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  تحقیقمسائل 

 

 ترانزیت رد آنها ظرفیت و هستند کشورهایی چه ایران مسیر از ریلی ترانزیتف هد مناطق ترین اصلی (1

 است؟ چگونه ریلی

 کشورهای از یک ره با تعامل در ریلی ترازیت مسیر از ایران درآمدزایی ظرفیت کمینه، و بهینه التح در (2

 ؟است میزان چه به ترانزیتف هد

 دارد؟ کشور برای هزینه وزان درآمد می چهف مختل های حالت در بار ترانزیت تن هر (3

 این در زانمی چه به هرکدام و هستند یرگدر کشور ترانزیتی های ظرفیت سازی فعال در نهادهایی چه (4

 دارند؟ منفعت زمینه

 است؟ چگونه ایران اسالمی جمهوری ترانزیتی وضعیت از خارجی کشورهای ارزیابی (5

 کمبود ،پاگیر و تدس قوانین ریلی، زیرساخت کافی توسعه عدم مانند) کشور در ریلی ترانزیت توسعه موانع (6

 دارد؟ تاثیر میزان چه کدام هر و است کدام( ....و   کیات گمرامکان

 دستور در ایدب راهکارهایی و اقدامات چه مشخص طور به کشور ترانزیتی ظرفیت از استفاده توسعه برای (7

 ؟گیرد قرار کار
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 مدیریتی خالصه

 

ه کریدور های بین المللی ایران در شاهرا .ترانزیت ریلی است ،بدون شک یکی از پایه های اساسی برای تقویت اقتصاد ایران

در  ؛سی های صورت گرفتهطبق برر .تعریف شده قرار گرفته است و پتانسیل بالقوه ای برای افزایش درآمد ملی خود دارا است

مالی عبوری از خاک جنوبی و ش ،غربی ،کریدور های شرقیها با در نظر گرفتن کاالهای مبادله شده توسط کشور 2017سال 

میلیون  95است که وده بمیلیون تن  153تقریبا  ،که به عنوان ظرفیت بازار در دسترس برای ایران محسوب می گردد یران،ا

 .داردتن آن در دسته کاالهای غیرنفتی محسوب می گردد و بقیه کاالها در دسته کاالهای نفتی قرار 

  د دارد که اگر موانع توسعهدست یافتنی وجوو میلیون تن به عنوان بازار در دسترس  55در این میان در کمترین حالت تقریبا 

ه اینکه درآمد مستقیم هر با توجه ب .تواند جذب خطوط ریلی ایران شود این مقدار بار به راحتی می ،صنعت ریلی برطرف گردد

 میلیارد دالری  4درآمد  ،یرانمیلیون تن بار به شبکه ریلی ا 55با جذب این  ،دالر است 75ا تن بار ریلی به طور متوسط تقریب

در سال های گذشته  میلیون تن بارترانزیتی 1.5این در حالیست که به طور متوسط فقط  .نصیب ایران خواهد شددر سال 

 .خطوط ریلی ایران جابجا شده استتوسط 

سازمان بنادر و  ،وزرات راه و شهرسازی ،سازمان برنامه و بودجه ،ریلی نقش دارند؛ مجلسمتولیان زیادی در امر ترانزیت 

ا  از مهمترین متولیان در این حوزه هستند که .ا.شرکت راه آهن ج و سازمان حمل و نقل جاده ای ،ا.ا.گمرک ج ،دریانوردی

ظرفیت  باعث شده است تا ،های سیاسی متفاوت وجود نقایص زیاد در هرکدام و عدم هماهنگی بین آنها و نیز وجود سلیقه

از طرفی برخی کشور های مشترک المنافع با ایران نیز  .ترانزیت ریلی با چشم انداز خود فاصله زیادی داشته باشد محقق شده

  .در میان گذاشته اند در سالیان اخیر با مسئوالنرا طی نامه ها و کنفرانس ها  در این حوزه مشکالت موجود

های کامل نبودن پروژه ،عمده مشکالت و محدودیت ها به بخش های قوانین خارجی و داخلی ،طور کلی در بخش اقتصادیبه 

نظام تعرفه گذاری و عدم رقابت پذیری با جاده مربوط می شود که هر کدام از بخش ها مرتبط با یک  ،بهره وری پایین ،ریلی

و در آخر راهکار های افزایش  شدهاز مطالب مطروحه به طور مفصل بررسی  هر یک تحقیقدر این  .ی استیا چند ارگان متول

  .گردیده استترانزیت ریلی ارائه 
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 ایران در منطقه و کریدور های ریلی عبوری از ایران ترانزیتیموقعیت  (1

رفه اقتصادی حمل و نقل صایران شاهراه ترانزیتی بین قاره ای محسوب میشود  که کشور های زیادی به خاک ایران برای 

 .خود نیاز دارند

 .کا قرار داردغرب و تراسی -شرق ،سیاجنوبی آ ،جنوب –شمال   به طور کلی ایران بر سر راه چهار کریدور عبوری

در .حدود ده کریدور می شود ن در داخل کشورتقسیم آبا هر یک از این کریدور ها دارای شاخه های فرعی نیز می باشند که 

 .ظرفیت هر یک بیان خواهد شدود و ادامه به شرح هر کریدور پرداخته می ش
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 جنوب –کریدور شمال 

پترزبورگ توسط سه کشور ایران، روسیه و هند و در سن 2000سپتامبر  12جنوب در  – المللی شمالکریدور حمل و نقل بین

فارس را از طریق ایران این کریدور اقیانوس هند و خلیج .به منظور ترویج همکاری های حمل و نقلی بین اعضاء تأسیس شد

 .کندروپا متصل میپترزبورگ و شمال ابه دریای خزر سپس از طریق روسیه به سن

 

 ز:افته است که این اعضاء عبارتند ااکنون این کریدور با پذیرش ده عضو جدید گسترش ی

بلغارستان نیز بعنوان عضو .یه آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بالروس، عمان و سور

ظیفه دارد طرفهای متعاهد وعنوان کشور امین انتخاب شد که  به نیز ایران اسالمی جمهوری .دارد حضور کریدور این ناظر در 

 .گیری هر یک از طرفهای متعاهد از آن مطلع کندبه این موافقتنامه و یا کناره را درخصوص پیوستن سایر کشورها

 
  

 :اهداف

  المللی شمال قل بیننتوسعه مناسبات حمل و نقلی به منظور ساماندهی حمل و نقل کاال و مسافر در کریدور حمل و
 جنوب –

  ای، نقلی ریلی، جاده از طریق تسهیالت حمل وافزایش دسترسی طرفهای متعاهد این موافقتنامه به بازارهای جهانی
 ای و هواییدریایی، رودخانه

 المللی کاال و مسافرمساعدت در جهت افزایش حجم حمل و نقل بین 

 المللیتأمین امنیت سفر، ایمنی محصوالت و همچنین حفظ محیط زیست براساس استانداردهای بین 
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 ریزی قوانین و مقررات مورد نیاز حمل و نقل برای اجرای این سازی سیاستهای حمل و نقل و همچنین پیهماهنگ
 موافقتنامه

 کنندگان انواع خدمات حمل و نقل کاال و مسافر در کشورهای متعاهد در چارچوب تأمین شرایط برابر جهت عرضه
 جنوب –المللی شمال کریدور حمل و نقل بین

 .بی تقسیم بندی می شودمرکزی و غر ،این کریدور در خاک ایران به سه شاخه شرقی

 در خشکی  کشور های محصور  بهدر پایانه ها ی مرزی ریلی سرخس و اینچه برون   جنوب را  ؛شاخه شرقی

 و چین  ( CISکشور های استقالل یافته  )

  مالی شاخه غربی؛ جنوب را در پایانه ی مرزی ریلی آستارا  به آذربایجان و روسیه و اروپای شو 

  مالی وصل میکندنیز از طریق بنادر دریای خزر به کشور های حوزه ی دریای خزر و اروپای شو شاخه ی مرکزی. 

