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 ǴǭƴǢǭ 
» اصالح الگوي مـصرف « بخاطر ضرورت هاي بسیار اقتصادي و اجتماعی، سال   1388سال  

لکن با توجه به ابعاد گسترده تغییرات و اصـالحات و اهمیـت تاثیرگـذاري              . نامیده شده است  
ح بـراي   آنها در زندگی ملت شاید یک دهه تـالش مـستمر و اسـتفاده از راهکارهـاي صـحی                  

چرا که ابتدا باید دردها را بدرستی شناخت و با کـم  . دستیابی به اهداف مورد نظر الزامی باشد  
سپس تعاریفی فراگیر و قابل قبول جامع از اصـالح الگـوي مـصرف              . و کیف آنها آشنا گشت    

تدوین نمود و آنگاه به رهیابی پرداخت و راه و روش هاي نوئی را براي انجام اصـالحات بـه           
 گرفت و در طول زمان با استفاده از بازخوردها و اصالح روش هاي انتخابی به سر منـزل                   کار

 . مقصود نزدیک شد
در چرخه اقتصاد یک کشور، حمل و نقل عاملی است که تمامی ارکان اقتصادي از ابتـداي       

اگـر حمـل و   . امر تولید تارساندن کاال به بازارهاي مصرف نهائی را تحت تاثیر قرار می دهـد          
نقل را در ابعاد و تعاریف کالن آن در نظر بگیریم هیچ فعلی در اقتصاد جامعه بـدون اسـتفاده              

به همین دلیل داشتن یک صنعت حمل و نقـل فعـال و کـارا               . از این صنعت انجام نمی پذیرد     
شاید بیشترین تاثیر را در افزایش یا کاهش بهره وري از دیگر عوامل تولید و مـصرف داشـته                    

 . باشد
توجهی خـاص اقـشار مختلـف     فانه در کشور ما این صنعت طی سالیان متمادي با بی         متاس

مردم و مسئولین قرار گرفته و یکی از بخشهائی است که اسـراف و تبـذیر در آن بـه راحتـی                      
آنچه که در این مجموعه ارائه شده نگاهی اولیه به بحث اصالح الگوي مـصرف             . مشهود است 

نظر دست اندرکاران سایر بخشهاي اقتـصاد بتـوان          با امعان  در صنعت حمل و نقل می باشد تا       
 . بسوي اهداف متعالی گام برداشت

حاصـل کـار کارشناسـانه و       » الگوي مصرف در حمـل و نقـل       «رو با عنوان    مجموعه پیش 
 .گرددجمعی کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور گمرکی است که تقدیم می

براي مصرف مناسب در سال الگـوي مـصرف در          گشایی صحیح   امید است این گزارش راه    
 .صنعت حمل و نقل کشور باشد
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 اصالح الگوي مصرف در بخش حمل و نقل
 

  تحرکـات فراوانـی در نهادهـا   ، اصالح الگوي مـصرف  و معرفی آن به عنوان سال      1388با آغاز سال    
 میلیـارد دالر سوبـسید   300به گزارش مجلـه اکونومیـست در حـال حاضـر             .و سازمانها به وجود آمد    

 میلیـارد  56ایـران بـا   .ا.انرژي شامل فرآورده هاي نفتی، گاز و برق در دنیا پرداخت مـی شـود کـه ج             
و هندوستان با حدود نیمی از ایـن مقـدار در رتبـه هـاي          کشورهاي چین   . دالر در رتبه اول قرار دارد     

 . دوم و سوم می باشند
ي که تحت پوشـش دارد یکـی از نخـستین اولویـت هـاي      ه او نقل با توجه به گستر  بخش حمل 

منابع حاصل از تولیـد کـشور    درصد   10در حالی که حدود     . الگوي مصرف در جامعه می باشد     
 درصد 8حدود ه اي که از این بخش به دست می آید افزودارزش . و نقل می شود صرف حمل

. الگوي مصرف در بخش حمل و نقل از اهمیت ویژه اي برخوردار اسـت بنابراین اصالح   . است
مدیریت عرضه و تقاضا مقوله اي است که توجه به آن می تواند اصـالح الگـوي    و   برنامه ریزي 

از ر رفتـار اسـتفاده کننـدگان    بـ یت مدیر. را در بخش حمل و نقل مورد تأکید قرار دهد     مصرف  
شـرکت هـا و   (عرضه کنندگان سیستم حمل و نقل بر رفتار مدیریت ) مردم(سیستم حمل و نقل    

از اعـم مـوارد در رابطـه بـا اصـالح      ) زیربناها(بر توسعه شبکه حمل و نقل   و مدیریت ) رانندگان
ارائه پیشنهادات این گزارش شامل بررسی و . مصرف در بخش حمل و نقل کشور است       الگوي  

بخـش حمـل و نقـل جـاده اي، ریلـی،      پـنج  و نظراتی در خصوص اصـالح الگـوي مـصرف در        
 .  و خطوط لوله می باشد، هواییدریایی

 

 حمل و نقل جاده اي
 

اصالح الگوي مصرف در بخش حمـل و نقـل جـاده اي را در چهـار زیـربخش ذیـل مـی تـوان             
 : بررسی کرد

 ناوگان حمل و نقل جاده اي . 1
 زیربناها و زیرساختهاي حمل و نقل جاده اي . 2
 ساختار بخش حمل و نقل جاده اي . 3
 فن آوري هاي جدید در بخش حمل و نقل جاده اي . 4
 



 

 
 ناوگان حمل و نقل جاده اي . 1

مهمترین عرصه اصالح الگوي مصرف در بخش حمل و نقل جاده اي نوسازي ناوگان حمـل و              
نوسـازي  . اي ناشی از مصرف سـوخت در ایـن بخـش مـی باشـد         نقل جاده اي و صرفه جویی ه      

 : در چهار زیربخش ناوگان
 کاهش مصرف انرژي ) الف

 کاهش تصادفات ) ب
 کاهش اثرات تخریبی بر محیط زیست ) ج
 افزایش اشتغال ) د

 . اثرات مستقیم داشته که به بررسی آنان خواهیم پرداخت
 

 کاهش مصرف انرژي ) الف
 

در این . ور یکی از موارد مهم و اساسی در بحث الگوي مصرف می باشد      مصرف انرژي در کش   
رابطه مصرف سوخت در حمل و نقل عمومی و خصوصی کشور از جمله موضوعات کلیدي به 

 میلیـون لیتـر در   8/66 بـه  1353 میلیون لیتر در روز در سـال     8/8مصرف بنزین از    . می رود  شمار
 8/91 سال به 35 میلیون لیتر در روز طی 5/17 نیز از  افزایش یافته و مصرف گازوئیل    1387سال  

 .  درصدي را شامل می شود424در روز افزایش داشته که رشد  میلیون لیتر
ایران از نظـر ارائـه بنـزین سـومین         .ا.نشان می دهد که ج    بررسی هاي مصرف سوخت در کشور       

 36ن اسـت و بـیش از   و از نظر یارانه پرداختی بـه ایـن کـاال از نخـستین کـشورهاي جهـا             کشور
متوسط مصرف .  در ایران مصرف شده است    2007درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال        

در حـالی کـه متوسـط    . لیتـر در روز مـی باشـد    8خودروهاي بنزینـی در کـشور حـدود      سوخت  
 لیتـر،  5/3 لیتر، انگلـیس  5/2 لیتر، آلمان و ژاپن 9/1در کشور فرانسه     خودروهامصرف سوخت   

در ایران هر ده سال یکبـار مـصرف سـوخت دو          . می باشد   لیتر در روز   3/7 و آمریکا    5/6 کانادا
در حـال  .  سال یکبار دو برابـر مـی شـود    50 در حالیکه میزان مصرف جهانی هر        ه است برابر شد 

از بودجـه  خـش زیـادي   در ایـران مـصرف مـی شـود و ب       درصد مصرف سوخت جهان      9حاضر  
در صورت استفاده اسـتاندارد و رعایـت      حالیکهدر  . ختصاص دارد ساالنه دولت به یارانه بنزین ا     

به راستی ریشه و عامـل  . یکی از صادر کنندگان بنزین باشد    می تواند    ایران.ا.الگوي مصرف، ج  



 

آیا مردمـی کـه بـه چنـین رفتـاري عـادت کـرده انـد یـا          . اصلی عدم تعادل در مصرف کجاست    
و صـادرات خـودرو، قیمـت     د خـودرو، واردات سیاستهاي ناکارآمد و غیرواقعی در حوزه تولیـ      

 .  سایر مسایلهاي غیرواقعی و یا

 درصـد از جابجـایی در   90حمل و نقل کـاال همـواره بـا بـیش از     جاده در بین روشهاي مختلف     
 میلیون 500سالیانه بیش از . محسوب می شودسطح کشور با عنوان عمده ترین روش حمل کاال 

عمـر متوسـط ناوگـان جـاده اي بـاربري      . می شـود  اده جا بجا    در سطح کشور از طریق ج      تن بار 
 بـه  70متوسط میزان مصرف سوخت کامیون با تکنولوژي دهـه    .  سال می باشد   20کشور حدود   

متوسط میزان مسافت طی شده توسـط کـامیون در   وده که  لیتر در هر یکصد کیلومتر ب   65مقدار  
همچنـین  . وم استانداردهاي جهانی استیک سکه تقریباً  می باشد   کیلومتر 105000سال حدود   

 شـرکت بـاربري و   6500مـی گردنـد کـه بـا      در کـشور جابجـا     میلیون مسافر  800حدود  سالیانه  
 کشته در تصادفات رانندگی چهره بخش حمـل  27000و  مسافربري اعم از داخلی و بین المللی      

مـومی بـاربري و   عهـزار دسـتگاه ناوگـان    سیـصد  . و نقل جاده اي کـشور را نمایـان مـی سـازند        
  کهو ترابري بدون محاسبه راههاي روستایی   راه طول راههاي تحت پوشش وزارت       درمسافري  

حمـل و نقـل جـاده اي یکـی از        ناوگـان   نوسـازي   . ، تـردد مـی نماینـد       کیلومتر می باشد   74000
با توجه بـه   . استجاده اي   عمومی   بخش حمل و نقل      مهمترین شاخصه هاي الگوي مصرف در     

 و نقل جاده اي کشور عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می شود، وظیفـه دولـت                اینکه حمل 
در حمایت از این بخش براي بازسازي ناوگان حمل و نقـل جـاده اي کـاال و مـسافر از اهمیـت                

 . اساسی در این رابطه برخوردار است
 افـزایش بهـره وري در    هـاي نیست صنعت حمل و نقل کـاال یکـی از بـارزترین شـاخص          شکی  

سعه اقتصاد ملی هر کشور است، با همه اهتمامی که در سالهاي اخیر در پیشرفت تکنولوژیکی تو
 60از طریق هوایی، دریایی و ریلی در دنیـا صـورت گرفتـه اسـت هنـوز بـیش از              جابجایی کاال 

درصد در ایران از طریق جاده و توسط کـامیون      90در جهان و بیش از      درصد حمل و نقل کاال      
لذا طرح نوسازي ناوگان و خروج کامیونهـاي فرسـوده از چرخـه حمـل و نقـل        . انجام می گیرد  

 . در راستاي الگوي مصرف می باشد ،به همراه دارد کشور که پشتوانه قانونی را نیز
 .حمـل و نقـل اسـت    درصد قیمت تمام شده کـاال و خـدمات در ایـران سـهم     10 تا   8امروز بین   

طبـق گـزارش هـاي    .  درصد است4 حمل و نقل تنها    این در حالی است که در دنیاي آزاد سهم        



 

 درصـد  68 درصد بنـزین کـشور و   95بهینه سازي مصرف سوخت،  منتشر شده از سوي سازمان      
 میلیارد 5در جاده هاي کشور ساالنه     . مصرف می شود  جاده اي    در حمل و نقل    کشور   گازوئیل

