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  باسمه تعالی

  

  عالی هماهنگی ترابري کشور وزیر راه و شهرسازي و رییس شوراي پیشگفتار

  

ساله جمهوري اسالمی ایران و دستیابی به جایگاه اول اقتصادي  انداز بیست تحقق اهداف سند چشم
هاي مختلف در کشور  هاي بالقوه بخش گیري مطلوب و کارآمد از توان و ظرفیت مستلزم بهره  ، در منطقه

داخلی و توسعه پایدار و توسعه تجارت نقل به عنوان یکی از ارکان  و باشد. در این میان، صنعت حمل می
  ها برخوردار است. ریزي اي در برنامه ، از جایگاه ویژهالمللی بین

ا خواهد داشت که خود رشد اقتصادي کشور ر نقل زمانی قابلیت کمک به و از سوي دیگر، صنعت حمل
بوده و تمامی اجزاي آن بصورت هماهنگ با یکدیگر  و رقابت پذیر قابل اطمینان ، پارچه یک  ، ایمن،کارآمد

هاي  توسعه متوازن و هدفمند زیرساخت براي ،منظور تهیه نقشه راهه ب ،در همین راستاعمل نمایند. 
پارچه و  یک ریزي بسته برنامه ایجادبا هدف  "کشور نقل و حملطرح جامع " مطالعات  نقل کشور، و حمل

 زیربناهايمدت ساخت و توسعه  برنامه بلند تهیه نقل در راستاي و هاي مختلف حمل هماهنگ شیوه
با همکاري و مشارکت متخصصان   ،1409 لغایت 1389ساله  بیستدوره  طیکشور  شهريبرون نقل  و حمل

  شده است.  تهیه و تدوین ، خانه وزارتاین بعه هاي تا ها و شرکت سازمانو  داخلی و خارجی

ریزي و  کاران بویژه همکاران معاونت برنامه دانم از زحمات ارزشمند کلیه دست اندر برخود الزم می
  نقل قدردانی نموده و توفیق روز افزون آنان را از خداوند بزرگ مسئلت نمایم. و اقتصاد حمل

  

  عباس آخوندي                                                                                                 
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  باسمه تعالی

  

  نقل و معاون برنامه ریزي و اقتصاد حملپیشگفتار 
 

اي توسط  جزیرهپراکنده و تصمیمات  تخاذو جلوگیري از ا نقل و حملهاي مختلف  سازي شیوه یکپارچه       
، همین منظور به نقل است. و حملهاي  توسعه زیرساخت براي ند یک برنامه جامع و مدوننیازم ،ها زیربخش
راهبردي وزارت راه و مهم سیاست  یکبه عنوان  "ل کشورقن و حملطرح جامع "تدوین  1382در سال 

، خطوط آنو اجراي  تهیه با تا قرار گرفتملی  هاي ترین طرح مهم در زمرهتعیین شد و  )وقت( ترابري
مسافر کاال و جایی به جاب ،تباط نزدیک و منسجمدر یک ار اي جادههوایی ریلی، دریایی و  نقل و ملح
  .پردازندب

  :توان در موارد زیر خالصه نمود مینقل کشور را  و بطور کلی ضرورت انجام مطالعات طرح جامع حمل       

 ؛وقدر تمامی شق کشور نقل و حمل هاي توسعه متوازن و هماهنگ زیرساخت  

 ریزي به صورت راهبردي، جامع، مستمر،  برنامهبا   نقل و حملوري در عملیات  افزایش کارائی و بهره
   ؛فرهنگی و اجتماعی، سیاسی ،هاي توسعه اقتصادي برنامه پویا و هماهنگ با

 سامانهبر ... وري، فرهنگی و اهاي اقتصادي، اجتماعی، فن ثرات متقابل توسعه بخشنمودن ا  لحاظ 
   نقل و و حمل

  و استفاده بهینه از  پایدار هاي توسعه تحقق برنامه در نقل و حمل سامانهنقش اساسی استفاده از
 .ايالمللی و منطقه  منابع و رقابت در بازارهاي بین

یک  )فازگام( است. بخش اول یا شده نقل کشور در دو بخش اصلی انجام و مطالعات طرح جامع حمل      
مدت در رابطه با مسائل و معضالت  هاي کوتاه ایی وضع موجود شبکه و ارائه توصیهمطالعات شامل شناس

بخش دوم شامل  است. هاي کالن گذاري بدون سرمایه ،سال 5حداکثر تا  و قابل حل در کوتاه مدت
براي ساله  20گذاري  سرمایه شده بندي اولویتتهیه یک برنامه  هاي دو تا چهار مطالعات که به)فازگام(
تا  1389از سال ساله  5هاي زمانی  بازهدر ( نقل کشور و هاي حمل عه متوازن و هماهنگ زیرساختتوس

  پرداخته است.) 1409

نقل تدوین  و راهبردها و حمل ،که در آنشد  رویکرد جدیدي اتخاذدر راستاي ادامه و تکمیل طرح،       
، تهیه طرح ماهنگی ترابري کشورعالی ه شورايبا تصویب شرح خدمات و نتایج مطالعات در و شده 



  ح
 

ها به شرح ذیل تعریف  فرآیندي با چهار دسته از مجموعه فعالیت جامع ادامه خواهد یافت. در این راستا،
  گردیده است :

  ؛کشور نقل و حمل جامع طرح فعلی مستندات و نتایج انتشار و بندي ارزیابی، جمع .1
  ؛کشور نقل و حمل عفرآیند بروز رسانی طرح جام جزییات تدوین و تصویب .2
  و  کشور نقل و حملرسانی و تکمیل طرح جامع  بروز .3
  .کشور نقل و حمل ر و نظارت بر اجراي طرح جامعپایش مستم .4

مدت  هاي کوتاه بندي توصیه جمعمشتمل بر ها بوده که مجموعه حاضر، نتیجه مرحله اول فعالیت       
بندي،  جمعو همچنین  )(شبکه نقل و حمل شناسایی و ارزیابی کریدورهاي  ،نقل و حملطرح جامع 

که با کمک زیربخشها در ستاد طرح جامع  4تا  2هاي )فاز( گامگیري و انتشار نظرات در مورد  نتیجه
  باشد. می  نقل کشور انجام شده، و مدیریت و راهبري طرح جامع حمل

اندرکاران، مخصوصاً  و دست دانم از زحمات و تالشهاي کلیه همکاران در پایان، بر خود الزم می       
  نقل، قدردانی و تشکر نمایم. و ریزي و اقتصاد حمل همکاران دفتر برنامه 

  
                                                                            

 ر امینیامی                                                                                   

  

  

  

  

   



 
 

  مقدمه

وري  توسعه متوازن و هماهنگ در زیرساختهاي حمل و نقل کشور، افزایش کارایی و بهره  با توجه به لزوم
هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی،  ریزي راهبردي و هماهنگ با برنامه در عملیات  حمل و نقل با برنامه

  دي، اجتماعی، فناوري و فرهنگی بر سیستم حمل و نقل،هاي اقتصا لحاظ نمودن اثرات متقابل توسعه بخش
هاي توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع و  برنامه توجه به نقش اساسی کیفیت سیستم حمل و نقل درتحقق

اقدام به عقد قرارداد جهت  1382وزارت راه و ترابري وقت در سال   اي ، رقابت در بازارهاي بین المللی و منطقه
شرکت مهندسین مشاور مترا بعنوان با  "مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور"مطالعاتی با عنوان  انجام

  فرانسه بعنوان مشاور خارجی نمود.  Egisو شرکتمشاور مادر 

برنامه بلند مدت و  تدوینو  تهیه براي ریزي بسته برنامه یک هدف از انجام این طرح مطالعاتی تهیه
 لغایت 1389 از ساله بیستدوره  طی کشور شهريحمل و نقل برون  ربناهايزیساخت و توسعه  یکپارچه

 بوده است.  1409

هاي  توصیهارائه  ،شناسایی وضع موجوداین مطالعات در پنج فاز طبقه بندي شده که فاز اول آن به  
 106وي توصیه فرابخشی و زیربخشی حا 37پرداخته و نتیجه آن مدت و تدوین راه حلهاي کم هزینه  کوتاه

در فاز دوم آمار و اطالعات مورد نیاز بصورت سیستماتیک جمع آوري شده  اقدام و برنامه اجرایی بوده است.
مدلسازي تقاضا در شبکه موجود بکار رفته است. پس از مدلسازي که این اطالعات در فاز سوم مطالعات براي 

ی کمبودهاي عرضه حمل و نقل کشور پرداخته در فاز چهارم با تعریف سه سناریوي مختلف به شناسای تقاضا ،
تهیه  و و شناسایی ها مدل اولویت بندي پروژهارزیابی سناریوهاي سرمایه گذاري و   فاز پنجم طرح، شده است.

  مالی است. برنامه

با درنظر گرفتن معیارهاي   شبکه زیرساخت مورد بررسی در مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور ،
حجم ترافیک، احتمال وجود ترافیک ترانزیت، ارتباط بین مراکز مسکونی و تولیدي عمده و مختلفی از جمله 

کیلومتر از شبکه  28000شبکه مورد مطالعه شامل  طرحهاي آینده در زمینه توسعه تعریف شده است.
کشور پنج بندر اصلی   هاي پیوست قانون بودجه، در دست ساخت و پروژه  اي، کلیه خطوط ریلی فعال، جاده

درصد کل عملکرد بنادر کشور را  95که به لحاظ تناژ حدود  بوشهر، انزلی و نوشهر شامل بنادر امام خمینی، 
بدلیل اهمیت  با وجود سهم اندك از ترافیک سالهاي گذشته به خود اختصاص داده و نیز بندر امیرآباد که

با توجه به اهمیت و ترافیک هوایی جابجا شده همچنین  بوده است. ها مورد توجه قرار گرفته، در تحلیل  زیاد،
امام   در مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور شش فرودگاه اصلی اهواز، اصفهان،  در هر فرودگاه،

   فرودگاهی مورد بررسی قرار گرفته اند. شبکۀ ظرفیت ارزیابی خمینی(ره)، مشهد، مهرآباد و شیراز در

ي سرمایه گذاري در زیرساخت هر چهار شیوه حمل و نقلی و نیز هاي پیشنهاد خروجی طرح بصورت برنامه
  هاي پنج ساله ارائه شده است. برآورد هزینه ریالی و دالري سرمایه گذاري بوده که در قالب برنامه



  د
 

و با  1394در سال   با توجه به لزوم بازنگري مطالعات طرح جامع حمل و نقل کشور در هر پنج سال یکبار،
میزان   ی وزارت راه و شهرسازي نقطه نظرات زیربخشها در خصوص چگونگی تحلیل ظرفیت،دستور مقام عال

سهم برآورد شده از هر زیر بخش، میزان تاثیر توسعه زیرساختها مطابق با پیشنهادات مطروحه در طرح جامع 
هاي موجود مطابق  وري زیرساخت حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا و نیز میزان تاثیر راهکارهاي ارتقاي بهره

اقتصادي در ستاد طرح  –با نتایج مطالعات در پاسخگویی به تقاضا اخذ شده و با در نظر گرفتن مالحظات فنی
  جامع حمل و نقل کشور مورد بازبینی قرار گرفته است. 

اي  آن دسته از پیشنهادات ارائه شده مربوط به توسعه شبکه ریلی و جاده  پس از بازنگري نتایج مطالعات،
از لیست   که در سالهاي گذشته اجرا شده یا در طول گذر زمان توجیه اولیه خود را از دست داده اند،

  .اند اي باقیمانده در سه دسته اولویت بندي شده پیشنهادات خارج شده و طرحهاي توسعه اي ریلی و جاده

   



 
 

  فرآیند طرح جامع حمل و نقل (اقدامات گذشته، برنامه هاي آتی)
  

مدت،  هاي کوتاه هاي اصلی براي مشخص شدن برنامه ند طرح جامع حمل و نقل یکی از فعالیتتهیه س
هاي چهار  هاي جامع حمل ونقل در محدوده شهرها از مدل  باشد. اصوالً طرح مدت و بلندمدت می میان

ا براي ه کنند. لیکن این مدل اي تولید سفر، توزیع سفر، تخصیص وسیله و تخصیص مسیر پیروي می مرحله
باشد. کمبود آمار و اطالعات، عدم وجود  پذیر می سازي در یک کشور با وسعت ایران به سختی امکان پیاده

شود در صورت اجراي چنین  گر باعث می هاي مداخله نیروي انسانی کافی و کارآمد و عدم هماهنگی سازمان
ارت راه و ونقل وز یزي و اقتصاد حملر هایی نتایج مناسبی حاصل نشود. بر همین اساس معاونت برنامه مدل

هاي  راهبردها و سیاستاجراي این طرح به روشی جدید بود. در این روش دنبال  هب از مدتها پیش شهرسازي
توانند باعث  هایی که می پروژه RFPوزارت راه و شهرسازي درخصوص حمل و نقل تدوین و پس از آن 

  شوند. به مشاورین ذیصالح واگذار میها گردند تعیین و  حصول راهبردها و سیاست
  دهد. به صورت اجمالی این فرآیند را نشان می زیرنمودار 

  
  

ریزي و اقتصاد  تواند از سوي معاونت برنامه ها در پایین ترین سطح که می همزمان با واگذاري پروژه
صورت گیرد ، قطعاً بحث  ونقل وزارتخانه و یا هریک از سازمانها و شرکتهاي تابعه به مشاورین ذیصالح حمل

گیري آنها از اهمیت برخوردار خواهد بود که این وظیفه برعهده شورایعالی هماهنگی ترابري کشور  تحویل
  قرار داده شده است.
هاي دیگر به جزء وزارت راه و شهرسازي در بحث حمل و نقل  خانه هاي وزارت ها، شرکت برخی از سازمان

ذاري آنها نیز در این بخش از اهمیت برخوردار باشد. گمرك جمهوري باشند که شاید تأثیرگ دخیل می



  ر
 

زیست، وزارت ارتباطات و  اسالمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امورخارجه، سازمان محیط
  باشد. فناوري اطالعات و ... به نوعی در فرآیند لجستیک کاال و جابجایی مسافر تأثیرگذار می

هاي شورایعالی هماهنگی ترابري کشور  ها و پتانسیل تصمیم گرفته شد تا از تواناییلذا به همین دلیل 
  سازد به شرح ذیل است: استفاده شود. مواردي که ضرورت استفاده از پتانسیل این شورا را الزامی می

 جامع طرح در کشور موجود هايظرفیت از استفاده و مختلف هايبخش هايتوانایی افزاییهم •
 قلن و حمل

برنامه و هاتطابق طرح جامع حمل و نقل با یکی از وظایف اساسی شورا یعنی تعیین خط مشی •
 کشور نقل و حمل کالن هاي

 به توجه با کشور نقلی و حمل غیر هايتاثیرپذیري و تاثیرگذاري طرح جامع بر بسیاري از فعالیت •
 آن نگرانهجامع رویکرد

ا با طرح به منظور رفع گام به گام موانع و تسهیل و نیاز به همراهی پایاپاي سایر اعضاي شور •
 تسریع در  اجراي آن 

  باشد. براي این منظور چهار مجموعه فعالیت در نظر گرفته شده است که به شرح شکل ذیل می
 

  
  

این مجموعه فعالیتها به طور خالصه شامل انتشار نتایج طرح قبلی، تصویب فرآیند جدید، به روزرسانی 
  باشند. پایش میو تکمیل و 

  شود. ها فعالیتهایی قرار دارد که در ادامه به آنها پرداخته می در هریک از این مجموعه



 
 

فعالیتهاي ذیل قرار  جامع طرح فعلی مستندات و نتایج انتشار و بنديارزیابی، جمعدر مجموعه 
  اند: گرفته
 شناسایی اجزا و استقرار مدل حمل و نقل کشور 

 مدت طرح جامع حمل و نقل هاي کوتاه ایی توصیهبندي و انتشار نه جمع  
  اي، هوایی و ریلی در تطابق با نیازهاي  جاده مقصد –طراحی و اجراي آمارگیري مبدا

  روزرسانی و تکمیل مطالعات جامع حمل و نقل  به
 شناسایی و ارزیابی کریدورهاي حمل و نقل (شبکه( 

 این بخش با کمک طرح جامع  4تا  2هاي گیري و انتشار نظرات در مورد فازبندي، نتیجه جمع)
 زیربخشها در ستاد مدیریت و راهبري طرح جامع حمل و نقل کشور انجام شده است)

 هاي برآورد تقاضا با واقعیت  دم تطبیق مفروضات پایه در مطالعات و در مدلع 

  ها از جمله هوایی برخی از زیربخشعدم کفایت یا تناسب اطالعات گردآوري شده در 
  ریاییو د

  با واقعیت و مشاهدات 1394تفاوت برآوردهاي افق زمانی  
 بینی تقاضاي  سازي و پیش عدم ارایه جزییات برخی از فرآیندهاي وابسته به مدل

حمل و نقل مانند برآورد سهم جابجایی بار ریلی، و انجام آن بر اساس فرضیات و 
  رفرآیندهایی جداگانه و در خارج از بسته مدل حمل و نقل کشو

 نواقص جدي به ویژه در بخش مدل انتخاب وسیله در زیربخش هوایی  
 تعدم شفافیت یا کفایت مستندات و نیز پیشنهادهاي مطالعا 

نبود یکپارچگی، پیوستگی در نهایت موضوعی که بیش از پیش در انجام طرح جامع قبلی به چشم آمد، 
شود در فرایند جدید این نقص برطرف  بینی می بود که پیش  بخشی اجزاي حمل و نقلو هماهنگی میان

  گردد.

نیز گامهاي ضروري وجود دارد که می  فرآیند تدوین و ارایه طرح جامع حمل و نقلدر مجموعه 
  توان از آن جمله به موارد ذیل اشاره نمود:

 هاي کالن توسعه در سطح داخلی و  تعیین اهداف کالن طرح جامع حمل و نقل بر مبناي سیاست
 جهانی 

 اندازها، اهداف کمی طرح، با توجه به اهداف کالن طرح جامع حمل و نقل و  ن/بازنگري چشمتعیی
بحث هاي خاص شوراي عالی هماهنگی راه و ترابري به روش  طرح ملی توسعه کالبدي در کارگروه

 و تصمیم



  س
 

  تعیین راهبردهاي مناسب براي دستیابی به یک سیستم یکپارچه حمل و نقل موثر و کارا در
 زمانی مشخص  هاي افق

  تعیین محورهاي مطالعاتی طرح جامع حمل و نقل 

 روزرسانی طرح جامع حمل و نقل هاي زمانی به هاي زمانی طرح و بازه تعیین افق 

 هاي مورد نیاز تدوین فهرست برنامه 

 ذي هايزیربخش و نهادها نقش و هاتعیین معیارهاي ارزیابی، طیف اطالعات مورد نیاز، مسوولیت
 يترابر و راه هماهنگی شوراي تخصصی هايکارگروه رد ربط

در مجموعه سوم و پس از تدوین فرایند، موضوع تکمیل و بروزرسانی طرح جامع حمل و نقل کشور 
مطرح میگردد. در این مجموعه نیز فعالیتهاي مختلفی وجود دارد که در دو بخش سخت افزاري(تجهیزات و 

شود. از جمله موارد مرتبط با نگاه سخت  ل و نقل) به آن پرداخته میزیرساخت) و نرم افزاري(ترابري و حم
هاي مرتبط  فناوري ،ناوگان ،ها، بنادر) آهن، فرودگاه ها (شبکه راه و راه زیر ساختتوان به  افزاري می

  .اشاره نمودهاي لجستیک  و پارك صنایع مرتبط، ها با ناوگان یا زیرساخت

وري، ساختارهاي سازمانی،  یکپارچگی حمل و نقل، بهره همچوندر حوزه نرم افزاري نیز مواردي 
  شوند. بررسی میایمنی، مسایل زیست محیطی  و .... 

شود به  از جمله سایر مواردي که در این مجموعه به روزرسانی و تکمیل مطالعات به آن پرداخته می
  باشد: شرح ذیل می

 ت مورد نیاز تهیه و تدوین درخواست براي پیشنهادیه انجام مطالعا(RFP) 

 تعیین منابع مالی و انتخاب مشاور  

 ریزي و اقتصاد حمل و نقل  انجام مطالعات ضروري با نظارت هسته مرکزي منتخب معاونت برنامه  

  ارایه نتایج مطالعات در قالب طرح جامع یکپارچه و پیوسته حمل و نقل و برنامه لجستیک حمل و
 ري براي تصویب نقل کاال به شوراي عالی هماهنگی تراب

  .شود میپرداخته  هاي طرح جامع اجرا، نظارت و پایش مستمر پروژهدر آخرین مجموعه نیز به 

هاي مسوول اجراي  ها و دستگاه تعیین زیربخش، یعملیات برنامه قالب در اجرایی هايتعریف پروژه
ها بر  تغییر و اصالح برنامه، نی معینهاي زما اندازها در افق بازنگري چشم، ها بندي اجراي پروژه زمان، ها پروژه

  باشد. نیز از جمله فعالیتهاي این گروه می اندازهاي جدید اساس چشم



 
 

ونقل کشور به صورت ذیل  در نهایت نمودار سازمانی تدوین و اجراي فرآیند بروزرسانی طرح جامع حمل
  باشد.  می

  

ماهنگی دستگاههاي ذیربط و همچنین شود با استفاده از این متدولوژي و همکاري و ه بینی می پیش
  پتانسیل شورایعالی ترابري بتوان طرح جامع حمل و نقل کشور را با موفقیت به اتمام رساند.
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 232  .............................................................................................  1394) شبکه جاده اي در سال LOS). سطح سرویس (4-4شکل (

 234  .............................................................................................  1404) شبکه جاده اي در سال LOS). سطح سرویس (5-4شکل (

 236  .............................................................................................  1409) شبکه جاده اي در سال LOS). سطح سرویس (6-4شکل (

 238  .....................................................................................................    (شبکه سال مبنا) 1389). وضعیت شبکه در سال 7-4شکل (

  239   ......................................  1394تا  1389هاي پیشنهادي در دوره  با اعمال پروژه 1394). وضعیت شبکه در سال 8-4شکل (

  240  ....................................    1399تا  1394با اعمال پروژه هاي پیشنهادي در دوره  1399). وضعیت شبکه در سال 9-4شکل (

  241  ..................................    1404تا  1399با اعمال پروژه هاي پیشنهادي در دوره  1404). وضعیت شبکه در سال 10-4شکل (

  242   .................................   1409تا  1404با اعمال پروژه هاي پیشنهادي در دوره  1409). وضعیت شبکه در سال 11-4شکل (

  244   ..........................................................................................................  ). برآورد بار و مسافر شیوه ریلی در هر سناریو12-4شکل (

  245   .................................................................................................................................  بینی ترافیکی ). رویۀ اصلی پیش13-4شکل (

  247   .........................................................................................................................  1). شبکه زیرساخت ریلی در سناریو 14-4شکل (

  250   .........................................................................................................................  2). شبکه زیرساخت ریلی در سناریو 15-4شکل (

  254  ......................................................................................................................... 3). شبکه زیرساخت ریلی در سناریو 16-4شکل (

  256   ......................................................................................................  بینی ترافیک بار بنادر ایران (میلیون تن) ). پیش17-4کل (ش

  271 ......مدل حمل و نقل کشور 85). مقایسه و برازندگی مشاهده (ترددشماري) و برآورد (تخصیص) ترافیک سال 1-5شکل (

  272  ...............................................................................   1394- ). برازندگی و برآورد سواري شخصی در راههاي شریانی2-5شکل (
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  ها فهرست جدول
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  15 ......................  مدت مرتبط با آن سازمان هاي کوتاه بندي نظرات سازمان راهداري در مورد اقدامات توصیه ). جمع1-1جدول (

  16  ..........................................  اي هاي بخش ترانزیت با سازمان راهداري و حمل ونقل جاده ). چگونگی ارتباط توصیه2-1جدول (

  29 .................................  ايبا سازمان راهداري و حمل ونقل جاده هاي بخش محیط زیست ). چگونگی ارتباط توصیه3-1جدول (

  42  ........................................  اي هاي بخش شبکه راه با سازمان راهداري و حمل ونقل جاده ). چگونگی ارتباط توصیه4-1جدول (

  43 .........  اياي با سازمان راهداري و حمل ونقل جاده هاي بخش صنعت حمل و نقل جاده ). چگونگی ارتباط توصیه5-1جدول (

ــدول ( ــیه6-1ج ــا ). توص ــاده ه ــی ج ــش ایمن ــاط آن  ي بخ ــونگی ارتب ــداري و     اي و چگ ــازمان راه ــایف س ــوزه وظ ــا ح ــا ب   ه
  47 ...............................................................................................................................................................................  اي  حمل و نقل جاده

             مـدت  هـاي کوتـاه   بندي نظرات شرکت ساخت و توسعه زیربناهـاي حمـل و نقـل کشـور در مـورد توصـیه       ). جمع7-1جدول (
  55  ............................................................................................................................................................................................  مرتبط با آن 

  56   ........................................اي بخش ترانزیت با شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي کشوره ). چگونگی ارتباط توصیه8-1جدول (

  64 .........هاي بخش محیط زیست با شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور ). چگونگی ارتباط توصیه9-1جدول (

  71 ......................................ايهاي بخش شبکه راه با سازمان راهداري و حمل ونقل جاده ). چگونگی ارتباط توصیه10-1جدول (

  اي بـا حـوزه وظـایف شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـاي         هـاي بخـش ایمنـی جـاده     ). چگونگی ارتباط توصیه11-1ول (جد
  80  ..................................................................................................................................................................................  حمل و نقل کشور 

  هاي بخش حمل و نقل ریلـی بـا حـوزه وظـایف شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـاي          ). چگونگی ارتباط توصیه12-1جدول (
  85  ..................................................................................................................................................................................  حمل و نقل کشور 

  89 ................................  مدت هاي کوتاه آهن جمهوري اسالمی ایران در مورد توصیه ظرات شرکت راهبندي ن ). جمع13-1جدول (

  90 ........................  آهن جمهوري اسالمی ایران هاي بخش حمل و نقل ریلی با شرکت راه ). چگونگی ارتباط توصیه14-1جدول (

   102  ...........................  دت م هاي کوتاه بندي نظرات سازمان بنادر و دریانوردي در مورد اقدامات ذیل توصیه ). جمع15-1جدول (



  ك
 

   صفحه   موضوع
  

  103   .......................................هاي بخش حمل و نقل دریایی با سازمان بنادر و دریانوردي ). چگونگی ارتباط توصیه16-1جدول (

  103   ................................................مدت هاي کوتاه جمع بندي نظرات سازمان هواپیمایی کشوري در مورد توصیه). 17-1جدول (

  105   ......................................  با سازمان هواپیمایی کشوريهاي بخش حمل و نقل هوایی  ). چگونگی ارتباط توصیه18-1جدول (

 163   ...................................................................................................  هاي کاالیی براي تحلیل ). لیست دسته بندي گروه1-2جدول (

 170   .........................................................................................................................  ). فهرست مناطق داخلی و مراکز ثقل2-2جدول (

  175   ........................................................................................................................  ها ). دسته بندي و کدگذاري شبکه راه3-2جدول (

  176  .................................................................................................  هاي مورد مطالعه بر حسب نوع راه  ). طول شبکه راه4-2جدول (

  177   .............................................................................................................................  ). متوسط شیب بر حسب درجه راه5-2جدول (

  184  ......................................................................................................  ). گروههاي کاالیی طرح جامع حمل و نقل کشور6-2جدول (

  187   ................................................................................................................................). پیش بینی مالکیت وسیله نقلیه7-2جدول (

  188   ............................................................................................................................  ). دسته بندي زیربخشهاي اقتصادي8-2جدول (

  189   ....................................................................میلیون نفر – 1409). پیش بینی جمعیت روستایی و شهري تا سال 9-2جدول (

  189   ............................................................................  ). پیش بینی میزان اشتغال در بخشهاي سه گانه (میلیون نفر)10-2(جدول 

  198   ...............................................................................................  مقصد –). منابع مورد استفاده براي ماتریسهاي مبدأ 1-3جدول (

  198   ............................................................................................  1385هاي مختلف سفر مسافري در سال  ). سهم شیوه2-3جدول (

  200  ...................................................................  د ). متغیرهاي اقتصادي ـ اجتماعی مورد استفاده در ساخت مدل تولی3-3جدول (

  201   ...................................................................................................................  ). نتایج پیش بینی کل سفرهاي مسافري4-3جدول (

  205  ...................................................................................................   1409و  1394، 1385). تعداد سفرها در سالهاي 5-3جدول (

  207   ................................................................................................................................................  ). اساس پیش بینی کاال6-3جدول (

  212   .................................................................). منطقه بندي کشورهاي آسیایی و اروپایی با توجه به ترافیک ترانزیت7-3جدول (

  214   ...........................................................................................................  اي و ریلی ترانزیتی جاده). پیش بینی ترافیک 8-3جدول (

  215  ........................................................................................................................  ). پیش بینی تقاضاي بار در کل کشور 9-3جدول (

  216  ............................................................................................................  ). برآورد تناژ حمل و نقل بار از طریق جاده 10-3جدول (

  218   ..............................................................................................................  ). برآورد تناژ حمل و نقل بار از طریق ریل11-3جدول (

  224   ...................................................................................................................  ). تناژ حمل شده حالت پایه حداقل ریلی1-4جدول (

  225   ..............................................................  ورد تناژ بار حمل شده توسط شیوه ریلی در سناریوي حداکثر ریلی). برآ2-4جدول (

  229  ..........................................................................................    1389) شبکه جاده اي در سال LOS). سطح سرویس (3-4جدول (

  231   ..........................................................................................  1394) شبکه جاده اي در سال LOS). سطح سرویس (4-4جدول (

  233   ..........................................................................................  1404) شبکه جاده اي در سال LOS). سطح سرویس (5-4جدول (
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  235  ..........................................................................................    1409) شبکه جاده اي در سال LOS). سطح سرویس (6-4ول (جد

 هـاي سـال  از یک هر در شده بینیپیش ترافیک تحت 1389 سال ايجاده شبکه سرویس سطح وضعیت مقایسه). 7-4(جدول 
  237   ..............................................................................................................................................................  سرمایه گذاري)(بدون  هدف

  239  ......................................................................................................    1394 – 1389 شبکه ارتقاء ). برنامه پیشنهادي8-4جدول (

  240  ..........................................................................................................  1399- 1394 شبکه ارتقاء رنامه پیشنهادي). ب9-4جدول (

  241  .......................................................................................................    1404-1399 شبکه ارتقاء ). برنامه پیشنهادي10-4جدول (

  242   .......................................................................................................  1409-1404 شبکه ارتقاء ). برنامه پیشنهادي11-4جدول (

ه در طـول دور   Bیا  Aدر سطح اي  جاده ). کل هزینه سرمایه گذاري مورد نیاز  جهت حفظ  سطح خدمت شبکه12-4جدول (
  243   ..............................................................................................................................................................  1409تا  1389ریزي   برنامه

  250   .......................................................................................................  2سناریو  –). هزینه سرمایه گذاري آالت نقاله 13-4جدول (

  254   ............................................................................................................  3سناریوي  -). ناوگان مورد نیاز شبکه ریلی14-4جدول (

  255   ............................................................  ). سرمایه گذاري زیربنائی بر حسب سناریوي ریلی (واحد: میلیارد ریال)15-4جدول (

  255  ............................................................  ت ناقله بر حسب سناریوي ریلی (واحد: میلیارد ریال) ). هزینه تامین آال16-4جدول (

  256  ........................................................................................................................  میلیون تن   –). برآورد ترافیک بنادر 17-4جدول (

  258  ............................................  ). برنامه سرمایه گذاري بنادر بدون افزایش نرخ بازدهی عملیات تخلیه و بارگیري 18-4جدول (

  259  ...................................................  ملیات تخلیه و بارگیري ). برنامه سرمایه گذاري بنادر با افزایش نرخ بازدهی ع19-4جدول (

  260   ............................................................  ). رشد تقاضاي مسافر هوایی (ترافیک بین المللی) در دوره مورد مطالعه20-4جدول (

  260   ....................................................................  ). رشد تقاضاي مسافر هوایی (ترافیک داخلی) در دوره مورد مطالعه21-4جدول (

  261   .............................................  1409سال ). پیش بینی تقاضاي مسافر هوایی (ترافیک داخلی و بین المللی) در 22-4جدول (

  262   ...................................................................................  1394و  1389). برنامه سرمایه گذاري فرودگاهها سالهاي 23-4جدول (

  263   ...................................................................................  1404و  1399). برنامه سرمایه گذاري فرودگاهها سالهاي 24-4جدول (

  264   ....................................................................  1409-1389). هزینه سرمایه گذاري کل زیربخشهاي حمل و نقل 25-4جدول (

  277  ................................  رح جامع براي برآورد تقاضاي کاال و متغیرهاي پیشنهادي ). متغیرهاي مورد استفاده در ط1-5جدول (

کیلومتر) و میزان تطابق آن -هاي برآورد شده براي بار جابجا شده ریلی از مجموع بار جابجا شده زمینی (تن). سهم2-5جدول (
  287   .................................................................................................................................................................................  با واقعیت موجود

  288  ..................................................  مطالعه (میلیون تن)  اي با سناریوهاي مختلف در دوره). برآورد بار ریلی و جاده3-5جدول (

  288   .................................................................................  مسافر زمینی و هوایی)-مسافر (با احتساب نفر -). سهم از نفر4-5جدول (

  289   ..................................................................................  ). مقایسه پیش بینی رشد مسافر داخلی هوایی با رشد واقعی5-5جدول (

  290   ....................................  ). مقایسه بین برآورد طرح جامع و عملکرد بنادر در تخلیه و بارگیري کاال  (میلیون تن)6-5جدول (

  291   .......................  (بخش ریلی) با سایر اسناد ریلی و عملکرد واقعی 1). مقایسه تن کیلومتر طرح جامع سناریوي 7-5جدول (



  م
 

   صفحه   موضوع
  

)با سایر اسناد ریلـی و  1طرح جامع (بخش ریلی) در حالت مرجع (سناریوي  1). مقایسه مسافر کیلومتر سناریوي 8-5جدول (
  292   ......................................................................................................................................................................................  عملکرد واقعی

در ارتباط   94آهن در سال  هاي شرکت راه و برنامه 1404و  1400بینی و برآوردهاي طرح جامع، سندهاي  پیش ).9-5جدول (
  292  ...................................................................................................................................................................  هاي ارتقا  و پروژه با تقاضا

  295  ......................................................................................................................................  ). نظرات مشترك زیربخشها 10-5جدول (

  297  .........................................................................................................................  اي نهایی  ). کریدورهاي ریلی و جاده11-5جدول (
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     3مدت                                                                                                                هاي کوتاه توصیه - فاز اول

 

  کلیات -1-1

در قلمـرو   حمـل و نقـل  مند شـبکه و صـنعت    با هدف توسعه نظام ایران حمل و نقلمطالعات جامع 
ن مطالعـات بـه   یـ مـدت ا  هـاي کوتـاه   توصـیه  ارائـه  ه شده است. مرحلـه شـناخت و  یجمهوري اسالمی ایران ته

افته اسـت.  یص یکشور در زمان شروع مطالعات، تخص حمل و نقلآوري اطالعات و تحلیل وضعیت موجود  جمع
را در بر دارد و مقـرر شـده    حمل و نقلهاي بخش  سازي توصیهمدت؛ تحلیل راهبردي و آماده هاي کوتاه توصیه

توسعه پنج ساله کشـور بـه کـار گرفتـه شـوند. در       يها در برنامه ییج نهایآمدن نتا تا بدست ها هیاست این توص
هـاي مـدیریت، سـاختار و     سازي فعالیتدت، تدابیر سازمانی و عملیاتی مورد نیاز براي بهینهم هاي کوتاه توصیه

  است.  هاي موجود تعیین شده وظایف سازمانی، و استفاده از تسهیالت و قابلیت

این گزارش با کمک و مشارکت بسیاري از متخصصان کشور در داخل گروه مطالعات و خـارج آن تهیـه   
، راهبـران و کـاربران آن هـم در    حمل و نقلاندرکاران صنعت ت با کارکنان دولت و دستشده و همزمان مشور

هـاي   هـاي تابعـه همکـاري    مختلـف و سـازمان   يها  ن راستا با وزارتخانهیسطحی گسترده انجام شده است. در ا
  . نزدیکی انجام شده است

گذاري اصـالحات پیشـنهادي (بـر     ها و فراهم آوردن تصویري مناسب از تاثیر به منظور حمایت از توصیه
انجـام شـده اسـت. از جمـع کشـورهاي       یقیر کشورها)، مطالعات تطبیسا یاصالح يها برنامه يها اساس نمونه

انـد،  آمیـز اعمـال کـرده   کارآمد و/ یا کشورهایی که اصالحات مشابهی را بـه شـکل موفقیـت    حمل و نقلداراي 
هـا)  وب سـایت  هاي اینترنتی ( ا که ممکن بوده، آدرس سایتهرج یشده است و در متن اصل یهایی بررسنمونه
المللـی بـراي تهیـه مسـتندات الزم جهـت      هاي بین هاي انتخاب شده، همراه با اطالعات دیگر و استاندارد نمونه

هـاي موجـود در    رو، تعیـین برخـی از مـوثرترین روش    هـا، فـراهم آمـده اسـت. از ایـن      کمک به اجـراي توصـیه  
در سطح جهان به عنوان مبنـایی بـراي اصـالحات پیشـنهاد شـده مـورد        حمل و نقلهاي  مکارآمدترین سیست

  استفاده قرار گرفته است.

و افزایش امکان دسترسـی مـردم    حمل و نقلهاي به عمل آمده در کشور در زمینه بهبود سامانه  تالش
-بـه دلیـل سـرمایه    نقـل  حمـل و هـاي   ست. شـبکه ا بودهی با دستاوردهاي زیادي همراه حمل و نقلبه خدمات 

هـا و   سال گذشته بسیار توسعه یافته اسـت و مـردم بـه علـت کنتـرل تعرفـه       20هاي به عمل آمده طی  گذاري
برنـد. ولـی ایـن موضـوع      هـا سـود مـی    ترین قیمتینیاز طریق جاده، ریل و هوا از پا  ها، در سفر تخصیص یارانه

را ناکارآمد ساخته اسـت و باعـث شـده از     حمل و نقلنه هزینه بسیار سنگینی را به دولت تحمیل کرده و ساما
ها از توسعه شبکه بـه نگهـداري و فـراهم     ه شده است که نگاهیظرفیت آن به خوبی استفاده نشود. بنابراین توص

هـاي ارایـه شـده تـرویج ایـن       آوردن خدمات با هدف استفاده بهینه از شبکه موجود، متمرکز شـود. در توصـیه  
شـود. اصـالحات بـه طـور طبیعـی در       المللی به عنوان هدف دنبال میهاي بین از بهترین نمونهرویکرد با الهام 

  شوند که بیشترین فضا براي پیشرفت و توسعه وجود دارد.  ه و اعمال مییهایی ارا محدوده
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  مدت کوتاه هاي توصیه شرح
مـورد آن   13ه توصیه تنظـیم شـده اسـت کـ     37مدت مطالعات طرح جامع،  کوتاه يهاهیدر بخش توص

اي جـاده  حمـل و نقـل  هـاي   مورد مربوط به بخـش  24ترانزیت و محیط زیست و  یمربوط به مطالعات فرابخش
هـاي   هاي ارایه شده حـاوي برگـه   ، شبکه و صنعت)، ریلی، دریایی و هوایی است. هر یک از توصیهیمنی(شامل ا

هـا در   ن برگـه یـ در اقـدام   ا 106مـوع  عملیاتی است که در آنها روش اجـراي توصـیه درج شـده اسـت. در مج    
  مختلف مشخص شده است. يها بخش

هاي تعیین شـده   کشور، تدابیر هدفمند و سیاست حمل و نقلهاي پیشنهادي مطالعات جامع  در توصیه
(معـرف اهـداف ویـژه در     يشهرسـاز وزارت راه و  حمل و نقـل در جمهوري اسالمی ایران، به ویژه برنامه توسعه 

انـد.  توسـعه کشـور مـد نظـر قـرار گرفتـه       يهـا  در برنامه پنج ساله توسعه کشور) و سیاست حمل و نقلبخش 
 يبـرا ه شده (بر پایه تشخیص دقیق بـه عمـل آمـده) بـا فـراهم آوردن چـارچوب الزم       یارا يها بنابراین، توصیه

ن یـ ا کند. ضـمن  یت میکشور حما حمل و نقلهاي  ، از سیاستحمل و نقلاجراي اصالحات ضروري در بخش 
نقـل تـاثیر خواهـد    و هـاي حمـل  ست بـر تمـامی بخـش   یط زیمح و پیشنهادي در حوزه ترانزیت يها هیکه توص
  گذاشت.

    ها توصیه در نظر مد امورکلیدي

کامال مشهود است.  حمل و نقلهاي  اطالعات قابل اطمینان و منسجم در هر یک از بخشفقدان 
باشد و اسـتفاده   یر نمیپذ امکان حمل و نقلت کارآمد خدمات گونه اطالعات، مدیریبدون در اختیار داشتن این

هاي کارآمد مـدیریت مقـدور    ) براي فراهم آوردن سیستمITهاي پیشرفته و فراگیر فناوري اطالعات ( از سیستم
ارایـه   حمـل و نقـل  نخواهد بود. بدون داشتن اطالعات مرتبط، سنجش دقیق کیفیت خدماتی که به مشـتریان  

هـاي بـه عمـل آمـده، ممکـن       گذاري تاثیرگذاري اقدامات بهسازي و بهره برداري موثر از سرمایه شود، میزان می
  ست.ین

مـدیریت فنـاوري    هاي پیشرفته و کارآمد فناوري مورد نیاز براي توسعه و اجراي سیستمامروزه 
گـذاري  هـایی باعـث ارتقـاي کیفیـت و تاثیر     باشـد. چنـین سـامانه    اطالعات به طور گسـترده در دسـترس مـی   

  خواهند شد. حمل و نقلها و خدمات بخش  زیرساخت

اي را براي تولید خدمات مـوثر و بـا کیفیـت در ایـن بخـش      هیچ انگیزه حمل و نقلهاي بخش  یارانه
هاي گیريغیر پاسخگو به نیازهاي اقتصادي کشور، تصمیم حمل و نقلهاي این امر ایجاد  کند. پیامدایجاد نمی

شـود از   باشـد. توصـیه مـی    گذاري و تضعیف جایگاه ایران در عرصه رقابت جهـانی مـی  ضعیف در زمینه سرمایه
ی به عنوان حمل و نقلخاص از خدمات   ها و استفاده هاي هدفمند براي جبران اثرات منفی اختالف قیمت یارانه

  استفاده شود. حمل و نقلهاي بخش  اي براي آزادسازي تعرفه یک گام واسطه
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هـاي بـازار    استفاده از قابلیـت  ،حمل و نقلتجاري کردن هرچه بیشتر خدمات گرایش جهانی براي 
باشـد.   هاي کارآمـد اجرایـی کـامال محسـوس مـی      هاي مشتري به بهترین شکل و ارایه سیستم براي تامین نیاز

تقویـت شـوند و نقـش     حمل و نقلهاي تجاري (به ویژه در بخش جاده و ریل) باید براي بهبود خدمات  فعالیت
تردیـد   گونه اصالحات بیگذاري و مدیریت تغییر کند. اینلت باید به تدریج از ارایه خدمات به سوي سیاستدو

  یابد. ها ارتباط می با آزادسازي تعرفه

از نگهـداري کارآمـد   اهمیـت   د بـر یـ ش رو بـا تاک یپـ  يهـا  هیدر توصـ  حمل و نقلهاي  توسعه شبکه
ها نگهداري و راهبـري شـبکه موجـود     جود، در بسیاري از بخش، مد نظر قرار گرفته است. در وضع موها شبکه

، نیازهاي راهبري و نگهداري  ن که در بحث توسعهیدر مقایسه با توسعه شبکه، در جایگاه دوم قرار دارد ضمن ا
کرد، در زمینه تقویت جایگاه نگهداري در ساخت و سازهاي جدیـد  ین رویست. با اا بودهاد مورد توجه نیشبکه ز
  گذاري کافی، تدابیري توصیه شده است.   ل اطمینان از سرمایهو حصو

مخصوصـاً در بخـش راه،    هـاي صـورت گرفتـه    گـذاري  سازي استفاده از سـرمایه  بهینه با هدف
 آن،ریزي کارآمد پروژه و اصالح و فراهم آوردن چارچوب الزم بـراي اجـراي   اطمینان از برنامه يبرا ییها توصیه

  ه شده است.یارا

هاي متمرکز جهت بهبود مدیریت ایمنی، افـزایش ارتباطـات و    ، انجام تالشاي ایمنی جادهبود براي به
شـده   یبررسـ  يها شود. نمونه آموزش ایمنی، اعمال قوانین و مقررات ایمنی و بهبود خدمات امدادي توصیه می

  کند.  ید مییتا یمنین راهبردها را در بهبود ای، موثر بودن ایقیدر مطالعات تطب

و  بهبود جریان ترانزیـت ها بـراي   هاي سیاسی در زمینه ارتقاي زیرساخت یرغم وجود دستورالعملعل
، جریـان ترانزیـت در   یو جنوب يمرکز يایالمللی بین اروپا و آسایران در ترانزیت بین يبه رغم موقعیت راهبرد

جـام اصـالحات (کـه بـراي رفـع      هاي ارایه شـده مبـانی الزم بـراي ان    ایران رشد الزم را نداشته است. در توصیه
  آیند. باشند) فراهم می ها و مقررات ترانزیت مورد نیاز می کمبودها در فرایند

در  حمـل و نقـل  هـاي   ، شاخصی مشترك در تمام بخشبه روزسازي استانداردها و مقرراتضرورت 
، قـوانین  هـا  اهرشود. این موضوع به ویـژه بـراي اسـتانداردهاي طراحـی و نظـارت در بخـش        ایران محسوب می

  ی نمود بیشتري داشته است.یمایمحیطی و مقررات ملی هواپ زیست

 کارکنان با انگیزه و داراي صـالحیت تواند با موفقیت همراه باشد که توسط  اصالحات تنها زمانی می
(چه در بخش دولتـی و چـه در بخـش     حمل و نقلدر ساختار  یبه اجرا درآید. براي ایجاد ظرفیت منابع انسان

هـاي   هاي موجـود در زمینـه مهـارت    صوصی)، در راستاي همراهی با اصالحات پیشنهادي و واکنش به شکافخ
  باشد. اند) به تدابیر مهمی نیاز میمورد شناسایی قرار گرفته وضع موجود ویژه (که در جریان مطالعه شناخت
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  راهبردي ریزيبرنامه فرآیند تشریح
ریزي راهبـردي بـا هـدف ارزیـابی مشـکالت       ، یک فرآیند برنامهمدت هاي کوتاه سازي توصیهبراي آماده

آنها براي اجرا، مد نظر قـرار گرفتـه اسـت.     يها و روابط و اولویت حمل و نقلهاي مربوط به هر یک از زیربخش
هاي بلندمدت بر اساس اهداف  ریزي بلندمدت تفاوت دارد. برنامه ریزي راهبردي به لحاظ ماهیت با برنامهبرنامه

شود. با این  ها اصالحاتی براي آینده پیشنهاد می ریزيگونه برنامهگیرند و در این هاي موجود شکل می فعالیت و
دهـد کـه از    اي را در محیط مـد نظـر قـرار مـی    بینی شدهریزي راهبردي تغییرات یا تغییرات پیش حال، برنامه

ریـزي راهبـردي بـا تصـمیمات و      واقـع، برنامـه  هاي فعلی حکایـت دارد. در   هایی بسیار متفاوت با فعالیت تالش
بینی  شیریزي راهبردي پشود. برنامهاقدامات زیربنایی در ارتباط است و اتخاذ تصمیمات آتی در آن لحاظ نمی

  گردند. گیرد اما تصمیمات در زمان حال اتخاذ می محیط آینده را دربرمی

ریـزي راهبـردي بـراي ارایـه     نـد برنامـه  ایـران نـوعی فرای   حمـل و نقـل  در پروژه مطالعات طرح جـامع  
 حمل و نقلمدت دنبال شده است، در حالی که براي فازهاي دیگر پروژه مطالعات طرح جامع  هاي کوتاه توصیه

مـدت (بـر پایـه شناسـایی و تشـخیص       هـاي کوتـاه   شود. در توصـیه  ریزي بلندمدت استفاده میاز فرآیند برنامه
هاي  سازي فعالیت بهینه ي) تدابیر سازمانی و عملیاتی مورد نیاز برا»وضع موجود در گزارش شناخت«مشکالت 

انـد. در ایـن   هاي موجـود مشـخص شـده    برداري از امکانات و قابلیتمدیریتی، ساختار و وظایف سازمانی و بهره
-هـاي سـرمایه   بـه برنامـه   حمـل و نقـل  هاي گویی موثر و کافی بخش ها حصول اطمینان از قابلیت پاسخ توصیه

  شده است.  به عنوان هدف دنبال  گویی به تقاضا ذاري در دست انجام و آتی و پاسخگ

ها) ممکن اسـت بـا حـداقل اسـتفاده از     گونه توصیهمدت (با توجه به ماهیت این هاي کوتاه اجراي توصیه
هـاي زیربنـایی کـالن شـامل سـاخت یـا ارتقـاي         گـذاري اي اندك محقـق گـردد. سـرمایه   منابع و صرف هزینه

حمـل و  مراحل بعدي مطالعات طرح جـامع  از جمله جاده، ریل، بندر و فرودگاه در  حمل و نقلهاي  یرساختز
مـدت بـر اسـاس     هـاي کوتـاه   تعریف خواهند شد. توصیه حمل و نقلهاي تقاضاي  بینیایران و بر پایه پیش نقل

  اند: ، اجرا شدهیند اصلین مراحل در قالب دو فرایاند. اآماده شده زیر شکلمراحل مندرج در 

 شناخت وضع موجود    ع موجود و تدوین گزارشضفرآیند تحلیل و ارزیابی و -1

  مدت   کوتاه يها ه توصیهیافرآیند ار -2

  ارزیابی فرایند
شـود. در   م از تحلیل ارایه شده در فاز شـناخت وضـع موجـود گرفتـه مـی     یفرایند ارزیابی به طور مستق

  هاي ممکن براي مشکالت شناخته شده کدامند؟حل شود که دالیل و راه میفرایند ارزیابی این سوال پرسیده 
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  موجود وضع شناخت مطالعه
حمل و هاي در مطالعه شناخت وضع موجود، زمینه شناسایی امور و کمبودهاي پیش روي زیر بخش

فراهم شده با کیفیت مطلوب  حمل و نقلدر راستاي انجام وظایف محوله براي تهیه زیرساخت و خدمات  نقل
  است.

هاي عملکرد در مطالعه  ها و شناسایی شاخص اندرکاران در هر یک از زیربخشپس از مشورت با دست
بهبود  حمل و نقلتر شناخت، نوعی ارزیابی از امور بسیار مهم و حیاتی که باید براي ارایه خدمات مطلوب

ت ناشی از تصمیمات اخذ شده در زمینه ، تاثیراحمل و نقلسامانه  يها یییابند، ارایه شده است. نارسا
سازمانی و اداري قلمداد کرد. باید به خاطر  يگذاري و ساختارهاسرمایه يها ، اولویتحمل و نقلهاي  سیاست

(برخی کمتر و برخی بیشتر) با زیربخشهاي دیگر در رقابت  حمل و نقلهاي داشت که هر یک از زیربخش
است. در  حمل و نقلهاي و خدمات داراي کیفیت در هر یک از بخش هستند و هدف رسیدن به کارایی بهینه
 حمل و نقلهاي مختلف  ایجاد رقابت موثر بین شیوه، ایران حمل و نقلارزیابی راهبردي طرح مطالعات جامع 

شود.  کننده، به عنوان هدف دنبال می و فراهم آوردن زمینه انتخاب قیمت و خدمات بهینه توسط استفاده
در زمینه کارآمدکردن کل بخش  مطالعات جامع،با اهداف  حمل و نقلهاي کردي از سوي زیربخشچنین روی

    باشد. در ایران سازگار می حمل و نقل
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  یصیتشخ يها ن گزارشیل و ارزیابی وضع موجود و تدویفرآیند تحل .1
  حمل و نقلهاي  مطالعه شناخت وضع موجود زیربخش

  ر هر بخششناسایی خصوصیات وکمبودهاي موجود د
  کدامند؟ حمل و نقلهاي هاي توصیف کننده عملکرد هر یک از زیربخش عوامل کلیدي و شاخص

  المللی کدامند؟هاي نیازمند به بهبود فرایند ارایه خدمات مطلوب مطابق با استانداردهاي بین محدوده
  با استفاده از گزارش شناخت وضع موجود

  

  تحلیل علل و اثرات
  اي نقاط ضعف کلیدي شناسایی علل پایه
گردند کدامند؟ آیا این ضعفها از سازمان ضعیف، کار مدیریت، انگیزه  امور اساسی که منجر به نقاط ضعف کلیدي شناسایی شده می

  شود؟ ها و روشها ناشی می ین ُآموزش ضعیف، فقدان منابع یا مقررات مصوب، فرایندیپا

  

  یقیتطبمطالعه 
  هاي کاربردي  هترین نمونهشناسایی بهترین عملکرد و یا ب

 آورند؟ کدام فراهم می ،اند هایی که به نتیجه مطلوب دست یافته اي از روشها و سیستم هاي شناخته شده یک از کشورها / نهادها نمونه کدام
ت چه نتایجی حاصل شده گونه اصالحا اند؟ از اینیک از کشورها/ نهادها فرآیندهاي اصالحی مشابهی را با موفقیت مورد استفاده قرار داده

  است؟

  

  مدت کوتاه يها ن و ارایه توصیهیفرآیند تدو .2
  شرح توصیه 

  شناسایی بهترین اقدامات با توجه به دالیل ضمنی و اهداف مورد نظر
  اي و وضعیت ایران شناسایی راهبرد توصیه شده بر اساس مطالعات مقایسه

  ها  اجراي توصیه مسئولشناسایی نهادهاي  
  مورد نیاز براي اجراي توصیه  يها تیشرح فعال

  

  مورد نیاز يها تیتعریف فعال
  هاي ارایه شده  ویژه درون هر یک از توصیه يها تیتوصیف وظایف مورد نیاز براي انجام فعال

ا یک مطالعه اي انجام شوند ؟ آی مربوطه کدامند؟ آیا تغییرات باید فوري یا به صورت مرحله يها تیاهداف و گروههاي مورد نظر فعال 
  آزمایشی براي بازنگري مستمر اهداف، ظرفیتها، امور اجرایی و غیره مورد نیاز است ؟

  ها کدامند؟ تینتایج ویژه (مورد نیاز) هر یک از فعال

  

  ها براي اجرا بندي توصیه اولویت
  هابندي فرآیند اجراي توصیهاولویت

  باشد؟  یرساخت کارامد میو ز حمل و نقلتوصیه تا چه اندازه براي بهبود خدمات 
  گذارد؟  آیا توصیه به تدابیر همسو نیاز دارد؟ آیا این امر بر زمانبندي توصیه تاثیر می

  اجراي توصیه تا چه اندازه راحت است ؟ (راحتی اجرا) 
  سطح استفاده از منابع (انسانی، فنی، مالی،...) چه میزان است؟ 

 مدت هکوتا يها هین توصیند تدویفرا). 1- 1شکل (
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  تحلیل علت و معلول -
اند. سـپس   مورد شناسایی قرار گرفته حمل و نقل يها زیربخش ک ازی ناکارامدي و یا نقاط ضعف در هر

ارایه شده اسـت. فرآینـد تحلیـل علـت و معلـول       )ها معلولمشکالت (گونه هایی درباره علل احتمالی این فرضیه
آورد. در طـول تحلیـل،    احتمـالی را فـراهم مـی    قـاط ضـعف  نامکان ارایه نظرات در مورد چرایی بروز مشـکل و  

  آورد. منطقی را فراهم می يا اي با استفاده از زنجیره پرسش مکرر چرا؟، امکان تشخیص تدریجی علت ریشه

کار مدیریت، انگیزه و آموزش کارکنان، منابع موجـود،    در این تحلیل کلیه علل که ممکن است سازمان،
هاي عملیاتی، تـامین زیرسـاخت و محـیط زیسـت را دربرگیـرد، مـورد شناسـایی قـرار         ها و روش مقررات، رویه

شـوند یـا    دهنده آن دسته از عواملی باشند که مستقیم به ضعف منتهی میاند. علتها ممکن است انعکاس گرفته 
  باشند. ها مفید میعللی را به تصویر کشند که براي جبران ضعف

شود که بـراي هـر یـک از آنهـا بایـد       اي یافت می علت یا علل ریشهاره ه عنوان نتیجه این تحلیل، هموب
  اي، علتی است که:پاسخی مناسب ارایه داد. علت ریشه

 اي از رویدادها توضیح دهد و  بتواند اثر را مستقیم و یا از طریق مجموعه -

 اگر رفع شود به حذف یا کاهش مشکل منجر خواهد شد. -

 یقیمطالعه تطب  
هـا و مشـکالت سـامانه     مطلوب جهت رفع ضـعف  يها نهین گزییتع يمعمول برا یوشر یقیمطالعه تطب

 یمرتفع نمودن مشـکالت بررسـ   ير کشورها برایکرد ساین مطالعات رویان ایباشد. در جر یکشور م حمل و نقل
هـاي  با توجه به محـدودیت  حمل و نقلشورهاي جهان با مشکالت مشابهی در زمینه مدیریت شبکه شود. ک یم
لی، ظرفیت فنی و تقاضاهاي مشتریان روبرو هستند. هرچند هر کشور منحصـر بـه فـرد اسـت و مشخصـات      ما

هـا در   هاي بکار گرفته شده و موفقیـت کشـور   مختص به خود دارد (جغرافیایی، اجتماعی و غیره)، ولی راه حل
ب در افـزایش کـارآیی و   ي منتخـ ها راهتواند مرجعی مناسب را براي  ، میحمل و نقلایجاد یک سامانه مناسب 

المللی هاي بین تعداد زیادي از نمونه یقیایجاد انگیزه براي انجام اصالحات ضروري فراهم سازد. در مطالعه تطب
اي کـه موفـق بـه اصـالح      هاي مربوط به کشورهاي شاخص و شناخته شده شناسایی شده است تا بهترین نمونه

گیرد  ها مستقیم از تحلیل انجام شده، نشات میفرآیند ارایه توصیهاند، ارایه شود. خود شده حمل و نقلسامانه 
تـرین اصـالحات   المللی مناسـب با توجه به شرایط خاص ایران و تجارب بین«سازد که  و این سوال را مطرح می

  ». کدامند؟

  توصیه   تشریح

سازي مدیریت، تاي بهینهامور عملیاتی و سازمانی در راس  مدت تدابیر الزم در زمینه هاي کوتاه در توصیه
اند. بر اساس شـناخت صـورت   هاي موجود، تعریف شدهییها و بکارگیري تسهیالت و توانا هیساختار، وظایف، رو
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هاي عملی (که در سطح جهـان در دسـترس    ترین نمونهاي و مناسب ویژه علل ریشه یگرفته از شرایط، با بررس
ه شده اسـت کـه مـوثرترین روش بهبـود وضـعیت را بـا توجـه بـه         اي ارای، توصیهیقیباشند) در مطالعه تطب می

ها سعی شده است تـا بـا نگـاه بـه مرحلـه       آورد. در ارایه این توصیه ماهیت امور و شرایط خاص ایران فراهم می
ذکـر خواهـد شـد)      تیـ اي بودن اجراي آن (که از این پس به عنوان فعال، درك ضرورت چند مرحلهيساز ادهیپ

  اشد.وجود داشته ب

 مورد نیاز يها تیتعریف فعال  
ل یـ ت نیاز دارد تا از اجراي آن اطمینان حاصل گردد. در ذیدر متن حاضر هر توصیه به یک یا چند فعال

ن مـوارد  یـ ه شامل ایکه باید انجام شود، ارایه شده است. توصیف هر توص یاقداماتت فهرست دقیقی از یهر فعال
حمـل  ، يا جـاده  یمنیااي،  جاده حمل و نقلزیست، شبکه راه، صنعت ت، محیط یترانزشود: بخش مربوطه ( می

ه، اهـداف  یه، شـرح، نـوع توصـ   یه، کد توصـ یهوایی)، عنوان توص حمل و نقلریلی و  حمل و نقلدریایی،  و نقل
اي  یشنهادي که به صورت مجموعـه ؛ اقدامات پت، نام فعالیتیه (شماره مرجع فعالیتوص ي(اهداف اصلی)، اجزا

، یاجتمـاع  ،ي(اقتصـاد  یاند)، نتایج مورد انتظار (خروجی اصلی فعالیت)، نـوع اثربخشـ   توصیف شده ماتاقدااز 
ات یـ ) و کلیو فرعـ  یک اصـل یـ به تفک ندنک ها را اجرا می که فعالیت ییهامخاطب (نهاد يها دستگاه )،یسازمان

  ). ها تیفعال يبند تیح اعتبار، اولوکرد انجام، مدت زمان، سطیاجرا (رو

 بندي اجراویتاول  
هایی است کـه بـراي اجـرا     بندي و زمانبندي برنامهریزي راهبردي، اولویتآخرین بخش از فرآیند برنامه

اره بر اساس چهار معیار ویژه شکل گرفتـه اسـت کـه روش    یبندي چند معاند. اولویتمورد شناسایی قرار گرفته
د هـر  یـ ت از دیـ هر فعال یفین سطح کییسازد. در تع یبندي اقدامات را مهیا منو زما يبند تیبراي اولو یمناسب

تـرین رتبـه را    پـایین  Cرتبه متوسط و  Bمعرف بهترین رتبه و  Aاستفاده شده است.  Cو  A ،Bار از حروف یمع
  دهد. چهار معیار ذکر شده به شرح زیر هستند: نشان می

هـا در   به تهدیدها و فرصـت  ها با اجراي برنامه، توجه: کارایی بر اساس میزان جبران ضعفکارایی -
، سـنجیده  مسـئول گویی به اهداف مورد نظـر نهـاد    اند و نیز میزان پاسخ نقاطی که شناسایی شده

 شود. پایین بیان می -Cمتوسط و  -Bباال،  -Aشود. نتیجه ارزیابی میزان کارایی به صورت  می

زمـان در نظـر گرفتـه    هـم  يهـا  تیـ ت بـه فعال یـ : در زمانبندي میزان وابستگی هر فعالزمانبندي -
تواند به طور مسـتقل اجـرا    ت مییکند که آیا فعال شود. ارزیابی بر اساس این معیار مشخص می می

ت یـ هاي دیگـر اسـت. چنانچـه فعال    زمان برنامهشود یا اینکه اجراي آن مستلزم اجراي قبلی یا هم
  شود. ندي مشخص میها باشد، به آنها اشاره و اثر آنها بر زمانب تیوابسته به دیگر فعال
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ت به راحتی قابل قبول و اجراست و منـابع  یسازد که آیا فعال : این مورد مشخص میسهولت اجرا -
 -Bباال،  -Aمورد نیاز آن در دسترس هستند یا خیر. نتیجه ارزیابی میزان سهولت اجرا با شاخص 

 شود. پایین، بیان می -Cمتوسط و 

کلی منابع مورد نیاز بـراي اجـراي برنامـه (شـامل نیـروي      : در این معیار میزان استفاده از منابع -
شود. نتیجه ارزیـابی میـزان    انسانی مورد نیاز، خرید تجهیزات و زمان مورد نیاز) در نظر گرفته می

 شود.   باال، بیان می -Cمتوسط و  -Bپایین  -Aهاي  استفاده از منابع با استفاده از شاخص

باشـد، ارایـه    هاي یـاد شـده مـی    گر شاخصر قالب جدولی که بیانه دیهر توص يها تیبندي فعالاولویت
  شود. ها مشخص می بندي توصیهو نتایج ترتیب اولویت یتیچنین اقدامات حما شده است. در این جدول هم

پیشـنهادي   يها تیهاي الزم در خصوص توالی اجراي فعالبندي به منظور ارایه راهنماییترتیب اولویت
انجـام شـده اسـت. در     ییل همـا یـ ر تحلیـ نظ ییو با الگو ین کار بر اساس قضاوت کارشناسیارایه شده است. ا

بنـدي آنهـا   هاي مختلف تاثیر گذاشته است، بنابراین مقایسه مستقیم یا اولویتبسیاري موارد پیشنهاد بر بخش
ه شـده باشـد.   یارا هااولویت يگونه موارد، ممکن است ترتیب یکسانی براممکن است چندان مهم نباشد. در این

الزم به ذکر است که اگر منابع مناسب و تعهدات الزم موجود باشند، پیشنهادها ممکـن اسـت بـه مـوازات هـم      
نیـاز  دیگري باشد و یا اینکه به پـیش  يها تیانجام پذیرند. مگر آنکه براي اجراي برخی از آنها نیاز به انجام فعال

    توضیح معیار زمانبندي آورده شده است.احتیاج داشته باشند که البته این امر در 

 ها ربخشیدر ز ها تیفعال ياجرا  
بندي مشـخص شـده و بـا در    ربط مطابق با اولویتها توسط نهادهاي ذي تیست که فعالا بودههدف این 

هـا ممکـن اسـت بـه صـورت       هیاین توص هاي داخلی و منابع در دسترس به اجرا درآیند.نظر گرفتن محدودیت
مربوطه نیز مورد توجه قرار گیرند. پس از آن، نیاز به انجـام   يها تیک از فعالیمات الزم براي هر ه شرح خدیته

ا وجود ه هیربط جهت تعریف و بازبینی این توصاي گسترده در داخل هر یک از نهادهاي ذيیک فرآیند مشاوره
مربوط به شناسـایی منـابع    تهیه توضیحات بیشتر درخصوص وظایف ،ییها خواهد داشت. انجام چنین بازنگري

ریـزي جزیـی و شناسـایی نقـاط رویـداد و      خاصی که باید تخصیص یابند و کارشناسان مورد نیاز بـراي برنامـه  
  ها را شامل خواهد شد. خروجی

 ربـط، ها قبل از اجرا در همه سطوح مـدیریتی و عملیـاتی در نهادهـاي ذي    درك کامل و پذیرش توصیه
تـوان از تخصـیص منـابع کـافی در      شود. تنها در این صورت است کـه مـی   میشرط محسوب ترین پیشاساسی

تـوان بـه   ه اطمینان حاصل کرد و در چنین حالتی بـا وجـود تعهـدات کامـل مـی     یسازي توص خالل دوره پیاده
ک از یـ گانه) هر 8مختلف ( يها ن راستا در بخشیحصول بهترین نتایج حاصل از اجراي برنامه امیدوار بود. در ا

  گرفت. قرار  مسئول يار نهادهایدر اخت  جامع یار گرفته است و در شکلقر ینیها به دقت مورد بازب هیتوص
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 حمـل و نقـل  ست، یط زیت، محیترانز يها ک از بخشیهر  يها برا ه به دستگاهیارا يمتن آماده شده برا
 و یلـ یر حمـل و نقـل  ، ییایـ در حمل و نقـل )، يا جاده یمنی، ايا جاده حمل و نقلصنعت  شبکه راه،( يا جاده

هر بخـش و کـد    يها هین مطالب شامل فهرست کل توصی. اه استه شدیبه طور جداگانه ته ییهوا حمل و نقل
، ی، مطالعـات یـی (اجرا هیمختصـر از آن و نـوع توصـ    یها کـد مربوطـه، شـرح    هیک از توصیهر  يها است. برا آن
ات عبارتنـد از  ییـ ن جزیـ انـد. ا  ه شدهیآن ارا ياجراات مربوط به ییسپس جزو  ستا  شده یمعرف ر)یلوت، سایپا

ت، یـ مربـوط بـه هـر فعال    اقـدامات ها و شماره مرجع آنها و  تیک فعالیه به تفکیتوص ي، اجزاهیتوص یاهداف کل
، يک اقتصـاد یـ ه (بـه تفک یتوصـ  یها (خروجی اصلی فعالیت)، نوع اثربخشـ  تیک از فعالینتایج مورد انتظار هر 

کـرد انجـام،   یک رویات اجرا (به تفکی)، کلیو فرع یک اصلیمخاطب (به تفک يها دستگاه )،یو سازمان یاجتماع
  از.یحات مورد نیه) و توضیل توصیذ يها تیفعال يبند تیمدت زمان، سطح اعتبار و اولو

 در پـس از ابـالغ،   هـا  هین توصـ یکشور، ا حمل و نقل يها ربخشیها در ز هینمودن توص ییمنظور اجرا به
 حمـل و نقـل   جلسات ستاد طرح جـامع  ج آن دریقرار گرفت و نتا یمورد بررس مسئول يها شرکت ها و سازمان
ن سـال  یمـدت طـرح جـامع کشـور چنـد      کوتاه يها هیه توصیه نسخه اولی. از آنجا که از زمان تهه شدیاراکشور 

تـا   یو برخکامل ور ها به ط هیتوص لیذ يها تیفعال اقداماتاز  یبرخکه ها اعالم نمودند  ربخشیزگذشته است، 
 هـا  تیـ فعالبا  مرتبط اقدامات یبرخکه  اند اعالم نمودهها  ربخشیز ا در حال انجام است.یو   انجام شده يحدود

 اقـدامات ن یـ از ا ياند. در مورد تعداد اعالم نموده نامرتبطرا  اقداماتگنجد و آن  یربخش نمیف زیدر حوزه وظا
از آنجـا  اسـت.   انجام نشدهآن  ياجرا يبرا یچ اقدامیه تا کنون یول استمرتبط  اقدامز اعالم شده است که ین

از  یبرخـ در خصـوص   یچ اقـدام یهـا تـا کنـون هـ     ربخشیـ ز است که یرتبطم يها تیفعال ياجراد بر یکه تاک
 اند و ن گزارش ابالغ شدهیدر ا) مسئول يها ها (بر اساس اعالم سازمان تین فعالیااند،  ها انجام نداده آن اقدامات

    دات الزم را فراهم آورد.یها، تمه تین فعالیا يع اجرایموظف است در خصوص تسر مسئولنهاد 
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 اي جاده نقل و حمل و راهداري سازمان به ابالغی هاي توصیه -1-2

 مقدمه  
 یمنی، ايا جاده حمل و نقلست، شبکه راه، صنعت یط زیت، محیبخش ترانز 8مدت در کوتاه يها هیتوص

اعـالم   يانـد. سـازمان راهـدار    ه شـده ی، اراییهوا حمل و نقلو  یلیر حمل و نقل، ییایدر نقلحمل و ، يا جاده
حمـل و  ت و صـنعت  یترانز يها بخش يها تیدر فعال يمرتبط با سازمان راهدار اقدامات ینموده است که تمام

درصـد   60و  يا هجـاد  یمنیست و ایط زیمح يبخشها يها تیفعال اقداماتدرصد  80با یز تقریو ن يا جاده نقل
قـرار دارد.   يا جـاده  حمـل و نقـل  و  يارات سازمان راهـدار یبخش شبکه راه، در حوزه اخت يها تیفعال اقدامات

ه شـده اسـت.   یمرتبط ارا يها بخش يها تیفعال اقداماتنظرات سازمان در مورد کل  يبند جمع 1-1درجدول 
 یچ اقـدام یوجـود دارنـد کـه هنـوز هـ      ییتهـا یعالففـوق،   يهـا  ک از بخشین سازمان در هر یبنا براعالم نظر ا
 یمعرف اقداماتدرصد  47)، اقداماتدرصد 14ن سازمان صورت نگرفته است (حدود یآن در ا يدرخصوص اجرا

سـازمان بـه    ين شـده، از سـو  یمعـ  اقـدامات درصـد   20اند و حـدود   اجرا شده يها تا حدود ن بخشیشده در ا
  طورکامل انجام شده است.