 ریدور جنوبی آسیاک

یران وارد قلمرو کشور اسیر با شروع از آسیای جنوب شرقی و گذر از شبه قاره هند از طریق میرجاوه در مرز جنوب شرقی م

ه و عراق از قلمرو ایران مرز کشور های ترکی در خسروی و رازی  ،بازرگانشده و نهایتا از طریق مرز های شمال غربی شامل 

 .خارج شده و به سمت حوزه های اروپا و دریای مدیترانه امتداد می یابد

الزم  .ار را دارا می باشدکیلومتر بوده و ظرفیت حمل و نقل سه میلیون تن ب 2496  رازی –طول این مسیر در محور میرجاوه 

ده و با توجه به اینکه این فاقد ارتباط ریلی بو کرمان –کیلومتر در محور زاهدان  235به ذکر است بخشی از این مسیر بطول 

همچنین در راستای توسعه  .شد محور در آینده ساخته خواهد شد و ارتباط ریلی اروپا با شبه قاره هند بطور کامل برقرار خواهد

کیلومتر راه آهن در  620نه ایران با عراق و حوزه دریای مدیترا ریلی ارتباط برقراری جهت و کشور ترانزیتی –ارتباط ریلی 

ر جنوبی غرب و کریدو -رقخسروی احداث خواهد شد که این امر توسعه ترانزیت در کریدور های ترانزیتی ش – محور اراک

 .ی خواهد داشتآسیا به سمت کشور های آسیای غربی و حوزه دریای مدیترانه را در پ
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 غرب –کریدور شرق 

انه در شرق و شمال شرقی این کریدور که همان جاده باستانی ابریشم می باشد می تواند کاالهای ترانزیتی چین و آسیای می

متقابال کاالهای تولیدی دراین  وحوز ه دریای مدیترانه منتقل نموده  ،آسیای غربی ،را از طریق قلمرو ایران به حوزه های قفقاز

 .نواحی را نیز به بازارهای آسیای میانه وچین ترانزیت نماید

 

 ،لطف آباد ،باجگیران ،سرخس ،دوغارون :شامل  ایرانو شرق مرزهای شمال شرقی  از غربی  – یمسیر ایرانی کریدور شرق

که اگر مرز شلمچه فعال شود رازی و  بازرگان  ،جلفا :به مرزهای خروجی غربی و شمال غربی شامل و میرجاوه و اینجه برون 

کیلومتر و با ظرفیت  200۸به طول  رازی –این مسیر دارای دسترسی ریلی در محور سرخس . نیز جز آنها به حساب خواهد آمد

 .حمل نقل دو میلیون تن بار می باشد
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 کریدور تراسیکا

و )پنج کشور میالدی در نشست وزرای حمل و نقل و تجارت هشت کشور عض 1993برنامه کریدور تراسیکا در ماه می 

 طریق از غرب –رق جمهوری آسیای میانه و سه جمهوری قفقاز( در بروکسل ارائه شد که طی آن یک کریدور حمل و نقل ش

اهداف اصلی اتحادیه  .یدمیان اروپا و آسیای میانه تعریف گردمیانه،  آسیای و خزر دریای – قفقاز جمهوری – سیاه دریای

 :اروپا در کریدور تراسیکا به شرح ذیل است

 ها و افزایش ظرفیتهای آنها از طریق دسترسی به بازارهای اروپایی حمایت سیاسی و اقتصادی از استقالل جمهوری

 .و جهانی به کمک مسیرهای متعدد حمل و نقل

 ای میان کشورهای عضومنطقههای افزایش همکاری. 

 المللی و بخشهای خصوصیاستفاده از تراسیکا به عنوان کاتالیزوری برای جذب حمایت سازمانهای مالی بین. 

  اروپا –اتصال تراسیکا به شبکه ترانس. 

 جهانی های آسیای میانه به بازارهای تراسیکا به عنوان مسیری که کمترین هزینه و زمان را برای اتصال جمهوری

 .و بنادر اروپایی دارد، معرفی شده است

کستان، ازبکستان، بلغارستان، آذربایجان، ایران، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجی:اعضای تراسیکا عبارتند از

 .مولداوی، رومانی، ترکیه، اوکراین
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  آنها ظرفیت و ایران مسیر از ریلی ترانزیتف هد مناطق (2

نمایند ای هدف خود ارسال هکاال را به کشور ترانزیت ریلی  مجبورند یا بهتر است از خاک ایران ی کهکشورهایبرای شناسایی 

 المللی تعریف شده استفاده نمود. می توان از کریدور های بین

خاکی و شور  همسایگی ک 15از انجا که ایران در شاهراه کریدوری شمال و جنوب و شرق و غرب قرار گرفته است و نیز با 

دیگر و نیز کشور های در  آبی دارد بنابراین  ایران میتواند برای مبادالت تجاری هر یک از کشور ها با کشور های همسایه

 .مسیر کریدور های ریلی بین المللی گزینه ای اجتناب ناپذیر یا با صرفه اقتصادی بهتری باشد

در بازار کل و بازار در دسترس  بازار در دسترس ،، آن را به سه دسته ی بازار کلزارکار برای شناسایی اندازه با در علم کسب و

 دست یافتنی تقسیم بندی می کنند.

ار بازار کل مجموعه ای از همه با کنار گذاشتن بازار کل، مقدار بازار در دسترس را بررسی خواهیم کرد زیرا مقد تحقیقدر این 

آنها به ز خاک ایران برای استفاده ای بررسی خواهد شد که احتمال و کشور هایمی باشد  100تا  0بازار های با درصد احتمال 

بیان شده مربوط  مار هایالزم به ذکر است که آ.اختالفات سیاسی باال می باشدواسطه ی نزدیک بودن به کریدور ها یا عدم 

 است. 2017به سال 

 غرب( –یا کریدور شرق جنوب  –کریدور شمال  از) کشور چین

 :   ست  به تفکیک زیر استابادله شده امارات که از طریق آبهای آزاد م،قطر ،مقدار صادرات و واردات چین با کشور های عراق

ده است که غالب میلیون تن بو 37میلیون تن و صادرات عراق به چین  2.5: مقدار صادرات چین به عراق عراق –چین 

صوالت آن بوده است پوشاک و ملزومات آن و پالستیک و مح ،کاالهای صادراتی چین قطعات و وسایل مکانیکی و الکتریکی

 .درصد صادرات عراق نفت و  روغن های نفتی بوده است 99و حدود 
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سنگ های  ،یمیلیون تن بوده است که عمده ی آن مواد شیمیای 1مقدار صادرات چین به قطر تقریبا قطر:  –چین 

میلیون تن  14تقریبا  تخته و پانل های چوبی و روغن های نفتی و معدنی است  و صادرات قطر به چین نیز ،خاکستر،قیمتی

 کل است.و پلیمر های اتیلن و ال درصد آن انواع گوگرد 20درصد آن نفت و گاز و تقریبا  ۸0بوده است که 

 ،تخته و پالت های چوبی،است که غالب آن گرانولمیلیون تن بوده  11مقدار صادرات چین به امارات تقریبا امارات:  –چین 

ده است که عمده ی آن میلیون تن بو 2کاشی و سرامیک و فراورده های فوالدی است و نیز صادرات امارات به چین تقریبا 

 ی و معدنی و محصوالت فوالدی است.روغن های نفت ،وسایل نقلیه موتوری ،پلیمر های اتیلن

یون تن بوده است که عمده میل 14و رومانی سوریه  ،مقدار مبادله چین با کشور های ترکیه حوزه ی دریای مدیترانه:  –چین 