لیتـر  میلیـون   165از که در بخش ریلـی بـیش       می شود، این در حالی است        لیتر سوخت مصرف  
 . می گرددمصرف ن

جاده اي دو برابر کشورهایی مثل مـصر و چـین و چهـار    در حمل و نقل     آمارها حاکی است که     
محسوب این کشورها، کشورهاي در حال توسعه . زي سوخت مصرف می شودو اندونبرابر هند 
دو کـشور هنـد و   . اردبا این تفاوت که مـصر پـائین تـر از ایـران و چـین بـاالتر قـرار د        می شوند 

این در حالی است که جمعیـت ایـن       . به مراتب پائین تر از ایران دارند      درآمد سرانه   اندونزي نیز   
 درصـد  30این نکتـه را هـم نبایـد فرامـوش کـرد کـه چـین            .ندران نیست ـبا ای  کشورها قابل قیاس  

 مام ـاالهاي دنیا را تولید و به تـک
 9و حـدود     مچنـین یـک درصـد جمعیـت جهـان را دارد           هایران  . کشورهاي دنیا صادر می کند    

 برابر میانگین جهـانی سـوخت   5 تا 4از طرفی ایرانیان . درصد سوخت جهان را مصرف می کند      
 . می کنند مصرف

 : به طور نمونه صرفه جویی ناشی از نوسازي ناوگان به شرح ذیل خواهد بود
در  ي رسمی کشور بطور متوسط  مصرف سوخت هر کامیون فرسوده بر اساس اعالم سازمانها         -

 لیتر و مصرف سوخت کامیونهاي نسل جدید بـا تکنولـوژي روز   65 تا 70ومتر پیمایش   ل کی 100
  لیتر، از طرفی به دلیل کـاهش وزن و سیـستم آیرودینـامیکی کـامیون هـاي مـدرن        30 تا   33دنیا  

لیتر (  و در نتیجه لیتر محاسبه می گردد8صرفه جویی سوخت هر دستگاه این نوع کامیون ها نیز    
 . کاهش مصرف سوخت را خواهیم داشت) 8+30-65=43

  کیلـومتر تخمـین  105000 متوسط پیمایش یک کامیون در سال براي جابجایی کاال در ایـران     -
 . زده می شود

 : در صورت جایگزینی یک دستگاه کامیون) نفت و گاز( میزان صرفه جویی ساالنه سوخت -
 105000×43/0= 45150لیتر     

 :  سنت یعنی70 قیمت تمام شده هر لیتر گازوئیل براي دولت حداقل -
 

  45150 ×70=  31605    وئی به دالر براي یک دستگاه صرفه ج



 

 تومان در نظر گرفته شـود در نتیجـه بـراي خـروج هـر       1000 اگر قیمت هر دالر بطور متوسط        -
بـاب مـصرف سـوخت صـرفه      میلیـون تومـان فقـط از    31دستگاه کـامیون بـراي دولـت حـدود          

 . اقتصادي خواهد داشت
  سال در ایران تردد می کند25 هزار دستگاه کامیون فرسوده باالي 100 در حال حاضر حدود    -

 می بایست مصرف سوخت از سـبد حمـایتی   1390و بر اساس مصوبه هیأت دولت تا پایان سال         
 هزار دستگاه کـامیون،  000/100میزان صرفه جویی دولت با حذف   در نتیجه   دولت خارج شود    

 .  میلیارد دالر در سال خواهد بود3
از طرف دیگر با نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي، افزایش سرعت حمل و نقل با توجـه بـه           
نو بودن وسیله نقلیه و در نتیجه کاهش مصرف قطعات یدکی و افزایش سفر و بهره وري را هـم      

 . خواهیم بود شاهد
 

 : تصادفاتکاهش ) ب
 

وسایل نقلیه جدید به دلیل باال بودن ضریب ایمنی آنان و برخورداري از تکنولوژي روز منجر به 
 ... وABSفـن آوري وسـایل نقلیـه از جملـه ترمزهـاي      . کاهش تصادفات جـاده اي مـی گردنـد    

 .  نقلیه نقش بسزایی داردهلیدر باال بردن ایمنی وس
کـشته مـی شـوند، نوسـازي     کشور فات جاده اي     نفر در تصاد   27000از آنجائیکه سالیانه حدود     

ناوگان جاده اي بـا توجـه بـه خـارج کـردن ناوگـان فرسـوده از کـشور نـه تنهـا باعـث کـاهش                         
ده درصـد کـاهش در میـزان کـشته هـا و ده درصـد       حتـی  می گـردد، بلکـه      تصادفات جاده اي  

 جویی از این در سال باعث میلیون ها دالر صرفه   و خساراتی  یحکاهش در میزان تصادفات جر    
 درصـد ارزش  7قابل توجه اینکه در حال حاضر .  می گرددجاده اي منظر در بخش حمل و نقل    

 میلیارد تومان در سال ضرر و زیان تـصادفات جـاده اي    9500تولید ناخالص ملی و یا به عبارتی        
 . در کشور می باشد

 
 



 

 

 : اثرات تخریبی بر محیط زیستکاهش ) ج
 

قل جاده اي به دلیـل کـاهش مـصرف انـرژي باعـث کـاهش مـصرف            ي ناوگان حمل و ن    نوساز
و بنزین در آن و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و اثرات تخریبی آن بـر محـیط زیـست              گازوئیل

  .می گردد
 میلیـارد دالر  8 دولـت ایـران متحمـل پرداخـت     2006بر اساس آمارهاي بانک جهـانی در سـال    

است به دلیل فن آوریهاي جدید به کار رفتـه در      بدیهی  . خسارات بابت آلودگی هوا شده است     
اینگونه وسایل نقلیه میزان اثـرات تخریبـی آن بـر محـیط زیـست اعـم از       .. .سیستم هاي موتور و 

آلودگی هوا، آلودگی حاشیه جاده ناشی از روغن ریزي وسایل نقلیه، آلـودگی آب، آلـودگی           
 . الر برآورد می گردد دهامیلیونبه کاهش داشته و میزان آن در سال .. .صدا و

 

 : فزایش اشتغالا) د
 

شرکتهاي تولید کننده کامیون در کشور می توانند با توجه به اینکه اشتغال از دغدغه هاي اصلی 
 نفـر نیـروي مـستقیم خـط     7دولت می باشد با استفاده از ظرفیت هاي خالی خود یعنـی حـداقل              

افزایش ضریب اشتغال  ضمن  میون جدید   کاهر دستگاه    نفر مصرف کننده براي تولید       4تولید و   
 . الگوي مصرف در این بخش گردندبهره وري و اصالح  منجر به افزایش

  
 زیربناها و زیرساختهاي حمل و نقل . 2

 

 زیربناها و زیرسـاختهاي حمـل و نقـل، الگـوي توسـعه شـبکه حمـل و نقـل جـاده اي                    در بخش   
 حمل و نقلدر حال حاضر توسعه شبکه . از چارچوب ها و استانداردهاي معینی پیروي نمی کند

از جمله نکـات  . و یا اگر هم شده است از اجراء بسیار به دور استجاده اي اولویت بندي نشده    
در آن مـسیر  اساسی در توسعه شبکه جاده اي میزان و حجم ترافیک و عرضه و تقاضاهاي آتـی   

اصـالح الگـوي شـبکه    . اسـت داده محلی و یا منطقـه اي  است که جاي خود را به درخواستهاي   
جاده اي کشور نه تنها از تصادفات جاده اي جلوگیري مـی کنـد بلکـه صـرفه جـویی هـایی در               



 

 در حالیکه در حال حاضر چهار به طور مثال. وقت، انرژي و نهایتاً مالی را به دنبال خواهد داشت
 بـاال ایـن   مسیر در شبکه جاده اي کشور بـه طـرف شـمال در جریـان اسـت و بـه دلیـل تقاضـاي         

 این شبکه ها فعالً پاسخگوي درخواستهاي مردم نیست و ضرورت دارد با قیـد فوریـت                ،مسیرها
این شبکه ها بهـسازي، توسـعه و گـسترش یابـد تـا از اتـالف میلیونهـا لیتـر سـوخت در جـاده و                
ترافیک شدید آن در ایام تعطیل و وقت و انرژي مردم جلوگیري به عمل آید، اولویـت عمـدتاً                

راه هاي روستایی و یا راه هاي با تقاضاهاي سیاسی و محلی و با حجم ترافیـک بـسیار کمتـر           در  
بدیهی است اصالح الگوي توسعه در شبکه جاده اي کشور و اولویت بندي آن بر اساس             . است
 . اي واقعی منجر به اصالح الگوي مصرف در این بخش خواهد شدهتقاضا

 
 : ساختار بخش حمل و نقل جاده اي. 3

 

در بخش حمل و نقل، اصـالح سـاختار بخـش    در اصالح الگوي مصرف از جمله موارد اساسی    
 ،در حال حاضر به دلیل خودمالکی وسایل نقلیه توسط رانندگان    . و نقل جاده اي می باشد      حمل

مدیریت بخش حمل و نقل نیز توسط آنان به دلیل عدم وجود سـاختارهاي کامـل صـورت مـی         
  .گیرد

ع خودمالکی در بسیاري از کشورهاي دیگر هم وجود دارد ولی در کشور مـا             در حالیکه موضو  
توجه اساسی به اصل شرکت محوري و اولویت برنامـه   . به یک معضل اساسی تبدیل شده است      

 شرکت محوري خود بـه خـود منجـر بـه اصـالح الگـوي       اساسریزي در ساختار حمل و نقل بر      
قل یکسر بار و یا پیمایش خالی کامیون و مصرف خواهد شد بطوري که شاهد کاهش حمل و ن       

یا مواردي از این قبیل خواهیم بود و در نتیجه با مدیریت شـرکتها بـر بخـش حمـل و نقـل بهـره            
 . خواهد کرد وري هم افزایش پیدا

 
 
 



 

 : فن آوري هاي جدید در بخش حمل و نقل جاده اي. 4
 

  و اسـتفاده از ITز جمله گسترش حمل و نقل ادر بخش از فن آوري هاي جدید  استفاده  هامروز
سیستم هاي نوین دوربین هاي کنترل سرعت در ایمنی جاده ها، ارتقاء به کارگیري تجهیزات و            
عالیم جدید در راهها و استفاده از فن آوري نوین در بهسازي و نگهداري راههـا و دههـا مـورد        

منجر بـه  و متناسب از آن ه و استفاده بهینگسترش تکنولوژي در حمل و نقل جاده اي      و یا   دیگر  
 . وي مصرف در این بخش خواهد گردیداصالح الگ

حوزه هاي دیگري که در بخش حمل و نقل جاده اي در جهـت رعایـت الگـوي مـصرف بایـد              
 : ، عبارتند ازدمورد توجه جدي قرار گیر

سـاده سـازي اسـناد و    و هزینه هـاي حمـل و نقـل از طریـق کـاهش تـشریفات،          کاهش زمان   ) 1
 ات مقرر

 مشارکت بخش خصوصی در مدیریت و برنامه ریزي حمل و نقل جاده اي و نظارت بر آن ) 2
 افزایش بهره وري از طریق بکارگیري نیروي انسانی ماهر و متخصص ) 3
 افزایش میزان جذب سرمایه گذاري و مشارکت بخش هاي خـصوصی و غیردولتـی داخلـی         ) 4

 و خارجی 
 درکاران بخش حمل و نقل جاده اي انارتقاء فرهنگ و آموزش دست ) 5
 

 : پیشنهادات
 

 تسریع در نوسازي ناوگان جاده اي با تأکید بر ناوگان باربري ) 1
  سال و بر اساس استانداردهاي اروپایی 3اجازه واردات کامیون با حداکثر عمر ) 2
 8الـی   4راه اندازي اعطاي وام و لیزینگ با کمک دولت براي پرداخت وام هـاي کـم بهـره      ) 3

 درصد 
 تکمیل شبکه جاده اي کشور بر اساس حجم ترافیک و عرضه و تقاضا با تأکید بـر طرحهـاي   ) 4