 اي جـاده  حمل و نقـل ، بخش صنعت يف سازمان راهداریاظمختلف مرتبط با حوزه و يهاان بخشیاز م
ن امر نشـان  یرا به خود اختصاص داده است که ا اقداماتشدن  ییزان اجراین میشتریاجرا نشده، ب اقدامک یبا 

کوتاه مـدت بـا    يها هیه شده در توصیشنهادات ارایز انطباق پیو ن ين حوزه در سازمان راهداریت ایدهنده اهم
  ن بخش است.یدر ا يضرور ییاجرا يازهاین

 مدت مرتبط با آن سازمان کوتاه يها هیتوص اقداماتدر مورد  ينظرات سازمان راهدار يبند جمع). 1-1جدول (

  

 اقـدامات  یطرح جامع، در خصوص برخـ  یو فرابخش یمدت بخش  کوتاه يها هیگانه توص 8 يها در بخش
ها را مـرتبط اعـالم    آن يکه سازمان راهدار ییها تیانجام نشده است. در ادامه فعال یچ اقدامیه ،ها تیعالفل یذ

 شـوند.  یمـ  ابـالغ اجـرا   يانجام نشده اسـت، بـرا   هاا همه آنی یبرخ کهوجود دارند  یاقداماتل آنها یذ نموده و

 اجرا شده اقدامات کل بخش
  يتا حدود

 اجرا شده

در حال 
 اجرا

 اجرا نشده ر مرتبطیغ

 %22 30 0 22 55 29 136 تیترانز

 %5/37 9 5 0 10 0 24 ستیط زیمح

 0 0 23 0 13 6 42 شبکه راه

 %8/2 1 0 0 18 16 35 يا ونقل جاده صنعت حمل

 %6/4 4 12 0 57 13 86 يا جاده یمنیا

 %6/13 44 33 22 153 64 323 جمع
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تـا  ا یـ  انجـام شـده  هـا  تیـ ر فعالیل سایذ تاقدامااعالم نموده است که  ياجاده حمل و نقلو  يسازمان راهدار
  اند.ه شدهی) ارا1وست (یها در پتین فعالیاست. ا در حال انجاما ی انجام شده يحدود

  

 تیترانز بخشدر  یابالغ يها  هیتوص -1-2-1

و  يسـازمان راهـدار  ه شده است، یارا 2-1ت، که در جدول یه موجود در بخش ترانزیتوص 10از مجموع 
 از آنها ییبخش هاکه  ییها تیفعال. در ادامه نموده استل را ارائه یموارد ذ، یپس از بررس يا دهجا حمل و نقل

ل شـده باشـند، امـا بـه منظـور      یها تکم تین فعالی) از ایی(ممکن است بخش(ها. گردند یابالغ ماند،  اجرا نشده
  اند). ه آنها ابالغ شدهی، کلیکپارچگیحفظ 
  

  ياو حمل ونقل جاده يت با سازمان راهداریبخش ترانز يها هیوصارتباط ت یچگونگ). 2-1جدول (
  TR/R1ه یتوص *امور ترانزیتی سازيهماهنگ و ترویج يبرا ملی ينهادها ایجاد

  TR/R2ه یتوص  *ترانزیت عملیات مناسب فضاي ایجاد جهت بستر قانونی يفراهم ساز
  TR/R3ه یصتو  *ایران در ترانزیت جهت تسهیل بستر عملیاتی يفراهم ساز

  TR/R4ه یتوص *ترانزیت منظور تسهیل به لجستیکی اقدامات توسعه
  TR/R5ه یتوص  *یگمرک يندهایجهت بهبود وضعیت روند فرا يبه کارگیري اقدامات الزم برا

  TR/R6ه یتوص  اقدامات خاص در زمینه ترانزیت ریلی
  TR/R7ه یتوص  *اي اقدامات خاص در زمینه ترانزیت جاده

  TR/R8ه یتوص  خاص در زمینه ترانزیت هواییاقدامات 
  TR/R9ه یتوص  *المللی جانبه و بین هاي دوترویج همکاري

  TR/R10ه یتوص  *انیارتقاي سطح امنیت ارتباطات بین متصد
رفته شده است.یپذ يا جاده حمل و نقلو  يشرکت سازمان راهدار يه ها از سویتوص نیا*  
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 توصیه ؛ تیترانزTR/R1 - ترانزیت منظور تسهیل به لجستیکی اقدامات وسعهت  
 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتاعنو ن توصیهاعنو

یه 
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ت
TR

/R
1

- 
سا

ي م
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گ 
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 و 

ویج
 تر
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 به
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شو
ت ک
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هیه
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ی
یت
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ه ت

ط ب
ربو
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 TR/R1/03:فعالیت
انتشار یک بروشور در 

زمینه تاثیرات 
اقتصادي ترانزیت در 

 ایران

) یا دولتـ یـ  یانتخاب دو نفر مشاور (خصوصـ : 1-3اقدام
و اقتصـاد   حمـل و نقـل  اقتصـاد   يشهایمتخصص با گرا

کالن براي انجام یک مطالعه شش ماهه دربـاره منـافع   
 توسعه ترانزیت در ایران.   شده ینیش بیپ

 انجام نشده 

دهنـده  نشـان  که يآمار آوري اطالعات : جمع2-3 اقدام
ه ظرفیـت ترانزیتـی   هـاي) توسـع  محـدودیت (مزایاي و 

ن اطالعـات سـه   یـ ا يبرآورد زمان گردآور ( باشدایران 
 ).شود یم ینیش بیماه پ

 انجام نشده 

نــویس و انتشــار یــک بروشــور ه پــیشیــ: ارا3-3 اقــدام
براي اقتصـاد  شده  ینیش بیپتوصیفی و کمی از منافع 

و جامعــه ایــران در صــورت توســعه ترانزیــت داخلــی و 
 خارجی

 انجام نشده 
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  ینوع اثربخش

  
  ات اجرایکل

 

 

 

 . انتشار یک بروشور در زمینه تاثیرات اقتصادي ترانزیت در ایرانTR/R1/03فعالیت 

  اهداف
 انتشار آثار اقتصادي توسعه ترانزیت در ایران در سطوح مختلف با یاسیگیران سافزایش سطح آگاهی تصمیم  

 هیتوص ياجزا
و اقتصاد کالن براي  حمل و نقلاقتصاد  يشهایبا گرا ) متخصصیا دولتی ی: انتخاب دو نفر مشاور (خصوص1-3اقدام 

  شده توسعه ترانزیت در ایران.  ینیش بیانجام یک مطالعه شش ماهه درباره منافع پ
  هاي) توسعه ظرفیت ترانزیتی ایران باشد.دهنده مزایاي (و محدودیتکه نشان يآوري اطالعات آمار : جمع2-3اقدام

نتشار یک بروشور توصیفی و کمی از منافع مورد انتظار براي اقتصاد و جامعه ایران در نویس و اه پیشی: ارا3- 3اقدام 
  صورت توسعه ترانزیت داخلی و خارجی

  یش سطح آگاهیج مورد انتظار: افزاینتا

 المللی مورد  گذاري بینهاي سرمایهکه توسط کارگروه ترانزیت، دولت، وزارت راه و شهرسازي و آژانس يمجلد
 رد.یگ یقرار ماستفاده 

  ي: وزارت راه و شهرسازیاصل مخاطبدستگاه 
 - : یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

نهیکاهش هز يتمندیش رضایافزا یانسان يروین 

ش درآمدیافزا ش سطح رفاهیافزا هاها و روشستمیس 

يورش بهرهیافزا ا محصولیات ت خدمیفیبهبود ک مقررات 

 کرد انجامیرو

 یدرون سازمان   يازمند برون سپارین  

: مدت زمان

 :سطح اعتبار

 حات یتوض

 یعاليه در حال حاضر در قالب کمیته و کارگروه ترانزیت با محوریت بخش دولتی و دبیري شوراین توصیا يهاتیفعال
   باشد.سازي فعال میوزارت راه و شهر يترابر یهماهنگ

 .ل شودیتکم يبخش مسئول در سازمان راهدار يو سطح اعتبار الزم از سوتیبخش مربوط به مدت زمان انجام فعال
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 ت؛ توصیه یترانزTR/R5 - یگمرک يندهایبه کارگیري اقدامات الزم جهت بهبود روند فرا*  
 وضعیت اقداماتشرح  عنوان فعالیت عنوان توصیه

یه 
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گ
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 TR/R5/02:فعالیت

اي اسناد  مدیریت رایانه
 ترانزیت

قوانین از قبل تعیین شده  ينحوه اجرا: بازنگري 1- 2 اقدام
 و داخلی  SYDOPNIA/ASYCUDAدر سیستم 

تاحدودي 
 انجام شده 

ر : تعریف مشخصات فرایند جدید نظارت ب2-2 اقدام
 ترانزیت 

تاحدودي 
 انجام شده 

: برگزاري مناقصه براي توسعه این کاربرد (خارج 3- 2 اقدام
 از ادارات گمرك)

 انجام نشده 

 TR/ R5/06:فعالیت 

استفاده کامل از قوانین 
 WTOارزیابی گمرکی 

سازمان تجارت (
 جهانی)

در  ،: شناسایی قوانین فعلی قابل اجرا در ایران1-6 اقدام
که باید در محاسبات  ییهایژگیوارزیابی و تعیین  زمینه

 گمرکی مدنظر قرار گیرند

 انجام نشده 

پیشنهاد قانونی جدید به ارائه : اصالح متون و 2- 6اقدام 
 مجلس

درحال 
 انجام 

: پس از تصویب و اعالم رسمی الزامات جدید 3- 6اقدام 
 و ارزیابی گمرکی، صدور دستورالعمل اجراي قانون مصوب

  کارگزارانابالغ آن به 

درحال 
 انجام 

 TR/ R5/07:فعالیت 

بازنگري معیارهاي تائید 
هاي گمرکی و  اظهارنامه

 معیارهاي بازرسی کاال

: شناسایی روشهاي جدید کنترل خودکار توسط 1-7اقدام 
 دستگاه 

درحال 
 انجام 

تري از ضوابط به منظور  : تعیین فهرست کامل2- 7اقدام 
 هایی که قرار است کنترل شوند تر اظهارنامه هگزینش بهین

 انجام نشده 

: تهیــه پــیش نــویس دســتورالعمل مربــوط بــه 3-7اقــدام 
هــاي فیزیکــی و ابــالغ ایــن     محــدود شــدن بازرســی  

 ها به نهادهاي مربوطه دستورالعمل

 انجام نشده 
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  یگمرک يندهایفرآ روند بهبود جهتاقدامات الزم  يریبه کارگ  هیعنوان توص

 TR/R5   هیکد توص

ه یتوص یگمرک يندهایروند فرآدر جهت بهبود  ییهاتیه انجام فعالین توصیدر ا شرح
ت، ین در مورد اسناد ترانزیها شامل اصالح قوانتین فعالیشده است. مجموعه ا

ها و پر کردن آنها از قبل، به اظهارنامه ینترنتیا یفراهم آوردن امکان دسترس
 یالمللنین بیکاال، استفاده از قوان یها و بازرسد اظهارنامهییتأ يرهاایمع يبازنگر
مختلف  یاطالعات يهاگاهیبا پا یگمرک يواحدهاجاد ارتباط یز ایو ن یگمرک
 است.

 لوتیپا  ییاجرا  هینوع توص

 یمطالعات  ریسا 

 
 

 اي اسناد ترانزیت . مدیریت رایانهTR/R5/02فعالیت 

  اهداف
 ها پس از تکمیل عملیات  نامههاي مدیریتی گمرك، سرعت بخشیدن به عودت ضمانت نهکاهش هزی

ت یریکردن مد ياانهیبا ابزارهاي به کارگرفته شده در ردیابی و را حمل و نقلترانزیت و نظارت بر 
  اسناد 

  

  هیتوص ياجزا
و  SYDOPNIA /ASYCUDA يهاقوانین از قبل تعیین شده در سامانه ينحوه اجرا: بازنگري 1-2 اقدام

-هیالمللی مربوط به تبادل و پردازش اطالعات و توص بین يداخلی (کاربرد ترانزیت) با توجه به استانداردها
نده یو یا آنچه در آهاي ردیابی موجود  ) و مد نظر قرار دادن نیازهاي فنی سامانهUN/EDIFACTها (

  نصب خواهد شد.
عمال نظارت بر ترانزیت با استفاده از اطالعات داخلی (ترانزیت : تعریف مشخصات فرآیند جدید ا2-2 اقدام

  ریآوري شده از طریق مدیریت مدارك کارنه ت داخلی و خارجی) و اطالعات جمع
  : برگزاري مناقصه براي توسعه این کاربرد (خارج از ادارات گمرك)3-2 اقدام

  ن مقرراتیند، تدویج مورد انتظار: بهبود فرآینتا
  هاي ترانزیتیبر فعالیتبهبود نظارت  
 هاي ردیابی  اي نظارت بر ترانزیت و اطالعات ثبت شده توسط سامانه هاي رایانه مکمل شدن سامانه

 ران و نظارت بر بار در سکوي بندرعباس)یا ي(اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورز
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  : دفاتر گمركیاصل مخاطبدستگاه 
 -: یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

 WTOرش کامل قوانین ارزیابی گمرکی ی. پذTR/R5/06اقدام 

  اهداف
 ن یرش کامل قوانیواحد با پذقوانین و مقررات  گمرکی و اعمال يها کاهش شمار اختالفات ارزیابی

 یسازمان تجارت جهان یگمرک یابیارز

 هیتوص ياجزا

محاسبات نحوه  ارزیابی و تعیینن ی: شناسایی قوانین فعلی قابل اجرا در ایران مرتبط با ا1-6 اقدام
هاي سازمان گمرك  گونه قوانین باید با توصیهرد. اینیگیگمرکی مد نظر قرار م یابیکه در ارز ییفاکتورها

  و سازمان تجارت جهانی مقایسه شوند. یجهان
  : اصالح متون و پیشنهاد قانونی جدید به مجلس.2-6 اقدام
الزامات جدید ارزیابی گمرکی، صدور دستورالعمل اجراي قانون : پس از تصویب و اعالم رسمی 3-6 اقدام

  ابالغ آن به کارگزاران و مصوب
  

  ن مقرراتیند، تدویج مورد انتظار: بهبود فرآینتا
 المللی در ایراناستفاده از قوانین و مقررات شناخته شده بین  
 ن (براي خسارت زدن کاهش قدرت مانور ماموران گمرك و کاهش فرصت هرگونه مذاکره با کارگزارا

  المال).به بیت
 المللیامنیت بیشتر در مبادالت بازرگانی بین  
 براي رایزنی در زمینه عضویت در سازمان تجارت جهانی ( ط بهتریشرا يفراهم سازWTO(  

  رانیا یاسالم ي: گمرك جمهوریاصل مخاطبدستگاه 
 -: یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

 ها و بازرسی کاال ید اظهارنامهیدر ضوابط تا . بازنگريTR/R5/07اقدام 

  اهداف
 در  يها توسط ماموران گمرك با استفاده از معیارهاي مختلف با بازنگر اطمینان از کنترل اظهارنامه

  کاال یها و بازرسد اظهارنامهییضوابط تا

 هیتوص ياجزا

باید کنترل دوباره  ش هارو این .هاي جدید کنترل خودکار توسط دستگاه: شناسایی روش1-7 اقدام
اطالعات و بررسی یکنواختی دوجانبه آنها را در برگیرد. هدف شناسایی هر گونه خطا و مورد غیر متعارف 

  نماید. است و اگر چنین مواردي وجود نداشت، دستگاه اجازه ترخیص را بدون دخالت انسان صادر می
هایی که قرار است کنترل  ینش بهتر اظهارنامهتري از ضوابط به منظورگز : تعیین فهرست کامل2-7 اقدام
  شوند.
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هاي فیزیکی به موارد  یبازرس نمودن محدودص و یتشخ یچگونگنویس دستورالعمل : تهیه پیش3-7 اقدام
  ها به نهادهاي مربوطه یا محسوس بودن خطر تقلب یا سوء استفاده، و ابالغ این دستورالعمل ،مشکوك

  ن مقرراتیند، تدویج مورد انتظار: بهبود فرآینتا
 ات گمرکی (ترخیص خودکار)ییجز يهاي حاو تر اظهارنامه پردازش سریع  
 هاي فیزیکی کمتر توسط ماموران گمرك بازرسی  
  

  رانیا یاسالم ي: گمرك جمهوریاصل مخاطبدستگاه 
 -: یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

  ینوع اثربخش

  ات اجرایکل
 کرد انجامیرو

 یدرون سازمان  يازمند برون سپارین 

مدت زمان

 سطح اعتبار

  

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

نهیکاهش هز يتمندیش رضایافزا یانسان يروین 

ش درآمدیافزا ش سطح رفاهیافزا هاها و روشستمیس 

يورش بهرهیافزا ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک مقررات 

  هاتیفعال يبندتیاولو
اقدامات  عنوان

 یتیماح

زان یم
 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

ب یترت استفاده از منابع
 ت*یاولو

TR/R5/02  
 

      

TR/R5/06  
 

      

TR/R5/07  
 

      

 از)یحات (درصورت نیتوض
بخش مسئول در  ياز سو يبندتی، سطح اعتبار الزم و اولوتیبخش مربوط به مدت زمان انجام فعال

 .ل شودیتکم يسازمان راهدار
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 ت؛ توصیه یترانزTR/R7- اي اقدامات خاص در زمینه ترانزیت جاده 

عناوین 
 توصیه ها

 وضعیت اقداماتشرح  عناوین فعالیت ها

یه 
وص

ت
TR

/R
7

 - 
اده

ت ج
نزی

ترا
نه 

زمی
در 

ص 
 خا

ات
دام

اق
 

 اي

 TR/R7/02: فعالیت

ستم یاستقرار یک س
و تبادل بار  یرسان اطالع

حمل در  یو خارج یداخل
 يا جاده و نقل

هاي اطالعاتی  : شناسایی و توصیف جریان1-2 اقدام
 حمـل و نقـل  ه و تقاضـا در  مختلف در زمینـه عرضـ  

 شناسایی سناریوهاي تبادل اطالعاتاي،  جاده

 انجام نشده 

رسـانی و   هاي مرکـز اطـالع   : تعیین ویژگی2-2 اقدام
پایگاه اطالعات، صدور فراخـوان برگـزاري مناقصـه و    

 ها؛ تحلیل پاسخ

 نشده  انجام

صـنعتی و تجـار و    راهبـران سـاختن   : آگاه3-2اقدام 
نسـبت   حمل و نقـل المللی  هاي داخلی و بین شرکت

ه از سیستم تبـادل بـار بـه صـورت     به مزایاي استفاد
 الینآن

 انجام نشده 

بــرداري از ایــن  : نصــب، آزمــایش و بهــره4-2اقــدام 
 سیستم  

 انجام نشده 

 

 

 
 

 اي  در زمینه ترانزیت جاده اقدامات خاص  هیعنوان توص

 TR/R7   هیکد توص

داخل  يا جاده يها یشنهاد شده است که بازرسیپ يا ت جادهیت ترانزیش جذابیافزا يبرا  شرح
جاد یا يا بار جاده یرسان شنهاد شده است که سامانه اطالعین پیکشور حذف شود. همچن

د یز تأکیخطرناك ن يه مربوط به کاالهام هشداردهندیعال يریشود. به عالوه بر لزوم به کارگ
 شده است.

 لوتیپا  ییاجرا  هینوع توص

 یمطالعات  ریسا 
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  ینوع اثربخش

  

  ات اجرایکل

    .ل شودیتکم يبخش مسئول در سازمان راهدار ياز سو يبندتی، سطح اعتبار الزم و اولوتیبخش مربوط به مدت زمان انجام فعال حات:یتوض

 يا جاده حمل و نقلدر  یو خارج یو تبادل بار داخل یرسان اطالع سامانهاستقرار  .TR/R7/02اقدام 

  اهداف
  درب به درب، و  حمل و نقلج شیوه ، ترویحمل و نقلفراهم آوردن زمینه سازگاري بین عرضه و تقاضا در

 افزایش شفافیت تبادالت مالی
  هیتوص ياجزا
اي،  جاده حمل و نقلهاي اطالعاتی مختلف در زمینه عرضه و تقاضا در : شناسایی و توصیف جریان1- 2 اقدام

  شناسایی سناریوهاي تبادل اطالعات
-ات، صدور فراخوان برگزاري مناقصه و تحلیل پاسخرسانی و پایگاه اطالعهاي مرکز اطالع : تعیین ویژگی2-2 اقدام

  ها
نسبت به مزایاي  حمل و نقلالمللی  هاي داخلی و بین صنعتی و تجار و شرکت ساختن راهبران  آگاه :3-2 اقدام

   الینصورت آنه استفاده از سیستم تبادل بار ب
  برداري از این سامانه  و بهره ی: نصب، آزمایش4- 2 اقدام

  یرسانستم اطالعیجاد سین مقررات، ایتظار: تدوج مورد انینتا
 حمل و نقلفروشان در رزرو بار و انتخاب شیوه  جویی شده توسط صنعت و عمده زمان صرفه  
  ترخیص کاال در گمرك. يهاهیهاي رسیدگی به بار در بنادر و رواحتمال انجام کار رزرواسیون در کنار فعالیت 

  يرساز: وزارت راه وشهیاصل مخاطبدستگاه 
  - : یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

نه یکاهش هز يتمندیش رضایافزا یانسان يروین 

ش درآمدیافزا ش سطح رفاهیافزا هاها و روشستمیس 

يورش بهرهیافزا ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک مقررات 

 کرد انجامیرو

  یماندرون ساز   يازمند برون سپارین 

مدت زمان

 سطح اعتبار
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 ت؛ توصیه یترانزTR/R9- المللی هاي دو جانبه و بینترویج همکاري  
عنوان 

 هتوصی
 وضعیت اقداماتشرح  عنوان فعالیت

صیه
تو

 
TR

/R
9

 - 
لی

لمل
ن ا

و بی
به 

جان
دو 

ي 
یها

کار
هم

ج 
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آغـاز   TR/R9/03: فعالیـت 
جدید با  هاي مذاکرات دوره

انـه و  یم يایآسـ  يکشورها
 قفقاز

ــا شــوراي وزیــران 1-3اقــدام  ــا و  حمــل و نقــل: تمــاس ب اروپ
نـه  کمیسیون اروپا بـراي انجـام یـک بررسـی مشـترك در زمی     

ی حمـل و نقلـ  کردن فعالیتهاي   راهبرد الزم به منظور هماهنگ
 انه و قفقازیم يایآسبین ایران و کشورهاي 

 انجام نشده 

نویس زمانبندي شده یک روز شمار بـراي   : تهیه پیش2-3اقدام 
 ،هــاي آزادســازي تیــکــاهش تشــریفات مــرزي، تســهیل فعال 

زنگرانـه در  و مجـاز نمـودن کنتـرل با    حمل و نقـل هاي  فعالیت
 تبادالت پس از انجام آنها

 انجام نشده 

المللی به منظـور شـروع    : برگزاري یک کنفرانس بین3-3اقدام 
اي  جـاده  حمـل و نقـل  سـازي روشـهاي    رسمی برنامه هماهنگ

 انه و قفقازیم يایآس يبا کشورها ایران

 انجام نشده 
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  هیتوص ياجزا

 مللی ال هاي دو جانبه و بین ترویج همکاري  هیعنوان توص

 TR/R9   هیکد توص

 يژه با کشورهایبه و یالملل نیب يها يش همکاریدر جهت افزا ییها تیه فعالین توصیدر ا شرح
مطرح شده است. بازنگري توافقات دو جانبه  قفقاز و میانه آسیاي يه و کشورهایهمسا

هاي ترانزیتی  بین ایران و ترکیه به منظور کاهش زمان انتظار در مرز و هماهنگی فعالیت
ن بخش به آن پرداخته شده است. در یا يها تیاست که در فعال ين کشور از مواردیبا ا

ه شده است یتوص ،قفقاز و میانه آسیاي يبا کشورها یلیت ریش ترانزیادامه به منظور افزا
 اریلی ب حمل و نقل يواگنهادر سطح باال درباره امکان استفاده از  یکه مذاکرات

آغاز شود و تبادل اطالعات در زمینه نظارت و کنترل بر  انه و قفقازیم يایآس يکشورها
هاي  شنهاد شده است دورهیرد. به عالوه پیریلی مد نظر قرار گ حمل و نقل يواگنها

 حمل و نقلدر زمینه بازنگري قوانین  انه و قفقازیم يایآس يکشورها با يجدید مذاکرات
  ز شود. کاالها و حل مشکالت عبور از مرز آغا

 ،خدمات درب به درب جهت ارائهافزایش تعداد مجوزهاي اعطا شده به رانندگان کامیون 
 ه مطرح شده است.ین توصیاست که در ا يگر از مواردید یکی

 لوتیپا  ییاجرا  هینوع توص

 یمطالعات  ریسا 

در زمینه  سیاي میانه و قفقازکشورهاي آجدید با  هاي مذاکرات آغاز دوره. TR/R9/03فعالیت 
 اي جاده حمل و نقلآزادسازي 

  اهداف
 هاي مرزي بدون نیاز به تعویض وسیله حمل بار و به حداقل رساندن تشریفات مرزي تسهیل فعالیت  
 آسیاي میانه  وان آنها در منطقه قفقاز یترویج روابط تجاري بین عوامل ایرانی و همتا 

  محصوالت صنعتی ـ کشاورزيرونق صادرات ایران در زمینه 

  هیتوص ياجزا
اروپا و کمیسیون اروپا براي انجام یک بررسی مشترك در زمینه  حمل و نقل: تماس با شوراي وزیران 1- 3اقدام 

   قفقاز و آسیاي میانه بین ایران و کشورهاي حمل و نقلکردن فعالیتهاي   راهبرد الزم به منظور هماهنگ
 ،مانبندي شده یک روز شمار براي کاهش تشریفات مرزي، تسهیل آزادسازينویس ز : تهیه پیش2-3اقدام 
  و مجاز نمودن کنترل بازنگرانه در تبادالت پس از انجام آنها  حمل و نقلهاي  فعالیت
 حمل و نقلسازي روشهاي  : برگزاري یک کنفرانس بین المللی به منظور شروع رسمی برنامه هماهنگ3-3اقدام 
  ي کشورهاي قفقاز و آسیاي میانهبرا اي ایران جاده



     27مدت                                                                                                                هاي کوتاه صیهتو - فاز اول

 

 

  ینوع اثربخش

  
   

 یالملل نیب يها يش همکارین مقررات، افزایج مورد انتظار: تدوینتا

  ،تقویت تبادالت مرزي بدون نیاز به تغییر وسیله حمل بار  
 هاي لجستیکیکاهش هزینه و زمان فعالیت 

  
  ي: وزارت راه وشهرسازیاصل مخاطبدستگاه 
  رانیا یاسالم يزارت امور خارجه، گمرك جمهور: ویفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

  

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نهیکاهش هز   يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  هاها و روشستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 
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  ات اجرایکل

  

  

 هاتیفعال يبندتیاولو

اقدامات  عنوان
 یتیحما

زان یم
 ریتاث

ب یترت استفاده از منابع سهولت اجرا يزمانبند
 ت*یاولو

TR/R9/03  
 

      

 

 

  

 

  

 کرد انجامیرو

  یدرون سازمان   يازمند برون سپارین 

مدت زمان

 

 سطح اعتبار
 

 از)یحات (درصورت نیتوض

بخش مسئول در سازمان  ياز سو يبندتی، سطح اعتبار الزم و اولوتینجام فعالبخش مربوط به مدت زمان ا
 .ل شودیتکم يراهدار



     29مدت                                                                                                                هاي کوتاه صیهتو - فاز اول

 

 ستیط زیمح بخشدر  یابالغ يها  هیتوص -2 -2- 1

هـا   بخـش عمـده آن  نموده و  یرا بررس ستیط زیبخش مح يها هیهمه توص حمل و نقلو  يسازمان راهدار
ها را با سـازمان  ت ارتباط آنین بخش و وضعیا يهاهیتوص 3-1جدول ست. رفته ایپذص داده و یرا مرتبط تشخ

. گردند یها انجام نشده است، به منظور اجرا ابالغ م آن اقداماتاز  یکه برخ ییها  تیدر ادامه فعالدهد. ینشان م
بـه منظـور    انجـام شـده باشـند امـا     يا تا حدودیبه طور کامل  اقداماتاز  یها ممکن است بخش تین فعالیدر ا

  اند. که نامرتبط اعالم شده، حذف شده یاقدامات. اند ز ابالغ شدهین اقداماتن یت، ایفعال یکپارچگیحفظ 
  

   ياو حمل ونقل جاده يست با سازمان راهداریط زیبخش مح يها هیارتباط توص یچگونگ). 3-1جدول (
و مدیریت  یطیمحستیز آثارارزیابی  به منظورایجاد و تقویت ظرفیت سازمانی 

  *حمل و نقلمحیط زیست در بخش 
  ENV/R1هیتوص

  ENV/R2ه یتوص  *ارتقاي چارچوب قانونی محیط زیست

  ENV/R3ه یتوص  *پایدار حمل و نقلتوسعه ساز و کارهاي 
 ،اقداماتاز  یبرخ یول رفته شده استیپذ يا جاده حمل و نقلو  يسازمان راهدار ياز سو ها هین توصیا *

  ده است. نامرتبط اعالم ش

  
   



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      30  

 

 توصیه ست؛ یز طیمحENV/R1-      ایجاد و تقویت ظرفیت سازمانی بـه منظـور ارزیـابی آثـار
 زیست محیطی و مدیریت محیط زیست در بخش حمل ونقل

 وضعیت اقداماتشرح  فعالیت عنوان توصیه عنوان

 
یه 
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 ENV/R1/01:فعالیت
ایجاد دفتر مدیریت 

محیط زیست در وزات راه 
 و شهرسازي

ــدازي دفتــر مــدیریت محــیط   راه :1-1اقــدام  ان
 زیست در وزارت راه و شهرسازي

   نامرتبط

هـاي   تـرین روش  ناسـب مبکارگیري  :2-1 اقدام
 هـاي وزارت  مدیریت محیط زیست بـراي پـروژه  

 راه و شهرسازي

 نشده انجام

: نظارت دقیق بر فرآیند ارزیابی اثرات 3-1 اقدام
 حمل و نقلهاي  همحیطی در پروژ زیست

تاحدودي 
 انجام شده

 نشده انجام هاي دولتی : هماهنگی بین بخش4-1 اقدام

گـذاري اطالعـات و نشـر     : به اشتراك5-1 اقدام
 آنها

 انجام نشده

 ENV/R1:/03فعالیت 

بهبود استانداردهاي 
محیطی  ارزیابی آثار زیست

و آزمایش موردي ارزیابی 
راهبردي محیط زیست در 

 حمل و نقلبخش 

: تــدارك ارزیــابی راهبــردي محــیط 1-3 اقــدام
ــراي بخــش  SEA)(زیســت  در  حمــل و نقــلب

 کشور

 انجام نشده

ــدام ــابع  2-3 اقــ ــادي منــ ــابی اقتصــ : ارزیــ
 محیطی و اقدامات جبرانی زیست

حدودي تا
  انجام شده

 

  



     31مدت                                                                                                                هاي کوتاه صیهتو - فاز اول

 

زیست محیطی و  آثارایجاد و تقویت ظرفیت سازمانی به منظور ارزیابی  هیعنوان توص
  حمل و نقل مدیریت محیط زیست در بخش

 ENV/R1   هیکد توص

هـاي سـازمانی   رسـد تقویـت ظرفیـت    مدت ضروري به نظر میآنچه که در کوتاه  شرح
و  حمـل و نقـل  د اسـتفاده در بخـش   مـور  يهـا وهیبراي ایجاد هماهنگی بین ش

روزسـازي، تعمـیم و هماهنـگ    زیست است. تـداوم رونـد بـه   قوانین ملی محیط 
محیطی مقوله دیگري اسـت کـه بایـد در آینـده      کردن چارچوب مقررات زیست

 نزدیک به آن پرداخت.

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  

  

 يزیست در وزارت راه و شهرسازمدیریت محیط ایجاد دفتر  ENV/R1/01.فعالیت

  اهداف
 ست در بخش یط زیت محیریتر به نقاط ضعف آشکار موجود در مد تر و یکپارچه رسیدگی جامع

  نقلو حمل

  
  هیتوص ياجزا

  (نامرتبط) ياندازي دفتر مدیریت محیط زیست در وزارت راه و شهرساز راه :1-1اقدام 
  يهاي وزارت راه و شهرساز زیست براي پروژههاي مدیریت محیطروش ترین مناسب يریبکارگ: 2-1 اقدام
  حمل و نقلهاي  محیطی در پروژهفرآیند ارزیابی اثرات زیست ق برینظارت دق: 3-1 اقدام
  هاي دولتی: هماهنگی بین بخش4-1 اقدام
  نشر آنهااطالعات و  يگذاربه اشتراك :5-1 اقدام

  
  ندیود فرآ، بهبيساختار ج مورد انتظار:ینتا

 زیست در محیطی و مدیریت محیط زیست به آثار  براي رسیدگی يدر وزارت راه و شهرساز يدفتر ایجاد
 حمل و نقلهاي  پروژه

  ي: وزارت راه و شهرسازیاصل مخاطبدستگاه 
 - : یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 
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و آزمایش ارزیابی  یطیمحستیز آثاربهبود استانداردهاي ارزیابی  ENV/R1/03.فعالیت 
 مورديبه صورت  حمل و نقلزیست در بخش محیط  يراهبرد

  اهداف
 در  ژهیومحیطی و مدیریت محیط زیست به تقویت ظرفیت سازمانی براي ارزیابی اثرات زیست

 حمل و نقلهاي  پروژه

  هیتوص ياجزا
  کشوردر  حمل و نقلارزیابی راهبردي محیط زیست براي بخش تدارك : 1-3 اقدام
  یجبرانمحیطی و اقدامات  : ارزیابی اقتصادي منابع زیست2-3 اقدام
-جامع اطالعات زیست سامانهمحیطی با زیست آثاراطالعات ارزیابی  یبروز رسان يسازکپارچهی: 3-3 اقدام

  محیطی
  مشاورانبه  یزیست محیط آثار  گواهینامه ارزیابی يتدارك برنامه اعطا: 4-3 اقدام

  
اطالعات، بهبود  يساز کپارچهی، یانسان يروین ين استاندارد، ارتقایتدو ر:ج مورد انتظاینتا

  ندیفرآ
 کشور حمل و نقلدر بخش  ارزیابی راهبردي محیط زیست يریبکارگ ات مدون حاصل ازیتجرب  

 ارزیابی راهبردي محیط زیستنه یبه يها دستورالعمل 

  افزایش مشارکت عمومی 

  محیطی به مشاوران تزیس آثار  رزیابیااعطاي گواهینامه 

 
  )ستیط زیمحت یری(دفتر مد ي: وزارت راه و شهرسازیاصل مخاطبدستگاه 
و نظارت  يزیر برنامه ، معاونتستیط زیسازمان حفاظت مح: یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

 هاي مرتبط ر وزارتخانهیسا، يراهبرد
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  ینوع اثربخش

  
  ات اجرایکل

  

   

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

نهیکاهش هز يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

  ش درآمدیافزا ش سطح رفاهیافزا هاها و روشستمیس 

يورش بهرهیافزا ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 

  کرد انجامیرو
  یدرون سازمان    يازمند برون سپارین  

 مدت زمان

 ياجرا د.باشیقابل انجام م ت و به طور همزمانید فوریق يسه دارا تیو فعالدو سال یک طیت یفعال
  د.یان خواهد رسیبه پا دو ساله در مدت یکل توص

  سطح اعتبار
  ن شده است.ییتع متوسط ها تیفعال همه يسطح استفاده از منابع برا
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  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم  یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث
سهولت  يزمانبند

 اجرا
ه از استفاد

 منابع
ب یترت
 تیاولو

ENV/R1/01  
یجاد دفتر مدیریت (ا

  محیط زیست)

1. ENV/R1/03 A دو سال یط  A B 1  

فعالیت 
ENV/R1/03  

 )بهبود استانداردها(

پروژه مطالعات جامع  .1
باید در  کشور حمل و نقل

تبادل مجموعه اطالعات 
و  حمل و نقلدیجیتالی 

محیط زیست، به منظور 
مشارکت  SEAتسهیل 

 .ه باشدداشت
2. ENV/R2 

A  فوري  A B 3  

  انجام شده است. 3تا  1ست از رتبه یط زیبخش محزیر  يهاهیتوص یتمام براي ه ومربوط يهاتیه فعالین کلیب يبندتی*اولو
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 توصیه ست؛ یط زیمحENV/R2- ارتقاي چارچوب قانونی محیط زیست 

 عنوان
 توصیه

 وضعیت اقداماتشرح  فعالیت عنوان

ت
یه 

وص
EN

V/
R2

 - 
ست

ط زی
حی

ی م
انون

ب ق
چو

چار
ي 

تقا
ار

 

 ENV/R2:/01فعالیــــت 

بازنگري قوانین فعلـی کـاهش   
 آلودگی هوا

ها و قـوانین کـاهش    : ارزیابی انتقادي سیاست1-1 اقدام
 آلودگی هوا

تاحـــــدودي 
 انجام شده

هـاي اجـراي قـوانین و     : بررسی کارایی شـیوه 2-1 اقدام
 مقررات

تاحـــــدودي 
 انجام شده

تر/ سـوخت   هاي سوخت پاك بازنگري برنامه: 3-1 اقدام
 هاي سوخت جایگزین در کنار بحث یارانه

تاحـــــدودي 
 انجام شده

هاي مختلـف و   : بازنگري نحوه همکاري بخش4-1 اقدام
 ایجاد فرصت براي افزایش کارایی

 نشده انجام

نـویس برنامـه اجرایـی کـاهش      : تهیـه پـیش  5-1 اقدام
 آلودگی صوتی

 نشده انجام

نیـاز بـه قـوانین جدیـد یـا       لیـ دالف یتوصـ : 6-1 قداما
 ها   جایگزین و اعمال آن

تاحـــــدودي 
 انجام شده

تدوین  ENV/R2:/02فعالیت 
قانون براي جلوگیري از بروز 

حمل و اختالفات بین بخش 
 و محیط زیست نقل

نویس الیحه قانونی ارزیابی  سازي پیش : آماده1-2 اقدام
 یقــانونیحــه )/ الSEA( راهبــردي محــیط زیســت  

 )EIA( یطیمحستیز آثار یابیسازي ارزهماهنگ

 نشده انجام

هــاي منــاطق  بنــدي هت: بــه روز کــردن دســ2-2 اقــدام
 IUCNحفاظت شده مطابق با استانداردهاي فعلی

 نامرتبط

هـاي   : بازنگري راهبردهاي حفاظـت و برنامـه  3-2 اقدام
 مدیریتی

 نشده انجام

 نامرتبط حفاظت از تاالب ها : تدوین مقررات4- 2 اقدام

 ي موثر مشارکت عمومیها شیوه: بررسی 5- 2 اقدام
تاحدودي 
 انجام شده
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 بازنگري قوانین فعلی کاهش آلودگی هوا ENV/R2/01.فعالیت

  اهداف
 استیسبا ابعاد فراگیرتر  شده و مطابقمحیطی بازنگري  ا و قوانین زیستهسیاست  
 یطیمحستیز نیقوان ياجرا بهبود  

  
  هیتوص ياجزا
  ها و قوانین کاهش آلودگی هواسیاست يدنتقاا: ارزیابی 1-1 اقدام
  قوانین و مقررات ياجرا يها وهیش ییکارا یبررس: 2-1 اقدام
  هاي سوخت تر/ سوخت جایگزین در کنار بحث یارانه سوخت پاك هاي : بازنگري برنامه3-1 اقدام
  هاي مختلف و ایجاد فرصت براي افزایش کارایی: بازنگري نحوه همکاري بخش4-1 اقدام
  آلودگی صوتی کاهش ییاجرانویس برنامه : تهیه پیش5-1 اقدام
  : تعریف نیاز به قوانین جدید یا جایگزین و اعمال آنها6-1 اقدام

  
  ندین و مقررات، بهبود فرآین قوانیتدو مورد انتظار:ج ینتا
 یقانون نویس لوایحاز تغییرات قانونی پیشنهادي و پیش یهرست دقیقف 

  
  سازمان حفاظت محیط زیست: یاصل مخاطبدستگاه 

 چارچوب قانونی محیط زیست اصالح هیعنوان توص

 ENV/R2   هیکد توص

شهرها (عمدتاً ناشی در زمینه کاهش آلودگی هوا در کالن کشور توسعهپنج ساله در برنامه   شرح
خودروهاي  ود.تدابیري اندیشیده شد یباتردد وسایل نقلیه)  حاصل ازکننده دهاز منابع آلو

تر طبق  به عنوان یک عامل جدي آالینده باید هر چه سریع حمل و نقلناوگان  در فرسوده
نویس پیشه شده است یتوصبرنامه از شبکه خارج و خودروهاي جدید جایگزین آنها شود. 

آماده و ارایه شود.  ،ی از تغییرات نظارتی توصیه شدهفهرست و تهیه شود يقوانین جدید
سازمانی ارایه مقرارت نویس قانون یا پیشنهادات اصلی باید (در صورت نیاز) به شکل پیش

 گردند.

 لوتیپا ییاجرا  هینوع توص

یمطالعات  ریسا  
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وزارت ، ياسـت جمهـور  یر يو نظارت راهبرد يزیر : معاونت برنامهیفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 
  وزارت کشور، ، وزارت نفتيراه و شهرساز

  
و  حمل و نقلبخش  از بروز اختالفات بین يریجلوگ ين قانون برایتدو ENV/R2/02.فعالیت 
  ستیمحیط ز
  اهداف

 امرار معاش  يدار از منابع برایپاو استفاده  اشتراك منافعزیست مانند حفاظت از محیط  يبهبود راهبردها
 یجوامع محل

 ریزي مناطق حفاظت شده  هبهبود موثر مدیریت و برنام  
  

  هیتوص ياجزا
 یقانون)/ الیحه SEAارزیابی راهبردي محیط زیست ( یقانوننویس الیحه سازي پیش: آماده1-2 اقدام

  )EIA( یطیمحستیز آثار یابیسازي ارزهماهنگ
  )امرتبطن( IUCNهاي مناطق حفاظت شده مطابق با استانداردهاي فعلی بندي: به روز کردن دسته2-2 اقدام
  هاي مدیریتی حفاظت و برنامه ي: بازنگري راهبردها3-2 اقدام
  )نامرتبط( هامقررات حفاظت از تاالبن یتدو: 4-2 اقدام
  مشارکت عمومیموثر  يها وهیش یبررس: 5-2 اقدام

  
  ندین و مقررات، بهبود فرآین قوانیتدو ج مورد انتظار:ینتا
 یقانون نویس لوایحپیش از تغییرات قانونی پیشنهادي و یهرست دقیقف 
 

  سازمان حفاظت محیط زیست: یاصل مخاطبدستگاه 
 ياست جمهوریر يو نظارت راهبرد يزیر : معاونت برنامهیفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

  
  ینوع اثربخش

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

نهیکاهش هز يتمندیش رضایافزا یانسان يروین 

  ش درآمدیافزا ش سطح رفاهیافزا هاها و روشستمیس 

يورش بهرهیافزا ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک مقررات 
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  ات اجرایکل

  
  
 

  
  

  
  

  
  

  کرد انجامیرو
  یدرون سازمان    يازمند برون سپارین  

 مدت زمان

  و به طور همزمان قابل انجام است.  دو سال یت است که طیفعال 2ه شامل ین توصیا

  سطح اعتبار

  ن شده است.ییتع کم ت دومیفعال يو برامتوسط  ت اولیفعال ياده از منابع براسطح استف

  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم  یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث
سهولت  يزمانبند

 اجرا
استفاده از 

 منابع
ب یترت
 تیاولو

ENV/R2/01   
  ن)ی(بازنگري قوان 

1. ENV/R1/02  A  در طول دو
  سال

A B 2  

ENV/R2/02   
ن قانون ی(تدو

از اختالفات  يریجلوگ
 )یبخشبین 

1. ENV/R1/03  A  در طول دو
  سال

A A 1  

انجام شده  3تا  1ست از رتبه یط زیبخش مح زیر يهاهیتوص یتمام براي ه ومربوط يهاتیه فعالین کلیب يبندتیاولو *
  است.
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 توصیه ست؛ یط زیمحENV/R3- توسعه ساز و کارهاي حمل ونقل پایدار 

 عنوان
 توصیه

 وضعیت اقداماتشرح  فعالیت عنوان

یه 
وص

ت
EN

V/
R3

- 
دار

 پای
قل

ل ون
حم

ي 
رها

 کا
ز و

سا
عه 

وس
ت

 

 ENV/R3:/01فعالیت 

بررسی رویکردهاي انگیزشی 
ونقل  براي دستیابی به حمل

 پایدار

: ابزارهاي انگیزشی براي کاهش 1-1 اقدام
 از وسایل نقلیه CO2شرن

 نشده انجام

تاحدودي    گرا مشتريهاي  ابی انگیزه: ارزی2-1 اقدام
 انجام شده

هاي پایدار  : ایجاد جذابیت در شیوه3-1 اقدام
 ونقل حمل

تاحدودي 
 انجام شده

: باال بردن آگاهی عمومی نسبت به 4-1 اقدام
 آثار آلودگی هوا بر سالمتی

  نامرتبط 

 

  

  

  

 پایدار حمل و نقلتوسعه ساز و کارهاي  هیعنوان توص

 ENV/R3   هیکد توص

هاي پایدارتر و دولت باید بیشتر بر ساز و کارهاي توسعه با هدف دستیابی به سیاست  شرح
و حذف بیش از پیش موانع موجود در راه رسیدن به  حمل و نقلانگیزشی در زمینه 

 تاکید کند. ،هاي بنزین) مثال: یارانهبه طور اهداف (

ییاجرا  هینوع توص  لوتیپا  

یتمطالعا  ریسا  
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  هیتوص ياجزا
 ترپایدار حمل و نقل به یابیدست يبرا یزشیانگ يکردهایرو یبررس .ENV/R3/01فعالیت

  اهداف
 حمل و نقلهاي پایدار و فناوري يها وهیشج استفاده از یترو 

 حمل و نقلبخش  یکاهش آلودگ  

  هیتوص ياجزا
  ل نقلیهاز وسای Co2براي کاهش نشر  یش: ابزارهاي انگیز1- 1اقدام
   گرا مشتريهاي  : ارزیابی انگیزه2-1 اقدام
   حمل و نقلدار یهاي پا : ایجاد جذابیت در شیوه3-1 اقدام
  )نامرتبط( آلودگی هوا بر سالمتی آثارنسبت به  ی: باال بردن آگاهی عموم4-1 اقدام

  

  داریپا حمل و نقل يها رساختیست، توسعه زیط زیحفاظت از مح ج مورد انتظار:ینتا

 پایدار حمل و نقلبه سوي  یزشیانگهایی براي ایجاد رویکردهاي  ه توصیهیراا 

 يگزار سیاستاز ین شیپ يها يورود 
 

  يوزارت راه و شهرساز: یاصل مخاطبدستگاه 
 وزارت کشور، وزارت نفت، ستیط زیسازمان حفاظت مح: یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

  
  ینوع اثربخش

  

  

  

  

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

نهیکاهش هز يتمندیش رضایافزا یانسان يروین 

  ش درآمدیافزا ش سطح رفاهیافزا ها و  ستمیس
  ها روش

يور ش بهرهیافزا ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک مقررات 
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  ات اجرایکل

  
 هاتیفعال يبندتیاولو

زان یم  یتیاقدامات حما عنوان
 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده از 
 منابع

ب یترت
 تیاولو

ENV/R3/01 
 يکردهایرو يریبکارگ(

  )یزشیانگ

1. ENV/R1/02 B  در طول دو
  سال

A B 1  

انجام شده  3تا  1ست از رتبه یط زیبخش مح زیر يهاهیتوص یتمامبراي  ه ومربوط يهاتیه فعالین کلیب يبندتیاولو *
  است.

  

  کرد انجامیرو
  یدرون سازمان    يازمند برون سپارین  

 مدت زمان

  قابل انجام است.  دو سال یط ت است کهیفعال 1ه شامل ین توصیا

  سطح اعتبار
  ن شده است.ییتعمتوسط  تیفعال يسطح استفاده از منابع برا
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 شبکه راه بخشدر  یابالغ يها  هیتوص -2-3- 1

و  4  هیتوصـ  يها تیکل فعال حمل و نقلو  يسازمان راهداره شده در بخش شبکه راه، یه ارایتوص 6ان یاز م
 4-1جـدول  رفتـه اسـت.   یگـر را پذ یه دیتوصـ  4ه سـوم را نـامرتبط اعـالم نمـوده و     یتوصـ  اقـدامات  از یبخش
چ ین بخـش هـ  یـ ادر دهـد.  یها نشان مـ سازمان را در خصوص آن یبخش شبکه راه و اعالم نظر کل يها هیتوص
بـه سـازمان    یاقـدام چ یجه هی، وجود ندارد و در نتاستها انجام نشده  آن اقداماتاز  یبرخکه  یت مرتبطیفعال
   .شود ینمابالغ ن حوزه یدر ا

  ياو حمل ونقل جاده يبخش شبکه راه با سازمان راهدار يها هیارتباط توص یچگونگ). 4-1جدول (

  RN/R1ه یتوص * ها راهرها و سامانه اطالعات یمس يگذار شماره یجاد سامانه ملیا

  RN/R2ه یتوص * يدر وزارت راه و شهرساز يوسازت ریریجاد واحد مدیا

 يها روش يو بازنگر يدار نگهامور ص بودجه به یتخص يها اصالح روش
 *پرداخت و ارجاع کار 

  RN/R3ه یتوص

  RN/R4ه یتوص ها پروژه یسنج  و امکان يزیر برنامه يها روش يبازنگر

  RN/R5ه یتوص  * يوزارت راه و شهرساز یدر بخش منابع انسان يساز تیظرف

  RN/R6ه یتوص  * راه يهاها و ضوابط پروژهدستورالعمل بازنگري

از  یبرخ . ممکن استرفته شده استیپذ يا جاده حمل و نقلو  يسازمان راهدار يه از سویتوص نیا*
  . باشدنامرتبط اعالم شده  اقدامات
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 يا جاده حمل و نقلصنعت بخش در  یابالغ يها  هیتوص -2-4- 1

 يمرتبط بـوده و از سـو   ،اقدامات یاست که همگه شده یه ارایتوص 3 يا جاده حمل و نقلبخش صنعت در 
طـور   ا بـه یـ ه یـ ، بقاقداماتاز  یکی، به جز بخشن یادر اند.  رفته شدهیپذ يا و حمل ونقل جاده يسازمان راهدار

حمل و صنعت  يها هیتوص 5-1جدول  .دنشو یمابالغ  ن اقداماتیا ادامهدر  اند. انجام شده يا تا حدودیکامل و 
  دهد.یها نشان مسازمان را در خصوص آن یو اعالم نظر کل ياجاده نقل

  
  ياو حمل ونقل جاده يبا سازمان راهدار يا جاده حمل و نقلبخش صنعت  يها هیتوصارتباط  یچگونگ). 5-1جدول (

  RTI/R1ه یتوص *يا جاده حمل و نقلصنعت  یبهبود چارچوب قانون

  RTI/R2ه یتوص *یت ساختار سازمانیقوت

  RTI/R3ه یتوص *يا جاده حمل و نقل یاتیعمل ییکارا يارتقا
، اقداماتاز  یبرخ یرفته شده است ولیپذ يا جاده حمل و نقلو  يسازمان راهدار يه از سوین توصیا* 

  نامرتبط اعالم شده است. 
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 اي  جاده ونقل رچوب قانونی صنعت حملبهبود چا -TRI/R1توصیه ؛ يا جاده حمل و نقلصنعت 

 عنوان
 توصیه

 وضعیت اقداماتشرح  فعالیت عنوان

یه 
وص

ت
TR

I/
R1

 - 
مل 

ت ح
صنع

ی 
انون

ب ق
چو

چار
ود 

بهب
اده

ل ج
ونق

 
اي  

تدوین و TRI/R1/02: فعالیت
اجراي راهبرد کاهش عوارض 

ناشی از بهبود چارچوب  ،جانبی
 حمل و نقلقانونی صنعت 

  اي جاده

ود عملکرد کسب و کار : بهب1-2 اقدام
 اي جاده حمل و نقلصنعت 

تا حدودي انجام  
 شده 

: سنجش آثار اقتصادي چارچوب 2-2 اقدام
حمل و قانونی موجود بر عملکرد صنعت 

 نقل
 انجام نشده

 انجام شده   سازي و اجراي راهبرد : آماده3-2 اقدام

  

 يا دهجا حمل و نقل صنعت یقانون چارچوب بهبود هیعنوان توص

 RTI/R1    هیکد توص

کشور، نشان  حمل و نقلبررسی وضعیت موجود در فاز شناخت مطالعات طرح جامع   شرح
هاي اي ریشه در اعمال محدودیت جاده حمل و نقلترین مشکالت صنعت داد که مهم

غیر ضروري بر این حرفه و بازارهاي آن و نیز نقاط ضعف موجود در ساختار سازمانی و 
  ی دارد. حمل و نقلاداري براي نظارت مناسب بر اعمال صحیح قوانین و مقررات  ظرفیت

 موجودقوانین  دهد که بسیاري از ، نشان میموجود یقانون يهااستیس ییکارا یابیارز
ها را براي تامین منافع رساختیزمینه رقابت و استفاده بهینه از ز ،اي جاده حمل و نقل

در جهت تامین منافع  ،ترمسافري و در مقیاسی کلیباري یا  حمل و نقلکاربران 
  کند. اقتصادي، فراهم نمی

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  
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 اي جاده حمل و نقل صنعت مقررات و هااستیس يارتقا راهبرد. RTI/R1/01فعالیت 

  اهداف
 ياجاده حمل و نقلاست یبا اهداف س ياجاده حمل و نقلن موجود یان قوانیم يهابه تناقض یدگیرس 

 (برخی از قوانین اصلی مبهم، ناقص و ناکارآمد هستند)

 ياجاده حمل و نقلصنعت  يریپذو رقابت یش اثربخشیبهبود چارچوب قانونی به منظور افزا 

 
 هیتوص ياجزا

  اي جاده حمل و نقلهاي جاري سیاست ي: ارزیابی انتقاد1- 1اقدام
  اي جاده حمل و نقلمجوز فعالیت در  ياعطا يي نحوه: بازنگر2-1اقدام 
  حمل و نقلتمدید مجوز خودروها و مجوز شرکت  يها: بازنگري روش3-1اقدام 
 ورود به بازار يهاتی: آزادسازي محدود4-1اقدام 

 ن و بهبود اعمال قانونی: ثبت تخلف از قوان5-1اقدام 

 نندگی: بازنگري سامانه صدور گواهینامه را 6-1اقدام 

 ل نقلیهی: بازنگري سامانه ثبت و معاینه فنی وسا7-1اقدام 

  : بازنگري قوانین مربوط به بار بیش از حد مجاز8-1اقدام 
  ل نقلیهیو اخذ مالیات وسا يگذارمتیسامانه ق ي: بازنگر9-1اقدام 
  : تعریف الزامات قوانین جایگزین یا جدید و نحوه اعمال آنها 10-1اقدام 

  
  ندین مقررات، بهبود فرآین قانون، تدوی، تدويانتظار: ساختار ج موردینتا
 بات منتج از آن در یمدت و بلندمدت) و ترت (کوتاه يا جاده حمل و نقلاست یاهداف س ينقشه راه نوساز

ط ورود به بازار، استانداردهاي ساعت کار و استراحت، معاینه فنی یصدور مجوز فعالیت، شرا يها نهیزم
 اخذ مالیات ل نقلیه ویوسا
 

  ياجاده حمل و نقلو  ي: سازمان راهداریاصل مخاطبدستگاه 
  حمل و نقل يها: انجمن شرکتیفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 
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  ینوع اثربخش

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  هاها و روشستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 

  
  ات اجرایکل
  کرد انجامیرو
   یدرون سازمان     يازمند برون سپارین  

مدت زمان

   از دارد.یزمان ن )يماه (فور 6ت ین فعالیا
  سطح اعتبار

  .ن شده استییتع کمت سطح استفاده از منابع، یهر دو فعال يبرا
  

  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم  یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث
سهولت  يزمانبند

 اجرا
استفاده از 

 منابع
ب یترت
 ت*یاولو

RTI/R1/01 
(بهبود چارچوب  

  )یقانون

1. RTI/R1/02 
2. RTI/R2 

A فوري  A  A 1  

انجام  3تا  1از رتبه  ياجاده نقلحمل و حوزه صنعت  يهاهیتوص یتمام براي ه ومربوط يهاتیه فعالین کلیب يبندتیاولو *
  شده است
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 يا جاده یمنیدر بخش ا یابالغ يها  هیتوص - 2-5- 1

و اعالم نظـر   ياجاده یمنیبخش ا يها هیتوص زیرجدول . ه شده استیه ارایتوص 4 يا جاده یمنیادر بخش 
نامرتبط اعالم شده است  تیل دو فعالیذاقدامات ن بخش یدر ادهد. یها نشان مسازمان را در خصوص آن یکل

 در ادامـه انـد.   رفتـه شـده  یپذ يا و حمـل ونقـل جـاده    يسـازمان راهـدار   يمرتبط بوده و از سو اقداماته یو بق
 شود. یابالغ ماجرا نشده است،  یکه مرتبط بوده ول یاقدامات

  
  و  ين راهدارف سازمایها با حوزه وظا ارتباط آن یو چگونگ يا جاده یمنیبخش ا يها هیتوص). 6-1جدول (

  يا  جاده حمل و نقل

  RS/R1ه یتوص *یمنیت ایریمد يارتقا

  RS/R2ه یتوص *)یها (عوامل انسان بهبود رفتار و نگرش

  RS/R3ه یتوص *ه)یل نقلیزات (عوامل مربوط به وسایخودرو و تجه یمنیبهبود ا

  RS/R4ه یتوص *ط و جاده)یط راه و صحنه تصادف (عوامل مربوط به محیمح یمنیبهبود ا

، نامرتبط اقداماتاز  یبرخ یرفته شده است ولیپذ يا جاده حمل و نقلو  يسازمان راهدار يه از سوین توصیا*
  اعالم شده است. 
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 توصیه ؛ يا جاده یمنیاRS/R1- یمنیت ایریمد يارتقا  

 وضعیت اقداماتشرح  فعالیت عنوان توصیه عنوان

یه 
وص

ت
RS

/R
1

- 
تقا

ار
 ي

یریمد
یمنیت ا  

بخش  RS/R1/01فعالیت 
: بررسی و ارزیابی 1

اي پیشرفت طرح  دوره
 اي ملی ایمنی جاده

: تعیین مقاطع مهم و اهداف قابل 1- 1-1 اقدام
براي  ،گیري در هر یک از اقدامات اجرایی اندازه

 ارزیابی پیشرفت طرح با کمک نهادهاي مسئول

 تا حدودي انجام
 شده

ایی با آمار : مقایسه اقدامات اجر2- 1-1 اقدام
تصادفات و یا دیگر آمار عملکردي و در صورت 

 المللی  امکان مقایسه با آمار بین

تا حدودي انجام 
  شده

: بررسی میزان پیشرفت و دستیابی 3- 1-1 اقدام
 به اهداف

تا حدودي انجام 
  شده

تا حدودي انجام  هاي بهبود طرح : بررسی شیوه4- 1-1 اقدام
  شده

  انجام نشده هاي ساالنه ارایه توصیه :5- 1-1 اقدام
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  یمنیا تیریمد يارتقا هیعنوان توص

 RS/R1    هیکد توص

در چهار  ياجاده یمنیط ایران، شرایا حمل و نقلدر فاز شناخت مطالعات جامع   شرح
 ياجاده یمنیت ایریت مدی، وضعها حوزه این ق قرار گرفت. دریل عمیحوزه مورد تحل

به عنوان  یمنیت ایریمد يه ارتقایتوص وشد  یاز عوامل موثر، بررس یکیبه عنوان 
ه شد. در جهت ی، اراياادهج یمنیبهبود بخش ا يمدت براکوتاه يهاهیاز توص یکی

  ف شده است: یت تعریه، دو فعالین توصیا ياجرا
 یمستمر طرح مل یابیو ارز یبررس يبرا ی، اقداماتRS/R1/01ت یدر بخش اول فعال

 یس طرح ملینوشیف شده است. در زمان انجام مطالعات، پیتعر ياجاده یمنیا
سازمان راهداري و حما و نقل ک یو تراف یمنیآن در دفتر ا ییو اقدامات اجرا یمنیا

ن طرح پس از اعمال اقدامات الزم ین است که ایه شده بود. فرض بر ایته اي جاده
ابد. یزمان ارتقا  یو اجرا شود و در طب یراه تصو یمنیون ایسیبهبود آن، در کم يبرا

 یطرح مل ییش اقدامات اجرایپا يبرا ياجاد سامانهیه، این توصیدر بخش دوم ا
  .مد نظر قرار گرفته است یمنیا

ه گزارش ی، اراياجاده یمنی، به منظور ارزیابی عملکرد بخش اRS/R1/02در فعالیت 
هاي  ، روندها و دادهها شرفتیاي شامل گزارش پ ساالنه آماري از تصادفات جاده

  .المللی، مد نظر قرار گرفته است اي داخلی و بین مقایسه
 

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  

  

 ياجاده یمنیا یاي پیشرفت طرح مل دوره یابیو ارز ی: بررس1. بخش RS/R1/01فعالیت 

  اهداف
 اي ادفات جادهدر جهت کاهش تص یمنیا یش پیشرفت طرح ملیپا 
 نیاز به تغییر روش یا افزایش منابع دارند. یمنیا یکه در طرح مل یع شناسایی و اصالح اقداماتیتسر 

 ها و ها، جلوگیري از تکرار شکستاي و تشویق به تکرار موفقیت هاي موفق ایمنی جادهن فعالیتییتع
 ارتقاي کیفیت شاخصها 

 ستفاده از آمار تصادفات به تصویر کشیده شده) با آمار بیناي ایران (با اط ایمنی جادهیمقایسه شرا-
 المللی

 



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      50  

 

  هیتوص ياجزا
ارزیابی  يک از اقدامات اجرایی برایگیري در هر  ن مقاطع مهم و اهداف قابل اندازهیی: تع1- 1-1 اقدام

  مسوول يپیشرفت طرح با کمک نهادها
سه با یدیگر آمار عملکردي و درصورت امکان مقا : مقایسه اقدامات اجرایی با آمار تصادفات و یا2- 1-1 اقدام
  گزارش شناخت) 3,9(رجوع شود به شکل  یالمللنیآمار ب
  به اهداف یابیزان پیشرفت و دستی: بررسی م3- 1-1 اقدام
  بهبود طرح يهاوهیش ی: بررس4- 1-1 اقدام
  ساالنه يهاهیه توصی: ارا5- 1-1 اقدام

  ندیبهبود فرآو يساختارج مورد انتظار: ینتا
 يا جاده یمنیا یگزارش پیشرفت کار ساالنه طرح مل 

 ن اجرایدر ح یمنیا یبهبود اقدامات طرح مل يپیشنهاد برا 

  اي  ایمنی جاده ی: کمیسیون ایمنی راه و نهادهاي اجرایی طرح ملیاصل مخاطبدستگاه 
 يرا، مجلس شوياجاده حمل و نقلو  يسازمان راهدار: یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

  یقانون یس راهور، سازمان پزشکی، پلیاسالم
 

 

  ینوع اثربخش

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  هاها و روشستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 
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  اات اجریکل
  کرد انجامیرو
   یدرون سازمان     يازمند برون سپارین  

مدت زمان

  قابل انجام است  دو سال یت طین فعالیا
  سطح اعتبار

  ن شده است.ییتع کمت اول (بخش اول) یفعال يسطح استفاده از منابع برا
  

  هاتیفعال يبندتیاولو
اقدامات  عنوان

  یتیحما
زان یم

 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 ااجر

استفاده از 
 منابع

ب یترت
 ت*یاولو

RS/R1/01   
 یابی(ارز 1بخش 

 طرح)

1. RS/R1/02 A  دو  یط
  سال

A A 10 

  انجام شده است 10تا  1از رتبه  ياجاده یمنیحوزه ا يهاهیتوص یتمام براي ومربوط  يتهایه فعالین کلیب يبندتی*اولو

  

 :حات یتوض
  :(National Road Safety Action Plan)یمنیا یطرح مل

در دست  ياجاده یمنیا يارتقا يبرا ییاقدامات اجرا یطرح مل یمنیا يهاهین توصیاز آنجا که در زمان تدو
  است.  ه شدهیاراشدن آن طرح  ییها با فرض اتمام و اجراهین توصیست، اا بودهن یتدو
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 توصیه ؛ يا جاده یمنیاRS/R2- یمنیت ایریمد يارتقا  

 

  

 عنوان
 توصیه

 وضعیت اقداماتشرح  عالیتف عنوان

ه 
صی

تو
RS

/R
2

- 
ش

گر
و ن

ر 
فتا

 ر
ود

بهب
ها 

 
ی)

سان
ل ان

وام
( ع

 

بهبود  RS/R2/01 :فعالیت
 حمل و نقلآموزش ایمنی 

 اي مدارس جاده

  شدهن انجام : تحلیل عمیق وضعیت فعلی1-1 اقدام

  شدهن انجام : ارزیابی تجربه استان گیالن2-1 اقدام

سامانه آموزش ایمنی : شرح دقیق 3-1 اقدام
 اي جاده

  شدهن انجام

  ها بهبود رفتار و نگرش هیعنوان توص

 RS/R2    هیکد توص

، در ياجاده یمنین عامل موثر در ایها به عنوان دومو رفتارها و نگرش یعوامل انسان  شرح
قرار گرفته است و بهبود  یران مورد بررسیونقل افاز شناخت مطالعات جامع حمل

-کوتاه يهاهیاز توص یکین مطالعات به عنوان یا يهاافتهیها بر اساس تار و نگرشرف
ت یفعال 4ه، ین توصیا يه شده است. در جهت اجرای، اراياجاده یمنیمدت بخش ا

به  یمنیآموزش موثر ا يهاب در حوزهیها به ترتتین فعالیف شده است. در ایتعر
من کار و استراحت یساعات مناسب و ا، ياکوکان، آموزش موثر رانندگان حرفه

ن شده است. ییمسوول تع يهادستگاه يبرا یاقدامات، یعموم یرسانرانندگان و اطالع
و  یین راهنمایشنهاد شده است که اعمال قوانیپ اقداماتها و تین فعالیبه موازات ا

 ت گردد.یهمراه باشد و تقو يشتریت بیبا جد یرانندگ

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  



     53مدت                                                                                                                هاي کوتاه صیهتو - فاز اول

 

 در مدارس يابهبود آموزش ایمنی حمل ونقل جاده .RS/R2/01فعالیت 

  اهداف
 یاي از کودک رفتار مناسب ایمنی جاده يساز نهادینه  

  هیتوص ياجزا
  : تحلیل عمیق وضعیت فعلی1-1 اقدام
  : ارزیابی تجربه استان گیالن2-1 اقدام
  اي موزش ایمنی جادهق سامانه آی: شرح دق3-1 اقدام

  ندیج مورد انتظار: بهبود فرآینتا
 آموزان فهرست دقیق اقدامات الزم براي آموزش پایدار ایمنی راه به دانش 

  : وزارت آموزش و پرورشیاصل مخاطبدستگاه 
 س راهوری، پليا جاده حمل و نقلو  يسازمان راهدار: یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

  
ینوع اثربخش  

 یسازمان یاجتماع يداقتصا

 نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  ها و  ستمیس
 ها روش

 يور ش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 
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  ات اجرایکل

  

  هاتیفعال يبندتیاولو
اقدامات  عنوان

  یتیحما
زان یم

 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده از 
 منابع

ب یترت
 ت*یاولو

RS/R2/01  
(آموزش در 

  مدارس)

ــه .1 ــرا يا  برنام  يب
هـا   سازي خانواده آگاه

 و کاربران بزرگسال

A طی دو سال  B A 1  

  انجام شده است 10تا  1از رتبه  ياجاده یمنیحوزه ا يهاهیتوص یتمام برايو مربوط  يتهایه فعالین کلیب يبندتی*اولو

  

  کرد انجامیرو
   یدرون سازمان     يازمند برون سپارین  

انمدت زم

 ،1  تیفعال يشده برا ینیب شیباشد. زمان پ یو اعمال قانون در ضمن آن م یت اصلیفعال 4ه شامل ین توصیا
  است. سال دو

  سطح اعتبار
  ن شده است.ییتع کم، 1ت یفعال يسطح استفاده از منابع برا
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 کشور نقل و حمل زیربناهاي توسعه و ساخت شرکت به ابالغی هاي توصیه -1-3

 مقدمه  

، يا جـاده  حمـل و نقـل  سـت، شـبکه راه، صـنعت    یط زیت، محیبخش ترانز 8مدت در  کوتاه يها هیتوص
شـرکت سـاخت و   انـد.   ه شدهی، اراییهوا حمل و نقلو  یلیر حمل و نقل، ییایدر حمل و نقل، يا جاده یمنیا

ه مـرتبط  یوصـ ت 11ه شـده،  یه ارایتوص 37ان یاعالم نموده است که از م کشور حمل و نقل يربناهایتوسعه ز
هـر بخـش، چـه     يها هیان توصیدهد که از م ینشان م 7-1 باشد. جدول یف آن مین شرکت و در حوزه وظایبا ا

اط و زان ارتبـ یـ ن میشـتر یشـبکه راه، ب سـت و  یز طیمحـ  يهـا بخش يها هیتعداد مرتبط اعالم شده است. توص
، ییایـ در حمـل و نقـل  و  ییهـوا  حمل و نقـل ، يا جاده حمل و نقله شده در سه بخش صنعت یارا يها هیتوص

  اند. ن شرکت داشتهیف ایزان ارتباط را با حوزه وظاین میکمتر

  يها هیکشور در مورد توص حمل و نقل يربناهاینظرات شرکت ساخت و توسعه ز يبند جمع). 7-1جدول (
  با آن  مدت مرتبط کوتاه

نموده و در مـورد   یها را بررس هیک از توصیل هر یر اقدامات ذیبا توجه به سه شاخص ز ،شرکت ساخت
 آنها اعالم نظر کرده است:

 گزارش شده ها در صورت انجام شدن یا در دست اقدام بودن اقدامات انجام شده درباره هر یک از توصیه 
 .است

 دانـد،   فعلی قابل انجام ندانسته یا انجام آنها را مـوثر نمـی  ها را با توجه به شرایط  چنانچه برخی از توصیه
  ه توضیحات کارشناسی اعالم نظر کرده است.یبا ارا

  مرتبط يها هیدرصد توص  مرتبط يها هیتوص  ها هیکل توص  بخش
  %20  2  10  تیترانز

  %67  2  3  ستیط زیمح
  %50  3  6  شبکه راه

  0  0  3  يا ونقل جاده حمل صنعت
  %25  1  4  يا جاده یمنیا

  0  0  3  ییایدر حمل و نقل
  %20  1  5  یلیر حمل و نقل
  0  0  3  ییهوا حمل و نقل
  %7/29  11  37  جمع
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 هاي جاري و آتی خود لحاظ کرده و نحوه اقـدام را   هاي قابل قبول و انجام نشده را در برنامه انجام توصیه
 مشخص و معرفی نموده است.