، سنگ های ساختمانی انبی وسایل نقلیه، سنگقطعات و وسایل ج،کاغذ و مقوا، پروفیل های فوالدی ، کک، نخ،کاالها کود

به این  ادرات چینصبا توجه به آمار موجود . و پالستیک بوده است معدنی، آرد گندم و روغن سویا، چوب و ضایعات مس

 .فت استمیلیون تن آن ن 4۸میلیون تن بوده که   60است و واردات چین میلیون تن  21.5تقریبا  کشور ها 

 ()کریدور جنوبی آسیا ترکیه

  6ت ترکیه از آنها تقریبا میلیون تن و  واردا 4.5تقریبا   ، امارات و عمان، قطرکشورهای پاکستان، هند صادرات ترکیه به

 ست که تفکیک آن به شرح زیر است:میلیون تن بوده ا

 ،االهای جابجا شده پنبهکمیلیون تن در سال بوده است که عمده ی  0.5پاکستان: مبادالت ترکیه و پاکستان تقریبا –ترکیه 

 .نمک و گوگرد بوده است ،پوشاک، پالستیک

سنگ ساختمانی  و نخ  ،مدتا شامل روغن های نفتیعمیلیون تن است و  1مقدار صادرات ترکیه به هند تقریبا هند:  -ترکیه

 فوالد است. واد شیمیایی و ضایعاتمیلیون تن است که غالب آن م 5میباشد و مقدار واردات ترکیه نیز تقریبا 
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است  میلیون تن بوده 1نها یون تن و مقدار واردات از آمیل 3مقدار صادرات ترکیه به این کشور ها کشورهای عربی:  –ترکیه 

شتی های باری و تفریحی کروغن های نفتی و ، قطعات ساختمانی، آلومینیوم، پلیمرهای اتیلن، و عمده ی کاالها گوشت و مرغ

 .می باشد

 هندوستان

اه سنتی مبادله کشور ر .میلیون تن بوده است  33.2 معادل  CISمقدار مبادالت تجاری هند با کشور های اروپای شمالی و 

در ادامه . ین کریدور شودجنوب می تواند جذب ا –هند با اروپای شمالی کانال سوئز می باشد که با فعال شدن کریدور شمال 

 .بررسی خواهد شد  CISو نیز کشور های  مقدار مبادالت کشور هند با کشور های اروپای شمالی

، سنگ انگوربرنج، چای،  ؛نمیلیون تن  بوده است که اغلب کاالهای آ 0.5مقدار صادرات هند به روسیه تقریبا روسیه:  –هند 

ه کاالهای غالب آن زغال کمیلیون تن  11.5مقدار واردات هند از روسیه تقریبا . ساختمانی و فوالد مسطح نورد شده می باشد

 .بات خشک شده بوده استسنگ، کودهای معدنی، آزبست، گندم، سبزیجات و حبو

مشتقات آن، روغن های  ومیلیون تن است که عمدتا شامل کربن  0.5مقدار صادرات هند به اوکراین تقریبا اوکراین:  –هند 

 3ن دانه و روغن آفتابگردان، میلیون تن آ 1.5میلیون تن است که  5نفتی و برنج است و مقدار واردات هند از اوکراین تقریبا 

 هند از اوکراین را تشکیل می دهد.آن گندم و سبزیجات است که غالب کاالهای وارداتی میلیون تن 

دتا شامل فوالد، مواد است که عم بودهمیلیون تن  0.3مقدار صادرات هند به این دوکشور تقریبا نمارک و سوئد: دا –هند 

که عمدتا شامل  ستابوده  میلیون تن 0.7دارویی و شیمیایی، پوشاک و قطعات مکانیکی است و مقدار واردات آن تقریبا 

  است.ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی، کاغذ و مقوا 

سنگ معدن ،نفتی، برنج دتا شامل روغن هایاست که عمبوده میلیون تن  1تقریبا  هلند: مقدار صادرات هند به هلند –هند 

مقوا، چوب، مواد شیمیایی و  وعمدتا شامل کاغذ است که  بوده میلیون تن 2ر واردات هند از هلند  تقریبا و انگور است و مقدا

 ی هند از هلند  را تشکیل می دهد.محصوالت نفتی است که غالب کاالهای واردات
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ای معدنی و مواد ود هکه عمدتا شامل کبوده است میلیون تن  1ه بالروس تقریبا بالروس: مقدار صادرات هند ب –هند 

 .و مقدار واردات آن تقریبا ناچیز است شیمیایی است

الت فوالدی، کاشی و ست که عمدتا شامل محصوابوده میلیون تن  1مقدار صادرات هند به لهستان تقریبا لهستان:  –هند 

 ضایعات فوالد، ل کک،عمدتا شاماست که  بوده میلیون تن 0.5ت و مقدار واردات هند از لهستان تقریبا اس سرامیک و سنگ

 دهد.جوراب است که غالب کاالهای وارداتی هند از لهستان را تشکیل می و  مواد الستیکی

والد و محصوالت فوالدی ف ،یکیکه عمدتا شامل قطعات و وسایل مکان آلمان و فنالند: صادرات هند به آلمان و فنالند –هند 

از طرفی  شود. مان صادر میآن به کشور آل درصد 99حدود  بوده است ومیلیون تن  2یمیایی میباشد تقریبا نزدیک به و مواد ش

 ،تجهیزات پزشکی ،فوالد ،یمیلیون تن است که شامل ماشین آالت مکانیکی و الکتریک 2.5واردات هند از این دو کشور تقریبا 

ر در مجموع مقداست. امیلیون تن آن سهم آلمان  2و  میلیون تن آن سهم فنالند 0.5الت پالستیکی میباشد که حدود محصو

 .وده استب میلیون تن 22.2میلیون تن  و مقدار وارات آن    6.3    صادرات هند به کشورهای اروپای شمالی

 3تقریبا  .رد هند شده استو محصوالت معدنی از آذرالیجان وامیلیون تن مواد  1تقریبا  :و افغانستان  CISکشور های -هند 

سنگ  ،الومینیوم ،میوه ،تسبزیجا ،کود تن  0.5تقریبا  .میلیون تن مواد و محصوالت معدنی از قزاقزستان وارد هند شده است

بنابراین در شده است.  افغانستان به هند وارد  تاجیکستان و ،گرجستان ،ترکمنستان ،گوگرد و نمک از کشورهای ازبکستان

میلیون  0.2کشور ها نیز  مقدار صادرات هند به این .میلیون تن کاال از این کشور ها وارد کرده است 4.5مجموع هندوستان 

 .تن بوده است

 عراق

و گوشت و مواد نفتی بوده  رنجد بمیلیون تن از کشور هند کاال وارد کرده است که بیشتر آن مواد غذایی مانن 1عراق تقریبا 

 ،شتر آن دانه های آفتابگردانمیلیون تن کاال وارد کرده است که بی 0.5همچنین عراق از دو کشور استرالیا و روسیه نیز  .است

 چوب و گوشت بوده است.
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 امارات متحده عربی

ده است که تفکیک آن به شرح میلیون تن بو 6آن تقریبا  میلیون تن و واردات از 3.5 ت امارات به اروپای شمالی تقریباصادرا

 :زیر است

 ،سنگ های معدنی ؛ارد شدهومیلیون تن بوده که غالب کاالهای  2.5مقدار واردات امارات از روسیه تقریبا : روسیه –امارات 

 .مقدار صادرات ناچیز است .مواد معدنی و گندم بوده است ،کودهای معدنی و شیمیایی

سنگ معدن و کودهای  ،کرافت میلیون تن بوده است و عمدتا کاغذ و 1.5مقدار صادرات امارات به سوئد تقریبا : سوئد –امارات 