 نیمه تمام 



 

 تأکید بر شرکت محوري و ارائه ساز و کارهاي الزم براي تقویت این بخش ) 5
  در بخش حمل و نقل جاده اي ITگسترش فن آوري و ) 6
  قیمت و میزان آن کاهش مصرف سوخت از طریق بهینه سازي) 7

 
 : حمل و نقل ریلیاصالح الگوي مصرف در 

 

 : تاریخچه
راه آهن در تهران محل فعلـی ایـستگاه راه    اولین کلنگ ساختمان سراسري 1316 مهرماه   23در  

 به پایان رسید و در خط شمال و جنوب در    1317 مردادماه   27آهن تهران به زمین زده شد و در         
 بـا تـشریفات خاصـی بهـره     1317متصل شده و روز سـوم شـهریورماه     به یکدیگر   ایستگاه سمیه   
 . خط آهن سراسري آغاز گردید برداري از این

حمل و نقل وارتباطات پـیش زمینـه هـر نـوع توسـعه اقتـصادي هـستند، دولتمـردان          از آنجائیکه   
اه از طریـق ر به توسعه حمل و نقل و ارتباطـات بـه ویـژه         جمهوري اسالمی ایران توجه ویژه اي       

بـین قـاره اي    سـرخس بـراي اتـصال مـسیر     –راه آهـن مـشهد   در این راستا سـاخت  . آهن دارند 
راه آهن کرمان همچنین ساخت متصل می کند آسیاي مرکزي را به اروپا جدیدي آغاز شد که    

از طریق آن و از طریق راه آهن زاهدان مسیر جاده وکویته  زاهدان که راه آهن سراسري آسیا –
 .  اروپا و خاورمیانه متصل خواهد شدبه) پاکستان(

مناسب راه آهن جمهوري اسالمی ایران و اتصال به راه آهن خاورمیانه و اروپا با توجه به توسعه     
در مـرز جلفـا    کاپیکوي از طریق راه آهن آذربایجـان        – آهن ترکیه در مرز رازي       خطاز طریق   

در در مرز سرخس و راه آهن پاکستان از طریق ترکمنستان  . که ایران را به قفقاز متصل می کند       
و تسهیالت نتیجه می گیریم که با استفاده درست از زیرساخت و امکانات           ) تفتان(مرز میرجاوه   

توسـعه راه   امکانـات گـسترده اي بـراي        .. .مثل بنادر، ترمینال هاي دریایی و     حمل و نقل موجود     
 .  جمهوري اسالمی ایران وجود داردآهن

 
 
 
 



 

 : نات راه آهامکان
 

تر بـا عـرض    کیلـوم 94 میلیمتـر و  1435عرض اسـتاندارد   کیلومتر، 8702طول خطوط اصلی  ) 1
 ریل بیش از استاندارد 

  کیلومتر 5/1367 خطه 2طول خطوط ) 2
  کیلومتر 148طول خطوط برقی ) 3
  کیلومتر 2737) تجاري و صنعتی و ایستگاهها(طول خطوط فرعی ) 4
 که اکثر آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده  دستگاه واگن 21000بیش از ) 5
  برقی و مانوري – دستگاه لکوموتیو دیزلی 565) 6
  ایستگاه اصلی 363تعداد ) 7

 : مزیت هاي حمل و نقل ریلی
 جابجایی انبوه بار و مسافر و ایمنی بسیار باال  مناسب جهت -
  عوارض کمتر زیست محیطی و سازگاري با اهداف توسعه پایدار -
  مصرف بسیار کمتر انرژي در حمل بار نسبت به جاده -
 در مقایسه با سایر شیوه هاي حمل و نقل  استهالك کم -
 رایط مختلف از جمله شرایط بحرانی  قابلیت برنامه ریزي و استمرار خدمات در ش-
  کاهش تصادفات حمل و نقلی -

 : مشکالت بخش راه آهن
 آهن عدم اعتقاد به خصوصی سازي در راه ) 1
 کمبود واگن و لکوموتیو خصوصاً نیروي کشش ) 2
 عدم تعادل در شبکه ریلی کشور ) 3
 خصوصی سازي در راه آهن ) 1

فعالیت هاي اقتصادي دولـت و بخـش عمـومی، فرآینـد محـدود شـدن        مفهوم خصوصی سازي    
مالکیت و یا مـدیریت واحـدها و واگـذاري آن بـه مکـانیزم بـازار اسـت کـه در راسـتاي بهبـود              

ایـن فرآینـد بـا انتقـال مالکیـت و مـدیریت،          . بهـره وري صـورت مـی گیـرد         و افزایش عملکرد  
آزادسازي و حذف مقررات و بروکراسی دست و پاگیر، تجاري سازي و ایجاد شـرایط رقـابتی      



 

مزایاي خصوصی سازي شامل بهبود بهره وري و کیفیـت ارائـه     برخی از اهم    . همراه خواهد بود  
ر به مـشتریان، تقویـت انگیـزه هـاي کـاري، افـزایش رقابـت، توسـعه                  خدمات، پاسخگویی بیشت  

بازارهاي سرمایه، کاهش بروکراسی، کاهش بودجه و نقش مستقیم دخالت دولت در فعالیتهاي            
 . اقتصادي و جلوگیري از انحصارات می باشد

در این . مایدرقابتی شدن فعالیتها، منافع بیشتري عاید خود و به تبع آن راه آهن نبر اساس فرآیند 
و حاکمیتی و تجاري سازي، نـسبت بـه انعقـاد    ارتباط با تعیین و تفکیک فعالیتهاي تصدي گري       

 و همزمـان بـا   قرارداد با شرکتهاي خصوصی بر مبناي برون سـپاري مـسئولیت هـا اقـدام گردیـد      
ان  میقیمت ها، ارتقاء فضاي کسب و کار، تغییر نظام تعرفه از حال تکلیفی به توافقی             آزادسازي

بخش خصوصی در تأمین واگـن  صاحبان واگنها و صاحبان کاال که موجب حضور و مشارکت      
مـشترك و  انجـام سـرمایه گـذاري       بخـش خـصوصی گردیـد،       و بهره برداري از شـبکه توسـط         

در ایـن ارتبـاط بـه منظـور تجـاري           . صورت گرفته است  راه آهن    از فعالیت هاي  زدایی  انحصار  
 . عالیت ها، واگذاري به مرور شروع شدسازي و با تفکیک وظایف و ف

 و 30در راه آهن به استناد آئین نامه هاي اجرایـی مـورد            پیگیري سیاست هاي خصوصی سازي      
 :  قانون برنامه سوم بدین شرح صورت پذیرفته است128

 بخش بار و مسافر و تشکیل شرکت رجا جداسازي -
  به شرکت تراورس نگهداري خطوط و ابنیه فنیواگذاري امور مربوط به  -
  واگذاري امور مربوط به نگهداري ساختمان و تأسیسات به شرکت باالست -

 29آهن تداوم یافت و مطابق ماده در راه  ي  سازخصوصی  سیاستهاي  ز  در قانون چهارم توسعه نی    
از قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین قانون حق دسترسی آزاد به شبکه ریلی مصوب مجلـس              

اصـل   ساله، سند خصوصی سازي راه آهن، سیاستهاي کلی        20می سند چشم انداز     شوراي اسال 
یري شد که به پشتوانه همین قوانین شرکتهاي مـشارکتی    بودجه سنواتی پیگ   و باالخره قوانین     44

 . تأسیس شدند.. .همچون سمند ریل، سایپا ریل، توگا ریل و
 هـزار دسـتگاه   15بار با حدود  خصوصی حمل و نقل ریلی در حوزه         شرکت   23در حال حاضر    

واگـن هـاي   )  درصـد 30( دستگاه 430 شرکت حمل و نقل ریلی مسافر با حدود   10واگن بار و    



 

کشور می باشـند کـه عمـدتاً مالکیـت واگـن را      به بهره برداري از خطوط ریلی مسافري مشغول   
توسـط بخـش   راه آهن واگذار گردیـده و بخـشی   بخشی از این ناوگان از طریق      . دارا می باشند  

نیـز بـه عهـده بخـش       کار تعمیـرات و نگهـداري واگـن هـا           . خریداري گردیده است  خصوصی  
توسط راه از طریق اعطاء تسهیالت بانکی      بخشی از این سرمایه گذاري ها       . خصوصی قرار دارد  

تأمین تـسهیالت در بخـش خـصوصی    هاي بانکی براي نامه  تفاهم آهن حاصل شده که با انعقاد     
شـرکت هـاي رجـا،      واگـذاري و انتقـال مالکیـت         در حال حاضر شرایط براي       .انجام شده است  

ایـن شـرکتها    و بر اساس قـوانین خـصوصی سـازي سـهام             نیز فراهم گردیده  ترادرس و باالست    
 .به بخش خصوصی می باشدآماده واگذاري 

لکوموتیوهـاي راه آهـن بـه بخـش         و مکـانیزم انتقـال مالکیـت        هم اکنـون تـدوین دسـتورالعمل        
و همچنین خرید لکوموتیوهاي جدید توسط بخش خصوصی در دستور کار راه آهن  یخصوص

 . می باشد
 آغـاز گردیـد و تعــدادي از واگنهـاي موجـود بــا     1381خـصوصی سـازي در راه آهـن از ســال    

شرایطی خاص به بخش خصوصی منتقل و سـپس اعتبـاراتی از وجـوه اداره شـده بـصورت وام             
نیـز  دو بانـک دولتـی   ر بخش خـصوصی گـذارده شـد و آنگـاه     براي خرید واگنهاي نو در اختیا 

و مـد  و تـسهیالتی بـراي سـرمایه گـذاران در ایـن بخـش فـراهم آ               گردیدند  تشویق به همکاري    
راهکارهاي دیگري به منظور تشویق و ترغیب فعاالن اقتصادي ایران زمین براي سرمایه گذاري              

 غیـر از یـک یـا دو شـرکت کـه کـامالً      اگر چـه شـاید بـه    . گردیددر این صنعت صد ساله پیاده   
 در این راه فعالیتی را  می گویند"بخش عمومی غیردولتی"خصوصی بود بقیه که امروزه به آنها   

 . آغاز کردند

 : الزامات و ضرورت هاي خصوصی سازي در راه آهن
 

 از بین سایر شقوق حمل و نقـل کـه از اهـداف   اولویت اول در حمل و نقل ریلی برخورداري از  
  درصد در حـوزه بـار  30افزایش سهم آن تا   رنامه هاي توسعه به شمار می رود، موجب شد که           ب

تنهـا  که تحقق این هدف گـذاري   در نظر گرفته شود 91 درصد در حوزه مسافر براي سال  18و  



 

جدید در حوزه راه آهـن میـسر خواهـد    و انجام سرمایه گذاري هاي در سایه افزایش بهره وري     
لـذا  . و تنگناهاي موجود محقق نخواهـد شـد  ر بخش دولتی با توجه به معضالت       بود و این امر د    

ف مشارکت و حضور بخش خصوصی در این بخش می باشد تـا ضـمن       تنها راه نیل به این اهدا     
 . انتقال سرمایه، کیفیت و بهره وري عملکرد نیز افزایش یابد

 سـرمایه گـذاري در   در عرصه هاي حمل و نقل ریلـی و      بخش خصوصی   امکان ورود و حضور     
این حوزه، با توجه به وجود زمینه هاي مناسب تر سرمایه گذاري در سایر حوزه ها، بـه ویـژه بـا               

دهی سرمایه گذاري در ایـن بخـش، مـستلزم حمایـت            لمنعه و دیربازده بودن سود      عام ا  توجه به 
قـق بهینـه   تحلذا باید بـا اقـدامات جـامع و هماهنـگ و متـوازن، امکـان               . هاي دولت خواهد بود   