وست یها در صورت انجام شدن یا در دست اقدام بودن، در پ توصیه اقدامات انجام شده درباره هر یک از
هاي قابل قبـول و انجـام    در خصوص توصیه ،کشور يربناهایاند. شرکت ساخت و توسعه زه شدهی) گزارش ارا2(

شـده بـه آن شـرکت     یدر تطابق بـا اقـدامات معرفـ    یرا مشخص و معرفی نموده است که برخ ینشده، اقدامات
 ن شرکت تا حد ممکن، لحاظ شده است.یها به اتیاعالم شده در ابالغ فعالست. نظرات ین

 

 تیدر بخش ترانز یابالغ يها  هیتوص -1-3-1

ه شـده اسـت، شـرکت سـاخت و     یارا 8-1ت، که در جدول یه موجود در بخش ترانزیتوص 10از مجموع 
  رفته است. یمرتبط را پذ  هیصتودو نموده و  یها را بررس هیکشور همه توص حمل و نقل يربناهایتوسعه ز

  کشور يربناهایبا شرکت ساخت و توسعه زت یبخش ترانز يها هیتوصارتباط  یچگونگ). 8-1جدول (

  
  

  TR/R1ه یتوص امور ترانزیتی سازيهماهنگ و ترویج يبرا ملی ينهادها ایجاد

  TR/R2ه یتوص  ترانزیت عملیات مناسب فضایی ایجاد براي قانونی اقدامات يریکارگ به

  TR/R3ه یتوص  ایران در ترانزیت تسهیل يبرا عملیاتی اقدامات به کارگیري

  TR/R4ه یتوص *ترانزیت منظور تسهیل به لجستیکی اقدامات توسعه
  TR/R5ه یتوص  بهبود وضعیت گمرك يبه کارگیري اقدامات الزم برا

  TR/R6ه یتوص  *اقدامات خاص در زمینه ترانزیت ریلی
  TR/R7ه یتوص  اي اقدامات خاص در زمینه ترانزیت جاده

  TR/R8ه یتوص    اقدامات خاص در زمینه ترانزیت هوایی
  TR/R9ه یتوص  المللی جانبه و بین هاي دوج همکاريتروی

  TR/R10ه یتوص  انیارتقاي سطح امنیت ارتباطات بین متصد
 يها تیرفته شده است. فعالیکشور پذ حمل و نقل يربناهایشرکت ساخت و توسعه ز يه از سوین توصیا*

  اند. اجرا ابالغ شده يها، برا هین توصیل ایانجام نشده مرتبط ذ
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 توصیه ت؛ یترانزTR/R4- ترانزیت منظور تسهیل به لجستیکی اقدامات توسعه 

  تیوضع ن فعالیتاعنو توصیه ناعنو
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یجاد رقابت بیشتر در زمینه باربري و انبـار  ا TR/R4/01:فعالیت
 کاال

 در حال انجام

ــاي اســتراحت در طــول   ســاخت محــل TR/R4/02:فعالیــت ه
 ها راهبزرگ

 

 انجام نشده

بهبود وضـعیت مسـیرهاي اصـلی ترانزیـت     :  TR/R4/03فعالیت
 المللیبین

 انجام نشده

  

  ترانزیت تسهیل منظور به لجستیکی اقدامات توسعه هیعنوان توص

 TR/R4    هیکد توص

 در بیشتر رقابت ایجادشنهاد یه پین توصیادر  ،ت کاالیک در ترانزیت لجستیرش اهمیبا پذ  شرح
 اطمینان و ها راهبزرگ طول در استراحت هايمحل ، ساختکاالها کردن انبار و باربري
 نوسازي و ها راهبزرگ ساخت تکمیل براي الزم راهبرد آنها، و به کارگیري نظافت از یافتن

 است. شنهاد نمودهیپالمللی را مطرح بین ترانزیت اصلی مسیرهاي

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  
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  و اطمینان یافتن از نظافت آنها ها راهها در طول بزرگ . احداث استراحتگاهTR/R4/02فعالیت 
 اهداف

 ل نقلیه سنگینییز به گردشگران و مسافران عبوري و رانندگان وساه یک محیط جذاب و تمیارا 
 هیتوص ياجزا

محیطی در شرح خدمات  ها با حفظ مالحظات زیست : افزودن مطالعه جانمایی استراحتگاه1- 2اقدام 
   ها راهمطالعات طراحی تفصیلی 

با توجه به مطابقت داشتن با هاي استراحت (مناقصه براي ساخت و مدیریت محل ي: اعالم برگزار2-2 اقدام
  آوري انواع زباله و فاضالب) قوانین مربوط به پارکینگ، نظافت، جمع

 اخذ مجوزهاي حمایتی الزم، با نظارت وزارت راه و شهرسازي :3-2اقدام 

  هارساختیز یج مورد انتظار: توسعه کمینتا
 تر از کشور ه تصویري مطلوبیارا 
 ن، مسافران و گردشگران و در نتیجه باال رفتن سطح ایمنی امکان استراحت بهتر براي رانندگا 
 هاي غیرقابل تجزیه) و کاهش  زیست (رهاسازي مواد سمی و هیدروکربنی، زبالهآلودگی کمتر محیط

 هاي وارده به گیاهان و جانورانزیان
 

  يوزارت راه و شهرساز :یدستگاه مخاطب اصل
  کشور حمل و نقل يربناهایت وتوسعه زشرکت ساخ: یمخاطب فرع يهاا دستگاهیدستگاه 

 
  

  اي در مسیرهاي اصلی ترانزیت هاي جادهو زیرساخت ها راه. تکمیل آزادTR/R4/03فعالیت 
 اهداف

 بهبود وضعیت جریان ترافیکی 
 اي  کاهش تعداد تصادفات جاده 

 هیتوص ياجزا
  رد:یگیر را در بر میز یو نقلحمل  يدورهاین امر کریل و بهسازي مسیرهاي ترانزیتی. ای: تکم1-3اقدام 

  راه. آزاد به سیرجان -بندرعباس مسیر : تبدیل1 مسیر
مناطق  و روستاها محدوده در کنارگذر چند ساخت طریق از مرند -بازرگان مسیر نوسازي :2مسیر

 مسکونی
 رشت -آستارا مسیر بهسازي کارهاي به بخشیدن : سرعت3 مسیر
  افغانستان) (مرز دوغارون -مشهد مسیر در راهسازي عملیات : تکمیل4مسیر 
 کوهستانی مزدوران منطقه در ژهیبه و ترکمنستان) سرخس (مرز -مشهد مسیر نوسازي تکمیل :5 مسیر
دراز مدت  و سریع توسعه منظور به بصره) (نزدیک عراق مرز و خرمشهر -اهواز مسیر نوسازي :6 مسیر

  مرزي تجاري تبادالت
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  هاي داخلی، خارجی و یا اعتبارات منابع عمرانیلی الزم از طریق جذب سرمایهتامین منابع ما :2-3 اقدام

  
  هارساختیز یج مورد انتظار: توسعه کمینتا
 کوتاه شدن زمان سفر  
 اي باال رفتن ایمنی جاده 

  کشور حمل و نقل يربناهایشرکت ساخت وتوسعه ز :یدستگاه مخاطب اصل
  - :یمخاطب فرع يهاا دستگاهیدستگاه 

  

  یاثربخشنوع 

  ات اجرایکل

  

   

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

  نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  ها و ستمیس
 هاروش

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 

  کرد انجامیرو
  یدرون سازمان    يازمند برون سپارین  

مدت زمان

  
  سطح اعتبار
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  هاتیفعال يبندتیاولو
اقدامات   عنوان

  یتیحما
زان یم

 ریتاث
سهولت  يزمانبند

 اجرا
استفاده 
 از منابع

ب یترت
 ت*یاولو

TR/R4/02   
  

        

TR/R4/03   
 

        

 از)یحات (درصورت نیتوض
بخش مسئول در  ياز سو يبندتیلو، سطح اعتبار الزم و اوتیبخش مربوط به مدت زمان انجام فعال

 .ل شودی، تکمحمل و نقل يربناهایشرکت ساخت و توسعه ز
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 توصیه ؛ تیترانزTR/R6- ترانزیت منظور تسهیل به لجستیکی اقدامات توسعه 

  تیوضع ن فعالیتاعنو توصیه  ناعنو
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صی
تو

TR
/R
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  نا مرتبط زدایی از رزرو قطارتمرکز  TR/R6/01: فعالیت

 انجام نشده گذاري ترانزیت ریلی سیستم تعرفهبازنگري  TR/R6/02: فعالیت

  نا مرتبط در دسترس قرار دادن قطارهاي باربري TR/R6/03: فعالیت

نوسازي امکانات تبدیل واگن در محوطه ریلی  TR/R6/04: فعالیت
 سرخس

  نا مرتبط

  

  ریلی ترانزیت زمینه در صاقدامات خا هیعنوان توص

 TR/R6    هیکد توص

 رزرو طیشرا که است شده هیتوص یلیر تیترانز تیجذاب و تیظرف شیافزا يبرا  شرح
 یلیر تیترانز يهانهیهز در شود، فراهم يامنطقه يبارها يسکوها از قطار

 شوند زیتجه يبار يقطارها با سرخس/ مشهد/ بندرعباس يرهایمس شود، يبازنگر
 .شود ينوساز سرخس یلیر محوطه در واگن لیتبد امکانات و

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  
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  گذاري ترانزیت ریلی. بازنگري سیستم تعرفهTR/R6/02اقدام 
  اهداف

  ریلی به ویژه در دو مسیر اصلی رازي ـ تبریز و  حمل و نقلتشویق کارگزاران به استفاده بیشتر از
جاد یآهن با ا اطمینان از حمل بخش عمده کاالهاي خطرناك به وسیله راه بندرعباس ـ سرخس، و

  یلیر يگذارسامانه تعرفه
 ریلی با نرخ ثابت حمل و نقلهاي  جاد بستهیا 

  هیتوص ياجزا
ها: توسعه ترافیک در دو گذاري ریلی و تالش براي تعیین اولویت: کنترل مجدد جدول قیمت1- 2 اقدام
  آهن  ر رازي ـ تبریز و بندرعباس ـ سرخس و تشویق به حمل کاالهاي خطرناك توسط راهمسی
 يتاثیر بکارگیري ترابري ریلی به نسبت ترابر در رابطه با : انجام مقایسه توجیه مالی و اقتصادي3- 2 اقدام
  اي و هوایی جاده
مستقیم در  ه صورت مستقیم و غیرگذاري، با هدف بازگشت سرمایه ب ه پیشنهاد مدل تعرفهی: ارا3-2 اقدام

   برداري. طول عمر مفید بهره
  ن و مقرراتی، قوانيج مورد انتظار: ساختارینتا
  تر و آلودگی آن کمتر است ریلی، که ایمن حمل و نقلتوسعه 

  در حمل بارهاي  یلیر حمل و نقلو اثبات کارایی اقتصادي  یمورد بررس يرهاینان از سودآوري مسیاطم
 گر (به ویژه مسیرهاي منتهی به جنوب عراق و پاکستان).یگذاري در خطوط درناك و سرمایهسنگین و خط

  

  رانیا یاسالم يشرکت راه آهن جمهور: یدستگاه مخاطب اصل
 کشور حمل و نقل يربناهایشرکت ساخت وتوسعه ز: یمخاطب فرع يهاا دستگاهیدستگاه 

  

  ینوع اثربخش

  

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

  نه یهزکاهش  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  هاها و روشستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 
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 ات اجرایکل

  

  

   

  کرد انجامیرو
   یدرون سازمان     يازمند برون سپارین  

مدت زمان

  
  سطح اعتبار

  

  هاتیفعال يبندتیاولو
اقدامات  عنوان

  یتیحما
زان یم

 ریتاث
سهولت  يزمانبند

 اجرا
استفاده از 

 منابع
 ت*یب اولویترت

TR/R6/02  
  

         

  

 از)یحات (درصورت نیتوض
بخش مسئول در شرکت  ياز سو يبندتی، سطح اعتبار الزم و اولوتیبخش مربوط به مدت زمان انجام فعال

  .ل شودی، تکمحمل و نقل يربناهایساخت و توسعه ز
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 ستیط زیدر بخش مح یابالغ يها  هیتوص -3-2- 1

ه شده اسـت، شـرکت سـاخت و توسـعه     یارا 9-1ست، که در جدول یط زیه بخش محیان سه توصیاز م
  رفته است. یمرتبط را پذ  هینموده و دو توص یها را بررس هیکشور همه توص حمل و نقل يربناهایز

  
  کشور حمل و نقل يربناهایست با شرکت ساخت و توسعه زیط زیبخش مح يها هیارتباط توص یچگونگ). 9-1جدول (

و مدیریت  یطیمحستیز آثارارزیابی  به منظورایجاد و تقویت ظرفیت سازمانی 
  *حمل و نقلمحیط زیست در بخش 

  ENV/R1هیتوص

  ENV/R2ه یتوص  *ارتقاي چارچوب قانونی محیط زیست

  ENV/R3ه یتوص  پایدار و نقل حملتوسعه ساز و کارهاي 
 يها تیرفته شده است. فعالیکشور پذ حمل و نقل يربناهایشرکت ساخت و توسعه ز يه از سوین توصیا* 

  اند. اجرا ابالغ شده يها، برا هین توصیل ایانجام نشده مرتبط ذ
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 توصیه ست؛ یط زیمحENV/R1-     ـ آثـار   ور ارزیـابی ایجاد و تقویت ظرفیـت سـازمانی بـه منظ
   حمل و نقلمحیطی و مدیریت محیط زیست در بخش  زیست

  تیوضع ن فعالیتاعنو توصیه  ناعنو

  
یه 

وص
ت

EN
V/

R1
- 

ی 
زمان

سا
ت 

رفی
ت ظ

قوی
 و ت

جاد
ای

ت 
یری

مد
 و 

طی
حی

ت م
یس

ر ز
 آثا

بی
زیا

 ار
ظور

 من
به

ش 
 بخ

 در
ست

ط زی
حی

م
قل

 و ن
مل

ح
 

 ایجاد دفتر مدیریت محیط زیست در ENV/R1/01:فعالیت
 وزات راه و شهرسازي

  انجام نشده

استخدام و آموزش کارشناسان ارزیابی  ENV/R1/02: فعالیت
آثار زیست محیطی و مدیریت محیط زیست در سازمان حفاظت 

 از محیط زیست

 نا مرتبط

بهبود استانداردهاي ارزیابی آثار  ENV/R1/03: فعالیت
زیست  محیطی و آزمایش موردي ارزیابی راهبردي محیط زیست

 حمل و نقلدر بخش 
 

  در حال انجام

محیطی و  زیست آثارایجاد و تقویت ظرفیت سازمانی به منظور ارزیابی       هیعنوان توص
  حمل و نقل مدیریت محیط زیست در بخش

 ENV/R1   هیکد توص

هاي سازمانی براي ایجاد رسد تقویت ظرفیت مدت ضروري به نظر میآنچه که در کوتاه  شرح
و قوانین ملی محیط  حمل و نقلمورد استفاده در بخش  يهاوهیماهنگی بین شه

، تعمیم و هماهنگ کردن چارچوب مقررات یرسانروزبه زیست است. تداوم روند
 محیطی مقوله دیگري است که باید در آینده نزدیک به آن پرداخت. زیست

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  

  
 يزیست در وزارت راه و شهرسازایجاد دفتر مدیریت محیط  ENV/R1/01.لیتفعا

  اهداف
 ونقل ست در بخش حملیط زیت محیریتر به نقاط ضعف آشکار در مد تر و یکپارچه رسیدگی جامع  

  هیتوص ياجزا
وزارت راه  ن واحد عالوه بر ستادی. اياندازي دفتر مدیریت محیط زیست در وزارت راه و شهرساز راه :1- 1اقدام
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ي ا) الیحه یک شور10هاي تابعه نیز ایجاد گردد (در ماده ( ها و سازمان بایست در شرکت و شهرسازي، می
 36531/50092محیطی ایران، تقدیم شده به مجلس محترم شوراي اسالمی، به شماره تصویب  ارزیابی زیست

و توسعه پایدار در هر دستگاه  محترم وزیران، ایجاد واحد مسئول محیط زیستهیات 1393/04/07مورخ 
  ) قانون مدیریت خدمات کشوري تعریف شده است).5موضوع ماده (

ریزي کشور  هاي ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ها در قالب نشریه مطالعات زیست محیطی طرح: 2-1 اقدام
  صورت پذیرد.

: مجوزهاي الزم از حمل و نقلهاي  همحیطی در پروژفرآیند ارزیابی اثرات زیست ق برینظارت دق: 3- 1 اقدام
  محیطی براي رعایت مالحظات مرتبط در سازمان حفاظت محیط زیست اخذ و در صورت نیاز، ناظر زیست

  حین اجرا انتخاب گردد.
  هاي دولتی: هماهنگی بین بخش4-1 اقدام
  نشر آنهااطالعات و  يگذاربه اشتراك :5-1 اقدام

  ندیهبود فرآ، بيساختار ج مورد انتظار:ینتا

 به آثار  براي رسیدگیتابعه  يهاها و شرکتو سازمان يوزارت راه و شهرسازست در یط زیدفتر مح ایجاد 
 حمل و نقلهاي  زیست در پروژهمحیطی و مدیریت محیط زیست

  
  ي: وزارت راه و شهرسازیاصل مخاطبدستگاه 
 - : یفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

  ینوع اثربخش

  
  ات اجرایکل
  کرد انجامیرو
  یدرون سازمان    يازمند برون سپارین  

 مدت زمان

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

نهیکاهش هز يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

ش درآمدیافزا ش سطح رفاهیافزا هاها و روشستمیس 

يورش بهرهیافزا ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 
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   باشد.یقابل انجام م دو سال یک طیت یفعال
  سطح اعتبار

  ن شده است.ییتع متوسط  تیفعال نیا يسطح استفاده از منابع برا
  

   

  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم  یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث
سهولت  يزمانبند

 اجرا
استفاده از 

 منابع
ب یترت
 تیاولو

ENV/R1/01  
یجاد دفتر مدیریت (ا

  محیط زیست)

2. ENV/R1/03 A دو سال یط  A B 1  
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 توصیه ست؛ یط زیمحENV/R2- ارتقاي چارچوب قانونی محیط زیست 

 وضعیت فعالیت  عنوان توصیه  عنوان

ت
یه 

وص
EN

V/
R2

 - 
ب 

چو
چار

ي 
تقا

ار ست
ط زی

حی
ی م

انون
ق

 

 نامرتبط بازنگري قوانین فعلی کاهش آلودگی هوا ENV/R2:/01فعالیت 

ون براي جلوگیري از بروز اختالفات بین تدوین قان ENV/R2:/02فعالیت 
 و محیط زیست حمل و نقلبخش 

 نشده انجام

  

 چارچوب قانونی محیط زیست اصالح هیعنوان توص

 ENV/R2   هیکد توص

شهرها (عمدتاً در زمینه کاهش آلودگی هوا در کالن کشور توسعهپنج ساله در برنامه   شرح
 ود.تدابیري اندیشیده شد یباتردد وسایل نقلیه)  حاصل ازکننده ناشی از منابع آلوده

به عنوان یک عامل جدي آالینده باید هر چه  حمل و نقلناوگان  در خودروهاي فرسوده
ه شده یتوصتر طبق برنامه از شبکه خارج و خودروهاي جدید جایگزین آنها شود.  سریع
تی توصیه شده فهرستی از تغییرات نظار و تهیه شود ينویس قوانین جدیدپیشاست 

نویس قانون یا آماده و ارایه شود. پیشنهادات اصلی باید (در صورت نیاز) به شکل پیش
 سازمانی ارایه گردند.مقرارت 

 لوتیپا ییاجرا  هینوع توص

یمطالعات  ریسا  
  

  

   



     69مدت                                                                                                               هاي کوتاه توصیه - فاز اول

 

یط و مح حمل و نقلبخش  از بروز اختالفات بین يریجلوگ ين قانون برایتدو ENV/R2/02.فعالیت 
  ستیز

  اهداف
 امرار معاش  يدار از منابع برایپاو استفاده  اشتراك منافعزیست مانند حفاظت از محیط  يبهبود راهبردها

 یجوامع محل
  ریزي مناطق حفاظت شده  مدیریت و برنامهبهبود موثر  

  هیتوص ياجزا
سازي هماهنگ یقانونیحه )/ الSEAارزیابی راهبردي محیط زیست ( یقانونالیحه  ياجرا يریگیپ: 1-2 اقدام

محیطی ایران، به شماره تصویب  ي ارزیابی زیستادر این رابطه الیحه یک شور( یطیمحستیز آثار یابیارز
هیات محترم وزیران، تقدیم مجلس محترم شوراي اسالمی شده و نکته  1393/04/07 مورخ 36531/50092

معاون محترم حقوقی و امور مجلس به 1393/08/18مورخ  1/97843نظرات این شرکت به موجب نامه شماره 
  راه و شهرسازي ارسال گردیده است) وزارت
اي متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازي و سازمان حفاظت محیط  جاد کمیتهیا يریگیپ :2-2 اقدام

  نامه اجرایی مورد نیاز  تدوین آیین يزیست برا
  

  ندیبهبود فرآ ن و مقررات،ین قوانیتدو ج مورد انتظار:ینتا
 یقانون لوایح از تغییرات قانونی پیشنهادي و یهرست دقیقف ياجرا 
 

  سازمان حفاظت محیط زیست: یاصل مخاطبدستگاه 
 ياست جمهوریر يو نظارت راهبرد يزیر : معاونت برنامهیفرع مخاطب يهاا دستگاهیدستگاه 

  
  ینوع اثربخش 

  
  
  

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

نهیکاهش هز يتمندیش رضایزااف یانسان يروین 

  ش درآمدیافزا ش سطح رفاهیافزا هاها و روشستمیس 

يورش بهرهیافزا ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک مقررات 
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  ات اجرایکل

 
 

  

  کرد انجامیرو
  یدرون سازمان    يازمند برون سپارین  

 مدت زمان

  قابل انجام است.  دو سال یه طین توصیا
  طح اعتبارس

  ن شده است.ییتع کم ت دومیفعال يسطح استفاده از منابع برا

  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم  یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث
سهولت  يزمانبند

 اجرا
استفاده 
 از منابع

ب یترت
 تیاولو

ENV/R2/02   
 يرین قانون جلوگی(تدو

 )یبخشاز اختالفات بین 

2. ENV/R1/03  A  در طول دو
  سال

A A 1  

  انجام شده است. 3تا  1ست از رتبه یط زیبخش مح يهاهیتوص یو تمام همربوط يهاتیه فعالین کلیب يبندتی*اولو
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 در بخش شبکه راه یابالغ يها  هیتوص -3-3- 1

کشـور   حمـل و نقـل   يربناهایز شرکت ساخت و توسعهه شده در بخش شبکه راه، یه ارایتوص 6ان یاز م
ه اول و دوم ارتبـاط بیشـتري بـا وظـایف ادارات کـل راه و یـا       یل دو توصـ یهاي ذ که فعالیتاعالم نموده است 

ارجاع موضوع به این شرکت، موجب تداخل در محـدوده وظـایف    اي دارد. جاده حمل و نقلسازمان راهداري و 
مسـتلزم اصـالح    ن که انجام امور فوق در این شرکت،یگردد. ضمن ا آن با سازمان راهداري و ادارات کل راه می

و دانسـته  را مـرتبط  ه ین شرکت سه توصـ یا .ساختار سازمانی و تأمین بودجه و منابع انسانی مرتبط خواهد بود
هـا نشـان   را در خصـوص آن  شـرکت  یبخش شبکه راه و اعالم نظر کلـ  يها هیتوص 10-1رفته است. جدول یپذ
  شود. یاجرا ابالغ م يوجود دارد، برا يا انجام نشدهت مرتبط و یها فعال ل آنیکه ذ ییها هیدر ادامه توصدهد. یم

  ياو حمل ونقل جاده يبخش شبکه راه با سازمان راهدار يها هیارتباط توص یچگونگ). 10-1جدول (

 

 

 

 

  RN/R1ه یتوص  ها راهرها و سامانه اطالعات یمس يگذار شماره یجاد سامانه ملیا

  RN/R2ه یتوص يدر وزارت راه و شهرساز يت روسازیریجاد واحد مدیا

 يها روش يو بازنگر يدارنگه يص بودجه به کارهایتخص يها شاصالح رو
 *و ارجاع کار یپرداخت

  RN/R3ه یتوص

  RN/R4ه یتوص *ها پروژه یسنج  و امکان يزیر برنامه يها روش يبازنگر

  RN/R5ه یتوص  يوزارت راه و شهرساز یدر بخش منابع انسان يساز تیظرف

  RN/R6ه یتوص  *راه يها ها و ضوابط پروژه ملدستورالع بازنگري

 يها تیرفته شده است. فعالیکشور پذ حمل و نقل يربناهایشرکت ساخت و توسعه ز يه از سوین توصیا*
  اند. اجرا ابالغ شده يها، برا هین توصیل ایانجام نشده مرتبط ذ
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 توصیه ؛ يا شبکه جادهRN/R3- هـاي نگهـداري و   هاي تخصـیص بودجـه بـه کار    اصالح روش
 هاي پرداختی و ارجاع کار   بازنگري روش

 وضعیت ن فعالیتواعن وصیهتن اعنو

صیه
تو

 
RN

/R
3

- 
ي 

رها
 کا

 به
جه

ود
ص ب

صی
تخ

ي 
شها

 رو
الح

اص
کار

اع 
رج

 و ا
تی

داخ
 پر

اي
شه

 رو
ري

زنگ
و با

ي 
دار

گه
ن

 

هاي تخصیص بودجه به نگهداري  الح روشصاRN/R3/01: فعالیت
 نیاز راه بر اساس رویکرد مبتنی بر

 شدهنانجام 

 

 شدهنانجام  هاي ارجاع کار و پرداخت بازنگري رویه RN/R3/02:فعالیت
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هاي داري و بازنگري روشهاي تخصیص بودجه به کارهاي نگهاصالح روش  هیعنوان توص
 پرداختی و ارجاع کار 

 RN/R3    هیکد توص

ارجاع  يهاز اصالح روشیجه و نص بودیند تخصیفرآ يرادهایرفع ا يه براین توصیا  شرح
  شنهاد شده است. یمانکاران پیکار و پرداخت به پ

تخصیص  يروش مورد استفاده در ارزیابی بودجه نگهداري راه، روش کارآمدي برا
هاي  آورد. در نتیجه بودجه ست و زمینه استفاده بهینه از منابع را فراهم نمیین

 گذاري سرمایهدارند. عالوه بر این، سطح تخصیص یافته عمدتاً با نیازها همخوانی ن
  رسد.ینیازهاي نگهداري کافی به نظر نم براي رفع

ید در یشود و پس از تاین مییتع ياز آنجا که بودجه پروژه در وزارت راه و شهرساز
گردد تا با توجه به  ارسال می يریزي و نظارت راهبردوزارت راه به معاونت برنامه

ت یی پس از اصالح در بودجه کلی لحاظ شود، در نهاهاي بودجه مل محدودیت
گیرد. یک فرآیند  پرداخت قراردادها از سوي وزارت اقتصاد و دارایی صورت می

مدت فعلی در فرآیند  مستمر و غیر متمرکز براي جلوگیري از تاخیرهاي طوالنی
پیشرفته و شفاف  يابودجه صیتخص محاسبه بودجه باید ایجاد گردد تا امکان

  اهم گردد و پرداخت بر اساس عملکرد و اعتبار انجام شود.فر
هاي ارجاع کار، شود که ضمن بازنگري در روش در این توصیه همچنین پیشنهاد می

هاي شفاف و هدفمند و مشوق پیمانکاران معرفی گردند تا از کیفیت کار روش
مینان حاصل شوند)، اط بکار گرفته می يپیمانکاران (که توسط وزارت راه و شهرساز

 شود و زمینه ترویج کارایی و نوآوري فراهم گردد.

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  
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هاي تخصیص بودجه به نگهداري راه بر اساس رویکرد مبتنی بر . اصالح روشRN/R3/01فعالیت 
 نیاز

  اهداف
 یش تدریجی بودجه آنریزي نگهداري و افزا هاي معتبر در برنامهروش يریبکارگ 
 هاداري راه به استانریزي نگهتمرکززدایی و واگذاري برنامه  

    
  هیتوص ياجزا
   موجود در کمیته راهبري واحد مدیریت روسازي يهاهی: بازنگري رو1-1 اقدام
هاي نگهداري و تخصیص بودجه بر اساس نیازهاي موجود در  رویکرد استانداردسازي فعالیت : با1- 1-1 اقدام

  راستاي ارتقاي کیفیت نگهداري
به صورت درصدي از عوارض  ها راههاي نگهداري آزاد هاي مربوطه و تأمین هزینه : اصالح تعرفه2-1-1 اقدام

  اخذ شده از تردد ترافیک عبوري محور
  تدارك و پیگیري بودجه نگهداري يها در سطوح مرکزي و استانی برا : تعریف مسوولیت2-1 اقدام
  هاي جدید تخصیص بودجهمال سیاست: اع3-1 اقدام

  
  ن مقرراتیند، تدوی، بهبود فرآيج مورد انتظار: ساختارینتا
 هاي بازنگري شده تخصیص بودجهسیاست 
 (در طول زمان)داري راهافزایش قابل توجه بودجه نگه 
  

  يوزارت راه و شهرساز :یمخاطب اصل دستگاه
، وزارت امور اقتصاد و يو نظارت راهبرد يزیرمهمعاونت برنا :یمخاطب فرع يهاا دستگاهی دستگاه

  ییدارا
  

  پرداخت وارجاع کار  هايهیرو بازنگري. RN/R3/02فعالیت 
  اهداف
 ش کیفیت پیمانکاران یافزا 
 کاهش تاخیر در پرداخت به پیمانکاران  

  هیتوص ياجزا
  انتخاب و ارزیابی مهندسان مشاورموجود در  يهاهی: بازنگري رو1-2 اقدام

به وزارت راه  يو نظارت راهبرد يزیراز معاونت برنامه یدگیمان و رسیهاي امور پانتقال مسوولیت :2- 2 داماق
  يو شهرساز
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  ینوع اثربخش

  

  

  

  

تدارك و مدیریت  يدر سطوح مرکزي و استانی برا يها در وزارت راه و شهرساز : تعریف مسوولیت3- 2 اقدام
  ها پروژه
توقف کردن استفاده از فهرست بها در مناقصات و ارجاع و م بازنگري قانون برگزاري مناقصات :4- 2 اقدام

  پیمان
 يمان وزارت راه و شهرسازیپ یط عمومیتهیه دستورالعمل شراو  بازنگري شرایط عمومی پیمان :5-2 اقدام

  مانکار)یت پین صالحیی(تع
   يوزارت راه و شهرساز يت قراردادهایری: تهیه دستورالعمل جامع مد6-2 اقدام
  

  ن مقرراتیند، تدوی، بهبود فرآيانتظار: ساختارج مورد ینتا
 هاي بازنگري شده در مدیریت و اعطاي قراردادهاهیرو 
 مانیپ یط عمومیبراي مدیریت قراردادها و شرا يجامع وزارت راه و شهرساز يهادستورالعمل  

  يوزارت راه و شهرساز :یمخاطب اصل دستگاه
، وزارت امور اقتصاد و يو نظارت راهبرد يزیربرنامهمعاونت  :یمخاطب فرع يهاا دستگاهی دستگاه

  ییدارا
  
 

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  هاها و روشستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 
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  ات اجرایکل

  

  

  

  

  

  کرد انجامیرو
   یدرون سازمان     يازمند برون سپارین  

مدت زمان

ت اول به طور یج فعالیقابل انجام است. نتا سال دو یت طیت است که هر دو فعالیه شامل دو فعالین توصیا
  هد بود. خوا دو ساله یکل توص ين رو زمان اجرایت دوم بکارگرفته خواهد شد، از ایهمزمان در فعال

  سطح اعتبار
  ن شده است.ییتع متوسطت، یانجام هر دو فعال يسطح استفاده از منابع برا

  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم  یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده از 
 منابع

ب یترت
 ت*یاولو

RN/R3/01  
روش  يبازنگر(

ص یتخص
  )بودجه

1. RN/R2  B  دو  یط
  سال

C  B  2  

RN/R3/02  
 يهاهیاصالح رو(

  )ارجاع کار

1. RN/R2  
2. RN/R3/01 

دو  یط
  سال

  انجام شده است. 4تا  1بخش شبکه راه از رتبه  يهاهیتوص یو تمام همربوط يهاتیه فعالین کلیب يبندتی* اولو

 از)یحات (درصورت نیتوض
ه نشده است و موارد یه ارایهر توص يهاتیک فعالیاقدامات به تفک يبندتیگزارش، جدول اولو یدر متن اصل

، به طور مشخص یز در متن اصلین يدر جدول آورده شده است. در بخش زمانبند یه به طور کلیهر توص يبرا
 یمناسب يزمانبند یشده است با قضاوت کارشناس یرو سعنیه نشده است. از ایه ارایهر توص ياجرا يبرا یزمان

  ه شود.یه ارایهر توص يهاتیک فعالیبه تفک
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 توصیه ؛ يا شبکه جادهRN/R4 - ها سنجی پروژه ریزي و امکان بازنگري روشهاي برنامه 

 وضعیت ن فعالیتواعن وصیهتن اعنو

صیه
تو

R
N

/R
4 

-
 

ي 
شها

 رو
ري

زنگ
با

امه
برن

 
ان

مک
 و ا
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وژه

 پر
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سن
 ها 

هاي اقتصادي و  تهیه طرح جامع ملی راه بر اساس تحلیل RN/R4:/01فعالیت 
 توجه به محدودیت منابع با

 شدهنانجام 

 

منفعت در  -هاي اقتصادي هزینه  افزایش تحلیل RN/R4: /02فعالیت 
 هاي راه گذاري پروژه سرمایه

 

در حال 
 انجام

 

 

 ها سنجی پروژهریزي و امکانهاي برنامهبازنگري روش - 1 هیعنوان توص

 RN/R4   هیکد توص

ش توجه به یز افزایه طرح جامع راه و نیته يه براین روییه به لزوم تعین توصیا  شرح
شبکه راه اشاره  يتوسعه و نگهدار يهاپروژه يگذارهیدر سرما ياقتصاد يهالیتحل

-گیري در سرمایه ه مبنایی منطقی و هدفمند براي تصمیمین توصیکند. در ایم
هاي تها و دخالگذاريشود که خطر غیر بهینه بودن سرمایهه مییها اراگذاري

  داد.  گذاري را کاهش خواهد هاي مختلف سرمایه  سیاسی در گزینه
) در RN/R5ریزان و اقتصاددانان ( براي اجراي کامل این توصیه به جذب برنامه

و در اختیار بودن اطالعات دقیق براي استفاده در فرایند  يوزارت راه و شهرساز
باید گام به ه ین توصیان علت ) نیاز خواهد بود. به همیRN/R1ارزیابی اقتصادي (

  گام اجرا گردد تا این دو شرط اصلی به تدریج تامین شوند.

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  
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 به توجه با و اقتصادي هايتحلیل اساس بر راه یمل جامع طرح تهیه. RN/R4/01فعالیت 
 منابع محدودیت

  اهداف
 در چارچوب طرح  يشنهادیپ يهاو قرار گرفتن پروژه راه یملرح جامع م طیبه روز نگه داشتن دا

 جامع 

  هیتوص ياجزا
    راه  یملجامع  طرح یدیتا و هیهت هیرو تعیین: 1-1 اقدام
و  ملی کشور با استفاده از نتایج طرح آمایش سرزمین هاي زیرساخت جامع طرح سازيآماده: 2- 1 اقدام

  ها راهطرح مصوب آزاد

  ن مقرراتیها، تدورساختیز یفیند، توسعه کیانتظار: بهبود فرآج مورد ینتا
  کشورراه  یملطرح جامع 
  

  يوزارت راه و شهرساز :یمخاطب اصل دستگاه
، شرکت ساخت و توسعه ها راهمعاونت ساخت و توسعه آزاد :یمخاطب فرع يهاا دستگاهی دستگاه

 يا جاده لحمل و نقو  يکشور، سازمان راهدار حمل و نقل يربناهایز
  

  

  ینوع اثربخش

  

  

  

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نهیکاهش هز   يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  ها و روشهاستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 
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  ات اجرایکل

  کرد انجامیرو
   یدرون سازمان     يازمند برون سپارین  

مدت زمان

  قابل انجام است.  سال دو یط RN/R4/01ت یفعال
  

  سطح اعتبار
  ن شده است.ییتع متوسطت، یانجام فعال يسطح استفاده از منابع برا

 

  

  

  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم  یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث
سهولت  يزمانبند

 اجرا
استفاده از 

 منابع
ب یترت
 ت*یاولو

RN/R4/01  
ه طرح جامع ی(ته
 يها رساختیز

 حمل ونقل
 کشور)

با سامانه  هماهنگی .1
اطالعـات راه و ســامانه  
   مدیریت و نگهداري راه

B  دو سال یط  C  B 3 

  انجام شده است. 4تا  1بخش شبکه راه از رتبه  يهاهیتوص یو تمام همربوط يهاتیه فعالین کلیب يبندتی* اولو

 از)یحات (درصورت نیتوض
ه نشده است و موارد یه ارایهر توص يهاتیک فعالیاقدامات به تفک يبندتیگزارش، جدول اولو یدر متن اصل

، به طور مشخص یز در متن اصلین يدر جدول آورده شده است. در بخش زمانبند یه به طور کلیهر توص يبرا
 یمناسب يزمانبند یست با قضاوت کارشناسشده ا یرو سعنیه نشده است. از ایه ارایهر توص ياجرا يبرا یزمان

  ه شود.یه ارایهر توص يهاتیک فعالیبه تفک
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 يا جاده یمنیدر بخش ا یابالغ يها  هیتوص -3-4- 1

ان، بنا بر اعالم شرکت سـاخت و توسـعه   یه شده است که از آن میه ارایتوص 4، يا جاده یمنیدر بخش ا
 11-1 باشـد. جـدول   ین شـرکت مـرتبط مـ   یـ ف ایحوزه وظـا  ه بایک توصیکشور، فقط  حمل و نقل يربناهایز

  دهد. یها نشان مشرکت را در خصوص آن یو اعالم نظر کل يا جاده یمنیبخش ا يها هیتوص

   يربناهایف شرکت ساخت و توسعه زیحوزه وظابا  يا جاده یمنیابخش  يها هیارتباط توص یچگونگ). 11-1جدول (
  کشور حمل و نقل

  RS/R1ه یتوص یمنیت ایریمد يارتقا

  RS/R2ه یتوص )یها (عوامل انسان بهبود رفتار و نگرش

  RS/R3ه یتوص ه)یل نقلیزات (عوامل مربوط به وسایخودرو و تجه یمنیبهبود ا

  RS/R4ه یتوص *ط و جاده)یط راه و صحنه تصادف (عوامل مربوط به محیمح یمنیبهبود ا

  .رفته شده استیپذ کشور حمل و نقل يهاربنایشرکت ساخت و توسعه ز يه از سوین توصیا*
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 توصیه ؛ يا جاده یمنیاRS/R4 - ط یط راه و صحنه تصادف (عوامل مربوط به محیمح یمنیبهبود ا
 و جاده)

 وضعیت ن فعالیتواعن وصیهتن اعنو

یه 
وص

ت
R

S/
R

4
- 

ود ا
بهب

 یمنی
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و ص

راه 
ط 

ی
ده)

 جا
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جهت هاي متخصص  افزایش تعداد گروه RS/R4:/01فعالیت 
 اي خیز و مهندسان ایمنی جاده نقاط حادثه ییشناسا

 نامرتبط

هاي آموزش مهندسی ایمنی برگزاري دوره RS/R4: /02فعالیت 
 اي در سراسر کشور هجاد

 نامرتبط

ي ها راهایجاد سامانه ممیزي ایمنی راه براي  RS/R4: /03فعالیت 
  موجود در دست ساخت

  جام نشدهان

  بهسازي محیط راه و صحنه تصادف RS/R4: /04فعالیت 

: ارتقاي سامانه ارتباطات خدمات اورژانسی (استفاده از یک 1بخش 
  سامانه ارتباط واحد)

: بازنگري فرایند تخلیه سریع مجروحان تصادفات (استفاده 2بخش 
  از چرخ بال)

کی و امداد ارتقاي منابع مربوط به خدمات فوریت هاي پزش: 3بخش 
  و نجات

  : آموزش هاي پیراپزشکی و امداد و نجات4بخش 

  نامرتبط
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 )جاده و طیمح به مربوط عوامل( تصادف صحنه و راه محیط یمنیا بهبود هیعنوان توص

 RS/R4    هیکد توص

ط جاده مد نظر یط محیشرا ي، ارتقاياجاده یمنیبخش ا يهین توصیدر چهارم  شرح
ز یو ن يااز عوامل اثرگذار بر وقوع حوادث جاده یکیط راه یمح قرار گرفته است.

  باشد. یت صحنه تصادف میریمد ین کننده در چگونگییتع یعامل
ه ین توصیل ایتصادف، ذ يط راه و صحنهیکه به منظور بهبود مح ییهاتیدر فعال

 يهاندیف فرایز تعریو ن یانسان يرویت نیت اول به تربیه شده است؛ سه فعالیارا
افته است. یص یط جاده تخصیمح یمنیت اینظارت و بهبود وضع يالزم برا

ز در سراسر کشور یخت نقاط حادثهیریو مد یبررس يبرا ياجاده یمنیمهندسان ا
 یمنیا يزیو مم یبازرس ياز برایمورد ن يهانامهنییافت و آیش خواهند یافزا
بهبود  ياز آنها برا یبه خوب دهیدشود تا مهندسان آموزشیکشور فراهم م يها راه
  ط راه و کاهش امکان وقوع تصادف استفاده کننذ.یمح
پردازد که یت صحنه تصادف میریبخش به اقدامات بهبود مد 4ت چهارم در یفعال
آنها منجر به کاهش تلفات و شدت صدمات پس از وقوع تصادف خواهد  ياجرا
  شد. 

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  

  
  ي موجود و در دست ساختها راه يایمنی راه برا يزیجاد سامانه ممیا. RS/R4/03فعالیت 

  اهداف 
 اي ایمنی جاده یبازرس"د و استفاده از آن در یدر حال ارتقا و جد يها راه يزیتهیه و تنظیم فرایند مم" 

 ي موجود (در شرایط نبود اطالعات تصادفات)ها راه

 ،ي در حال ارتقا و ها راهایمنی  يزیاي در مم مهارت و تخصص مهندسان ایمنی جاده استفاده از دانش
 ي جدیدها راهبزرگ

 ترویج درسهاي آموخته شده و تجارب کسب شده در کشور 

 خیز دفتر آمار ایمنی و ترافیک سازمان راهداري و استانهاگسترش مطالعات تخصصی نقاط حادثه 

 اي تصادفات جاده يافتهیارتقا  يهااستفاده بهینه از داده  
  

  هیتوص ياجزا
اي مشترك در سطح وزارت راه و شهرسازي و با حضور نمایندگان بخش ساخت  :تشکیل کمیته1-3 اقدام
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  بردار،  هاي بهره کشور) و بخش حمل و نقل(شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي 
  غ وظایف هر بخش جهت اجرا: تعریف اهداف و ابعاد ایجاد سامانه مذکور و تدوین و ابال2-3 اقدام

  رند:یه شده است مورد توجه قرار گیتوص راه یمنیا يزیجاد سامانه ممیا يکه برا یاقدامات
 المللیهاي بین نامهنییمروري بر استانداردها و آ  
 اي ایران در شبکه جاده یالمللنیب يها نامه ینیکاربرد آ یبررس  
 راحی راهاي و متخصصان ط مشورت با متخصصان ایمنی جاده  
 ي موجودها راه "بازرسی ایمنی"ژه در مورد یاستفاده از چک لیستها به و  
 نامه ملی که استفاده از آن ینیون ایمنی راه و تبدیل آن به یک آیسینامه در کمنییید آیتا

  اجباریست.
 المللیتجارب بین يایمنی راه با کمک مشاور دارا يزیهاي ممه آموزشیارا  

  ندی، بهبود فرآين مقررات، کادرسازیتدو ج مورد انتظار:ینتا
 ایمنی راه يزینامه مم ینیآ نیتدو 

  ي موجودها راهایمنی  یبراي بازرس یعملفرصت بهترین 

 راه یمنیا يزیمم ياجرا يده برایدمجرب و آموزش ياجاده یمنیمهندسان ا شیافرا 

  
  يا  جاده حمل و نقلهداري و اي سازمان را دفتر آمار ایمنی و ترافیک جاده :یمخاطب اصل دستگاه
 يوزارت راه و شهرساز :یمخاطب فرع يهاا دستگاهی دستگاه

 
  ینوع اثربخش

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  ها و روشهاستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیدمات ت خیفیبهبود ک  مقررات 
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  ات اجرایکل

  

  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم  یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده از 
 منابع

ب یترت
 ت*یاولو

RS/R4/03  
 يزی(سامانه مم

  راه) یمنیا
  

ــام  یتحق .1 ــات انج ق
شده در پژوهشکده راه 

ــاز ــرا يو شهرسـ  يبـ
ــارگ ــمم يریبکـ  يزیـ

 راه یمنیا
2. RS/R4/02  

C  طی دو
 سال

C C 6 

  انجام شده است 10تا  1از رتبه  ياجاده یمنیحوزه ا يهاهیتوص یتمام و همربوط يتهایه فعالین کلیب يبندتی*اولو
 

   

  کرد انجامیرو
   یدرون سازمان     يازمند برون سپارین  

مدت زمان

 است.  دو سال، 3  تیانجام فعال يشده برا ینیب شیزمان پ

  سطح اعتبار 
  ن شده است. ییتع ادیز، 3ت یفعال يسطح استفاده از منابع برا
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 یلیر حمل و نقلدر بخش  یابالغ يها  هیتوص -3-5- 1

ان، بنا بر اعالم یه شده است که از آن میها ارا هیتوص یه در متن اصلیتوص 5، یلیدر بخش حمل ونقل ر
ن شـرکت مـرتبط   یـ ف ایه بـا حـوزه وظـا   یک توصیط کشور، فق حمل و نقل يربناهایشرکت ساخت و توسعه ز

هـا نشـان   شرکت را در خصوص آن یو اعالم نظر کل یلیر حمل و نقلبخش  يها هیتوص 12-1باشد. جدول  یم
  دهد. یم

   يربناهایف شرکت ساخت و توسعه زیبا حوزه وظا یلیر حمل و نقلبخش  يها هیارتباط توص یچگونگ). 12-1جدول (
  کشور حمل و نقل

  RT/R1ه یتوص يبار حمل و نقلکسب و کار  بهبود

  RT/R2ه یتوص يمسافر حمل و نقلبهبود کسب و کار 

  RT/R3ه یتوص لوکوموتیو ناوگان سازيبهینه

  RT/R4ه یتوص  آهن جمهوري اسالمی ایران اصالح ساختار مدیریت راه

  RT/R5ه یتوص  * انآهن جمهوري اسالمی ایر و راه يارتقاي همکاري وزارت راه و شهرساز

  .رفته شده استیکشور پذ حمل و نقل يربناهایشرکت ساخت و توسعه ز يه از سوین توصیا*
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 توصیه ؛ یلیر حمل و نقلRT/R5- آهن جمهـوري   و راه يارتقاي همکاري وزارت راه و شهرساز
 اسالمی ایران  

 وضعیت ن فعالیتواعن وصیهتن اعنو

یه 
وص

ت
R

T
/R

5
 - 

ي و
کار

هم
ي 

تقا
ار

راه 
ت 

زار
ساز

هر
 ش

و
 ي

راه
و 

 
ی 

الم
 اس

ري
هو

جم
ن 

آه
ان 

ایر
 

دولتی براي بازنگري  ی: ایجاد کمیسیونRT/R5/01فعالیت 
 آهن ج.ا.ا و راه يرابطه وزارت راه و شهرساز

  انجام نشده

 

عنوان 
 هیتوص

  آهن جمهوري اسالمی ایران و راه يارتقاي همکاري وزارت راه و شهرساز

 RT/R5   هیکد توص

آهن باید ساختار خود را اصالح کند و با رویکرد کسب و کار به  طور که راه همان  شرح
طور  نیز باید قادر باشد تا به این نیازها به يمشتریان خدمت کند، وزارت راه و شهرساز

هاي شبکه ریلی مطابق با الزامات راهبري و  د و در زمینه زیرساختیموثر پاسخ گو
   ه نماید.یریزي کارآمدي ارا برنامهن خصوص، یدر ایلی هاي کاربران ر نیازها و فرصت

شنهاد شده است که یک کمیسیون دولتی براي ایجاد رابطه مناسب یپ  ن توصیهیدر ا
  آهن ج.ا.ا به منظور دستیابی به اهداف زیر تشکیل شود: و راه يبین وزارت راه و شهرساز

 هاي دو نهاد تعریف شفاف مسوولیت  
 هاي صورت گرفته در سامانه ریلی گذاري افع در قبال سرمایهن منیدستیابی به بهتر  
 گذاري خصوصی سطح مناسبی از کنترل به منظور تشویق سرمایه  
 گـذاري در شـبکه    گذاري با توجه به تعـادل بـین سـرمایه    سرمایه يها استیاتخاذ س

  موجود و توسعه شبکه
 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  
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و  يدولتی براي بازنگري رابطه وزارت راه و شهرساز ی. ایجاد کمیسیونRT/R5/01ت فعالی
  آهن ج.ا.ا راه

  اهداف
 یلیر حمل و نقلت سامانه یریدر مد یها و نقاط ضعف فعل یبه کاست ییپاسخگو  

  هیتوص ياجزا
و  يو شهرسازبین وزارت راه  ها گیري براي ایجاد رابطه مناسب در تصمیم ی: تشکیل کمیسیون1-1 اقدام

 سازمان مدیریت و هاي حقوقی ذیل حضور داشته باشند: آهن (در کمیسیون مذکور نمایندگان سازمان راه
  )آهن راه، کشور حمل و نقلبناهاي  شرکت ساخت و توسعه زیر، وزارت راه و شهرسازي، ریزي کشور برنامه

  ه شبکه و تخصیص بودجه : ارزیابی ترتیبات سازمانی موجود براي هماهنگی توسع1- 1-1 اقدام
   آهن ج.ا.ا و ...) برداران ریلی (راه شناسایی ملزومات همکاري موثر، منظم و شفاف با بهره :2- 1-1 اقدام
برداران ریلی  و بهره يه ساختار مناسب براي هماهنگی وزارت راه و شهرسازیارا :3-1-1 اقدام

  سیاست ارتباطی)گیري و  (مشارکت در جلسات هماهنگ، تعریف فرایند تصمیم
  نفعانیند، مشارکت ذی، بهبود فرآيج مورد انتظار: ساختارینتا
 آهن ج.ا.ا و راه يان وزارت راه و شهرسازیم يساختار همکار 

  رانیا یاسالم يآهن جمهور ، راهيوزارت راه و شهرساز :یمخاطب اصل دستگاه
 - :یمخاطب فرع يهاا دستگاهی دستگاه

 

  ینوع اثربخش
 یسازمان یجتماعا ياقتصاد
 نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  ها ها و روشستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 

  

  ات اجرایکل
  کرد انجامیرو
   یدرون سازمان     يسپارازمند برونین  

مدت زمان

 یاست و ط یلیحوزه ر يهاهیر توصیسا يآن مستقل از اجرا يت است که اجرایک فعالیه شامل یتوصن یا
  شود.یه اجرا مین توصیاشش ماه 

  سطح اعتبار
  ن شده است.ییتع کمه، ین توصیت ایتنها فعال ياجرا يسطح استفاده از منابع برا
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  هاتیفعال يبندتیاولو
اقدامات  عنوان

  یتیحما
زان یم

 ریثتا

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده 
 از منابع

ب یترت
 ت*یاولو

RT/R5/01 
وزارت  یهماهنگ(

  )آهن راه و راه

-  A  يفور  C A 3  

  انجام شده است 3تا  1از رتبه  یلیر حمل و نقلحوزه  يهاهیتوص یوتماممربوط  يتهایه فعالین کلیب يبند تی*اولو

  
 از)یحات (درصورت نیتوض

ن یذکر نشده، عدد شش ماه به صورت تخم يه مقداریمدت انجام توص يبرا یزارش اصلاز آنجا که در گ
  ، درج شده است.یکارشناس
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  ایران اسالمی ريجمهو آهن  راه شرکت به ابالغی هاي توصیه -1-4
  مقدمه

ر اجـرا شـده   یـ مـدت بـه روش ز  هاي کوتاهبندي توصیهران، جمعیا یاسالم يآهن جمهوردر شرکت راه
از  یآنهـا کارشناسـان   يص داده شـد و بـرا  یمربوطـه تخصـ   يهـا مدت بـه معاونـت  کوتاه يها هیابتدا، توصاست. 

گانـه  -5 يهـا کـارگروه  يفهرسـت اعضـا  ها بر اساس از معاونت یندگانین شد. سپس نماییرخانه مربوطه تعیدب
رخانه انتخـاب شـدند. و در   یها به آنها، توسط کارشناسان دبهیم توصیها و تفههیگزارش توص یبررس ي، برایلیر

 ها استخراج شد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.هیت نظرات کارشناسان در مورد توصینها

، يا جـاده  حمـل و نقـل  سـت، شـبکه راه، صـنعت    یط زیت، محیبخش ترانز 8مدت در  کوتاه يها هیتوص
آهـن   راهشـرکت  انـد.   ه شـده یـ ، اراییواه حمل و نقلو  یلیر حمل و نقل، ییایدر حمل و نقل، يا جاده یمنیا

اظهـار نظـر کـرده و در خصـوص      یلـ یر حمل و نقلبخش  يها هیتوص فقط در موردران، یا یاسالم يجمهور
  است.   اعالم نظر نکرده ستیط زیمحو  تیترانز یفرابخش يها هیتوص

است  هیتوص 5 ،یلیر حمل و نقلبخش در ران یا یاسالم يآهن جمهوربه شرکت راه یابالغ يهاهیتوص
 يآهـن جمهـور  انجام شده در شرکت راه یباشد. بر اساس نظرسنجیم اقدام 16 ت ویفعال 5 که مجموعاً شامل

 31انجـام شـده و    يدرصـد تـا حـدود    67ها، هیمرتبط با توص اقدامات، از کل 94سال  يران، تا ابتدایا یاسالم
در  94و  93 يهـا در سـال  ین نظر سـنج یج ای. نتااست)رد شده  اقداماتاز  یکی( انداز آنها انجام نشده درصد

ها در صورت انجام  اقدامات انجام شده درباره هر یک از توصیه ه شده است.یارا 13-1ها در جدول تیمورد فعال
 اند. ه شدهی) گزارش ارا3وست (یشدن یا در دست اقدام بودن، در پ

  مدت  کوتاه يها هیدر مورد توص رانیا یاسالم يآهن جمهور راهنظرات شرکت  يبند جمع). 13-1جدول (

 انجام نشده انجام شده يتا حدود انجام شده موضوع سال

1394 
 4 11 0 تعداد

 %19 %81 %0 درصد

1393 
 10 5 0 تعداد

 %62 %31 %0 درصد
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  یلیر حمل و نقلدر بخش  یابالغ يها  هیتوص -4-1- 1

ه شـده اسـت، شـرکت    یـ ارا 14-1، که در جدول یلیر حمل و نقله موجود در بخش یتوص 5از مجموع 
ن شـرکت، از  یـ بنـا بـر اعـالم ا   رفته اسـت.  ینموده و پذ یها را بررس هیران، همه توصیا یاسالم يآهن جمهور راه

وجود دارند  4و 1،3 يها هیل توصیاجرا نشده ذ اقدام 3، فقط ها هینمودن توص ییاجرا يمطرح شده برا اقدامات
شـرکت   ياز سـو هـا،   هیل توصـ یه شده ذیارا اقدامات یدر مورد برخ اند. شده ییاجرا يا حدودت اقداماته یو بق
ده یـ ت ابـالغ گرد یـ هـا اصـالح شـده و در نها    هین توصیشنهاد شده است که تا حد ممکن ایپ یاصالحاتآهن  راه

  است.

  

  رانیا یاسالم يورآهن جمه راهبا شرکت  یلیر حمل و نقلبخش  يها هیارتباط توص یچگونگ). 14-1جدول (

 RT/R1ه یتوص  *يبار حمل و نقلبهبود کسب و کار 

 RT/R2ه یتوص *يمسافر حمل و نقلبهبود کسب و کار 

 RT/R3ه یتوص *ناوگان لوکوموتیو یبازرس

 RT/R4ه یتوص *آهن جمهوري اسالمی ایران اصالح ساختار مدیریت راه

 RT/R5ه یتوص *هن جمهوري اسالمی ایرانآ و راه يارتقاي همکاري وزارت راه و شهرساز

  رفته شده است.یپذ آهن ج.ا.ا. راهشرکت  يه از سویتوص نی*ا
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 توصیه ؛ یلیر حمل و نقلRT/R1 - بار حمل و نقل يت تجاریبهبود وضع  

 وضعیت اقداماتشرح  عنوان فعالیت عنوان توصیه

 
یه 

وص
ت

RT
/R

1
- 

ضع
د و

هبو
ب

ی
جار

ت ت
 ي

قل
 و ن

مل
ح

 بار 

 يبنـد زمـان RT/R1/01: تیفعال
ــ ــار يهاریمسـ ــتفاده از يبـ ، اسـ

 کپارچهیتوافقات 

: بازنگري جدول زمان بنـدي بـه   1 اقدام
مســیر  ي الگــوي بهینــه ي منظــور تهیــه

  قطارها

تاحدودي انجام 
 شده

: ایجاد سیستم کانتینري مناسب 2 اقدام
 انجام نشده در راه آهن

هاي بـا ظرفیـت    : استفاده از واگن3 اقدام
  باال

تاحدودي انجام 
 شده

کنتـرل و   ي: به کارگیري سامانه 4 اقدام
  ها اي واگن اعزام رایانه

 انجام نشده
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 يبار حمل و نقلبهبود کسب و کار  هیعنوان توص

 RT/R1   هیکد توص

کشور ایران با توجه به تمرکز جمعیت در مراکز شهري و پراکندگی آن، از ساختار  شرح
ریلی برخـوردار اسـت کـه ایـن امـر توسـعه        حمل و نقلمناسبی براي  جغرافیایی

بـه منظـور    یلـ یمدت حـوزه ر  کوتاه يها هیدهد. توص بیشتر شبکه ریلی را نوید می
تر در سامانه ریلـی و بـا توجـه بـه نیازهـاي       فراهم آوردن خدمات موثرتر و رقابتی

  اند.  ه شدهیاقتصادي ایران ارا
بـراي افـزایش قـدرت     یاقـدامات  یلـ یر ل و نقـل حمـ ه در بخـش  ین توصـ یدر اول

 يه در راسـتا ین توصـ یاند. در واقع ا ه شدهیپاسخگویی و کیفیت حمل بار ریلی ارا
ه شـده  یت کسب و کار ارایریبه مد یاتیت عملیریآهن ج.ا.ا از مد کرد راهیل رویتبد

در بخش حمل بـار را هـدف قـرار داده اسـت تـا       یلیکسب و کار ر ياست و ارتقا
  رد.یبار مجددا بر اساس اصول اقتصادي شکل گ حمل و نقلب و کار کس

آن مطابق بـا مطالعـات    اقداماتشده است که  یت معرفیک فعالیه ین توصیل ایذ
مرحله شناخت، شـامل زمانبنـدي مسـیرهاي بـاري بـه منظـور افـزایش حـداکثر         

، ییتکـا ا يقراردادهـا ق یـ اي از قطارهاي کانتینردار از طر شبکه يریسرعت، بکارگ
نوسازي ناوگان واگنها و استفاده از واگنهاي با ظرفیت باال و در آخر بهبود توزیع و 

 باشد.یم يبار يبرداري از ناوگان واگنها بهره

 لوتیپا  ییاجرا  هینوع توص

 یمطالعات  ریسا 

 

  اتکایی يقراردادها ی. بهبود زمانبندي مسیرهاي باري، معرفRT/R1/01فعالیت 
 
  دافاه
 از طریق بهبود کیفیت خدمات و کاهش  یلیبار ر حمل و نقلسازي نسبت سود/ هزینه بهینه

  یاتیهاي عمل هزینه

  هیتوص ياجزا
  : بازنگري جدول زمانبندي به منظور تهیه الگوي بهینه مسیر قطارها1-1 اقدام
با مشتریان، آن  ییتجاري اتکا يها و قراردادها بر که پایانهاي از قطارهاي کانتینر: معرفی شبکه2-1 اقدام

  کند. یبانیرا پشت
  هاي با ظرفیت باال: استفاده از واگن3-1 اقدام
  هااي واگن: بکارگیري سامانه کنترل و اعزام رایانه4-1 اقدام
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  ناوگان يت ناوگان، توسعه و نوسازیریمد یو کم یفیند، توسعه کیج مورد انتظار: بهبود فرآینتا
 ول زمانبندي حمل بار بازنگري و بهبود جد  
 ها و قطارهاي کانتینري  ن پایانهیتام يمذاکرات عقد قراردادهاي تجاري برا 

 هاي داراي ظرفیت باال بکارگیري واگن 

 ها اي واگنسامانه کنترل و اعزام رایانه 

  
  رانیا یاسالم يآهن جمهورراه: یدستگاه مخاطب اصل

  - :یمخاطب فرع يهاا دستگاهیدستگاه 
  
  

 
  یع اثربخشنو

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  هاروش ها وستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 

 

 
  ات اجرایکل
 کرد انجامیرو

  یدرون سازمان   يارسپازمند برونین 

مدت زمان

 یلیر حمل و نقله چهارم یتوص يبه اجرا يآن تا حدود يت است که اجرایک فعالیه شامل ین توصیا
 شود.یه اجرا میتوصدو سال  یوابسته است و ط

 سطح اعتبار

 ن شده است.ییتع کمه، ین توصیت ایتنها فعال ياجرا يسطح استفاده از منابع برا
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 هاتیفعال يبندتیاولو

اقدامات  انعنو
 یتیحما

زان یم
 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده 
 از منابع

ب یترت
 ت*یاولو

RT/R1/01  
کسب و کار بار ( 

 )یلیر

RT/R4 A دو سال A A 2 

 انجام شده است 3تا  1از رتبه  یلیر حمل و نقلحوزه  يهاهیتوص یمربوطه و تمام يتهایه فعالین کلیب يبندتی*اولو

  
 از)یورت نحات (درصیتوض

ن یذکر نشده، عدد دوسال به صورت تخم يه مقداریمدت انجام توص يبرا یاز آنجا که در گزارش اصل
 درج شده است. یکارشناس
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 توصیه ؛ یلیر حمل و نقلRT/R3- وهایناوگان لوکوموت یبازرس  

 وضعیت اقداماتشرح  عنوان فعالیت عنوان توصیه

 
یه 

وص
ت

RT
/R

3
 - 

رس
باز

 ی
کوم

ن لو
وگا

نا
یوت

 وها

: RT/R3/01ت یفعال
هاي  استفاده از برنامه

  نگهداري پیشگیرانه

: افزایش تعداد لوکوموتیوهاي بازسازي شـده  1 اقدام
  لوکوموتیوسازي کرج ي در کارخانه

 انجام نشده

اندازي نظام کارآمد نگهداري پیشـگیرانه   : راه2 اقدام
  براي ناوگان لوکوموتیوها

تاحدودي 
 انجام شده 

ــداما ــودار    3 ق ــا نم ــگیرانه ب ــداري پیش ــرح نگه : ط
لوکوموتیو به منظور امکان استفاده بهینـه از ناوگـان   

 هاي باري لوکوموتیو، پس از زمانبندي سرویس

 انجام نشده

هاي ساخت لوکوموتیوهـاي   : تسریع در برنامه4 اقدام
   جدید

  رد شده

   

 وها یناوگان لوکوموت یبازرس  هیعنوان توص

 RT/R3  هیکد توص

 يدهی زیاد توانند بهره ین حال میاند و در علوکوموتیوهاي دیزلی گران قیمت شرح
د بـه طـور مرتـب و بـر اسـاس اسـتانداردها       یـ ن منظـور با یـ داشته باشند. به ا

اي فعالیـت   نگهداري شوند. لوکوموتیوهاي دیزلی بر اساس یک نمـودار چرخـه  
شـوند و   یم یاري پیشگیرانه طراحکنند. این نمودارها بر اساس اصول نگهد می

اند که مطابق بـا برنامـه زمانبنـدي لوکوموتیوهـا را در      ریزي شده طوري برنامه
هاي نگهداري مستقر نمایند. در نگهداري پیشـگیرانه حفـظ وضـعیت     ایستگاه

مطلوب تجهیزات در اوج و به حداقل رساندن خطر خرابی تحت بـار ترافیکـی،   
آیـد ولـی    د. اگرچه این روش به نظر پر هزینه مـی شو به عنوان هدف دنبال می

سود ناشی از استانداردهاي باالي عملکرد و قابل اطمینان بودن خدمات بسیار 
تـوان در کشـور شـکل داد     باالتر است. خدمات قابل اطمینان و کارآمد را نمـی 

، مورد اسـتفاده قـرار   يک نظام کارآمد نگهداریوها تحت ین که لوکوموتیمگر ا
 يرویـ ن نیدر جهت تام یه، اقداماتین توصیل ایه شده ذیارا اقدام. چهار رندیگ

 ه نموده است.یوها اراینان و موثر لوکوموتیکشش قابل اطم

 لوتیپا  ییاجرا  هینوع توص
 یمطالعات  ریسا 
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  ینوع اثربخش

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  روش ها وستمیس -
 ها

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 

 

  
  

  

 ير و نگهداریرانه و موثر تعمیشگیبرنامه پ ي. اجراRT/R3/01فعالیت 

  اهداف
 ششی کافی براي تامین نیازهاي ترافیکی حال و آیندهتدارك نیروي ک  

  هیتوص ياجزا
  سازي کرجوها در کارخانه لوکوموتیویلوکوموت يبازساز یش خروجی: افزا1-1اقدام 
  اندازي نظام کارآمد پیشگیرانه نگهداري ناوگان لوکوموتیوها : راه2-1اقدام 
  : استفاده از نمودارهاي لوکوموتیو3-1اقدام 
  د (رد شده)یجد يوهایساخت لوکوموت يها ع برنامهی: تسر4-1اقدام 

  ندیبهبود فرآناوگان،  يتوسعه و نوسازناوگان،  يت نگهداریریمد ج مورد انتظار:ینتا
 سازي کرج افزایش تولید کارخانه لوکوموتیو يپیشنهاد و اجراي اقداماتی برا  
 هاي جدید ساخت لوکوموتیو برنامه 

 وینه از ناوگان موجود لوکوموتیوها و استفاده بهیآمد لوکوموتر و نگهداري کاریبرنامه تعم 

  
  رانیا یاسالم يآهن جمهورراه: یدستگاه مخاطب اصل

  يوزارت راه و شهرساز :یمخاطب فرع يهاا دستگاهیدستگاه 
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  ات اجرایکل
 کرد انجامیرو

  یدرون سازمان   يازمند برون سپارین 

مدت زمان

دو  یست و طیوابسته ن یلیر حمل و نقلر اقدامات یاجرا به سا يت است که برایک فعالیه شامل ین توصیا
 شود.یاجرا م سال

 سطح اعتبار

  ن شده است.یی، تعادیزه، ین توصیت ایاز تنها فعالیسطح اعتبار مورد ن
 

  

 

 از)یحات (درصورت نیتوض
ن یذکـر نشـده، عـدد دوسـال بـه صـورت تخمـ        يه مقـدار یمدت انجام توص يبرا یاز آنجا که در گزارش اصل

 است. درج شده یکارشناس

  

 

 

 

 

 هاتیفعال يبندتیاولو
اقدامات  عنوان

 یتیحما

زان یم
 ریتاث

استفاده از  سهولت اجرا يزمانبند
 منابع

 ت*یب اولویترت

RT/R3/01  
 ا)وهیلوکوموت يساز نهی(به

 A دو سال A C 2 

 انجام شده است 3تا  1از رتبه  یلیر حمل و نقلحوزه  يهاهیتوص یمربوطه و تمام يتهایه فعالین کلیب يبندتی*اولو
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 هیتوصRT/R4 - آهن اصالح ساختار مدیریت راه 

 وضعیت اقدامات شرح عنوان فعالیت عنوان توصیه

 
وص

ت
هی

RT
/R

4 
- 

مد
ار 

خت
سا

الح 
اص

یری
راه

ت 
هن

آ
 

ــفعال ــالح : RT/R4/01ت یــ اصــ
آهن جمهـوري اسـالمی    ساختار راه

ایران به منظور ایجاد یک رویکـرد  
 تجاري 

انی/ بازاریــابی : ایجــاد اداره بازرگــ1 اقــدام
قدرتمند تحت نظر معاونـت مسـوول امـور    

  آهن تجاري راه

 انجام نشده

ریــزي  برنامـه  ي: ایجـاد یـک اداره  2 اقـدام 
  تلفیقی

تاحدودي 
 انجام شده

ــدام ــه  3 اق ــرد پرســنل ب : گســترش عملک
اســـتخدام کارکنـــان جدیـــد/  يواســـطه

هـاي آموزشـی    برنامـه  /یریزي شـغل  برنامه
  توسعه یافته

احدودي ت
 انجام شده

: استقرار مدیریت محلـی قـوي در   4 اقدام 
سـازي   مراکز اصلی ترافیک به منظور بهینه

  برداري و کسب درآمد. بهره

تاحدودي 
 انجام شده
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 رانیا یاسالم يآهن جمهور ت راهیریاصالح ساختار مد هیعنوان توص

 RT/R4  هیکد توص

هـاي ثابـت و    یـی بـزرگ و دارا  ين از اجـزا سامانه ریلـی بـا توجـه بـه ماهیـت آ      شرح
تشکیل شده است که در جاهاي دیگـر قابـل اسـتفاده نیسـتند. ایـن       تجهیزاتی

پـذیر   که تقاضاي بازار یک امر انعطـاف  یست. در حالیسامانه ذاتاً انعطاف پذیر ن
دهـد.   واکـنش نشـان مـی    حمل و نقـل هاي  بوده و سریع نسبت به توسعه شیوه

اري و خـدمات بایـد بـر اسـاس تقاضـاي بـازار و پتانسـیل        گذ تصمیمات سرمایه
  درآمدزایی صورت پذیرند.

هـاي   کنـد کـه هزینـه    آهـن ایجـاب مـی    در زمینـه راه  حمل و نقلهاي  سیاست
هاي راهبري جدا شوند تا امکان رقابت بـین راهبـران فـراهم     زیرساخت از هزینه

صوصـی گـردد.   گـذاري از سـوي بخـش خ    آید و باعث ایجاد انگیـزه در سـرمایه  
آهن با توجه بـه پیشـرفت خـدمات رقبـا متزلـزل شـده و        موقعیت انحصاري راه

ط وفق ندهد، بازار خود را از دست خواهـد داد. از  یآهن خود را با شرا  چنانچه راه
گیـري   رو نیاز فوري به تغییر ساختار و ایجاد رویکرد تجاري و امکان تصـمیم  این

آهـن ج.ا.ا   راه يبـرا  یاقـدامات ه ین توصـ یـ . در ابر اساس نیازهاي بازار وجود دارد
آهـن جمهـوري اسـالمی     آنها سـاختار راه  يجه اجرایت که در نتسشده ا فیتعر

 ل خواهد شد.یکسب و کار تبد يعملیات به راهبر يایران از راهبر

 لوتیپا  ییاجرا  هینوع توص

 یمطالعات  ریسا 
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 کسب و کار ين به منظور راهبرآه . اصالح ساختار راهRT/R4/01فعالیت 

  اهداف
 ظرفیت مدیریت همسو با توسعه سیستم ریلی يارتقا  
 هاي کسب و کار سازي فرصت بهینه 

 ارتقاي کیفیت خدمات  

  هیتوص ياجزا
(معاونت  آهن ایجاد اداره بازرگانی/ بازاریابی قدرتمند تحت نظر معاونت مسئول امور تجاري راه: 1-1 اقدام
  )حمل و نقلتصاد و اق يزیر برنامه
  ریزي تلفیقی : ایجاد اداره برنامه2-1 اقدام

 يها ریزي پست آن در استخدام کارکنان جدید/ برنامه يریف کارکنان و بکارگی: توسعه شرح وظا3- 1 اقدام 
  هاي آموزشی توسعه یافته / برنامهیسازمان

برداري و کسب  سازي بهره بهینه : استقرار مدیریت محلی قوي در مراکز اصلی ترافیک به منظور4-1 اقدام
  درآمد

  يج مورد انتظار: ساختارینتا
 ت و عملکرد کارکنانیریبهبود ساختار مد يراهکارها 

  
  رانیا یاسالم يآهن جمهورراه: یدستگاه مخاطب اصل

 - :یمخاطب فرع يهاا دستگاهیدستگاه 

  

  ینوع اثربخش

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نه یکاهش هز  يتمندیرضاش یافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  هاها و روشستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا یت خدمات یفیبهبود ک
 محصول

 مقررات 
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  ات اجرایکل

 کرد انجامیرو

  یدرون سازمان   يسپارازمند برونین 

مدت زمان

 یاست و ط یلیحوزه ر يهاهیر توصیسا يتقل از اجراآن مس يت است که اجرایک فعالیه شامل ین توصیا
 شود.یه اجرا مین توصیادو سال 

 سطح اعتبار

 ن شده است.ییتع کمه، ین توصیت ایتنها فعال ياجرا يسطح استفاده از منابع برا
  

  هاتیفعال يبندتیاولو
اقدامات  عنوان

 یتیحما
زان یم

 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده از 
 عمناب

ب یترت
 ت*یاولو

RT/R4/01  
(اصالح ساختار 

 ت)یریمد

- A دو سال B A 1 

 انجام شده است 3تا  1از رتبه  یلیر حمل و نقلحوزه  يهاهیتوص یو تمام همربوط يتهایه فعالین کلیب يبند تی*اولو

  
 از)یحات (درصورت نیتوض

ن یشده، عدد دوسال به صورت تخمذکر ن يه مقداریمدت انجام توص يبرا یاز آنجا که در گزارش اصل
 درج شده است. یکارشناس
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  اسالمی جمهوري ودریانوردي بنادر سازمان به ابالغی هاي توصیه -1-5
  مقدمه

هـا، کـامالً قـدیمی و    نـه یدر کلیه زم حمل و نقلاز نظر سازمان بنادر، اطالعات فاز شناخت طرح جامع 
باشـد. قـانون برنامـه    یده از این اطالعات، فاقد کـارآیی الزم مـ  هاي استنتاج ش غیرقابل استفاده است، و توصیه

)، 1392کرده تا پـس از پایـان سـال سـوم برنامـه (      ملزمرا  (وزارت راه و شهرسازي)پنجم توسعه کشور، دولت 
، مصوب هیأت وزیـران، بـه   حمل و نقلکشور در چارچوب طرح جامع  حمل و نقلهاي توسعه بخش کلیه طرح

بـا مشـارکت کلیـه     حمل و نقلمطالعات طرح جامع  یروزرسانشنهاد بهین سازمان پیرو، اـــنیاانجام رسد. از 
  ه داده است.یرا، ارا حمل و نقل يهابخش

 حمـل و نقـل  کپارچـه بـه بخـش    ینگاه جـامع و   حمل و نقلاز نظر سازمان بنادر، مطالعات طرح جامع 
حمـل  مختلـف   يهان بخشیب يط و داد و ستدهاي ضروراز مبرم ارتباین مطالعات بدون توجه به نینداشته و ا

-بخـش  ضامن رفع مشکالت ،ن مطالعاتیج حاصل از اینتارو  نیاز اانجام شده است.  يارهی، به صورت جزو نقل

   آنها نخواهد بود. ییو بهبود کارآ حمل و نقلمختلف  يها

، يا جـاده  حمـل و نقـل  ت سـت، شـبکه راه، صـنع   یط زیت، محیبخش ترانز 8مدت در  کوتاه يها هیتوص
سـازمان بنـادر و   انـد.   ه شـده یـ ، اراییهوا حمل و نقلو  یلیر حمل و نقل، ییایدر حمل و نقل، يا جاده یمنیا

 يهـا  هیاظهار نظـر کـرده و در خصـوص توصـ     ییایدر حمل و نقلبخش  يها هیتوص فقط در مورد، يانوردیدر
 يانوردیـ سازمان بنادر و دربه  یابالغ يهاهیتوص است. اعالم نظر نکرده ستیط زیمحو  تیترانز یفرابخش

 باشد. بر اسـاس نظـر  یم اقدام 16و  تیفعال 4است که مجموعاً شامل  هیتوص 3 ،ییایدر حمل و نقلبخش در 

 31و  انـد  نامرتبط اعالم شده و رد شـده درصد  69 حدود ها،هیتوصل یذمرتبط با  اقدامات ، از کلسازمان بنادر
  در جـدول  هـا  هیتوصـ در مـورد  ن سازمان ینظرات ا يبند اند. جمعشدهانجام  بط اعالم شده ومرت درصد از آنها

  ه شده است. یارا1-15

  مدت  کوتاه يها هیتوصل یذ اقداماتمورد  در يانوردیسازمان بنادر و درنظرات  يبند جمع). 15-1جدول (
 

   
  رد شده انجام شده  موضوع

  11 5 تعداد

  69 31 درصد(%)
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  ییایدر حمل و نقلدر بخش  یابالغ يها  هیتوص -1- 5- 1

ه شده است، سـازمان  یارا 16-1، که در جدول ییایدر حمل و نقله موجود در بخش یتوص 3از مجموع 
 اقـدامات ن سـازمان، از  یـ رفته است. بنا بر اعالم ایه دوم را پذینموده و فقط توص یها را بررس هیبنادر، همه توص
اجـرا شـده    اقداماتاند.  ز انجام شدهین اقدام 5اند و  رد شده اقدام 11، ها هیدن توصنمو ییاجرا يمطرح شده برا

 يانجام نشده وجود داشته باشـد از سـو   اقداماتل آن یذکه  یتیفعال چیهاند. ه شدهی) گزارش ارا4وست (یدر پ
   شود. یابالغ نمان به سازم اجرا يبرا یتیچ فعالین قسمت هیرو در ا نیاز ا .سازمان بنادر مشخص نشده است

  

  يانوردیبنادر و دربا سازمان  ییایدر حمل و نقلبخش  يها هیارتباط توص یچگونگ). 16-1جدول (

  ST/R1ه یتوص هاي ثبت کاال در بنادر هینوسازي گمرك و رو

  ST/R2ه یتوص  هاي خدمات بندري* آزادسازي تعرفه

  ST/R3ه یتوص  بنادر مدیریت ارتقاي

  رفته شده است.یپذ يکشور يانوردیبنادر و درسازمان  يه از سویتوص نی*ا
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  کشوري هواپیمایی سازمان به ابالغی هاي صیه تو-1-6
  مقدمه

، يا جـاده  حمـل و نقـل  سـت، شـبکه راه، صـنعت    یط زیت، محیبخش ترانز 8مدت در  کوتاه يها هیتوص
 يکشـور  ییمـا یبه سازمان هواپ ،ییهوا حمل و نقلو  یلیر حمل و نقل، ییایدر حمل و نقل، يا جاده یمنیا

حمـل و  بخش  يها هیتوصه اقدامات خاص در زمینه ترانزیت هوایی و یتوص در موردن سازمان ید. ایابالغ گرد
  اظهار نظر کرده است.   ییهوا نقل

کـه  است  هیتوص 3 ییهوا حمل و نقل، در بخش يکشور ییمایسازمان هواپبه  یابالغ يهاهیکل توص
، بر ا اقداماتن یا يت اجرایوضع .ه شده استیارا اقدام 46 مذکور، يهاتیفعال لیذ باشد.یت میفعال 11شامل 

بـه   یابالغـ  هیتوصـ  يها تیه فعالیکل ه شده است.یارا 17-1، در جدول يکشور ییمایاساس اعالم سازمان هواپ
اعـالم  قابـل قبـول    ریغ ییت هوای، با عنوان اقدامات خاص ترانزتیدر بخش ترانز يکشور ییمایسازمان هواپ

    .شده است

   

  مدت  کوتاه يها هیدر مورد توص يکشور ییمایپاسازمان هونظرات  يبند جمع). 17-1جدول (

  
   

 اجرا شده  نامرتبط  ییهوا حمل و نقل بخش
در دست 

  اجرا
 يتا حدود

 اجرا شده

اجرا 
 نشده

 22 3  3 13  5 تعداد

 8/47  5/6  5/6 3/28  9/10 درصد(%)
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  ییهوا حمل و نقلدر بخش  یابالغ ياه  هیتوص - 6-1- 1

ه شده اسـت، سـازمان   یارا 18-1، که در جدول ییهوا حمل و نقله موجود در بخش یتوص 3از مجموع 
مطـرح   اقـدامات ن سازمان، از یرفته است. بنا بر اعالم اینموده و پذ یها را بررس هیتوص، همه يکشور ییمایهواپ

ر قابـل  یـ ز غیـ ن اقـدام  5اند و  ) اجرا نشدهاقداماتاز  یمی(حدود ن داماق 22ها،  هینمودن توص ییاجرا يشده برا
 يا تـا حـدود  یـ ا دردسـت اجـرا هسـتند    یاند،  ا اجرا شدهی اقداماته یاند. بق ص داده شدهیقبول (نامرتبط) تشخ

 ییمـا یکه شـرکت هواپ  ییها تیاند. در ادامه فعاله شدهی) گزارش ارا5وست (یدر پ اقداماتن یاند. ا شده ییاجرا
اجـرا ابـالغ    يها انجام نشده است، بـرا ا همه آنی یوجود دارند که برخ یاقداماتل آنها یها را قبول کرده و ذ آن
  شوند. یم

  

  يکشور ییمایبا سازمان هواپ ییهوا حمل و نقلبخش  يها هیارتباط توص یچگونگ). 18-1جدول (

  CA/R1ه یتوص * نامه مرجع هواپیمایی کشورينییعنوان آبه ECARبکارگیري 

  CA/R2ه یتوص اصالح ساختار سازمان هواپیمایی کشوري *

  CA/R3ه یتوص * ییهوا حمل و نقلارتقاي عملکرد صنعت 

 رفته شده است.یپذ يکشور ییمایهواپسازمان  يه از سویتوص نی*ا
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 ه یتوصCA/R1- ییمقررات اروپا يالگو يریبکارگ 

 وضعیت اقدامات شرح ن فعالیتاعنو ن توصیه اعنو

 
وص

ت
ه ی

CA
/R

1
- 

ارگ
بک

 يری
گو

ال
 ي

وپا
ت ار

ررا
مق

  یی

نان ی: اطم CA/R1/02تیفعال
د یسامانه جد يریاز بکارگ

  توسط مسئوالن

  

براي پذیرفتن  JARیا  FAR: مذاکره با 1-2 اقدام
یک عضو از ایران به منظور مشارکت در فرآیند 

رات مقررات هوایی در آینده و بهره بردن از ییتغ
  خارجی يازخورد تجربیات و متخصصان نهادهاب

  نامرتبط

  

  

 يها تین مسئولییو تع انتخاب: 2-2 اقدام
  سازمان در مختلف مرتبط

  اجرا شده

هماهنگ  یک برنامه آموزشی ي: اجرا3- 2 اقدام
  صنعت در

  اجرا شده

گر ید يبرنامه مشترك همکار ي: اجرا4-2 اقدام
 کشورها

در دست 
 اجرا

 نفعانیذ يبرا یمهلت زمان نیی: تع5-2 اقدام

  ن مقرراتیبا ا جهت انطباق
  اجرا شده

 یک شرکت تخصصی: عقد قرارداد با 6- 2 اقدام
 جهت کسب تجربه و آموزش

  اجرا نشده

  اجرا شده  یمل موثر مجموعه مقررات ي: اجرا7-2 اقدام  
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 ییمقررات اروپا يبکارگیري الگو هیعنوان توص

 CA/R1    هیکد توص

المللی هواپیمایی کشوري (ایکائو) قوانین و استانداردهاي کلی  در سازمان بین  شرح
-یمناسب به نظر نم ییمایات روزانه هواپیاستفاده در عمل يشود که برایم میتنظ

رسند. مجموعه دقیق قوانین و مقررات بسیار حجیم بوده و باید توسط یک گروه از 
  متخصصین آگاه تفسیر شوند.