 .مقدار واردات ناچیز بوده است .شیمیایی و معدنی می باشد

کاالهای تن بوده است. میلیون  0.5میلیون تن و مقدار صادرات تقریبا  1مقدار واردات امارات از آلمان تقریبا : آلمان –امارات 

ریکی و کاالهای وارداتی ورق های فلزی و باطری های الکت ،کاشی و سنگ و سرامیک ،هیدور کربن ،صادراتی غالبا آلومینیوم

 .وسایل نقیله و کشتی های تفریحی و باری بوده است ،فوالد نورد شده ،غالبا چوب

کاالهای مبادالتی عمده است.  میلیون تن بوده 1.5مقدار صادرات نیز  میلیون تن و 1.5مقدار واردات از هلند : هلند –امارات 

 .فوالد و شیر و محصوالت شیری بوده است ،سنگ و کاشی و موزاییک ،روغن های نفتی عبارتند از

 ،فلزیورق های  ،ای سنگ آهنمیلیون تن بوده و شامل کااله 1مقدار صادرات و واردات از اوکراین تقریبا : اوکراین –امارات 

 .روغن آفتابگردان و زرد چوبه بوده است،خاک رس،چدن ،میله های فوالدی،فوالد نورد شده

 پاکستان

وده است که تفکیک آن به شرح میلیون تن ب 3میلیون تن و واردات از  آن تقریبا  1به اروپای شمالی تقریبا   پاکستانصادرات 

 :زیر است
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زغال  ،؛ برنجکاالهاه غالب میلیون تن بوده است ک 1مقدار صادرات و واردات کاال با کشور روسیه تقریبا : روسیه –پاکستان 

 .نمک و پارچه است،سیب زمینی و سبزیجات،سنگ

روغن های  ،ین میان الکلامیلیون تن بوده که در  1.5تقریبا  هلند  و واردات پاکستان باهلند: مقدار صادرات  –پاکستان 

 .ضایعات آهن و شمش فوالدی کاالهای غالب را تشکیل می دهند ،نفتی

بالروس و  ،دانمارک ،ایناوکر ،آلمان ،سوئد ،مقدار مبادالت تجاری پاکستان با کشور های فنالندسایر کشورها:  –پاکستان 

انواع  ،معدنی یا شیمیایی کود های ،؛ ضایعات آهن و آلومینیومآنهاکاالی غالب میلیون تن بوده است که  1.5لهستان تقریبا 

 .اشدبپتو و فرش مسافرتی می  ،زرد چوبه و حبوبات ،چوب ،برنج ،نمک ،کک ،کاغذ و مقوا ،پوشاک ،پارچه

 عمان

 .ندم و کود می شودمیلیون تن بوده است که غالبا شامل  گ 0.5مقدار واردات عمان از روسیه تقریبا : روسیه –عمان 

 ،روغن آفتابگردان .ود استمیلیون تن ب 0.5مبادله تجاری عمان با آلمان و هلند و اوکراین تقریبا   :هاسایر کشور –عمان 

 .چوب و کاغذ و مقوا عمده ی این مبادالت را تشکیل می دهد ،شیر و محصوالت لبنی ،غالت ،ذرت

 قطر

یلیون تن فوالد از این م 1آن واردات  کشور قطر فقط با کشور سوئد مبادله حجیمی داشته است که ،در میان کشور های مسیر

 .کشور بوده است

 سوریه

ن بوده است و کاالهای تمیلیون  0.5مقدار مبادالت تجاری سوریه با این دو کشور تقریبا : پاکستان و افغانستان -سوریه 

 غنی بوده است.روو آهن و دانه های فوالد  ،پوست و چرم ،گوگرد ،نمک ،سرکه ،پالستیک ،پوشاک ،غالب آنها؛ پنبه
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ورتن و ضایعات آهن می میلیون تن بوده است و شامل سنگ مرمر یا ترا 1مقدار صادرات سوریه به هند : هندوستان –سوریه 

پلیمر های پروپیلن  ومنسوجات مصنوعی  ،میلیون تن بوده است که عمدتا روغن های نفتی و معدنی 5شود و مقدار واردات 

 .شود شامل می

سازه  ،؛ آمونیاکست که غالب آنهامیلیون تن بوده ا 3.5مقدار کل مبادالت تجاری این کشور  :قطر و امارات ،عمان -سوریه 

در مجموع مقدار  .می باشد پلیمر های اتیلن و پروپیلن ،روغن های نفتی و معدنی ،سنگ ساختمانی ،الومینیوم ،های ساختمانی

 .میلیون تن بوده است 6ار واردات از آنها میلیون تن و مقد 4صادرات سوریه به این کشور ها 

   CISهای کشور

میلیون  0.5افغانستان تقریبا  پاکستان و ،عمان ،قطر ،امارات ،مقدار مبادالت این کشور ها با کشور های آبهای آزاد یعنی عراق

 .سبزی و غالت می باشد میوه و ،برنج ،حیوانات زنده ،تنباکو ،پالستیک ،تن بوده است که عمده ی کاالها سوخت های معدنی

 کل بازار در دسترس 

میلیون  95ی باشد که تقریبا میلیون تن م 152.7تقریبا  ،مقدار بازار در دسترس برای صنعت ریلی ایران ،طبق بررسی های باال

مقدار بازار در  ادامه در.میلیون تن آن در دسته کاالهای نفتی قرار میگیرند  5۸تن آن در دسته ی کاالهای غیر نفتی و 

 .دسترس دست یافتنی برای این صنعت بررسی خواهد شد
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 ریلی ترازیت هایمسیر از ایران درآمدزایی ظرفیت (3

برای ا صورت خواهد گرفت. جه به کریدور هبرای دو حالت کمینه و بیشینه با تو ،برآورد مقدار بازار در دسترس دست یافتنی

 د:نشو آنها به دو دسته ی ریل پسند و ریل ناپسند تقسیم بندی می ،امکان حمل و نقل کاالها  توسط ریل

  توسط  آنها یا جابجایی برخوردار بوده ارزش کمتری کاالهای ریل پسند به آن دسته از کاالها اطالق می شود که از

و امنیت  تصمیم هزینه  ،قطار امکان پذیر نباشدو صاحبان کاال برای صادرات یا واردات آنها با در نظر گرفتن زمان

 از طریق ریل آن ها را جابجا کنند.می گیرند که 

  ز کاالها یا از ارزش ادر واقع این دسته .کاالهای ریل ناپسند در مقابل مفهوم کاالهای ریل پسند قرار می گیرد

رار می دهد ت را مالک قفقط پارامتر های زمان و امنی ،باالیی برخوردارند و صاحب کاال بدون در نظر گرفتن هزینه

 فقط باید از طریق کشتی جابجا شود.یا اینکه کاال 

ا، ماشین آالت،وسایل مکانیکی، سنگ های قیمتی یا نیمه قیمتی، فلزات گرانبه ،مروارید طبیعی :کاالهای ریل ناپسند عبارتند از

ضبط و  ؛لکتریکیا قطعاتماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و  ،مکانیکیقطعات  و  های بخار راکتورهای هسته ای، دیگ

 ،طعات و لوازم جانبی آنهاقوسایل نقلیه غیر از قطار راه آهن  و  ،قطعات آنو لوکوموتیوهای راه آهن  ،پخش صوت، تلویزیون

 آن. ت و لوازم جانبیقطعاو  اسلحه و مهمات،کشتی ها، قایق ها و سازه های شناورن ها و و قطعات آ  هواپیما، فضاپیما

عموال تصمیم گرفته م ،برای حمل کاالهای نفتی .ز به دو دسته ی نفتی و غیر نفتی تقسیم بندی می شوندخود کاالها نی

هر چند  .ر استمطمئن ت شود که از طریق کشتی جابجا شود و مالک زمان و هزینه در نظر گرفته نمیشود زیرا راحت تر ومی