 . ریلی فراهم ساختاهداف خصوصی سازي را در حوزه حمل و نقل 
ترسیم شده بـراي  بخش حمل و نقل ریلی در قیاس با جایگاه اولویت اول عدم تناسب اعتبارات   
غیردولتی، موجب عقب ماندن از فن آوري واگذاري تسهیالت به بخش       این بخش و مشکالت     

تحقق اهداف مصوب ریلـی و سـهم مـدرن آن در برنامـه         برنامه هاي توسعه ریلی کشور و عدم        
 . شده است هاي توسعه

 



 

 : فعالیت هاي قابل واگذاري و زمینه هاي جذب سرمایه گذاري در راه آهن
 

 فعالیت هاي قابل واگذاري و زمینـه هـاي جـذب سـرمایه گـذاري و مـشارکت بخـش           نمهمتری
 و آئین نامه هـاي مـصوب      حق دسترسی سوم و چهارم و قانون      قوانین برنامه   س  خصوصی بر اسا  

 : در این بخش عبارتند از
 فعالیت هاي مرتبط با بهره برداري و نگهداري از زیر بناهـا، تأسیـسات، امکانـات و ناوگـان و                -

 خدمات ریلی کشور 
و دپوهاي موجود، نگهـداري و تعمیـرات واگـن هـا و لکوموتیوهـا اعـم از           تملک کارگاه ها     -

 و مسافري  باري
تعمیـرات و  خرید لکوموتیـو، احـداث کارگـاه هـاي     مرتبط با امور ناوگان شامل  يالیت ها  فع -

 واگن ها و لکوموتیو نگهداري 
، خریـد و  )تخلیه و بارگیري(فعالیت هاي مرتبط با امور زیربنایی، احداث پایانه هاي بار ریلی           -

 اجاره ماشین آالت 
 

 : کمبود واگن و لکوموتیو خصوصاً نیروي کشش) 2
 

دیده بودند کـه راه آهـن نمـی توانـد سـرعت      رند، کسانی که با راه آهن سابقه آشنایی و کار دا       
عـدم گـسترش مناسـب واگنهـا باعـث کـاهش        . را براي نقل و انتقـال واگنهـا فـراهم آورد          الزم  

راه آهـن بـا شـرکتی      84امـا در سـال      . درآمدها و عدم سـوددهی سـرمایه گـذاري مـی گردیـد            
واگنهـا را در   کیلومتر 300متعهد می گردید که روزانه که راه آهن    نوشتند قراردادهایی یکساله 

 هـر محـور   در شـبانه روز بابـت     کیلـومتر    300عـدم تحقـق سـیر       و در صـورت      مسیر جابجا دهد  
 درصـد عـدم   10اگر چه این مبلـغ کمتـر از      .  ریال خسارت بپردازد   50کیلومتر؟ کسري، روزانه    

می کرد که راه آهن حتماً توان حمـل واگنهـا    تصوروصی  بود ولی بخش خص    84در سال   النفع  
آرام آرام . ن خـسارتی را مـی کنـد       کیلومتر در روز دارد که تعهد پرداخت چنی        300را به میزان    

و تحـریم  بـه علـت   . مهمترین علت نبود لکوموتیو به اندازه کافی بـود . انباشت واگنها شروع شد   
یعنی کمتر .  ساعت کاهش یافت24 کیلومتر در 100به کمتر از سیر کمبود لوازم یدکی سرعت 

میزان بار حمل شـده افـزایش نیافـت و     در این رابطه    .  تحقق یافت  ،از یک سوم میزان تعهد شده     
از پرداخت خسارت هم خبري نبـوده و تـا       . وارد آمد ضرر و زیان ها به فعاالن بخش خصوصی         

 . شده است ساله 13بازگشت سرمایه در بهترین حالت . امروز هم نیست



 

  درصد از کرایه اي که بابت حمل محموالت از صاحبان کاالها اخـذ         80 مجالب است که بدانی   
علت العلل این نحوه تقسیم درآمد ایـن اسـت کـه      . می گردد به حساب راه آهن واریز می شود        

برابر قانون دسترسی آزاد به شـبکه ریلـی هزینـه نگهـداري از زیرسـاخت هـا بـه عهـده اسـتفاده            
کـه دولـت تمـامی هزینـه هـاي      یعنی بـر خـالف حمـل و نقـل جـاده اي      . ان از آنها است کنندگ

نگهداري جاده ها و زیرساختها را از بودجه عمومی خود می پردازد، در راه آهن این هزینـه هـا          
همین امر باعث گردیده که از یک سو هزینه حمل . باید توسط استفاده کنندگان پرداخت شوند

ور غیرمعمول افزایش یابد و از سوي دیگر از درآمد فعاالن بخش خـصوصی  با راه آهن بط   کاال  
این فعاالن اسـت  نکته اي که شدیداً مورد اعتراض . در راه آهن به نحو چشمگیري کاسته گردد    

دو هوا در نحوه بهره گیري از زیر سـاخت هـاي حمـل و نقـل در کـشور شـاکی       و از یک بام و  
. داردظرفیـت بـال اسـتفاده        درصـد    60 و هست کـه حـدود        همواره مدعی بوده  راه آهن   . هستند

اما نمی گوید که این ظرفیـت     . ظاهراً راه آهن هم به درد صنایع تولیدي کشور دچار شده است           
البته بخش خصوصی می داند که این ظرفیت  . اضافی در کجاست و چرا بال استفاده مانده است        

ــمال   ــافی در شـ ــاي اضـ ــستند در حا  هـ ــشور هـ ــرب کـ ــمال غـ ــرق و شـ ــمال شـ ــه در شـ  لیکـ
گسترش ناوگـان  کار چاره . و جنوب کشور با کمبود شدید ظرفیت و تراکم بسیار روبرو هستیم   

و غیردولتـی و   از بخـش هـاي خـصوصی   قـانونی  واگن با حمایت هاي و لکوموتیو ریلی اعم از    
 . می باشدتأمین ناوگان متناسب با بازار حمل و نقل ریلی 

 

 :  کشورعدم تعادل در شبکه ریلی) 3
 

تعادلی در شبکه ریلی کشور هم وجود نـدارد، توسـعه       شبکه جاده اي کشور، هیچگونه      به مانند   
کم تقاضا و عدم توسعه آن در مسیرهاي پرتقاضا از جمله دیگر مـشکالت     خطوط در مسیرهاي    

 شمالی – جنوبی  هايمی باشد در حالی که جابجایی حجم بار اصلی کشور در محور            این شبکه 
، گسترش خطوط در شبکه غربی و حتی شرقی کشور تـا حـد زیـادي غیرقابـل توجیـه              می باشد 

در چنـین   . در راستاي پاسخگویی بـه تقاضـاهاي سیاسـی در منطقـه مـی باشـد                اقتصادي و صرفاً  
براي بخش خصوصی جهت سرمایه گذاري در توسعه شبکه ریلی وجود   شرایط هیچ انگیزه اي     

کمـا اینکـه چنـین      . رونـد بـسیار کنـدي خواهنـد داشـت          ندارد و حتی متصدیان امور ریلـی نیـز        
 . سال گذشته شاهد بوده ایم30وضعیتی را در 



 

 احداث نموده ایم اما در ایـن مـدت   هجاده آسفالت هزار کیلومتر 60حدود  سال گذشته 30ما در   
ایـران بهتـرین مـسیر      . در کشور پهناورمان احداث گردیده اسـت       کیلومتر خط ریلی     4500فقط  
انزیت کاال از جنوب به شمال و غرب آسیاست چنانچه از این امتیاز بهره برداري مناسب تربراي 

به عمل می آوردیم درآمد و اشتغالی بیش از درآمد و اشتغال نفت در این بخـش بـراي کـشور                   
این هدف احداث شبکه ریلی مدرن و پرسرعت در کـشور بـود   ایجاد می گردید تنها راه تحقق   

 . که محقق نگردید
 هزار میلیـارد تومـان      30دم توسعه شبکه ریلی در ایران موجب گردید هر سال بیش از             ع

محیط زیست را به شدت آلوده نمـوده و بـه سـالمتی و         . سوخت شود یارانه در این بخش     
 هـزار نفـر در جـاده      250بهداشت مردم آسیب هاي جدي وارد نمـائیم سـاالنه بـیش از              

 . ي آشکار و پنهان را تحمل نماییمهایمان کشته و زخمی شوند و ده ها بال



 

 : نقش حمل و نقل ریلی در کاهش هزینه ها
 

 درصـدي از حمـل و نقـل بـار و مـسافر در      6با وجـود سـهم      بخش حمل و نقل ریلی      هم اکنون   
از آمار بانک جهانی حاکی . را به خود اختصاص می دهد درصد مصرف گازوئیل 2کشور تنها  

 لیتـر و در  6/7 راه آهن براي حمل هزار تـن بـار بـالغ بـر         آن است که میزان مصرف سوخت در      
 .  لیتر است5/21حمل و نقل جاده اي شاخص مزبور برابر 

  لیتـر سـوخت  14 کیلومتر بار توسط راه آهـن   –براي جابجایی هر یک هزار تن       بر همین اساس    
ار در بخـش   کیلومتر ب– میلیارد تن 10صرفه جویی می شود که با توجه به حمل متوسط ساالنه            

 .لیتر سوخت صرفه جویی می شود میلیون 140ریلی ساالنه 
 

 :  عبارتند ازالگوي مصرف در حمل و نقل ریلیبهبود مکانیزم هاي سایر 
 

اولویت دادن به حمل و نقل ریلی با توجه بـه مزیـت هـاي آن در طـرح جـامع حمـل و نقـل                   ) 1
 کشور 

 تعیین ساختار بهینه سازمانی بر مبناي سند چشم انداز ) 2
باال بردن کیفیت تعمیر و نگهداري ناوگان ریلی به منظور افزایش فاصله محل استقرار پـست       ) 3

 هاي بازدید قطارها 
 استفاده بهینه از تجهیزات تعمیر و نگهداري خطوط بمنظور دسـتیابی بـه اسـتانداردهاي تعیـین        -

 شده 
 بـه  cisخصوصی و دولتی به کـشورهاي       اخذ مجوز بمنظور اعزام واگنهاي بخش        درتسریع  ) 4

 لحاظ پیشگیري از تأخیر در ارسال کاالهاي صادراتی و همچنین کاهش هزینه هاي ارزي 
کردن استفاده از نیروهاي متخـصص در مـشاغل تخصـصی و نظـارت در اجـراي        ضابطه مند   ) 5

اب اشخاص در مشاغل مـدیریتی بـا در نظـر گـرفتن          انتصو  کامل آن بمنظور افزایش بهره وري       
 ه لحاظ پیشگیري از انتصابات جهشی بو مدرك تحصیلی  روند ارتقاء شغلی

 

 : پیشنهادات
 

 تسریع در روند خصوصی سازي در بخش ریلی کشور ) 1
 تأمین لکوموتیو و نیروي کشش از طریق بکارگیري بخش خصوصی ) 2
 ساس میزان تقاضاي بار و مسافر توسعه و تکمیل شبکه ریلی بر ا) 3



 

  دریایی اصالح الگوي مصرف در حمل و نقل 
  
 

 سازمان بنادر و دریانوردي عالوه بر اعمال حاکمیـت بـر آبهـاي جمهـوري اسـالمی ایـران،                
عمده راهبرد خود را معطوف به توسعه بنادر و عبـور از نـسل دوم و نیـل بـه سـوي بنـادر نـسل سـوم            

به حجم سرمایه گذاري هاي بخش دولتی و خصوصی انتظار است در آینـده  نموده است که با توجه  
حمل و نقل در قیمت تمام شده کاال می نزدیک به نتایج مطلوب که همانا کاهش سهم هزینه هاي  

 . اند برس،باشد
  تن کاالي نفتـی 000/000/110هم اکنون سازمان بنادر و دریانوردي با تخلیه و بارگیري حدود        

 . است کانتینر اهداف خود را روشن نموده THU 000/000/2 بالغ بر و غیرنفتی و
 : چالش هاي تحقق شعار اصالح الگوي مصرف