اند  وجود اینکه برخی کشورها قوانین و مقررات مخصوص به خود را تنظیم نموده با
(انجمن  ECARولی تنها دو مجموعه جامع و مستند وجود دارند که عبارتند از 

  ). ییکای(آمرFAR هواپیمایی کشوري اروپا) اروپایی و
در سراسر  احتماالً بهترین سامانه قانونی فنی هواپیمایی ECARبا توجه به این که 

و تعداد  )ECAR(باشد، تمام اعضاي کنفرانس هواپیمایی کشوري اروپا  جهان می
اند، مکانیزم تشخیص و به روز  دیگري از کشورها در سراسر جهان آن را بکار گرفته

وجود دارد و روابط سیاسی بین ایران و اروپا در حد قابل  ECAR يمی برایکردن دا
المللی باشد، ایران عضوي از این سامانه همکاري بینباشد، امکان این که  قبول می

 وجود دارد.
ه شده یهواپیمایی کشوري توص  نامهنییبه عنوان آ ECARبه منظور بکارگیري 

است دو فعالیت لحاظ گردد. بازنگري قوانین اقتصادي، اداري و حقوقی براي 
ب یتصو يبرا ط ایران و ترجمه متون مربوطه به فارسییدر شرا ECARاستفاده از 
ه شده است. به منظور یه اراین توصیا ياست که در راستا یتین فعالیمجلس، اول

ت دوم یز در فعالینان از بکارگیري سامانه جدید توسط مسئوالن کشور نیاطم
  ن شده است.ییتع یاقدامات

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  
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  سامانه جدید توسط مسئوالن  يریبکارگ. اطمینان از CA/R1/02فعالیت 

  اهداف
 چارچوب و ساختار  يسازعمده با هماهنگ يصنعت هوانورد يران در مجمع کشورهاي دارایعضویت ا

  آینده یبراي بازار رقابت ییمایهواپ يهاشرکت یقانونی کشور و آمادگ
 المللی اي و بین هاي منطقه ترویج ارتباط با ایکائو و دیگر سازمان 

 ش سطح آگاهی از تغییرات سریع مقررات فنییاافز  
  هیتوص ياجزا

رات ییبراي پذیرفتن یک عضو از ایران به منظور مشارکت در فرآیند تغ JARیا  FAR: مذاکره با 1-2اقدام 
  خارجی (نامرتبط) يمقررات هوایی در آینده و بهره بردن از بازخورد تجربیات و متخصصان نهادها

هاي مختلف در ساختار بازنگري شده سازمان هواپیمایی کشوري  عیین مسوولیت: انتخاب و ت2- 2اقدام 
  هاي جدید (اعزام به خارج) آنها با فعالیت ییریزي در زمینه آموزش و آشنا ) و برنامه2(توصیه شماره 

نفع (سازمان هواپیمایی کشوري، يهاي ذ : اجراي یک برنامه آموزشی هماهنگ براي گروه3- 2اقدام 
سازي افراد  ر و نگهداري) به منظور آگاهیي هواپیمایی، شرکت فرودگاههاي کشور و واحدهاي تعمها شرکت

در همه سطوح نسبت به مقررات و روشهاي کاري جدید و اصالح همزمان مطالب درسی مراکز آموزشی به 
  ع مطالب جدید به دانشجویان مطابق با قوانین جدیدیمنظور آموزش سر

گر کشورها و ایکائو به منظور یبرنامه همکاري مشترك با نهادهاي هواپیمایی د: اجراي یک 4-2اقدام 
  هاي مختلف مانند مراقبت و کنترل شدن مسئوالن از تجربیات قبلی همکاران خارجی خود در زمینهمند بهره

 هاي هواپیمایی، ها، مراکز کنترل ترافیک هوایی، شرکت : تعیین مهلت زمانی براي فرودگاه5-2اقدام 
د مطابق با یجد  افت گواهینامهیدر يواحدهاي نگهداري، مراکز کنترل امنیت و مراکز آموزشی و ... برا

  مقررات اصالح شده
: عقد قرارداد با یک شرکت متخصص و استفاده از کمک و تجربه آن شرکت در طول دوره مناسب 6-2اقدام 

  شده نهایی قبل از مهلت تعیین يهاو ساماندهی آموزشها و کنترل
از استانداردهاي ایمنی و  يبه سطوح باالتر یابی: اجراي موثر مجموعه مقررات جدید براي دست7- 2اقدام 

  امنیتی مورد استفاده افراد مجرب
  یانسان يرویند، نین مقررات، بهبود فرآی، تدويج مورد انتظار: ساختارینتا
 اردهاي ایمنی و امنیتی مورد استفاده از استاند يبه سطوح باالتر یابیمجموعه مقررات جدید براي دست

 دهیدافراد آموزش
  سازمان هواپیمایی کشوري :یدستگاه مخاطب اصل

 ییصنعت هوا يهار مجموعهیه زیکل: یمخاطب فرع يها ا دستگاهیدستگاه 
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  ینوع اثربخش

  
  ات اجرایکل
  کرد انجامیرو
   یدرون سازمان    يازمند برون سپارین  

مدت زمان

  قابل انجام است. دو سال یت طین فعالیا
  سطح اعتبار

  ن شده است.ییتع کمت دوم یفعال يسطح استفاده از منابع برا
  
  

  هاتیفعال يبندتیاولو
  اقدامات   عنوان

  یتیحما
زان یم

 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده از 
 منابع

ب یترت
 *تیاولو

  CA/R1/02فعالیت 
  (بکارگیري سامانه جدید)

1. CA/R2 
2. CA/R1/01  

A  دو سال یط  A A 1 

  انجام شده است 4تا  1از رتبه  ییهوا حمل و نقلحوزه  يهاهیتوص یتمامو  همربوط يهاتیه فعالین کلیب يبندتی*اولو

  

  

  

  

  

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نه یکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  هاها و روشستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      110  

 

 ه یتوصCA/R2- يکشور ییمایاصالح ساختار سازمان هواپ 

ن اعنو
 توصیه

 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتاعنو

وص
ت

ه ی
CA

/R
2

- 
واپ

ن ه
زما

سا
ار 

خت
سا

الح 
اص

مای
 یی

شور
ک

 ي

جاد یا CA/R2: 01/ت یفعال
  و حوادثسوانح  یاداره بررس

 

قرار دادن  بیا و معای: مطالعه مزا1- 1اقدام
ا معاون اول یر و یر نظر وزیسوانح ز یبررس

 س جمهورییر

 اجرا شده يتا حد

 اجرا نشده دی: استقرار اداره جد2-1اقدام 

بـا   يارتباطات و همکار ي: برقرار3-1اقدام 
 یجهت استفاده از دانش فن یمراجع جهان

  اجرا نشده

ــفعال  تیــــــــــــــــــــ
:CA/R2/02ينوســــــــاز 

 ییمـا یساختار سـازمان هواپ 
بهتــر  یو همــاهنگ يکشــور
مرتبط  يهاگر بخشیآن با د
 با امور

جهــت  يتـه راهبـر  یجـاد کم ی: ا1-2اقـدام  
  هاتیفعال يسازهماهنگ

  اجرا نشده

 یق سـاختار کنـون  یـ : مطالعه دق2-2اقدام 
  یشنهاد اقدامات اصالحیسازمان و پ

 اجرا شده يتا حد

ک یـ ل سازمان بـه  یتبد یابی: ارز3-2م اقدا
  ییزدابا هدف مقررات یآژانس دولت

  اجرا نشده

جــاد یا CA/R2/03:تیــفعال
آموزش (جامع)  یموسسه مل

 يهاآموزش يبرا ییمایهواپ
  ياحرفه

هــاي آمــوزش  : انتقــال فعالیــت1-3اقــدام 
ــورد ــت،   يهوانـ ــدر، کایـ ــی (گالیـ تفریحـ

    یچتربازي و ...) به بخش خصوص

  شدهاجرا 

ــدام  ــ2-3اق ــداف و مامور ی: معرف ــاه ت ی
  موسسه

  اجرا نشده

 اجرا شده يتا حد  کشور یاهداف آموزش یی: شناسا3-3اقدام 

  اجرا نشده  الزم یمنابع مال ی: بررس4-3اقدام 
نویس قوانین مربوطه  : تهیه پیش5-3اقدام 

  و تقدیم آن به مجلس
  ر قابل قبولیغ

ــدام   ــداز : راه6-3اق ــز  ان ــک مرک ــوثر ی ي م
سازي مواد آموزشـی و   آموزشی واحد، آماده

ه آمـوزش  یـ هاي آموزش به منظـور ارا  روش
  هاي مقرر در دوره

  اجرا شده
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 اصالح ساختار سازمان هواپیمایی کشوري هیعنوان توص

 CA/R2    هیکد توص

زمان باشـد. سـا   المللی هواپیمایی کشوري (ایکـائو) مـی   ایران عضوي از سازمان بین  شرح
ها در زمینه مراقبت و هواپیمایی کشوري در ایران ابزار دولت براي اعمال مسئولیت
هاي مرتبط با ایمنـی  نظارت در کل بخش هواپیمایی کشوري مخصوصاً در فعالیت

ها عبارتند از: کنترل ترافیک هـوایی، نـاوبري   تیرود. این فعال و امنیت به شمار می
پرواز، نگهداري هواپیما و عملیات پرواز. معاونت  هوایی، خدمات فرودگاهی، قابلیت

بـراي نظـارت و کنتـرل بـر ایـن امـور        ،استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوري
ن شده است ولی نیروي متخصص الزم براي ایفاي نقـش مطلـوب خـود را در    ییتع

 شود.یم یپوشاختیار ندارد. در نتیجه در عمل از برخی نواقص و کمبودها چشم
نابراین الزم است که ساختار سازمان هواپیمایی کشوري تقویت گردد تا بتواند از ب

ف خود را با اقتدار بیشتري به انجام یبیشتري استفاده کرده و وظا متخصصان
رساند. ایجاد یک اداره بررسی سوانح و حوادث که مستقل از سازمان هواپیمایی 

باشد. یم يز ضروریکند، نها و دیگر متصدیان عمل کشوري، شرکت فرودگاه
 .ه شده استیه و اراین الزامات، تهیبه ا یین بخش با هدف پاسخگویا يهاهیتوص

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  

  
 . ایجاد اداره بررسی سوانح و حوادثCA/R2/01فعالیت 

  اهداف
 یمنی هوایی و ایجاد رقابت در بخش بهبود اقدامات دولت در زمینه هواپیمایی کشوري و سطوح ا

 هواپیمایی کشوري

  

  هیتوص ياجزا
یا  ي: مطالعه مزایا و معایب قرار دادن اداره بررسی سوانح و حوادث زیر نظر وزارت راه و شهرساز1- 1 اقدام

هاي جمهور از نظر کارایی، ارتباطات فنی با سازمان هواپیمایی کشوري یا شرکت فرودگاهیسیمعاون اول ر
  سازي انتشار پیام مسئوالنشور و شفافک

د خود، اجراي برنامه جدید استخدام و ی: استقرار اداره جدید بررسی سوانح و حوادث در جایگاه جد2-1 اقدام
بودجه مورد نیاز این واحد جهت  يزیرآنها، برنامه یت شغلیریزي آموزش کارکنان متناسب با موقع برنامه

  ها. انجام مسئولیت
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هاي همکاري با ادارات بررسی سوانح و حوادث  نامهتنظیم توافق : برقراري ارتباطات و احتماال3ً-1 اقدام
  خارجی به منظور استفاده از دانش فنی و تجربه آنها 

  ن و مقرراتین قوانیند، تدوی، بهبود فرآيج مورد انتظار: ساختارینتا
 تشکیل و شروع به فعالیت اداره بررسی سوانح و حوادث 

  
  سازمان هواپیمایی کشوري :یه مخاطب اصلدستگا

، اداره بررسی سوانح و حوادث (پس از يوزارت راه و شهرساز: یمخاطب فرع يها ا دستگاهیدستگاه 
 ل)یتشک

  يکشور ییمای. اصالح ساختار سازمان هواپCA/R2/02فعالیت 

 اهداف

 دهاي مرتبط و تامین بودجه سازي آن با دیگر نهاتقویت ساختار سازمان هواپیمایی کشوري و هماهنگ
  ه شده از سوي دولت.یها بر اساس هزینه خدمات ارا فعالیت

  هیتوص ياجزا
هـاي تغییـر سـاختار تحـت      : ایجاد یک کمیته راهبري با مسئولیت هماهنگ کـردن تمـام فعالیـت   1-2 اقدام

هـاي اصـلی    مختلـف آن، معاونـت   يهـا  ران بخشیس سازمان هواپیمایی کشوري و با مشارکت مدییریاست ر
بـه   ییس دانشکده صنعت هواپیمایی کشور، مدیر مرکز خدمات و آموزش خلبانیهاي کشور، ر شرکت فرودگاه

و پیگیري پیشرفت کار پس از اخذ تصـمیمات   يبه وزیر راه و شهرساز يه گزارش تغییرات ساختاریمنظور ارا
  الزم
ري و پیشنهاد اقـدامات اصـالحی بـه منظـور     : مطالعه دقیق ساختار کنونی سازمان هواپیمایی کشو2-2 اقدام

اي و همچنین  ها با استفاده از بودجه یارانه انجام برخی فعالیت یسنج هاي ایکائو، امکان مطابقت بهتر با توصیه
  ها از طریق عوارضتیشتر فعالیبخش ببودجه تامین 

 حـذف ) دولتـی بـه منظـور    ینـدگ ی(نما موسسه: ارزیابی تبدیل سازمان هواپیمایی کشوري به یک 3-2 اقدام
  و اداري مربوط به مدیریت مالی و منابع انسانی یتیریفشارهاي مد

  
  ن و مقرراتین قوانیند، تدوی، بهبود فرآيج مورد انتظار: ساختارینتا
 هاي مرتبط با امور ساختار سازمان هواپیمایی کشوري و هماهنگی بهتر آن با دیگر بخش ينوساز 

  
  ن هواپیمایی کشوريسازما :یدستگاه مخاطب اصل

  يوزارت راه و شهرساز: یمخاطب فرع يها ا دستگاهیدستگاه 
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 ياهاي حرفه آموزش ي. ایجاد موسسه ملی آموزش (جامع) هواپیمایی براCA/R2/03فعالیت 

 اهداف

 بهبود اقدامات دولت در زمینه هواپیمایی کشوري و ایجاد رقابت در بخش هواپیمایی کشوري ایران 

  
  هیتوص ياجزا
  یتفریحی (گالیدر، کایت، چتربازي و ...) به بخش خصوص يهاي آموزش هوانورد : انتقال فعالیت1-3 اقدام
  ماموریت و اهداف موسسه آموزشی (جامع) ی: معرف2-3 اقدام
ها و مقاصد خاص در  : شناسایی نیازهاي آموزشی هواپیمایی کشور به منظور تعریف اهداف، اولویت3- 3 اقدام

  ل مختلف با توجه به اصول مرتبطیزمینه مسا
  یهاي موسسه آموزشفعالیت ین مالیتام يبرا يگذار هیمنابع سرما ی: بررس4-3 اقدام
  ر قابل قبول)ینویس قوانین مربوطه و تقدیم آن به مجلس (غ : تهیه پیش5-3 اقدام

  
  ن و مقرراتین قوانیند، تدوی، بهبود فرآيج مورد انتظار: ساختارینتا

 ع به فعالیت، موسسه آموزشی واحدتشکیل و شرو 

  
  سازمان هواپیمایی کشوري :یدستگاه مخاطب اصل

  يقات و فن آوریوزارت علوم، تحق: یمخاطب فرع يها ا دستگاهیدستگاه 
 

  
  ینوع اثربخش

 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نهیکاهش هز  يتمندیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  هش سطح رفایافزا  هاها و روشستمیس 

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 
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  ات اجرایکل

  کرد انجامیرو

   یدرون سازمان    يازمند برون سپارین  

مدت زمان

ت سوم در یو فعال ک سالی یت دوم طی، فعالدو سالت اول در یت است که فعالیه شامل سه فعالین توصیا
  .رسد یان میبه پا سه سال یه طیکل توص يطور مستقل از هم قابل انجام است. اجرابه  سه سال

  سطح اعتبار

  ن شده است.ییتع ادیزت سوم یو فعال کمت دوم ی، فعالمتوسطت اول یفعال يسطح استفاده از منابع برا

  

  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم  یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده 
 از منابع

ب یترت
 تیاولو

CA/R2/01  
(اداره بررسی 

 حوادث) 

نویس موارد  تهیه پیش .1
ــراي ارا ــانونی ب ــق ــه ی ه ب

 مجلس
تــامین بودجــه جهــت  .2

 2 اقدامطراحی 

A  دو  یط
  سال

B B 1 

CA/R2/02  
سازمان  ي(نوساز

  هواپیمایی)

برقــراري ارتبــاط بــا    .1
هاي هواپیمـایی   سازمان

 مهم

A ک ی یط
  سال

B A 1 

CA/R2/03 
(موسسه آموزش 

  هواپیمایی)

 اي اقدامات بودجه .1
برقــراري ارتبــاط بــا    .2

 مراکز آموزشی

A سه  یط
  سال

A C 1 

  انجام شده است 4تا  1از رتبه  ییهوا حمل و نقلحوزه  يهاهیتوص یه و تماممربوط يهاتیه فعالین کلیب يبندتی*اولو
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 هیتوص -CA/R3 ییمایعملکرد صنعت هواپ يارتقا 

ن اعنو
 توصیه

 وضعیت اقدامات شرح ن فعالیتاعنو

 
وص

ت
ه ی

-C
A/

R3
 

تقا
ار

 ي
واپ

ت ه
صنع

رد 
ملک

ع
مای

 یی

: حفظ سـطح  CA/R3 01/تیفعال
ــل ــاه  قاب ــول در خــدمات فرودگ قب

  مهرآباد

 

ص یساله و تخص 3تا  2 يه برنامه نوسازی: ته1-1 اقدام
 مشاور يریبودجه بکارگ

 اجرا نشده

همزمــان بـا ادامــه   يزات نوسـا یــ: آغـاز عمل 2-1 اقـدام 
 ات استانداردیعمل

 اجرا نشده

  اجرا نشده کارکنان یزشیو انگ یدوره آموزش ي: اجرا3-1 اقدام

ــت ــردن  CA/R3/03: فعالی ــاال ب ب
هــاي  میــزان ترافیــک در فرودگــاه

 کشور یکوچک مترق

ت، تقاضـا و  یظرف ی، بررسي: مطالعات اقتصاد1-3 اقدام
  وضع موجود

  اجرا نشده

و  JARه شده یارا يشنهادی: مطالعه امکانات پ2-3 اقدام
FAR  و مطالعه موارد مربوطه به استفاده از هواپیماهاي

  کوچک 

  اجرا نشده

و اصــالح  يشــنهادیپ يهــاحــل: اعمــال راه3-3 اقــدام
  یمقررات مل

  اجرا نشده

  نامرتبط  ياارانهید یجد يهااستیم سی: تنظ4-3 اقدام

 يهـا تیتمرکـز زدایـی مسـئول    ینجس : امکان5-3 اقدام
  يتجار

  اجرا نشده

  اجرا نشده  : بازنگري طرح جامع شبکه موجود6-3 اقدام

  اجرا نشده  ها طرح شبکه کشوري فرودگاه ی: به روز رسان7-3 اقدام

پرهیـز از تکـرار    يساختار قانونی برا ینی: بازب8-3 اقدام
    یط کنونیشرا

  اجرا نشده
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ن اعنو
 توصیه

 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتاعنو

 
وص

ت
ه ی

-C
A/

R3
 

تقا
ار

 ي
واپ

ت ه
صنع

رد 
ملک

ع
مای

 یی

ــت  ــرو CA/R3/04:فعالیـ ج یتـ
 يهـا رقابت در صـنعت شـرکت  

  ییهوا

هـاي اقتصـادي بـه     : بازنگري سیاست1-4 اقدام
  منظور باال بردن رقابت 

  در دست اجرا

  در دست اجرا  ها : آزاد کردن تعرفه2-4 اقدام

  نامرتبط  ها  مند کردن یارانه: هدف3-4 اقدام

توســـعه  CA/R3/05:فعالیـــت 
 نوسازي ناوگان هوایی يهاروش

هـاي   ها و راه حل : مطالعه دقیق روش1-5 اقدام
  ها ممکن براي عبور از تحریم

  اجرا نشده

هـاي ممکـن    حـل : مطالعه بهترین راه2-5 اقدام
  براي نوسازي و ارتقاي ناوگان

  اجرا نشده

 کــاهش  CA/R3/06: فعالیــت 
ــت  ــمالکی ــرکت یدولت ــاي  ش ه

ــاه ــایی و فرودگـ ــا از هواپیمـ هـ
 انحصار دولت

هــاي  هــاي شــرکت ییــ: ارزیــابی دارا1-6 اقــدام
  مدیریت مستقل يدارا يو انتقال واحدها یدولت

  اجرا نشده

  
ت و مـدیریت  یـ : بررسـی انتقـال مالک  2-6 اقدام

  ها  فرودگاه
  اجرا نشده

  
هـا   ندهی شرکت فرودگاهساما ی: بررس3-6 اقدام

  مدتدر یک یا دو نهاد در میان
  اجرا نشده
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  ییهوا حمل و نقلارتقاي عملکرد صنعت   هیعنوان توص

 CA/R3    هیکد توص

 يارتقا يه از چند بخش مختلف و در راستاین توصیا يه شده برایارا يهاتیفعال  شرح
چنین هاي کشور و همفرودگاه هاي هواپیمایی و مدیریت و ساختار علمکردي شرکت

ش یاند. افزا تشکیل شده ییبهتر مواجه شدن با تاثیرات تحریم امریکا بر صنعت هوا
کوچک کشور و  يها فرودگاه یو حت یاصل يها و حل مشکالت فرودگاه ییکارا

ه ین توصیا یکشور از اهداف اصل یها در مجموعه فرودگاه تینمودن فعال ياقتصاد
 يریو بکارگ ییهوا حمل و نقل يها توسعه شرکت يرقابت برا يفضاجاد یباشد. ا یم

کشور  ییهوا حمل و نقلناوگان فرسوده  يمناسب جهت توسعه و نوساز يهاروش
 دهد. یل میه را تشکین توصیا يها تیگر فعالیز دین

 لوتیپا  ییاجرا   هینوع توص

 یمطالعات   ریسا  

  

 بول در خدمات فرودگاه مهرآباد. حفظ سطح قابل قCA/R3/01فعالیت 

  اهداف
 سازي پتانسیل فرودگاه مهرآباد  بهینه  

 هیتوص ياجزا
هاي کشور در مدت  شرکت فرودگاه يساله فرودگاه مهرآباد از سو 3تا  2ه برنامه نوسازي ی: ته1-1 اقدام

  شش ماه و تخصیص بودجه کافی به منظور بکارگیري مشاور خارجی در صورت نیاز 
 ط استاندارد به طور همزمانیهاي نوسازي و حفظ امکانات در شرا : آغاز انجام فعالیت2-1 اقدام
  الزم براي کارکنان شرکت فرودگاههاي کشور يادآوریهاي آموزشی و  : اجراي همزمان دوره3-1 اقدام

  رساختیز یفیند، بهبود کیج مورد انتظار: بهبود فرآینتا
 ادنوسازي امکانات ویژه در فرودگاه مهرآب 

  هاي کشور شرکت فرودگاه :یدستگاه مخاطب اصل
  سازمان هواپیمایی کشوري :یمخاطب فرع يها ا دستگاهیدستگاه 

 

 کشور یهاي کوچک مترق . باال بردن میزان ترافیک در فرودگاهCA/R3/03فعالیت 
  اهداف

 هاي کوچک و ارتقاي عملکرد فنی و اقتصادي آنها ش ترافیک در فرودگاهیافزا 

  هیوصت ياجزا
آنها،  يتقاضا یا صفر و بررسیترافیک ناچیز  يدارا يها: انجام مطالعات اقتصادي براي فرودگاه1-3 اقدام
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  از. ین ظرفیت هواپیماهاي مورد نییمحاسبه ترافیک بالقوه آنها و تع
 ، مطالعه مشکالت فنیFAR23و  JARه شده توسط یارا يشنهادی: مطالعه امکانات هواپیماهاي پ2- 3 اقدام

  ، عملیات پرواز، نگهداري، خدمه) يناوبر يها ن پرواز با دستگاهیاستفاده تجاري از هواپیماهاي کوچک (قوان
هوایی داخلی و ارزیابی  حمل و نقل یو اصالح مقررات فنی مل يهاي پیشنهاد : اعمال راه حل3-3 اقدام
  کنند. یعمل م یطین شرایکه در چن ییخطوط هوا ییو اجرا يبردار بهره يط اقتصادیشرا

  هوایی حمل و نقلهاي  هاي جدید در قبال یارانه : تنظیم سیاست4-3 اقدام
  یبه مجامع محل يتجار يهاتیاز مسوول یبرخ يتمرکز زدایی و اعطا یسنج : مطالعات امکان5-3 اقدام
ها و  روز شده براي تحلیل آوري اطالعات به : بازنگري طرح جامع شبکه موجود، جمع6-3 اقدام

  کشور) حمل و نقلهاي آینده (از مطالعات طرح جامع  ریزي نامهبر
سال) در شرکت  3تا  2اي هر  ها (مطالعات دوره طرح شبکه کشوري فرودگاه ی: به روز رسان7-3 اقدام

ج مطالعات طرح جامع کشور) و یه آن به سازمان هواپیمایی کشوري (بر اساس نتایهاي کشور و ارا فرودگاه
  رات بازارییآن به تغ ییخگوپاسزان یم یبررس
(وجود تعداد زیادي  یط کنونیپرهیز از تکرار شرا يساختار قانونی و امکانات آن برا ینی: بازب8-3 اقدام

  )فرودگاه بدون ترافیک
  

  رساختیز یفیه آمار و اطالعات، بهبود کیند، تهیج مورد انتظار: بهبود فرآینتا
 هاي کوچک و  هاي جدید به منظور تقویت عملکرد فرودگاه ها و دستورالعمل اي از سیاست تهیه مجموعه

 استفاده در آینده
  

  هاي کشور شرکت فرودگاه، سازمان هواپیمایی کشوري :یدستگاه مخاطب اصل
 يوزارت راه و شهرساز :یمخاطب فرع يها ا دستگاهیدستگاه 

 هاي هواپیمایی ج رقابت در صنعت شرکتی. تروCA/R3/04فعالیت 

  اهداف
 ه شده در مسیرهاي داخلییخدمات ارا يهاي هواپیمایی ایران و ارتقا ن شرکتیرقابت ب ترویج 

  هیتوص ياجزا
هاي  هوایی به منظور باال بردن رقابت و بازدهی شرکت حمل و نقلهاي اقتصادي  : بازنگري سیاست1-4 اقدام

  هواپیمایی
  سازي عرضه و تقاضا ههوایی به منظور بهین حمل و نقلهاي  : آزاد کردن تعرفه2-4 اقدام
  هاي اعمال شده مرتبط با تحریم يهانهیژه در مورد هزیها به و مند کردن یارانه : هدف3-4 اقدام

  
  ندیج مورد انتظار: بهبود فرآینتا
 هوایی حمل و نقلهاي  بین شرکت یبازار رقابت 
  

، ياست جمهوریر يردو نظارت راهب يزی، معاونت برنامه ريوزارت راه و شهرساز :یدستگاه مخاطب اصل
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  يشواري عالی هواپیمایی کشور
  - :یمخاطب فرع يها ا دستگاهیدستگاه 

 

 نوسازي ناوگان هوایی يها. توسعه روشCA/R3/05فعالیت 

  اهداف
  ارتقاي کیفیت خدمات و ایمنی با نوسازي ناوگان هوایی  

  

  هیتوص ياجزا
  ها عبور از تحریم هاي ممکن براي ها و راه حل : مطالعه دقیق روش1-5 اقدام
  هاي ممکن براي نوسازي و ارتقاي ناوگان  : مطالعه بهترین راه حل2-5 اقدام

  

  ناوگان يند، نوسازیج مورد انتظار: بهبود فرآینتا
 هاي نوسازي ناوگان متناسب با موقعیت سیاسی و فنی کشور ن سیاستیبهتر از يا  مجموعه 

  

  هواپیمایی  يها شرکت، يسازمان هواپیمایی کشور :یدستگاه مخاطب اصل
  - :یمخاطب فرع يها ا دستگاهیدستگاه 

 

 هاهاي هواپیمایی و فرودگاه شرکت یدولتمالکیت  کاهش. CA/R3/06فعالیت 

  اهداف
 ا مسئولیت یهاي هواپیمایی و انتقال مالکیت  سازي فعالیت شرکت کاهش مالکیت دولت با خصوصی

  هاي محلی فرودگاه به گروه
  

  هیتوص ياجزا
مدیریت مستقل به  يدارا يو انتقال واحدها یهاي هواپیمایی دولت هاي شرکت یی: ارزیابی دارا1- 6 اقدام

  بخش خصوصی واقعی با اولویت خریداران ایرانی و بررسی ادغام، واگذاري و انتقال مالکیت قبل از تصمیم 
  ها صی یا استانها به بخش خصو ت و مدیریت تجاري فرودگاهی: بررسی انتقال مالک2-6 اقدام
مدت، با توجه به نتیجه  هاي کشور در یک یا دو نهاد در میان ساماندهی شرکت فرودگاه ی: بررس3-6 اقدام
  ها  سازي فرودگاه (قبل) در زمینه خصوصی 6-2 اقدام

  

  رساختیز یفیند، بهبود کی، بهبود فرآيج مورد انتظار: ساختارینتا
 ها و فرودگاه ییمایهواپ يها لکیت شرکتها و ساختار مدیریت و ما مطالعه سیاست  
  

  هاي کشور ، وزارت اقتصاد و دارایی، شرکت فرودگاهيوزارت راه و شهرساز :یدستگاه مخاطب اصل
 ياست جمهوریر يزیر معاونت برنامه :یمخاطب فرع يها ا دستگاهیدستگاه 
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  ینوع اثربخش
 یسازمان یاجتماع ياقتصاد

 نهیکاهش هز  يدتمنیش رضایافزا  یانسان يروین 

 ش درآمدیافزا  ش سطح رفاهیافزا  ها و ستمیس
 ها روش

 يورش بهرهیافزا  ا محصولیت خدمات یفیبهبود ک  مقررات 

  

  ات اجرایکل

 کرد انجامیرو

  یدرون سازمان  يازمند برون سپارین 

مدت زمان

به  سه سالت پنجم در یو فعال ک سالیر مدت ت ششم دی، فعالدو سالاول، سوم و چهارم در  يها تیفعال
 رسد.  یان میبه پا سه سال یه طیکل توص يطور جداگانه انجام خواهند شد. اجرا

 سطح اعتبار

ن شده ییتع متوسطت سوم، یفعال يو برا کمت اول، چهارم، پنجم و ششم، یفعال يسطح استفاده از منابع برا
 است.
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  هاتیفعال يبندتیاولو
زان یم یتیاقدامات حما عنوان

 ریتاث

سهولت  يزمانبند
 اجرا

استفاده از 
 منابع

ب یترت
 تیاولو

فعالیت 
CA/R3/01  
 )(فرودگاه مهرآباد

- A  سال  2طی  A A 1 

CA/R3/03  
 هاي کوچک) (فرودگاه

حذف یا کـاهش   .1
ــر   ــارت بــــ نظــــ

گـذاري بلـیط    قیمت
  هواپیما

2. CA/R3/05  
ــتقو .3 ــاختار ی ت س

ســـازمان  ياقتصــاد 
 يکشــور ییمــایهواپ

)CA/R2/02( 

B  سال  2طی  B B 2 

CA/R3/04  
(رقابت در صنعت 

 هواپیمایی)

- B  سال  2طی B A 4 

CA/R3/05  
 )(نوسازي ناوگان

 یاسیاقدامات س .1
دولـــت در جهـــت 

 ها میرفع تحر

A  سال  3طی  A A 1 

CA/R3/06  
(رهاسازي از مالکیت 

 دولت)

1. CA/R2/02 B  سال  1طی  B A 3 

 انجام شده است 4تا  1از رتبه  ییهوا حمل و نقلحوزه  يهاهیتوص یو تمام همربوط يهاتیه فعالین کلیب يندبتی*اولو
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هـاي   هاي انجام شده، در حال انجام و تا حدودي انجام شده ذیـل توصـیه   فعالیت  -1پیوست 
  اي جاده حمل و نقلمرتبط با سازمان راهداري و 

 تیبخش ترانز  
ن اوعن

 وصیهت
 وضعیت اقدامات شرح فعالیت نواعن

 
یه 

وص
ت

TR
/R

1
- 

ج و
روی

ور ت
نظ

ه م
ي ب

شور
ت ک

ررا
 مق

هیه
ت

 
سا

ي م
ساز

گ 
اهن

هم
ی

یت
رانز

ه ت
ط ب

ربو
ل م

 

: TR/R1/01فعالیت 
ایجاد یک نهاد 

سازي براي  هماهنگ
 توسعه ترانزیت

 حمل و نقل: انتخاب چند کارشناس ارشد 1 اقدام
 و افراد کمیته ترانزیتبراي پیشنهاد ریاست 

تاحدودي 
 انجام شده 

: بکارگیري چند کارشناس عمران که از 2 اقدام
اعضاي نیروي کاري هستند با در نظر گرفتن تعدادي 

 از مهارتها

تاحدودي 
 انجام شده 

هاي مختلف  : برگزاري جلسات بین وزارتخانه3 اقدام
براي تعیین اقدامات مختلف طراحی شده در زمینه 

 خارجی تسهیل ترانزیت داخلی و

تاحدودي 
 انجام شده 

: TR/R1/01فعالیت 
ایجاد یک کمیته ملی 
براي تسهیل تجارت و 

 حمل و نقل يها روش

آوري تقاضاهاي کاندیداتوري در کمیته  : جمع1 اقدام
 گردد که از چهار عضو تشکیل می

 انجام شده 

 انجام شده  : ایجاد کمیته و تعریف برنامه کاري آن 2 اقدام
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 ناعنو
 وصیهت

 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتواعن

صیه
تو

 R
/R

2
 - 

یت
رانز

ت ت
لیا

عم
ي 

 برا
سب

منا
ي 

ضا
ک ف

د ی
جا

ر ای
ظو

 من
 به

نی
انو

ت ق
داما

ي اق
گیر

کار
ب

 

ــت   TR/R2/03:فعالیـ

اصــالح قــوانین ترانزیتــی 
مربوط به کاالهاي عبوري 
از ایـــران (قـــانون ســـال 

ــوانین 1996 ) و اجــراي ق
مربوط به آن (قانون سال 

1998( 

: شناسایی قوانین و مقررات محـدود کننـده   1 اقدام
 تبادالت تجاري

تاحدودي 
 انجام شده

: ساماندهی مشورت بـا بخشـهاي مختلـف،    2 اقدام
نظارت گروه کاري ترانزیت به منظور دسـتیابی بـه   
پیش نویس قوانین مقتضی با استفاده از موافقتنامه 

  عمومی تعرفه و تجارت

تاحدودي 
 انجام شده

: درخواست از دولـت بـراي بکـارگیري ایـن     3 داماق
ــدگان   ــه نماین ــررات وانتشــار آن و توصــیه آن ب مق

 دیپلماتیک کشورهاي همسایه ایران

تاحدودي 
 انجام شده

ــت   TR/R2/06:فعالیـ

مستثنی کـردن کاالهـاي   
ترانزیت از قوانین مربـوط  
 به ممنوعیت برخی کاالها

نهاد یک : بازنگري پیش نویس قوانین و پیش1 اقدام
 اصالحیه

 انجام شده

ــن  2 اقــدام ــراي اجــراي ای ــت ب : درخواســت از دول
 اصالحیه

 انجام شده 

: ارائه دسـتورالعملهاي جدیـد بـه نهادهـاي     3 اقدام
 اجرایی

 انجام شده

ــت   TR/R2/07:فعالیـ

هاي  بازنگري جدول تعرفه
 گمرکی

: سـاماندهی از جلسـات در وزارت دارایـی و    1 اقدام
دي و وزارت بازرگانی براي پـرداختن بـه   امور اقتصا

 روشهاي کاهش نرخ عوارض و مالیات

 درحال انجام

: محاسبه تاثیر واقعـی و بلندمـدت کـاهش    2 اقدام
 نرخ عوارض و مالیات بر روي کاالها 

 درحال انجام

: پیشنهاد قانونی در این زمینه و تصویب آن 3 اقدام
پایـان سـال   هاي جدید در  در مجلس، انتشار تعرفه

 مالی و اعمال آن در شروع سال جدید

درحال انجام 
 است

  تیبخش ترانز  
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ن اعنو
 وصیهت

 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتواعن

صیه
تو

 T
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ت ت
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 TR/R2/08:فعالیت 

بازنگري قوانین مربوط به 
تخلفات هاي  جریمه

 ترانزیتی

: شناسایی قوانین مربوط به روشهاي 1اقدام 
بازدارنده گمرکی و مقایسه آنها با قوانین توصیه 

 شده از سوي سازمان جهانی گمرك

تاحدودي 
 انجام شده 

 : پیشنهاد اقدامات جدید2اقدام 
تاحدودي 
 انجام شده 

گیرانه منازعات گمرکی  : طرح قوانین پیش3اقدام 
س و رایزنی براي تصویب اینگونه قوانین از در مجل

 سوي نمایندگان و اعالم اینگونه مصوبات 

تاحدودي 
 انجام شده 
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 TR/R3/01:فعالیت 
 one-stopتقویت 

shop اح شده در افتت
بندرعباس مفهوم 

 باشد مین

: شناسایی جریانهاي اطالعاتی مختلف که 1 اقدام
آوري و به مجریان  صورت الکترونیکی جمعه ب

 شوند  مراکز خدماتی بندرعباس ارائه می

ــام   ــدودي انج تاح
 شده 

: ایجاد یک واسطه ارتباطی بین سیستم 2 اقدام
براي  گمرك و سیستم بانک ملی (و دیگر بانکها)

 تبادل اطالعات

 درحال انجام 

 درحال انجام  : اطمینان از اعطاي مجوز 3 اقدام

 TR/ R3/02: فعالیـت 

ــاي   ــف معیارهــ تعریــ
 دستیابی به این امر  

ها و معیارهاي  : مشخص کردن قیمت1 اقدام
 واقعی 

ــام   ــدودي انج تاح
 شده 

: ایجاد یک کمیسیون مسئول بررسی 2 اقدام
اي کارکنان و صدور گواهینامه  تواناییهاي حرفه

براي شرکتهاي تقاضا کننده و همچنین ابطال 
 ها نامه این گواهی

ــام   ــدودي انج تاح
 شده 

ــام   نویس و انتشار قوانین مربوطه : ارائه پیش3 اقدام ــدودي انج تاح
 شده 

 TR/ R3/03: فعالیـت 

ــی   ــهیل دسترســ تســ
هـاي بـاربري بـه     شرکت

 کارت اعتباري

با سیستم بانکداري (و مسئولین : مذاکره 1 اقدام
پولی) درباره شرائط داشتن صالحیت تسهیالت 

 مالی و ابزارهاي رسیدن به این تسهیالت 

ــام   ــدودي انج تاح
 شده 

: پیش نویس راهنماي اخذ تسهیالت مالی 2 اقدام
 با همکاري بانکها

ــام   ــدودي انج تاح
 شده 

: ساماندهی جلسات به منظور باال بردن 3 اقدام
هاي  هاي کارگزاران با همکاري شعب بانک اهیآگ

 اصلی

ــام   ــدودي انج تاح
 شده 
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 TR/ R3/04: فعالیت

اصالح قوانین و مقررات 
هاي  اجرایی در ایستگاه

 بازرسی

: بازنگري قوانین مربوط به ایجاد و ساماندهی 1 اقدام
 هاي بازرسی  ایستگاه

 تاحدودي انجام شده 

: استقرار مامورین گمرك (بخش مراقبت) در 2 اقدام
 هاي بازرسی  ایستگاه

 تاحدودي انجام شده 

: برقراري یک سیستم مراقبتی مداوم در ایـن  3 اقدام
بـه مسـئولین    نقاط به منظور ثبت هر واقعه و اخطار

 در صورت بروز هر گونه مشکل

 تاحدودي انجام شده 

 TR/ R3/05:فعالیت 
 ایجاد ارتباط بین

سیستم هاي ردیابی 
 فیزیکی

آوري اطالعـــات فنـــی در زمینـــه  : جمـــع1 اقـــدام
 هاي ردیابی  خصوصیات هر یک از سیستم

 تاحدودي انجام شده 

ل دو : تعریف اطالعات مورد نیـاز بـراي تبـاد   2 اقدام
ــاي     ــی پیامه ــات و طراح ــه اطالع  XML-EDIطرف

 مربوطه

 تاحدودي انجام شده 

: ایجاد یک پروتکل همکـاري بـین نهادهـاي    3 اقدام
 مختلف

 تاحدودي انجام شده 

ــت   TR/ R3/06:فعالی
توســــعه موسســــات  

 آموزشی

هاي صـورت گرفتـه در ایـن     : شناسایی تالش1 اقدام
 اي هاي حرفه زمینه توسط انجمن

 دودي انجام شده تاح

هاي آموزشی براي هر حرفـه و   : تعریف برنامه2 اقدام
برقراري ارتباط بـا نهادهـاي موجـود و درخواسـت از     

 هاي آموزشی جدید آنها براي توسعه دوره

 تاحدودي انجام شده 

هایی کـه   : ایجاد موسسات آموزشی در استان3 اقدام
موجـود   نیاز وجود دارد و این نیازها توسط موسسات

 اند برآورده نشده

 تاحدودي انجام شده 
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ایجاد یک  TR/ R3/07:فعالیت 
پایگاه اطالعات مربوط به 

 کارگزاران اقتصادي

عالیت واحد به : تعیین یک شماره ف1 اقدام
 آوري و شناسایی آمار اقتصادي منظور جمع

 تاحدودي انجام شده 

: ذکر مشخصات این پایگاه اطالعاتی 2 اقدام
و روشهاي دسترسی به آن و به روز سازي 

 آن

 تاحدودي انجام شده 

آوري  نویس پروتکل جمع: پیش3 اقدام
اطالعات (در هنگام ایجاد شرکت/ یا در 

 ن) و مشاورههنگام ثبت آ

 تاحدودي انجام شده 
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ایجاد  TR/R4/01:فعالیت
رقابت بیشتر در زمینه باربري و 

 انبار کاال

هـاي   : بـازنگري در مشخصـات بخـش   1 اقدام
ه بـــار در ســـکوهاي مســـئول رســـیدگی بـــ

 لجستیکی 

تاحدودي 
 انجام شده 

ط انبـار  ی: تغییر قوانین مربوط به شـرا 2 اقدام
گمرك از طریق اعطـاي مجـوز بـراي سـاخت     

 انبار گمرك 

تاحدودي 
 انجام شده 

 : انتشار و بکارگیري قوانین مربوطه3 اقدام
تاحدودي 
 انجام شده 

ساخت  TR/R4/02: فعالیت
 ت در طولهاي استراح محل
 ها راهبزرگ

: تعریــف یــک طــرح عملیــاتی بــراي 1 اقــدام
حفاظت از محیط زیست در طول مسـیر و در  

هاي پارکینگ، پـیش نـویس مشخصـات     محل
 استاندارد

تاحدودي 
 انجام شده 

: اعالم مناقصه براي ساخت و مدیریت 2 اقدام
 هاي استراحت   محل

تاحدودي 
 انجام شده 

هـاي   هـاي بازرسـی محـل    : ایجاد گروه3 اقدام
 پارکینگ در هر استان

تاحدودي 
 انجام شده 

بهبود  TR/R4/03:فعالیت
وضعیت مسیرهاي اصلی 

 المللی ترانزیت بین

ــدام ــرفتن   1 اق ــرار گ ــدنظر ق ــان از م : اطمین
ـ  طـور پیوسـته   ه بهسازي مسیرهاي ترانزیتی ب

 اي در طرح جامع شبکه جاده

تاحدودي 
 انجام شده 
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ــت  TR/R5/01:فعالیـــــ
سازي نسبت بـه ایـن    آگاه

مســئله کـــه در صـــورت  
ــارت   ــتفاده از ک  TIRاس

نیــازي بــه اســناد داخلــی 
 ترانزیت وجود ندارد

: بررسی این موضوع کـه آیـا تصـمیم در    1 اقدام
از سـوي اداره گمـرك اخـذ شـده یـا      این زمینه 

 خیر.  

 انجام شده 

: اعالم تصمیم اتخاذ شده به تمامی دفاتر 2 اقدام
 گمرك و در معرض دید قرار دادن آن

 انجام شده 

: صدور اطالعیه رسمی در مطبوعـات بـه   3 اقدام
 منظور آگاه سازي دست اندرکاران ذیربط

 انجام شده 

 TR/R5/03: فعالیــت

ــازي ا ــکنرهاي نوســ ســ
 گمرك بندرعباس

ترین تجهیزات اسکن  : شناسایی پیشرفته1 اقدام
به منظـور انتقـال الکترونیکـی اطالعـات واردات     

 اطالعات صادرات 

تاحدودي انجام 
 شده 

ــدام ــیش2 اق ــه   : پ ــوط ب ــویس مشخصــات مرب ن
 تجهیزات و برگزاري مناقصه بین المللی

تاحدودي انجام 
 شده 

ت و ارتباط آنها با سیسـتم  : نصب تجهیزا3 اقدام
 اطالع رسانی گمرك و سیستم شرکت تایدواتر  

تاحدودي انجام 
 شده 

 TR/R5/04: فعالیــت

ــه  ــل اظهارنام ــاي  تکمی ه
 گمرکی از قبل

ل یتکمسنجی فنی از قبل  : بررسی امکان1 اقدام
 ها پس از رسیدن و تائید بار  اظهارنامه نمودن

تاحدودي انجام 
 شده 

نویس مشخصات این اصالحات که  ش: پی2 اقدام
ــش   ــط بخ اداره  ASYCUDA/SYDONIAتوس

 کل گمرك انجام خواهد شد.

تاحدودي انجام 
 شده است

تاحدودي انجام  : انطباق با قوانین گمرکی 3 اقدام
 شده است
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 TR/R5/05: فعالیــت

فراهم آوردن زمینـه ارایـه   
هاي گمرکـی در   اظهارنامه

 هاي اینترنتی  سایت

: اصالح قوانین مربـوط بـه دسـتیابی بـه رایانـه      1 اقدام
 ادارات گمرك و ایجاد دسترسی اینترنتی

درحال 
 انجام 

درحال  : تهیه یک اظهارنامه دقیق گمرکی 2 اقدام
 انجام 

درحال  برداري از فرمهاي جدید اظهارنامه : بهره3 اقدام
 انجام 

ــت  TR/R5/08:فعالیـــــ
تامین دسترسی به پایگـاه  

ــاتی  ــارگزاران اطالعــ کــ
 یخارج

هاي مختلـف اطالعـات    از پایگاه یفهرست: تهیه 1 اقدام
و کشــورهاي مقصــد،   موجــود در کشــورهاي مبــدا  

هـاي   گونـه بانـک   شناسایی امکانات دسترسـی بـه ایـن   
 اطالعات و جزئیات مربوط به نحوه تماس با آنها 

تاحدودي 
انجام 
 شده 

ــدام  ــت 2اق ــاد موافق ــذاکره    : انعق ــا م ــاوره ی ــه مش نام
هـاي   درخصوص دسترسی دائم با مالکان اینگونه پایگاه

 اطالعات

تاحدودي 
انجام 
 شده 

هاي مربـوط بـه    : تهیه پیش نویس دستورالعمل3 اقدام
هاي  مختلف و روش ردیابی شرکتهاي اطالعات  پایگاه

 خارجی

تاحدودي 
انجام 
 شده 
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 TR/R7/01: فعالیـــــت 
هاي پایان دادن به بازرسی

  اي جاده
 در داخل کشور 

کارکنان شـاغل  : تهیه لیستی از نقاط بازرسی، 1 اقدامنقش 
اي در ایــن  هــاي بودجــه در ایــن بخــش و محاســبه هزینــه

 فعالیتها
 انجام شده 

: حذف نقاط بازرسی مطابق با تدابیر مناسب قانونی 2 اقدام
 و منطبق با اصول و قواعد قانونی قابل اعمال در مجوزها 

 انجام شده 

هـاي   : رها کردن، یا حتی تخریب این گونه ایسـتگاه 3 اقدام
 شهرسازيبازرسی، جابجایی کارکنان در داخل وزارت راه و 

یا دیگر ارگانها و یا تشویق آنهـا بـراي پیوسـتن بـه بخـش      
 خصوصی  

 انجام شده 

ــت  TR/R7/03:فعالیــــ
بکارگیري عالمت مربـوط  
به کاالهـاي خطرنـاك در   

 حمل و نقـل ل نقلیه یوسا
  اي جاده

ســی و : ایجــاد یــک پایگــاه اینترنتــی بــه زبــان فار1 اقـدام 
ــیون    ــه کنوانس ــوط ب ــات مرب ــده جزئی انگلیســی در برگیرن

بنـدي کاالهـاي خطرنـاك از سـوي      طبقه ،ADRالمللی  بین
هاي عملی، بـه همـراه    سازمان ملل (کتاب نارنجی) و توصیه

هاي حـاوي اطالعـات مربـوط بـه واکـنش بـه        داشتن برگه
 شرایط اضطراري درصورت بروز یک تصادف.

 انجام شده 

نـویس یـک بروشـور عمـومی دربــاره      تهیـه پـیش  : 2 اقـدام 
حمـل و  هـاي   سواالت مطرح شده و توزیع آن بـین شـرکت  

 نقل
 انجام شده 

هاي قابل اعمال درصـورت عـدم    : بازنگري درجریمه3 اقدام
گونه مفاد و توزیع عمده سـریع آنهـا از طریـق     انطباق با این

 برگزاري رویدادهاي مربوط به ایمنی راه. 
 انجام شده 
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 TR/R9/01: فعالیــت

بازنگري توافقات دو جانبه 
 بین ایران و ترکیه

: برگــزاري یــک جلســه بــا حضــور مقامــات 1 اقــدام
حمـل و  رتبه در شهر بازرگان، بـین مسـئولین    عالی
   ترکیهو گمرك  نقل

 انجام شده 

: آغاز مذاکرات بر اساس پیشنهادات حاصـل  2 اقدام
 از جلسه بازرگانان

 انجام شده 

: اعمال اصالحات صورت گرفتـه در توافقـات   3 اقدام
 دو جانبه و بکارگیري آن از سوي دو دولت 

 انجام شده 

آغـاز   TR/R9/02:فعالیت
ــاال   ــطح ب ــذاکرات در س م

از  دربـاره امکــان اســتفاده 
ــین    ــی بـ ــاي ریلـ واگنهـ

 CISهاي  دولت

: تهیه فهرستی از فعالیتهاي طراحی شده به 1 اقدام
ریلـی بـین ایـران و     حمـل و نقـل  منظور روانسازي 

  CISکشورهاي 

 انجام شده 

: گنجاندن برنامـه مربـوط بـه اقـدامات الزم     2 اقدام
براي توسعه ترانزیت ریلی بین بنـدرعباس و منطقـه   

 در یک جلسه در سطح وزیران میانهقفقاز یا آسیاي 

 انجام شده 

: برداشتن گامهاي موثر همراه با سـازمانهاي  3 اقدام
بـین المللـی پیشـرو بـه منظـور آگـاه        حمل و نقـل 

ها در زمینـه بهبـود کـه از     ساختن آنها از درخواست
 سوي مسئولین ایرانی ارایه شده است

 انجام شده 

مشترك در هر  لحمل و نق: تنظیم اسناد 4 اقدام
درب به  حمل و نقلدو شبکه براي پوشش دادن به 

 درب

 انجام شده 
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یه 

وص
ت

TR
/R

9
 - 

ین
 و ب

نبه
 جا

 دو
اي

ریه
مکا

ج ه
روی

ت
لی

لمل
ا

 

 TR/R9/04:فعالیــــــت
افزایش تعداد مجوزهـاي  
داده شــده بــه راننــدگان 

 کامیون ایرانی

اي و  هـاي منطقـه   حمایت سـازمان : جلب 1 اقدام
ــه      ــار ب ــردن فش ــه وارد ک ــی در زمین ــین الملل ب
ــق     ــتان از طری ــان و ترکمنس ــئولین آذربایج مس

 مذاکرات فنی و اقتصادي 

ــدودي  تاحــــ
 انجام شده 

: آغاز مذاکرات رده باال (در سـطح رئـیس   2 اقدام
ــا وزیــر راه و    ــوري و ی ــازجمه ) بــراي يشهرس

 دستیابی به نتایج مطلوب

ــ دودي تاحــــ
 انجام شده 

: مطلـع کـردن عوامـل ایرانـی نسـبت بـه       3 اقدام
 احتماالت جدید

ــدودي  تاحــــ
 انجام شده 
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ــت  TR/R10/01:فعالیــ
اسـتفاده از دسـتورالعمل   

ارسـال کننـده    موسسات
 کاال

ي اسـتفاده  : درخواست از تمامی عوامل برا1 اقدام
  "کاال حمل و نقلالعمل عامل  اعالم دستور"از 

 انجام شده 

 حمــل و نقــلهــاي  : اســتفاده از انجمــن2 اقــدام
المللی در راستاي تالش براي افـزایش میـزان    بین

اعالم دسـتورالعملهاي  "استفاده از سند استاندارد 
 "حمل و نقلعامل 

 انجام شده 

سیســتم : ایجــاد یــک واســطه بــین    3 اقــدام
بـه   اپراتـور ترمینـال شـهید رجـایی    رسـانی   اطالع

ــه   ــتاندارد مربوطـ ــام اسـ منظـــور دریافـــت پیغـ
)(IFTMIN   و توزیع اطالعات بین کارگزاران 

 انجام شده 
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: ENV/01/02فعالیـــــت 
اســـــتخدام و آمـــــوزش 
ــار  ــابی آث کارشناســان ارزی
زیست محیطی و مدیریت 
محیط زیست در سـازمان  

 حفاظت از محیط زیست

: ارزیابی دقیق نیازها در زمینه 1-2 اقدام
نیروي انسانی و آموزش در بخش محیط 

 زیست

تاحدودي انجام 
  شده

هاي آموزشی براي  : اجراي برنامه2-2 اماقد
 دفتر مدیریت محیط زیست

   نامرتبط

  

   



 135مدت                                                                                                               هاي کوتاه توصیه - فاز اول

 

  يا شبکه جادهبخش  
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 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتواعن
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ایجـاد   RN/R1:/01فعالیت
ري گـذا  سامانه ملـی شـماره  

 مسیر براي انواع مختلف راه

: ایجاد سامانه شماره گذاري مسیر براي 1-1 اقدام
 ي اصلیها راهشبکه ملی 

تاحدودي  
  انجام شده

: ایجاد سامانه شماره گذاري مسیر براي 2-1 اقدام
 ي فرعی و روستاییها راه

 نامرتبط

ایجـاد   RN/R1:/02فعالیت
 سامانه اطالعات راه

 حمـل و نقـل  ري پایگاه اطالعـات  : بازنگ1-2 اقدام
 اي جاده حمل و نقلموجود در سازمان راهداري و 

 (RIS)و تعریف معماري پایگاه اطالعاتی راه 

تاحدودي  
  انجام شده

: تهیه اطالعـات الزم در مـورد وضـعیت    2-2 اقدام
راه، طراحــی قالــب (فرمــت) گــردآوري اطالعــات  

اي میــدانی پــس از کــالیبره کــردن نــرم افــزار بــر
 استفاده در شرایط کشور

تاحدودي 
  انجام شده

: آغـاز جمـع آوري اطالعـات میـدانی و     3-2 اقدام
ندي اطالعـات در قالـب قابـل اسـتفاده در     بدسته
 رایانه

تاحدودي  
  انجام شده

ــدام ــر،   4-2 اق ــه تعمی ــاي پای ــه ه ــین هزین : تعی
بازســازي، توســعه و ســاخت راه جدیــد بــراي هــر 

 استان

  انجام شده 

: تهیه برنامـه زمـانی آمـوزش کارکنـان     4-1 اقدام
کشـور   اي جـاده  حمـل و نقـل  سازمان راهـداري و  

 براي استفاده از سامانه مدیریت نگهداري راه

 نامرتبط 
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ایجاد RN/R2: /02فعالیت 
سامانه مدیریت و نگهـداري  

هـاي   راه بـراي تهیـه برنامـه   
 نگهداري راه

: طراحــی معمــاري ســامانه (نیازهــاي  1-2 اقــدام
 افزاري) افزاي و سخت نرم

 انجام شده

ــدام ــا ایجــاد  2-2 اق ــامانه ب : توســعه مقــدماتی س
هاي گردآوري اطالعـات، پـردازش، تحلیـل و     رویه

 سازي بهینه

  انجام شده

ــدام ــامانه مــدیریت    3-2 اق ــتی آزمــایی س : راس
 نگهداري راه در شبکه آزمایشی منتخب (پایلوت)

  انجام شده

: اطالع رسانی به وزارت راه و شهرسازي 4-2 اقدام
 و سایر ذینفعان در مورد واحد مدیریت روسازي

   نامرتبط 

: اجــرا و ارزیــابی ســامانه مــدیریت    5-2 اقــدام
 شبکه نگهداري راه در کل

تاحــــدودي 
  انجام شده
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الح صاRN/R3/01: فعالیت
هاي تخصیص بودجه به  روش

نگهداري راه بر اساس رویکرد 
 مبتنی بر نیاز

هاي موجود در کمیته  : بازنگري رویه1- 1 اقدام
 راهبري واحد مدیریت روسازي

 انجام شده  

ها در سطوح مرکزي و  : تعریف مسئولیت2-1 اقدام
 استانی براي تدارك و پیگیري بودجه نگهداري

 انجام شده  

هاي جدید تخصیص  : اعمال سیاست3-1 اقدام
 بودجه

تاحدودي انجام 
  شده

بازنگري  RN/R3/02:فعالیت
 هاي ارجاع کار و پرداخت رویه

هاي موجود در کمیته  : بازنگري رویه1- 2 اقدام
 راهبري واحد مدیریت روسازي

تاحدودي انجام   
  شده

: انتقال مسئولیت امور پیمان و رسیدگی 2-2 اقدام
ریزي و نظارت راهبردي به وزارت  از معاونت برنامه
 راه و شهرسازي

  نامرتبط

 : تعریف مسئولیت در وزارت راه و3-2 اقدام
شهرسازي در سطوح مرکزي و استانی براي تدارك 

 ها و مدیریت پروژه

  نامرتبط  

: متوقف کردن استفاده از فهرست بها در 4-2 اقدام
 مناقصات و ارجاع پیمان

  نامرتبط  

: تهیه دستورالعمل شرایط عمومی پیمان  5-2 اقدام
 یین صالحیت پیمانکار)وزارت راه و شهرسازي (تع

  نامرتبط

: تهیه دستورالعمل جامع مدیریت 6- 2 اقدام
 قراردادهاي وزارت راه و شهرسازي

  نامرتبط  
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 RN/R5: /01فعالیـــت 

ــوز  ــابی، آم ــاي ارزی ش و اعط
گواهینامــه بــه کارشناســان   

 ساخت و نگهداري راه

ــدام ــان و  1-1اقـ ــداد مهندسـ ــابی تعـ : ارزیـ
کارشناسان فعـال و میـزان نیـاز وزارت راه و    

 شهرسازي به آنها

  انجام شده

: شناسایی دانـش و مهـارت مـورد    2-1 اقدام
 نیاز براي کارشناسان

  انجام شده

وزش داخلی : ارزیابی روش هاي آم3-1 اقدام
براي تدارك کارایی و شایستگی مورد نیاز 

 جایگاههاي شغلی

  انجام شده

: تهیه برنامه هاي آموزشی رسمی 4-1 اقدام
 و داخلی

  انجام شده

: اعطاي گواهینامه به افراد داراي  5-1 اقدام
 صالحیت بیش از حداقل الزم

  انجام شده

بازنگري RN/R5: /02فعالیت
مدیران و  هاي جذبسیاست

تدوین راهبرد استخدام و 
آموزش کارشناسان اقتصاد و 

 حمل و نقلریزان برنامه

هاي مدیریتی  : بازنگري موقعیت1-2 اقدام
 شهرسازي در وزارت راه و

   نامرتبط

هاي استخدامی : بازنگري سیاست2-2 اقدام
به منظور فراهم ساختن زمینه ارتقاي درون 

 سازمانی

  انجام شده

: بازنگري شرایط براي بکارگیري 3-2 اماقد
 و کارشناسان اقتصاد حمل و نقلریزان  برنامه

ــدودي    ــا ح ت
 انجام شده 
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بـه روز   RN/R6: /01فعالیت 
هـاي طراحـی    نامهکردن آیین

 یمهندس

: به روز کردن آیین نامـه هـاي   1-1 اقدام
 فعلی طراحی مهندسی

ــدودي تا  حــــ
 انجام شده 

: تهیــه مجموعــه اي از نقشــه 2-1 اقــدام
هاي استاندارد بـراي تمـام پـروژ ه هـاي     

 ساخت و ساز

ــدودي   تاحــــ
 انجام شده 

: به روز کردن آیین نامـه هـاي   3-1 اقدام
طراحی مهندسی تونـل بـر اسـاس آیـین     

هاي بین المللـی قابـل قبـول بـراي     نامه 
 شرابط کشور

ــدودي تا  حــــ
 انجام شده 

ــت ــه RN/R6: /02فعالی تهی
 استانداردهاي تضمین کیفیت

: تهیـه اسـتانداردهاي تضـمین    1-2 اقدام
کیفیت براي نظارت و بررسی طرح هـاي  

 مهندسی

ــدودي تا  حــــ
 انجام شده 

سازي دستورالعمل ملـی   : آماده2-2 اقدام
 تنظارت بر ساخ

ــدودي تا  حــــ
 انجام شده 
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 RTI/R1 :/01فعالیـــت 
هـا و   راهبرد ارتقاي سیاست

 حمل و نقلمقررات صنعت 
 اي جاده

هـاي جـاري    سیاست: ارزیابی انتقادي 1-1 اقدام
 اي جاده حمل و نقل

تاحــــدودي  
 انجام شده 

ــدام ــوز  2-1 اق ــاي مج ــوه ي اعط ــازنگري نح : ب
 اي جاده حمل و نقلفعالیت در 

تاحــــدودي  
 انجام شده 

هــاي تمدیــد مجــوز  : بــازنگري روش3-1 اقــدام
 حمل و نقلخودروها و مجوز شرکت 

تاحــــدودي  
 انجام شده 

هـاي ورود بـه    حـدودیت : آزادسـازي م 4-1 اقدام
 بازار

تاحــــدودي  
 انجام شده 

: ثبت تخلف از قوانین و بهبود اعمـال  5-1 اقدام
 قانون

تاحــــدودي  
 انجام شده 

: بــازنگري سـامانه صــدور گواهینامــه  6-1 اقـدام 
 رانندگی

 انجام شده  

: بازنگري سامانه ثبـت و معاینـه فنـی    7-1 اقدام
 وسایل نقلیه

 انجام شده  

: بازنگري قوانین مربوط به بار بیش از 8-1 قداما
 حد مجاز

 انجام شده  

: بازنگري سامانه قیمت گذاري و اخـذ  9-1 اقدام
 مالیات وسایل نقلیه

 انجام شده  

: تعریف الزامات قوانین جـایگزین یـا   10-1 اقدام
 جدید و نحوه اعمال آنها

 انجام شده  
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بهبـــود  RTI/R2:/01فعالیـــت
 حمـل و نقـل  ساختار سازمانی 

 اي جاده

: بـازنگري و بـازتعریف عملکـرد    1-1 اقدام
 واحدهاي سازمانی و وظایف آنها

 انجام شده

: بازنگري و بازتعریف فرایندهاي 2-1 اقدام
 سازمانی

 انجام شده

: تخصـیص منـابع کـافی بـراي     3-1 اقـدام 
 هاي اداري انجام فعالیت

تاحدودي انجـام  
 شده

ــاد  RTI/R2:/02فعالیـــت ایجـ
ســازمان اداري بــراي صـــدور   
مجوز و توسعه ابزارهاي نظارتی 

حمـل و  در سازمان راهـداري و  
 اي جاده نقل

افزاري براي کـار بـا    : طراحی نرم1-2 اقدام
 سامانه اطالعات

حدودي انجـام  تا
 شده

: طراحی سخت افزار مـورد نیـاز   2-2 اقدام
 براي کار با سامانه اطالعات

حدودي انجـام  تا
 شده

: آمــوزش کارکنــان اداره بــراي 3-2 اقــدام
ــده    ــازطراحی ش ــامانه ي ب ــتفاده از س اس

 حمل و نقلنظارت بر 

حدودي انجـام  تا
 شده

ي سـرمایه مـورد    : تامین بودجه4-2 اقدام
 سامانهنیاز و هزینه هاي عملیاتی 

حدودي انجـام  تا
 شده
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ن اعنو
 وصیهت

 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتواعن

 
صیه

تو
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تقا
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 اي

بررســــی  RTI/R3/01:فعالیــــت
ــتانداردهاي حرفــه   ــات اس اي  الزام

 (بازنگري سامانه صدور مجوز)

: شناسایی دانش و مهـارت مـورد   1-1 اقدام
 اي اي و اجاره باربري کرایه هاي نیاز شرکت

 انجام شده  

: شناسایی دانش و مهـارت مـورد   2-1 اقدام
 اي نیاز رانندگان حرفه

 انجام شده  

کارگـــــاه RTI/R3/2a:فعالیـــــت
ــراي نوســازي     ــی عملــی ب آموزش

 حمل و نقلناوگان 

هـاي   سازي و اجـراي دوره  ه: آماد1-2 اقدام
 آموزشی براي مربیان

حــــدودي تا 
  انجام شده

ســـازي محتویـــات  : آمـــاده1-1-2 اقـــدام
 هاي آموزشی   دوره

حــــدودي تا 
 انجام شده 

 : انتخاب مربیان2-1-2 اقدام
حــــدودي تا 

 انجام شده 

هـــاي  : همـــاهنگی مهـــارت3-1-2 اقــدام 
 آموزشی مربیان

حــــدودي تا 
 انجام شده 

 : اجراي کارگاه آزمایشی2-2 اقدام
حــــدودي تا 

 انجام شده 

حــــدودي تا  : ارزیابی کل فعالیت3-2 اقدام
 انجام شده 
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ن اعنو
 وصیهت

 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتواعن

 
صیه

تو
 

RT
I/

R3
- 

اده
ل ج

ونق
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حم
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یات
عمل

ی 
ارای

ي ک
تقا

ار
 

 اي

سـازي   آمـاده RTI/R3/2b: فعالیت
ــراي     دوره ــی ب ــوزش عمل ــاي آم ه

 اي رانندگان حرفه

هـاي   سـازي و اجـراي دوره   : آماده1-2 اقدام
 وزشی براي مربیانآم

 انجام شده

ســـازي محتویـــات  : آمـــاده1-1-2 اقـــدام
 هاي آموزشی   دوره

 انجام شده

 انجام شده : انتخاب مربیان2-1-2 اقدام

هـــاي : همـــاهنگی مهـــارت3-1-2 اقـــدام
 آموزشی مربیان

 انجام شده

 انجام شده هاي آزمایشی: برگزاري دوره2-2 اقدام

 انجام شده ی کل فعالیت: ارزیاب3-2 اقدام

ایجـاد شـبکه   RTI/R3/03: فعالیت
حمـل  اي  (مرکز) ملی آموزش حرفه

 اي جاده و نقل

: ارزیــابی نیازهــاي آموزشــی    1-1 اقــدام 
 موسسات باربري و رانندگان

تاحـــدودي 
 انجام شده
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  يا جاده یمنیابخش  
ن اعنو

 وضعیت اقدامات اقداماتشرح  ن فعالیتواعن وصیهت

صیه
تو

 
RS

/R
1

- 
نی

ایم
ت 

یری
مد

ي 
تقا

ار
 

ــت ارایــه RS/R1/02: فعالی
گـــزارش ســـاالنه آمـــاري از 

اي (ارایـــه  تصـــادفات جـــاده
هــــا، رونــــدها و   پیشــــرفت

اي داخلـی و   هاي مقایسه داده
المللی به منظـور ارزیـابی    بین

 عملکرد)

: تنظیم شـرح خـدمات و انتخـاب    1-2 اقدام
 مجري

 حدودي انجام تا
  شده

هــاي تصــادفات  ري دادهآو : جمــع2-2 اقــدام
 کشوري

حدودي انجام  تا
  شده

آوري اطالعــات مرجــع   : جمــع3-2 اقــدام
 المللی براي مقایسه بین

حدودي انجام  تا
  شده

تا حدودي انجام  ها تلفیق و تطبیق داده 4-2 اقدام
  شده

: انتشار و توزیـع سـاالنه (چـاپی و    5-2 اقدام
 لکترونیکی)ا

تا حدودي انجام 
  شده

دهی تدریجی (به مـوازات   : گزارش6-2 اقدام
 هاي گردآوري و ثبت داده) تکمیل سامانه

تا حدودي انجام 
  شده

صیه
تو

 
RS

/R
2

 - 
ش

گر
 و ن

تار
 رف

ود
بهب

 ها
ی)

سان
ل ان

وام
( ع

 

 RS/R2/02:فعالیــــــــــت
هاي آمـوزش   ه دور يساز آماده

 اي عملی براي رانندگان حرفه

هـاي  ازي و اجـراي دوره سـ  : آمـاده 1-2 اقدام
 آموزشی براي مربیان

تا حدودي انجام 
  شده

هاي سازي محتویات دوره: آماده1-1-2 اقدام
 آموزشی

تا حدودي انجام 
  شده

تا حدودي انجام  : انتخاب مربیان2-1-2 اقدام
  شده

هاي آموزشی  : هماهنگی مهارت3-1-2 اقدام
 مربیان

تا حدودي انجام 
  شده

 ره هاي آزمایشی: برگزاري دو2-2 اقدام
تا حدودي انجام 

  شده

 : ارزیابی کل فعالیت3-2 اقدام
تا حدودي انجام 

  شده
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ن اعنو
 وضعیت اقدامات اقداماتشرح  ن فعالیتواعن وصیهت
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ــت   RS/R2/03:فعالیــــ
ــار و   ــاعت کـ ــیم سـ تنظـ

-حرفه استراحت رانندگان
 اي

: تحلیل عمیق وضـعیت فعلـی (عملیـاتی،    1-3 ماقدا
 قوانین)

تا حدودي 
 انجام شده

تا حدودي  : تنظیم دقیق ضوابط و مقررات مورد نیاز2-3 اقدام
 انجام شده

ــت   RS/R2/04:فعالیــــ
افــزایش ســطح آگــاهی   

 عمومی

: افزایش ترویج منابع اطالع رسانی موجود 1-4 اقدام
 در زمینه ایمنی

تا حدودي 
 دهانجام ش

تا حدودي  رسانی هاي جدید اطالع : بکارگیري شیوه2-4 اقدام
 انجام شده

صیه
تو

 
RS

/R
3

- 
یه)

نقل
ل 

سای
ه و

ط ب
ربو

ل م
وام
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د ا
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ــت  فعالیـــــــــ
:RS/R3/01 ــز تجهیــــــ

هاي معاینـه فنـی    ایستگاه
 با تجهیزات مورد نیاز

ــدام ــوابط و  1-1 اق ــالی ض ــر احتم ــازنگري و تغیی : ب
 ندارد فعلیاستا

 انجام شده

: تعیین تجهیزات مورد نیاز مطابق ضـوابط  2-1 اقدام
 و برآورد هزینه هاي آنها

 انجام شده

 انجام شده : تعیین منابع انسانی و آموزشی مورد نیاز3-1 اقدام

 انجام شده : اجراي طرح4-1 اقدام

 RS/R3/02: فعالیــت 
افـــــزایش اســـــتفاده از 

 تجهیزات ایمنی

:تهیـه فهرسـت تجهیـزات ایمنـی وسـایل      1-2 ماقدا
 نقلیه

 انجام شده

 انجام شده : شرح دقیق برنامه اجرایی مورد نیاز2-2 اقدام

هاي تشویقی مناسب براي  : تعیین سیاست3-2 اقدام
 نوسازي ناوگان

 انجام شده

  
  

ــت  RS/R3/03:فعالیـــــ
هاي آموزشی عملی کارگاه

حمل براي نوسازي ناوگان 
 و نقل

هـاي آموزشـی    سازي و اجـراي دوره  : آماده1-3 داماق
 براي مربیان

 انجام شده

ــدام ــاده1-1-3 اق ــات دوره  : آم ــازي محتوی ــاي س ه
 آموزشی

 انجام شده

 انجام شده : انتخاب مربیان2-1-3 اقدام
 انجام شده هاي آموزشی مربیان : هماهنگی مهارت3-1-3 اقدام
 انجام شده یشی: اجراي کارگاه آزما2-3 اقدام

 انجام شده : ارزیابی کل فعالیت3-3 اقدام
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افزایش تعـداد   RS/R4/01:فعالیت
ــروه ــاط   گـ ــص نقـ ــاي متخصـ هـ
ــه ــز و مهند حادث ــی  خی ــان ایمن س

 اي جاده

 حدودي انجام شده  تا هاي تخصصی : افزایش گروه1-1 اقدام

: تامین بودجه مورد نیاز بـراي برنامـه   2-1 اقدام
 خیز رفع نقاط حادثه

 حدودي انجام شده  تا

هــاي تخصصــی در  : گســترش گــروه3-1 اقــدام
ها همزمان با تکمیل آمار و  ها و شهرستان استان

 اطالعات

 ي انجام شده حدود تا

 حدودي انجام شده  تا هاي متخصصان : گسترش مهارت4-1 اقدام

هـاي   : ترویج استانداردهاي باال (نمونه5-1 اقدام
 المللی) بین

 حدودي انجام شده  تا

ــت ــزاري  RS/R4/02: فعالی برگ
هاي آموزش مهندسی ایمنـی   دوره
 اي در سراسر کشور جاده

و انتخـاب یـک   : تعیین شرح خدمات 1-2 اقدام
 المللی متخصص و همکار داخلی مشاور بین

 حدودي انجام شده  تا

 حدودي انجام شده  تا : تدوین شرح خدمات پروژه1-1-2 اقدام

: تهیه فهرستی از موسسات همکار 2-1-2 اقدام
داخلی. تصمیم بلند مدت، سـپردن آمـوزش بـه    

 موسسه (موسسات) داخل کشور است.