یل ناپسند  در نظر گرفته کاالهای نفتی جز کاالهای ر  ،در این بررسی .ن از طریق ریل نیز وجود داردکه امکان جابجایی آ

  .می شود

ن و هزینه محاسبه خواهد شد با توضیحات داده شده حالت کمینه با در نظر گرفتن کاالهای ریل پسند و نیز  پارامتر های  زما

 .د در نظر گرفته خواهند شدنزیت استفاده نماینو برای حالت بیشینه کاالهای نفتی و کشور هایی که شاید از ایران برای ترا
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 حالت کمینه کریدور ها 

جنوب  -یدور شمال همان طور که قبال بیان شده است یکی از  کریدور های عبوری از  ایران کر :جنوب –کریدور شمال 

رقی در شرق دریای ششاخه غربی در غرب دریای خزر و شاخه  .است که به دو شاخه ریلی غربی و شرقی تقسیم بندی میشود

 .خزر قرار دارد  که هر شاخه برای کشور ها اهمیت خود را دارا است

 ،ندوستانهشاخه غربی این کریدور مهم تر از شاخه ی شرقی آن است و  امکان استفاده کشور های هدفی مانند 

بالروس و  لهستان ،اوکراین ،رکهلند، دانما ،آلمان ،سوئد ،فنالند ،روسیه ،انآذربایج ،قطر، امارات ،عمان،پاکستان،افغانستان

 .را فراهم می نماید

سستگی ریلی قزوین تا آستارا است که در حال حاضر بدلیل گ –اصلی ترین خط ریلی بر سر راه این کریدور خط بندر عباس 

 .آستارا غیر فعال است

ر دسترس برای ایران دمیلیون تن بوده است که به عنوان بازار   47تقریبا  2017مبادالت تجاری کشور های هدف در سال 

 .محسوب می گردد

میلیون تن  آن  6.5و    کاالهایی که این کشور ها با هم مبادله کرده اند  به دو دسته ی نفتی و غیر نفتی تقسیم میشود

میلیون  1.5در این مبادالت   ندارزشمز طرفی مقدار  کاالهای ا .میلیون تن باقیمانده غیر نفتی بوده اند  40.5کاالهای نفتی و 

  .تن بوده است 

ست یافتنی برای ایران از ددر مجموع در کمترین حالت اگر کاالهای ریل ناپسند  در نظر گرفته نشود مقدار بازار در دسترس 

 .میلیون تن است  39طریق این کریدور تقریبا 

 ،قطر، امارات ،انستان پاکستان،افغ ،حمل و نقل کاال را برای کشور هایی مانند هندوستانشاخه شرقی این کریدور  امکان 

 .قسمت غربی چین  فراهم می نماید ،قزاقزستان ،ازبکستان ،ترکمنستان

پایانه های ریلی سرخس و اینچه برون در شمال شرقی ایران و پایانه  ؛اصلی ترین پایانه های ریلی ایران برای این کریدور

سرخس فعال است که  –های چابهار و سرخس در جنوب ایران هستند که در میان این پایانه ها در حال حاضر خط چابهار 
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هزار تن کاال از طریق این خط جابجا شده است و در این وضعیت فعال ترین خط ریلی  797ماهه نخست امسال فقط  6در 

میلیون تن بوده است که بازار در دسترس  4.2تقریبا   2017در سال  مبادالت تجاری کشور های هدف .ایران به حساب می آید

  .به حساب می آیدبرای ایران 

ن یا نبودن برای این کریدور لت  بازار در دسترس دست یافتنی با توجه به معیار ریل پسند بودبرای تخمین زدن کمینه ترین حا

انند از شیوه ی دیگر حمل شور ها برای جابجایی کاالهای خود بتواین معیار ها زمانی مطرح میشود که کمی توان دریافت که 

ند( و محصور بین خشکی و دریا خشکی )الکل دو نوع محصور دردر واقع در دنیا  کشور ها به  .و نقل مانند دریا استفاده نمایند 

المللی برای عبور کاالی خود دسترسی ندارند و نیازمند عبور از خاک کشورهای الکلند به فضای بین .تقسیم بندی می شوند

از خاک خود دارند  هستند اما کشورهای محصور بین خشکی و دریا قابلیت عبور کاالهای کشورهای دیگر را ی کشور دیگر

ن حمل و نقل خود حتما مالی ایران برای اقتصادی بودکه در این کریدور این مزیت برای ایران وجود دارد تا کشور های ش

 .باید از خاک ایران استفاده نمایند

مقدار مبادالت تجاری  اساسا مردود است و شاخه در نتیجه موضوع ریل ناپسند نبودن کاالها برای کشور های هدف در این 

میلیون تن در  4.2یتوان گردد و مقدار ان را م کشور ها به عنوان بازار در دسترس قابل دست یافتن برای ایران محسوب می

 .نظر گرفت

 ،هندوستان :ارتند ازکشور های هدفی که استفاده از این کریدور برایشان مهم و جذاب می باشد عب :کریدور جنوبی آسیا

 .بلغارستان و رومانی ،ترکیه ،سوریه ،عراق ،عمان ،قطر ،افغانستان، امارات ،پاکستان

ازار در دسترس برای ببه عنوان و میلیون تن بوده است   11تقریبا   2017مجموع مبادالت تجاری کشور های هدف در سال  

اقیمانده کاالهای غیر نفتی میلیون تن ب 9.4میلیون تن آن کاالهای  نفتی و   1.6تقریبا در این میان  .محسوب می شودایران 

ای رومانی و بلغارستان  از اکستان و افغانستان برای تبادل تجاری با ترکیه و کشور هکشور های هند و پاز طرفی  .بوده است

 31000ند که در این مقدار امیلیون تن کاال مبادله کرده  7.3مقدار  2017رازی باید استفاده کنند که در سال  –خط زاهدان 

  .هزار تن آن کاالی ارزشمند بوده است 200تن نفتی و 
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 44میلیون تن آن نفتی و  1.6میلیون تن با ترکیه مبادله تجاری داشته اند که  3.6امارات و قطر نیز مقدار  ،کشورهای عمان

 2این کریدور  تقریبا   در مجموع مقدار کاالهای ریل ناپسند کشور های هدف .هزار تن نیز جز کاالهای ارزشمند بوده است

 .ران انتقال دادمیلیون تن را از  طریق خطوط ریلی ای 9میلیون تن بوده است و در کم ترین حالت میتوان تقریبا 

ند دهد میتوان جز این در ایران هر خط ریلی را که شرق و غرب را به هم پیوهمان طور که اشاره شد  :غرب –کریدور شرق 

قزاقزستان،  ،ازبکستان،نستانارم،آذربایجان،هدفی مانند  پاکستان،افغانستان کریدور به حساب آورد و امکان استفاده کشور های

 .ترکیه و سوریه و کشورهای حوزه دریای مدیترانه را فراهم می نماید،چین ،ترکمنستان

 ،لطف آباد ،گیرانباج ،سرخس ،دوغارون :شامل  ایرانو شرق مرزهای شمال شرقی  از غربی – یمسیر ایرانی کریدور شرق

گر مرز شلمچه فعال شود اکه رازی و  بازرگان  ،جلفا :به مرزهای خروجی غربی و شمال غربی شامل و میرجاوه و اینجه برون 

 .نیز جز آنها به حساب خواهد آمد

بازار در دسترس برای  به عنوان میلیون تن بوده است که    39.7تقریبا     2017مبادالت تجاری کشور های هدف در سال  

غیر  کاالهای  اقیماندهبمیلیون تن  3نفتی و  کاالهایمیلیون تن   36.۸در این میان   .محسوب می گرددریلی ایران  صنعت

 .میلیون تن آن جز کاالهای ارزشمند بوده است 0.5نفتی بوده اند که 

جموع در کمترین حالت م درمیلیون تن بوده است.   37.3مقدار کاالهای ریل ناپسند  ،با در نظر گرفتن کاالهای غیر نفتی

میلیون  2.5طریق این کریدور  اگر کاالهای ریل ناپسند  در نظر گرفته نشود مقدار بازار در دسترس دست یافتنی برای ایران از

 تن است.