 . باورهاي نادرست درباره معنی و مفهوم موضوع شعارهاي سالیانه) 1
. برداشت هاي نادرست از هدف و مقصود اساسی اي کـه هـر شـعار سـالیانه دنبـال مـی کنـد        ) 2
 ) ارتقاءبهره وري(
قدامات سطحی، مقطعی، مطالعه نـشده، عجوالنـه، شـتابزده و غیرعلمـی بـراي تحقـق شـعار           ا) 3

 . سالیانه
 .  براي تحقق بلندمدت شعار سالیانه"مستمر، پویا و ادامه دار"عدم ایجاد یک حرکت ) 4
عدم برنامه ریزي الزم و صحیح و همه جانبـه، بـراي تحقـق شـعار سـالیانه و نیـز عـدم لحـاظ            ) 5

 .  موضوع شعار سالیانه در برنامه ریزي هاي سالیانهکردن
در طبیعت و در هر یـک از سـطوح فـردي، گروهـی،     ) خودآگاه(ایجاد هر حرکت آگاهانه اي     

انگیزه حرکـت،  : و ملی، حداقل، نیازمند شناسایی و برنامه ریزي براي اقداماتی از قبیل          سازمانی
، مقصد حرکـت، هـدف نهـایی از    )ین مسیربهترین و یا مناسب تر (مبداء حرکت، مسیر حرکت     

هیزات حرکت، مدت زمـان حرکـت و غیـره مـی     حرکت، نیروي محرکه حرکت، وسایط و تج 
 . شهرت یافته است) ROAD MAP( "نقشه راه"باشد که امروزه به 



 

 "اصالح الگـوي مـصرف  " براي تحقق کامل و اثربخش شعار  "نقشه راهی "بی شک تهیه چنین     
دهه، ادامه داشته باشد، پـیش از هرگونـه شـتابزدگی و انجـام اقـدامات      که حداقل به مدت یک    

ریزي هاي دقیق و مطالعه شـده  سطحی و مقطعی، نیازمند دقت نظر الزم و انجام مطالعه و برنامه         
 . است

 

 : سرفصل هاي صرفه جویی
 

 در بندر و ورود بخش خصوصی جهـت مـدیریت تبـادل داده هـاي عملیـاتی      IT بکار گیري  )1
GCOMSاتوماسیون اداري، سیستم یکپارچه مالی ، . 

  به نهادها، سازمانها و شـرکتهاي دولتـی       "توسعه سیستم اتوماسیون مکاتبات اداري    "انجام پروژه   
 دسـتگاه، سـازمان و   3000و غیردولتی مرتبط بـا سـازمان مرکـزي و بنـادر تابعـه کـه در حـدود                

 هزار مکاتبه وارده 200انجام بیش از می باشند، با هدف کاهش هزینه ها و کاهش زمان  شرکت
بکـارگیري فنـاوري   . و صادره کاغذي مابین این دستگاهها با سازمان و بنـادر تابعـه در هـر سـال       

 اسـتفاده از سیـستم هـاي مکـانیزه و یکپارچـه همچـون اتوماسـیون اداري،        و ارتباطات  اطالعات
باعـث کـاهش لـوازم     عـالوه بـر اصـالح گردشـکار معمـول         GCOMSسیستم یکپارچه مالی و     

سیـستم هـاي ارتبـاطی نـوین بـه نـام       . مصرف نظیر کاغذ شده و منجر به صرفه جویی می شـوند        
ویدئو کنفرانس نیز توانسته صرفه جویی هاي هنگفتی در سازمان به وجود آورد که بـه بـیش از             

 .  میلیارد ریال صرفه جویی در این زمینه می توان اشاره کرد14
 . هیل تجارتسنجش کمی تأثیر تس) 2

تسهیل تجارت عبارت . تسهیل تجارت یک تاکتیک براي اجراي راهبرد اصالح الگوي مصرف
ساده سازي و هماهنگ سازي رویه هاي تجارت خارجی شامل فعالیت ها، شـیوه هـا و      : است از 

تشریفات موجود در زمینه گردآوري، تبادل و پردازش داده هاي مورد نیاز جهت نقـل و انتقـال        
 ). WTO & UNCTAD Web Site(ر تجارت بین الملل کاال د

 : این تعریف بر دو گروه عنصر تأکید دارد
  عناصر مرزي مانند کارایی بندر و مدیریت گمرك 



 

  عناصر درون مرزي مانند قوانین داخلی و تجارت الکترونیک 

  
 سنجش توصیفی تأثیر تسهیل تجارت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GDP                  78از % 8/52          3290       امین کشور 94
 امین کشور 

   از میان           با لحاظ نفتی   ) 1(2007          دالر در  ) 2(177از میان 
151) 1 ( 

 )1(       و غیرنفتی       
 
 
 

 مورد ایران : سنجش کمی تأثیر تسهیل تجارت
 

 وضع موجود  شاخص 
 26 ) روز(زمان صادرات 

 42 ) روز(ان واردات زم
 $  1011 ) به ازاي هر کانتینر(هزینه صادرات 
 $  1565 ) به ازاي هر کانتینر(هزینه واردات 

 

 وسعه انسانی ت  رشد درآمد   مبادالت تجاري  تسهیل تجارت 

  کارآیی بندر 
  محیط گمرك 
  مقررات

 تجاري 
  تجارت

 الکترونیک 

  واردات 
  صادرات 

  سرانه تولید
ناخالص 

 داخلی 

  درآمد سرانه
 واقعی 

  نرخ باسوادي 
  آموزش 
  بهداشت 
  تغذیه 
  امید به زندگی

 در بدو تولد 



 

 روز از تعداد روزهاي مورد نیاز بـراي   12برخی از برآوردها نشان می دهد، اگر فقط         
ـ           14و   صادرات وي  روز از تعداد روزهاي مورد نیاز براي واردات در سال اصـالح الگ

 : مصرف کاسته شود آنگاه تأثیرات مثبت این کار به شرح زیر خواهد بود
  به ازاي صادرات GDP در  میلیارد دالر6،7 -
  به ازاي واردات GDP در  میلیارد دالر2،5 -
 



 

 بندر بدون کاغذ مقدمه اي بر تجارت بدون کاغذ ) 3
 عظیمی از داده هـا روبـرو هـستند   با گسترش فزاینده حمل و نقل دریایی، بنادر در عمل با حجم     

که مدیریت آنها با بهره گیـري از ابزارهـاي سـنتی، امـري مـشکل بـوده و در بـسیاري از مواقـع           
به عالوه مدیریت مؤثر عملیات بندري نیازمند سرعت بـاال در انتقـال   . به نظر می رسد    غیرممکن

که راهکارهـاي مناسـب را در   به همین علت بنادر جزء اولین مکان هایی بوده اند          .داده ها است  
 . این زمینه جستجو نموده اند

تاریخچه بکارگیري فناوري انتقال الکترونیکی داده ها در بنادر به خوبی بیانگر این مطلب است              
که در این مراکز، همواره سرعت و حجم انتقال داده ها همانند انتقال فیزیکی کاالها از اهمیـت       

در بزرگ جهان شاهد حضور و فعالیت سازمان ها و شرکت هاي بنا. باالیی برخوردار بوده است
متعددي از بخش دولتی و خصوصی هستند که هر یک با مأموریت خاص، متـصدي بخـشی از                

از آنجا که این فرآیند یک فراگـرد میـان سـازمانی اسـت     . فرآیند حمل و نقل دریایی می باشند 
ایش کارایی بندر به صورت کلی و هر یک از تعامل سریع و مؤثر این سازمان ها می تواند به افز

 . سازمان ها و مجموعه هاي دیگر به صورت فرعی بیانجامد
در گذشته این تعامالت و ارتباطات به صورت مستقیم توسط هر یک از فعاالن بندر برقرار شده    

 ارتبـاط  ایـن نـوع  . و هر یک از این مجموعه ها راساً اقدام به برقراري ارتباط با سایرین می نمود      
به نحوي کـه در حـال   . سازمان هاي فعال با گذشت زمان بسیار پیچیده شده است     به لحاظ تعدد  

ایـن  . حاضر ارتباطات دو دویی سازمان ها به صورت یـک شـبکه در هـم تنیـده درآمـده اسـت              
پیچیــدگی و درهــم تنیــدگی، مــشکالت مختلفــی را از جملــه انتقــال چنــدباره داده هــا، عــدم    

هاي منتقل شده، سـردرگمی مراجعـان، هزینـه بـاالي نگهـداري زیرسـاختار و             یکپارچگی داده   
بسترهاي ارتباطی و تعدد سیستم هاي درگیر در جریان انتقال داده ها براي بنادر به همراه داشـته              

 . است
ایجاد یک مجمع الکترونیکی که بتواند تعامل میان ذینفعـان و فعـاالن بنـدر را تـسریع و تـسهیل             

ت یافته منسجم تبدیل نماید یکی  هاي درهم تنیده ارتباطات را به یک شبکه ساخو شبکه نموده
راه حل هاي کلیدي رفع این مشکل است که در حال حاضر بسیاري از بنادر بزرگ جهان به              از  

 . راه اندازي این مجمع الکترونیکی گرایش یافته اند سمت
 



 

 
 ). PCS(سیستم جامعه بندري ) 4

 ایـن تعـامالت اگـر بـه نحـو          ها و شرکت هاي غیردولتـی فعـال در بنـدر،           تعدد سازمان به لحاظ   
مؤثري مدیریت نشود، باعث بروز شبکه در هم تنیده اي از ارتباطات دو به دو خواهـد شـد کـه           
عمالً کارآیی عملیات بندري و دریایی را کاهش داده و هزینه هاي تبادل الکترونیکـی داده هـا                  

ایجاد یک جامعه ي رفع این مشکل بسیاري از بنادر بزرگ جهان با برا. را نیز افزایش خواهد داد
این بستر . یکپارچه اي را براي تبادل اطالعات در محیط بندر فراهم نموده اند        بستر الکترونیکی،

به عنوان یک واسط ضمن حذف ارتباطات مستقیم دوگانه بـین فعـاالن مختلـف، امکـان تبـادل            
 . در صورت اتصال به مجمع الکترونیکی فراهم می نمایدسریع اطالعات بین تمامی فعاالن 

سیستم جامعه بندري، سیستمی براي یکپارچه سازي الکترونیکی اطالعـات در زنجیـره حمـل و               
 :  آن عبارتند ازمهمترین اهدافنقل دریایی بوده که 

                 اي ایجاد تمرکز در داده هاي ایجاد شده در جوامع بندري و انتقال سـاده و هوشـمند پیـام هـ
 الکترونیکی دریافتی و ارسال شده مربوط به اعضاي جامعه بندري مانند خطـوط کـشتیرانی،             
آژانــس هــاي کــشتیرانی، اپراتورهــاي بنــدري، شــرکت هــاي خــدمات بنــدري، اداره هــاي  
گمرك، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، شرکت هاي باربري و حمل و نقل کاال،            

ریلی، شرکت هـاي صـادرات و واردات کـاال، شـرکت           راه آهن، شرکت هاي حمل و نقل        
هاي بارچینی، شرکت هاي بازرسی کاال، بانک ها، شرکت هاي بیمه، قرنطینه نباتی، سازمان      

 . دامپزشکی و غیره

                  مدیریت جریان داده ها در بندر جهت بهبود وضـعیت پیگیـري اتفاقـات رخ داده در بنـدر و
ویس هاي ارائه شده مربوط به حمل بار توسط خارج از آن و همچنین مشاهده خدمات و سر

 .اعضاي جامعه بندري

            ایجاد تمرکز اطالعاتی جهت تجزیـه و تحلیـل اطالعـات مبادلـه شـده میـان ذینفعـان جامعـه
بندري همانطور که در تعریف سیستم جامعه بندري نیز تشریح شد، سازمان هاي مختلفی در             