 ه حدودي انجام شد تا

: تهیـــه فهرســـتی از مشـــاوران 3-1-2 اقـــدام
المللـی متخصــص در   بــین نمتخصـص. مشـاورا  

ي ایمنــی  کشــورهاي داراي برنامــه ي پیشــرفته
اي بررسی شـوند. داشـتن مربیـان مجـرب      جاده

ها یک امتیاز مهـم محسـوب    براي برگزاري دوره
 شود. می

 حدودي انجام شده  تا
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 وضعیت قداماتاشرح  ن فعالیتواعن
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ــت ــزاري  RS/R4/02: فعالی برگ
هاي آموزش مهندسی ایمنـی   دوره
 اي در سراسر کشور جاده

: برگزاري دوره ممیزي ایمنی راه 4-1-2 اقدام
 ،همزمان با معرفی نیازهاي ممیزي ایمنـی راه 

هاي قبلی انجام شده در این زمینه بایـد   پروژه
 مدنظر قرار گیرد.

 حدودي انجام شده تا

: مشاور دوره آموزشی را تدوین و 5-1-2 اقدام
سـال یـا برحسـب نیـاز اجـرا       بار در  آن را دو

 کند. می

 حدودي انجام شده  تا

: نظارت بر پروژه. تبلیغ و جسـت  6-1-2 اقدام
هـا. ایـن   دوره و جو براي جـذب فراگیـران در  

ــیدوره ــا م ــان و  ه ــیس، مربی ــراي پل ــد ب توان
بـومی   ،اي مفیـد باشـد   مهندسان ایمنی جاده
 ها. کردن محتویات دوره

 حدودي انجام شده  تا

ي تمهیدات بلنـد مـدت بـا     : توسعه2-2 اقدام
 بکارگیري منابع داخلی

 حدودي انجام شده  تا

ایجاد سـامانه   RS/R4/03: فعالیت
ي هــا راهی راه بــراي ممیــزي ایمنــ

 موجود در دست ساخت

-: مروري بر استانداردها و آیین نامه1-3 اقدام

 المللی هاي بین
 حدودي انجام شده  تا

هــاي  نامــه : بررســی کــاربرد آیــین2-3 اقــدام
 اي ایران المللی در شبکه جاده بین

 حدودي انجام شده  تا

ــا متخصصــان ایمنــی  3-3 اقــدام : مشــورت ب
 مختصصات طراحی راه و اي جاده

 حدودي انجام شده  تا

: استفاده از چک لیستها به ویژه در 4-3 اقدام
 ي موجودها راه "بازرسی ایمنی "  مورد

 حدودي انجام شده  تا

ــین5-3 اقــدام نامــه در کمیســیون : تاییــد آی
نامـه ملـی کـه    ایمنی راه و تبدیل آن به آیین

 استفاده از آن اجباریست

 نجام شده حدودي ا تا

هاي ممیزي ایمنی راه  : ارایه آموزش6-3 اقدام
 المللیبا کمک مشاور داراي تجارب بین

 حدودي انجام شده  تا

 حدودي انجام شده  تا : اجرا7-3 اقدام
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ــت   RS/R4/04:فعالیــــ
بهســـازي محـــیط راه و  
                 صــــــحنه تصـــــــادف 

: ارتقــاي ســامانه 1بخــش 
ــدمات   ــات خـــ ارتباطـــ
اورژانسی (استفاده از یـک  

 سامانه ارتباط واحد)

 حدودي انجام شده  تا : ایجاد یک برنامه و توافق بر سرآن1-1-4 اقدام

ه جدیـد اطالعـات و   ننگی با سـاما : هماه2-1-4 اقدام
 هرگونه سامانه نوین ارتباطاتی

 حدودي انجام شده  تا

 حدودي انجام شده  تا هاي الزم : اجراي آموزش3-1-4 اقدام

: گسترش سامانه ي ارتباطات در سراسـر  4-1-4 اقدام
 کشور

 حدودي انجام شده  تا

، بـه  110: باید هر گونه تغییر در شـماره  5-1-4 اقدام
رسانی شود و تا زمانی که مردم بـا   طور گسترده اطالع

 گیرند، امکان پاسخگویی حفظ شود. آن تماس می

 حدودي انجام شده  تا

 حدودي انجام شده  تا : بازنگري و بهبود مستمر6-1-4 اقدام

 :RS/R4/04فعالیـــت 

بهســـازي محـــیط راه و  
             صــــــحنه تصـــــــادف 

 : بـازنگري فراینـد  2بخش 
ــان  ــه ســریع مجروح تخلی
تصادفات (استفاده از چرخ 

 بال)

: محاسـبه هزینـه فـوت مجروحـانی کـه      1-2-4 اقدام
 توانستند نجات یابند می

 حدودي انجام شده  تا

 حدودي انجام شده  تا : محاسبه هزینه استفاده از چرخ بال2-2-4 اقدام

: محاســبه ارزش ســایر منــافع (کــاهش 3-2-4 اقــدام
 فیک، ... )تاخیر ترا

 حدودي انجام شده  تا

 حدودي انجام شده  تا سازي طرح و تامین بودجه : آماده4-2-4 اقدام

 حدودي انجام شده  تا : اجرا5-2-4 اقدام
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ن اعنو
 وصیهت

 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتواعن

صیه
تو

 
RS

/R
4

- 
وط 

مرب
ل 

وام
( ع

ت 
دفا

صا
ه ت

حن
و ص

راه 
ط 

حی
ی م

یمن
د ا

هبو
ب

ط و
حی

ه م
ب

 
ده)

جا
  

ــت   :RS/R4/04فعالیـ

بهســـازي محـــیط راه و   
              صـــــــحنه تصـــــــادف

ــش  ــابع  3بخ ــاي من : ارتق
مربوط به خدمات فوریـت  
ــداد و   ــکی و ام ــاي پزش ه

 نجات

: بررسی خدمات موجود و اسـتانداردهاي  1-3-4 اقدام
 تهیه شده

ــا ــدودي  ت ح
 انجام شده 

 : ارزیابی مزایاي بهبود امکانات2-3-4 اقدام
ــا ــدودي  ت ح

 انجام شده 

 : ارزیابی تجهیزات اضافی مورد نیاز3-3-4 اقدام
ــا ــدودي  ت ح

 انجام شده 

هـا و   و هزینـه  هـا  پیشنهادیهسازي  : آماده4-3-4 اقدام
 مزایا

ــا ــدودي  ت ح
 انجام شده 

گیري در مورد اقدامات، تـامین   : تصمیم5-3-4 اقدام 
 بودجه

ــا ــدودي  ت ح
 انجام شده 

 اجرا :6-3-4 اقدام
ــا ــدودي  ت ح

 انجام شده 
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ـ انجـام شـده ذ   يانجام شده، در حال انجام و تا حدود يها تیفعال يها هیتوص -2پیوست  ل ی
  کشور يربناهایمرتبط با شرکت ساخت و توسعه ز يها هیتوص

  تیبخش ترانز  
ن اعنو

 وصیهت
 وضعیت در حال انجاماقدامات شرح  ن فعالیتواعن

  
یه 

وص
ت

TR
/R

4
 - 

ه اق
سع

تو
 دام

به 
ی 

تیک
جس

ي ل
ها

یت
رانز

ل ت
سهی

ور ت
نظ

م
 

ــاد  TR/R4/01:فعالیــــت ایجــ
رقابت بیشتر در زمینه بـاربري و  

 انبار کاال

هـاي بـار و مسـافر     اتصال شبکه ریلـی بـه پایانـه    
اي، هوایی و بنـدري داخـل و خـارج کشـور،      جاده

آهــن بــه نســبت  تــر راه مطالعــه دهلیزهــاي کوتــاه
و سـاخت راه   دهلیزهاي موجود و دردست مطالعه

ــه ــانی    و آزادراه، بهین ــانی و مک ــل زم ســازي فواص
  ها. ها، فازبندي طرح توسعه ایستگاه ایستگاه

 

در حــــال 
 انجام
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  ستیط زیبخش مح  
ن اعنو

 وصیهت
 وضعیت اقدامات در حال انجامشرح  ن فعالیتواعن

  
یه 

وص
ت

EN
V/

R1
- 

ثار
ی آ

زیاب
ر ار

ظو
 من

 به
نی

زما
سا

ت 
رفی
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ش 
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ز
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ح
 

بهبود  ENV/R1/03: فعالیت
ــار   ــابی آث ــتانداردهاي ارزی اس

ــت ــایش   زیس ــی و آزم محیط
مــوردي ارزیــابی راهبــردي   

حمل محیط زیست در بخش 
 و نقل

 

  زیستتشکیل کمیته تخصصی محیط  -

شناسایی نقـاط قـوت و ضـعف اسـتانداردها از      -
هاي مطالعاتی و اجرایی پایان  طریق بررسی پروژه

   یافته.

واگذاري امر تهیه وتدوین استانداردها به مراکز  -
   علمی و پژوهشی.

 

 در حال انجام
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   يا شبکه جادهبخش  

ن اعنو
 وضعیت اقدامات در حال انجامشرح  ن فعالیتواعن وصیهت

صیه
تو

R
N

/R
4 

- 
امه

 برن
اي

شه
 رو

ري
زنگ

با
 

 و 
زي

ری
ان

مک
ا

 
وژه

 پر
جی

سن
  ها 

افزایش  RN/R4: /02فعالیت 
 -هاي اقتصادي هزینه  تحلیل

ــرمایه  ــت در س ــذاري  منفع گ
 هاي راه پروژه

 

با توجه به این که در حال حاضر دستگاه اصـلی  
هـا،   سـنجی پـروژه   ریزي و امکـان  دار برنامه عهده

وزارت  حمل و نقـل ریزي و اقتصاد  معاونت برنامه
یه با رویـه  باشد، لذا این توصمی يراه و شهرساز

جاري در انجام این امور، تفاوت بنیادي نداشـته  
و در صورت اجـراي ایـن توصـیه نقـش شـرکت      
ساخت به عنوان دستگاه فرعی کماکان همکاري 

 با دستگاه اصلی در انجام امور فوق خواهد بود

ــال  در حــــ
 انجام
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   يا شبکه جادهبخش  

ن اعنو
 وصیهت

 وضعیت نجاماقدامات در حال اشرح  ن فعالیتواعن

یه 
وص

ت
R

N
/R

6
 - 

مل
رالع

ستو
ي د

گر
بازن

وژه
 پر

بط
ضوا

ا و 
ه

 يها
 راه

: بــه روز RN/R6/01فعالیــت 
هـاي طراحـی   نامهنییکردن آ

 مهندسی

، در این شرکت بـه شـرح   مذکورهاي  فعالیت
  ذیل در حال انجام است:

تشکیل شوراي راهبردي شـرکت متشـکل    -
   هاي ذیل: هاي تخصصی در زمینه از کارگروه

 هاي نوین   پژوهش و فناوري  

 فنی، مدیریتی و اجرایی   

هاي فنـی و تخصصـی در    اندازي کمیته راه -
  هاي شرکت  حوزه فعالیت

بنــدي نیازهــاي فنــی و  اولویــتتعریــف و  -
تخصصی پژوهشی، تدوین استاندارد، راهنمـا  

   و دستورالعمل.

و انتخـاب مجریـان    پروپـوزال تهیه  -
 هــاي ذیصــالح بــراي انجــام پــروژه

پژوهشی (به عنوان مقدمه تدوین و 
ــتورالعمل  ــازنگري دســ ــا و  بــ هــ

   ).استانداردها

ــویب و   - ــارت، تصــ بررســــی، نظــ
هــاي  بــرداري از نتــایج پــروژه بهــره

خاتمه یافته بـا همـاهنگی مراجـع    
  ذیربط.

 در حال انجام

 

. تهیــه RN/R6/02فعالیــت 
  استانداردهاي تضمین کیفیت

 در حال انجام

 

  

  



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      154  

 

ـ انجـام شـده ذ   يانجام شده، در حال انجام و تا حدود يها تیفعال يها هیتوص -3پیوست  ل ی
  رانیا یاسالم يآهن جمهور مرتبط با شرکت راه يها هیتوص

   یلیر حمل و نقلبخش  

ن اعنو
 وضعیت اقدامات شرح ن فعالیتواعن وصیهت

صیه
تو

RT
/R

2 
- 

از 
متی

ي ا
عطا

د ا
آین

 فر
ریع

تس
زانه

 رو
ات

دم
ه خ

سع
 تو

) و
شیز

فران
)

  

افـزایش  RT/R2: /01عالیت ف
 -هاي اقتصادي هزینه  تحلیل

ــرمایه  ــت در س ــذاري  منفع گ
 هاي راه پروژه

 

: تســـریع و توســعه فرآینـــد  1 اقــدام 
  واگذاري حق امتیاز (فرانشیز)

ــدود ــام  يتاح انج
 شده

 

ل ی: بـازتجهیز ناوگـان بـا وسـا     2 اقدام
  مدرن ينقلیه

ــدود ــام  يتاح انج
 شده

روزانـه «هاي  ویسسر ي: توسعه3 اقدام
   »مسافت متوسط«و » اي  حومه ي

ــدود ــام  يتاح انج
 شده

صیه
تو

RT
/R

2 
- 

راه 
ت 

زار
ن و

ی بی
نگ

ماه
ي ه

تقا
ار

ساز
هر

و ش
 ي

راه
و 

 
ن 

آه
  

ایجــاد RT/R2: /01ت یــفعال
ــراي   ــی ب ــارگروه دولت ــک ک ی

ن وزارت یبازنگري در روابط بـ 
  آهن ج.ا.ا و راه يراه و شهرساز

  

دولتـی   : تشکیل یـک کـارگروه  1 اقدام
مناسب بـین وزارت   ي براي ایجاد رابطه
آهــــن ج.ا.ا در  و راه يراه و شهرســــاز

ــه ــمیم ي زمین ــور   تص ــه منظ ــري ب گی
دستیابی به موارد ذکـر شـده در طـرح    

  جامع

  

ــدود ــام  يتاح انج
 شده
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ـ انجـام شـده ذ   يانجام شده، در حال انجام و تا حدود يها تیفعال يها هیتوص -4پیوست  ل ی
  يانوردیتبط با سازمان بنادر و درمر يها هیتوص

  ییایدر حمل و نقلبخش  

ن اعنو
 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتواعن وصیهت

صیه
تو

ST
/R

2 
- 

رفه
ي تع

ساز
زاد

آ
 

ري
ند

ت ب
دما

ي خ
ها

  

معرفــی  ST/R2/02:فعالیــت 
گــذاري بــر   ســامانه قیمــت 

 هاي بنادر هزینه

ه شـده  یـ : تعریف انواع خدمات ارا1 اقدام
 بار در بنادرانواع کشتی/  يبرا

 انجام شده

 

ــدام ــع 2 اق ــا آوري داده : جم ــه  يه اولی
ها بر حسب نوع خـدمات در بنـادر    هزینه

 اصلی براي تفسیرهاي بعدي 

 انجام شده

هر یـک از   يها تحلیل جامع هزینه: 3 اقدام
ه شـده و بـر حسـب نـوع     یـ انواع خدمات ارا

 ترافیک

 انجام شده

بـا توجـه بـه     ها تحلیل جامع تعرفه: 4 اقدام
 هاي عملکردي واقعی هزینه

 انجام شده

ــارا: 5 اقــدام     ــرای کــاهش  يه راهکارهــایی ب
ها  و سطوح تعرفه ها ها و ارتقاي سامانه هزینه

گذاري بنادر تهیـه شـده از    (استراتژي قیمت
در ســـال  UNCTADســـوي دبیرخانـــه 

توان به عنـوان مرجـع انتخـاب     را می 1995
 نمود)

 انجام شده
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ـ انجـام شـده ذ   يانجام شده، در حال انجام و تا حدود يها تیفعال يها هیتوص -5 پیوست ل ی
  يکشور ییمایمرتبط با سازمان هواپ يها هیتوص

   ییهوا حمل و نقلبخش  

ن اعنو
 وضعیت اقداماتشرح  ن فعالیتواعن وصیهت

 
وص

ت
ه ی

CA
/R

1
- 

ارگ
بک

 يری
گو

ال
 ي

وپا
ت ار

ررا
مق

  یی

: بازنگري CA/R1/01فعالیت 
ــون ــانون متـــ ، اداري و یقـــ

ــام   ــه منظــور ادغ اقتصــادي ب
ECAR  در قــوانین و مقــررات

 کشور

ــدام ــاد 1-1 اق ــدن مف در  ECAR: گنجان
و  FARمقــررات ملــی: بهتــر اســت مفــاد 

JAR یتر در مقررات ملـ ز هر چه سریعین 
 گنجانده شود

 اجرا شده

 

نویس مقررات قانونی ه پیشی: ته2-1 اقدام
 ECARخاص ایران مطابق با 

  اجرا شده

: اخـذ مصـوبه از سـوي مجلـس     3-1 اقدام
 قوانین بازنگري شده يبرا

  نامرتبط

 
وص

ت
ه ی

-C
A/

R3
 

تقا
ار

 ي
واپ

ت ه
صنع

رد 
ملک

ع
مای

 یی

: تســریع CA/R3/02فعالیـت  
در تــــــدارك پروازهــــــاي 

ــین ــاه   بـ ــی در فرودگـ المللـ
  المللی امام خمینی  بین

مجــدد ســاختار  : ســازماندهی1-2 اقــدام
 ینـ یامـام خم  یالملل نیب مدیریتی فرودگاه

ــا   ــایی وظـ ــور شناسـ ــه منظـ ف و ی(ره)بـ
هاي هر یک از عوامـل اجرایـی و    مسوولیت

  انتشار این موارد

  اجرا شده

 ي: اعـالم نیازهـاي پایـه از سـو    2-2 اقـدام 
هـاي هواپیمـایی بـراي فعالیـت در      شرکت

  فرودگاه امام خمینی

  اجرا شده

 توسـعه  يبرا يریزي جد : برنامه3-2 اقدام
  مترو تا فرودگاه امام خمینی

  اجرا شده

: ایجاد یک برنامه کاري واقعی و 4-2 اقدام
انتشار آن، تسریع در تدارك نیازهاي پایـه  

المللی در فرودگاه  انجام پروازهاي بین يبرا
  امام خمینی

  اجرا شده

هاي مثبت و پویـا   : انجام فعالیت5-2 اقدام
  در زمینه ارتباطات در این فرودگاه

  اجرا شده
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  بندي منطقه -2-1
هاي اقتصادي یعنـی منـاطقی کـه     ، مشخص کردن منطقهحمل و نقلبطور کلی اولین گام در ساخت مدل 

ند شـو  فعالیت اقتصادي در آنها انجام شده و موجب تولید یا جذب ترافیک به/ از دیگر مناطق مورد مطالعه مـی 
 هـا از/  فعالیتهاي اقتصادي بوده و تمام جابجایی "مرکز ثقل"باشد. هر منطقه باید داراي یک مرکز باشد که  می

  گیري نمود. اندازه توان در آنجا به آن منطقه را می
گـردد. از آنجـا کـه در     تعداد و اندازه مناطق تقسیم شده در گام اول با توجه به هـدف مطالعـه تعیـین مـی    

هدف اصـلی تعیـین سـرمایه مـورد نیـاز بـراي زیرسـاختهاي فواصـل           کشور، حمل و نقلح جامع مطالعات طر
هـاي فواصـل زیـاد بـار و مسـافر و       هاي مختلف، بوده بنابراین توجه این مطالعه به جابجـایی  طوالنی براي شیوه

هنـده مراکـز   د بنـدي انعکـاس   هاي مورد استفاده معطوف شده است . در این مطالعه سیستم منطقـه  زیرساخت
اصلی جذب و تولید ترافیک و یا بعبارت دیگر واحدهاي تولیدي بزرگ و مراکز جمعیتی بوده و مناطق بدسـت  

  مراکز مصرفی و تولیدي اصلی میباشند. يآمده منعکس کننده حوزه نفوذ اقتصاد
  

  بندي منطقهمالحظات و معیارهاي  -2-1-1

سطح دقت و جزئیات به کار رفته  ،ونه مدلی به آن توجه شودیکی از اولین سئواالتی که باید در برپائی هرگ
مطالعات طرح جامع بخش به بررسی دو موضوع مهـم در ایـن رابطـه پرداختـه      دوم . در فازباشد میدر مطالعه 

  شده است :، یعنی تعریف منطقه بندي و شبکه.
  استفاده قرار گرفته اند :.مورد  حمل و نقلمالحظات و معیارهاي زیر براي تعریف مناطق در طرح جامع 

سیستم مناطق باید با واحد هاي اداري ( تقسیمات کشوري) مخصوصا در رابطه با آمارهـاي مربـوط بـه     -
متناسب باشد. لـذا منـاطق را از ایـن دیـدگاه میتـوان بـه ایـن صـورت تعریـف کـرد:            ،جمعیت و تولید

ختلف قابل تجمیع بوده به گونه اي اي از واحد هاي کوچکتر که در مطالعات مختلف به طرق م عهمجمو
 که نتایج این مطالعات با هم دیگر قابل مقایسه و سازگار باشد.

مناطق باید تا حد ممکن متجانس باشند. این امر در مورد مناطق شهري کار آسانی اسـت زیـرا منـاطق     -
در مطالعـات  آنها کوچکتر بوده و بر اساس اصل تجانس مناطق و یا اهداف مسافرتی تعریف مـی شـوند.   

بین شهري این امر تا حدي دشوارتر است زیرا که منـاطق بزرگتـر بـوده و هـر کـدام نیـز شـامل انـواع         
. از اینرو تجانس باید با توجه به اهداف مطالعـه و بـر اسـاس دو    باشد میمختلف تاسیسات و یا ساکنین 

   .متغیر اندازه منطقه و واحدهاي تقسیمات کشوري متوازن شود

مرز مناطق نباید از جا ده هاي اصلی استفاده کرده و مبادي و مقاصد سفر نیز نباید در مرز  براي تعیین -
زیرا این امر مشکالتی را براي مرحله تخصیص ترافیک در فرایند مدل سـازي بوجـود    ،مناطق قرار گیرد

 می آورد.  
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) و نیـز  Centroidsمرکزیـت خـود (   مناطق باید نشانگر محدوده طبیعی تـاثیر گـذاري و حـوزه نفـوذ     -
بنحـوي کـه    ،هاي داخلی منطقه باشند. این امر باید در شکل ظاهري مناطق نیز به چشم بخـورد  شبکه

 نشان دهنده ویژگی هاي داخلی منطقه نیز باشد.

مناطق ضرورتا نباید هم اندازه باشند، بلکه اندازه آنها باید متناسب با واحـدهاي زمـان سـفر باشـد. لـذا       -
  ید داراي ابعاد کوچک تري باشند.مناطق متراکم تر با

. در مطالعـات شـهري   شـود  مـی ) مشخص Centroidهر منطقه به وسیله یک نقطه تعادل و یا مرکز ثقل (
. معمـوأل  باشـد  میمرکز ثقل نقاطی مجازي هستند که مبین هزینه متوسط سفر به هر نقطه دیگري در منطقه 

 رابـط  ایـن گونـه نیسـت. ایـن نقـاط بـه وسـیله یـک         این نقاط به محل خاصی وابسته میباشند ولی ضـرورتا 

)Centroid Connector(     به شبکه وصل می شوند که نشان دهنده هزینه متوسط ارتباط بـه یـک گـره، در
) میباشند. در مطالعات بین شهري که از مناطق بزرگتري استفاده میشود این فراینـد بـر   اي جادهشبکه واقعی(

مرکزي که نشان دهنده مراکز تولیـد و جـذب سـفر هسـتند تعیـین میشـود.       ، یعنی ابتدا نقطه باشد میعکس 
سپس مرز منطقه بر اساس حوزه تاثیرگذاري نقطه مرکزي با توجه به حوزه تاثیرگذاري نقـاط مرکـزي منـاطق    

  مجاور تعیین و تعریف میشود.  
  

  متدلوژي مورد استفاده براي منطقه بندي -2-1-2

منـاطق داراي   ارائه تعریفی از مناطق اقتصادي است کـه بـه صـورت    قلحمل و ناولین کار در ساخت مدل 
فعالیت اقتصادي تعریف میشوند که موجبات تولید و جذب جابجائی هاي ترافیکی از/ به مناطق دیگـر میشـود.   

) است، که بمثابه مرکز ثقل فعالیتهاي اقتصادي محسوب شـده و از آن  Centroidهر منطقه داراي یک مرکز (
  توان تمامی جابجائی هاي صورت گرفته از/ به منطقه را اندازه گیري و ارزیابی کرد.نقطه می

تعداد و اندازه تقسیمات منطقه بندي در محدوده مورد مطالعه بطور اولی بر اساس اهـداف مطالعـه تعیـین    
ه بـراي  هاي مختلفی در شبکه وجود داشـته کـ  ، مسیرحمل و نقلمیشود. در این راستا، در تمامی زیربخشهاي 

کـاال و   حمـل و نقـل  "ولی در این مطالعه بیش از هر چیـز بـه   ، سافر و توزیع کاال استفاده میشودم حمل و نقل
. البته در مواردي مسیرهاي مربـوط بـه شـبکه فرعـی را هـم مـورد       توجه شده است "فر در فواصل طوالنیمسا

شبکه اصلی ایفـاء میکننـد بمثابـه شـبکه      توجه قرار گرفته، لذا در مواردي که این مسیرها نقش عملیاتی براي
  .اند شدهاصلی در نظر گرفته 

گام اول در این مطالعه ارائه تعریفی از مناطق بیرونی بوده و از آنجایی که این مطالعه در سـطح ملـی اجـرا    
شده است این امر چندان هم پیچیده نیست زیرا کشورها و مناطقی کـه بـا ایـران روابـط تجـاري داشـته و یـا        

. لذا کشورهاي همسایه و اند شدهنوان مسیر ترانزیتی از قلمرو ایران استفاده میکنند، مناطق بیرونی محسوب بع
مجاور ایران از قبیل ترکمنستان، افغانستان و ترکیه را به عنـوان منـاطق بیرونـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت.        
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. گره هـایی کـه ایـن    اند شدهدر نظر گرفته کشورهاي دورتر از قبیل ژاپن و چین نیز به عنوان مناطق ناحیه اي 
  کشورها را به شبکه ملی ایران متصل می کنند نیز بنادر و مرزهاي کشور هستند. 

تعریف مناطق داخلی کمی پیچیده تر بوده ولی باز هم در ارتباط با هدف مطالعه میباشـند. از آنجـایی کـه    
لـذا سیسـتم منطقـه بنـدي نیـز میبایسـت        ،ستا دهبوهدف اصلی این مطالعه جابجائیها در مسافتهاي طوالنی 

در  نشان دهنده مراکز اصلی تولید و جذب سفر باشند؛ یعنی مراکز اصلی جمعیتی و واحدهاي بـزرگ تولیـدي.  
در  این حالت طبعأ مناطق نیز باید نشان دهنده حوزه هاي تحت پوشش مراکز عمـده تولیـد و مصـرف باشـند.    

  کشور مراحل زیر انجام گردید: حمل و نقلجامع تعریف مناطق داخلی در مطالعات 
  

  ثقل موجود در کشور مراکزتعیین  -2-1-3
سـت. بـر خـالف مطالعـات درون     ا بـوده اولین مرحله در منطقه بندي تعیین مراکز ثقـل موجـود در کشـور    

ثقـل  مرکـز   (Intercity)، در مطالعات بین شهري باشد می که مرکز ثقل یک نقطه فرضی (Intra city)شهري
. علت این امر اینسـت کـه   باشد میعموما منطبق با مراکز تولید و فرآوري محصوالت و یا مراکز جمعیت شهري 

مناطق شهري ویژگیهاي خاص خود را دارند مثال جمعیت یک منطقه به صورت یکنواخت در سطح کل حـوزه  
  .شود میپخش 

  شور به ترتیب مراحل زیر انجام گردید:ک حمل و نقلبه منظور تعیین مراکز ثقل در مطالعات طرح جامع 
  

  تعیین نقاط عمده جمعیت شهري  -2-1-3-1
.براي ایـن منظـور در ابتـدا    باشـد  مـی همانطور که ذکر شد وظیفه اول تعریف مراکز ثقل موجود در منطقـه  

ا میبایست مراکز مهم جمعیتی شناسایی میشد زیرا این مردم هستند که تقاضاي تولید و سـفرهاي مسـافري ر  
و قـدرت   ایجاد کرده و نیروي کار الزم براي فعالیتهاي تولیدي و صنعتی را تامین میکنند. افزایش تعداد افـراد 

. براي این منظور مناطق شـهري بـا بـیش از صـد هـزار نفـر       شود میخرید آنها باعث ایجاد تقاضاي حمل ونقل 
 شهرستانهاي کشور که تشکیل دهنـده  شهرستان از مجموع کل 91.در نتیجه تعداد  اند شدهجمعیت شناسایی 

                  قابــل 1-2باشــند، انتخــاب گردیــد. ایــن مطلــب در نمــودار  درصــد جمعیــت شــهري کشــور مــی 80حــدود 
 .باشد میمشاهده 
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 ) کشور يشهرستانها يجمعیت شهر). 1-2شکل  

  

  .شود میتهیه شده دیده  GISکه در محیط  2-2 شکلنتیجه تحلیل صورت گرفته در 

  
 نفر) 100000جمعیت شهري به تفکیک شهرستان( باالي ). 2-2شکل (

قـرار   یار نزدیکـ یاز آنهـا در فواصـل بسـ    یشده برخـ  یشناسای یالزم به ذکر است که از بین مراکز جمعیت
ست. با توجه به هدف مطالعه کـه  ا بوده يیا نیمه شهر يخصوصیت شهر يبین آنها دارا یداشته و محور ارتباط
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ایـن مراکـز تجمیـع     باشـد  مـی رمایه گذاري براي زیر ساختهاي اصلی و سراسري (سفرهاي طـوالنی)  تعیین س
  شهرستان کاهش یافت. 60گردیدند به نحویکه پس از این مرحله تعداد مراکز ثقل به حدود 

 جانمایی مراکز تولید و فرآوري محصوالت  -2-1-3-2

شناسایی شده و نسبت به مراکز جمعیتـی مکـان یـابی     در مطالعات اولیه، مراکز تولید و فرآوري محصوالت
قرار داشتند بعنوان بخشی از مرکز ثقل محسـوب میشـدند.    کیلومتري 40-30شدند. اگر این مناطق در شعاع 

اگر فاصله آنها بیشتر از این بود و یا اینکه داراي سطح باالیی از تولید محصـول و تولیـد سـفر بودنـد، از قبیـل      
ان یا پتروشیمی خود آنها به عنوان یک مرکز ثقل مستقل به حساب آمده است. الزم به ذکـر  کارخانه هاي سیم

بـه همـراه حجـم سـفرهاي آنهـا،       -اي از گروههاي کاالي تولیدي لیست اولیه ،است که در مطالعات انجام شده
  .شود مینشان داده  1-2جمع آوري شده که در جدول 

  
 ) براي تحلیل ي کاالییها لیست دسته بندي گروه). 1- 2جدول  

  الف. کاالهاي مصرفی اساسی
     ذرت/برنج/گندم/جو -1     
          سبزیجات -2     
    میوه -3     
    حبوبات(لوبیا/نخود/عدس) -4     
    گاو/گوسفند -5     

  ب. محصوالت نقد
   آجیل(پسته، گردو، و...)-6     
    چاي -7     
    کتان -8     
   ماهی -9     
   نیشکر/ چغندر قند -10     
    دانه هاي روغنی -11     
    گلهاي پرورشی -12     
    کود -13     

  پ. تولیدات صنعتی
     14-POL، پتروشیمی   
    آرد -15     

     سیمان -16     
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    محصوالت معدنی -17     
    سایر مصالح ساخت و ساز به جز فوالد -18     
    کاغذ، محصوالت چوبی -19     
   فوالد و فلزات اصلی -20     
    نوشیدنیها و محصوالت غذائی -21     
    روغن آشپزي -22     
    نساجی -23     
    کاال هاي مختلف تولید شده -24     
    ماشین آالت -25     

  ت. سایر
    ترافیک ترانزیت، واردات و صادرات -26     
    ترافیک مسافري -27      

  
ه بـ  (جریانهاي بین المللی) در این تحلیل به تفکیک گروه کاالها مورد محاسبه قرار گرفته اسـت.  26شماره 

این ترتیب که نقاط تولید ترافیک بین المللی به تفکیک گروه کاالها بر روي نقشـه قـرار داده شـده و بـا محـل      
  استقرار مراکز اصلی جمعیت مقایسه شدند.

و روي هـم قـرار دادن    GISهمانگونه که ذکر شد براي انجام این کار از نقشه هاي شفاف تهیه شده توسط 
آنها با نقشه هاي مراکز عمده جمعیتی یعنی شهرستان و استان، چگونگی توزیع این کاالها بـین مراکـز عمـده    

اطـراف منـاطق عمـده     عمـوم مکانهـاي صـنعتی و فـراوري در    با توجه به اینکـه  جمعیتی مشخص شده است. 
  . اند شدهجمعیتی قرار دارد، لذا این مناطق به عنوان مراکز ثقل مطرح 

آورده شده است. مراکز جمعیتی در نقشـه بـه صـورت دایـره هـاي زرد رنـگ        3-2 شکلدر  نتیجه این امر
یاه نشـان داده  مالحظه میشود. این مراکز جمعیتی را میتوان با مراکز فرآوري صنعتی و کشاورزي که با نقاط س

شده مقایسه کرد. البته باید توجه کرد که برخـی از ایـن نقـاط سـیاه ارتبـاطی بـا مراکـز جمعیتـی نداشـته و          
تاسیساتی هستند که در نزدیکی منابع مواد خام قرار دارند از قبیل کارخانه هاي سیمان. همچنین در منـاطق  

فاقـد مراکـزمهم فـراوري در نزدیکـی خـود مـی       شرقی کشور نیز برخی مراکز جمعیتی بزرگ وجود دارند کـه  
  مراکز فراوري در نزدیکی مراکز جمعیتی قرار می گیرند. ،باشند. اما در اکثریت موارد
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 ) جانمایی مراکز تولید و فرآوري محصوالت). 3-2شکل 

   

  تعیین مراکز عمده تولید و فرآوري کاال  -2-1-3-3
-اي سه شاخص تـن  جاده حمل و نقلو توسط سازمان راهداري  در این مرحله با استفاده از آمار تولید شده

کیلـومتر صـادرات    -تـن  کیلـومتر صـادرات محصـوالت معـدنی و     -کیلومتر صادرات محصوالت کشاورزي، تـن 
محصوالت صنعتی که به عنوان سه شاخص نشاندهنده جریان کاال به خارج از منطقه تعیـین شـده بودنـد، در    

درصـد   80ل واقع گردید. نتایج این تحلیل شهرستانهایی را که تشکیل دهنده شهرستانهاي مختلف مورد تحلی
  .شود میدیده  7-2تا  4-2هاي شکلاز شاخصهاي فوق می باشند را نشان می دهد که در 
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 ) تمرکز صادرات محصوالت کشاورزي شهرستانها). 4-2شکل 

   

  
  تمرکز صادرات محصوالت معدنی شهرستانها). 5-2شکل (
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 ) تمرکز صادرات محصوالت صنعتی (تولید و فرآوري شده) شهرستانها). 6-2شکل 

   

  
 ) تمرکز صادرات کل محصوالت شهرستانها). 7-2شکل  
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  یمراکز ثقل اولیه و تعیین مراکز ثقل نهای یهمپوشان -2-1-3-4
و  يمراکز ثقل به دست آمده در صورت یکسان بـودن مراکـز عمـده جمعیـت شـهر      یبا ترکیب و همپوشان

انتخاب و مورد تایِیـد   ی، آن مراکز به عنوان مرکز ثقل نهاییو صنعت يو کشاورز یاکز عمده تولید مواد معدنمر
گردیده تا نقـاط مـذکور بـا     یاالمکان سع یکه این نقاط بر هم منطبق نبودند حت یقرار گرفت. در صورت ینهای

 بوده، ترکیب شده و در صورت عـدم امکـان   باال و یا میزان تولید باال يجمعیت شهر ينقطه ثقل مجاور که دارا
   انتخاب شوند. یترکیب به عنوان یک مرکز ثقل نهای

در هر یک از نقاط مرزي بـین المللـی و نیـز بنـادر      ،که از فرآیند فوق حاصل شد یهمچنین عالوه بر نقاط
ولید دانست ولی بـا ایـن   نقاط دیگري نیز اضافه گردید. البته نقاط مرزي و بنادر را نمی توان در حکم مناطق ت

اي کشورهائی تعریف کـرد کـه سـهیم در تجـارت خـارجی و       را میتوان در حکم مناطق پسکرانه حال این نقاط
ترانزیت بین المللی بوده و تولید کننده سـفر در شـبکه داخلـی میباشـند. بطـورکلی صـادرات و واردات و نیـز        

شند که با استفاده از شـبکه داخلـی وارد منـاطق داخـل     هاي کشور، تولید کننده سفرهائی میبامرزترانزیت در 
  کشور میشوند.

  
 ) مراکز ثقل نهایی). 8-2شکل  
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  تعیین مرز مناطق -2-1-4

پس از تعیین مراکز ثقل، مرز مناطق تعیین گردیـد.تعیین ویژگیهـاي منـاطق مربوطـه از پـنج اصـلی زیـر        
  تبعیت کرده است :

طبیق باشند که در اینجا همان شهرستان اسـت. شهرسـتان   سیستم مناطق با تقسیمات کشوري قابل ت -
 .باشد میکوچکترین واحد عملی براي کسب آمار اقتصادي و نیز جمعیت 

مناطق با اندازه بزرگتر همگن و متجانس باشند. از آنجا که مناطق به منزله حوزه هاي پوشـش دهنـده    -
 ن تولید نیز حالت متجانس دارند.تولید خاصی تلقی میشوند، لذا بر اساس تعریفشان نسبت به ای

در روي مرزهاي منطقه هیچ جاده اصلی و یا نقاط مبدا و مقصد وجود نداشته باشد و. همـه ایـن نقـاط     -
 در داخل منطقه قرار گیرند .

 باشند . مناطق مبین حوزه هاي طبیعی نفوذ مرکز ثقل خود و یا شبکه هاي درون منطقه اي -

 دارند . وجکتريمناطق متراکم تر عموما ابعاد ک -

در مراحل اولیه منطقه بندي تصمیم بر آن شدکه مناطق نمی توانند مرز بین استانها را قطع کنند، به ایـن  
یا چند منطقه تقسیم بندي کرد، اما یک منطقه را نمی توان در بـیش از   2مفهوم که یک استان را می توان به 

یشد که چون طرح هاي حمل ونقل می بایست توسط استانها یک استان قرار داد. دلیل این امر اینگونه اظهار م
  انجام شود لذا یک منطقه نمیتواند در دو استان مجاور گیرد.

  توان در موارد زیر خالصه نمود: یفرآیند تعیین مرز مناطق را م
 واقع در میان دو مرکز ثقل به حوزه نفوذ هر یک از مراکز ثقل يتخصیص شهرستانها - 1

با توجه به حوزه نفـوذ هریـک از مراکـز،     اند شدهرا که در میان مراکز ثقل واقع  یتانهایدر این مرحله شهرس
واقع در حـوزه نفـوذ هریـک از مراکـز      يبه آنها تخصص داده شده است. بدین ترتیب از تجمیع شهرستانها

  ثقل محدوده مناطق شکل گرفته است.
و  ي، تولیـد محصـوالت کشـاورز   یژیککنترل همگن و متجانس بودن مناطق از لحاظ خصوصیات اکولو - 2

 .یو معدن یصنعت يفعالیتها

و نیـز   يو نیز نـوع محصـوالت کشـاورز    یو اکولوژیک یدر این مرحله مناطق حاصله از لحاظ وضعیت اقلیم
  االمکان مناطق همگن و متجانس باشند. یقرار گرفته اند تا حت یمورد بررس یو معدن ياقتصاد ينوع فعالیتها
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  نهایی بندي منطقه- 2-1-5

گانـه کشـور    56نشان داده شـده منـاطق    9-2 شکل پس از انجام فرآیند فوق که به طور خالصه در نمودار
  حاصل گردید.

  
  فرآیند منطقه بندي). 9-2شکل (

 56نیـز ایـن    2-2منطقه مختلف تقسیم شده کـه در جـدول    56با بکارگیري اصول مذکور جمعأ کشور به 
  ده شده است. منطقه به تفکیک استان آور

 ) مناطق داخلی و مراکز ثقل فهرست). 2- 2جدول  
  نام استان  مرکز ثقل منطقه  شماره منطقه

  گلستان  گنبد کاووس 1
  گلستان  گرگان 2
  مازندران  ساري 3
  مازندران  نوشهر 4
  گیالن  رشت 5
  اردبیل  اردبیل 6
  یاردبیل/ آذربایجان شرق  پارس آباد 7
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  نام استان  ثقل منطقهمرکز   شماره منطقه

  آذربایجان شرقی  مرند  8
  آذربایجان شرقی  تبریز 9
  آذربایجان غربی  خوي 10
  آذربایجان غربی  ارومیه 11
  آذربایجان غربی/کردستان  مهاباد/ بوکان 12
  زنجان  زنجان 13
  کردستان  سنندج 14
  قزوین  قزوین 15
  همدان  همدان/ مالیر 16
  تهران  تهران 17
  رکزيم  ساوه 18
  مرکزي  اراك 19
  قم  قم 20
  سمنان  سمنان 21
  سمنان  شاهرود 22
  ي/رضویخراسان شمال  سبزوار 23
  یخراسان شمال  بجنورد 24
  يخراسان رضو  قوچان 25
  يخراسان رضو  نیشابور 26
  يخراسان رضو  مشهد 27
  يخراسان رضو  تربت جام 28
  يخراسان رضو  تربت حیدریه 29
  ی/جنوبيوخراسان رض  گناباد 30
  یخراسان جنوب  بیرجند 31
  یزد  یزد 32
  اصفهان  اصفهان 33
  اصفهان  کاشان 34
  چهار محال بختیاري  شهر کرد 35
  لرستان  خرم آباد 36
  کرمانشاه  کرمانشاه 37
  ایالم  ایالم 38
  خوزستان  دزفول 39
  خوزستان  مسجدسلیمان 40
  خوزستان  اهواز 41
  خوزستان  آبادان 42
  خوزستان  ماهشهر 43
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 ) کشور حمل و نقلگانه مطالعات طرح جامع  56مناطق ). 10-2شکل  

    

      
  نام استان  مرکز ثقل منطقه  شماره منطقه

  کهکیلویه و بویر احمد  یاسوج 44
  بوشهر  بوشهر 45
  فارس  شیراز/ مرودشت 46
  فارس  فسا 47
  هرمزگان  بندر عباس 48
  کرمان  بم 49
  کرمان  سیرجان 50
  کرمان  رفسنجان 51
  کرمان  کرمان 52
  سیستان وبلوچستان  زابل 53
  سیستان  هدانزا 54
  سیستان  ایرانشهر 55
  سیستان  چابهار 56



 173                                                                                 آوري سیستماتیک آمار و اطالعات  جمع -فازدوم

 

   شبکه -2-2
  اي جادهشبکه  -2-2-1

اسـت. ایـن    اي جـاده  حمـل و نقـل  در این مطالعه اطالعات سـازمان راهـداري و    اي جادهمنبع اصلی شبکه 
آوري نموده اسـت. در زمـان    اي ایران جمع اه اطالعاتی داراي جزئیات را براي اکثر شبکه جادهسازمان یک پایگ

 300مقطـع بـا طولهـایی از     1200انجام مطالعه این پایگاه اطالعاتی با نقاط مرجع جغرافیایی، شامل بـیش از  
عدادي از ویژگیهـاي قابـل   ست. تا بودهکیلومتر  78000کیلومتر بوده که طول کل آن بیش از  70متر گرفته تا 

  اند. مانند نوع راه، طول آن و تعداد خطوط ثبت شده ها راهتوجه این 
   

   ها راهتعریف شبکه  -2-2-1-1
اي، متـرا و اجـیس    جـاده  حمل و نقـل تالش مشترکی از سوي سازمان راهداري و  ،در راستاي تعریف شبکه

ملکرد آن تعیین شود. این انتخـاب بـا درنظـر قـرار     صورت گرفته بود تا مهمترین مقطع شبکه ایران براساس ع
دادن حجم ترافیک، احتمال وجود ترافیک ترانزیت، ارتباط بین مراکز مسکونی و تولیـدي عمـده کـه در فصـل     

اند و طرحهاي آینده در زمینه توسعه صورت پذیرفته اسـت. نتیجـه ایـن کـار شـبکه       بندي توصیف شده منطقه
مصوب کـه بـه    طرحهاي ، کیلومتر طول دارد. عالوه بر شبکه فوق 26500ه شده که ي شریانی ایران نامیدها راه

  نیز در این شبکه لحاظ شده است. بوده آمده ساالنه پیوست بودجه
  

  ي ایران ها راه گذاري شماره -2-2-1-2
یـه  براي اینکه بتوان در این طرح مطالعاتی مقاطع شبکه را در ارتبـاط بـا اطالعـات شـمارش ترافیکـی، ته     

هماهنگ ساخت، الزم بـود تـا یـک شـماره واضـح       CUBEو مدلسازي ترافیک  HDMي تحلیل ها راهصورت 
ي شریانی ایران درنظر گرفته شود زیرا بدون داشـتن یـک سیسـتم عملـی،     ها راهي شبکه ها راهبراي هر یک از 

  اجراي مدلسازي در پروژه غیرممکن می بود. 
بنـدي یـا    ي ایـران از یـک سیسـتم شـماره    هـا  راه)، سایر  TIRرانزیت (با توجه به اینکه بغیر از مسیرهاي ت

کردند، به منظور تصحیح این نقص، یک روش کار دقیق بکار گرفته شـده اسـت تـا بتـوان      کدبندي تبعیت نمی
و مدلسـازي   HDMي تحلیـل  هـا  راهمقاطع شبکه را در ارتباط با اطالعـات شـمارش ترافیکـی، تهیـه صـورت      

  گذاري مسیر براي انجام پروژه از تهران منشعب شده است. نگ ساخت .سیستم شمارههماه CUBEترافیک 
  



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      174  

 

  

 ) کشور حمل و نقلاي مطالعات طرح جامع  شبکه جاده). 11-2شکل  

   ها راهبندي  دسته -2-2-1-3
بنـدي عملـی، پرپایـۀ خصوصـیات      توسط بجاي هرگونه دسته ها راهبندي  در وزارت راه و ترابري وقت دسته

سـازي شـده کـه هـر کـدام از ایـن        دسته اصلی راه آمـاده  6بصورت  ها راهست و در آن شبکه ا بودهراه  هندسی
  باشند.  تر در رابطه با خصوصیات هندسی و نوع روسازي می هاي داخلی جزئی بندي ها شامل دسته دسته
هـا گـردآوري    روسازيبندي جدید فراهم شد که در آن تمامی انواع  به منظور انجام این مطالعه، یک دسته 
  اطالق شده است. » سیکد اژ«بندي  این دسته اند. به شده
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  ها راهدسته بندي و کدگذاري شبکه ). 3- 2جدول (

کد سازمان   نوع راه
  کد اژیس  توضیحات  راهداري

 HGH-WAY250  آزاد راه
باشد که هر مسـیر مـورد جداسـازي     خط می 4یک آزاد راه، راهی با حداقل 

ست، بدون تقاطع همسطح یا دستیابی محلی بوده و عبور عابران قرار گرفته ا
  پیاده و وسایل نقلیه موتوري از آن ممنوع شده است.

FREEWAY 

  بزرگراه
WG_HGH
WR_HGH  

هـاي همسـطح و    باشد با این فرق که تقـاطع  یک بزرگراه همانند آزاد راه می
 Highway-OW  محلی وجود دارند.

  راه اصلی

هاي هم سـطح و بـه سـه نـوع ذیـل       ست با روسازي آسفالته با تقاطعراهی ا  
   شود:  بندي می تقسیم

HIGH-2502R   راه اصلی  Highway 
NRDOG250 

متـر و عـرض    65/3؛ با حداقل دوخط با عـرض سـواره رو   1راه اصلی درجه 
 Main-1C  متر در هر مسیر 85/1شانۀ حداقل 

NRDOB250 
NRDOR250 
NRDOY250 
WRDOR250 
WRDOG250 

WRDOY250 

متر در  0/1متر و عرض شانۀ  7؛ با دوخط، عرض سواره و 2راه اصلی درجه 
 Main-2C  هر مسیر

  راه فرعی

 Second-1C  شوند:  هاي هم سطح که با انواع ذیل تقسیم می یک راه آسفالته با تقاطع 
RDS1B250 

تـا   0/1متر و از  25/3رو  هخط با عرض سوار 2؛ با حداقل 1راه فرعی درجه 
 Second-1C  متر شانه راه در هر مسیر  4/2

RDS1G250 
RDS1R250 
RDS1Y250 
RDS2B250 

 Second-2C  رو و یک شانه در هر طرف متر عرض سواره 5/5؛ با حداقل 2راه فرعی درجه 
RDS2G250 
RDS2R250 
RDS2Y250 
WRDSB250 

 Second-W  عریض
WRDSG250 
WRDSR250 
WRDSY250 

ي ها راه
  روستایی

RRR D77  ي اصل متصل به مراکـز  ها راهخانوار را به  20روستاهاي با حداقل  ها راهاین
 Village Road RRR D1L01  کنند که در مناطق کم جمعیت و کم توسعه وجود دارند.  خرید وصل می

ZCPO 
 شهري   HGH-2502C  محدودة شهر
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    .آورده شده است 4-2جدول در   ،قبلجدول بندي راه ذکر شده در  میزان طول موجود تقسیم

  

  ي مورد مطالعه بر حسب نوع راهها راهطول شبکه ). 4- 2جدول (

  ها راهبندي  دسته
  طول  راه -نوع

  1169 آزادراه
  2401 بزرگراه

  3829 بزرگراه جداشده
  12007 اصلی درجه یک

  2029  رجه دواصلی د
  2520  فرعی درجه یک
  550 فرعی درجه دو
  1768 فرعی عریض
  2140 درونشهري
  28413 جمع کل
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   تعداد و اندازة قطعات به منظور مطالعه -2-2-1-4
اي بـه منظـور کـاهش     جـاده  حمل و نقلدر این مطالعه قطعات ارائه شده در پایگاه اطالعاتی سازمان راهداري و 

و مسـیر آن (بـراي    ترافیـک اند. این گـردآوري بـر پایـۀ نـوع راه، نـام آن،       آوري شده رد تحلیل، جمعتعداد قطعات مو
  ست.  ا بودهقطعه  1400آوري  باشد. نتیجۀ این فعالیت، جمع ي یک طرفه) میها راهبزرگ

سـت.  مورد محاسبه قـرار گرفتـه ا   ''Arc GIS'' افزار شیب هر کدام از قطعات بصورت اتوماتیک از طریق نرم
باشـد. کـل شـبکۀ شـریانی      (نـاهموار) مـی   4(مسطح) تا  1این آیتم نشان دهندة مشخصۀ شیب هر راه از رده 

را داراسـت. شـیب متوسـط هـر      70/0و انحراف معیـار اسـتاندارد    49/0با واریانس  57/1کشور شیب متوسط 
   .است 5-2جدول  مطابقدسته از راه 

  متوسط شیب بر حسب درجه راه). 5- 2جدول (

  متوسط شیب  راه نوع
  44/1 درونشهري

  44/1  بزرگراه جداشده
  57/1 آزادراه

  69/1  اصلی درجه دو
  74/1 فرعی درجه دو
  76/1  اصلی درجه یک

  85/1 فرعی عریض
  89/1  یک  فرعی درجه

 

  بندي شبکه راه به قطعات یا کمانهاي همگن ترافیکی تقسیم -2-2-1-5
عریف راهی است که هیچ مبناء اصلی تولید یا جـذب وسـیلۀ نقلیـه در    یک قطعۀ همگن ترافیکی از لحاظ ت

حمـل و  بین مبداء و مقصد را ندارد و بنابراین تعداد وسایل نقلیه در اکثر طول آن ثابت است. براي طرح جامع 
  اي موجود ندارد، فرض شده است.  شرط براي لحاظ داشتن اینکه هیچ تولید یا جذب وسیلۀ نقلیه 2ایران  نقل

  شود.   بندي می اتصاالت اصلی: که در آن ترافیک به دو راه مختلف تقسیم -
نفر جمعیت به عنوان منبع تولید یا جذب سـفر وسـیله    000/20شهرهاي اصلی: تمامی شهرها با بیش از  -

  اند.  سکنه بصورت تک به تک تحلیل شده 000/20و  000/10اند. تمامی شهرهاي بین  نقلیه انتخاب شده
بندي صـورت گرفتـه اسـت تـا یکسـري       یکی از این شرایط در شبکۀ شریانی یافت شود، یک تقسیم هر جا

قطعۀ ترافیکی تعریف شده است که هر کـدام   800قطعات همگن ترافیکی بوجود آید. در شبکۀ شریانی تقریباً 
تیجـه ایجـاد یـک    داراي یک کد واحد بوده و براي هر کدام از این قطعات، ارزش ترافیکی اعمال شده اسـت. ن 

  پایگاه اطالعاتی با لحاظ داشتن موارد ذیل است: 
  ) شماره کمان  1
  » به -از« ها  ) توضیح گره2
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  ) طول به کیلومتر  3
4 (AADT  
  وجود دارد.  AADT) تعداد هر نوع وسیله نقلیه که در یک 5
    .در شروع و پایان هر کمان GPS) مختصات 6

کشـور   حمـل و نقـل  اي طـرح جـامع    اي براي تحلیل شبکه جاده پایهمقاطع همگن ترافیکی، فراهم آورندة 
بنـدي همـراه بـا     اي کـه شـامل قطعـه    ست. در رابطه با اطالعات مهندسی، اطالعـات صـورتبرداري جـاده   ا بوده

خصوصیت مهندسی هر قطعه است، اضافه شده است و نتیجه یـک منبـع اطالعـاتی بـراي هـر قطعـۀ همگـن        
   اي ارزیابی شود. ن تمامی خصوصیات شبکۀ جادهترافیکی بوده تا بوسیلۀ آ

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

   ي کشورها راهبقه بندي ط). 12-2شکل (
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  شبکه ریلی - 2-2-2
بعالوه کلیه مـواردي   اند بودهکامل و فعال  1384در بخش ریلی نیز شبکه شامل خطوطی است که در سال 

 طـول مطالعـه و بـر پایـه     سـاخت نیـز در   در دسـت  آهـن  خطوطآورده شده بود.  ساالنه که در پیوست بودجه
هـدف آن بـوده    پایـه باره کریدورها مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در استفاده از شبکه هاي ترافیکی در بینی پیش

            اسـتفاده شـود ضــمن آنکـه در گزینـه هــاي اصـالحی (آتــی) از       "do minimum" کـه در تحلیلهـا از گزینــه  
  استفاده شده است. فایده -هاي هزینه تحلیل

هاي طوالنی بار و مسافر بـین مرزهـاي اصـلی و نیـز منـاطق جمعیتـی و       جابحایی  ،براي تعریف کریدورها
تولیدي عمده بر مبناي شبکه مورد نظر قرار گرفته و در طول اجـراي طـرح، ابـن مسـیرها بـر اسـاس اهمیـت        

صـورت گرفتـه تـا کـارایی      ر آنهـا بترتیبـی  جریانهاي آینده مورد ارزیابی واقـع شـده و سـرمایه گـذاري الزم د    
کریدورها و همچنین مسیرهاي ارتبـاطی آنهـا افـزایش یابـد. اولویـت سـرمایه گـذاریها نیـز تـابعی از اهمیـت           
جریانهاي آینده در هرکدام از این کریدورها میباشد. کریدورهاي اصلی که براي تحلیلهاي پروژه مورد اسـتفاده  

  نشان داده شده است. 13-2 شکلقرار گرفته اند در 
   



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      180  

 

   
  کریدورهاي اصلی مورد نظر پروژه). 13-2شکل (

  

تشـکیل شـده،    حمل و نقلي ها شیوه، کریدورهاي اصلی که از تمامی شود میهمانگونه که در تصویر دیده 
و  تبریز کشـورهاي ترکمنسـتان   -تهران -میباشد. کریدور شمالی که از طریق مسیر مشهد "T"به شکل حرف 

عباس را بـا کریـدور   بنـدر T است و قسمت پائین ایـن  Tقسمت باالي این ، کند ن را به ترکیه وصل میافغانستا
 کند. کریدور هایی ثانویـه کـه داراي اهمیـت نسـبتاً     خط آهن جدید به مشهد متصل می شمال در تهران و نیز

                 بنــدر بوشــهر.  -شـیراز  -اصــفهان -بنــدر امـام خمینــی، و تهـران   -کمتـري هســتند عبارتنـد از مســیر تهـران   
عبارتند از یک کریدور که تبریز را به بنـدر   نیز پتانسیل باالیی در جذب بار و مسافر دارند که هاي دیگر کریدور

کنـد، و دو   کند، کریدور دریاي خزر که مشهد و اردبیل را از طریق رشت به هم وصل مـی  امام خمینی وصل می
  شود.   ن و بم به چابهار وصل میکریدور شرقی که از طریق کرما
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 ربناد - 2-2-3

بندر اصلی تحلیل شدند. این بنادر که عبارتنـد از امـام خمینـی، بنـدر      5در راستاي اهداف مطالعاتی، تنها 
  درصد کل عملکرد بنـادر کشـور را (بلحـاظ تنـاژ) بـه خـود اختصـاص        95عباس، بوشهر، انزلی و نوشهر حدود 

 اند. داده

است با توجه به اهمیت بندر امیر آباد از نقطه نظر سـازمان بنـادر و دریـانوردي، ایـن بنـدر بـا       الزم به ذکر 
  ها مورد توجه قرار گرفت.وجود سهم اندك از ترافیک سالهاي گذشته، در تحلیل

  
 فرودگاهها - 2-2-4

 تبریـز،  مشـهد،  ن،اصفها مهرآباد، ،)ره( خمینی امام هايفرودگاه: از عبارتند ایران هايفرودگاه مهمترین
 داخلـی  ترافیک داراي هافرودگاه این بیشتر. کیش و بهارچا کرمانشاه، زاهدان، کرمان، بندرعباس، اهواز، شیراز،

در مطالعات طرح جـامع    با توجه به اهمیت و ترافیک هوایی جابجا شده در هر فرودگاه،. باشندمی المللی بین و
 ارزیـابی  امام خمینـی (ره)، مشـهد، مهرآبـاد و شـیراز در     از، اصفهان،کشور شش فرودگاه اصلی اهو حمل و نقل

درصد ترافیک مسافري کشـور   95این فرودگاهها بیش از  فرودگاهی مورد بررسی قرار گرفته اند. شبکۀ ظرفیت
  .را پوشش می دهند
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 مسافر و بار اطالعات -2-3

  يمسافر اطالعات صورت وضعیت -1- 2-3

کـه بـر    اي جـاده  حمـل و نقـل  از پایگاه اطالعاتی سازمان راهـداري و   ،مسافري بمنظور استحصال اطالعات
له یوسـ  ين شـهر یهـر سـفر بـ    ي. برااستاستفاده گردیده  ،اساس اطالعات صورت وضعیت مسافري تهیه شده

 یگـاه اطالعـات  ین پایـ . اشـود  مـی صـادر   يک صورت وضعیت مسافریق جاده یاز طر یعموم حمل و نقله ینقل
  :باشد میر یز ينه هایدر زم یاتاطالع يحاو

  هیله نقلینوع وس -
  مبدا -
  مقصد -
  فاصله -
  هیله نقلیوس يتعداد سفرها -
  نیمسافر يتعداد سفرها -
  هیکرا-

         اسـتفاده   یعمـوم  حمـل و نقـل   سیمـاتر  يل مطالعات مبـدا مقصـد بـرا   یتکم ين صورت براین رو از ایاز ا
  .شده است

  

  بار حمل يهااطالعات بارنامه  - 2- 2-3

 حمل و نقـل و  يسازمان راهدار يهاق جاده، آمار بارنامهیبار از طر ییاطالعات مربوط به جابجا یمنبع اصل
ن یـ و تمامیـت ا  انطباقسنگینی را بهمراه دارد، لذا  يهامهیاست. از آنجا که حمل بار بدون بارنامه جر ياجاده

  ار مناسب است.  یبس یگاه اطالعاتیپا
 بصـورت سـاالنه   يا بارنامـه  یگـاه اطالعـات  یسه پا، حمل و نقلیل پایگاه اطالعاتی طرح جامع در زمان تشک

از / بـه شهرسـتانها    یکاال بطور کلـ  ییگاه مربوط به جابجاین پای. اولده استش میه یته يسازمان راهدارتوسط 
پـردازد.  یصورت مرز بـه مـرز مـ   ران بیت ایک ترانزیبار و تراف ین المللیب يهاییبه جابجا يگاه بعدی. پاباشد می
 يگاههـا یق مشخص شد که پایدق يها یشود. پس از بررسیسوم واردات و صادرات را شامل م یاطالعات گاهیپا

قت مربوط به بار نبوده بلکه مکان عامل یرا مبادي و مقاصد داخلی در حقیندارد ز یآخر کاربرد چندان یاطالعات
ن، یماند. عالوه بـرا یاز بار در شهرهاي مرزي م يادیزان زیص شد که من که مشخیجه ایباشد. نتیم حمل کاال

بارهاي عبوري از مرزها  ين اطالعات منجربه دوباره شماریح بودند، استفاده از ایاگر مبادي و مقاصد صح یحت
       زیـ انـد و شـامل صـادرات و واردات ن   داخلی شهرسـتانی ثبـت شـده    يهایجابجائ یگاه اطالعاتیو بنادر که در پا

            نخسـت محـدود    یگـاه اطالعـات  یل بـار بـه دو پا  یـ تحل ين اطالعات مورد اسـتفاده بـرا  یشد. بنابرایشوند، ممی



 183                                                                                 آوري سیستماتیک آمار و اطالعات  جمع -فازدوم

 

در  ی، مبـدا و مقاصـد و اطالعـات مشـابه    ین المللیت بیو ترانز یداخل یاطالعات يگاههایشده است. هر دوي پا
  شده است. ین اساس ساماندهین اطالعات هر دو بر این دارند بنابرایه سنگینه کاالها و وسائل نقلیزم

 يگاههـا یاز از پایـ نـده، اطالعـات مـورد ن   یک شـبکه درآ یتراف ینیش بینه پیبا توجه به موضوع پروژه در زم
  دسته خالصه شدند که عبارتند از: 6در  یاطالعات
  هاي کاالگروه –
  مقادیر بر حسب تن -
  مبدا سفر -
  مقصد سفر   -
  لله حمینوع وس -
  له حملیوزن بار بر حسب نوع وس -

ن گـام  یباشـد، اولـ  یشهرستان به شهرسـتان مـ   یداخل یگاه اطالعاتیبار در پا ییاز آنجا که اطالعات جابجا
ک ی ين شهرستانهایب يق حذف سفرهاین کار از طریبود. ا يان منطقهیب يهایبندي به جابجائن دستهیر اییتغ

ن شهرستانهاي منـاطق مختلـف، بـه    یب يهاین کار، در گام دوم، جابجائیمنطقه صورت پذیرفت. پس از انجام ا
         ر شـکل ییـ اي تغن منطقـه یبـ  يهـا ی، به جابجائیگاه اطالعاتین کل پایافتند. بنابرایمرکز منطقه مربوطه انتقال 

  داده شد.
زان هـر  یـ کـل م  وسازي شـده  ، این مقادیر مرتبهاي کاالن مناطق به دستهیب يهایب جابجائیپس از ترک

مقصـد کـه نشـان     -مبـدا   يس هـا یق مـاتر یـ ن طریـ له حمل بدست آمده است. از اینوع کاال بر حسب نوع وس
باشـند، آمـاده شـدند. بـا     ن هر جفت مبدا و مقصد مناطق در هر جهت مییزان تناژ جابجا شده بیدهنده کل م

          حمـل و نقـل  سـازمان راهـداري و    بـا منطقـه بنـدي    حمـل و نقـل  توجه به اینکه منطقه بندي در طرح جامع 
. جـدول  انـد  شـده لذا جابجایی برخی از گروههاي کاالیی، درون منطقه اي بوده و حذف   ،شتهتفاوت دا اي جاده

  نشان می دهد. حمل و نقللیست نهایی دسته بندي کاالها را در طرح جامع  2-6
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  کشور حمل و نقلروههاي کاالیی طرح جامع گ). 6- 2جدول (
  يکشاورز یاساس يکاالها
  جو –ذرت  -گندم  -غالت  -1
  برنج – 2
  عدس –نخود  -ا یلوب -حبوبات  - 3
  اری، خیگوجه فرنگ -از یپ - ینیب زمیس -جات  یفیص - 4
  خرما –مرکبات  -هندوانه  -موز  -ب یس -وه ها یم - 5
  خوراك دام،گوشت -بز  -گوسفند  -گاو  -دام  -6
  مرغ –ور یط - 7
  شده يفراور يکشاورز يکاالها
  يچا – 8
  پنبه – 9

  قند و شکر -شکر  - 10
  ۀ یه نشده و پایروغن تصف -روغن پخت و پز  - یروغن خوراک - 11
  یمحصوالت لبن - يآماده و کنسرو ییمواد غذا -نوشابه ها  - 12
  کود – 13

  یو استخراج یمواد معدن
  يصوالت فوالدمح -شمش  -فوالد خام  -فوالد  - 13
  نکر یکل -مان پورتلند یمان سیس - 14
  یر مصالح ساختمانیسا -سنگ آهک  -مرمر  - یمصالح ساختمان - 15
  مس - يرو -سرب  -م ینیالوم - یاصل یفلزات و مواد معدن - 16
  مینیالوم - يرو -مس  -سنگ و شمش آهن  -سنگ معدن  - 17

  کنسانتره ها
  ذغال سنگ - 18
  ینفت يخت و فرآورده هاسو - 18
  ییایمیدات شیتول - 19

  یدات صنعتیتول
  پوشاك – یقال -پارچه  -منسوجات  - 21
  نده هایصابون و شو - 22
  ن هایل، ماشیاتومب - 23
  یع چوبیکاغذ، صنا - 24
  ره)یر، دارو و غیمتفرقه (تا - 25
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  بار و مسافر برآورد پارامترهاي -2-4
  مسافرجابجایی ي برآورد پارامترها -2-4-1

  یجمعیت يدهاربرآو -2-4-1-1
ت یجمع ینیش بیران، پیا حمل و نقلدر مطالعات طرح جامع  یتیجمع يهاینگر ندهیاز انجام آ یهدف اصل

 ییایـ منطقـه جغراف  56ت در یـ ق آنهـا، جمع یـ ک شهرسـتان بـوده، تـا بـا تلف    یکشور به تفک ییو روستا يشهر
(ZONE) مورد استفاده قـرار   ینسل – یبین هدف، روش ترکیل به این يرآورد باشد. برادر سراسر کشور قابل ب

ر و یـ ، مـرگ و م يبـارور  یعنـ یت یـ ر جمعییـ تغ يهـا  ل مولفـه یه تحلیبر پا ینسل – یبیگرفته است. روش ترک
ت را یجمع ینیش بیجه امکان پیگر، شکل گرفته که در نتیکدیق آنها با یمهاجرت به طور جداگانه و سپس تلف

  دهد. ینده به دست میدر آ یهر مقطع زمان يراب
  نـده  یآ يمربـوط بـرا   يزانهـا یل قـرار گرفـت و م  یـ ت مـورد تحل یـ ر جمعییـ بعد از آنکـه هـر سـه مولفـه تغ    

 یاست که بـاق  یتیموردنظر تنها فعال یمقاطع زمان يت برایگر و برآورد جمعیکدیق آنها با یشد، تلف ینیش بیپ
ک یـ مـوردنظر بـه تفک   یمقاطع زمـان  يت را برایتواند جمع یگر میکدیفته ها با این یق ایخواهد بود. چراکه تلف

  .استفاده شده است People ين مرحله از بسته نرم افزاریدر ا سن و جنس به دست دهد.
 