کمینه ترین بازار در دسترس دست یافتنی برای  ،با توجه به بررسی های باال

 .میلیون تن خواهد بود 54.7صنعت ریلی ایران 
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 حالت بیشینه کریدور ها

ای محاسبه ی بیشترین  بر .غرب   و کریدور جنوبی اسیا از خاک ایران عبور می نمایند –جنوب و شرق  –کریدور های شمال 

کشور هایی را که میتوان  مبادله ی تجاری ،عالوه بر امکان حمل ریلی کاالهای نفتی و ارزشمند ترها در این کریدور حالت 

ن بازار در دسترس برای هر در ادامه بیشتری .با دیپلماسی و توافقات بهتر جذب خطوط ریلی ایران نمود را در نظر میگیریم 

 :کریدور بررسی خواهد شد

 ،عمان،کستان،افغانستانپا ،هندوستاندر کمترین حالت مقدار کاالهایی که کشور های    2017در سال : جنوب –کریدور شمال 

 ،ازبکستان ،ترکمنستان ،ان بالروس، لهست،اوکراین ،هلند، دانمارک ،آلمان ،سوئد ،فنالند ،روسیه ،آذربایجان ،قطر، امارات

ارزشمند یون تن کاالهای نفتی و میل ۸میلیون تن بوده است  و تقریبا  43چین   با یکدیگر مبادله کرده اند تقریبا  ،قزاقزستان

 .تر بین این کشور ها مبادله شده است که در حالت کمینه محاسبه نگردیده است

در حالت بهینه  به عنوان  میلیون تن بوده است که میتوان آن را 2۸ت و قطر نیز ااز طرفی مبادله تجاری کشور چین با امار

 77.2ر در نظر گرفت تقریبا  بنابراین بیشترین مقداری که میتوان برای این کریدو .بازار در دسترس برای ایران در نظر گرفت

 .میلیون تن خواهد بود

 ،افغانستان، امارات ،ستانپاک ،در کمترین حالت مقدار کاالهایی که کشور های  هندوستان  2017در سال : کریدور جنوبی آسیا

 2یلیون تن بوده است و تقریبا م   ۸.5نی با یکدیگر مبادله کرده اند تقریبا بلغارستان و روما ،ترکیه ،سوریه ،عراق ،عمان ،قطر

 .اسبه نگردیده استمیلیون تن کاالهای نفتی و ارزشمند تر بین این کشور ها مبادله شده است  که در حالت کمینه مح

میلیون  10ادالت با آنها فتد که مبممکن است مقدار مبادالت سوریه با کشور ها جنوب شرقی آسیا نیز از این مسیر اتفاق بی

 .یلیون تن خواهد بودم 20.5بنابراین بیشترین مقداری که میتوان برای این کریدور در نظر گرفت تقریبا  .تن بوده است

 ،آذربایجان ،افغانستان پاکستان،حالت مقدار کاالهایی که کشورهای در کمترین   2017در سال غرب:  –کریدور شرق 

سوریه و کشورهای حوزه دریای مدیترانه با یکدیگر مبادله و عراق و  ترکیه ،چین ،قزاقزستان، ترکمنستان ،ازبکستان ،ارمنستان
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میلیون تن کاالهای نفتی و ارزشمند تر بین این کشورها مبادله شده  37میلیون تن بوده است و تقریبا  2.5کرده اند تقریبا  

  .ستاست که در حالت کمینه محاسبه نگردیده ا

مقدار زیادی از  ست که اخیرامیلیون تن بوده ا 14 ترکیه و سوریه و رومانی و بلغارستان ز طرفی مبادله تجاری کشور چین باا

میتوان آن را در حالت  ربایجان عبور میکند منتقل میگردد وغرب که از کشور ترکمنستان و آذ –آن از کریدور مرکزی شرق 

 .به عنوان بازار در دسترس برای ایران در نظر گرفت بهینه

االهای ورودی به این کشور عراق مرز دریایی کوچکی با کشور ها دارد و میتوان انتظار داشت در موقع ترافیک ک همچنین

نمایند و لمچه استفاده مخصوصا کاالهای ریل پسند کشور های دیگر از جمله هند و استرالیا از خاک ایران و مرز ش ،کشور

 1.5د که در مجموع مقدار همچنین برای مبادله تجاری با روسیه  بجای استفاده از کشور ترکیه از خاک ایران استفاده نمای

 .میلیون تن خواهد بود 55 ایدور در نظر گرفت تقریببنابراین بیشترین مقداری که میتوان برای این کر .میلیون تن بوده است

میلیون  152.7سه کریدور و در بهترین حالت تقریبا  با این توضیحات در مجموع

 تن ظرفیت بازار کشورهای هدف خواهد بود و از انجا که هر تن ترانزیت ریلی

ت میتوان چشم انداز دس ،دالر درآمد خالص برای ایران ایجاد می کند 75 تقریبا

 .میلیارد دالری را ترسیم نمود 10یابی ایران به درآمد 
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 کشور برای بار ترانزیت تن هردرآمد و هزینه ( 4

ن نموده و سپس درآمد های هر برای محاسبه درآمد حاصل از ترانزیت ریلی ایران ابتدا باید فرایند های ترانزیت کاال را تعیی

 یایی است.مرز آن در 3آن زمینی و  مرز   7مرز ریلی است که   10ایران دارای .سازمان یا شرکت بررسی شود

ود به کشور تا زمان خروج از کاال برای گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی از ابتدای ور ترانزیت از ناشی طور کلی درآمدبه 

ریلی یا ،سته به اینکه مرزبدر پارامتر نوع مرز .عوارض و هزینه می باشد ،حقوق ،اصلی نوع مرز پارامترهای تأثیر تحت کشور

 مقدار تعرفه دریافتی تعیین میشود. ؛جنوبی یا شمالی باشدیا اینکه مرز دریایی ؛دریایی باشد

بندر عباس بررسی خواهد  دریاییدر این گزارش به عنوان نماینده جامعه آماری فرایند ترانزیت از مرز زمینی سرخس به مرز 

 شد:

 یند ترانزیت ریلیفرآ

 ورودی مرز به بار وقتی .ستدمی نماید و میفر بارگیری مبدا در صاحب کاال با یک شرکت فورواردری قرارداد بسته و  واگن را 

 ز جمله بازکردنا شرکت کارهای کلیه به انجام موظف گمرک ورودی که در مقیم فورواردر نماینده شرکت رسد، ایران می

 .کند می اظهار به گمرک را ها واگن ورود می باشد، ... و هویت احراز گمرک، واگن، قرنطینه، در

 اظهارشده، ایه واگن به توجه با را قرنطینه مشکل، نامه عدم صورت در و کرده بررسی را ها واگن ابتدا گمرک 

 مبلغی ،آهن اهر ایستگاه تا گمرک مسیر ساختمان طی برای معموال گمرک کارشناس آن، صدور برای .کندمی صادر

 واگن پلمپ و گمرک تایید از بعد .شوند می اسکن ها نیز واگن رندم صورت هب .کند می دیماند دریافت عنوان به را

 .شود می صادر اظهارنامه ها،

 گذاشته گمرک نزد و شده خریداری نماینده ترانزیت توسط بن خارج، کاالی عبور ورودی حقوق تضمین منظور به 

 .باید تحویل راه آهن گردد اظهارنامه صادره سپس .می شود

 و برای   گرفته حویلت را بار آنجا در نماینده شرکت فورواردری رسید، مقصد مرز توسط شرکت راه آهن به بار وقتی