می پردازند و به نوعی ذینفع این سیستم محـسوب  بنادر به تبادل اسناد و اطالعات با یکدیگر     
از جمله این ذینفعـان مـی تـوان بـه اداره بنـدر، خطـوط کـشتیرانی، آژانـس هـاي              . می شوند 

کشتیرانی، اپراتورهاي بندري، شرکت هاي خدمات بندري، گمـرك، سـازمان راهـداري و             



 

رکت هاي حمـل  حمل و نقل جاده اي، شرکت هاي باربري و حمل و نقل کاال، راه آهن، ش  
 شـرکت هـاي بـارچینی، شـرکت هـاي           ،و نقل ریلـی، شـرکتهاي صـادرات و واردات کـاال           

بازرسی کاال، بانک ها، شرکت هاي بیمه، قرنطینه نباتی، سازمان دامپزشکی، سـازمان امـوال       
تملیکی ملیکی، آتش نشانی، گارد بندر، نیروي انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و غیـره                 

 . داشاره کر

 



 

  ارتباطات در محیط بندر قبل و بعد از استقرار سیستم جامعه بندري-1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از استقرار سیـستم جامعـه      قبل              بعد از استقرار سیستم جامعه بندري
 بندري 

 
 را براي ذینفعـان جامعـه بنـدري بـه     قابلیت هاي زیر بر این اساس سیستم جامعه بندري می تواند         

 . همراه داشته باشد
              این سیستم تولید کننده آمارهاي مدیریتی و شاخصهاي کنترلی و ارزیابی جامعه بندري مـی

.  فعالیتهاي بندري در سـطح کـالن فـراهم مـی شـود     Monitoringباشد که توسط آن امکان    
 . می گرددافزون بر آن استخراج آمار و شاخص هاي عملیاتی تسهیل 

      پیام ورودي و خروجی سیستم باید سازگار و منطبق با استانداردهاي بین المللی انتقـال اسـناد
 . و استانداردهاي ملی تجارت الکترونیکی باشد) UNeDocs(و پیام سازمان ملل متحد 

                   اجراي کارکردهاي از پیش تعریف شده از طریق پیام ها و فرآیندهاي اسـتاندارد در جامعـه
 . بندري

                     ثبت و ضبط اطالعـات تولیـد شـده در تمـامی مبـادالت جامعـه بنـدري کـه باعـث اجتنـاب 
از نمونه برداري دوباره از اطالعات، کاهش مصرف کاغذ و کاهش هزینـه هـاي مربـوط بـه          

 گمرك

 اپراتورهاي 

 بانک

 قرنطینه 

اداره 
 بندر 

 خطوط 

 شرکتهاي 

 راه آهن 

سیستم 
 جامعه

 گمرك

 بانک

 اپراتورهاي 

  قرنطینه

  خطوط

  شرکتهاي

 راه آهن 

اداره 
 بندر 



 

یک نسخه از پیـام هـاي تبـادلی در    . پردازش اطالعات و اشتباهات رخ داده در آنها می شود     
 . ایگانی می گرددسیستم جامعه بندري ثبت و ب

             تهیه اطالعات واضح و شفاف بصورت بالدرنگ و تسهیل ره گیري کاال و نمـایش آخـرین
 و اطالعات مربوط به کاال و کانتینر  آمار

                   ایجاد یک پلت فرم واسط جهت مبادله اطالعات میـان کلیـه سیـستم هـاي اطالعـاتی مـورد
 استفاده توسط اعضاي جامعه بندري 

ندري مفهومی است که کمابیش در صنعت دریـایی یـک درك عمـومی          گرچه سیستم جامعه ب   
نسبت به آن وجود ندارد و هر یک از بنادر بنابر نیازها و شرایط عملیاتی و محیطی خود تعریف            
خاصی از این سیستم را ارائه نموده اند و شکل و ساختار سیستم ممکن است در بنادر مختلف با      

دون در نظر گرفتن تفاوت هـاي موجـود در بنـادر مختلـف،       ب. تفاوت هایی داشته باشد    یکدیگر
 : یک سیستم جامعه بندري باید

     اوالً بر اساس یک پلت فرم استاندارد عمومی توسعه یافته باشد تا بتواند سیستم هاي عملیاتی 
 . مختلف را به یکدیگر متصل نماید

           به یک شبکه واحـد اسـتاندارد       ثانیاً ارتباطات چندگانه و شبکه هاي در هم تنیده تعامالت را 
 . تبدیل نماید تا مزیت هاي ایجاد شده ناشی از صرفه به مقیاس، عاید تمامی ذینفعان بندر شود

 را براي فعاالن بندر به همراه داشـته بلکـه      صرفه جویی در هزینه هاي ارتباطی     این سیستم نه تنها     
 سازمان هاي مختلف را نیز تسهیل   یکپارچگی داده اي و فرآیندي عملیات دریایی و بندري بین           

 . این امر به عنوان یک مزیت کلیدي براي بهبود کارآیی بنادر مطرح می باشد. می نماید
 ). PAS(سیستم حاکمیت بندري ) 5

 ابزار مدیریتی و حاکمیتی اداره بندر است کـه بـستري بـراي دسترسـی               سیستم حاکمیت بندري  
تغییـرات سـریع اقتـصادي، اجتمـاعی و فنـاوري      .  باشدمدیران بندر به اطالعات بین سازمانی می 

از ایـن رو امـروزه     . محیط بندرگاهی فـشار بـسیار زیـادي را بـر حاکمیـت بنـدر وارد مـی آورد                  
حاکمیت بندرها وظایف و نقش هاي خود را مجدداً تعریف می کنند تا بتوانند کارآیی مناسب            

 . تري را از خود نشان دهند



 

در ترمینال هاي کشتیرانی یا سیستم هاي ریلـی کـه از طریـق درگـاه               سیستم حاکمیت بندري  از  
بعـضی از حاکمیـت هـاي بنـدري بـه جهـت اداره       . خاصی هدایت می شوند اسـتفاده مـی شـود        

و بعضی از آنها براي مدیریت جامعه خدمات ارائه شده در بندر مورد اسـتفاده        مستغالت بندري 
شده سیستم حاکمیـت بنـدري بـه عنـوان مـدیریت و      با توجه به توضیحات ارائه . قرار می گیرند 

مسئولیت براي حفظ امنیت، تحمل و رقابت در توسعه بندر با توجه به فناوري هاي روز تعریـف      
 . می شود



 

 نقش هاي اصلی حاکمیت بندري
 
 
 
 
 
 
 مدیریت و یکپارچه سازي   

 مناسب زنجیره         
 حمل و نقل          

 
 عملکردهاي اجرایی سیستم حاکمیت بندري 

 
 ام. نحوه عملکرد حاکمیت بندر از دیدگاه دکتر الریسا-2شکل 

 
توسعه، مدیریت و کنترل ناحیـه بنـدري شـامل مجوزهـاي دریـایی و زیربنـایی بنـدر و گـزارش          

 . از اصلی ترین عملکردهاي این سیستم محسوب می گردند.. .حساب ها، دریافتها و پرداختها و
ــازده و ســازمان دهــی مــؤثر   هــدف اصــلی  از راه انــدازي سیــستم حاکمیــت بنــدري، توســعه ب

درآمدهاي بندر، پوشش دهی هزینه هاي اضافی، سرمایه گذاري و بازگشت آن به ذینفعان مـی      
 . باشد

 از یک طـرف نیازمنـد تمرکـز بـر روي سـازماندهی داخلـی بـه جهـت                سیستم حاکمیت بندري  
ینه ها است و از طرف دیگر باید فرصـت هـاي جدیـد بـراي سـرمایه          و کاهش هز   افزایش بازده 

 . گذاري در بندر را به وجود آورد
، عبارت است از سامانه اي که اطالعات حاکمیتی مورد نیاز بندر و سـتاد      PASبه طور خالصه    "

 استخراج و به صورت آسان در PCSداده هاي ذخیره شده و تبادل شده در سامانه مرکزي را از  
  ".تیار کاربر قرار می دهداخ

 

 سرمایه گذاري  ایجاد امکان رقابت  تشخیص وضعیت واگذاري قانون گذاري مدیریت پیام دریافتی سیستم جامعه بندري

 سیستم حاکمیت بندري 

مدیریت بهره در 
 زیرمجموعه ها 

پشتیبانی سیستم 
 حمل و نقل 

مدیریت قیمت و 
نرخ کاال در کل 
 زنجیره بندري 

 مدیریت 
 اسکله ها 



 

 
 : صرفه جویی در مصرف انرژي) 6

شامل کاهش روشنایی هـاي امـاکن بنـدري و سـاختمان      بندري کنامامدیریت مصرف برق در     
هاي اداري، استفاده از فن آوري هاي نوین همچون فتوسل، استفاده از المپ هاي کم مـصرف             

 .  صرفه جویی به دنبال داشته است میلیارد ریال3/6است که مجموعاً بالغ بر .. .و
 : صرفه جویی در مصرف آب) 7

شامل بکارگیري تصفیه خانه هاي فاضالب، تقسیم بندي اماکن بندري مدیریت مصرف آب در 
آبیاري فضاهاي سبز، تغییر رویکرد کاشت گلهاي فصلی در زیباسازي بنادر، تعمیـرات اساسـی             

 میلیـارد  6/1است که مجموعاً بالغ بر .. .ضروري وپمپها، حذف شیرآالت و لوله هاي دفنی غیر        
 . به دنبال داشته است صرفه جویی ریال

 : واگذاري امور تصدي و توسعه خصوصی سازي) 8
 از یکـسو و ضـرورت   44 و ابـالغ سیاسـتهاي اصـل     ينظر به اجراي سیاسـتهاي خـصوصی سـاز        

در تصمیم  ریایی کشور د–و مداخله فعال بخش خصوصی مرتبط با فعالیتهاي بندري          مشارکت
سازي، سازمان بنادر و دریانوردي مکـانیزمی را در ایـن خـصوص در دسـت اقـدام دارد کـه بـا                  

 –اجراي آن امکان مشارکت بخش خصوصی در نظام تصمیم سـازي مـرتبط بـا بخـش بنـدري           
از این رهگـذر نـوع نگـاه و رویکـرد حـاکم بـر            . دریایی کشور بیش از پیش تسهیل خواهد شد       

ایگاه بخش خصوصی از نقش صرفاً تصدي گري به نقش تـصمیم سـازي و مـدیریتی       نقش و ج  
 . تغییر خواهد یافت

حذف هزینه هاي معمول از طریق بکارگیري بخش غیردولتی در بنادر از جملـه سرفـصل هـاي                
کاهش هزینه هاي غیر ضرور است که شامل کاهش هزینه هـاي تعمیـر و نگهـداري تجهیـزات                 

 اجراي برنامه هاي آموزشی، واگذاري امـور تـصدي صـدور شناسـنامه              واگذار شده، واگذاري  
 میلیـارد ریـال   1است که قریـب بـه   .. .هاي دریانوردي و گواهینامه هاي شایستگی دریانوردي و      

 . صرفه جویی در بر داشته است
 پـروژه  40و اجـراي حـدود   ) IMS(عالوه بر موارد فوق، بکارگیري سیستم یکپارچـه مـدیریت        

ه وري در سطح سازمان و بنادر تابعه با هدف کاهش دوباره کاري و موازي کاري ها،            بهر بهبود
هزینه هاي نگهداري از طریق شناسـایی و فـروش قطعـات اسـقاطی موجـود در انبارهـا و            کنترل



 

استفاده از مواد حاصل از الیروبی در ایجاد پسکرانه هاي مورد نیـاز در بنـادر از جملـه مـصادیق      
 . ه منجر به کاهش هزینه هاي سازمان گردیده استصرفه جویی است ک

 : نوسازي ناوگان سنتی) 9
 هزار فروند شناور سنتی که داراي بدنه چوبی می باشـند در سـواحل و         5در حال حاضر بیش از      