  یاجتماع-ياقتصاد يبرآورد متغیرها -2-4-1-2
صنعتی کـه بـه مصـرف نهـایی     در این مطالعه به تحلیل تقاضاي کاالهاي  برآورد درآمد قابل تصرفبمنظور 

  ، پرداخته شده است.  رسندمی 
  :باشد میمنابعی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند به شرح زیر 

 ایران آمار، مرکز 1382تا  1376سال  6خانوار براي  نتایج آمارگیري هاي درآمد و هزینه ساالنه

  دمات صنعتی طرح یاراقتصادي، موسسه تحقیقات و خ -گزارش تحلیل هاي اجتماعی
راي به دست آوردن درآمد و هزینه سرانه در سال هاي مختلـف، از اطالعـات هزینـه هـر خـانوار      همچنین ب

مرکز آمار ایران استفاده گردید. درآمد و هزینه سرانه براي نواحی روستایی و شهري به طور جداگانـه محاسـبه   
ی و غیر خوراکی و بـراي هـر اسـتان بـه تفکیـک شـهري و       خوراک شد. هزینه سرانه براي تمام کد کاالها اعم از

  درآمد سرانه نیز براي هر استان به تفکیک شهري و روستایی محاسبه گردید. دست آمده وروستایی به 
به دلیل در دسترس نبودن اطالعات مربوط به درآمد، درآمد هر نفر برابر با جمع هزینه هاي سرانه در نظـر  

  باشد میآمد هزینه شده هر فرد که در واقع در هگرفته شد
باتوجه به اینکه سرانه مالکیت خودرو خانوار بعنوان یکی از پارامترهاي مهم و تاثیرگـذار در ایجـاد تقاضـاي    
سفر بوده و تا زمان انجام مطالعات طرح جامع اطالعات موثقی در رابطه با آن توسـط دسـتگاههاي مـرتبط بـا     

د، لذا پس از بررسی هاي بعمل آمده و با توجه به منابع آماري موجـود،  برون شهري تولید نشده بو حمل و نقل
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به سرانه مالکیت خودرو خانوار تهیه شد که در ادامه، مراحـل و نتـایج آن آورده   سمتدلوژي مشخصی براي محا
  شده است

ع گانـه طـرح جـام    56در خصوص محاسبه سرانه مالکیت خودرو خانوار، دو گروه اطالعات در قالب مناطق 
مورد نیاز بود. ابتدا تعداد کل خودروهاي سواري و تاکسی موجود در هر یک از مناطق و مورد دوم  حمل و نقل

  تعداد خانوارهاي موجود در هر یک از مناطق طرح.
الزم به ذکر است که خودروهاي سواري که در این مطالعه مورد توجه قرار گرفتند شامل کلیـه خودروهـاي   

  باشند. کهاي شخصی، عمومی و دولتی میسواري و تاکسی با پال
گـذاري موجـود   با در دست بودن اطالعات کل خودروهاي شـماره ست که ا بودهروش انجام کار بدین ترتیب 

هاي گذشته و نیز تعـداد خانوارهـاي کشـور در قالـب منـاطق طـرح جـامع،از تقسـیم کـل          در کشور طی سال
  شود.لکیت خودرو محاسبه میخودروهاي هر منطقه به خانوارهاي آن، ضریب ما

 ) کشور حمل و نقلگانه طرح جامع  56سرانه مالکیت خودرو خانوار در مناطق ). 14-2شکل  

    



 187                                                                                 آوري سیستماتیک آمار و اطالعات  جمع -فازدوم

 

ل یاتومب يت افراد دارایمربوط به جمع يها ینیش بیپ يمبنا ،مالکیت وسیله نقلیه ینیش بیپدر خصوص 
ف یـ در خـانواده دارنـد تعر   یلیکه اتومب يافرادکه به صورت درصد  بودهل یت اتومبیل، عامل مالکیو فاقد اتومب
ل یـ اتومب يت افـراد دارا یـ کـرد، جمع  یپوشـ چشم  یلیه چند اتومبدیتوان از پد ین که می. با فرض اشده است

  ت خواهد بودیب در کل جمعین ضریحاصلضرب ا يمساو
 2006و  2005 ين سـالها یسرانه اسـت. بـ   ید ناخالص داخلیل، تولیت اتومبیزان مالکیم ینیش بیپ يمبنا

ل یـ ت اتومبیـ مالک ینـ یش بیپـ  ين نـرخ بـرا  یافـت.ا یدرصد رشد  4انه یسرانه با نرخ سال ید ناخالص داخلیتول
ل) یـ ت اتومبیـ سـرانه و مالک  ید ناخالص داخلین تولیب کشش (بین، هرچند ضریرفته شده است. با وجود ایپذ
انتخاب شده  75/0ب یضر 1395پس از  يلهاسا يانتخاب شده است، برا 1برابر  1395تا  1385 يسالها يبرا

  د. یز به حساب آیش درآمد خانوار همراه است، نی، که احتماالً با افزایلیتا توسعه چند اتومب
  

  پیش بینی مالکیت وسیله نقلیه). 7- 2جدول (
  1409  1394  1385  شاخص

  6/64  1/42  28  لیون نفر)یجمعیت خانوارهاي داراي اتومبیل (م
  68/0  53/0  4/0  وسیله خانوارسرانه مالکیت 

  

  يبرآورد میزان اشتغال و جمعیت شاغل به تفکیک بخشهاي سه گانه اقتصاد -2-4-1-3
یـک از منـاطق مـورد مطالعـه طـرح       هـر یکی از اطالعات مورد نیاز براي پیش بینی تولید و جذب سفر در 

سه گانـه کشـاورزي و شـیالت،     کشور، میزان اشتغال و جمعیت شاغل در هریک از بخشهاي حمل و نقلجامع 
که این اطالعات بر پایه آمارگیري نفوس و مسکن اسـتخراج شـده    باشد میصنعت و ساختمان و بخش خدمات 

  .ست ا بوده 8-2جدول زیربخش اقتصادي به شرح  18است. دسته بندي بخشهاي سه گانه به 
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  دسته بندي زیربخشهاي اقتصادي). 8- 2جدول (

 شیالت کشاورزي و شیالت جنگلدارى و شکار ،کشاورزى
 معدن استخراج

 صنعت و ساختمان
 ساخت - صنعت
 گازوآب ،برق تامین

 ساختمان
تعمیروسایل نقلیه موتورى وکاالهاى شخصـى   ،خرده فروشى ،عمده فروشى

 وخانگ

 خدمات

 هتل ورستوران
 وارتباطات وانباردارى ونقل حمل

 مالى هاى واسطه گرى
 کاروکسب اجاره وفعالیت هاى،التمستغ

 دفاع وتامین اجتماعى اجبارى،اداره امورعمومى
 آموزش

 بهداشت ومددکارى اجتماعى
 اجتماعى وشخصى،عمومى هاى خدمات سایرفعالیت

 فعالیت هاى خانوارهاى داراى مستخدم وفعالیتهاى تولیدى غیرقابل تفکیک
 مرزى برون هاى سازمانهاوهیئت

 رمرکزىدفات

 اظهار نشده اظهارنشده
  

، در زمان تهیه مـدل تولیـد و جـذب    1385با توجه به اینکه اطالعات اشتغال شهرستانهاي کشور در سال  
 1375سفر در دست استخراج بود، لذا مقرر گردید تا پارامترهاي مورد نیاز بر اسـاس اطالعـات اشـتغال سـال     

  مختلف که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، استفاده گردید. برآورد گردد. بدین منظور از دو متدولوژي
سـت ایـن   ا بوده 1385الی  1375در روش اول فرض اولیه، ثبات نرخهاي تکفل شهرستانی در طی سالهاي 

فرض براساس محدودیتهاي موجود از اطالعات صورت گرفته است وبرآوردهاي صورت گرفته و براي کمیتهـاي  
  از سرجمع اشتغال کل کشور اصالح شده است. مورد نظر با استفاده

در روش پیشنهادي دوم پارامترهاي در نظر گرفته شده در این روش همانند روش اول مـی باشـند بـا ایـن     
فرض برابر بودن نرخ تغییرات نرخ تکفل شهرستانی در سطح متوسط کل کشـور   تفاوت که روش دوم مبتنی بر

آن با نتایج روش اول مشاهده گردید که نتایج حاصـله کـامال یکسـان    است. پس از اجراي روش دوم و مقایسه 
پیش بینی جمعیت را بـه تفکیـک    9-2توان از صحت محاسبات اطمینان حاصل نمود. جدول  می . لذاباشد می

  نشان می دهد. 1409روستایی و شهري تا سال 
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  نفرمیلیون  – 1409پیش بینی جمعیت روستایی و شهري تا سال ). 9- 2جدول (

نرخ رشد   1375  سال
نرخ رشد   1385  (%)

نرخ رشد   1394  (%)
(%)  1409  

  5/95  24/1  4/79  34/1  4/70  61/1  60  جمعیت کل
  6/72  53/1  8/57  04/2  2/48  26/2  6/38  جمعیت شهري

  9/22  39/0  6/21  - 3/0  2/22  35/0  4/21  جمعیت روستایی

  

  است:تعیین شده  ریز ياشتغال فرضها یبینپیش بمنظور
 کند یم يرویپ ییت روستایه از روند جمعیوند اشتغال در بخش اولر -

 کند. یم يرویپ يت شهریو ثالث از روند جمع يثانو يروند اشتغال در بخشها -

 
  پیش بینی میزان اشتغال در بخشهاي سه گانه (میلیون نفر)). 10- 2جدول (

  1409  1394  1385  بخش
  5/4  43/4  6/4  کشاورزي

  62/9  75/7  46/6  صنعت و ساختمان
  34/14  37/11  42/9  خدمات

  46/28  55/23  47/20  کل
  

  

  پارامترهاي برآورد حمل بار - 2-4-2

صـنعتی و معـدنی کـه      بمنظور برآورد میزان بار جابجا شده در سطح کشور، هریک از محصوالت کشاورزي،
           مـورد بررسـی قـرار   بـه تفکیـک     کشـور قـرار دارنـد،    حمل و نقـل در دسته بندي گروههاي کاالیی طرح جامه 

در فاز دوم مطالعات، به تاریخچه تولید بر حسب نوع محصوالت پرداخته شده کـه شـامل شناسـایی    گرفته اند. 
تاریخچه رشد به تفکیک منطقه، ورودي محصـوالت و   نهاده ها و منابع تامین، تولید، مراکز تولید، روند و فرآیند

رسـی  و بازارها و منابع داخلـی و بـین المللـی و نیـز بر     حمل و نقلات فرآوري آنها و تاسیسات موجود، مشخص
و تصـمیمات   و سیاستهاي آینده شامل بررسی طرحها و برنامه هـاي در دسـت اجـرا و نیـز سیاسـتها      برنامه ها

 سـوم ماننـد تولیـدات آینـده در فـاز      تیمی باشد. جزئیات مربوط به پیش بینی هاي آاعالم شده توسط دولت 
  .آمده است
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    مسافري تقاضاي برآورد -3-1

  روش شناسی پیش بینی مسافر -3-1-1

  کلیات-3-1-1-1
  منتج از اهداف خود برنامه به شرح زیر است: حمل و نقلاهداف تعیین شده براي طرح ملی 

 اي رشد اقتصادي و جمعیت در کل کشور،با توجه به چشم اندازه حمل و نقلتبیین تقاضاي  -

 تحلیل ناهنجاریها در میان مدت و بلند مدت در صورتی که هیچگونه سرمایه گذاري انجام نشود، -

در راستاي پاسـخگویی بـه تقاضـاي     حمل و نقلآزمایش و ارزیابی ظرفیت سناریوهاي مختلف عرضه  -
 اي. بودجه محدودیتهاي تصادي با توجه بهاق -در شرایط بهینه کارایی اجتماعی مدت مدت و بلند میان

هـایی در خصـوص جابجـایی بـار و مسـافر بـین       بینیدربرگیرنده پیش و بوده، مرحله مدلسازي طرح 3فاز 
باشد. فرآیند مدلسازي با اسـتفاده از مـدل سـنتی چهـار     ساله می 20مبادي و مقاصد در طول یک بازه زمانی 

تولیـد، توزیـع، تفکیـک و تخصـیص      گامهاياین مرحله شامل  ه است.اي تقاضاي ترافیک صورت پذیرفت مرحله
ی: حمل و نقلـ بینی احجام مسافر در سه شیوه اجتماعی براي پیش -ست. اطالعات اقتصاديا بودهاحجام مسافر 
هائی از مبادي و مقاصد روي شبکه، استفاده شده و خروجـی نهـایی شـامل    اي و ریلی و بین جفتهوایی، جاده

  .اند شدهاي وسیله نقلیه مسافر بوده، که بعنوان ورودي فاز نهایی مدلسازي در نظر گرفته هماتریس
اقتصـادي طراحـی نشـده اسـت، زیـرا ایـن        -الزم به ذکر است که مدل براي پیش بینی عوامـل اجتمـاعی  

 .اند شدهاطالعات در جاي دیگري تعیین شده و سپس به مدل تزریق 

  بصورت ذیل قابل توضیح است: حمل و نقلدر طرح جامع  يي مسافرروند کلی مدلسازي تقاضا

  آوري اطالعات روند جمع-3-1-1-2

  ست :ا بودهمراحل جمع آوري اطالعات مورد نیاز جهت مدلسازي تقاضاي مسافري به شرح زیر 
منطقـه   56ایـن سیسـتم شـامل    یک سیستم منطقه بندي بر پایۀ کاربري زمین ایجـاد شـده اسـت.     .1

  شود. می
بین شهري (یعنی هـوائی، ریلـی، حمـل ونقـل عمـومی       حمل و نقلي ها شیوهبراي تمامی  آمارگیري .2

  (وسایل نقلیه شخصی) انجام گرفته است. اي جاده(اتوبوس) و حمل ونقل شخصی  اي جاده
تمامی اطالعات موجود در رابطه با عرضـۀ حمـل ونقـل از جملـه تـردد شـماري، خصوصـیات شـبکۀ          .3

ي حمـل ونقـل   هـا  شـیوه و شبکۀ هوائی، نرخ کرایه ها بـراي تمـامی    ، خصوصیات شبکۀ ریلیاي جاده
عمومی و جداول زمانبندي حرکت قطارها و هواپیماها براي شـیوه ریلـی و هـوائی جمـع آوري شـده      

  است.
 اجتماعی جمع آوري شده است. -اطالعات اقتصادي .4
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  ساختار کلی مدل). 1- 3ل (شک
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  روند ساخت مدل - 3-1-1-3
ر، تعداد سفرها به تفکیک هر یک از اهداف سفر (که بر پایـه اطالعـات آمـارگیري و منـابع     در فاز تولید سف

 -اداري تخمین زده شده است)، به منظور ایجاد ارتباط بین تقاضاي حمل ونقلـی آینـده و تحـوالت اقتصـادي    
فرهاي ورودي و . بنـابراین تعـداد سـ   اند شدهاجتماعی مرتبط و وابسته  -اجتماعی کشور، با متغیرهاي اقتصادي

  اند. خروجی از/ به هر منطقه و براي هر کدام از اهداف انتخابی سفرها تخمین زده شده
به منظور تخمین تعداد سفرهاي تولید و جذب شده توسط هر منطقه، مدلهاي مختلفـی بـراي هـر یـک از     

براي تولید و دیگـري   ف سفر، دو مدل وجود دارد، یکیا. براي هریک از اهداند شدهاهداف مشخص سفر، ایجاد 
  هستند: "خانه مبناء"براي جذب. از بین مدلهاي تولید سفر، سه مدل 

 خانه کار/کسب  
 خانه .منظورهاي دیگر، براي جمعیتی که داراي وسیله نقلیه در خانوار می باشند  
 خانه  .منظورهاي دیگر، براي جمعیتی که داراي وسیله نقلیه در خانوار نمی باشند  

  تیب مدل مربوط به جذب سفر نیز  تشکیل می شود.به همین تر
  کار/کسبخانه  
  دیگر اهداف.خانه، براي جمعتی که داراي وسیله نقلیه در خانوار می باشند  
  دیگر اهداف.خانه، براي جمعیتی که داراي وسیله نقلیه در خانوار نمی باشند  

  ماتریس ایجاد می شود: 3پس از فاز توزیع سفر، 
 کار/کسب هخان  
  دیگر اهداف.خانه، براي جمعیتی که داراي وسیله نقلیه در خانوار می باشند  
  دیگر اهداف.خانه، براي جمعیتی که داراي وسیله نقلیه در خانوار نمی باشند  

در بین مدلهاي تولید سفر یکی از آنها (براي سفرهایی که محل سکونت مسافر نه در مقصـد و نـه در مبـدأ    
از آنجا که جـذب سـفر برابـر بـا تولیـد       "غیر خانه مبنا"نمی باشد. در این مدل  "ه مبناءخان"می باشد)، مدل 

  سفر است، مدل واحدي مورد استفاده واقع می شود.
 .انـد  شـده مقصد تبدیل -، تولید و جذب براي هر یک از اهداف سفر، به جریانهاي مبدأ"توزیع"در حین فاز 

 jو  iو همچنین هزینۀ سـفر بـین    jو جذب ناحیه  iبه تولید ناحیه بستگی  Jو منطقه  iجریانهاي بین منطقه 
  هزینۀ سفر شامل هزینه هاي پولی ملموس براي مسافران و زمان سفر می باشد. داشته و

-در پایان فاز توزیع، مجموعه اي از فاکتورهاي تصحیح به منظور تصحیح اخـتالف الزم بـین جریـان مبـدأ    
  منابع آماري، محاسبه شده است. مقصد حاصل از آمارگیري و سایر



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      196  

 

(معادل با نسبت ترافیک آمارگیري شده به ترافیک برآورد شـده توسـط مـدل)     kبنابراین یک سري فاکتور 
براي هر کدام از چهار ماتریس برآورد شده) و به ماتریسهاي برآورد شـده   kمحاسبه شده (یک ماتریس فاکتور 

  .است شدهدر خالل فرایند پیش بینی سفر، اعمال 
ماتریس (هوایی، ریلـی، اتوبـوس،    4در مرحله تفکیک سفر، ماتریسهاي مربوط به هر یک از اهداف سفر، به 

  تفکیک شده است. به شرح ذیل وسائل نقلیه شخصی)
  خانه :ماتریس   4کار/کسب  
  خانه:ماتریس 4سایر اهداف، براي جمعیتی که داراي وسیله نقلیه در خانوار می باشد  
  خانهماتریس 4اهداف، براي جمعیتی که داراي وسیله نقلیه در خانوار نمی باشد: سایر  
 :ماتریس 4سفرهاي غیر خانه مبنا: هوایی، ریلی، اتوبوس، وسایل نقلیه شخصی 

  ماتریس ایجاد می شود. 16بنابراین 
نجـام  تفکیک سفر بر اساس هزینۀ مرتبط با چهار شیوه (هوایی، ریلی، اتوبـوس و وسـیلۀ نقلیـه شخصـی) ا    

. این هزینه به صورت یک هزینۀ ترکیبی شامل تمامی عوامل ملموس براي مسافران، بویژه کرایـه هـا   شده است
عمومی)، هزینه هاي بهره برداري ملموس (براي خودروهاي شخصی) و زمـان سـفر (تبـدیل     حمل و نقل(براي 

  شده به واحد پولی بر حسب ارزش زمان ) می باشد.
  چهار ماتریس مسافري از طریق یکپارچه سازي ماتریسهاي قبلی ایجاد شده است: پس از فاز تفکیک سفر،

 هوایی  
 ریلی  
 اتوبوس  
 وسایل نقلیه شخصی  

ماتریسهاي اتوبوسهاي مسافربري و وسایل نقلیه شخصی با اعمال ضریبهاي اشغال، بـه ماتریسـهاي وسـایل    
در حین فاز تخصیص ماتریسـها بـه   . شخصی) (یکی براي اتوبوس و یکی براي وسایل نقلیه اند شدهنقلیه تبدیل 

  .اند شدهشبکۀ تخصیص داده 
براي هـر    تخصیص داده شده است. اي جاده(اتوبوس و وسایل نقلیه شخصی) به شبکۀ  اي جادهماتریسهاي 

 اي جـاده بر حسب زمان سفر و هزینه هاي حمل ونقل محاسبه گشته است.  تخصیص  مقصد مسیر ارجح-مبدأ
شونده می باشد، زیرا تراکم بر روي سرعت وسیله نقلیه تأثیر دارد:  لـذا مسـیر بهینـه بـا توجـه      یک روند تکرار 

سطح ترافیک در جاده می تواند تغییر کند. در ادامه در خصوص چهار مرحله مدلسازي،  به تفصیل بحث شـده  
  است.

ش بینـی جمعیـت، پـیش    ه منظور تکمیل پینخستین گام ، مرحله تولید و جذب سفر است که در این مرحله 
  اقتصادي زیر انجام شده است: -بینی هاي تکمیلی براي متغیرهاي اجتماعی

 خودرو تیمالک 
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 بخش هر در اشتغال 

 درصـد  بصورت که بوده  خودرو تیمالک هیپا بر خودرو بدون و خودروي دارا تیجمعي های نیب شیپ
که پدیده مالکیت همزمان چنـد وسـیله   لذا با فرض این .شده است فیتعر خانوار در خودروي دارا افراد

نقلیه، قابل چشم پوشی باشد، جمعیت داراي خودرو برابر با حاصلضرب ضریب در جمعیـت کـل مـی    
  باشد. 

مـاتریس   4جـذب   -براي فـاز تولیـد    صورت گرفته و تولید و جذب سفر بر حسب شیوه و بر حسب منطقه
  انتخاب شده است:

  کسب  کار معمول /   ←ماتریس خانه  -الف
این ماتریس شامل سفرهائی است که از خانه به محل کار معمول یا به محل دیگري به منظور کـار/ کسـب   

خانه  نیز بـه عنـوان ترانهـاده     ←سازي، یک ماتریس کار معمول/ کسب انجام می شوند. در خالل فرآیند مدل
  ماتریس قبلی ایجاد می شود.

  ومبیل)منظورهاي دیگر (جمعیت داراي ات ←خانه   -ب
این ماتریس شامل سفرهائی است که از خانه به محلی غیر از محـل کـار معمـول یـا محـل کـار / کسـب و        

خانه ترانهاده  ←توسط افرادي انجام می شود که در خانواده داراي اتومبیل میباشند. ماتریس منظورهاي دیگر
  ماتریس قبلی می باشد.

  ل)منظورهاي دیگر (جمعیت فاقد اتومبی ←خانه   -ج
نیـز   اما براي افرادي که فاقد اتومبیل در خانواده هستند. ماتریس ترانهاده 2ماتریسی مشابه ماتریس شماره 

  ایجاد شده است.
  ماتریس سفرهاي غیر خانه مبنا -د

  این ماتریس شامل سفرهائی است که در آنها نه مبدأ خانه است و نه مقصد.
  خالصه شده است: 1-3 منابع مورد استفاده تولید ماتریسها در جدول

   



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      198  

 

 مقصد - استفاده براي ماتریسهاي مبدأ  موردمنابع ). 1-3جدول (

  آمارگیري  منابع اداري  شیوه

  هوائی
تعداد مسـافران هـوائی بـراي هـر مبـدا مقصـد       
بوسیله سازمان هواپیمائی کشـوري ارائـه شـده    

  است

مقصد، اطالعاتی را راجع بـه هـدف   -آمارگیري مبدا
  وي مسافرین به دست می دهدسفر و مالکیت خودر

  ریلی
تعداد مسافران قطـار بـراي هـر مبـدا ـ مقصـد       

  توسط شرکت راه آهن ارائه شده است
مقصد، اطالعاتی را راجع به هـدف   -آمارگیري مبدا

  دهد سفر و مالکیت خودروي مسافرین  به دست می

  اتوبوس
تعداد مسافران هر مبدا مقصـد از آمـار صـورت    

حمـل و  ن راهـداري و  وضعیت مسافري سـازما 
  اي تأمین شده استجاده نقل

مقصد، اطالعاتی را راجع بـه هـدف   -آمارگیري مبدا
  دهد سفر و مالکیت خودروي مسافرین به دست می

خودرو 
  مسافري

مقصد و کالیبراسیون ماتریس  -آمارگیري مبدا 
مقصد برمبناي تردد شماري، تعداد سـفر   -مبدا

  کند یمقصد را ارائه م -بر حسب مبدا 

مقصد، اطالعاتی را راجع به هدف  -آمارگیري مبدا 
  دهد سفر و مالکیت خودروي مسافرین به دست می

  
ي مختلـف در  هـا  شـیوه با توجه به تعداد سفرهاي سالیانه براي هر یک از اهداف سفر و هر شیوه سفر، سهم 

  ست.ا بوده 2-3از این سفرها مطابق جدول  1385سال 
  

  1385ي مختلف سفر مسافري در سال ها شیوهسهم ). 2-3جدول (                                  
  سهم(درصد)  شیوه سفر

  %68  خودروي سواري
  %26  اتوبوس
  %2  هوائی
  %4  قطار

  
سفرها در جاده ها انجام می شده است (خودروهاي سواري و اتوبوسها). البتـه اعـداد و ارقـام     %96بنابراین 

  .ومتر متفاوت استکیل -فوق بر حسب مسافر
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  )1385سال پایه(  –کشور  حمل و نقلتولید سفر در مناطق مطالعات طرح جامع ). 2- 3شکل (

  
                 مــدل تولیــد ـ جــذب از تعــداد ســفرهاي تولیــد و جــذب شــده توســط هــر منطقــه بــر پایــه متغیرهــاي  

مـدت و   اقتصـادي ـ اجتمـاعی در بلنـد    اجتماعی استفاده می کند. پیش بینی تغییرات متغیرهـاي   -اقتصادي
  میان مدت مبناي پیش بینی تقاضا را تشکیل می دهد.

، به عنوان نخستین عوامل تعیین کننده تولید و جذب سفر اهـداف سـفر    3-3 متغیرهاي مندرج در جدول
  .اند شدهمربوطه انتخاب 

   

Trip generation
40 000 000

20 000 000

4 000 000

Home -> Work business
Home -> Other purposes - With car
Home -> Other purposes - Without car
Non home based

TRIP GENERATED PER CTSI ZONE
Present situation

Non home based trips hav e been div ided by  two in order to be in scale with other purpose and work business trips  which doesn't include the rev erse trip
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  تولید ـ اجتماعی مورد استفاده در ساخت مدل اقتصاديمتغیرهاي ). 3-3جدول (

متغیرهاي اقتصادي اجتماعی   هدف  سفر
  براي تولید سفر

متغیرهاي اقتصادي ـ اجتماعی 
  براي جذب سفر

  کار معمول / کسب ←خانه 
  اشتغال در بخش اولیه -1
  اشتغال در بخش ثانویه -2
  اشتغال در بخش ثالثیه -3

  اشتغال در بخش اولیه -1
  اشتغال در بخش ثانویه -2
  الثیهاشتغال در بخش ث -3

دیگر منظورها، مسافرین  ←خانه 
  داراي اتومبیل

  جمعیت داراي اتومبیل در خانوار -1
  جمعیت شهري -1
  کل اشتغال -2

دیگر منظورها، مسافرین  ←خانه 
  فاقد اتومبیل

  جمعیت فاقد اتومبیل در خانوار -1
  جمعیت شهري -1
  کل اشتغال -2

  سفرهاي غیر خانه مبنا
  کل جمعیت -1
  الکل اشتغ -2

  کل جمعیت -1
  کل اشتغال -2

  
  

یـک  تحلیـل رگرسـیون خطـی چنـد      . تولید بر پایۀ رویکرد رگرسیون خطی چند متغیره انجام شده اسـت 
اجتماعی از سوي دیگر، انجام شده تا بهتـرین  -متغیره  بر روي تولید و جذب سفر از یک سو و متغیر اقتصادي

  فرمول بدست آید. 
ل سازي شده و سفرهاي مشاهده شده، معیار انتخاب نیسـت زیـرا طـی    در مدل جذب، نسبت سفرهاي مد

مرحله توزیع، سفرها تنها بر اساس جذب متوازن می شوند. به این معنـا کـه در انتهـاي فرآینـد، مقادیرجـذب      
چنان تعدیل می شوند که با تعداد کل سفرهاي تولید شده بخواند. بدین منظور بر پایه رگرسیون خطـی چنـد   

  ناسب ترین فرمول انتخاب شده است.متغیره، م
نشان می دهد. این نتایج بـر   1409و سال  1394، سال 1385جدول زیر تعداد سفرهاي سالیانه را در سال 

  ست:ا بودهاساس عوامل زیر 
 پیش بینی عوامل اجتماعی و اقتصادي  -

  بر اساس مدل تولید به شرح فوق الذکر -
  % است.  82، رشد کل سفرها برابر کشور ل و نقلحمطرح جامع براي تمام دوره مورد مطالعه 
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  نتایج پیش بینی کل سفرهاي مسافري). 4-3جدول (

 شاخص 1385 1394 1409

 سفر) میلیون( مسافريتعداد سفر  کل 462 592 821

  
و   در مرحله توزیع، تولیـد پس از مرحله تولید سفر ، درگام بعدي به توزیع سفر بین مناطق پرداخته شده است.

 حمل و نقـل مدل طرح جامع  .  مرحله توزیعاند شدهجذب هر منطقه به جریانهائی بین مبادي و مقاصد تبدیل 
کشور بر پایه زمان سفر وسایل نقلیه خاص (به دلیل اینکه بهترین نماینده هزینه سفر بین دو ناحیه می باشـد)  

  فرهاي زیرمورد محاسبه قرار گرفته اند.دسته مختلف فاکتور بازدارنده براي منظورهاي س 3بنا شده است و 
 بر آورد توزیع سفر در سالهاي مختلف را بصورت شماتیک نشان می دهد : 3-3شکل 

  
  توزیع سفر بین مناطق در سالهاي مختلف طرح). 3- 3شکل (

  
در گام بعدي و پس از توزیع،  به تفکیک سفر و تعیین سهم هریک از شیوه هـا از حمـل کـاال و جابجـایی     

  پیش بینی سهم هر شیوه بستگی به دو عامل دارد:بطور کلی افر پرداخته شده است. مس
اجتمـاعی شناسـائی مـی شـود.      -الف: ارتقاء نسبی اهداف سفر در آینده که بوسیلۀ ارتقاء متغیر اقتتصـادي 

یر رشد قابل توجه سفرها که بوسیله افـرادي کـه داراي خـودرو در خـانوار خـود مـی باشـند انجـام شـده، تـأث          
مستقیمی بر تسهیم شیوه دارد زیرا استفاده از وسیلۀ نقلیه شخصی و براي این دسته از جمعیت قطعـاً بیشـتر   

  خواهد بود.                                      
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ي حمل ونقلی یعنی سفر، زمان دسترسی و کرایـه هـا.  در حالـت    ها شیوهب: هزینه هاي کاربري مرتبط از 
دون تغییر باقی می ماند یعنی هزینه هاي مرتبط کاربري تغییر نمی کند و تـأثیري در  پایه، عرضه براي آینده ب
  تسهیم شیوه اي ندارد.

  می باشد. 1409و  1394، 1384نشان دهنده جریان کل مسافري براي سالهاي  4-3 شکل

 
  1409و  1394، 1385تولید سفر مسافري در هر منطقه در سالهاي ). 4- 3شکل (

  
  ي حمل نشان می دهد.ها شیوهرا به تفکیک  1409و  1394، 1385د سفرها در سالهاي تعدا 5-3جدول 

 1409و  1394، 1385تعداد سفرها در سالهاي ). 5-3جدول (

 1385 1394 1409 

 20747695 13714510  9334875 هوائی

 37187320 29251181 18196345 ریلی

 177372845 139892090 121017210 اتوبوس

 586034875 409947925 313188250 اريخودروي سو

 821342735 592805706 461736680 کل
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ها تنها در سناریوي حالت پایه، عرضه معادل وضعیت کنونی باقی می ماند. بنابراین، تفکیک سفر بین شیوه
  بر اساس روند تغییر و تحول اهداف سفر و مالکیت اتومبیل تعیین می شود.

، سفرهاي هوایی و سفرهاي با وسایل نقلیـه شخصـی داراي   1404همچنین  و 1394و  1385بین سالهاي 
  بیشترین رشد بوده و در مقابل آن متوسط سفرهاي ریلی و اتوبوس، کمترین میزان رشد را دارا خواهد بود.  

  
  میزان جابجایی وسایل نقلیه سواري در سالهاي مختلف). 5- 3شکل (

  سالهاي مختلف میزان جابجایی اتوبوس در). 6- 3شکل ( 
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  میزان جابجایی مسافرین هوایی در سالهاي مختلف). 7- 3شکل (

  

 
 میزان جابجایی مسافرین ریلی در سالهاي مختلف). 8- 3شکل (
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   بار حمل تقاضاي برآورد -3-2

  بینی حمل بارپیش سیروش شنا -1- 3-2

ط به حجم بار ارائه شده اسـت.  پیش بینی هاي مربو حمل و نقلدر بخش دوم فاز سه مطالعات طرح جامع 
: محصـوالت کشـاورزي پایـه،    انـد  شـده بمنظور پیش بینی کاالهاي متفاوت ، کاالهـا بـه چهـار گـروه تقسـیم      

محصوالت کشاورزي فرآوري شده، محصوالت صنایع اکتشافی ماننـد معـدن، و محصـوالت صـنعتی (تولیـدات      
خته شده و سپس پیش بینی هاي کل بخش بـار بـراي   کارخانه ها). پس از آن به بررسی ترافیک ترانزیتی پردا

  سال پایه ارائه شده است.  
  

  تولید و توزیع گردش کاال –الگوي تقاضاي حمل بار  -1-1- 3-2
فرآیند الگوسازي ترافیک کاال در شکل زیر نشان داده شده است. در این الگو سه دسته گردش محصـول در  

الهاي مصرفی است که سبد کاالهاي مصـرفی مـردم در بـازار را    نظر گرفته شده است. نخستین گروه، دسته کا
دهد. این کاالها پس از حداقل فرآوري بـه مصـرف مـی رسـند، ماننـد غـالت و گوشـت. گـروه دوم          تشکیل می

گیرد که نیازمند فرآوري صـنعتی هسـتند، ماننـد سـیمان، نفـت و       کاالهاي صنعتی و فرآوري شده را در بر می
خر، کاالهاي ترانزیتی از / بـه کشـورهاي محصـور در خشـکی همسـایه بـه / از ایـران، از        روغن خوراکی. گروه آ

  شود. طریق بنادر و سایر مبادي ورودي / خروجی ایران را شامل می
  حجم ترافیک براي سال پایه بر مبناي نتایج به دست آمده از چهار منبع اطالعاتی محاسبه شده است :

محموالت نوعی که از راه آهن و هواپیمایی کشوري و نیـز   جایی جابهي مقصد برا –هاي مبدأ  داده الف.
کننـد بـه    دریافـت مـی   "اي جاده حمل و نقلراهداري و سازمان "بارنامه هائی که حمل کنندگان بار از 

 دست آمده است.  

و شوند، به کجا مـی رونـد    براي کسب اطالعات و پاسخ به سواالتی نظیر اینکه کاالها چرا جا بجا می  . ب
مقصد استفاده نشده است و بجاي آن با ارسال کنندگان مصـاحبه شـده و از    –چگونه ، از تحقیق مبدأ 

 ست.ا بودهآنان پرسیده شود که دلیل تصمیم آنان چه 

تقاضا براي کاالهاي پایه محصوالت مصرفی کشاورزي، مبتنی بر اطالعات جمعیتی و توزیـع مکـانی    . ج
االهاي مصرفی پایه (کاالهـاي اساسـی)، ماننـد گنـدم، ذرت و     تولید محصوالت کشاورزي است. حمل ک

 گوشت، بر مبناي مناطق تولید و مصرف و به شکل تابعی از مصرف سرانه جمعیت، توزیع شده است. 

تجزیه و تحلیل آمارهاي تجارت و ترانزیت بین المللی در باره واردات / صادرات و کاالهاي ترانزیتـی    . د
جمهـوري آذربایجـان، ترکمنسـتان، افغانسـتان،      –از کشورهاي همسـایه   براي منطقه مورد مطالعه که

سـازمان  هاي بارنامه هـاي صـادره توسـط     کسب شده است. در این زمینه نیز داده –ترکیه و مانند آنها 
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و همچنین اطالعات ترانزیت ریلی توسط راه آهـن سراسـري و گمـرك،     اي جاده حمل و نقلراهداري و 
 اهمیت اساسی دارند.

این چهار منبع اطالعاتی، کمیت سنجی گردش کاالهاي مهم در سال پایه مورد مطالعه را امکـان پـذیر   
  مقصد براي تمام گروه هاي کاال بود.  –ساخته است و نتیجه این چهار فعالیت یک ماتریس مبدأ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                    
  بار حمل و نقلروش شناسی ). 9- 3شکل (

 مقصـد، اطالعـات بارنامـه هـا، و     –هـاي مطالعـه مبـدأ     از تناژ به سفر، از داده جایی جابهبراي تبدیل میزان 
                هـاي راه آهـن و کشـتیرانی اسـتفاده     مصاحبه هائی که با تولیدکننـدگان انجـام شـده اسـت و همچنـین داده     

  شده است.

 تعریف مناطق و شبکه

داده هاي تولید 
 کشاورزي

 پیمایشداده هاي 
 مقصد-مبدأ

 مصاحبه با استفاده کنندگان
 حمل و نقلاز 

 هاي داده
 گمرك

داده هاي مصرف 
 واردات/صادرات

کاالهاي 
 صنعتی

گردش محصوالت 
 کشاورزي

سفرهاي ترانزیتی 
 صادارات/واردات

 ماتریس حمل بار بر حسب تن

 باربراي همه شیوه هاي حمل 

تعداد سفرهاي وسائط 
 حمل جاده اي

 تناژ

 حمل ریلی/بنادر

 حمل و نقل کهشب الگوي تخصیص ترافیک
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از :  انـد  بـوده به تعداد سفر توسط کامیون، عوامل اصلی مورد استفاده عبـارت   اي ادهجدر تبدیل جریان تناژ 
انـد، ب) وزن   حمل شده کمرشکن) درصدي از تولید کاال که توسط کامیونهاي محور ثابت و نیز کامیونهاي الف

ی کـه توسـط هـر    شود (این عوامل در مورد کاالهاي متفاوت باري که به وسیله هر یک از انواع کامیون حمل می
  کنند)، و پ) براي برآورد کل سفرهاي کامیونی. شوند تغییر می یک از انواع وسیله حمل می

  

  بار قاضاي حملپیش بینی ت - 2- 3-2

هاي کاال فرض شد که یـک یـا چنـد متغیـر      بمنظور پیش بینی سالهاي آتی و براي مصرف هر یک از گروه
شوند. اولین متغیر جمعیت بود زیرا مسلم است کـه در   میمستقل، عامل اصلی تعیین تقاضاي مصرف محسوب 

شرایط یکسان، با افزایش جمعیت تقاضا براي مصرف نیز افزایش می یابد چـون افـراد بیشـتري بـراي مصـرف      
وجود دارند.  متغیر پر اهمیت بعدي درآمد قابل مصرف شخصی است زیـرا بـا افـزایش درآمـد مـردم خواهنـد       

  رآمدهاي کمتر، کاالي بیشتري مصرف کنندتوانست که نسب به زمان د
  اند.  نشان داده شده 6-3اند در جدول  هاي کاال شناسایی شده متغیرهاي مستقلی که براي هر یک از گروه

  
  اساس پیش بینی کاال). 6-3جدول (

  تابعی از -اساس پیش بینی   کاالهاي اساسی کشاورزي
  جمعیت  جو –ذرت  -گندم  -غالت  -1
  عیتجم  برنج – 2
  جمعیت  عدس –نخود  -لوبیا  -حبوبات  - 3
  جمعیت  گوجه فرنگی، خیار -پیاز  -سیب زمینی  -صیفی جات  - 4
  جمعیت  خرما –مرکبات  -هندوانه  -موز  -سیب  -میوه ها  - 5
  جمعیت  گوشت ،خوراك دام -بز  -گوسفند  -گاو  -دام  -6
  جمعیت  مرغ –طیور  - 7

    شدهکاالهاي کشاورزي فراوري 

  جمعیت  چاي – 8
  جمعیت، منسوجات  پنبه – 9

  جمعیت  قند و شکر -شکر  - 10

  جمعیت  روغن تصفیه نشده و پایه  -روغن پخت و پز  -روغن خوراکی  - 11

  جمعیت، درآمد  محصوالت لبنی -مواد غذایی آماده و کنسروي  -نوشابه ها  - 12

    کود – 13
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    مواد معدنی و استخراجی

  جمعیت، ساخت و ساز  محصوالت فوالدي -شمش  -فوالد خام  -د فوال - 13

  جمعیت، ساخت و ساز، درآمد  کلینکر  -سیمان سیمان پورتلند  - 14

  جمعیت، ساخت و ساز، درآمد، صادرات  سایر مصالح ساختمانی -سنگ آهک  -مرمر  -مصالح ساختمانی  - 15

  جمعیت، تولید صنعتی، درآمد، صادرات  مس -روي  -سرب  -الومینیم  -فلزات و مواد معدنی اصلی  - 16

  تولید فوالد -  f(16،13) - تقاضا   الومینیم -روي  -مس  -سنگ و شمش آهن  -سنگ معدن  - 17

    کنسانتره ها

  تولید فوالد - f(13)  ذغال سنگ - 18

 جمعیت، درآمد  سوخت و فرآورده هاي نفتی - 18

 جمعیت  تولیدات شیمیایی - 19

   ت صنعتیتولیدا

 جمعیت، درآمد  پوشاك –قالی  -پارچه  -منسوجات  - 21

 جمعیت، درآمد  صابون و شوینده ها - 22

 جمعیت، درآمد، صادرات  اتومبیل، ماشین ها - 23

 جمعیت، درآمد، ساخت و ساز  کاغذ، صنایع چوبی - 24

 جمعیت، درآمد  متفرقه (تایر، دارو و غیره) - 25

  

   کاالهاي کشاورزيي مربوط به اهپیش بینی -1- 2- 3-2
کاالهاي کشاورزي پایه عبارتند از غالت، میوه ها، سبزیجات، و گوشت. این کاالها از آن جهت بـا کاالهـاي   

گردنـد. ایـن وضـعیت،     صنعتی متفاوتند که تقریبآ در تمام مناطق تولید شده و به تمام مناطق دیگر حمل مـی 
شوند، مستلزم یک رویکرد مکانیکی تر در  اکز محدودتري تولید مینسبت به موارد محصوالت صنعتی که در مر

  پیش بینی ترافیک هستند.
براي هر کاال، مصرف سرانه در مناطق شهري و روستایی در جمعیت شهري و روستایی هـر منطقـه ضـرب    

در هـر  شده است تا مصرف کل، یا تقاضا براي کاال، به دست آید. براي به دست آوردن اضافه / کسـري خـالص   
منطقه، مصرف کل هر کاال از تولید خالص (تولید ناخالص منهاي مصرف محلی منهـاي ضـایعات منهـاي بـذر)     

  کسر شده است.
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ــی از طریـــق یـــک    ــال طراحـ ــا در سـ ــازاد هـ ــه، مـ ــر منطقـ ــراي هـ ــدل "بـ ــا "حمـــل و نقـــلمـ   یـ
شـود. فاصـله    یع میتوزیع شده است. در این مدل مازاد هر منطقه به نردیکترین منطقه اي که کسري دارد توز

بین مناطق از ماتریسی به دست می آید که فاصله هر منطقه به منـاطق دیگـر در شـبکه پـروژه را بـر حسـب       
شـوند. در   دهد. بدین ترتیب، مازاد به نزدیکترین منطقـه اي کـه کسـري دارنـد منتقـل مـی       کیلومتر نشان می

زدیکتـرین منطقـه کسـري دار بعـدي منتقـل      صورتی که کسري آن منطقه کامل شود، آنگاه مانده مـازاد بـه ن  
بـه   شود تـا همـه مـازاد    یابد تا مازاد تمام شود. این عمل براي همه مناطق انجام می شود و این کار ادامه می می

تمام مناطق دیگر توزیع شوند. پس از تکمیل این مرحله ممکن است که یـک کسـري یـا مـازاد خـالص بـاقی       
شـوند. نتیجـه ایـن فراینـد      گیرند مرتبط می صادرات و واردات از آنجا انجام میبماند. این مقادیر به نقاطی که 

  مقصد پایه براي هر سال طراحی است. –ماتریس مبدأ 
مقصـد   –هنگامی که ماتریسهاي کاال براي سالهاي طراحی تکمیل شد، درصد افزایش براي هـر زوج مبـدأ   

  سال به سال بعدي مورد استفاده قرار گرفت.  از هر  "ماتریس کل کاالها"محاسبه شده و براي ایجاد 
را  اي جـاده براي هر کاال محاسبه شدند ماتریس توزیع شیوه اي حمل  "ماتریسهاي کل کاال"پس از آن که 

شود. براي مورد پایـه چنـین فـرض شـده      براي سه نوع کامیون تفکیک می اي جادهکند، و تناژ  از ریلی جدا می
انند ضرایب سفر بازگشت، ثابت است. محصول نهـایی ایـن تحلیـل ماتریسـهاي     است که نسبت جاده به ریل، م

شـوند را   مقصد جا بـه جـا مـی    –کامیون و قطار است که سفرهاي وسائط نقلیه و تناژي که بین زوجهاي مبدأ 
  دهند. براي سالهاي طراحی نشان می

برنامـه جـامع یعنـی سـالهاي     تفاضا براي کاالهاي اساسی در هریک از سالهاي کلیدي در پیش بینی هـاي  
. تقاضا براي هر یک از محصوالت غـذایی عمـده بـه تفکیـک     ، برآورد شده است1404و  1399، 1394، 1389

بدین صورت برآورد گردید که ابتدا بر اسـاس سـناریوهاي    1404و  1399، 1394، 1389مناطق براي سالهاي 
گردیـد. سـپس مصـرف سـرانه هـر یـک از       افزایش جمعیت شهري و روستایی ، جمعیـت هـر منطقـه تعیـین     

محصوالت بر مبناي وزن خشک تعیین شد که با ضرب در کل جمعیت شهري و روستایی، مقـدار تقاضـا بـراي    
  کند. محصوالت براي جمعیت پیش بینی شده هر منطقه در سال مفروض را برآورد می

بررسی نحوه حرکت ایـن عرضـه و   پس از انجام محاسبات مربوط به عرضه و تقاضاي کاال در کشور نوبت به 
تقاضا در کشور رسید. براي گروه محصوالت پایه خوراکی فرض بر آن بود که کاالها بر اساس نزدیکترین فاصله 

مسـئله  "کیلومتر پیموده شده کمینه شود. بـه همـین منظـور از مـدل     -اي که کل تن شوند به  گونه تقسیم می
میزان نحوه حرکت عرضـه و تقاضـا در شـبکه     حمل و نقلک برنامه استفاده شده است. با انجام ی "حمل و نقل

براي هر سال مشخص گردید. درصد تغیرات این حرکت براي هر دو سال متوالی محاسـبه شـده و در مـاتریس    
  استخراج شده است اعمال گردیده است.   1384سال پایه که از اطالعات بارنامه سال 
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   صنعتیالت هاي مربوط به محصوبینیپیش -2- 2- 3-2
  که به مصرف نهایی می رسند، پرداخته شده است.   عه به تحلیل تقاضاي کاالهاي صنعتیدر این مطال

  باشد: منابعی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند به شرح زیر می
 ، مرکز آمار ایران1382تا  1376سال  6نتایج آمارگیري هاي درآمد و هزینه ساالنه  خانوار براي  -

 اقتصادي، موسسه تحقیقات و خدمات صنعتی طرح یار -زارش تحلیل هاي اجتماعیگ -

براي به دست آوردن درآمد و هزینه سرانه در سال هاي مختلف، از اطالعات هزینـه بـر خـانوار مرکـز آمـار      
زینـه  ایران استفاده گردید. درآمد و هزینه سرانه براي نواحی روستایی و شهري به طور جداگانه محاسبه شد. ه

خوراکی و غیر خوراکی و براي هر استان بـه تفکیـک شـهري و روسـتایی بـه       رانه براي تمام کد کاالها اعم ازس
  دست آمد.  

انگر تغییـرات درآمـد سـرانه در    به منظور پیش بینی درآمد سرانه در سال هاي آینده، از روابط خطی که بی
 .ستفاده شده استا بودههاي مختلف سال

   

  ی ترافیک بار ترانزیتپیش بین -3- 3-2

بمنظور برآورد دقیق تر حجم بار ترانزیت ، ابتدا کشـورهاي آسـیایی و    حمل و نقلدر مطالعات طرح جامع 
دسته قرار گرفته و حجم تبادالت انجـام شـده    19. در این طبقه بندي کشورها در اند شدهاروپایی طبقه بندي 

  قه بندي مذکور را نشان میدهد.منط 10-3بین مراکز ثقل تخمین زده شده است. شکل 
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  منطقه بندي کشورها بر اساس ترافیک ترانزیت). 10- 3شکل (

  
و کشـورهاي همسـایه در    قـرار گرفتـه   7،کل مساحت کشور ایران در منطقه شماره  مذکور بندي منطقهدر 
 7-3جـدول  یـز در  طبقه بندي دیگر کشورهاي آسـیایی و اروپـایی ن   قرار گرفته اند. 15و  11 ،6 ،12 ،10مناطق 

  آمده است.
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  منطقه بندي کشورهاي آسیایی و اروپایی با توجه به ترافیک ترانزیت). 7-3ول (جد

  منطقه هر کشورهاي واقع در  منطقه
  تایوان -ن یفیلیپ  1
  ژاپن  2
  نپال -بنگالدش –شمال هند   3
  شمال چین  4
  مغولستان –روسیه   5
  ترکمنستان –ازبکستان  –تاجیکستان  –قرقیزستان  –قزاقستان   6
  ایران  7
  سنگاپور -میانمار  –مالزي  –ویتنام  –الئوس  –کامبوج  –تایلند   8
  اندونزي  9

  ترکیه  10
  پاکستان –افغانستان   11
  گرجستان –آذربایجان  –ارمنستان   12
  کره جنوبی –کره شمالی   13
  هنگ کنگ –جنوب چین   14
  قطر –بحرین  –یمن  –امارات  –عمان  –کویت  –عربستان سعودي  –ین فلسط –لبنان  –سوریه  –عراق   15
  سریالنکا –جنوب هند   16

17  
 –کرواسی  –یوگسالوي  –بوسنی  –مقدونیه  –آلبانی  –بلغارستان  –یونان  –ایتالیا  –فرانسه  –اسپانیا 

  مالتا -قبرس   –اسلوونی 
  مولداوي -اوکراین  –مجارستان  –ییس سو –اسلوواکی  –جمهوري چک  –اتریش  –رومانی   18

19  
 -لیتوانی –استونی  –لتونی  –دانمارك  –فنالند  –ایسلند  –هلند  –نروژ  –سوئد  –ایرلند  –بلژیک  –بریتانیا 
  آلمان -لوکزامبورگ  –لهستان  –بالروس 

  
ت آن دسـته از  پس از طبقه بندي ، تبادالت تجاري بـین زونهـا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و روي تبـادال       

  مناطقی که می توانند بر ترانزیت ایران تاثیرگذار باشند تمرکز شده است که خالصه آن به شرح زیر است:
 
 جنوب  -کریدور شمال •

    12و  6،  5با  16و  3تبادالت زونهاي  -
  12و  6،  5با  9و  8تبادالت زونهاي  -
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    19و  18با  16و  11،  3تبادالت زونهاي  -
  19و  18با  9و  8تبادالت زونهاي  -

   غربی -کریدور شرقی •
   6با  19و  18، 17تبادالت زونهاي  -

   کشورهاي همسایه •
    12با  11و  15با  6،  11با  10تبادالت تجاري زونهاي  -

 SWAPو  اي جـاده  میـزان بـار ترانزیـت بـه تفکیـک ریلـی ،        سپس با تمرکز بر روي گذرگاههاي مرزي ایـران، 
  هاي آتی نیز صورت گرفته که جزییات آن در ادامه آمده است.مشخص شده و پیش بینی براي سال

  

  اي ترافیک ترانزیت جاده -3-1- 3-2
، ترافیک ترانزیتی حمل کاال بین دو کشور خارجی که از ایران نیز می گذرد تعریف شـده و   مطالعاتدر این 

  فراهم ساخته است.  اي جادهل ها در شیوه حم جایی جابهدر مورد ماهیت این گونه  مفیديبارنامه ها، اطالعات 
% حجمـی ایـن بارهـاي    58. اند شدهگذرگاه مرزي وارد ایران  22، وسائط نقلیه داراي بار از 1384طی سال 

%) (سـفرهاي  7/18%) و مرز بازرگـان ( 39کامیونی مربوط به دو گذرگاه مرزي بوده که عبارتند از بندر عباس (
%، 5/7ارد قابل توجه مربوط به گـذرگاه هـاي مـرزي لطـف آبـاد بـا       .) سایر مواند شدهکامیون هاي خالی ثبت ن

  ست.ا بوده%)8/2% و جلفا (8/3%، بند انزلی با 4/7% ، آستارا با 2/3سرخس با 
درصد این سفرهاي ترانزیتی با کـامیون را بـه    50در میان کشورهاي مبدأ این محموالت دو کشور بیش از 

%). سـایر  8/2%) و ترکیـه ( 5/45مـارات متحـده عربـی متحـده عربـی (     خود اختصاص داده اند که عبارتنـد از ا 
% حجـم  1/10% و ترکمنسـتان بـا   11از آذربایجان با نزدیک به  اند بودهمنشأت مهم محموالت ترانزیتی عبارت 

% یـا  5/2% سـهم داشـته انـد و بقیـه     4ترافیک. از میان سایر کشورهاي منطقه ازبکستان و ارمنستان هرکـدام  
  کمتر.
  

  ریلی ترافیک ترانزیت -3-2- 3-2
سـت. برزگتـرین گـروه هـا فـرآورده      ا بودهمیلیون تن  2ریلی کمی بیش از  ترافیک ترانزیتی 1384در سال 

که از بندر امیرآباد در ساحل خـزر و سـرخس    اند بوده 650000تن و پنبه با همین تناژ  650000هاي نفتی با 
انتینرهاي داراي بار از بنـدرعباس بـه سـرخس و از سـرخس بـه      . کاند شدهجنوبی به بنادر خلیج فارس ارسال 

تن سولفور از مرز ترکمنستان به بنـدرعباس، و   400000. سایر محصوالت اند شدهرازي در مرز ترکیه فرستاده 
  ست. ا بودهکنسانتره هاي معدنی در جهت عکس 
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  نشان می دهد . 1409ی تا سال و ریل اي جادهي ها شیوهپیش بینی ترافیک ترانزیتی را براي  8-3جدول 
  

  و ریلی اي جاده پیش بینی ترافیک ترانزیتی). 8-3جدول (

  جاده  ریل  سال
1376  944  1931  
1377  608  3345  
1378  804  1997  
1379  623  2147  
1380  588  2113  
1381  811  2681  
1384  1172  3011  
1383  1418  3431  
1384  1322  3772  
1385  1139  4499  
1389  1927  5628  
1394  2585  7409  
1399  3242  9190  
1404  3900  10971  
1409  4558  12753  

  2/4%  4/4%  افزایش متوسط
  

، افـزایش  1409تـا   1389سال مـورد نظـر پـروژه یعنـی سـالهاي       20این جدول نشان می دهد که براي 
انزیت ریلـی کمـی بیشـتر از    حجم تر ولی است اي جادهو افزایش ریلی کمی بیشتر از  بوده% 4سالیانه بیش از 

افزایش نهایی براي پیش بینی ترافیـک ترانزیتـی سـالهاي پـروژه مـورد       .است اي جادهیک سوم حجم ترانزیت 
  استفاده قرار می گیرد. 
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  حالت پایه –پیش بینی هاي کل بخش حمل بار  - 4- 3-2

ساله که که مد نظـر   20انند با توجه به دشواري پیش بینی ترافیک به ویژه براي یک دوره زمانی طوالنی م
تعدادي فرض پایه در نظر گرفته شـده کـه پـیش بینـی هـا بـر         قرار دارد، کشور حمل و نقلطرح جامع پروژه 

  :اند شدهاساس آنها انجام 
فرض اول اینگونه تعریف شده که وضعیت حاضر در دوره مورد نظر ادامه یابد و برنامه هاي وزارتخانـه هـاي   

 جامه عمل بپوشند.دولت و بخش خصوصی 

فرض دوم بر آن بوده که در وضعیت سیاسی تغییر یا اتفاق عمده اي که رونـد تعریـف شـده در مطالعـه را     
  تغییر دهد رخ ندهد.

  
  خالصه اي از پیش بینی کاالي حمل شده بر حسب تن و نرخ رشد ارائه شده است.  9-3در جدول 

  پیش بینی تقاضاي بار در کل کشور). 9-3جدول (

  1384  1394  1409  
 650 445 220  تناژ کل (میلیون تن)

 %145 %197 -  بار در کشور حمل و نقلدرصد رشد تقاضاي 

  
و ریلـی، بـین ایـن دو     اي جـاده ي هـا  شیوهمقادیر کل کاال براي هر سال، بر اساس نسبت کنونی حمل بین 

  . اند شدهشیوه تقسیم 
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  اي جادهبار  تقاضاي حملپیش بینی  -1- 4- 3-2
  خالصه اي از پیش بینی کاالي حمل شده توسط کامیون را نشان می دهد . 10-3دول ج

  
  بار از طریق جاده حمل و نقلبرآورد تناژ ). 10-3جدول (

  1389  1394  1399  1404  1409  
 516 457 409 347 262  تناژ کل (میلیون تن)

  
حمـل و  راهـداري و  گاه اطالعاتی سازمان چنان که پیشتر گفته شد، با استفاده از داده هاي بارنامه هاي پای

 2بر مبناي بار متوسط و درصد از کل هر کاال که توسـط هـر یـک از انـواع سـه گانـه کـامیون (       و  اي جاده نقل
محور و کمرشکن)، تناژ بار حمل شده بین انواع کامیون تقسیم شد. ترکیب انواع کامیون ثابـت فـرض    3محور، 

  ه، مقادیر مربوط به هر نوع کامیون به یک نسبت افزایش یافتند.) و در نتیج1384شد (مانند سال 
، بین مناطق عمـده  1389تحلیل،  اولدر سال  "خطوط مطلوب"تعداد حرکت بین مناطق، یا  11-3شکل 

  تولید کننده سفر را نشان می دهد. 
  

 
  1389تعداد کامیون جابجا شده در سال ). 11- 3شکل (
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عیت شدیداً تغییر کرده، ترافیک همـه جفتهـاي فـوق الـذکر افـزایش      سال، وض 20پیش بینی میشود طی 
سـفر   1500000یافته و تعداد بیشتري، مانند جاده هاي ارتباطی تهران به اصفهان و بنـدرعباس، بـه بـیش از    

کامیونی در سال برسد. شایان توجه است که رشد ترافیک عمدتاً در راستاي محورهاي موجـود اسـت و تغییـر    
        لگوي ترافیکی جاده ها پیش بینی نشده است. فرض بر آن بـوده کـه شـبکه راه هـا گسـترش پیـدا       زیادي در ا

  مورد نظر را خواهد داشت. جایی جابهنمی کند و فقط ظرفیت الزم براي 

 1409براورد تعداد کامیون جابجا شده در سال ). 12- 3شکل ( 

مقصـد   –در سـالهاي طراحـی بـین جفتهـاي مبـدأ       داده هاي مربوط به مقادیر انواع مختلف کامیونی کـه 
  حرکت می کنند به تابع مدل سازي منتقل شده تا نحوه تخصیص به شبکه مشخص شود.  

 

  ریلی تقاضاي حمل بارپیش بینی  -2- 4- 3-2
نشان داده شـده اسـت سـتون آخـر      11-3خالصه اي از پیش بینی هاي تناژ حمل شده با قطار در جدول 

تحلیل را نشان می دهد. بیشترین حجم بـار حمـل شـده مربـوط بـه       ساله 20طی دوره ه درصد افزایش سالیان
حمل سنگ معدن و فوالد بین اصفهان و یزد و اهواز است. بندر ماهشهر و  بندر عباس نیز مقادیر قابل توجهی 

  از کاالهاي مختلف را دریافت می کنند. 
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  ریل بار از طریق حمل و نقلبرآورد تناژ ). 11-3جدول (

  1389  1394  1399  1404  1409  
 133 124 114 98 55  تناژ کل (میلیون تن)

  
، 1384در حالت پایه فرض بر آن است که حجم کاالهاي حمل شده با قطار بـا همـان نسـبت سـال پایـه،      

سال بعـد   20، 1389میلیون در سال  55باقی می ماند. تناژ محموالت پیش بینی شده براي شبکه راه آهن از 
میلیون تن افزایش می یابد. این فرض در سناریوي دوم تقسـیم شـیوه اي کنـار گذاشـته شـده اسـت.        132 به

صادرات است و ترافیک ترانزیتی در آن منظـور   –همچنین، این حجم از بار تنها براي ترافیک داخلی و واردات 
  نشده است.

هـاي عمـده بـین     جـایی  جابـه . تاس شدهنشان داده  13-3 ریلی در شکل حمل و نقلوب براي خطوط مطل
بندرعباس صورت می گیرد و مربوط به حمل ونقل مواد معدنی است. بـین بنـدر امـام خمینـی و     -یزد-اصفهان

  مهمی انجام می شود که مربوط به صنایع فوالد است. حمل و نقلیزد / تهران / ساوه نیز 
  

  
  1389حجم جابجایی بار در شبکه ریلی کشور در سال ). 13- 3شکل (
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، اي جـاده را نشان می دهد. همچون مورد  1409بر حسب تن براي سال  جایی جابهپیش بینی  14-3شکل 
است و شامل سـاخت   1389الگوي کلی و نوع حمل مانند سال پایه باقی می ماند. شبکه نیز همان شبکه سال 

  خطوط اضافی نمی شود. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  1409ریلی کشور در سال حجم جابجایی بار در شبکه ). 14- 3شکل (

  

هاي  ریلی در فاصله حمل و نقلارجحیت  از این نظر جالب است که اي جادهمقایسه خطوط مطلوب ریلی و 
مقصد نزدیکتر را نشان می دهد. این نکته در فرضهاي تقسـیم   –در زوجهاي مبدأ  اي جادهزیاد و برتري حمل 

  .قرار گرفته استشیوه اي مد نظر 
ژه، افزایش حجم بار ریلی با ظرفیت هر بخش از شبکه ریلی مقایسه شده و مـوارد ارتقـاي   در فاز بعدي پرو

  .اند شدهساله تحلیل، تعریف و تعیین  20دوره  شبکه که جهت حمل مقادیر پیش بینی شده براي
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  فرضیات تقسیم شیوه اي -5- 3-2

آهـن کمتـر از انـدازه اسـتفاده      ایران این است کـه از سیسـتم راه   حمل و نقلیکی از ویژگی هاي سیستم  
جـا بـه    اي جادهشود. تعدادي از کاالها که در سایر کشورها عمدتاً با قطار حمل می شوند در ایران از طریق  می

جا می شوند. لذا، یکی از اهداف اصلی برنامه تعیین دلیل آن بود که چرا تولید کنندگان شـیوه حمـل ریلـی را    
به این سوال با تعدادي ازصاحبان کاال و تولیدکنندگان مصاحبه هایی انجـام  دوست ندارند. بمنظور پاسخگویی 

تأثیر دو سناریو بـر حجـم   ، خالصه کردن این یافته ها و پیشنهاد فرضیاتی براي تقسیم شیوه اي که باشده بود 
ها بـین  مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین سناریو آن است که نسبت تقسیم بار اي جادهمحموالت ریلی و 
براي بقیه سالهاي مورد پیش بینی باقی بماند. در این سناریو فـرض بـر آن اسـت کـه      1384دو شیوه در سال 

بهسازي هاي عملیاتی و سازمانی به اجرا در نمی آیند و عملیات ریلی همچون سابق باقی می مانـد. سـناریوي   
ي عملیـات را بـه اجـرا درآورد و آن دسـته از     دوم فرض بر آن دارد که راه آهن سراسري ایران موارد الزم ارتقـا 

ارسال کنندگان کاال که سابقاً عالقه اي به استفاده از قطار نداشته اند از قطار اسـتفاده کننـد. در ایـن حالـت،     
مقصد که از خدمات ریلی برخوردار است جا به جا شود، به ایـن شـیوه    –همه باري که باید بین یک زوج مبدأ 

لبته مقدار واقعی آن براي کاالهاي مختلف متفاوت است. این سناریوها حالتهـاي غـایی را   منتقل می شود که ا
 بهترین کاري که راه آهن میتواند براي جذب کـاالي بیشـتر انجـام دهـد و بـدترین آن     در واقع نشان داده اند؛ 

. انـد  شـده یـت یـابی   تأثیرات بر هر بخش از شبکه راه آهن، و همچنین جاده هـا، کم مورد بررسی قرار گرفته و 
به شکل انحـراف ترافیـک کمیـت یـابی شـده و       ها شیوهترافیک بین  جایی جابهچنان که پیشتر نیز گفته شد،  

ترافیک تازه تولید شده اي در نظر گرفته نشده است. نتیجه یک مورد ترافیک زیاد و کـم (حـداکثر و حـداقل)    
  بوده، و برعکس. اي جادهثري ریلی حداقل ست.به عبارت دیگر، حالت حداکا بودهبراي ریل و جاده 

در ارزیابی پروژه هاي ریلی نیز همین فرضیات باقی مانده اند. بر مبناي فرضیات درنظرگرفتـه شـده بـراي    
به ریلی،  اي جادهجایی حجم ترافیکی از شبکه  به هریک از گروههاي کاالیی ، یک ارتباط ریلی جدید موجب جا

  داقل فوق شده است.مانند سناریوهاي حداکثر و ح
جزییات مربوط به فرضیات تقسیم شـیوه اي و نتـایج حاصـل از سـناریوهاي فـوق در گزارشـات فـاز سـوم         

 کشور بـه تفصـیل آمـده و در فـاز چهـارم مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت.           حمل و نقلمطالعات طرح جامع 
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  مقدمه -4-1
ایـن  پرداختـه شـده اسـت.     حمل و نقلکشور به مقولۀ عرضۀ  حمل و نقلپروژه طرح جامع  چهارمفاز در 

و تعریـف   حمـل و نقـل  یعنی شناسائی کمبودهاي عرضـه و شناسـائی سـهم شـقوق      موضوع با دو عنوان اصلی
  کمبودهاي عرضه شناخته می شود.

از دیـدگاه احتیاجـات    و نقـل  حمـل هـاي  شناسائی کمبودهاي عرضه به کمبودهـاي سیسـتم  در قسمت 
شـامل دو سـطح   کـه  پردازدزیرساختی به منظور لحاظ کردن احجام بار و مسافر تعیین شده در فـاز سـوم مـی   

  شود:تحلیلی می
  شناسائی میزان زیرساخت موردنیاز به منظور جوابگوئی به تقاضا -1
(بـا اسـتفاده از ارتقـاء روشـها و تجهیـزات و       نمایدئی که از طریق آنها کارائی زیرساخت ارتقاء پیدا میها راه -2

  توسعۀ شبکه).
اي ، اوالً ارزیـابی سـهم شـیوه    و تعریـف کمبودهـاي عرضـه    حمـل و نقـل  شناسائی سهم شـقوق  از هدف 

اي، ریلی و هوائی شامل خصوصـیات هـر شـیوه و    هاي جاده(تفکیک شیوه اي) بخش مسافري و باري در شیوه
 حمـل و نقـل  ینده بوده و  ثانیـاً راهکارهـائی بـراي مسـائل عرضـه سیسـتمهاي       پتانسیل آن از لحاظ تقاضاي آ

  .اند شدهشناسائی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و ارائه 
  

  سناریوهاي حساسیت تفکیک سفر -4-2

به منظور ارزیابی و بررسی قابلیتها سه آزمایش یا سناریوي حساسیت براي تفکیک سفر با حالـت مرجـع   
مقایسه شده است. سه برآورد حساسیت براي اطالعات ترافیکی بـار   (Do Minimum) "جام کارحداقل ان"یا 

  و ریلی می باشد: اي جادهي ها شیوهو مسافر شامل سناریوهاي تفکیک سفر ذیل بین 
  سناریوي حداقل ریلی .1
 سناریوي حداکثر ریلی   .2

 سناریوي توسعه ریلی  .3

ثابـت بـوده و تغییـر     ها شیوهبار و مسافر براي تمامی  قلحمل و ندر تمامی موارد فوق الذکر تقاضاي کل 
  نکرده است.

 سناریوي اول (حداقل ریلی) :  -

کـاال داراي   حمـل و نقـل  بخـش بـاري و    حمـل و نقـل  در این سناریو فرض شده است که شیوه ریلی در 
مسـافر و بـار    حمـل و نقـل  شـد کلـی   تناسب است لذا افزایش در ترافیک ریلی براي سالهاي طرح بر مبنـاي ر 

  هر کاال بستگی ندارد. حمل و نقلباشد و به افزایش سهم شیوه ریلی براي  می
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  ) : اي جادهسناریوي دوم حداکثر ریلی(حداقل  -
یابد  شود که خدمات ریلی طوري ارتقا می) در نظر گرفته می اي جادهدر این حالت حداکثر ریلی (حداقل 

  ی قابلیت حمل داشته باشد. که تمامی موارد ممکنه بوسیله شیوه ریل

  سناریوي سوم (توسعه ریلی) : -
گیرد که شبکه ریلی با احداث خطوط بـراي مراکـز ثقلـی کـه بـه شـبکه ریلـی         سناریوي سوم در نظر می

اب این مراکز بر پایه فرآیند غربـال و از طریـق تحلیـل هزینـه/ فایـده انجـام       ، توسعه یابد. انتخ اند بودهتصل نم
  گرفته است.

اریها مـد نظـر قـرار نگرفتـه و اولویـت ارزیـابی       ریلی در سیاسـتگز  هاي غیر آنجا که افزایش سهم شیوه از
و حداقل بـراي   "حداکثر"اریوي ست، سنا بودهکلی مسافر و کاال  حمل و نقلامکانپذیري افزایش سهم ریلی در 

  و هوائی ارائه نشده است.   اي جادهي ها شیوه
  

  يتحلیل تفکیک سفر بار -4-2-1

تمامی احجام قابل حمـل بـین دو منطقـه مبـداء و مقصـد کـه       High Rail) در سناریوي حداکثر ریلی (
و  اي جـاده ي هـا  شـیوه شود. بمنظور تفکیک سـهم   امکان استفاده از ریل را دارند به شیوه ریلی انتقال داده می

و حـداقل   )Highحالتهاي حـداکثر ( اي و ریلی  ي جادهها شیوههاي  با فرض ثابت ماندن تعرفه  ریلی از کل بار ،
)Low    توانـد   ی مـی حمـل و نقلـ  ) یعنی حداکثر و حداقل میزانی که شیوه ریلی در جذب یـک فعالیـت جدیـد

اکتساب کند تعریف شده است که در آن حالت دست پائین براي شیوه ریلـی، حالـت دسـت بـاال بـراي شـیوه       
  ز سناریوها در ادامه آمده است.اي است و بالعکس. جزییات بیشتر در خصوص هریک ا جاده

   (حالت پایه)حداقل ریلی سناریوي -4-2-1-1
هاي ترافیک باري با در نظرگیري تمامی ارتقائات در حال انجام شبکۀ ریلی که تـا پایـان سـال     بینی پیش

 حمل و نقـل هاي  بینی ، پیش1-4رسیده صورت گرفته است. در جدول  (اولین سال مطالعه) به پایان می 1389
  آورده شده است.   1409تا  1384سال از سال  25ریلی در طول 

  
  

  تناژ حمل شده حالت پایه حداقل ریلی ).1- 4جدول (

 1384 1389 1394 1399 1404 1409 

 133 124 114 98 55 29  تناژ کل (میلیون تن)
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  سناریوي حداکثر ریلی  -4-2-1-2
سـازي   آهن جمهوري اسالمی ایران بهینه که راه ) فرض بر این استHigh Railدر حالت حداکثر ریلی (

هاي کوتاه مدت را اجراء کرده و بـه اسـتانداردهاي الزمـه هـم از لحـاظ       و تغییر و پیشنهادي مشروح در توصیه
مسافري و هم از لحاظ بـاري بـراي مشـتریان رسـیده اسـت و بنـابراین پتانسـیلهاي موجـود از لحـاظ بـازار و           

  الت بالفعل در آورده است.  هاي شبکه را به ح محدودیت
سـت کـه در صـورت    ا بودهمهمترین موضوع پاسخگویی به این سوال   با توجه به سناریوهاي تعریف شده،

  تحقق هریک از سناریوها چه میزان ترافیک میتواند به شیوه ریلی منتقل شود.  
رد اسـتفاده قـرار   بـراي بخـش بـاري (یـا تفکیـک سـفر) مـو        -یا ریل  راه -بینی اینکه کدام شیوه پیش 

  معیار اصلی ذیل دارد:  4گیرند بستگی به  می
  وجود دسترسی ریلی   -
  ارزش / حساسیت کاالي مورد حمل   -
  مسافت حمل   -
  کمیت حمل (اندازه یا وزن کاالي حمل شده)   -

کشور به تفضیل در خصوص هریک از این معیارهـا   حمل و نقلطرح جامع  4در بخش دوم گزارش فاز 
جدول زیر برآورد تناژ بار حمل شده در حالـت حـداکثر ریلـی را بـراي      ورده شده است.آ و نتایج آن بحث شده

  دهد. سالهاي طرح نشان می
  

  برآورد تناژ بار حمل شده توسط شیوه ریلی در سناریوي حداکثر ریلی ).2- 4جدول (

 1384 1389 1394 1399 1404 1409 

 195 180 163 135 80 29  تناژ کل (میلیون تن)
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ریلـی و  ي حمـل  براي طریقه باري ترافیکشکل زیر جهت مقایسه دو سناریوي حداقل و حداکثر ریلی، 
  .دهد را نشان می 3و  1در سناریوهاي  هاي هدفاي براي سالجاده

  

  
  

  
  

  3و 1در سناریوهاي  هاي هدفدر سالاي حمل ریلی و جاده هاي شیوه باري  براي ترافیک). 1-4شکل (
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  تفکیک سفر مسافري - 4-2-2

  داخلی زمینی بوده و بین موارد ذیل انجام گرفته است: حمل و نقلتفکیک سفر مربوط به 
  شخصی (خصوصی) از سوي دیگر حمل و نقلعمومی از یک سو و  حمل و نقل -
  ریلی از سوي دیگر حمل و نقلاتوبوسی از یک سو و  حمل و نقل -

خاص خود (یعنی تعداد محدود مبداء و مقصدها قابـل توجـه از   هوائی به دلیل خصوصیات  حمل و نقل
هـوائی بصـورت    حمـل و نقـل  بینـی   لحاظ ظرفیت ناوگان) از شیوه گزینی مطالعه حذف گردیده است و پـیش 

  المللی انجام شده است.  جدگانه براي تقاضاي داخلی و بین
بـراي   ا در طول سالهاي هـدف ي مختلف رها شیوهسفرهاي مسافري انجام شده توسط برآورد شکل زیر 

  نشان می دهد. سناریوهاي حداقل و حداکثر ریلی

  

 

           هاي مختلف در سناریوهاي حداقل و مقایسه سفرهاي مسافري پیش بینی شده بوسیله شیوه). 2-4شکل (
 حداکثر ریلی
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  گذاري سرمایه سناریوهاي تبیین و عرضه تحلیل -4-3
بـه بررسـی شـبکه      ینی ترافیک و تحلیل تفکیک سفر بـاري و مسـافري،  در مرحله بعد و پس از پیش ب

 پرداختـه شـده کـه    حمل و نقلي ها شیوهو ارزیابی مسائل ظرفیتی و ارائه راهکار به تفکیک کلیه  حمل و نقل
  اي از آن در ذیل آمده است. خالصه

  
  اي جادهشبکه   -1- 4-3

ونقل کشور سه سـناریو مـورد   جامع حمل عاتدر مطال حمل و نقلمربوط به بخش عرضه  در تحلیلهاي
نامیم که در آن فرض می شود هـیچ گونـه   می "بهینه"آزمایش قرار گرفته است. نخستین سناریو را سناریوي 

 20محدودیتی در بودجه وجود ندارد به جز اینکه اجراي برنامه به نحوي کم و بیش عادالنـه بـراي یـک دوره    
 ساله تقسیم شود. 