 .انجام کارهای گمرک خروجی  و بندری اقدام می نماید

 ن کاال دریافت میگرددعوارض و هزینه از صاحبا ،برای توقف و خروج کاال در پایانه ی دریایی سه نوع تعرفه حقوق. 
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 ورود کشتی به بندر و  عوارض  شامل فانوس دریایی و  ،ه و بندر گاهحقوق بندری شامل تخلیه و بارگیری در اسکل

الیروبی و راهنمایی می شود که در  ،یدک کشی ،جمع آوری زباله ،همچنین هزینه ها شامل توقف کنار اسکله

 1.جزییات تعرفه های متفاوتی خواهند داشت

   فرانک و درآمد حاصل از خدمات بندری  1.4درآمد حاصل برای گمرکات سرخس و بندر عباس برای هر تن کاال

فرانک برای گمرک  و سازمان بنادر و دریانوردی  17فرانک است که مجموعا تقریبا هر تن ترانزیت کاال  15.6

فرانک به عنوان کمیسیون دریافت می  4شرکت فورواردری نیز به طور میانگین به ازای هر تن کاال  2.خواهد شد

  .کند

  کاالهای کشور  آهن جمهوری اسالمی ایران نقش کریری دارد یعنی مسوولیت قانونی جابجاییراه در این میان

حول میکند که مهای دیگر را بر عهده دارد و برای انجام این کار آن را به شرکت های حمل ونقلی کوچک تر 

 .فورواردر نام دارند

  شریفات گمرکی در مرزهاترانزیت در داخل کشور تفورواردر ها پس از بستن قرارداد با صاحبان کاال در طول فرایند، 

هن استفاده نماید و مبلغی را بنابراین برای حمل کاال باید از راه آ .تخلیه و بارگیری و حمل کاالها را انجام میدهند

د های کالن جز درآم که از صاحب کاال دریافت کرده است  به عنوان هزینه به راه آهن پرداخت نماید که در نگاه

 .ریلی ایران به حساب می آید

ه به طور کلی تعیین سیاست های تعرفه ای حمل بار را تعیین نموده است ک 13۸7راه آهن جمهوری اسالمی ایران از سال 

  :نرخ حمل به موارد زیر بستگی دارد

 نوع کاال 

 وزن محموله 

 نوع واگن تامین شده 

 مسافت مورد محاسبه 

                                                           
شهرسازي  و راه ونقل وزارت لحم اقتصاد و برنامه ريزي معاونت) كشور از كاال ترانزيت از ناشي ودرآمدهاي فرايندها با برداشته شده از آشنايي 1

 (95 خرداد
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نماینده جامعه آماری حمل  در این گزارش به عنوانهمان طور که گفته شد تنوع می باشند از آنجا که این پارامترها بسیار م

د و نوع کاال  نیز در دسته تنی  از مرز زمینی سرخس به مرز دریایی بندر عباس بررسی خواهد ش 50ریلی بار با واگن معمولی 

یل اظهارنامه به راه آهن گمرکی و تحو  امور انجام از در فرایند ترانزیت ریلی پس .ی سایر کاالها در نظر گرفته می شود

ور بارنامه گرفته می شود فرانک برای صد 5.6۸در صورتی که مبدا بارگیری داخل ایران باشد مقدار .نوبت حمل کاال می شود 

 باشد داشته مایلت کاال صاحب که صورتی در گرفته می شود   و آهن راه توسط فرانک 4تعویض بوژی تقریبا  برای و سپس

 .فرانک است  52.9۸ ا  مقدار کرایه حمل برای این مسیر .ا.طبق تعرفه راه آهن ج .نماید بیمه نیز را کاال می تواند

 

فرانک  0.57انها تقریبا  هزینه های راه آهن نیز بیشتر مربوط به تعمیرات جاری و سوخت مصرفی می باشد که مقداراز طرفی 

 .برای هر تن خواهد بود

 

 56.4بنابراین با توجه به شرایط حمل بار مقدار درآمد خالص برای راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

رانک ف 77.4 به طور مستقیم  در مجموع هر تن ترانزیت بار برای ایران  .فرانک برای هر تن خواهد بود

 .خواهد داشتبه همراه درآمد دالر  75یا تقریبا 
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 کشور ترانزیتی های ظرفیت سازی فعال اثرگذار در نهادهای( 5

ورد بررسی قرار خواهند در ادامه هر کدام م .ت ترانزیت ریلی نقش بازی می کنندنهاد ها و سازمان های متعددی در پیشرف

 :گرفت

 مجلس

نزیت ریلی بیش از همه نقش مجلس در ترا .مجلس به عنوان قوه مقننه دو وظیفه ی قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد 

  ی محسوب می گردد.ای اقتصاد مقاومتاهمیت پیدا می کند چرا که ترانزیت ریلی به عنوان یکی از اساسی ترین پایه ه

ی بر اساس سیاست ااز زمانی که مفهوم اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری عنوان شده است و برنامه های توسعه 

م انداز خود فاصله ترانزیت ریلی با چش توجه زیادی به آن صورت نگرفته و ،ام توسط مجلس تصویب شده استهای کلی نظ

اولین اقداماتی است که  عدم تخصیص کافی بودجه ها به پروژه های ریلی و قوانین زائد در بخش حمل ونقل  از .زیادی دارد

 دهد. رده و نظارت بیشتری را انجامل اصالح کانتظار می رود مجلس شورای اسالمی آن ها را به طور کام

 3مقام معظم رهبری بار ها در دیدار با نمایندگان وظیفه آنان را در این زمینه بیان فرموده است که برخی عبارتند از 

 جلسه سران قوا در حضور رهبر )فراهم آوردن قوانین مناسب جهت کمک به بخشهای گوناگون اقتصاد مقاومتی

 (92اسفند//06انقالب 

 با رهبر  دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی) حذف قوانین مزاحم در بخشهای گـوناگون اقتصاد مقاومتی

 (93خرداد//04انقالب 

 جمهور و بیانات در دیدار رئیس) گـیری برنامه ششم و بودجه های سالیانه براساس اقتصاد مقاومتـــی شکل

 (94شهریور//4 اعضای هیأت دولت

                                                           
 پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري  3

 

http://www.leader.ir/fa/content/11496/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.leader.ir/fa/content/11496/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.leader.ir/fa/content/11496/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://www.leader.ir/fa/speech/11878/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.leader.ir/fa/speech/11878/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.leader.ir/fa/speech/13506/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://www.leader.ir/fa/speech/13506/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
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 سازمان برنامه و بودجه

بودجه با در نظر گرفتن  واز طرفی سازمان برنامه و بودجه که یکی از سازمان های متبوع دولت است باید در تدوین برنامه 

مه ریزی کشور قرار دهد توجه به ترانزیت ریلی را به عنوان یکی از اولویت های برنا ،لیارزش سرمایه گذاری در صنعت ری

ور افزایش یافته و به طور درآمد کش ،اگر این سازمان برنامه ها را با توجه به سود آوری بیشتر خدمات در کشور معطوف کند.