بنادر جنوبی کشور مشغول فعالیت بوده و تعـداد زیـادي از سـکنه جنـوبی کـشور از طریـق ایـن          
 لـیکن بخـش زیـادي از ایـن شـناورها بـه دلیـل مـشکالت ناشـی از                     .می نماینـد   شناورها ارتزاق 

فرسودگی و جنس بدنه شناورها در مقابل خطرات ناشی از حریق و فرسودگی و همچنین امواج 
آبهاي آزاد از شرایط ناایمنی برخوردار بوده و به ناچار می بایـستی توسـط شـناورهاي فلـزي بـا         

جاد صنایع مـرتبط بـا توسـعه و جـایگزینی شـناورهاي           از طریق ای  . ظرفیت باالتر جایگزین شوند   
مدرن می توان ضمن ارتقاء بهره وري ناوگان سنتی، اشتغال زیـادي را در بخـش هـاي مختلـف         

 دریـاي کـشور را بـه نحـو چـشمگیري        – دریایی ایجاد نموده و جایگاه بخش بنـدري          –بندري  
 . ارتقاء داد

ش خصوصی براي حضور در بندر و استفاده از وجوه اداره شده جهت تقویت بخ) 10
 : دریا

بهره گیري از وجوه و منابع اداره شده جهت توسعه و تقویت فعالیت هاي بخـش خـصوصی در       
یکی از موانع اساسی فراروي توسعه فعالیتهاي بخش خصوصی : امور بندري و ناوگان کشتیرانی   

د لذا در همین راستا اقداماتی   در زمینه هاي بندري و دریایی کمبود منابع مالی مورد نیاز می باش            
در خصوص تقویت ناوگان دریایی در حوزه هاي دریاي خـزر، خلـیج فـارس، دریـاي عمـان و           
فعالیت هاي مرتبط با بنادر کشور در دست انجام می باشد که در نتیجه این اقدامات انتظـار مـی              

 دریـایی   –رود شاهد شکوفایی هر چه بیشتر پتانـسیل هـاي بخـش خـصوصی در زمینـه بنـدري                    
 . باشیم



 

 : اصالح الگوي مصرف در بخش حمل و نقل هوایی
 

هـر  . از امور زیر بنایی و یکی از اجزاي مهم چرخه تولیـد بـه مـصرف اسـت     حمل و نقل هوایی     
خود بخشی از عملیات    ) عملیات تغییر مکان اشخاص و کاال     (لیتهاي حمل و نقل هوایی      چند فعا 

اي اقتصادي، حمل و نقل هوایی در بخش خدمات قرار    تولیدي است اما در طبقه بندي بخش ه       
 . داده می شود

حمل و نقل هوایی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادي نقشی بسیار مهم و تأثیرگـذار دارد ضـمن             
برخـی از محققـان رشـد بخـش     . خود نیز از فرآیند رشد و توسعه اقتصادي تأثیرپذیر است آنکه  

برخی دیگر رشد تولید را منوط به رشد حمـل و نقـل مـی          را منوط به رشد تولید و        حمل و نقل  
حمل و نقل در اقتصاد ملی مورد اتفـاق عمـوم صـاحب نظـران بـوده و           به هر حال اهمیت     . دانند

کارا بودن آن گلوگاه توسعه است و به ویژه تأثیر زیادي بر ساختار فـضایی و کالبـدي کـشور              نا
الیت هاي اقتصادي در مناطق مختلف کشور باقی می گذارد که موجب تمرکز یا عدم تمرکز فع

 . کود مناطق دور از دسترس می گرددبا ر رشد مناطق در دسترسو طبعاً 
ی، توزیع ثـروت،  توسعه حمل و نقل هوایی امکانات تازه اي را براي تقسیم کار ملی و بین الملل     

دامنــه ه گــردش پــول و درآمــد، افــزایش تولیــد، کــاهش هزینــه هــا و بهــاي کاالهــا و در نتیجــ 
عالوه بر آثار اقتصادي، نقـش آن را در     . اقتصادي به وجود می آورد    در فعالیتهاي    سودآوري را 

پدیده اشتغال زایی براي خود و سایر بخش هاي زیر بنایی تولیدي کشور، گـسترش خـدمات و           
پویایی نیروي کار، ارتقاي سطح زنـدگی و رفـاه اجتمـاعی ماننـد آمـوزش، بهداشـت عمـومی،         

 . نمی توان از نظر دور داشت امور زیارت و سیاحتفرهنگ، 
پهنـاور جمهـوري   آن در کـشور  توجه به پیشرفت روزافزون فناوري در این صنعت و اهمیـت         با  

نوسـازي  بـه علـل گونـاگون فرصـت         متأسـفانه    ،اسالمی ایران با داشتن موقعیت جغرافیایی ویژه      
از طـرف بخـش خـصوصی در ایـن     مناسب و اساسـی بـه ویـژه     و سرمایه گذاري     هواییناوگان  

 . صنعت فراهم نیامده است
تجربه نشان داده است که تشکیالت دولتی حداقل در بخش حمل و نقل هوایی با عدم کارآیی           

بطور کلی بازارهاي رقابتی تکنیکی روبرو است در حالی که مطالعات موردي نشان می دهد که 



 

داراي انگیزه کافی بوده اسـت  ل هوایی در تعیین قیمت هاي سودآور براي شرکتهاي حمل و نق      
و برنامه خصوصی سازي برخی سیستم هاي حمل و نقل در سطح منطقـه و بـین المللـی پیوسـته               

چنین تغییـرات سـاختاري اسـت کـه         تأثیرپذیري از   در هر حال بر اثر      . رضایت بخش بوده است   
 حمـل و نقـل   و نقل افزایش یافتـه و کـنش فـضایی وسـیعی در مبـادالت          عرضه تسهیالت حمل  

 . هوایی پدید آمده است
ارزیـابی  . حمل و نقل هوایی می تواند از مطلوبیت نسبی برخوردار باشد       استقالل مالی در بخش     

و حتی ادامه حیات آن می توانـد  ساختار اقتصادي بخش مورد توجه بوده در حال حاضر توسعه     
را مـی تـوان بـراي آن    بع مطمـئن  اشد و راه هاي تأمین منـا وابسته به اعتبارات عمومی و دولتی نب     

. در این بخش مستلزم پرداخت بها و یا تعرفه هاي وقع شده می باشدالگوي ارائه خدمات . یافت
با بهینه سازي مدیریت و گـسترش  . کمتر از قیمت هاي تمام شده است   تعرفه ها غالباً    گرچه این   

یافت بهاي آن از مشتري ت و درسرمایه گذاري بخش خصوصی و ایجاد تعادل میان ارائه خدما      
دست یافت که در این محیط اصالح الگوي مـصرف یکـی        می توان به الگوي ایده آل اقتصادي        

 . خواهد رفت از راهکارهاي مناسب به شمار
 

 کاهش مصرف سوخت 
 صحیح انواع هواپیما  انتخاب -الف

عمومـاً از   شده اسـت کـه   در حال حاضر ناوگان هوایی کشور از موضوع شرقی و غربی تشکیل  
بـه لحـاظ آن کـه قیمـت بلـیط      شرکتهاي حمل و نقل هوایی      . عمر نسبتاً باالیی برخوردار هستند    

 بر مبناي عرضه و تقاضا در بازار تعیین نشده و به صورت تکلیفی است سعی بر آن دارند هواپیما
 ، این هواپیماهـا از انواعیکی . تا از هواپیماهاي با قیمت پایین تر براي حمل و نقل استفاده نمایند   

در ناوگان هـوایی ایـران بکـار    هواپیماي توپولف  فروند   20حدود  اکنون  . استتوپولف روسی   
 تـن در سـاعت   6در یکساعت پـرواز حـدود   مصرف سوخت این نوع هواپیما . گرفته شده است 

 .می باشد



 

 
ر د. مـصرف سـوخت دارنـد    تن   5/3حدود  در حالی که هواپیماي مشابه آن در یکساعت پرواز          

 ساعت پـرواز داشـته باشـد مـصرف     10بطور متوسط در یک شبانه روز    هواپیما  هر  صورتی که     
 320با احتساب ( تن خواهد بود که بطور متوسط در یکسال 35 تن و 60بنزین هر یک به ترتیب 

بـا  .  تـن مـی باشـد   11200 و 19200به ترتیب مصرف بنزین هر یک فروند ) روز فعالیت در سال  
تن سوخت هواپیما صرفه جویی  000/100روند هواپیماي جدید می توان ساالنه  ف20جایگزینی 

 . نمود
 :  کوتاه کردن مسیرهاي هوایی-ب

حال حاضر مسیرهاي هوایی با توجه به وجود مناطق ممنوعه در اثـر موانـع زمینـی مـرتبط بـا                 در  
که برخی از منـاطق  آن  با در نظر گرفتن     . مسیر بیشتري برخوردار هستند   نیروهاي نظامی از طول     

ها از بین رفته اند و برخـی از آنهـا جابجـا شـده انـد ولـی هنـوز ایـن مـوارد                زمینی مانند پادگان    
مسیر شده که با حذف ایـن منـاطق مـی    موجب طوالنی شدن بصورت ممنوعه در فضاي هوایی      

کـرد و در اثـر آن صـرفه جـویی زیـادي در سـوخت       توان بسیاري از مسیرهاي هوایی را کوتـاه     
 . هواپیما و استهالك آن و وقت مسافرین بوجود خواهد آمد

  اقماري –برقراري پرواز بصورت مرکز 
ر پروازهاي بسیاري از مرکز تهران به تمامی شهرهاي ایران برقرار شـده اسـت کـه    در حال حاض 

 در هفته و استفاده از هواپیماي متوسط ظرفیت با تعداد مسافر کـم انجـام مـی          با تعداد پرواز کم     
 اقماري در برقراري پروازها اعمـال شـود بـسیاري از    –سیاست مرکز   در حالی که چنانچه     . شود

پروازهاي با هواپیماي متوسط تبدیل به هواپیماي بدنه باریک شده و در ضمن افزایش فرکانس            
هـاي بزرگتـر در    فرودگـاه  روش  زیرا در این  . نیز انجام می شود   پرواز در هفته، با ظرفیت کامل       

می تواند به عنوان مرکز در نظر گرفته شود و مـسافرین       )  منطقه 7به طور مثال    (نطقه ایران   چند م 
با هواپیماي بدنه باریک از فرودگاههاي اقماري به طور مرتب به فرودگاه مرکز انتقال می یابنـد     

در ساعات معینی از فرودگاه هاي مرکز منطقه بـه تهـران یـا فرودگـاه مرکـز منطقـه دیگـر بـا                    و  
بـراي سـاعات معینـی مـسافران از نقـاط      در این حالت . ظرفیت انتقال می یابندپیماي متوسط  هوا



 

می توانـد پـرواز را انجـام    نیز با ظرفیت کامل    این هواپیما   مختلف اقماري جمع شده و در نتیجه        
چنین روشی می توان هـم بـه درخواسـت نماینـدگان و مـسئولین محلـی بـراي                  با برقراري   . دهد

ز پاسخ داد و هـم از برقـراري پـرواز بـا هواپیمـاي متوسـط ظرفیـت بـا مـسافر کـم           برقراري پروا 
در این وضعیت ضمناً ضرورت ندارد . جلوگیري نمود تا از این راه صرفه جویی الزم اتفاق افتد          

تا تمامی فرودگاههاي اقماري به عنوان زیرساخت با هزینه هاي گزاف براي نشست و برخاست            
ت و باالتر آماده سازي شود و اعتبارات عمومی کـشور بـراي رفـت و            هواپیماهاي متوسط ظرفی  

 .  مرتبه در هفته هواپیماهاي بزرگ مصرف شود3آمد کمتر از 
 به بخش خصوصی واگذاري مدیریت فرودگاه ها  

ز به وسیله شرکت فرودگاه هـاي کـشور اداره مـی        به صورت متمرک  فرودگاه ها   در حال حاضر    
ستادي را در بر داشته و فعالیت ها بـه سـمت غیرمتمرکـز سـوق داده       شود که هزینه هاي اضافی      