فرض بر آن دارد که بودجه مشابه بودجه اي خواهد بود کـه   "بودجه جاري"یا سناریوي  دومین سناریو
در سالهاي اخیر در ایران به سازمان راهداري اختصاص یافته است. سناریوي سوم بودجه اي را فرض می کند 

  ساله الزم است. 20که براي حفظ شاخص ناهمواري کنونی تا پایان دوره 
هـاي   افـزار کشـور از نـرم   حمـل و نقـل  در مطالعه طرح جامع   بی سناریوهاي فوق،بمنظور تحلیل و ارزیا

HDM4  وEBM  .استفاده شده استHDM4       گزینه هاي مختلف حفظ / بهبـود را بـا توجـه بـه وضـعیت و
کند و ارزش خالص کنونی هرکدام را محاسـبه مـی کنـد. بهینـه سـازي زمـان       ترافیک هر مقطع مشخص می

ي مـدل تعریـف شـده در    وسـیله بـه  با فرض محدویتهاي مختلف بودجه و تهیه برنامه بهینه،اجراي این موارد 
  .شده استانجام  EBMافزار نرم

 1389تعریف شبکه اي بوده که در سال شروع طرح یعنـی سـال    اي جادهنقطۀ شروع براي تحلیل بخش 
لیات نوسـازي قـرار داشـتند و طبـق     ست.  جاده هایی که در زمان مطالعه در حال ساخت و یا عما بودهموجود 

به شبکه موجود آن سال اضـافه شـده بودنـد. ایـن       اند، تکمیل می شده 1389بندي تا پایان سال ي زمانبرنامه
احتسـاب   شود باینم يشهر درون قطعات شامل که کیلومتر راه داراي روسازي بوده 27606شبکه شامل حدود

  .ستا بوده کیلومتر 31000رابر با حدودا ب  شبکه شهري طول کلقطعات درون
خصوصیات روسازي شامل هندسه، نوع، عرض و ضخامت روکش، نـوع اسـاس و پـارامتر عـدد ضـخامت      

گیري و ناهمواري از طریـق  اندازها ، لکهروسازي و نیز بررسی وضعیت جاده مسائلی مانند ترك خوردگی، دست
         ، اي جـاده وه بـر ایـن، پایگـاه اطالعـاتی در بخـش      اي به دست آمـده اسـت.  عـال   صورت برداري از شبکه جاده

هاي مربوط به جریان ترافیک مانند خصوصیات وسائط نقلیه، تعداد هر یـک از انـواع وسـائط نقلیـه و نـرخ      داده
، بـا سـاختار فایلهـاي ورودي    HDMافزار اندازي مدل در نرمها را نیز در بر دارد. این داده ها، جهت راهرشد آن

انجام شـده اسـت. نتیجـه     CUBEاند. پردازش مدل و توزیع جریان در شبکه با استفاده از نرم افزار فه شدهاضا
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سـت.  ا بـوده هـاي هـدف   هاي شبکه براي هریک از سـال بینی حجم ترافیک در هر یک از مسیراین فرایند پیش
گرفتـه و ضـریب رشـد بـراي      هاي هدف انجامفرایند تخصیص، به تفکیک نوع وسیله نقلیه براي هریک از سال

هـاي شـبکه   هـاي هـدف بـراي هریـک از کمـان     یک از سـال ساله با توجه به حجم ترافیک هري پنجچهار دوره
  افزوده شده است. HDMافزار هاي نرممحاسبه شده و به پایگاه داده

، انجام دسته بندي شبکه در مبحث مدل سازي، از نقطه نظر خصوصیات شبکه مثل عرض و تعداد باندها
  اند. دسته تقسیم شده 5شده و شبکه جاده هاي برون شهري به 
عملیات ساخت (احداث) در دو بخش بررسی شده اسـت :   ي کشور ها راهبمنظور توسعه و تکمیل شبکه 

در بخش اول به ارتقاء شبکه فعلی در نتیجه رشد ترافیک پیش بینی شده در طول بازه طرح پرداختـه شـده و   
  کان سنجی احداث راه هاي جدید با مسیرهاي جدید بررسی شده است.در بخش دوم ام

  

  ارتقاي شبکه فعلی-1-1- 4-3
% متغیـر اسـت کـه    6/6% تـا  5/1سال پروژه  از  20قطعه تحت ارزیابی درطول  494نرخ رشد ترافیک در 

سـرویس   ، سـطح اي جـاده باشد. به منظور تعیین اثر رشد ترافیک بر روي شبکه زیرسـاخت   % می3متوسط آن 
شبکه در سالهاي مختلف تا افق طرح مورد بررسی قرار گرفته که بصورت شـماتیک در شـکل هـاي زیـر آورده     

   شده است:
  1389) شبکه جاده اي در سال LOSسطح سرویس ( ).3- 4جدول (

LOS 
1389  

  % تجمعی  % سهم  KMطول 

A 13160  41,8  
59  

B  5421  17,2  

C  4799  15,2  

41  
D  2856  9,1  

E  2681  8,5  

F  2592  8,2  

  100  100  31509 جمع
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  1389) شبکه جاده اي در سال LOSسطح سرویس ( ).3-4شکل (
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  1394) شبکه جاده اي در سال LOSسطح سرویس ( ).4- 4جدول (

LOS 
1394  

  % تجمعی  % سهم  KMطول 

A 10099  32,1  
53,1  

B  6625  21  

C  4728  15  

46,9  
D  3499  11,1  

E  2577  8,2  

F  3981  12,6  

  100  100  31509 جمع
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  1394) شبکه جاده اي در سال LOSسطح سرویس ( ).4-4شکل (
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  1404) شبکه جاده اي در سال LOSسطح سرویس ( ).5- 4جدول (

LOS 
1404  

  % تجمعی  % سهم  KMطول 

A 8217  26,1  
43,5  

B  5500  17,4  

C  4379  13,9  

56,5  
D  4308  13,7  

E  3749  11,9  

F  5356  17  

  100  100  31509 جمع
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  1404) شبکه جاده اي در سال LOSسطح سرویس ( ).5-4شکل (
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  1409) شبکه جاده اي در سال LOSسطح سرویس ( ).6- 4جدول (

LOS 
1409  

  % تجمعی  % سهم  KMطول 

A 7057  22,4  
39,1  

B  5251  16,7  

C  4806  15,2  

60,9  
D  4029  12,8  

E  4129  13,1  

F  6237  19,8  

  100  100  31509 جمع
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  1409) شبکه جاده اي در سال LOSسطح سرویس ( ).6-4شکل (

  
برون شهري در طول سالهاي طـرح بدسـت مـی آیـد      اي جادهآنچه که از  مقایسه سطح سرویس شبکه 

درصـد سـهم جـاده هـایی بـا سـطح         اضـا ، و با توجه بـه تق  اي جادهاین است که در صورت عدم توسعه شبکه 
به شدت کاهش یافته و به نصف تقلیل می یابد. بمنظـور مقایسـه    1409تا  1389در طول سالهاي  Aسرویس 

جدول زیر طول و درصد سهم جاده ها را بر حسب سطح سرویس در صورت عـدم سـرمایه گـذاري و     دقیق تر ،
  نشان می دهد. اي جادهتوسعه شبکه 
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 از یک هر در شده بینیپیش ترافیک تحت 1389 سال ايجاده شبکه سرویس سطح وضعیت مقایسه ).7- 4جدول (
 سرمایه گذاري)(بدون  هدف هايسال

1409 1404 1399 1394 1389 
 

% 

 سهم
طول 
KM 

%  
 سهم

طول 
KM 

%  
 سهم

طول 
KM 

%  
 سهم

طول 
KM 

%  
 سهم

طول 
KM 

LOS 

4/22 7057 1/26 8217 9/27 8776 1/32 10099 8/41 13160 A 

7/16 5251 4/17 5500 20 6297 21 6625 2/17 5421 B 

2/15 4806 9/13 4379 3/14 4517 15 4728 2/15 4799 C 

8/12 4029 7/13 4308 2/13 4170 1/11 3499 1/9 2856 D 

1/13 4129 9/11 3749 4/9 2946 2/8 2577 5/8 2681 E 

8/19 6237 17 5356 2/15 4803 6/12 3981 2/8 2592 F 

 جمع 31509 100 31509 100 31509 100 31509 100 31509 100

  

هـاي بـا سـطح    را براي شـبکه داراي الویـت میباشـد لـذا بـراي جـاده       Bو   Aسرویس از آنجا که سطح
هـاي  افزایش ظرفیـت جـاده   مستلزمارتقاء یابدکه این  Bو  Aبایست به سطح سرویس میسرویس پایین، سطح

در هر سال هـدف مشـخص شـده و     Fو  D،E ي با سطح سرویسها راهست. لذا ا بودهایین تر با سطح سرویس پ
. در مرحله بعد هزینـه سـرمایه گـذاري بـراي هـر      ه استها با هر سطح سرویس در شبکه تعیین شدسهم جاده

  .یین گردیدساله تع 20یز هزینه سرمایه گذاري دوره و ن
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  احداث مسیرهاي جدید -1-2- 4-3
هـاي   ، برنامـه  Bو  Aاي کشور بمنظور تامین سـطح سـرویس    جه به لزوم افزایش ظرفیت شبکه جادهبا تو

  پیشنهادي جهت ارتقاي شبکه در دوره هاي پنج ساله تا افق طرح ارائه شده است.

  
  (شبکه سال مبنا) 1389وضعیت شبکه در سال  ).7- 4شکل (
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  1394تا  1389هاي پیشنهادي در دوره  پروژهبا اعمال  1394شبکه در سال وضعیت  ).8-4شکل (
  

  1394 - 1389 شبکه ارتقاء برنامه پیشنهادي ).8- 4جدول (
 نوع جاده طول / کیلومتر

 خطه 5 آزادراه 800

 خطه 4 آزادراه 735

 خطه 3 بزرگراه 1991

 خطه 2 آزادراه 340

 خطه 2 بزرگراه 8320

 1 درجه یاصل 2

 ضیعر یفرع 11

 2 درجه یاصل 166

   جدا شده – خطه 5 آزادراه 572
   جدا شده - خطه 4 آزادراه 59

  جدا شده -  خطه 3 بزرگراه 1081
 مجموع 14077
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  1399تا  1394با اعمال پروژه هاي پیشنهادي در دوره  1399وضعیت شبکه در سال  ).9-4شکل (

  
  1399-1394 شبکه ارتقاء رنامه پیشنهاديب ).9- 4جدول (

 کیلومتر طول / نوع جاده
 359 خطه 5 راه آزاد
 328 خطه 4 راه آزاد

 1238 خطه 3 بزرگراه
 259 خطه 2 آزادراه 
 654 خطه 2 بزرگراه

 177 1 درجه یاصل
 8 2 درجه یاصل
 10 1 درجه یفرع

 56   جدا شده – خطه 5 آزادراه
 322   جدا شده - خطه 4 آزادراه
 292  جدا شده -  خطه 3 بزرگراه

 3703 مجموع
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  1404تا  1399ا اعمال پروژه هاي پیشنهادي در دوره ب 1404وضعیت شبکه در سال  ).10- 4شکل ( 
  

  1404-1399 شبکه ارتقاء برنامه پیشنهادي). 10- 4جدول (
  طول / کیلومتر  نوع جاده

 433 خطه 5 راه آزاد
 598 خطه 4 راه آزاد

 643 خطه 3 بزرگراه
 200 خطه 2آزادراه 
 505 خطه 2بزرگراه 

 47 1 درجه یاصل
 39 2 درجه یاصل

 172   جدا شده – خطه 5 آزادراه
 339   جدا شده - خطه 4 آزادراه
 622  جدا شده -  خطه 3 بزرگراه

 3598 مجموع
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  1409تا  1404با اعمال پروژه هاي پیشنهادي در دوره  1409وضعیت شبکه در سال  ).11-4شکل (

 
  1409-1404 شبکه تقاءار برنامه پیشنهادي). 11- 4جدول (

  طول / کیلومتر  نوع جاده

 365 خطه 5 راه آزاد
 769 خطه 4 راه آزاد

 736 خطه 3 بزرگراه
 78 خطه 2آزادراه 

 444 خطه 2بزرگراه 
 87 1 درجه یاصل
 31 2 درجه یاصل

 166   جدا شده – خطه 5 آزادراه
 205   جدا شده -خطه 4 آزادراه
 448  جدا شده - خطه 3 بزرگراه

 3329 مجموع
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  ،Bو   Aبا توجه به برنامه هاي پنج ساله پیشنهادي جهت ارتقاي شبکه و حفظ کیفیت عرضه در سطح 
  انجام گیرد. 12-4جدول الزم است سرمایه گذاري به شرح 

  Bیا  Aدر سطح  اي جاده هزینه سرمایه گذاري مورد نیاز  جهت حفظ  سطح خدمت شبکهکل  ).12- 4جدول (
  1409تا  1389ریزي   دوره برنامه در طول

  کل  1409- 1404  1399-1404  1394-1399  1389-1394   

 Km( 14077 3703 3598 3329 24707(طول  

هزینه کل ریالی 
 (میلیارد ریال)

88635 15903 15728 20332 140598 

  هزینه کل دالري
 (میلیون دالر)

9531 1710  1691 2186 15118 

 انهسالیي هزینه دالر
 در هر دوره

1906 341 338  437  3023  

  

 ریلی شبکه - 2- 4-3

  همانطور که پیشتر نیز گفته شد در بخش ریلی سه سناریوي متفاوت به شرح زیر تعریف شده است :
بـدون   -بار (براي هر یک از کاالها) و مسـافر  تقاضاياز  حفظ سهم ریلی(Do Nothing)  -1سناریوي 

   شبکهتوسعه 

افزایش سهم ریلی از تقاضاي بـار و مسـافر، از طریـق ارتقـا کیفیـت       (Do Minimum)  -2سناریوي 
  بدون توسعه شبکه   -عرضه 

  انجام اقداماتی به شرح زیر می باشد:  منظور از ارتقاي کیفیت بدون توسعه شبکه در سناریوي دوم ،
 دو خطه کردن کریدورهاي اصلی  
 بهبود در وضعیت سیستم سیگنال دهی  
 برقی کردن برخی از خطوط  
 ایجاد روگذر در تقاطع هاي اصلی  
 استفاده از قطارهاي دو طبقه  
 افزایش سرعت قطارهاي مسافري  
 افزایش سرعت قطارهاي باري  
  بوژي 3استفاده از واگن هاي کانتینري 

 کند. افزایش بار محوري برخی از خطوط خاص که معادن را به کارخانه ها مرتبط می 
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 -توسـعه شـبکه   از طریق  م ریلی از تقاضاي بار و مسافرافزایش سه  (Do Something) -3سناریوي 
 با توسعه شبکه

پیش بینی بار حمل شده و مسافر جابجا شده توسط شیوه ریلـی تـا سـال      با توجه به سناریوهاي فوق ،
  ست :ا بودهبه شرح زیر  1409

  

  

  
  برآورد بار و مسافر شیوه ریلی در هر سناریو ).12-4شکل (
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  ریلی حمل و نقلتعریف عرضه  یروش شناس -1- 2- 4-3
ریلـی مطـابق تقاضـاي بـاري و همچنـین تقاضـاي        حمل و نقلعرضه   ی عموماًحمل و نقلدر مطالعات 
بینی ترافیک ارائه  شود. هر چند تقاضا نیز بستگی به عرضه دارد. در ذیل شماي اصول پیش مسافري تعریف می

  شده است:  
  

  یکیبینی تراف رویۀ اصلی پیش ).13-4شکل (

از تحلیـل دقیقتـر    شـود و پـس    تعریـف مـی   حمـل و نقـل  پـس از حـداقل تکـرار، عرضـه       در این رویه،
برپایـۀ نتـایج آمـارگیري ترافیـک بـاري و مسـافري        حمل و نقلها، احتیاجات خدمات  سازي بندي شبیه وجمع

  مشخص می شود (بویژه تحلیل حساسیت).  
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بصـورت ذیـل    حمل و نقـل نهایتا باتوجه به تقاضاي پس از تکرارهاي مختلف، عرضه قطارهاي مسافري 
  مشخص گردید:

  خدماتی که براي محاسبه آخرین تکرار پیش بینی هاي ترافیکی در نظر گرفته شده است. -
(تعـداد مسـافر در هـر     AADTنتایج پیش بینی هاي ترافیک مسافري: متوسط سالیانه ترافیک روزانه  -

              کیلــومتر در ســال،  -از تخصــیص شــبکه بـا مســافر  روز) در هـر مبــدا مقصــد و در هــر جریـان پــس  
 ساعت در سال -مسافر 

            سپس تاثیر دوره هاي اوج ( مثـل اواخـر هفتـه، روزهـاي تعطیـل و یـا موعـد حـج؛...) در نظـر گرفتـه          
  شده است.

اري بـ  حمـل و نقـل  احتیاجـات عمـومی خـدمات    در خصوص شناسایی عرضه براي قطارهاي باري نیز ،
  مربوط به موارد ذیل می شود:

  حمل و نقلزمان  -
 قابلیت اطمینان و کیفیت تحویل بار -

عرضه خدمات افزوده تجاري به عنوان بخشی از زنجیره تقاضا (یعنی خدمات ارتباطی مربوط به بار،  -
 کامیونی و پیگیري بار و غیره) حمل و نقل

تولیـد داخلـی برخـی تجهیـزات مـثالً ریـل و        گذاري نیز با درنظرگیري امکانپـذیري  هاي سرمایه هزینه
هـاي واحـد داخلـی ، بـا      گذاري برحسـب ریـال و هزینـه    هاي سرمایه اند هزینه تراورس مورد بررسی قرار گرفته

ایران و همچنین تجربـۀ کارشناسـان مـورد تخمـین قـرار       آهن جمهوري اسالمی اطالعات اکتسابی از مترا و راه
  اند.  گرفته

بینی ترافیکی تعریف شده و در مـوارد زیـر بـه تفضـیل      ري آالت نقاله با توجه به پیشگذا هزینۀ سرمایه
  اند:  ارائه شده
 در صورت وجود[السیر)  هاي پر سرعت (سریع ست ترن[  
  لوکوموتیوهاي برقی خطوط اصلی  
   لوکوموتیوهاي دیزل خطوط اصلی  
    لوکوموتیوهاي شانتینگ  
 EMU  (واحدهاي چندگانه الکتریکی)  
 DMU   (واحدهاي  چندگانه دیزل)  
 هاي (مسافري)   واگن  
 هاي (باري) واگن  
 تاسیسات نگهداري آالت نقاله 
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  سناریوي اول -2- 2- 4-3

 1در سـناریوي   حمـل و نقـل  اقدامات مختلف زیرساختی به منظور پاسـخگویی بـه ملزومـات تقاضـاي     
  :موارد زیر است . این اقدامات شاملاند شدهپیشنهاد 

 م عالئمبهبود وضعیت سیست -
 )دوخطه کردن خطوط غیربرقی (کلی یا جزئی -

 برقی کردن خطوط با خرید لوکوموتیوهاي برقی.  -

  .اندنشان داده شده 14-4در شکل خطوط تحت تاثیر 
  

  

  1 سناریو شبکه زیرساخت ریلی در ).14-4شکل (
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  2  سناریوي -3- 2- 4-3
ریق ارتقا کیفیت عرضه و بدون توسعه در سناریوي دوم سهم ریلی از تقاضاي بار و مسافر صرفاً از ط

  شبکه افزایش خواهد یافت که جزییات برنامه پیشنهادي جهت ارتقاي کیفیت عرضه به شرح زیر است:
  تنها براي مسافري - 1
 ارتقا حدود سرعت قطعات ذیل: 

 مشهد؛ تهران قم -کیلومتر در ساعت: تهران 200تا  -

میانـه؛   -قـزوین  –اراك؛ تهـران   -عبـاس؛ قـم   بنـدر -بـافق -یـزد  -کیلومتر در ساعت: اصـفهان  160تا -
 1ساري -اهواز؛ قائم شهر -اندیمشک

قـائم شـهر و نهایتـا اسـتفاده از قطارهـاي       –اندیمشک؛ گرمسـار   –کیلومتر در ساعت: اراك  120تا  -
Tilting2 

  تنها براي باري -2
 دو خطه سازي:

 یزد -میبد –اصفهان  –دیزیچه  -

 بادرود -قم  -

 سیستان -بادرود  -

 بافق -ق جند -

 بهرام (کنار گذر تهران) –آپرین  -

 چادر ملو –ارژنگ  -

 ارتقا:

 بندر عباس (قبال دو خطه شده است) -بافق -

 کاشمر -جندق -

 بندر امام -اندیمشک -اراك-قم-انجیلوند -

 فعالیتهاي مربوط به شبکه فعلی ریلی شامل موارد ذیل می شود:

 برقی سازي و ارتقا عالمت دهی خطوط دو خطه: -

o  کیلومتر 936مشهد: –تهران 

o کیلومتر 630بندر عباس:  -بافق 

o  کیلومتر 144محمدیه: –تهران 

                                                             
 براي برقی سازي پیشنهاد نشده است.قائم شهر  - ساري ١
 براي برقی سازي پیشنهاد نشده استقائم شهر  –گرمسار  2
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 دو خطه سازي و ارتقا عالمت دهی و برقی سازي: -

o  کیلومتر 537بافق :  –یزد  -میبد –اصفهان  –دیزیچه 

o کیلومتر 207چادر ملو :  -ارژنگ 

o کیلومتر 139بافق:  -جندق 

o کیلومتر 794مینی:بندر امام خ-اهواز -اراك -قم-انجیلوند 

o کیلومتر 343سیستان: -بادرود-قم 

o  کیلومتر 33بهرام:  –آپرین 

o کیلومتر 34ساقه: -محمدیه 

 برقی سازي و ارتقا عالمت دهی خطوط تک خطه ذیل: -

o کیلومتر 671کاشمر: -طبس-جندق-چادرملو 

o کیلومتر 235میبد: -بادرود 

o کیلومتر 46حسن آباد: -دیزیچه -زرین شهر 

 ها و ارتقا عالمت دهی:توسعه کنار گذر  -

o کیلومتر 736تبریز: -تهران 

o کیلومتر 240ساري:  -گرمسار 

o  کیلومتر 50تبریز:  –آذر شهر 

o کیلومتر 457بم:  -کرمان -بافق 
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  2شبکه زیرساخت ریلی در سناریو
  

  
  

  2شبکه زیرساخت ریلی در سناریو  ).15-4شکل (

در جهـت تکمیـل     هادي جهت ارتقـاي عملکـرد شـبکه زیرسـاخت،    عالوه بر اقدامات و فعالیتهاي پیشن
  است. آمده 13-4که در جدول  ناوگان باري و مسافري ریلی نیز ، پیشنهاداتی ارائه شده

  
  2سناریو  –هزینه سرمایه گذاري آالت نقاله  ).13- 4جدول (

  هزینه (میلیارد ریال)  تعداد  
  11850  280  لوکوموتیو

  27058  2880  واگن مسافري
  4505  5000  واگن باري

  4303    هاي تعمیر و نگهداري کارگاه

  47716    مجموع
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   3سناریوي  -4- 2- 4-3
در ارتباط با توسعه راه آهن در ایـران بـوده و شـامل مـدرنیزه کـردن خطـوط موجـود و         "3سناریوي "

حمـل نقـل بـار و بـا     گسترش شبکه ریلی می باشد. این اقدامات به منظور ارایه بهتر خدمات براي مسـافران و  
  صورت می گیرند که جزییات مربوط به این سناریو در ذیل آمده است : حمل و نقلهدف کاهش هزینه هاي 

  خطوط موجود:ي ارتقا -
  پروژه هاي ذیل از شبکه فعلی ادامه پیدا می کنند:

  تنها مسافري -1
  افزایش حدود سرعت: 

 انشعاب با حط آینده پر سرعت اصفهان –یه محمد –کیلومتر در ساعت: فرودگاه امام خمینی  350 -

 –زنجان  –قزوین  -مشهد)؛ کرج –مشهد ( بخشی از خط تهران  –کیلومتر در ساعت: پیشوا  220تا  -
 تبریز)   –هشترود (بخشی از خط تهران  –میانه 

بندر عباس؛  –بافق  -یزد - فرودگاه امام خمینی؛ اصفهان –کیلومتر در ساعت : آپرین  160تا  -
  3ساري -اهواز؛ قائم شهر –اراك؛ اندیمشک  –شیراز؛ قم  -فهاناص
  4قائم شهر - کیلومتر در ساعت: اراك اندیمشک؛ گرمسار 120تا 

  پیشوا –ریلی کوتاه با چهار خطه کردن تهران  حمل و نقلارتقا ظرفیت براي 

  تنها باري -2
  دو خطه سازي:

 یزد -میبد  -اصفهان –دیزیجه  -

 بافق -جندق  -

 چادر ملو –ارژنگ  -

  ارتقا :
 تکمیل می شود) 1388بندر عباس (دو خطه سازي قبل از سال  -بافق -

 میبد -بادرود  –قم  -

   سیستان -بادرود  -

 کاشمر -جندق -

 بندر امام خمینی -اندیمشک -اراك –قم  -

 بهرام (کنارگذر تهران) –آپرین  –ملکی  -

                                                             
 اي برقی شدن پیشنهاد نشده استساري بر - فائم شهر - 1
 قائم شهر براي برقی شدن پیشنهاد نشده است-گرمسار  - 2

1 

2 
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  فعالیتهاي مربوط به شبکه فعلی ریلی شامل:
زیر سازي، ریل، عالمت دهـی و ارتباطـات مسـیر دو خطـه قطعـه فرودگـاه امـام        برقی سازي و ارتقا  -

  کیلومتر 111کیلومتر در ساعت:  350اتصال با انشعاب خط پر سرعت اصفهان  –خمینی 

طـه بـراي   ی و ارتباطـات قطعـات ذیـل ازمسـیر دو خ    برقی سازي و ارتقا زیر سازي، ریل، عالمت دهـ  -
   کیلومتر در ساعت 220سرعت تا 

o کیلومتر 873مشهد :  –یشوا پ 

o  کیلومتر 103قزوین  –کرج     

هشـترود   –برقی سازي و ارتقا زیر سازي، ریل، عالمت دهی و ارتباطات مسیر تک خطه قطعه قزوین  -
 کیلومتر در ساعت 383براي سرعت تا 

  کیلومتر 53پیشوا :  –چهار خطه سازي، برقی سازي و ارتقا قطعه دو خطه تهران 
 ارتقا عالمت دهی خطوط دو خطه ذیل: برقی سازي و -

o  کیلومتر 630بندر عباس :  –بافق 

o  کیلومتر 43فرودگاه امام خمینی :  –تهران 

o  کرج -ملکی 

 رقی سازي قطعات تک ریله ذیل:وخطه سازي، ارتقا عالمت دهی و بد -

o بافق -یزد  –میبد  –اصفهان  -زرین شهر 

o  : کیلومتر 207ارژنگ چادر ملو 

o  کیلومتر 139بافق :  –جندق 

o  کیلومتر 24ملکی:  –تهران 

o  کیلومتر 747بنر امام خمینی:  -اهواز –اراك  –قم 

o  کیلومتر 54بهرام (کنار گدر تهران)  –آپرین  –ملکی 

o  کیلومتر 24ساقه:  –اتصال با شاخه پر سرعت اصفهان 

 سازي و ارتقا عالمت دهی قطعات تک خطه ذیل: برقی -

o  :کیلومتر 505اصفهان شیراز 
o کیلومتر 671کاشمر :  –طبس  –جندق  –ملو  چادر 

o  کیلومتر 21حسن آباد: –دیزیجه 
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 : توسعه ریلهاي کناري و ارتقا عالمت دهی قطعات تک خطه ذیل -

o کیلومتر 240ساري:  -گرمسار 

o کیلومتر 50تبریز:  -آذر شهر 

o کیلومتر 431میبد:  -بادرود -قم 

o کیلومتر 457بم :  -کرمان -بافق 

 ه در فرودگاه امام خمینیتکمیل ساخت ایستگا

 توسعه شبکه: -

 کیلومتر از خطوط جدید ذیل براي ساخت : 2462میزان کل 

 کیلومتر برقی سازي شامل: 390تنها براي مسافري:  -1

 کیلومتر در ساعت 350محمدیه اصفهان (دوخطه) براي سرعت تا  -

 کیلومتر در ساعت 220تبریز ( تک خطه) براي سرعت تا –هشترود  -

 کیلومتر در ساعت براي برقی سازي شامل: 120کیلومتر براي سرعت تا  860براي باري: کل تنها  -2

 کیلومتر 515اهواز (دو خطه): -شهر کرد-زرین شهر -

 تک خطه: -

o کیلومتر 190بندر انزلی:  -رشت -قزوین 

o کیلومتر 245شیراز: -بندر بوشهر 

 کیلومتر شامل 1122ارتقا ظرفیت و کوتاه سازي فواصل:  -3

 سازي مسیر هاي دوخطه: برقی -

o کیلومتر 170کیلومتر در ساعت:  160بیاض(غرب رفسنجان) براي سرعت تا  -یزد 

o  کیلومتر 37کیلومتر در ساعت:  120کنار گذر اهواز براي سرعت 

 کیلومتر 200بادرود:  -کیلومتر در ساعت: گرمسار 120 سازي مسیر تک خطه براي سرعت تا برقی -

 کیلومتر در ساعت 120خطه تا سرعت بدون برقی سازي، مسیر تک  -

o کیلومتر 220قزوین:  -قم 

o کیلومتر 300گل گهر:  -مرودشت 

o کیلومتر 190یزد:  -اقلید 
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  3شبکه زیرساخت ریلی در سناریو
  
  
  
  

  3شبکه زیرساخت ریلی در سناریو  ).16-4شکل (

در جهت تکمیل   ه زیرساخت،عالوه بر اقدامات و فعالیتهاي پیشنهادي جهت ارتقاي عملکرد شبک
   که در ادامه آمده است. ارائه شده یپیشنهاداتنیز  ناوگان باري و مسافري ریلی

  3سناریوي  -ناوگان مورد نیاز شبکه ریلی ).14- 4جدول (

  

تعداد واحد   
  مورد نیاز

  هزینه
 هزار میلیارد

  ریال
  میلیارد دالر

  53/0  9/4  104  لکوموتیوهاي الکتریکی
  EMU,  267  8/43  76/4سریع السیر قطارهاي 

  99/0  1/9  11090  واگن هاي باري
  63/0  8/5    و نگهداري عمیرکارگاه ت

  91/6  6/63    مجموع
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  هزینه سرمایه گذاري سناریوهاي مختلف : خالصه- 5- 2- 4-3
گذاري زیرساخت جهت توسعه و نیـز ارتقـاي شـبکه موجـود و همچنـین تـامین آالت ناقلـه در         سرمایه

  به طور خالصه آمده است : 16-4و  15-4اي مختلف در جداول سناریوه
  

  سرمایه گذاري زیربنائی بر حسب سناریوي ریلی (واحد: میلیارد ریال) ).15- 4جدول (

  1سناریو  2سناریو  3سناریو 

 KM / طول هزینه KM / طول هزینه KMطول/  هزینه

 سیگنالینگ 3193 7500 5273 12385 3567 8378

 دوخطه 1587 49905 1948 44175 1592 42039

 برقی 1661 7384 4668 20131 3744 15699

 کیلومتر و بیشتر 220ارتقاء به سرعت  1470 31661

 خطوط جدید 2462 122336

220112 
 

76691 
 

64788 
 

 کل

  
  هزینه تامین آالت ناقله بر حسب سناریوي ریلی (واحد: میلیارد ریال) ).16- 4جدول (

 1سناریو  2ریو سنا 3سناریو 

 هزینه 

 لکوموتیو 7422 11850 4886

 مسافريکشنده) (خود ترنست  43782

 واگن مسافري 16526 27058 

 واگن باري 4505 4505 9117

 نگهداري 2845 4303 5778

 کل 31299 47715 63562
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 بخش دریاییزیر -3- 4-3

  بینی ترافیک بنادر پیش-3-1- 4-3
کشور بـراي تمـام    حمل و نقلبینی تقاضاي بار ر بعنوان بخشی از مطالعات پیشاحجام ترافیک بار بناد

اي، ریلی و هوایی، محاسبه گردید. جریانات ترافیکی بر دو قسم اند، اول ترافیکـی  ی جادهحمل و نقلهاي شیوه
صادرات  و پذیرد. این ترافیک شامل واردکه تولید و جذب آن به مبادي و مقاصد داخل کشور صورت می داخلی
  شود. بخش دوم ترافیک ترانزیت است که در این جریان هر دو مبدا و مقصد خارج از کشور هستند.نیز می

  میلیون تن –برآورد ترافیک بنادر  ).17- 4جدول (

  1409  1404  1399  1394  1389  1384  نام بندر
 20رشد 

  ساله
 25رشد 

  ساله
  %5,22  %3,87  107,59  96,19  87,93  75,12  50,32  30,13  بندرعباس

  %3,92  %3,46  48,06  44,18  40,93  33,7  24,35  18,37  خمینی بندرامام
  %7،86  %5,44  20,64  17,01  13,84  11,05  7,17  3,12  بندرانزلی

  %6,34  %5,31  5,68  4,76  3,91  3,09  2,01  1,22  بندر نوشهر
  %5,31  %4,29  2,86  2,42  2,05  1,85  1,24  0,78  بندر امیرآباد
  %2,88  %2,11  1,99  1,84  1,67  1,56  1,31  0,98  بندر بوشهر

  %5,04  %3,93  186,83  166,41  150,32  126,37  86,40  54,60  کل

  

  

  بینی ترافیک بار بنادر ایران (میلیون تن) پیش ).17-4شکل (
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مجموع
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 گذاري و نگهداريهاي سرمایههزینه -3-2- 4-3

  :  گرفته شده است نظر در ذیل گذاري سرمایه گزینه بندر دو ظرفیت افزایش منظور به
 احجـام  افزایش به پاسخگویی براي الزم هاياسکله احداث شامل» پهلوگیري ظرفیت توسعه« گزینۀ )1(
 اقتصـادي  لحـاظ  بـه  و داشته ثابت گذاري سرمایه زیادي مقادیر احتیاج اغلب گزینه این. کانتینر و کاال ترافیک

. در این باشد پائین بارگیري و تخلیه عملیات زدهیبا که زمانی در بخصوص است، دشواري پذیري توجیه داراي
  نرخ بازدهی عملیات تخلیه و بارگیري افزایش نمی یابد.گزینه  

 و بارگیري کانتینرهاي تعداد یا تناژ افزایش شامل» بارگیري و تخلیه عملیات بازدهی ارتقاء« گزینه )2(
 ن گزینـه پیشـنهادي مطالعـات طـرح جـامع      این گزینه، بعنـوا  .شود می روز در کشتی یک از/به شده تخلیله یا

  کشور شناخته شده است. حمل و نقل
در بنادر اصلی و مهم کشور براي هریک از گزینـه هـاي فـوق      1404خالصه هزینه هاي سرمایه گذاري تا سال 

  است : آمده 19-4و  18-4در جداول 
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  عملیات تخلیه و بارگیريبرنامه سرمایه گذاري بنادر بدون افزایش نرخ بازدهی  ).18- 4جدول (
سطح 

بازدهی 
  انتخابی

گذاري (میلیون  تخمین هزینه سرمایه  بندر / اقدام
  هزینه مالی –دالر) 

  1404  1399  1394  یش از:پاتمام 
  بندر امام خمینی

  34,4  68,8  34,4  اسکله فله خشک 4ساخت   0
  35,2  105,5  0,0  اسکله کاالي عمومی 4ساخت   0

  4,3    4,3  متر مربع) 3500*2مان فله (ساخت انبار سی  هردو
      22,3  هکتار) 30ایجاد محوطه روباز فوالد (  هردو
    21,2    هکتار)6توسعه محوطه کانتینري (  هردو

  بندرعباس (بندر شهید رجایی)
  0,0  34,4  274,9  اسکله فله خشک 9ساخت   0

    ی + توسـعه محوطـه روبـاز کـاالي عمـومی     اسـکله کـاالي عمـوم    9ساخت   0
 هکتار) 30(

280,2  35,0  0,0  

هکتـار   12ترانسـتینر، توسـعه    8گنتري کربن،  4اسکله کانتینري، خرید  2ساخت   هردو
      199,6  محوطه کانتینري

هکتـار   38ترانستینر، توسـعه   12گنتري کربن،  6اسکله کانتینري، خرید  3ساخت   هردو
    313,5    محوطه کانتینري

هکتـار   30ترانستینر، توسـعه   16گنتري کربن،  8کانتینري، خرید  اسکله 4ساخت   هردو
  403,3      محوطه کانتینري

  بندر بوشهر
  8,3      مترمربع) 32000توسعه انبارها (  هر دو
  4,0      هکتار) 3,8توسعه محوطه کانتینري (  هردو

  بندر انزلی
      250,4  اسکله با کاربري کاالهاي عمومی / فله خشک 9ساخت   0
    102,5    اسکله با کاربري کاالهاي عمومی / فله خشک 5اخت س  0
  102,5      اسکله با کاربري کاالهاي عمومی / فله خشک 5ساخت   0
  73,6  36,8  110,4  ترانستینر 12جرثقیل موبایل ساحلی،  6اسکله کانتینري، خرید  6ساخت   0

  5,7      هکتار) 4,5توسعه محوطه کانتینري (  هر دو
  بندر نوشهر

  86,0      اسکله با کاربري کاالهاي عمومی / فله خشک 1ساخت   0
  52,2  0,0  52,2  اسکله کانتینري 2ساخت   0

  مجموع     
  809,5  717,7  1228,7  میلیارد دالر) 2,756(

  
  
  

   



 259شناسایی و تحلیل کمبودهاي عرضه                                                                                    -فازچهارم

 

  برنامه سرمایه گذاري بنادر با افزایش نرخ بازدهی عملیات تخلیه و بارگیري ).19- 4جدول (
سطح 

بازدهی 
  انتخابی

گذاري  تخمین هزینه سرمایه  ر / اقدامبند
  هزینه مالی –(میلیون دالر) 

  1404  1399  1394  یش از:پاتمام 
  بندر امام خمینی

بدون افزایش  –افزایش نرخ بازدهی عملیات تخلیه و بارگیري فله خشک   1
      44,9  اسکله

یش بدون افزا –افزایش نرخ بازدهی عملیات تخلیه و بارگیري کاالي عمومی   1
      31,1  اسکله

  4,3    4,3  متر مربع) 3500*2ساخت انبار سیمان فله (  هردو
      22,3  هکتار) 30ایجاد محوطه روباز فوالد (  هردو
    21,2    هکتار)6توسعه محوطه کانتینري (  هردو

  بندرعباس (بندر شهید رجایی)
  0,0  39,5  118,4  اسکله فله خشک 4ساخت   1

تخلیه و بارگیري کاالي عمومی، بـدون افـزایش   افزایش نرخ بازدهی عملیات   1
      45,0  )هکتار 30( کاالي عمومی روباز محوطه اسکله + توسعه

هکتـار   12ترانسـتینر، توسـعه    8گنتري کربن،  4اسکله کانتینري، خرید  2ساخت   هردو
      199,6  محوطه کانتینري

هکتـار   38، توسـعه  ترانستینر 12گنتري کربن،  6اسکله کانتینري، خرید  3ساخت   هردو
    313,5    محوطه کانتینري

هکتـار   30ترانستینر، توسـعه   16گنتري کربن،  8اسکله کانتینري، خرید  4ساخت   هردو
  403,3      محوطه کانتینري

  بندر بوشهر
  8,3      مترمربع) 32000توسعه انبارها (  هر دو
  4,0      هکتار) 3,8توسعه محوطه کانتینري (  هردو

  بندر انزلی
اسکله با کاربري کاالهاي عمومی / فله خشک بهمراه افزایش نرخ بـازدهی   4اخت س  1

      164,3  عملیات تخلیه و بارگیري

 بـازدهی  نرخ افزایش بهمراه خشک فله/  عمومی کاالهاي کاربري با اسکله 4 ساخت  1
    82,0   بارگیري و تخلیه عملیات

 بـازدهی  نرخ افزایش بهمراه خشک فله/  عمومی کاالهاي کاربري با اسکله 4 ساخت  1
  82,0     بارگیري و تخلیه عملیات

      8303  ترانستینر 4، گنتري کربن 2اسکله کانتینري، خرید  1ساخت   1
  5,7      هکتار) 4,5توسعه محوطه کانتینري (  هر دو

  بندر نوشهر
 بـدون  -و فلـه خشـک   عمومی کاالي بارگیري و تخلیه عملیات بازدهی نرخ افزایش  1

  13,3       اسکله افزایش

 بـدون  -و فلـه خشـک   عمومی کاالي بارگیري و تخلیه عملیات بازدهی نرخ افزایش  1
      17,9   اسکله افزایش

  بندر امیرآباد
 بـدون  -خشـک  فلـه  و عمومی کاالي بارگیري و تخلیه عملیات بازدهی نرخ افزایش  1

  11,0      اسکله افزایش
                                                                    مجموع                                   

  531,9  456,2  731,1  میلیارد دالر) 1,719(
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 بخش هوایی زیر - 4- 4-3

 تبریـز،  مشـهد،  اصفهان، مهرآباد، ،)ره( خمینی امام هاي فرودگاه: از عبارتند ایران هاي هفرودگا مهمترین
با توجه به اهمیت و ترافیک هـوایی جابجـا    .کیش و چابهار کرمانشاه، زاهدان، ،کرمان بندرعباس، اهواز، شیراز،

امـام   کشـور شـش فرودگـاه اصـلی اهـواز، اصـفهان،       حمل و نقـل در مطالعات طرح جامع   شده در هر فرودگاه،
یـن  ا مورد بررسـی قـرار گرفتـه انـد.     فرودگاهی شبکۀ ظرفیت ارزیابی در خمینی (ره)، مشهد، مهرآباد و شیراز

  .درصد ترافیک مسافري کشور را پوشش می دهند 95فرودگاهها بیش از 
  

در جداول ، رشد تقاضاي مسافر هوایی در طول دوره مورد مطالعه  بر اساس اطالعات جمع آوري شده
  آمده است. 21-4و  20- 4

  
 رشد تقاضاي مسافر هوایی (ترافیک بین المللی) در دوره مورد مطالعه ).20- 4جدول (

 سال سافررشد م

5% 1409 - 1394 

  
  رشد تقاضاي مسافر هوایی (ترافیک داخلی) در دوره مورد مطالعه ).21- 4جدول (

  نام فرودگاه
  دوره رشد

1394-1385  1409 -1394  
  %1,9  %3,2  اهواز

  %1,7  %2,6  اصفهان
  %3  %4,1  امام خمینی (ره)

  %2,4  %3,9  مشهد
  %3  %4,1  مهرآباد
  %1,8  %2,9  شیراز
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بینی تعداد مسافر در هر ساعت  با توجه به میزان رشد تقاضاي مسافر هوایی داخلی و بین المللی ، پیش
  .است  آمده 22-4در جدول  حمل و نقلبراي فرودگاههاي مورد بررسی در طرح جامع  1409در سال 
  

  1409مللی) در سال پیش بینی تقاضاي مسافر هوایی (ترافیک داخلی و بین ال ).22- 4جدول (

  1409برآورد مسافر در سال   
  مسافر در ساعت (داخلی)  مسافر در ساعت (بین المللی)  فرودگاه

  160  819  اهواز
  470  819  اصفهان

  -  4913  امام خمینی (ره)
  779  819  مشهد
  7469  -  مهرآباد
  478  1213  شیراز

  
  

مطـابق جـداول   طرح ، برنامه سرمایه گـذاري   با توجه به میزان تقاضاي سفر  هوایی در سالهاي مختلف
  پیشنهاد شده است: 1409تا  1389براي سالهاي   24-4و  4-23
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 1394و  1389برنامه سرمایه گذاري فرودگاهها سالهاي  ).23- 4جدول (

ظر
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اق
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  *ظرفیت فعلی فرودگاه بیش از تقاضاي سفر است
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 1404و  1399برنامه سرمایه گذاري فرودگاهها سالهاي  ).24- 4جدول (

ظر
رد ن

 مو
دام

اق
 

1399 1404 

واز
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  ظرفیت فعلی فرودگاه بیش از تقاضاي سفر است  *
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  1409-1389 حمل و نقلهزینه سرمایه گذاري کل زیربخشهاي  ).25- 4جدول (

 زیربخش
  1دوره 

)1394-1389( 

  2دوره 
)1398-1394( 

  3دوره 
)1404 – 1398( 

  4دوره 
)1409-1404( 

 کل

  هزینه ها به میلیارد ریال

  283674  4753  40616  117671  120634  *ریلی
  140598  20332  15728  15903  88635 جاده اي
  829  98  208  367  156 هوائی
  15987  -  4938  4613  6436 **بندري

  441088  25183  61490  138554  215861 (ریالی) کل

  تبدیل هزینه ها به میلیون دالر
  30503  511  4367  12653  12971 ریلی

  15118  2186  1691  1710  9531 جاده اي
  89  11  22  22  17 هوائی
  1719  0  531  531  692 بندري

  47429  2708  6612  6612  23211 کل (دالري)

  3هزینه سناریوي  *

  زایش کارائی با اف **

  
  
  
  



 

  
 

 

  
  
  
  
  

    

  

  1394عتبارسنجی نتایج طرح جامع و وضع موجود در سال ا
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 مقدمه  
کشـور، شـامل تعریـف و شناسـایی اطالعـات مـورد نیـاز و         حمل و نقـل مطالعات جامع  4تا  2فازهاي 

هـاي   بـرآورد ویژگـی  بینی و  ها و فرآیندهاي پیش هاي گردآوري و تحلیل آماري آنها، مفروضات پایه، مدل شیوه
بـر اسـاس مفروضـات و بـا      حمـل و نقـل  بینـی تقاضـاي    سازي و پیش اجتماعی و اقتصادي، و فرآیندهاي مدل

هاي زمانی متفاوت است. وزیر محترم راه و شهرسازي طـی   استفاده از اطالعات گردآوري یا برآورد شده در افق
هـاي   هـاي مسـوول و ذیـربط زیـربخش     به دستگاه ، خطاب1393آذرماه سال  26و  15هاي  هایی در تاریخ نامه

 4تـا   2هـایی در مـورد فازهـاي     را در قالـب پرسـش   حمـل و نقـل  ، نقطه نظرهاي زیربخش هـاي  حمل و نقل
کشـور بـا اسـتفاده از     حمـل و نقـل  از آنهـا اسـتعالم کردنـد. سـتاد طـرح جـامع        حمل و نقـل مطالعات جامع 

بنـدي و   هـاي آنهـا ،بـه جمـع     و پاسـخ  4تـا   2مـورد فازهـاي   هـا در   نظرهاي ارایه شده توسـط زیـربخش   نقطه
ها را  هاي مطالعات در این بخش گیري نظرات پرداخته و تصویري از این فازهاي مطالعاتی و ضعف و قوت نتیجه

  گذارد.  پیش رو می

 حمل و نقلسازي و برآورد تقاضاي  مدل  
نـاگونی از جملـه مفروضـات پایـه،     شـامل اجـزاي گو   حمل و نقـل سازي در مطالعات جامع  فرآیند مدل

سـازي اساسـا    سـازي اسـت. مـدل    افزار تخصصی مـورد اسـتفاده در مـدل    ها، و حتی نرم ها و متغیرها، مدل داده
سـازي مبتنـی بـر برخـی      اي براي برآورد یک وضعیت قبل از تحقق آن است. بنابراین، فرآینـدهاي مـدل   شیوه

ه در ضمن قابـل دسـتیابی بـراي شـرایط زمـانی مختلـف هـم        مفروضات پایه و نیز اطالعات وضعیت موجود، ک
ها، متغیرهاي تعریف شده  هاي مورد استفاده در مدل شوند. ارتباط مستقیمی بین داده باشند، تعریف و اجرا می

هـا و   وجود دارد. بنابراین، شناسایی و انتخاب مناسـب داده  حمل و نقلهاي مورد نیاز از مدل  در آنها و خروجی
تواند منجر به تامین فهرست مناسبی از اطالعات مورد درخواسـت از   ، به شرط قابل دسترس بودن، میمتغیرها

هاي مناسب و تعریف فرآیندهاي متناسب با نیازهاي یـک مطالعـه    مطالعات گردد. عالوه بر این استفاده از مدل
ترتیب، به منظـور بررسـی    این به بینی کند. تواند اطالعات خروجی را با دقت قابل قبولی تخمین زده و پیش می

کشـور، بررسـی همـه     حمل و نقلها و پیشنهادهاي یک مطالعه از جمله مطالعات جامع  دقت و صحت خروجی
هـاي مـورد    هاي ورودي تا ساختار و نوع مـدل  سازي آن، از مفروضات پایه و اطالعات و داده اجزاي فرآیند مدل

  استفاده ضروري است.  

    پایه مفروضات
حمـل و  تحقق مفروضات پایه صورت گرفته در فرآیندهاي یاد شده از جمله در مطالعـات جـامع    میزان

هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي، بـه عنـوان       ي ویژگـی  کشور، از عوامل مهم دقت و کیفیت برآوردهـاي آینـده   نقل
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گونـاگون  هـاي   و سهم و ظرفیـت شـیوه   حمل و نقل، و نیز تقاضاي حمل و نقلمتغیرهاي مدل برآورد تقاضاي 
ها  بینی و جابجایی بار و مسافر است. بنابراین، بررسی میزان تحقق مفروضات انجام شده براي پیش حمل و نقل

ها و متغیرها و نوع مدل اولویت دارد. شایان یاد اسـت   و برآوردها نسبت به بررسی دقت و کیفیت و کفایت داده
ت گرفته در مطالعه انجـام شـده، بـه دلیـل شـرایط      اي از مفروضات صور که با توجه به عدم تحقق بخش عمده

هـاي   هـاي زیـربخش   هاي مالی و محدودیت ارتباطـات، بخـش بزرگـی از توسـعه زیرسـاخت      اقتصادي و تحریم
تواند یکی از دالیل مهم عدم دقت و درستی برآورد اطالعـات   چهارگانه تحقق نپذیرفته است و همین عامل می

بـراي آینـده باشـد. ایـن مهـم بایـد در        حمـل و نقـل  در نتیجـه تقاضـاي   هاي اقتصـادي و اجتمـاعی و    ویژگی
مورد توجه قرار گرفته و مفروضات یاد شده، بـازنگري شـده و    حمل و نقلروزرسانی و تکمیل مطالعات جامع  به

  تري براي برآوردهاي مجدد در نظر گرفته شود. به شکل دقیق

 ها، متغیرها داده  
و برآورد یک ویژگی در آینده پرداخـت شـده و مـورد اسـتفاده واقـع       بینی براي هر مدلی که براي پیش

هـا و   توان طیف وسیعی از متغیرها را پیشنهاد و مورد بررسی قرار داد. ایـن موضـوع در مـورد داده    شود، می می
 حمـل و نقـل  در مطالعات جـامع   حمل و نقلهاي استفاده شده براي برآورد تقاضاي  متغیرهاي مورد نیاز مدل

مانند جمعیت و اشـتغال،   حمل و نقلهاي برآورد تقاضاي  کند. به جز متغیرهاي اصلی مدل نیز صدق می کشور
مسـافري   حمل و نقـل هاي مختلف  مجموعه متنوعی از متغیرهاي اجتماعی و اقتصادي در برآورد تقاضاي گونه

ان، بودجـه و اهـداف مشـخص    و باري وجود دارد که بررسی و ارزیابی آماري همه آنها در حد یک مطالعه با زم
گنجد. عالوه بر این، انتخاب متغیرهاي یک مدل، ضمن این که بستگی به نوع مـدل اسـتفاده شـده بـراي      نمی
بینی و برآوردهاي آینده دارد، تا حد زیادي تابع سهولت دسترسـی بـه اطالعـات آنهـا در مقـاطع زمـانی        پیش

بـا آگـاهی از نحـوه و چرایـی      دارد. -بینی یـا بـرآورد    یشهاي گوناگون از جمله گردآوري، پ به شیوه -مختلف 
هاي آماري صورت گرفته روي متغیرهاي اولیه پیشنهادي و نحوه حذف و غربـالگري   ها و یا تحلیل انتخاب داده

هـا بهتـر و بـا اطمینـان      ها و متغیرهاي مورد نیاز مدل توان در مورد داده آنها و رسیدن به متغیرهاي نهایی، می
هـاي   هاي ارایه شده از مطالعات انجام شده، شاید به دلیل حجم انبوه فعالیت اظهار نظر کرد. ولی گزارشبیشتر 

مقدماتی تا مرحله انتخاب قطعی متغیرها، در دقت و جزییات کمی الزم و بـا ارایـه مسـتندات کـافی در مـورد      
ند که بتوان از آنها اطالعات کامـل را بـراي   ا ها و متغیرها ارایه نشده بینی داده هاي انتخاب، برآورد یا پیش شیوه

هاي انتخـابی در مطالعـات انجـام شـده در      توان گفت اگر همین داده این منظور برداشت کرد. با وجود این، می
حمـل و  اند، توانسـته باشـند بـرآورد تقاضـاي      همین سطوح با تکیه بر مفروضاتی که نسبتا یا کامال تحقق یافته

را براي آینده با دقت قابل قبول برآورد کنند، کفایـت الزم را   حمل و نقلهاي  ي شیوه مهمسافر و بار در ه نقل
ها از خروجی مطالعـات را   دارا هستند گرچه این به معناي عدم قابلیت بهبود آنها نیست و باید انتظار زیربخش
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ها و متغیرهـا متعاقبـا    ا دادههاي مرتبط ب ها و متغیرهاي مدل در نظر گرفت. نارسایی نیز در انتخاب نوع ورودي
  تشریح خواهد شد. 

 حمل و نقلهاي برآورد تقاضاي  مدل  
و بررسـی و   حمل و نقلریزي  در سطحی کالن و به منظور برنامه حمل و نقلاز آنجا که مطالعات جامع 

عه یـک  هاي کالن توس در سازگاري با شرایط واقعی، نیازها، و سیاست حمل و نقلهاي توسعه  پیشنهاد سیاست
هاي ترافیکـی   رود که کلیه شاخص انتظار نمی حمل و نقلگیرد، از نتایج و برآوردهاي تقاضاي  کشور صورت می

هـاي   در زیـربخش  حمل و نقـل هاي  و مرتبط را در دقت و جزییات بسیار باال براي همه سطوح کارکردي شبکه
شـود.   اسـتفاده مـی   حمـل و نقـل  تقاضاي  هاي ماکرو براي برآورد مختلف ارایه دهد. در چنین شرایطی از مدل

کشـور اسـت، نـوعی از     حمل و نقـل اي برآورد تقاضا، که مورد استفاده در مطالعات جامع  هاي چهارمرحله مدل
هاي ماکروي برآورد تقاضا است که کماکان فراگیر اسـت و بـراي بیشـتر مطالعـات جـامع شـهري و ملـی         مدل

  شود.   کشورهاي دنیا از آن استفاده می
 -غیرخانـه  سـفرهاي  و مبنـا  -خانه سفرهاي براي اي جداگانه هاي مدل غالباً اي هاي چهارمرحله ر مدلد

 در اي، چهارمرحلـه  هـاي  مـدل  در گیرد. اطالعات نمی نظر در را سفرها بین وابستگی که است یافته توسعه مبنا
 و شخصـی  ي غالـب  شـیوه  دو نبـی  عمومـاً   و شـده  بینـی  پیش ها ناحیه بین سفر جریان و بوده اي ناحیه سطح

 دارنـد امـا   حمل و نقلریزي  برایی اهداف کالن برنامه مناسبی پاسخگویی ها مدل این شود. می تفکیک همگانی
اي، کـه   هاي چهارمرحله مدل است. ضعیف گوناگون، هاي سیاست به افراد پاسخ آنها درباره هاي  بینی پیش نتایج

هایی که از نـوع نـاهمفزون هسـتند و پایـه رفتـاري       دها نسبت به مدلاز نوع همفزون هستند، در تحلیل راهبر
 و مشخصـات  یحمـل و نقلـ   رفتارهـاي  نظـر  از کـه  ناحیـه  یـک  همفـزون،  روش هایی دارنـد. در  دارند، کاستی

 آن مرکـزي  بـراي  و شده گرفته در نظر اطالعاتی پایه ترین کوچک به عنوان همگونی دارد، اجتماعی -اقتصادي
 شـیوه  مقابـل،  در. گردد می ختم آن به و شروع آن نقطه از ناحیه آن سفرهاي کلیه که شود می فرض و انتخاب

 بینـی  پـیش  را سـفر  و رفتارهـاي  فعالیـت  موجـد  خصوصـیات  و دارد تکیه فرد هر و فعالیت بر رفتار ناهمفزون
 مـدیریت  در همشـاهده شـد   مشـکالت  بـه  توجـه  دهـد. بـا   بررسی قرار می را مورد ها فعالیت تک تک و کند می

 هـاي  مـدل  سـاخت  پیونـدد،  مـی  وقـوع   بـه  هـا  سیاسـت  صحیح تغییر بینی پیش عدم دلیل به سفر که تقاضاي
   تري را ارایه خواهد داد.  نتایج بهتر و دقیق "شهري" حمل و نقل هاي ریزي برنامه در ناهمفزون رفتاري

 ایجـاد  عامـل  فعالیت، تند که در آنها مبنا  هس هاي فعالیت هاي ناهمفزون رفتار پایه، مدل از جمله مدل
 تـر تـاثیرات   مطمـئن  بینـی  هـا قابلیـت پـیش    شـود، یکـی از امتیـازات مهـم ایـن مـدل       مـی  گرفته درنظر سفر

 کند یا نمی را مدل سفرها بندي زمان اي که هاي چهارمرحله عالوه بر این، بر خالف مدل است. ها گذاري سیاست
ي زمانی محـدود   شوند و داراي بازه ساعته ساخته می 24مبنا  فعالیت هاي کند، مدل می مدل محدود به صورت

مدت و بلندمدت، با یکدیگر را در  هاي زمانی، میان ها این است که تعامل دوره نیستند. از دیگر مزایاي این مدل



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      270  

 

سیاسـت  کنند در نتیجه قابلیت سناریوسازي جمعیتی به عنوان  سازي می گیرند، و نیز جمعیت را شبیه نظر می
  را دارا هستند. 

مبنا یا تورمبنا نیاز به گـردآوري و اسـتفاده از اطالعـات وسـیع و      هاي فعالیت الزم به ذکر است که مدل
شـاید   .هاي فرد و سفر هر زنجیره دارنـد  ها و ویژگی مقصد با ذکر فعالیت –اي از زنجیره سفرهاي مبدا  گسترده

رغم کارایی بیشتر آنها، بتوان نیاز آنها به گـردآوري   ها را علی دلیکی از دالیل عدم فراگیري و گستردگی این م
بر است، در اکثر موارد نیـز، بـا اسـتفاده از     این اطالعات گسترده دانست که عالوه بر اینکه بسیار حجیم و زمان

  اي انجام شده است.  مالحظه هاي هوشمند ارتباطی و صرف هزینه قابل فناوري
اي در این مطالعات با توجـه بـه اهـداف آن، از نظـر      استفاده از مدل چهارمرحلهبا توجه به مطالب فوق، 

در سـطح   حمل و نقلهاي دیگر در برآورد تقاضاي  کارشناسی مورد تایید است. این به معناي نفی کارکرد مدل
جـه و  هـا، بایـد بـه زمـان، سـطح بود      گیري در مورد استفاده از هر یک از مدل کالن نیست، گرچه براي تصمیم

هاي مبتنـی بـر    ها نیز توجه کافی داشت. ضمنا در کنار روش هاي مورد نیاز براي به کارگیري آن مدل آوري فن
هاي دیگري ماننـد طراحـی کریـدورها یـا      توان از روش براي آینده، می حمل و نقلسازي و برآورد تقاضاي  مدل

  کشور استفاده کرد.    حمل و نقلگذاري  ریزي و سیاست ریزي استراتژیک نیز براي برنامه برنامه
  

 حمـل و  هاي گونـاگون   ها و سهم شیوه اعتبارسنجی مدل و بررسی دقت و درستی ظرفیت
  مسافر و بار  نقل

تـوان بـا مشـاهدات برداشـت شـده،       را می حمل و نقلبا وجود مطالب پیش گفته، مدل برآورد تقاضاي 
گیري کرد. این فعالیت بر مبناي  ده توسط آن را اندازهاعتبارسنجی نمود و میزان دقت و درستی برآوردهاي آین

براي همان سال، در مطالعات پیشین صورت  حمل و نقلهاي مطالعات جامع  و برآورد مدل 85مشاهدات سال 
گرفته است که با فرض حجم ترافیک محلی محاسبه شده براي برخی مسیرها، که اخـتالف مشـاهده و بـرآورد    

ــودهآنهــا قابــل مالحظــه  ــلا ب ــدگی   ســت، اعتبــار قاب ــاد شــده   61قبــولی در حــد برازن ــراي مــدل ی                     درصــد ب
  حاصل شده است.  
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  کشور حمل و نقلمدل  85مقایسه و برازندگی مشاهده (ترددشماري) و برآورد (تخصیص) ترافیک سال  ).1-5شکل (
  

در دسـترس در زمـان انجـام مطالعـه) کـه از      ( 92مشابه این اعتبارسنجی بـر اسـاس مشـاهدات سـال     
، براي چند نـوع وسـیله نقلیـه مسـافري و     94اي به دست آمده و برآوردهاي مدل براي سال  ترددشماري جاده

اي کشـور   هاي جـاده  شریانی - حمل و نقلاي در کریدورهاي  باري انجام شد. بر اساس نتایج ترددشماري جاده
درصـد،   69وط، میزان برازندگی مدل براي برآورد سـواري شخصـی حـدود    هاي نامرب حتی پس از حذف داده -

درصد بـه دسـت آمـد. همچنـین مقایسـه نسـبی        30درصد، و براي کامیون دو محوره حدود  61براي اتوبوس 
درصـد بـراي    2,3 ٥براي سواري شخصی، بـا وجـود اعمـال ضـریب رشـد       94و برآورد سال  92مشاهده سال 

درصد از مشاهدات معنادار  26، نشان داد که حدود 94روزرسانی آن براي سال  ر بهبه منظو 92مشاهدات سال 
درصـد از مشـاهدات داراي اخـتالف     46درصـد، و حـدود    80تا  50سواري شخصی، داراي اختالف نسبی بین 

  درصد با مقدار برآورد شده هستند.  50کمتر از 
  

                                                             
و میزان رشد آن کشور  حمل و نقلتوسط مدل  94و  89هاي  بر اساس برآورد تقاضاي مسافري سالاي است که  نرخ رشد ساالنه ،این ضریب ٥

  سال محاسبه شده است. 5طی 
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  1394-اي شریانیبرازندگی و برآورد سواري شخصی در راهه ).2- 5شکل (

کشـور کـه در    حمـل و نقـل  با همه مطالب گفته شده، براي دستیابی به میزان اعتبار و برازندگی مـدل  
پیشین ساخته و پرداخته شده و مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت نیـاز بـه بررسـی       حمل و نقلمطالعات جامع 

از میزان جابجایی بار و مسـافر در وضـعیت    تر مدل و نتایج آن و دستیابی به اطالعات بیشتري تر و دقیق عمیق
تـري   موجود، به عنوان مشاهده، است که بتوان بر اساس مقایسه مقادیر مشاهده و برآورد شده اظهارنظر قطعـی 

ها و برآوردهاي آنهـا بـراي ظرفیـت،     ها در مورد نتایج مدل در مورد میزان برازندگی مدل کرد. نظرات زیربخش
برآورد شده براي وضـعیت موجـود و پیشـنهادهاي     حمل و نقلمسافر و بار، تقاضاي  ها در جابجایی سهم شیوه

  مطالعات براي توسعه بر اساس آن، متعاقبا ارایه خواهد شد.  
  

 روزرسانی متدولوژي بازنگري و به  
هاي زمـانی   روش بازنگري مطالعات به درستی توسط مشاور خارجی تبیین نشده و فقط به تعریف دوره

هـاي  ساله بین سـال  5دل بسنده شده است. به بیانی دیگر، در این متدولوژي، با درنظرگیري فاصله بازنگري م
روزرسانی است. البته ارایـه روش بـازنگري از ضـروریات     سال یک بار نیازمند به 5طراحی، مدل طرح جامع هر 

ود ایـن، در صـورت ارایـه    بینی شده باشد. با وج انجام یک مطالعه نیست مگر این که در شرح خدمات آن پیش
حمـل  هاي اجتماعی و اقتصادي و نیز تقاضاي  مستندات کافی و مدون و مکتوب در مورد فرآیند برآورد ویژگی

   ، می توان به روزرسانی را با دقت کافی انجام داد.و نقل

y = 0.9772x - 949.03
R² = 0.518
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 سازي   افزار مدل نرم  
اسـت   CUBEافزار  پیشین، نرم حمل و نقلسازي در مطالعات جامع  افزار به کار گرفته شده در مدل نرم

شود. این شـرکت امریکـایی اسـت و بـه همـین دلیـل در        ارایه می CITYLABکه در حال حاضر توسط شرکت 
افزارهاي تخصصی دیگـري   افزار همواره وجود داشته است. نرم هاي اخیر مشکل پشتیبانی و آموزش این نرم سال

در سـطح دنیـا مـورد اسـتفاده      حمـل و نقـل  طالعات جامع در م حمل و نقلسازي  ریزي و مدل در زمینه برنامه
تولیـد شـرکت آلمـانی     VISUMو  ،INROشـرکت کانـادایی   تولیـد  EMMEتوان به  است که از جمله آنها می

PTV هـاي   اي دارنـد و شـرکت   افزار، در حال حاضر در داخل کشور نیز کـاربرد گسـترده   اشاره کرد. این دو نرم
ندگی رسمی در ایران هستند. بنابراین، به کارگیري آنها و نیز برخورداري مستمر از کننده آنها داراي نمای عرضه

افـزار بـه جـاي     پذیرتر است. اسـتفاده از یکـی از ایـن دو نـرم     تر و امکان آموزش و پشتیبانی آنها به مراتب آسان
CUBE گهـداري سـایر   شـود. بـراي ن   قویـا توصـیه مـی    حمل و نقـل روزرسانی و تکمیل مطالعات جامع  براي به

افزار خاصی قابل توصیه نیست و هر سیستمی کـه بتوانـد    ، نرمحمل و نقلهاي  اطالعات مورد استفاده در مدل
ها را داشته باشـد بـراي ایـن منظـور قابـل       روزرسانی اطالعات مدل هاي مورد نیاز نگهداري و به حجم و قابلیت
  استفاده است.   

  
 وري در نتایج مطالعات تقاي بهرهها یا ار میزان تاثیر توسعه زیرساخت  

هـاي مـدل    ها و ورودي هاي مورد انتظار، داده ، با توجه به خروجیحمل و نقلسازي  در فرآیندهاي مدل
ها  ها مانند زیرساخت شود. بخشی از این داده هاي مناسب، اطالعات آنها گردآوري می شناسایی و سپس با شیوه

هاي تقریبی و فرضی قابل پـایش و   وري با شیوه هاي بهره رخی از شاخصداراي مقادیر کمی هستند و یا مانند ب
کمی شدن هستند ولی بخشی از آنها، به عنـوان عوامـل و علـل، کـه تـابع رفتارهـاي فـردي و اجتمـاعی و یـا          

ها با یکدیگر هستند، به راحتی قابل کمی شدن نیستند و تـاثیر   هاي الزم در تعامل عملکرد زیربخش هماهنگی
شود. از این رو، مفروضات مـرتبط بـا    در حد کفایت و با دقت مورد نیاز، در خروجی مطالعات سنجیده نمیآنها 

ها، به دلیل کمـی بـودن و قابلیـت پـایش و سـنجش بـا        ي زیربخش در همه حمل و نقلهاي  توسعه زیرساخت
دهنـد و نقـش    شـکیل مـی  ها را ت هاي زیربنایی مطالعات و مدل توجهی از داده هاي مستقیم، حجم قابل شاخص

ها و در نتیجه تشخیص کمبودهـا و پیشـنهادهاي مطالعـات دارنـد، گرچـه تعـداد        مستقیم در برآوردهاي مدل
هاي موجود ناشی  هاي مطالعات با واقعیت زیادي از این مفروضات نیز تحقق نیافته و بخشی از اختالف خروجی

وري، بـه جـز بخشـی کـه قابـل پـایش بـا         ارتقاي بهـره توان گفت عامل  از همین مساله است. با وجود این، می
هـا و پیشـنهادهاي    هـاي مـدل   هاي کیفی و توصـیفی، در بـرآورد   هاي کمی است و نیز به غیر از توصیه شاخص

  است.   تري داشته مطالعات تاثیر کمتر و نامحسوس
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وري در  با توجه به مطالـب یـاد شـده، عـالوه بـر پیشـنهاد کمـی شـدن بیشـتر عوامـل مـوثر در بهـره            
ها و برآوردها و نتایج مطالعـات، سـاخت و    تا حد امکان، و دخالت آن در مدل حمل و نقلهاي مختلف  زیربخش

بینانـه، محتمـل و بدبینانـه را بـراي شـرایط مختلـف تحقـق و تـامین          ارزیابی سناریوهایی که وضـعیت خـوش  
شـود. شـرایط ایـدال و مطلـوب،      ه میبینی کند، توصی وري سیستم پیش ها و نیز سطوح متفاوت بهره زیرساخت

سـازمانی در حـد مـورد نیـاز و تـامین       سازمانی و بـین  وري بیشینه سیستم و کاربر، تحقق هماهنگی درون بهره
بینانـه، و عـدم تحقـق هیچیـک از      وري بیشینه سیستم، در سناریوي خوش نیازهاي کارایی و بهره ي پیش همه

شـود. بـدیهی اسـت در ایـن صـورت،       ي در شرایط بدبینانه مطرح مـی ور عوامل کیفی مهم و تاثیرگذار در بهره
کند. شایان یاد اسـت کـه    بینی می وري پیش سناریوي محتمل شرایطی نزدیک به واقعیت را از نظر میزان بهره

وري در یک سناریو با زیرساخت مشخص و مشابه را ارایـه   گانه یاد شده، سطوح مختلفی از بهره سناریوهاي سه
  . دهند می

 حمـل و نقـل  مطالعات جـامع   4تا  2در مورد فازهاي  حمل و نقلهاي  در ادامه گزارش، پاسخ زیربخش
  شود. ارایه می

  

  نقل و حمل هاي مدل براي انتخابی متغیرهاي و ها داده دقت و کفایت :2 فاز
حمل و هاي  ها و متغیرهاي انتخابی براي مدل داده نظر سازمان مخاطب درباره کفایت و دقت

  اي) (بخش جادهنقل
 رسد در رابطه با اطالعات و آمار مبدا و مقصد، به وضعیت موجود شبکه ترابري کشور در زمان  به نظر می

گردد برمبناي مطالعات  ضمن تأکید بر تدقیق آمار ترافیکی، پیشنهاد می مطالعات فوق اکتفا گردیده است.
آهن و آزادراه، میزان برآورد ترافیک  ه راه، راهترافیکی انجام شده براي مسیرهاي در دست ساخت و مطالع

تولید، جذب و توزیع شده هر یک از مسیرهاي فوق به آمارهاي مندرج در گزارش اضافه شود تا در ادامه 
  تري مطالعه و ارایه گردد. مدل تقاضاي جامع

 رکیبی پیشنهاد ت حمل و نقلآوري اطالعات  مقصد براي فرایند مدلسازي، جمع - در تکمیل ماتریس مبدا
  گردد. می

  کانتینري که از -گردد اطالعات بار ترانزیتی مقصد، پیشنهاد می –در مبحث گردآوري اطالعات مبدا
المللی بدون انجام تشریفات گمرکی به مقاصد بیرون  هاي بین مبادي خارج از کشور بارنامه و برابر پروتکل

  .یابند، احصا و آمارگیري شوند از مرزها انتقال می

 هاي کشاورزي و صنعتی، به گردآوري اطالعات موجود و استعالم از  در مبحث اطالعات مربوط به بخش
گردد بر مبناي طرح آمایش سرزمین کشور و نیز  واحدهاي مرتبط بسنده شده است. لذا پیشنهاد می

  هاي: هاي مطالعه و در دست ساخت بخش طرح
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 هاي کشت و صنعت کشور مجتمع  

 و مورد استفاده در داخل کشور معادن صادراتی  

 دستی کشور دستی و پایین صنایع باالدستی، میان  

 هاي جامع و تفصیلی مرتبط) هاي جدید اقماري و صنعتی (مبتنی بر مراجعه به طرح شهرك  

  گردشگري و اکوتوریسم 

 عامل و مدیریت بحران و ریسک  پدافند غیر 

 ... ي بکارگیري در تحلیل مدل تقاضاي شبکه اخذ و تکمیل شود اطالعات مورد نیاز برا پیشنهاد می و
    گردد.
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 حمل و نقلهاي  ها و متغیرهاي انتخابی براي مدل داده نظر سازمان مخاطب درباره کفایت و دقت
  (بخش ریلی)

 آوري سیستماتیک آمار و اطالعات) که براي برداشت  هاي اجرا شده در فصل هفتم مطالعه (جمع طرح
ها و جریان موجود نقل و انتقال بار و مسافر (تقاضاي که (عرضه) وکلیه زیربخشاطالعات ظرفیت شب

  باشند. اند، مورد نیاز و تأیید میانجام پذیرفته 1385فعلی) در سال 
 نیازهاي انجام  بندي کشور که در این طرح انجام شده، به عنوان یکی از پیش چنین، مطالعات منطقههم

بندي انجام شده که مبتنی بر آمارهاي جمعیتی، واردات و ت. منطقهاس ، ضروري بودهODمطالعات 
صادرات کشاورزي، صنعتی و معدنی و مسافرین جابجا شده از/ به نقاط اصلی تولید و جذب بار و مسافر 

 در کشور بوده و کلیات آن براي بازه زمانی تهیه طرح، مورد تایید است. 

