعه 

برای رسيدن به اهداف ترانزیتی کشور 

 :باید به این نكات توجه شود

مدت و داشتن نقشه راه برای جذب بلندریزی برنامه .1

 گذارسرمایه

نقل به خصوص وواسپاری امور مدیریتی حوزه حمل .2

ها و عدم دخالت ای به شرکتنقل جادهودر حمل

 نقل ورانندگان در امور مدیریتی حوزه حمل

 نوسازی این که نقل ریلیوحمل ناوگان نوسازی .3

 .شودمی بيشتر اشتغال باالرفتن باعث

 حضور غيردولتی؛ بخش با دولتی بخش عدم رقابت .4

 از بار حمل در خصوصی بخش رقيب دولتی هایشرکت

 شدن تنگ به منجر هواپيمایی و جاده، کشتيرانی طریق

 .است شده خصوصی هایشرکت بر عرصه

های کن کردن فسادهای اداری و رانتریشه .5

اقتصادی در عرصه مدیریتی از طریق قانونگذاری شفاف 

 و عادالنه

 نقل ریلیومشكالت عمومی حوزه حمل چالش مستخرج

  سایر پيشنهادها
 

 )ب(پيوست 

 كشور نقلوحمل حوزه در مطالعات عنوان

 نقل ریلی:وحمل

 اهميت ترانزیت در ایران و مشكالت آن

 خزر ایران و خطوط انتقال انرژی حوزه

 نقل )مجله تخصصی صنعت ریلی(وندای حمل

 2٠15نقل ریلی ایران و چند کشور جهان در سال وحملهای مهم مقایسه برخی شاخص

 وری در صنعت ریلیمصائب بهره

 های اقتصادی جهانهای ارتباطی قطبشبكه ریلی ایران، یكی از پل

 جنوب و نقش آن در توسعه شهرهای همجوار ا بررسی جایگاه چابهار در ترانزیت شمال

 نقل ریلی کشوروبررسی صنعت حمل

 ترانزیت بر درآمد ارزی کشورتأثير 

 های ایراننقل بر رشد اقتصادی استانوهای حملبررسی تأثير توسعۀ زیرساخت

 نقل ریلی ایرانوتحليل وضعيت و پيشنهاد راهكارها و اقدامات اجرایی کالن جهت توسعه و ارتقای حمل

 جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

 ترانزیت ریلی و راهكارهایی برای بهبود مدیریت آنها و مشكالت بررسی فرصت

 خطر حذف ایران از ترانزیت ریلی شرق به غرب

 جنوب کليد افزایش ترانزیت بار ا آهن شمالراه

 نقل وتحليل بنيادی صنعت حمل

 ميليارد دالری ترانزیت کاال برای کشور 3٠فرصت 

 گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصاد ایرانسرمایه نقل بروگذاری دولت در زیرساخت حملاثر سرمایه

 نقل همگانی مورد نياز در شهرهای ایرانوهای حملارائه روشی برای انتخاب سيستم

 نقل واصالح الگوی مصرف در بخش حمل

 مجلس -نقل ریلیواصالح قانون دسترسی به حمل

 ایههای بازار سرمای در ایران با تمرکز بر ظرفيتونقل جادههای زیرساختی حملالگویی برای تأمين مالی طرح



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 كشور نقلوحمل حوزه در مطالعات عنوان

 المللی شمال ا جنوباهميت کریدور بين

 ترانزیت ریلی به اروپا ایران محور

 های جدید ریلیایران و ترکيه در مسير همكاری

 های نفتیفراوردهنقل ریلی وبررسی سهم بازار حمل

 نقل چندوجهی در کشوروحملبررسی موانع و راهكارهای بهبود و توسعه 

 تأثير کریدور شرق به غرب ایران بر روابط اروپا و شانگهای

 ثر در مطلوبيت کریدورهای ترانزیت ریلی بارؤتحليل دیناميكی پارامترهای م

 ترانزیت کاال و مشكالت آن در ایران

 تعدد متولی؛ عامل ناکامی ترانزیت

 نقل ایران در دنياوتنزل رتبه حمل

 انداز توسعه ریلیجای خالی نقدینگی در چشم

 2٠3٠ای کاال تا سال حذف ایران از ترانزیت منطقه

 نقل ریلی در برنامه ششم توسعهودالیل عدم توجه به حمل

 گذردها میراه اقتصاد مقاومتی؛ از توسعه زیرساخت

 اندازی خط ریلی پاکستان قزاقستان از ایرانراه

 ونقل ریلیوری حملبهرهراهكارهای افزایش 

 جاده و ریل رقابت نابرابر

 ا تفليس رقيب جدید ترانزیت ریلی ایران حرکت اولين قطار کارس

 ها برای دور زدن ایرانگذاری تركسرمایه

 نقل ریلی در ميان کشورهای حوزه اکووسهم ناچيز حمل

 اینقل ریلی نسبت به جادهوشناسایی موانع حمل

 نقل هوشمند بر مبنای استراتژیکوحملطراحی 

 غربت قطار در بنادر

 هایی که در ترانزیت ریلی از دست رفته استفرصت

 المللی در انتظار ایراننقل بينوقطار حمل

 هاهای ترانزیت ریلی در داخل کشور است نه در تحریمگلوگاه

 نقل ولجستيک در حمل

 نقل ریلیونقشه راه حمل

 نقل قزاقستانوحملوضعيت 

 جویی انرژینقل ریلی کشور با در نظر گرفتن منافع ناشی از صرفهوارزیابی اقتصادی طرح توسعه شبكه حمل

 های کشورهای آسيایی و خاورميانهآهنآهن جمهوری اسالمی ایران در مقایسه با راهارزیابی کارایی راه

 اینقل چندوجهی برای همكاری منطقهوافغانستان، ارتباط ریلی، درآمدی بر سازوکار حمل ا ایران

 نقل ریلی در ایرانوبرآورد تابع تقاضای حمل

 نقل ریلی در ایرانوجایی مسافر در شبكه حملهثر بر جابؤبررسی عوامل م

 تاندهس ا ای اقتصادی با استفاده از جدول دادههنقل ریلی با سایر بخشوتجزیه و تحليل روابط متقابل صنعت حمل

 هانقل در ایران؛ موانع و محدودیتوسازی بخش حملتحليلی بر خصوصی

 ونقل ریلی در ایرانتدوین راهبردهای توسعه حمل

داخل متن آمده است.ا 



 16412 :شماره مسلسل شناسنامه گزارش

 ونقل حوزه ریلیهای حملچالش (2گزارش فراتحليل )عنوان گزارش: 

 

 

 (نقلوحمل )گروه زیربناییمطالعات  :نام دفتر

 مهدی خرسندی تهيه و تدوين:

 مرتضی سامتیمدير مطالعه: 

 افشين، محمدتقی فياضیحسين  علمي: انناظر

 ــــــ: تخصصي ويراستار

 ــــــويراستار ادبي: 

 

 

  :هاي كليديواژه

 ونقل ریلی. حمل1

 نقلوهای حمل. چالش2

 

 

 8/2/1398 تاريخ انتشار:

 