درآمـدهاي هوانـوردي از شـرکتهاي حمـل و نقـل          نشده و عمده هزینه ها را از طریـق افـزایش            
امـروزه در  . بلـیط هواپیمـا مـنعکس مـی گـردد     هوایی دریافت می دارند که نتیجه آن بر قیمـت         

خـی از مـوارد یـک فرودگـاه در اختیـار یـک       فرودگاههـا تقـسیم شـده و در بر     جهان مـدیریت    
 فرودگاه در یک منطقه در 3 یا 2و در موارد دیگري   مدیریت فرودگاهی براي اداره قرار گرفته     

مدیریت بخش خصوصی آن فرودگاه را . اختیار یک مدیریت فرودگاهی واحد قرارگرفته است
با کیفیـت بـاال سـعی    خدمات می نماید و ضمن ارائه   هزینه اداره–به صورت یک بنگاه درآمد  

می نماید با افـزایش فعالیـت هـا در بخـش هـاي غیرهوانـوردي بـا افـزایش خـدمات بـه مـردم،                       
دهـد و بدینوسـیله نـه تنهـا     انجـام  درآمدهاي غیرهوانوردي را براي تأمین هزینـه هـاي فرودگـاه     

نماید و  اقدام نیز می تواند نسبت به کاهش آنهادرآمدهاي هوانوردي را افزایش نمی دهد، بلکه 
ایـن  . را فـراهم نمـی آورد   در نتیجه موجبات دریافت پول بیشتر از شرکتهاي حمل و نقل هوایی 

روش ضمن آن که تأثیر افزودنی بر قیمت بلیط نخواهد داشت رغبت بیشتري را براي شرکتهاي 
 . هواپیمایی جهت پرواز بیشتر ایجاد می نماید



 

 : خطوط لوله باحمل و  نقل اصالح الگوي مصرف در 
 

 تاریخچه
ها  استخراج تا مراکز تصفیه و از پاالیشگاه خام از محل از آغاز پیدایش صنعت نفت، حمل نفت

 شـد، در  تا مراکز مصرف با توجـه بـه تکنولـوژي روز، بـه کمـک وسـایل متنـوعی انجـام مـی         

ري، موتـو   تـا اینکـه وسـائط نقلیـه     گردیـد روزگاري از حیوانات بارکش و بـشکه اسـتفاده مـی   
بـه  . آمد در ابتدا نفت آسان و ارزان به دست نمی. گرفتند آهن جاي آنها را کامیون، کشتی و راه  

بـا  .  بـود  و مـشکالت زیـاد همـراه   ها و انواع مشکالت، توزیع آن بسیار محـدود          علت خرابی راه  
 و بـا گـسترش صـنایع    آن شـدت گرفـت  مـصرف   رونـد   گذشت زمان و توسـعه صـنعت نفـت،          

 .ها شدند  پایه فعالیت، یهاي نفت فرآورده
شـد تـا    خـام، روز بـه روز بیـشتر مـی     تر نفـت  تر و ارزان تالش انسان براي یافتن وسیله حمل ساده   

 .سرانجام بشر با نیروي دانش و بینش خود بهترین راه را براي انتقال این جوهرسیال یافت
 حداقل هزینـه، خطـوط   کاربري باال با  .سال پیش در جهان ساخته شد 143اولین خط لوله نفت 

 متداول کـرد  لوله نفت را به سرعت در میان کشورهاي تولید کننده و مصرف کننده مواد نفتی
  .خام در دنیا تثبیت شد ترین وسیله حمل نفت به این ترتیب موقعیت خط لوله به عنوان مناسب و

 به جز - کشور مصرف نفت. بازار ایران عرضه شد  شمسی به1304نفت براي اولین بار در سال 
مکعـب    متـر 12400 حـدود  -شد  تأمین می سابقاستانهاي شمالی که نفت آن از کشور شوروي

 250کشور قطع و مصرف نفـت بـه     که ورود نفت محصول از خارج1318تا سال . در سال بود
 .هزار متر مکعب در سال رسید

 ایران نگاهی کوتاه به تاریخ خطوط لوله در
  .سلیمان به آبادان به پایان رسید ان اولیه خط لوله از مسجد، احداث ساختم1290سال 
  .مسجد سلیمان به آبادان کشیده شد  سانتیمتر از30، خط لوله دیگري به قطر 1300سال 
  .اهوازکشیده شد ...اي از هفتکل به کوت عبدا خط لوله ،1309سال 
 -تر در مـسیر نفـت شـهر     کیلـوم 220طـول    ایـنچ و بـه  3، چهارمین خط لوله به قطـر  1314سال 

 .کرمانشاه احداث شد



 

 ایرانی بـین آبـادان و اهـواز بـه      مهندسین ، اولین خط لوله نفت تصفیه شده با کمک1318سال 
طول ایـن  . ظرفیت یکصد هزار تن در سال احداث شد  اینچ و با یک مرکز انتقال نفت به4قطر 

 .بود کیلومتر 121خط لوله 
متر احـداث    سانتی5/30کیلومتر و قطر  264 ان، آبادان به طول خط لوله بین گچسار1319سال 

  .شد
 تن بـه مـوازات   250کیلومتر و ظرفیت  121  اینچ به طول6، دومین خط لوله به قطر 1323سال 

  .لوله قبلی بین آبادان و اهواز کشیده شد
و به خط لولـه  متر بین اللی و مسجد سلیمان ایجاد   سانتی5/25-5/30 خط لوله به قطر 1326سال  

  .برداري قرار گرفت مسجد سلیمان متصل و مورد بهره
    .کیلومتر احداث شد 428  ازنا به طول- اینچ اهواز 10   خط لوله1335سال 
 پنج مرکز انتقال و تقویت فشار در مسیر  کیلومتر شامل822 خط لوله مذکور به طول 1336سال 
اصـفهان مـورد    - ایـنچ ازنـا   6ر این سال خط لوله همچنین د.برداري شد  ري آماده بهره- اهواز
  .برداري قرار گرفت بهره
  .رشت آغاز شد - قزوین - اینچ تهران 8 و 6 احداث خط لوله 1337سال 
  .برداري قرار گرفت  قزوین مورد بهره- اینچ ري8 خط لوله 1339سال 
 . مشهد افتتاح شد- شاهرود - اینچ ري 8 خط لوله 1340سال 

 : ه با اصالح الگوي مصرف و کاهش هزینه به طور نمونه مثالی ذکر می گردددر رابط
براي تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه میـرزا کوچـک خـان شهرسـتان رشـت بـصورت بـرآورد                 

تغذیـه   تن گازوئیل بایستی از منطقه نفتـی چـالوس یـا سـایر خطـوط            5000تقریبی روزانه مقدار    
 ایـنچ، هـر   10 کیلومتر و قیمـت تقریبـی سـاخت خـط لولـه         45فاصله بندرانزلی تا نیروگاه      .شود

 کیلومتر دویست هزار دالر 
  دالر 000/200×45=000/000/9 تأمین خط لوله موردنظر جهتسرمایه گذاري 



 

چنانچه خط لوله اي از بندرانزلی براي نیروگاه میرزا کوچک خان باتوجه به وجود زیر سـاخت         
از مصادیق بارز رعایت و اصالح الگوي مـصرف و کـاهش     آن، تهیه و برآورد گردد، این خود        

 .این مثال براي سایر مناطق نیز  قابل بررسی است. هزینه ها خواهد بود
  تن 5000      مقدار مصرف نیروگاه حدوداً -

 گاروزئیل

  دستگاه208      تعداد نفتکش مورد نیاز حدود -

  تن 24       متوسط ظرفیت بارگیري هر نفتکش  -

  کیلومتر400    )  حدود ،پر و خالی(  و برگشت مسیر رفت -

  لیتر45     کیلومتر  100میزان مصرف گازوئیل نفتکشها در هر  -

  تومان700     ) حدودي(  قیمت هر لیتر گازوئیل وارداتی -

  میلیون تومان135    ) حدودي( قیمت تقریبی هر دستگاه تریلی نفتکش  -

  تومان300¸000    ) دوديح(کرایه حمل از چالوس به نیروگاه رشت  -

    
 مصرف سوخت سالیانه به میلیون دالر –الف 
 $=1000تومان

 

 5000 ÷ 24 = 208                           تعداد دستگاه نفتکش موردنیاز              
   208 × 200 × 2 = 83200                            کیلومتر مسافت طی شده           

   83200 ×% 45 = 37440                   لیتر گازوئیل مصرف شده                     
  37440×700 = 26¸ 208¸000                            تومان                                    

 # 26208              هزار دالر  
                                                                          26¸208×365=9¸565¸000#                          میلیون دالر   ساالنه 
 9¸500¸000                   5/9         میلیون دالر   
    

   سرمایه گذاري جهت تامین نفتکش هاي حامل مواد نفتی –ب 



 

 208×135¸000¸000=28¸000¸000#28¸000¸000                         میلیون دالر
  000/000/28÷20=000/400/1         اصطکاك وسیله  

 

   سالیانه براساس میلیون دالر،  کرایه حمل-ج 
 208 × 300 = 62¸400)                                                           دالر (کرایه حمل 

    62¸400 × 365 = 22¸000¸000                   )      ساالنه(میلیون دالر                         
   جمع کل هزینه هاي ثابت و متغیر-د 

  حدود
       14¸000¸000 +43¸000¸000+23¸000¸000=80¸000¸000میلیون دالر                      

   000/500/9+000/000/22=000/500/31              صرفه جویی میلیون دالر
خط لوله در انتقال فرآورده هاي نفتی و صرفه جویی ناشی از حمل سوخت با یت با توجه به اهم  

آن مهمترین کار در این رابطه در جهت اصالح الگوي مـصرف ایـن اسـت کـه هـر جـایی کـه                   
 .  وجود دارد باید این فرآورده با خط لوله حمل شودهامکان حمل آن با خط لول

  
 : سایر مزایاي طرح

  ت ناشی از تقلیل مصرف سوختکاهش آلودگی محیط زیس -
 کاهش قابل توجه میزان تصادفات جاده اي در این محور پر ترافیک و توریستی -

 کاهش مصرف روغن و الستیک و سایر اقالم مصرفی  -

 صرفه جویی در زمان -

  جلوگیري از کسري کاال دراثر حمل و نقل و تخلیه و بارگیري مضاعف -

 ت انتقال فراورده هاي نفتی بندر انزلی جه1فعال شدن اسکله شماره  -

امکان انتقال فرآوردهاي سواپ، ترانزیتی وارداتی از خط لوله به انبارهاي شرکت ملی               -
 .نفت در رشت

تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه میرزا کوچـک خـان در شـرایط بحـران ماننـد طوفـان،           -
 . بارش  برف و بارندگی



 

 .مکان براي لوله کشیاستفاده از نفتکش هاي موجود جهت مناطق غیرقابل ا -

 
در خاتمه خاطرنشان می سازد این الگو براي بخش خصوصی در نقاط مختلف کشور با حمایت 

 .دولت و سرمایه گزاري بخش خصوصی قابل بررسی بوده که به تعدادي از ان اشاره می گردد
 
  بجـاي تـردد وسـائط       -مهران -) پرویز خان (انتقال نفت کوره از مرزهاي ایران و عراق        -

 نقلیه

 خـط لولـه از گمـرك دوغـارون بـه         –انتقال مواد نفتی صـادراتی بـه کـشور افغانـستان             -
 گمرك اسالم قلعه

انتقال مواد نفتی از ایستگاه راه اهن شهید رجایی توسط خط لوله به ترمینال نفتی شـهید         -
 .رجایی به دلیل نبود خط ریلی که توسط تانکر جاده اي در حال اجراست

 )ره( بندر امام خمینی34 محوطه گلف اجنسی به اسکله انتقال فرآورده از -

 