 و توسعه یافته در قالب  اطالعات شبکه ریلی مشتمل بر شبکه موجودGIS بندي و براي ورود به جمع
، آماده شده است. این شبکه داراي اطالعاتی شامل (CUBE)سازي  افزار مورد استفاده در مدلمحیط نرم

ها، نقاط ایستگاهی (مسافري)، سرعت باري و مسافري است. کلیات این شبکه براي مقطع  طول کمان
یید است. در سناریوهاي طراحی شده براي شبکه ریلی، شبکه توسعه یافته زمانی انجام مطالعات مورد تا

سنجی هاي ریلی است که در مقطع زمانی انجام مطالعات، از مرحله مطالعات امکان دربرگیرنده کلیه طرح
  اند. جلوتر بوده

 ر قالب مطالعات هاي ریلی و اطالعات جریان مسافر ریلی نیز داطالعات جریان باري ریلی بر اساس بارنامه
مقصد مسافري  -هاي مطالعات مبدا مقصد مسافري ریلی برداشت شده است. کلیت دستورالعمل -مبدا

 ریلی مورد تایید است. 

 ی هستند. حمل و نقلانتخاب شده در این فصل مشابه متغیرهاي رایج در سایر مطالعات جامع  متغیرهاي
هاي باري، متغیرهاي مورد استفاده از کفایت مدلهاي ساخته شده، خصوصا برخی از در برخی از مدل

به طور مثال،  هاي تخمین تولید و جذب بار مشخص نیست. متغیرهاي مدل. کفایت الزم برخوردار نیستند
که نرخ  هاي کاالیی فقط متغیر جمعیت در نظر گرفته شده است. بطوري در حوزه باري در مورد اکثر گروه

اطق کشور فقط متاثر از نرخ رشد جمعیت آن منطقه در نظر گرفته شده رشد تولید کاالها در برخی من
رسد عوامل بیشتري اثرگذار باشند. در جدول زیر به متغیرهاي استفاده شده  که به نظر می است. در حالی

 و متغیرهاي پیشنهادي در مورد هر نوع گروه کاال اشاره شده است:
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 طرح جامع براي برآورد تقاضاي کاال و متغیرهاي پیشنهادي متغیرهاي مورد استفاده در ).1-5جدول (

  هاکاال، محصوالت و فرآورده
ي استفاده متغیرها

  شده در طرح جامع

 متغیرهاي پیشنهادي

کاالهاي  کشاورزي و دامی (غالت، 
جات، دام،  جات، میوه حبوبات، صیفی

  طیور و...)
  جمعیت

قیمت محصوالت، درآمد سرانه، 
انشین، ظرفیت قیمت کاالهاي ج

  تولید
ها، تولیدات صنعتی(شوینده

  منسوجات،اتومبیل، کاغذ و...)
  کشش قیمتی محصوالت  جمعیت و درآمد

  فلزات (محصوالت فوالد، فلزات
  اصلی و...)  

  قیمت، نرخ ارز  ساز و جمعیت، ساخت

  جمعیت و درآمد  هاي نفتیسوخت و فرآورده
قیمت، نرخ ارز، قیمت سایر 

  انشینهاي ج فرآورده

  
  یکی از بندهاي ذکر شده در فصل هشتم شرح خدمات طرح جامع، بررسی مطالعات عمده اقتصادي و

باشد. در این بند، مطالعات متعددي مورد توجه قرار می حمل و نقلهاي اجتماعی تاثیرگذار بر سیستم
ست. با توجه به ادغام ا "اي و ملی تحلیل روند کلی توسعه شهري، منطقه"گرفته است. یکی از این موارد 

اي و ملی و  هاي سابق راه و ترابري و مسکن و شهرسازي، تحلیل روند کلی توسعه شهري، منطقهوزارتخانه
، نیازمند توجه بسیار جدي و بازنگري است. به بیان حمل و نقلریزي  تاثیرات متقابل آنها با مقوله برنامه

اي که در وزارت مسکن و اي و ناحیهعمران منطقههاي توسعه و و طرح حمل و نقلدیگر، طرح جامع 
شدند، مطمئناً داراي تاثیر و تاثراتی بر یکدیگر هستند که پیشتر مغفول مانده شهرسازي سابق تهیه می

بود و هم اکنون در مقطع بازنگري طرح جامع، فرصت تمرکز بیشتر بر آنها وجود دارد که تاکیدات اخیر 
  پایه از همین موارد است.  شهري ریلمقام عالی وزارت بر توسعه 

  هاي کلی مصرف انرژي و سوخت  تحلیل جنبه"در یکی دیگر از بندهاي شرح خدمات این فصل، بر
تاکید شده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت درنظرگیري محدودیت  ")حمل و نقل(مرتبط با 

ریلی  حمل و نقل"با عنوان  85طرح جامع  تقاضاي 3منابع انرژي و سوخت در کشور، در سناریو شماره 
-با راه حمل و نقلتالش شد تا ضمن توسعه شبکه راه آهن کشور، کلیه بارهایی که امکان  "توسعه یافته

آهن را داشتند، به شبکه ریلی منتقل شوند. در واقع ملزومات و مفروضات تحقق این مهم مورد توجه قرار 
جه به اهمیت موضوع انرژي و دردست بودن مدل عرضه و تقاضاي آهن، با توگرفت. از نظر شرکت راه
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افزار، بررسی الگوي توسعه بهداشت  شبکه ریلی با هدف کمینه کردن کشور در محیط نرم حمل و نقل
 رسد.مصرف انرژي در قالب یکی از سناریوهاي اصلی توسعه عرضه، ضروري به نظر می

  تاکید  "ابعاد ژئوپلیتیک و موقعیت ترانزیتی کشور در منطقهتحلیل "در شرح خدمات همین فصل، بر
آهن، مطالعات طرح جامع در بخش ترانزیت بسیار ضعیف و دور از انتظار شده است. از نظر شرکت راه

سال اخیر در منطقه، ضروري است  3تا  2است. در واقع از نظر این شرکت، با توجه به تغییر و تحوالت 
ی حمل و نقلاي به مقوله ترانزیت و پاسخ به نیازهاي کشور، توجه ویژه و نقل حملکه در توسعه شبکه 

هاي اقتصادي کشورهاي منطقه، پتانسیل  المللی شود. در واقع پتانسیل اي و بین بازارهاي هدف منطقه
هند قاره  ی ایران براي برقراري ارتباط با شبهحمل و نقلهاي  براي استفاده از ظرفیت CISباالي کشورهاي 

اي و ... همه و همه اهمیت این  شرق آسیا، تغییر و تحوالت اخیر در وضعیت ژئوپلتیک منطقه و جنوب
 کند. بخش از مطالعات را دوچندان می

هاي عمده صنعتی، نظامی، بازرگانی، کشاورزي، خدماتی،  توجه به برنامه"در فصل هشتم شرح خدمات، 
مورد تاکید قرار گرفته  "ی آنهاحمل و نقلاد تجاري و نیازهاي هاي جدید، مناطق آزآموزشی، شهرها و شهرك

هاي صنعتی، مناطق آزاد و ویژه  هاي عمده شهرك است. در حالی که در مطالعات، توجه چندانی به برنامه
 حمل و نقلچنین در این فصل، هم ی آنها نشده است.حمل و نقلاقتصادي، تجاري و صنعتی و نیازهاي 

هاي مورد نیاز  فرم گیري از آالت ناقله و پلت تحقق آن از جمله توسعه بنادر خشک و بهره ترکیبی و ملزومات
  .آهن و ... دیده نشده است براي حمل کانتینر در راه

 اي مسافري ریلی نیز در طرح جامع دیده نشده است. البته علت آن، دیده نشدن حومه حمل و نقل
و وسعت مناطق، عنوان شده است. درواقع براي دیدن  اي بواسطه سطح مطالعاتسفرهاي درون منطقه

مقصد بطور -شدند و آمارگیري مبدااي نیاز بود که مناطق طرح جامع کوچکتر میسفرهاي حومه
اي مسافري امروزه به عنوان یکی از موضوعات مهم حومه حمل و نقلشد. مبحث  تري انجام میگسترده

 طرح است. آهن ممورد تاکید و پیگیري از شرکت راه

  کشور، یکی از اهداف کالن مطالعات جامع است. که در این نظام،  حمل و نقلایجاد نظام آماري اطالعات
هاي عرضه و تقاضاي طرح جامع،  هاي مدلبایست متناسب با وروديها می اطالعات آماري زیربخش

استفاده قرار خواهند ها مورد تنظیم شوند و مشخص باشد هر نوع اطالعاتی برداشتی، در کجاي مدل
بازنگري ، 85با توجه به اهمیت موضوع و پرداخته نشدن به آن در مطالعات طرح جامع سال گرفت. 

 ،مطالعات بازنگري طرح جامع و توجه به آن در حمل و نقلهاي آوري اطالعات زیربخشهاي جمعفرمت
 باشد.ضروري می

  اندازي پایگاه اطالعاتی مورد تاکید قرار گرفته ، طراحی و راه85در فصل نهم شرح خدمات طرح جامع
) طرح جامع و سایت اینترنتی طرح جامع WebGISاست. در همین راستا پایگاه اطالعاتی تحت شبکه (

)www. کشور حمل و نقلطرح جامع.irم ه در برگیرنده کلیه گزارشات طرح تا انتهاي فاز چهارـــــ) ک
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آهن متذکر شده که، این پایگاه بدلیل تمدید در این رابطه شرکت راهاندازي شد. راه1388بود، در سال 
در فصل نهم شرح خدمات مطالعات بر نقش و جایگاه  برداري نیست.اکنون قابل بهرههم Domainنشدن 
. ولی در عمل در طرح هاي نوین در طرح جامع تاکید شده بود و فناوري حمل و نقلهاي هوشمند  سامانه

به توجه در بازنگري مطالعات جامع آهن، از نظر شرکت راهپرداخته نشد.  ITSبه موضوع  85جامع سال 
حمل و از جمله  حمل و نقلهاي هوشمند در تمام شقوق . در واقع امروزه سامانهضروري استاین مهم 

بهبود ظرفیت و ... داشته لذا نباید از آنها  برداري از زیرساخت، ایمنی،ریلی، تاثیرات مهمی در بهره نقل
 غفلت نمود.

 حمل و نقلهاي  ها و متغیرهاي انتخابی براي مدل داده نظر سازمان مخاطب درباره کفایت و دقت
  (بخش هوایی)

 ی تقاضا کارایی الزم را داشته است.حمل و نقلهاي  اطالعات اخذ شده در پرسشنامه براي ساخت مدل 

 ها بحثی نشده است. هوایی کشور و امکانات فرودگاه حمل و نقلهاي  تدر خصوص زیر ساخ  
 .جابجایی بار توسط شبکه هوایی اصال دیده نشده است  
  در خصوص سفرهاي خارج از کشور آمار و اطالعاتی گرفته نشده و مشاور در این خصوص سکوت کرده

  است.
 ث برآورد تقاضا دیده نشده است.ها و آزادسازي قیمت بلیط هواپیما در بح مواردي نظیر تحریم  
 هاي کشور اظهار نظري نکرده است. مطالعات در خصوص تعدادي از فرودگاه 

 حمل و نقلهاي  هاي هوایی نسبت به دیگر روش تر پایانه بندي با توجه به ساختار ساده مطالعات طبقه ،
 کفایت دارد.

  اي تبعیت  جاده حمل و نقلز معیارهاي هوایی لزوما ا حمل و نقلبازه زمانی انجام مطالعات در خصوص
 کند. نمی

  هوایی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. اطالعات مفید دیگري موجود و  حمل و نقلالزم است نوع اطالعات
مورد نیاز است. به عنوان مثال، داشتن خودرو شخصی در تقاضاي طیف وسیعی از سفرهاي هوایی 

 تاثیر است. بی

 آوري نشده است. هاي ناوبري هوایی جمع ختاطالعاتی در خصوص زیرسا 

 اي کارآمد نخواهد بود. اطالعات و آمار بدون در نظر گرفتن آمار منطقه 

 .لزوم تعریف دقیق ترانزیت در بخش هوایی که کامال در این بخش مسکوت گذاشته شده است 
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 حمل و نقلهاي  لها و متغیرهاي انتخابی براي مد داده نظر سازمان مخاطب درباره کفایت و دقت
 (بخش دریایی)

هاي توسعه  ضعیت موجود و طرحوبر گردآوري آمار و اطالعات،  تمرکزکشوري،  حمل و نقلدر مطالعات جامع 
کاالهاي ترابري شده در  يتقاضا وضعیت مهمترین مراکز عرضه وو اي هاي ریلی و جادهدر بخش حمل و نقل
بین  حمل و نقل، بررسی و انطباق ظرفیت حمل و نقلي جامع هادر طرحست. در حالی که ا بوده سطح کشور

یاد شده، از نظر بخش  مواردبه دلیل . برخوردار است بیشتري اهمیتها از هاي مختلف و یکپارچگی آن روش
از جامعیت کافی براي تحلیل بخش  کشور، حمل و نقلدریایی، نحوه گردآوري آمار و اطالعات در طرح جامع 

در این مطالعه گردآوري و  ،دریایی در کشور حمل و نقلر نبوده و اطالعات مناسبی از وضعیت دریایی برخوردا
  است. نشدهه یارا
  حمل و نقلسازي تخصیص تقاضاي  نظرگیري زمان و هزینه سفر به عنوان پارامترهاي اصلی در مدلدر، 

رامترهاي موثر دیگر که در بخش دریایی، با وجود پا حمل و نقلرویکرد مناسبی براي مطالعات جامع 
پارامترهاي مهم در زیربخش دریایی که جاي آنها  .رسد فراتر از هزینه و زمان سفر هستند،  به نظر نمی

 کشور خالی است یا کمرنگ دیده شده است عبارتند از: حمل و نقلدر مطالعات جامع 

 هاي توسعه بنادر ظرفیت موجود و طرح 

 درهاي ارتقاي نسل بنا بررسی پتانسیل  

 هاي دریایی و بندري در بنادر جهت شناورهاي قابل پهلوگیري در بنادر وضعیت زیرساخت  

 گذاري بخش خصوصی در ایجاد و توسعه ظرفیت خدمات بندري و ارزش افزوده در  وضعیت سرمایه
 سطح بنادر کشور به خطوط الینر و فیدر

 ر پسکرانه بنادر و میزان دسترسی ترین مراکز عرضه و تقاضاي بنادر کشور د وضعیت و جایگاه مهم
 بنادر به این مراکز 

  و زنجیره تامین کاال در سطح کشور حمل و نقلجایگاه بنادر کشور در زنجیره 

 ها و تعرفه هاي بندري و دریایی هزینه 

 دریایی در  حمل و نقلابی وضع موجود ــــآوري، شناخت و ارزیرویکرد این سازمان در ارتباط با جمع
ناظر بر شناخت دقیق و تخصصی از وضعیت بنادر  ،روزرسانی طرح جامع بنادر بازرگانی ایران بهمطالعات 

ست. با ا بودههاي این بنادر ها و روساختهاي مختلف اعم از عملکرد زیرساخت بازرگانی کشور در بخش
د در طرح جامع محدوده و سطح اطالعات و آماري که بایاین سازمان در ارتباط با  ، پیشنهاداین رویکرد
  باشد: می زیرشرح کشوري در حوزه دریایی گردآوري شود، به  حمل و نقل

  سراسري،  حمل و نقلمشتمل بر نحوه اتصال بندرگاه به شبکه ، کرانهي ارتباطی پسها راهبررسی
  و شبکه ریلی سراسري منتهی به بندر حمل و نقلهاي ، پایانهرهاي بندورودي
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 شامل سطح تملک شده یا در دست تملک، ر، لکیت اراضی پشتیبانی بنادبررسی و شناخت وضعیت ما
ها به بخش خصوصی و میزان فعالیت و برداري، وضعیت واگذاري زمیناي در دست بهرهه میزان زمین

  هاي موجود در اراضی پشتیبانیها و وضعیت زیرساختگذاري بخش خصوصی در آنسرمایه
 اي و خصوصیخانهاظ خدماتی، ابزاري، صاحببررسی و شناخت مدیریت بنادر به لح  
  سال گذشته شامل میزان عملکرد به تفکیک نوع عملیات  10بررسی عملکرد بندر حداقل در

 بندي، میزان عملکرد به تفکیک انواع کاالهاي اصلیگمرکی، میزان عملکرد به تفکیک بسته

 کیت، نوع، تعـداد، ظرفیـت، مـدل،    بررسی تجهیزات شامل تجهیزات بندري و دریایی از نقطه نظر مال
 برداريمیزان بهره
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 برآورد هاي مدل نتایج و سازي مدل هاي شیوه بهبود براي پیشنهادهایی یا ها ضعف نقطه :3 فاز - 1

  نقل و حمل تقاضاي
(بخش حمل و نقلهاي برآورد تقاضاي  سازي و نتایج مدل هاي مدل نظر سازمان مخاطب درباره شیوه

  اي) جاده

 براي سناریوهاي محتمل جمعیتی آنالیز 1410بینی جمعیت تا افق سال  شود متعاقب پیش پیشنهاد می ،
  حساسیت صورت گیرد.

 گانه مورد بحث در سطح کشور ارایه  56هاي  فرستی مورد استفاده در ناحیه پذیري و مهاجر مدل مهاجر
  گردد.

  آهن براساس نیازهاي کنونی  با راهنقل کاالهاي خطرناك، تحلیل ریسک و الزام به حمل بار  و در حمل
 مدنظر قرار گیرد.

 هاي خوشبینانه، محتمل و بدبینانه انجام گیرد ساله، با فرض 20بینی رشد ترافیک در بازه زمانی  پیش. 

 و حمـل  تقاضـاي  بـرآورد  هـاي  مـدل  نتایج و سازي مدل هاي شیوه درباره مخاطب سازمان نظر
  ریلی) (بخشنقل

هایی  ها و ضعف پیشین داراي نارسایی حمل و نقلاستفاده شده در مطالعات جامع  هاي رسد مدل به نظر می
ها و متغیرها و بخش دیگر مرتبط با مفروضاتی است که براي  است که بخشی از آن مربوط به ساختار مدل

ساخت و پرداخت پارامترهاي مدل به آن استناد شده است. پیشنهادهاي زیربخش ریلی براي رفع این 
  شود. ها به ترتیب زیر ارایه می ایینارس
  :تولید و جذب  

  به آن اشاره شد، قابلیت تخمین  2عالوه بر پیشنهادهایی در مورد اصالح متغیرهاي مدل که در فاز
  ها افزوده شود.  تاسیس (بین دوره آمارگیري قبلی تا حال حاضر) به مدل  بار صنایع تازه

 هاي تولید و مصرف گندم و یا  ر و مسافر (مانند سیاستهاي کلی دولت در تغییر تقاضاي با سیاست
  اي) در نظر گرفته نشده است. جاده حمل و نقلافزایش قیمت سوخت و وضع عوارض بر 

  آنها سناریوهاي عرضه و تقاضا ضروري است.بازنگري بخشی از مفروضات پایه مصداق ندارد و  
 انتخاب شیوه جابجایی   

 دهاي جسنجی امکانالسیر در مدل تفکیک سفر مسافري، با  دید مانند قطارهاي سریعدرنظرگیري م
   توجه به نیازهاي روز کشور (نیازمند تغییر مدل تفکیک سفر است).
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  هاي  گیري در مفروضات مدل تفکیک سفر باري و انطباق آن با جهتبازنگري ضرورت سازگاري و
   کالن کشور در حوزه تجارت و بازرگانی

  سفر باري به قیمت  نبودن مدل تفکیکحساس  
 تخصیص سفر  

 افزار یا عدم استفاده از نرم افزار تخصصی در بخش ریلی، از مدل تخصیص  به دلیل عدم توانایی نرم
  تخصیص قطار استفاده شده است.تخصصی  هاي عمومی شهري بجاي استفاده از مدل حمل و نقل

 ته نشده است.ها و قطارها و تنوع ناوگان درنظر گرف ه ظرفیت خطوط و ایستگا  
 زمان تقاضاي باري و مسافري به شبکه صورت نگرفته است.تخصیص هم 

هاي برآورد نیازها، بازنگري در مدل به این ترتیب، با توجه به مطالب فوق و عدم تحقق ملزومات و پیش
  شود. هاي تفکیک سفر باري قویا توصیه میبه ویژه مدل حمل و نقلدر طرح جامع  حمل و نقلتقاضاي 

 و حمـل  تقاضـاي  بـرآورد  هـاي  مـدل  نتایج و سازي مدل هاي شیوه درباره مخاطب سازمان نظر
  هوایی) (بخشنقل

  
 سازي بخش تقاضا از طرف مشاور در اختیار کارفرما قرار نگرفته و همین مساله  هاي مدل متاسفانه فایل

  .ها و سناریوسازي را از بین برده است سازي مجدد و بازخوانی مدل امکان مدل
  کشور فرض بر توسعه شبکه هوایی کشور بر پایه مدل  حمل و نقلدر تهیه مطالعات جامعHUB AND 

SPOKE  بوده که در توسعه این مساله در نظر گرفته نشده و محقق نشده است لذا برخی از خطاهاي
 بینی ها مربوط به این مساله میباشد. پیش

  و تا حدودي ریلی استوار است در حالی که اطالعات  اي جاده حمل و نقلمبناي مطالعات و روش آن، بر
اي، مزایاي اطالعاتی  سفرهاي هوایی بسیار کامل و قابل ردیابی است و انجام مطالعات با الگوي جاده

 کند. اثر می هوایی را بی

 بینی تقاضاي  بینی تقاضا در بخش هوایی، مطالعات مشخصی انجام نشده و ترکیب پیش در بحث پیش
 هم بخش هوایی مبنا قرار گرفته است.سفر با س
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 و حمـل  تقاضـاي  بـرآورد  هـاي  مـدل  نتایج و سازي مدل هاي شیوه درباره مخاطب سازمان نظر
  دریایی) (بخشنقل

چنین،  زمان اي بوده و همکشور، تمرکز بر شبکه ریلی و جاده حمل و نقلسازي مطالعات طرح جامع در مدل
، در نظر گرفته شده است. از نظر حمل و نقلاصلی تخصیص تقاضا به شبکه  و هزینه سفر به عنوان پارامترهاي

هاي جذب تقاضا به بنادر کشور با توجه بخش دریایی، رویکرد مذکور در ارتباط با مطالعات، جهت تدوین مدل
ظر بخش آید. از نبه وجود پارامترهاي موثر دیگر، که فراتر از هزینه و زمان سفر هستند، کارآمد به نظر نمی

 دریایی، پارامترهاي موثر در جلب کشتی و کاال به بنادر کشور عبارتند از:

 هاي توسعه بنادرظرفیت موجود و طرح  
 گذاري بخش خصوصی در ایجاد و توسعه ظرفیت خدمات بندري و ارزش افزوده در سطح وضعیت سرمایه

  بنادر کشور به خطوط الینر و فیدر
 هاي ارتقاي نسل بنادرپتانسیل  
 هاي دریایی و بندري در بنادر جهت شناورهاي قابل پهلوگیري در بنادروضعیت زیرساخت  
 هاي بندري و دریاییها و تعرفههزینه  
  و زنجیره تامین کاال در سطح کشور حمل و نقلجایگاه بنادر کشور در زنجیره  
 و میزان دسترسی بنادر  کرانه بنادرترین مراکز عرضه و تقاضاي بنادر کشور در پسوضعیت و جایگاه مهم

  به این مراکز
سازي جهت مطالعات تقاضا در مطالعات به با در نظر گرفتن موارد فوق، از نظر زیربخش دریایی رویکرد مدل

حمل و روزرسانی طرح جامع بنادر بازرگانی کشور در مقایسه با رویکرد در نظر گرفته در مطالعات طرح جامع 
کشور پاسخگوي  حمل و نقلشته و نحوه انجام این مطالعات در طرح جامع هاي بسیاري داکشور تفاوت نقل

 ها و مشخصات جذب بار در بنادر کشور نخواهد بود.ویژگی

هاي طرح شده در مورد تحلیل ظرفیت، سهم زیربخش از جابجایی مسافر  : پاسخ به پرسش4فاز -4
ارایه شده  حمل و نقلملکرد سیستم وري در بهبود ع و بار، میزان تاثیر توسعه کمی و ارتقاي بهره

  در نتایج مطالعات
نظر سازمان مخاطب درباره چگونگی تحلیل ظرفیت زیربناي مربوط به آن سازمان  -1پرسش 
  اي) (بخش جادهچیست؟
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 1389رویکرد اصلی در تهیه گزارش فاز چهارم مبتنی بر بهبود شبکه زیرساخت ترابري موجود در سال مبناي 
جه به پیوند مقوله بهبود شبکه موجود با موضوع توسعه آتی شبکه ترابري کشور جهت دستیابی ست. با توا بوده

هاي مدنظر، الزم است مسایل فوق به صورت همزمان مورد بررسی قرار گرفته و  به زیرساخت مورد نیاز در افق
مانند لحاظ سطوح تاثیر آنها بر یکدیگر لحاظ شود. همچنین باید بر مبناي انواع سناریوهاي مختلف (ه

بندي  هاي مختلف آن) راهکارهاي محتمل به صورت رتبه هاي متفاوت براي کل شبکه و سپس بخش سرویس
  شده ارائه و آنالیز مالی مرتبط صورت پذیرد.

نظر سازمان مخاطب درباره چگونگی تحلیل ظرفیت زیربناي مربوط به آن سازمان  -1پرسش 
  (بخش ریلی)چیست؟

  نظر سازمان مخاطب درباره چگونگی تحلیل ظرفیت زیربناي مربوط به آن سازمان  -1پرسش
 (بخش هوایی)چیست؟

 طول بالك  -میزان بارمحوري - هاي ورودي مساله اعم از: ماکزیمم وزن قطار باري وارد نمودن داده
 بحرانی، محدودیت سرعت سیر قطار باري و مسافري، تعداد قطار مسافري و ... .

 هاي موردنیاز براي  هاي اضافی (مانند زمان زمان سیر قطار باري در بالك بحرانی با در نظر گرفتن زمان
شود. بر این مبنا ظرفیت مسیر ازنظر تعداد کل قطار باري و طار) محاسبه میترمز و شتاب گیري ق

شود. در ادامه نیز ظرفیت با توجه به تناژ بار  هاي مسدودي محاسبه می مسافري و با در نظر گرفتن زمان
 شود. حمل سالیانه محاسبه می قابل

 با توجه به مطالعات تطبیقی به عمل آهن، روند محاسبات و تحلیل ظرفیت شبکه ریلی، از نظر شرکت راه
  هاي یو آي سی، داراي روندي منطقی است. آمده در ایران و سایر کشورها و نیز مطالعات فیش

  به سازگاري با دستورالعملهايFAA, Eurocontrol, IATA در  المللی اشاره شده است و مراجع بین
توان  دهند. در نهایت می ها دستورالعملی در خصوص مطالعه ظرفیت ارایه نمی حالی که این سازمان

 پذیرفت که تعاریف کلی مورد استفاده منطبق بر این الگوها هستند.

 هاي مرجع اشاره نشده است.  به دستورالعمل 

 4و  3، 2هایی که در این طرح دسته رفیت مورد نیاز آینده براي فرودگاهبینی ظ محاسبه ظرفیت و پیش 
اند ازنظر روش محاسبه و نتایج ارایه شده کامالً مبهم و غیرقابل درك است. تنها به ارایه  نامیده شده

 گیري بسنده شده است.  گونه توضیح، تحلیل و نتیجه چهارصفحه حاوي جدول التین بدون هیچ
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 این بخش باید به   به ارایه مفروضات تعیین ظرفیت و نه متدولوژي آن پرداخته است. بخش اعظم گزارش
عنوان یکی از مفروضات تلقی شود و نه بخشی از مطالعات. الزم به ذکر است که الگوهاي تایید شده و 

 سازي براي زیربخش هوایی به وفور موجود و قابل استفاده است. افزارهاي شبیه نرم

  ازمان مخاطب درباره چگونگی تحلیل ظرفیت زیربناي مربوط به آن سازمان نظر س -1پرسش
 (بخش دریایی)چیست؟

 هاي دریایی در دو بخش زیر ارایه شده است:نظرات بخش دریایی در مورد تحلیل ظرفیت زیرساخت

و براي تحلیل ظرفیت بخش دریایی، بر پایه تئوري صف  حمل و نقلرویکرد مورد استفاده در طرح جامع 
باشد. از نظر بخش دریایی در این روش، سایز شناورهاي ورودي در طول براساس مدل شناور به کشتی می

  کند: دار می زمان ثابت فرض شده، که چنین فرضی به دو دلیل زیر نتایج مطالعه را خدشه
 ج، بر هاي پیشنهاد شده در نتایشود تعداد اسکلهثابت فرض کردن سایز شناورهاي ورودي، باعث می

ها باشد. این در حالی است که رویه توسعه بنادر لزوما منطبق بر نوع حسب ترکیب موجود انواع اسکله
  باشد. هاي موجود نمیترکیب اسکله

 ها خواهد شد. از نظر بخش دریایی، در تغییر در سایز شناورها، منجر به تغییر نرم عملکرد در اسکله
ییر نرمی تنها براساس عواملی دیگر نظیر تغییر تجهیزات دیده چنین تغ حمل و نقلمطالعات طرح جامع 

 شده و اثر تغییر سایز شناورها لحاظ نشده است.

  تنها ظرفیت اسکله و انبارها را مورد پوشش قرار داده است. از نظر حمل و نقلمطالعات طرح جامع ،
اسکله، ظرفیت انبار، ظرفیت  بخش دریایی، براي محاسبه ظرفیت بنادر، فاکتورهاي مختلفی مانند ظرفیت

ها، ظرفیت دسترسی دریایی کرانه، ظرفیت دروازهي پسها راههاي داخلی بندر، ظرفیت حمل و نقلشبکه 
 و ... بایستی مورد مطالعه قرار گیرند.

  شود که در بخش دریایی اجرا می» مدل دینامیکی توسعه بنادر تجاري کشور«طی سالیان گذشته پروژه
هاي مورد نیاز هر تواند به عنوان ابزار مناسبی درخصوص تعیین ظرفیتبخش، این مدل میاز نظر این 

هاي حمل، هاي احتمالی و نیازهاي عملیاتی با هدف انطباق آن با سایر روشجزء از عملیات بندر، گلوگاه
  مورد استفاده قرار گیرد.

  به میزانی که در سازمان مخاطب میزان سهم برآورد شده از زیر بخش خود - 2پرسش ،
 اي) کند؟(بخش جاده ها آمده را تا حد واقعی ارزیابی می گزارش
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  در رابطه با اطالعات و آمار ارائه شده، صرفاً به وضعیت موجود شبکه ترابري کشور در زمان مطالعات فوق
 هاي در دست ساخت و مطالعه فعلی این شرکت لحاظ نگردیده است. اکتفا شده و تحلیل ظرفیت طرح

این درحالی است که سهم برآورد شده زمانی می تواند تحقق واقعی داشته باشد که تحلیل اثرات ظرفیت 
هاي در دست مطالعه و ساخت شبکه زیرساخت ترابري به تمامی و به تفکیک هر  و تقاضاي ترافیکی طرح
 .محور در نظر گرفته شود

  ش خود، به میزانی که در سازمان مخاطب میزان سهم برآورد شده از زیر بخ - 2پرسش
  کند؟(بخش ریلی) ها آمده را تا حد واقعی ارزیابی می گزارش

ها ارایه شده، و میزان تطابق آن با واقعیت در جدول زیر ارایه شده سهم برآورده شده ریلی، که در گزارش
مرجع) با  طرح جامع (سناریوي 1بینی شده در سناریوي  هاي پیش شود سهم است. همانطور که مشاهده می

اي دارد گرچه به دلیل نزدیکی مفروضات پایه در مطالعات جامع با  مالحظه  عملکرد واقعی اختالف قابل
بینی شده نزدیکی بیشتري با مقادیر  هاي پیش مفروضات اسناد آینده ریلی، که کامال تحقق نیافته است، سهم

 بینی شده در این اسناد دارد. پیش

کیلومتر) و -رد شده براي بار جابجا شده ریلی از مجموع بار جابجا شده زمینی (تنهاي برآوسهم ).2-5جدول (
 میزان تطابق آن با واقعیت موجود

  سال
  عنوان

1389  1394  1399  1404  1409  

  %25  %24  %24  %23  %19  طرح جامع (سناریوي مرجع) 1سناریوي 
      %26  %12,7  %11  (سهم ریلی) 1400سند توسعه ریلی 
    %40  %28  %20,2  %15,3  1404سند 

        %11  %11,1  عملکرد واقعی
بینی شده با مقدار  اختالف نسبی سهم پیش

  واقعی مشاهده شده
71%  109%        

 متوسط سیر کامیون با بارنامهکیلومتر  485* با درنظر گیري 
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 تن) اي با سناریوهاي مختلف در دوره مطالعه (میلیونبرآورد بار ریلی و جاده ).3-5جدول (

 Base Year 1389 1394 1399 1404 1409 سناریوهاي تقاضا

Low Rail -1سناریوي    29,7 55,7 92,8 110 117,6 126,5 

High Rail -  2سناریوي    29,7 62,2 107 129,2 142,6 154,6 

Extended Network -3سناریوي    - 76,6 130 159,6 178,4 196,2 

Total تناژ جاده و ریل   222,4 318,4 439 517,5 572,8 637,8 

Low Rail - 1سناریوي     13% 18% 21% 21% 21% 20% 

High Rail - 2سناریوي     13% 20% 24% 25% 25% 24% 

Extended Network -3سناریوي     - 24% 29% 30% 30% 30% 

  
  مسافر زمینی و هوایی)-مسافر (با احتساب نفر -سهم از نفر ).4-5جدول (

  سال                                                            
  1404  1399  1394  1389  عنوان

  طرح جامع 1سهم از کل در سناریوي 
  %6,8  %6,8  %6,6  %6,3  (سناریوي مرجع)

    %16,6  %11  %10  (سهم ریلی) 1400سند توسعه ریلی 
  %18  %14,4  %10,8  %7,2  ریلی (سهم از زمینی) 1404سند 

      %3,4  %3  عملکرد واقعی
بینی شده با مقدار  اختالف نسبی سهم پیش

      %94  %110  واقعی مشاهده شده

 )(شامل صورت وضعیت و برآورد اي *ریلی، هوایی و جاده

 
  سازمان مخاطب میزان سهم برآورد شده از زیر بخش خود، به میزانی که در  - 2پرسش

  کند؟(بخش هوایی) ها آمده را تا حد واقعی ارزیابی می گزارش
 هاي محاسبه یا برآورد شده، کامال مبهم و یا مفقود است. ولوژي تعیین تقاضا و رشد و در نتیجه سهممتد 

  اطالعات بار هوایی نادیده گرفته شده است. هرچند سهم بار هوایی در حمل بار ناچیز است، ولی بار
  توجهی در توسعه دارد. بلهوایی غالبا شامل کاالهایی با ارزش و زمان خاص است و آثار ثانویه و القایی قا

  گزارش شده است. 9332039برابر با  1385، تعداد سفر هوایی سال 14گزارش جلد سوم فاز  14جدول 
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  میلیون مسافر داخلی و چهار میلیون  12هوایی کشور،  حمل و نقلسالنامه آماري -مطابق اطالعات ده
 جابجا شده است.  1385المللی در سال  مسافر بین

 مقایسه پیش بینی رشد مسافر داخلی هوایی با رشد واقعی ).5-5جدول (

  
  فرودگاه

پیش بینی رشد 
  مسافر داخلی

94-85  

رشد واقعی 
  مسافر داخلی

92 -83  

اختالف نسبی مقادیر 
برآورد شده و مشاهده 

  شده
  %150  8  3,2  اهواز

  %123  5,8  2,6  اصفهان
مسافر داخلی   4,1  امام خمینی

  ندارد
-  

  %413  20  3,9  مشهد
  %51  6,2  4,1  مهرآباد

  %124  6,5  2,9  شیراز

  
ها، کـه   بینی نرخ رشدهاي ساالنه و در نتیجه سهم شود پیش همانطور که در جدول ارایه شده مشاهده می

اي دارد. البته بخشـی از ایـن اخـتالف ناشـی از      مالحظه شود، با رخداد واقعی تفاوت قابل بر میناي آن انجام می
ها است که محقق نشده و باید در بازنگري مطالعات جامع مد نظـر قـرار    یه در برآورد سهممفروضات نادرست پا

ها باشد که بـه دلیـل عـدم ارایـه مسـتندات       ها در برآورد سهم تواند ناشی از خطاي مدل گیرد و بخشی نیز می
  نیست. هاي انتخاب وسیله در بخش هوایی تفکیک این دو خطا در دقت کافی میسر کافی در مورد مدل

  سازمان مخاطب میزان سهم برآورد شده از زیر بخش خود، به میزانی که در  - 2پرسش
 کند؟(بخش دریایی) ها آمده را تا حد واقعی ارزیابی می گزارش

 و عملکرد واقعی بنادر در تخلیه و  حمل و نقلاي بین برآوردهاي طرح جامع در جداول زیر مقایسه
توسط بخش دریایی ارایه شده است. اختالف مقادیر برآورد شده و واقعی بارگیري کاال، به تفکیک بنادر 

هاي قبلی پاسخ گفته شد. شایان یاد  مالحظه است که به دالیل آن در پرسش در اکثر موارد بسیار قابل
کشور، بندر چابهار دیده نشده است که خود یکی از  حمل و نقلاست که در مطالعات طرح جامع 

 زیربخش دریایی است. اشکاالت مطالعه در
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 مقایسه بین برآورد طرح جامع و عملکرد بنادر در تخلیه و بارگیري کاال  (میلیون تن) ).6-5جدول (

  عملکرد سازمان  حمل و نقلطرح جامع   سال  نام بندر
اختالف نسبی خروجی 
طرح جامع و عملکرد 

  سازمان

  شهید رجایی
1384  25,44  47,9  88%  
1389 45,08 72,5 61%  
1393  -  72,5  -  
1394  66,63    -  

  بوشهر
1384  0,98  2,5  155%  
1389 1,31  3,6  175%  
1393    5,5  -  
1394  1,56    -  

  امام خمینی
1384  18,37  18,44  0,38%  
1389 24,35  26,7  10%  
1393    45  -  
1394  33,7    -  

  انزلی
1384  2,93  3,4  16%  
1389 6,96  6,9  0,86%  
1393    2,68  -  
1394  10,8    -  

  نوشهر
1384  1,22  1,4  15%  
1389 2,01  1,1  45%  
1393    0,75  -  
1394  3,09    -  

  امیرآباد
1384  0,77  8  939%  
1389 1,22  2,1  72%  
1393    3,48  -  
1394  1,83    -  

  بندرعباس
1384  25,44  48,64  91%  
1389 45,08  73,5  63%  
1393    74,6  -  
1394  66,63    -  

  

هاي  براي پاسخ به تقاضا تا چه میزان توسعه کمی زیرساخت را با توجه به پروژه - 3پرسش 
  )اي بخش جاده(داند؟ مشخص شده در نتایج مطالعات موثر می

اي کلی از وضعیت شبکه در  اي و آزادراهی این مطالعات، منتج به ارایه نقشه ظرفیت بخش جادهتحلیل 
هاي بخش ریلی نیـز بـر    گردیده است. نتایج تحلیل 1389شبکه موجود در سال افق طرح، با مدنظر قرار دادن 

در ایـن رابطـه ضـمن تاکیـد بـر       باشـد.  مـی  در زمان مطالعات فوقهاي بحرانی ظرفیتی  مبناي شناسایی بالك
هاي در دست مطالعه و سـاخت ایـن شـرکت در تحلیـل ظرفیـت شـبکه زیرسـاخت، بایـد          ضرورت لحاظ طرح
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بندي محورها ارائه شود تا بـا در نظـر گـرفتن     شبکه و توسعه آتی آن با جزییات دقیق و با رتبه هاي بهبود پالن
  گیري قرار گیرد. محدودیت منابع مالی، بتواند مبناي تصمیم

هاي  براي پاسخ به تقاضا تا چه میزان توسعه کمی زیرساخت را با توجه به پروژه - 3پرسش 
  )بخش ریلی(داند؟ یمشخص شده در نتایج مطالعات موثر م

طراحی شده در مطالعات طرح جامع، در   حمل و نقلهاي قبل اشاره شد، در مدل طور که در بخشهمان
سناریو براي نحوه توسعه شبکه ریلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته کـه ایـن سـه سـناریو بـه       3بخش ریلی 
  باشند:شرح زیر می

  لی براي هر محصول باري و براي بخش مسافري مشابه وضع : در این سناریو سهم ترافیک ری1سناریو
 ماند. موجود باقی می

  سهم ترافیک ریلی براي هر محصول باري و براي بخش مسافري طبق تحلیل در این سناریو  :2سناریو
  ولی شبکۀ ریلی توسعه نیابد.  ،ه شده در گزارش زیربخش ریلی افزایش پیدا کندیسهم بازار ارا

  یابد.  ریلی نیز توسعه می ي هشبک ،ریلیباري و مسافري سهم ترافیک ن افزایش ضم: 3سناریوي  
سنجی توسعه شبکه ریلی در سناریوي سوم در زمان طراحی سناریو،  قابل اجرا آهن، امکان از نظر شرکت راه

  ست. ا بودهن
بخش ریلی طرح جامع، با  1کیلومتر در سناریوي  -کیلومتر و مسافر - در ادامه در جداول ارایه شده، نتایج تن

  اسناد ریلی و عملکرد واقعی آن مورد مقایسه قرار گرفته است.
  

  (بخش ریلی) با سایر اسناد ریلی و عملکرد واقعی 1مقایسه تن کیلومتر طرح جامع سناریوي  ).7-5جدول (
  سال

  عنوان
1389  1394  1399  1404  1409  

  78,5  67  57,6  47  29,1  طرح جامع (سناریوي مرجع) 1سناریوي 
      77,3  29,8  20  1400سند توسعه ریلی 

 30ریلی (تحقق سهم  1404سند 
    121  71,8  42,7  25,4  درصدي ریلی)

 24,5  21,8  عملکرد واقعی
)93(        

بینی شده با  اختالف نسبی سهم پیش
        %91,9  %33,5  مقدار واقعی مشاهده شده
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)با سایر اسناد 1رح جامع (بخش ریلی) در حالت مرجع (سناریوي ط 1مقایسه مسافر کیلومتر سناریوي  ).8-5جدول (
  ریلی و عملکرد واقعی

  سال
  عنوان

1389  1394  1399  1404  1409  

طرح جامع با پروژه (میلیارد  1سناریوي 
  33,4  30,5  26,8  22,8  18,6  کیلومتر)- مسافر

      42,1  28,4  26  (میلیون مسافر) 1400سند توسعه ریلی 
درصدي  18تحقق سهم  -ریلی  1404سند 

        44  23,7  کیلومتر)-مسافر ریلی (میلیارد مسافر

 685با درنظرگیري متوسط سیر مسافر معادل 
      28,6  19,3  17,7  کیلومتر

        )93( 16,3  17,6  کیلومتر)- عملکرد واقعی (میلیارد مسافر
بینی شده با مقدار  اختالف نسبی مقدار پیش

        %39,9  %5,7  واقعی مشاهده شده

 1400با این میزان در اسناد  حمل و نقلهاي تقاضا در مدل طرح جامع در ادامه در جداول زیر، برآورد
چنین میزان توسعه کمی شبکه ریلی در طرح و هم 1394آهن در سال هاي کمی شرکت راهو برنامه 1404و 

  است. آهن جمهوري اسالمی ایران ارایه شدهبا عملکرد شرکت راه حمل و نقلجامع 
  

   94آهن در سال  هاي شرکت راه و برنامه 1404و  1400بینی و برآوردهاي طرح جامع، سندهاي  پیش ).9-5جدول (
  هاي ارتقا  و پروژه در ارتباط با تقاضا

  94سال 
  

  عنوان

سناریوي 
طرح  1

  جامع

سند 
ریلی 
1400  

سند 
ریلی 
1404  

برنامه 
کمی 

  آهن راه

اجرا 
شده از 

 87سال 
  تاکنون

    33  42,7  29,8  47  کیلومتر)- باري (میلیارد تن  تقاضا
    20,2  44  28,4  22,8  کیلومتر)–مسافري (میلیارد مسافر 

  250 887  -  -  1513  دوخطه (کیلومتر)
    890  -  -  1328  سیگنالینگ (کیلومتر)
    170  -  -  1615  برقی کردن (کیلومتر)
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هاي  زیر ساخت را با توجه به پروژهبراي پاسخ به تقاضا تا چه میزان توسعه کمی  -  3پرسش 
  داند؟(بخش هوایی)  مشخص شده در نتایج مطالعات موثر می

  هوایی و  حمل و نقلترین محور  ، به عنوان اصلیحمل و نقلگزارش فاز چهارم مطالعات طرح جامع
 باشد.  گذاري مورد نیاز، کامال مبهم و ناقص می ي سرمایه کننده تعیین

 اند. گذاري به خوبی تفکیک نشده هاي سرمایه مشخص نیست و حوزهگذاري  مبناي سرمایه 

  .ناوبري هوایی دیده نشده است یا همراه فرودگاه دیده شده است 

 .ارقام ارایه شده به هیچ عنوان پاسخگوي نیاز صنعت نیستند 

  

هاي  براي پاسخ به تقاضا تا چه میزان توسعه کمی زیر ساخت را با توجه به پروژه -  3پرسش 
  داند؟(بخش دریایی)  مشخص شده در نتایج مطالعات موثر می

هـاي آن   از آنجا که شیوه برآورد تقاضا از نظر زیربخش دریایی مورد سـوال اسـت و یکـی از مهمتـرین چـالش     
هـاي دریـایی و بنـدري در وضـع      هاي توسعه بنادر و نیـز وضـعیت زیرسـاخت    ندیدن یا کم اهمیت دیدن طرح

ها، هم در برآورد تقاضا و هـم در پاسـخگویی بـه آن، بـه خـوبی       فیت توسعه زیرساختموجود و آینده است، ظر
  بینی نشده و در نتیجه کفایت ندارد.  پیش

هاي موجود را به  وري زیرساخت براي پاسخ به تقاضا تا چه میزان راهکار ارتقاي بهره - 4پرسش 
  )اي ادهبخش ج(داند؟ نحوي که در نتایج مطالعات ذکر شده است، موثر می

استفاده از وري از قبیل  هاي ارتقاي بهره در کنار توجه به توسعه زیرساخت، مدنظر قرار دادن سایر روش
قطارهاي دو طبقه مسافري، افزایش سرعت و بار محوري وسایل عبوري، تبدیل تقاطع همسطح به 

تقاضا موثر باشد. در این تواند در افزایش ظرفیت شبکه ترابري موجود و پاسخ به  غیرهمسطح و... نیز می
هاي مربوطه همانند توجه به سرعت، بار محوري عبوري و گاباریت  نامه موارد، لزوم رعایت تمامی مفاد آیین

بایست مورد توجه باشد و از حدود آنها تجاوز نگردد. همچنین  مبناي طراحی زیر ساخت و ابنیه مسیر، می
تحلیل هزینه چرخه عمر صورت پذیرد و بر این اساس بایست برمبناي  هاي اقتصادي مرتبط می تحلیل

هاي تعمیر و نگهداري ناشی از افزایش میزان سرعت و بار عبوري نیز مد نظر قرار  افزایش محتمل هزینه
  گیرد.
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هاي موجود را به  وري زیرساخت براي پاسخ به تقاضا تا چه میزان راهکار ارتقاي بهره - 4پرسش 
  )بخش ریلی(داند؟ ت ذکر شده است، موثر مینحوي که در نتایج مطالعا

نگر با افق بلندمدت بوده، و همچنین با آهن و با توجه به این که طرح جامع، طرحی کالناز نظر شرکت راه
، با تمرکز بر توسعه حمل و نقلطرح جامع  3توجه به نواقص بسیار در شبکه موجود ریلی کشور، سناریوي 

وري به شکلی که در بخش دریا و  مورد تاکید قرار داده است. لذا به مباحث بهرهشبکه، ارتقاي شبکه موجود را 
وري  به میزان تاثیرگذاري افزایش بهره 1400در سند توسعه ریلی تا سال  هوایی آمده پرداخته نشده است.

   .هاي باري در میزان بار حمل شده اشاره شده است لوکوموتیوها و واگن

مطالعات طرح جامع در بخش ریلی در شرکت راه آهن مورد  4ست که نتایج فاز در خاتمه، الزم به ذکر ا
هاي طرح جامع در بخش ریلی از سوي کارشناسان و بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفته و تقریباً تمام پروژه

   هاي اصلی شناخته شدند.مدیران حوزه ریلی به عنوان اولویت

هاي موجود را به  وري زیرساخت زان راهکار ارتقاي بهرهبراي پاسخ به تقاضا تا چه می - 4پرسش 
  )بخش هوایی(داند؟ نحوي که در نتایج مطالعات ذکر شده است، موثر می

وري بیشتر از ساختار سازمانی موجود و احتمال اعمال سلیقه  هاي ارتقاي بهره به نظر می رسد به جاي شاخص
 کارکنان صنعت هوایی پیروي شده است.

هاي موجود را به  وري زیرساخت اي پاسخ به تقاضا تا چه میزان راهکار ارتقاي بهرهبر - 4پرسش 
  )بخش دریایی(داند؟ نحوي که در نتایج مطالعات ذکر شده است، موثر می

وري  هاي ارتقاي بهره هاي مورد استفاده در برآورد ظرفیت و تقاضا، اساسا به شاخص با توجه به اطالعات و داده
  ها پرداخته نشده است. ساختکمی و کیفی زیر

  گیري بندي و نتیجه جمع -2
توان دریافت که تعدادي از نظرات کلی  می حمل و نقلهاي گوناگون  با مروري بر بازخوردهاي زیربخش

سازي و  هاي مورد استفاده شده براي مدل آنها در مورد مطالعات انجام شده، اطالعات گردآوري شده و شیوه
ها در مورد  مشابه است. در جدول زیر به مهمترین وجوه اشتراك نظرات زیربخشنیز نتایج به دست آمده 

  شود.  کشور اشاره می حمل و نقلمطالعات جامع 
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  نظرات مشترك زیربخشها ).10-5جدول (

  ها نظرات مشترك زیربخش

 براي آگاهی هاي انجام شده و مراحل و فرآیندها  مستندات و اطالعات ارایه شده و موجود در مورد فعالیت
  و مفروضات آن کافی نیست. سازي مدلنسبت به روند مطالعات و به ویژه 

 اي با آنچه در واقعیت اتفاق  مالحظه هاي برآورد تقاضا به شکل قابل  مفروضات پایه در مطالعات و در مدل
را به شکل تواند نتایج مطالعات  افتاده متفاوت است و نیاز جدي به بازنگري دارد که همین بازنگري می

 اي تغییر دهد. مالحظه قابل

 از جمله  حمل و نقلهاي گوناگون  تمرکز مطالعات بر شبکه ریلی و دریایی است و چون تعامل شیوه
اي و ریلی دیده نشده است، یکپارچگی و عملکرد واحد و بهینه سیستم  هوایی و دریایی با دو بخش جاده

  شود.  در حد اطمینان تضمین نمی حمل و نقل
 در مطالعات انجام شده در اغلب موارد با واقعیت و مشاهدات  94و به ویژه  89هاي زمانی  رآوردهاي افقب

  مالحظه دارد. هاي قابل اختالف
  مانند برآورد سهم جابجایی بار  حمل و نقلبینی تقاضاي  و پیش سازي مدلبرخی از فرآیندهاي وابسته به

ی کشور انجام شده حمل و نقلنه و در خارج از بسته مدل ریلی، بر اساس فرضیات و فرآیندهایی جداگا
  است و جزییات آن به طور کامل ارایه نشده است.

 .زیربخش هوایی داراي نواقص جدي به ویژه در بخش مدل انتخاب وسیله است  
  .پیشنهادهاي مطالعات به وضوح ارایه نشده است  

 

  

سـازي در آن، مطالعـات انجـام شـده      هاي مـدل نظر از اشکاالت وارد شده به مطالعـات، و فرآینـد   صرف
حمـل  در سطح ملی ایجاد کرده و ابزاري تحت عنوان مدل  حمل و نقلیزي  اي نسبتا مناسب براي برنامه زمینه
توانـد بـراي سـنجش اثـرات      روزرسـانی، تکمیـل و بهبـود، مـی     کشور تولید کرده است که در صورت بـه  و نقل
ها و ارزیابی و مقایسه آنها بـا یکـدیگر پـیش از اجـرا و بـدون صـرف        شي زیربخ در همه حمل و نقلهاي  طرح

هـا و نیـز بـه     هاي سنگین، به کار گرفته شده و مفید واقع شود. با وجود این، بر اساس نظـرات زیـربخش   هزینه
سـازي اطالعـات و    هنگـام  و نیـاز بـه بـه    حمل و نقـل دلیل گذشت زمان نسبتا طوالنی از انجام مطالعات جامع 

هاي اولیه، همچنین با توجه بـه تغییـر شـرایط اقتصـادي و اجتمـاعی و لـزوم تغییـر در مفروضـات پایـه،           هداد
ناپـذیر اسـت. از ایـن رو،     روزرسانی با رویکـرد بـازنگري و تکمیـل مطالعـات انجـام شـده ضـرورتی اجتنـاب         به

هـا و نیـز دقـت و کـارایی آن      کشور به منظور افزایش قابلیت حمل و نقلروزرسانی و تکمیل مطالعات جامع  به 
  .شود قویا توصیه می
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  كريدورها نهايي
پیشنهادات ارائه   اقتصادي ، –با توجه به جمع بندي نظرات زیربخشها و در نظر گرفتن مالحظات فنی

کشور مورد بازبینی قرار گرفته و  حمل و نقلدر ستاد طرح جامع  اي جادهشده مربوط به توسعه شبکه ریلی و 
 یا در طول گذر زمان توجیه اولیه خود را از دست داده ز طرحهایی که در سالهاي گذشته اجرا شدهآن دسته ا

اي باقیمانده در سه دسته اولویت بندي  طرحهاي توسعه اي ریلی و جادهاز لیست پیشنهادات خارج شده و   اند،
  گرفته است: بر اساس معیارهاي زیر صورت   تعیین اولویتها،تعریف کریدورها و  اند. شده

 .قانون بودجه 1ي موجود در پیوست شماره ها راهساماندهی  - 1

 اتصال نقاط مرزي شرق کشور به غرب کشور. - 2

 اتصال بنادر جنوب به بنادر شمال. - 3

 اتصال بنادر جنوب و شمال به مرزهاي غربی و شرقی کشور. - 4

 رفیت ترانزیت کشور.هاي اقتصاد مقاومتی) و افزایش ظ هاي ترانزیتی کشور (سیاست توسعه زیرساخت - 5

پوشانی با کریدورهاي  هم در راستاي (TAR , AH)تکمیل مسیرهاي بزرگراهی و ریلی آسیایی  - 6
 المللی. بین

 الملل). دسترسی سریع به بازارهاي کشورهاي همسایه (توسعه روابط بین - 7

 ایی.   زدایی و ایجاد تعادل منطقه رفع محرومیت - 8

 و اولویت دادن به آن. نقل حمل وهاي طرح جامع و  بکارگیري خروجی - 9

 ها. اتصال مراکز استان -10

 هاي لجستیک و بنادر خشک. جانمایی پارك -11

 گري). ها (مجري ایجاد مدیریت واحد در اجراي طرح -12

 ها. توزیع بهینه منابع اعتباري و مالی طرح -13

 گذاري. گذاري بصورت یک بسته سرمایه هاي سرمایه تسهیل در معرفی فرصت -14

 ایی و ریلی. امر جابجایی بار و مسافر در مسیرهاي جادهوري در  ارتقاء بهره -15

  
 حمـل و نقـل  ه نیازمند احداث یا بهسازي جهت تکمیل یا ارتقا شبک اي جادهخطوط ریلی و نیز کریدورهاي 

  به اختصار در جدول زیر آمده است. ،اند شدهبندي  دستهکه با توجه به معیارهاي فوق 
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  اي نهایی جادهکریدورهاي ریلی و  ).11-5جدول (

  رهاي ریلی کریدو

  1شبکه ریلی نوع 

 میرجاوه   -زاهدان  - بم  -کرمان  -زرند  -بافق  - یزد  -بادرود - کاشان  -: قم1شبکه ریلی
 -تهران  -آستارا ) -رشت  -قزوین ( قزوین - ابهر  -زنجان  - میانه  -تبریز  -: مرز رازي 2شبکه ریلی

شاهرود  -دامغان  -اینچه برون )  سمنان  -گرگان  -ساري  - قائم شهر  -فیروزکوه -( گرمسار -گرمسار 
 مرز سرخس   -مشهد  -نیشابور  - سبزوار  -

 چابهار  -ایرانشهر  -نهبندان  -بیرجند  -گناباد  -:  فیض آباد 3شبکه ریلی 
طبس  - دفیض آبا  -تربت حیدریه  -هرات  -سنگان  -خواف  -تربیت حیدریه  -:مشهد  4شبکه ریلی 

 بندر عباس  - قیر  -سیرجان  - بافق  -
 عسلویه  - بوشهر  - فیروز اباد  - شیراز  -اقلید  -شهرضا -اصفهان  -قم  -:تهران  5شبکه ریلی

  2شبکه ریلی نوع 

 مشهد  -بجنورد  -گرگان 2-2-1
 فیض آباد  - سبزوار2-4-1
 یزد   - ابرکوه  -اقلید 2-5-1

 قیر  -الر  -هرم ج -باب انار  - شیراز  4-5-1
 گل گهر  -نی ریز  - استهبان  - شیراز  -4-5-2

 3شبکه ریلی نوع

 -خرم آباد  -خرمشهر ، دورود  - سنندج ، اهواز  -ارومیه ، همدان  - احداث راه آهن هاي مراغه 
 -اسفراین  -آمل و آنتن ایستگاه راه آهن جوین  - الریجان  -محمدیه ، رودهن  -اندیمشک ، قزوین 

 ورد بجن

تبریز به راه  -اتصال دوغارون ، سراب ، یاسوج ، ایالم ، اردبیل به شبکه ریلی و اتصال راه آهن زنجان 
 سنندج از مسیر بیجار  - آهن همدان 

  اي جادههاي  کریدور

 کریدور نوع اول
آبادان   -هندیجان  -ر بوشه -بندر لنگه  -بندرعباس  -جاسک  -: گواتر  اي جاده)1کریدور شماره یک (

 خرمشهر -
 -حمیل  -کرمانشاه  2- 1خسروي(  -کرمانشاه  - همدان  - ساوه  - : تهران  اي جاده) 2کریدور شماره دو(

 مهران ) -ایالم
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قم  -کنارگذر جنوبی تهران  -آبیک  - قزوین  - زنجان  -تبریز  -: بازرگان  اي جاده)3کریدور شماره سه (
 مشهد -سبزوار  - هرود شا -سمنان  - گرمسار  -

 - گرگان  -ساري  - رشت  -آستارا  -اردبیل   - سراب  - : بستان آباد  اي جاده)4کریدور شماره چهار(
 دوغارون) -سرخس ( مشهد  -مشهد  - قوچان  -بجنورد 

 -زاهدان  - نهبندان  -بیرجند  -گناباد  -تربت حیدریه  -: مشهد  اي جاده) 5کریدور شماره پنج (
 چابهار  -ر ایرانشه

 بم ایرانشهر -کرمان(باغین)  - دیهوك  -بجستان  -: فیض آباد  اي جاده) 6کریدور شماره شش (
 -سیرجان  -شهر بابک  -یزد  -نائین  -کاشان  -قم  -: تهران  اي جاده)7کریدور شماره هفت (

تهران  - مل (هراز) تهران * آ -تهران *چالوس  -کرج  - تهران * چالوس  -قزوین  -بندرعباس (* رشت 
 تهران ) -قائمشهر  -*ساري 

 نجف شهر سیرجان -فسا- شیراز  -اصفهان  - : قم  اي جاده)8کریدور شماره هشت (
 -دامنه -سنجان  -توره  -مالیر  -بهار  -: زنجان (        ) همدان ( فامنین  اي جاده)9کریدور شماره نه (

 - قائمیه  -نودان  -نور آباد  -یاسوج - مال خلیفه  - ونی ال - شهر کرد ( چمکردان ) بروجن  - چادگان 
 بوشهر

کرمانشاه  -سنندج  - میاندوآب  - ارومیه -تبریز  -سلماس  -: ایواوغلی  اي جاده)10کریدور شماره ده (
 بندر امام -اهواز  - اندیمشک  -خرم آباد  -

 کریدور نوع دوم
 بندرعباس -کهنوج  - ت جیرف -:سه راهی  بم  اي جاده 1-6کریدور شماره 

 کنگان   -شیراز  1-8-1
 بندر عباس  -الر   - شیراز 1-8-2

 سنندج  - همدان ( بهار) -2-10کریدور شماره
 مرز نوردوز - تبریز -3- 0-1کریدور شماره

 جلفا - مرند -3- 0-2کریدور شماره
 قوچان  -سبزوار  - 3-4-1کریدور شماره
 ان زنج -دیواندره  3- 10-1کریدور شماره
 یزد  - ساري  3-4-2و  3-7کریدور شماره

 سبزوار  -بجستان  -3-6کریدور شماره
 لطف آباد - قوچان  - 4- 0-1کریدور شماره
 باجگیران   - قوچان  - 4- 0-2کریدور شماره
 اینچه برون  -گرگان -4-0-3کریدور شماره

 بیرجند  -طبس   - 5-6-2
  میرجاوه -زاهدان  -کرمان   - 1-6-5و 3- 5-0

 دوست محمد  -زابل  - زاهدان  - 1- 5-0
 میلک  -نهبندان  -زابل  - 2- 5-0
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 طبس  -یزد  - 6-7-1کریدور شماره
 کرمان  -انار  - 6-7-2کریدور شماره

 کرمان  -بردسیر  - نجف شهر  -6-7- 3کریدور شماره 
 نائین   -اصفهان -7-8-1کریدور شماره

 یزد  -اقلید -7- 8-2کریدور 
 خرم آباد  -چاالنچوالن -سنجان  -توره -قم- 9- 10-1-و 8-9-1هکریدور شمار

 بندر ماهشهر  -دهدشت -لردگان  -مال خلیفه -سمیرم  -شهرضا  9-10-3و  8- 9-3کریدور
 اندیمشک-  دزفول  -مسجد سلیمان  -بافت  -شهرکرد  -اصفهان 9-10-2و  8-9-2کریدور 

 اقلید  - یاسوج -8-9-4کریدور شماره
 قائمیه  -شیراز- 8- 9- 5مارهکریدور ش

 حاجی آباد  -فسا   - شیراز 3- 8- 7
 مرز باشماق - سنندج - 10-0- 1- کریدور شماره

 دزفول  -مهران  10-0- 2کریدور شماره 
 کریدور نوع سوم

-سروستان-خرامه- ارسنجان - کازرون، احداث راه اصلی سعادت شهر  -احداث راه اصلی دشت ارژن 
استهبان  -ایج  - ارسنجان ،احداث راه اصلی محور داراب - آباده طشک -یز نیر-باب انار و استهبان

درودزن، احداث راه اصلی  -فیروزآباد، بهسازي راه اصلی مرودشت -فراشبند-،بهسازي راه اصلی کازرون
 - قیر ،بهسازي راه اصلی مرودشت  -جهرم  - خان زینان، بهسازي راه اصلی  فسا  - مشایخ  -نورآباد 

خانه زینان (کمربندي  -نورآباد، احداث محور زرقان - ارسنجان، احداث راه اصلی دالین -تخت طاوس 
 شمال شیراز)

خنج ،بهسازي -قیر-دارالمیزان(تبدیل به راه اصلی)،بهسازي راه اصلی فیروزآباد -اجراي راه اصلی مهر 
 المرد به راه اصلی ، - حور فرعی الر گله دار ، تبدیل م -خنج و عالمرودشت  -راه اصلی محور المرد 

نمره یک و کنارگذر هاي  - قبرسید و رامهرمز  - نمره یک  - هفتگل  -باغملک - بهسازي راه اصلی ایذه
 -بهبهان ،  دارخوین  -رامهرمز  -دشت ایذه، بهسازي راه اصلی اهواز  -  3شوشتر و دزفول و محور کارون 

 -اللی  -سردشت  -فنی ،احداث راه اصلی پاشنه زاگرس (حسینیه  خوردورق و واریانت تنگ -شادگان 
مسجد  - باغملک،  احداث باند دوم مالثانی  -میداود  - دهدز)،بهسازي راه اصلی رامهرمز  -ایذه  -اندیکا 

 چذابه -سوسنگرد  - حمیدیه  -بهبهان، احداث باند دوم اهواز  - سلیمان، احداث باند دوم  رامهرمز 

اهر،  بهسازي راه اصلی سه راهی رضی به امیرکندي، بهسازي  -مشکین شهر  - احداث باند دوم اردبیل 



 حمل و نقلطرح جامع                                                                                                                      300  

 

- بهسازي راه اصلی جلفا درام ، -راه اصلی کوثر به خلخال (کوثر به پروج)، احداث راه اصلی کلور 
 بیله سوار-پارس آباد-اصالندوز

مشهد اردهال، بهسازي راه اصلی - حداث بزرگراه کاشانطبس، ا-خور-انارك -بهسازي راه اصلی نائین 
گرمسار، احداث  -بیدگل و کاشان و اتصال به جاده قم -زرین شهر، احداث کمربندي آران-سفید دشت

 خمین-گلپایگان- خوانسار-نجف آباد، احداث باند دوم دامنه-کمربندي خمینی شهر

 کرج -د، بهسازي راه اصلی هشتگرد هشتگر - نجم آباد -بهسازي راه اصلی اشتهارد 

-دره شهر-آبدانان(کبیرکوه)، بهسازي راه اصلی ایالم- بهسازي گردنه قالجه، بهسازي راه اصلی دره شهر
 ایوان  -دهلران ، احداث راه اصلی ایالم -آبدانان

خلخال ،  -یروزآباد خلخال و ف -آق کند  ، رضوانشهر  - میاندوآب ، فیروز آباد  -احداث راه اصلی میانه 
هشترود ،  -شهر جدید سهند، مشارکت در احداث آزادراه مراغه  - مشارکت در احداث آزادراه تبریز 

سلماس،  احداث بزرگراه - محمدیار(سه راهی نقده)، احداث بزرگراه صوفیان -احداث راه اصلی بناب 
ل میانه، احداث راه اصلی سه راهی آقابابا ،  احداث راه اصلی کنارگذر و پ - ورزقان - خواجه 

 میانه ، -تبریز، احداث باند دوم سرچم -کنارگذرایلخچی،احداث بزرگراه اهر

- تکاب ، بهسازي راه اصلی مهاباد -شاهین دژ -سرو،بهسازي راه اصلی میاندوآب- احداث راه اصلی نازلو
 سردشت

جاده چالوس، بهسازي راه اصلی -دیزین- رآها- ورامین  ، بهسازي راه اصلی لشگرك -بهسازي  ري 
اسالمشهر و کنارگذر ، احداث بزرگراه امام رضا  (ع) -پاکدشت  ،احداث باند دوم شهریار-شریف آباد

 (جاده پارچین)

چالشتر ، کنارگذرجنوبی شهرکرد و  باغ -سامان- بروجن،احداث باند دوم تیران-احداث باند دوم  دهاقان
 دوپالن -گورمیزه  -شهرکرد، احداث راه اصلی اردل -گردنه رخ - بهادران

-بشرویه، بهسازي راه اصلی فردوس -فردوس  ،احداث راه اصلی طبس  -بهسازي راه اصلی  ،گناباد 
 روم-افریز-سرایان

تایباد ، محور - سه راهی سنگان- سه راهی نشتیفان ، کالشور- خواف-بهسازي راه اصلی تربت حیدریه
 تایباد- باخرز-کالشور و  تربت حیدریه-ابراهیم آباد-راه قائن
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 سنخواست-بهسازي راه اصلی بجنورد 

سه راهی طارم، بهسازي راه - زنجان،بهسازي راه  اصلی منجیل  -شفت  -بهسازي راه اصلی مالسرا 
 سلطانیه -قیدار  - تکاب ، احداث باند دوم کبودرآهنگ  - اصلی زنجان 

فوالدمحله، بهسازي راه اصلی  -هرود به محور شمال، احداث راه اصلی دامغان بهسازي راه اصلی شا
سیمین  -گرمسار، احداث راه اصلی گرمسار - دماوند، احداث راه اصلی جندق-آبسرد-کیالن-ایوانکی

 فیروزکوه -فیروزکوه، بهسازي راه اصلی سمنان  -دشت 

 تل سیاه- داث راه اصلی سه راه دشتکبزمان، اح-گوهرکوه- احداث راه اصلی اسکل آباد

تنکابن، احداث - الموت-تاکستان، احداث راه اصلی قزوین -ابهر  -احداث باند دوم سه راهی سلطانیه 
سه راهی رحیم  -دانسفهان  - آبترش، احداث باند دوم باند دوم بوئین زهرا -ضیاآباد-راه اصلی نهاوند

قزوین ،احداث راه اصلی  -بوئین زهرا   -بوئین زهرا و ساوه  -  اشتهارد -آباد، احداث باند دوم مردآباد 
 شامی شاب -قزوین ، احداث راه اصلی سه راهی دانسفهان  -رحیم آباد  -کالچاي 

 قم  - نیزار، احداث راه اصلی  آوه  -بهسازي محورقم 

 - بهسازي راه اصلی قروه سردشت، -بانه- پیرانشهر و سقز- مریوان، سردشت-بهسازي راه اصلی سقز 
کامیاران، بهسازي راه  - سوته، بهسازي راه اصلی سنقر  - بیجار، احداث راه اصلی بانه  -سریش آباد 

 سنقر -اصلی قروه 

زرند، بهسازي راه - بافق، احداث بزرگراه کرمان-بافت ، احداث راه اصلی زرند-بهسازي محور کرمان 
 میانچیل -کوهپایه، احداث باند دوم جیرفت  -حداث باند دوم کرمان حاجی آباد، ا - اصلی محور بافت 

 شیخ صله - بابا جانی  -پل دختر، بهسازي راه اصلی جوانرود  -بهسازي محور اسالم آباد غرب 

بهبهان  ، بهسازي راه اصلی حد فاصل تقاطع شهرك صنعتی  -گچساران -احداث  باند دوم بابامیدان 
 امام زاده جعفر (ع) -چهاربیشه 

 -بندر ترکمن  ،  بهسازي راه اصلی رامیان  - گنبد،احداث باند دوم کردکوي -بهسازي راه اصلی آق قال
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 سه راهی شاهرود

رودسر، احداث کمربندي -چمخاله-سیاهکل، بهسازي راه اصلی حسن رود -احداث راه اصلی سنگر 
سیاهکل، احداث باند دوم  -دیلمان  - زي راه اصلی کلیشم آقاسیدشریف، بهسا -خمام  - امامزاده هاشم 

پونل، احداث باند دوم املش  - ماسال  -بام سبزدریا، احداث باند دوم کلید بر  -بازکیا گوراب  -سیاهکل 
 بندر کیاشهر  -شلمان، احداث باند دوم آستانه اشرفیه  -

شازند  ،  -محالت و ازنا  - بروجرد، خمین  -لوندي چغ - نورآباد، کمالوند  -احداث راه اصلی هرسین 
 - خرم آباد ،کوهدشت  -احداث راه اصلی اتصال پل دختر به آزادراه خرم زال، احداث باند دوم بروجرد 

 پل دختر - خرم آباد و خرم آباد 

نکنار، بهسازي فریدو-خزرآباد و آمل  -گرمابدر،  احداث بزرگراه ساري  -بلده  - احداث راه  اصلی وازك  
امیرآباد، احداث باند دوم نکا به نیروگاه و جاده - آمل و نکا-چمستان-جویبار ، نور- راه اصلی ساري

 -بهشهر به محور دامغان، بهسازي جاده قدیم آمل  -بهشهر به بندر امیرآباد، بهسازي آنتن امیر آباد 
 گلوگاه-ه اصلی محور دامغانبهنمیر،بهسازي را -کیا کال  -بابل، احداث باند دوم قائم شهر 

خمین ،  - همدان، احداث باند دوم دلیجان  -قهاوند  -خنجین  -فرمهین  - بهسازي راه اصلی اراك 
 راهجرد -بهسازي راه اصلی آشتیان 

کنگاور ، احداث بزرگراه  -تویسرکان  -رزن ، بهسازي راه اصلی جوکار  -احداث راه اصلی همدان 
- نوبران و  اصله  -بروجرد، احداث باند دوم سه راهی ساوه -رزن، بهسازي راه اصلی نهاوند-نتاکستا

سنقر  احداث راه -قروه و اسدآباد  - اورقین، بهسازي راه اصلی اسدآباد  -دمق  - رزن  - قروه درجزین 
 یزد و کنارگذر شهرهاي زارچ و اشکذر-نایبند،احداث بزرگراه بافق-دربند-اصلی بهاباد

 یزد و کنارگذر شهرهاي زارچ و اشکذر-نایبند،احداث بزرگراه بافق-دربند-احداث راه اصلی بهاباد
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