  .افزایشی برنامه ریزی و بوجه بندی کشور بهتر صورت خواهد گرفت

 وزارت راه و شهرسازی

ن مهمترین ذینفع در ترانزیت ریلی ایران وزرات راه و شهرسازی یعنی یکی از وزارت خانه های دولت جمهوری اسالمی ایرا

 :4اهداف این وزارت خانه اینگونه تعریف شده است در بخش حمل و نقل .است 

  تامین راه های کشور اعم از زمینی ) راه و راه آهن ( و راه های دریائی و هوائی 

 هداری گسترش و نگا ریزی سیاست جامع هماهنگ برای آن و ایجاد توسعه، تجهیز، اداره امور ترابری کشور، پی

 یتاسیسات زیربنائی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و دفاع مل

 :شده است تدوینوظایف اساسی این وزارتخانه نیز  ،راستای این اهداف در

 ینه ترابری کشور و مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ به منظور تعیین خط مشی های اجرائی در زم

 اجرای آنها

 احداث، توسعه، بهره برداری و نگاهداری راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها 

 مقتضیات و پیشرفت های  تنظیم ضوابط و معیارهای الزم برای احداث و نگاهداری تاسیسات زیربنائی با توجه به تهیه و

 وسائل ترابری و نظارت بر اجرای آنها

 بررسی روش های ساختمان، نگاهداری و بهره برداری راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها 

                                                           
 برگرفته از سايت وزارت راه و شهرسازي   4
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 الت و دستگاه هایی مشخصات فنی و مهندسی آنها و همچنین تعیین تشکی طبقه بندی کلیه تاسیسات زیربنائی و تعیین

 که باید از هر یک از آنها نگاهداری نمایند

 ز بهرهبرداری وسائل تعیین مشخصات مجاز وسائل ترابری در بهره برداری از تاسیسات زیربنائی ترابری و جلوگیری ا

 مزبور ترابری خارج از مشخصات مذکور در استفاده از تاسیسات

 اردادهای دو جانبه با دولتها و بررسی در باره راه های ترابری بین المللی و نحوه ارتباط با آنها و عنداللزوم پیشنهاد قر

 موسسات خارجی

 اه های آبی، راه های هوائی بررسی نیازمندی ها و شناسائی مجموع توان و ظرفیت ترابری کشور اعم از راه ها، راه آهن، ر

 .بمنظور تهیه برنامه ها و ارائه توصیه های الزم به سازمان های مربوطو خطوط لوله 

 ائی با توجه به برنامه ها ایجاد، نگاهداری و بهره برداری از خطوط پایگاه های مواصالتی اختصاصی زمینی، دریائی و هو

 و نیازمندی های ترابری کشور

  ندرباب سیاست نرخ گذاری خدمات جنبی آبررسی و ارائه پیشنهادهای الزم با سازمان های مربوط 

 ئی و نظارت بر اجرای آنهاتعیین ضابطه ها و معیارهای فنی، اقتصادی و ایمنی ترابری در راه های زمینی، دریائی و هوا 

 ر داخل و یا در خطوط بین تعیین ضابطه ها و معیارهای الزم برای ایجاد، اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از آنکه د

 للی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنهاالم

 یندگی های ترابری تهیه طرح مقررات و آئین نامه های مربوط به صدور اجازه تاسیس موسسات دفاتر شعبه ها و نما

 خارجی که در کشور فعالیت میکنند و نظارت بر فعالیت آنها با جلب نظر وزارت کشور

 ه استثنای نیروهای مسلح بمنظور تنظیم امور مربوط به ترابری سازمان های دولتی  تعیین ضابطه ها و معیارهای الزم به

 جمهوری اسالمی ایران، با همکاری دستگاه های مربوط و ایجاد هماهنگی و تمرکز امور مذکور

 امور مربوط به تعیین ضوابط و معیارها و اتخاذ سیاست های الزم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در 

 ترابری

  بررسی در زمینه حریم های تاسیسات زیربنائی ترابری و تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای پیشنهاد به مراجع صالحیت

 دار و نظارت بر اجرای آنها
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 شرکت ساخت و توسعه 

شرکت ساخت و توسعه قرار دارد که این شرکت در واقع در راس پیمانکاری پروژه های عمرانی  ،در ذیل این وزارت خانه

 :5این شرکت در بخش راه آهن  اینگونه تدوین گردیده است اصلی وظایف .کشور قرار گرفته است 

 سیاست های کلینادر بر اساس و ب جرای وظایف و ماموریت های اصلی شرکت در حوزه ساخت و توسعه راه آهنا -1

 ذیصالح ی و ساخت شبکه راه آهن و تاسیسات بندر کشور از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاورانمدیریت طراح -2

 ظارت بر انجام کلیه عملیات اجرایی مربوط به ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و تاسیسات جانبی مربوطهن -3

 به آن ارائه و  هماهنگی دفتر برنامه ریزی، بودجه و تجهیز منابع با همکاری و تهیه و تنظیم طرح ها و موافقتنامه ها -4

 ذیربط مراجع

مورد  ....ورس و رنامه ریزی و نظارت در امر تهیه و خرید کلیه ماشین آالت و وسائل نقلیه و قطعات یدکی و ریل و تراب -5

 نیاز پروژه ها بر اساس ضوابط و مفاد قراردادها 

 میسیون های فنی و هماهنگی امور راه آهنشرکت در ک -6

 در راستای ساخت و توسعه راه آهن خصصی و پژوهشتارائه یا دریافت انواع خدمات مهندسی، -7

و با افزایش تقاضای   این شرکت تابع وزارت راه و شهرسازی است و از طریق انجام پروژه های عمرانی درآمد کسب می کند

  .به عنوان ذینفع در این بخش محسوب می گردد ،ترانزیت ریلی
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 شرکت راه آهن

 :6در اساسنامه این شرکت آمده است.این شرکت تابع وزارت راه و شهرسازی است 

آهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت راه بار و مسافر( از طریقأمین امر حمل و نقل کشور )موضوع این شرکت ت -5ماده 

 برداری از آنهاآهن کشور و بهرهأسیسات راهایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و ت و امور مربوط بهو نقل در زمینه حمل

 .باشدمی الزم جهت تأمین پرسنل متخصص مورد نیازامکانات آموزشی و مطالعه و نیز فراهم نمودن

برداری و لحاظ فعالیتهای بهره از 5در ماده  رکت جهت پیشبرد اهداف و تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکورش - 6ماده 

 د:باشامور میه مجاز به انجام اینتوسع

 ۸2و  ۸1و  77ت اصول با رعای انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای موضوع شرکت با مؤسسات داخلی و خارج از کشور 

 .قوانین و مقررات مربوطهسایر قانون اساسی و

  کت با رعایت اهداف شر استیجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول در جهتخرید و فروش و اجاره و

 .شرکتهای مالی و معامالتینامهآیین

 مربوطه گردد با رعایت قوانین و مقرراتقبول هر گونه مال و یا حقی که به شرکت منتقل می. 

   و مقررات مربوطه قوانین شرکت با رعایتتحصیل و اعطای اعتبار یا وام در داخل کشور به منظور اجرای مقاصد. 

 آهن و ایستگاهها طول شبکه راه های مخابراتی و تأسیساتی برقی اختصاصی درایجاد و به کار انداختن انواع سرویس

 .های مربوطهوزارتخانه با توافق سازمانها وو تأسیسات وابسته به آن

 باشد با تصویب مجلس شورای  امور شرکت ها در رابطه باالمللی که فعالیت آنعضویت در سازمانها و مجامع بین

 .مربوطهمقررات اسالمی و رعایت

ر امور اقتصادی و دارایی و وزی ، وزیرشهرسازیمجمع عمومی شرکت به عهده وزیر راه و  نمایندگی سهام دولت در -۸ماده 

 .باشدمی شهرسازیاه و زیر روریاست مجمع با  نمایندگان آنها خواهد بود وبرنامه و بودجه و یا

                                                           
  برگرفته از اساسنامه راه آهن جمهوری اسالمی ایران   6
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عرفه ای بر عهده این تدوین دستور العمل های ت .اصلی ترین مجری ترانزیت ریلی کشور است  ،بنابراین این شرکت دولتی

منفعت را بیشترین  ودرصد درآمد های ترانزیت به حساب این شرکت واریز می گردد  70شرکت بوده و در حال حضر تقریبا 

 د.در ترانزیت ریلی می بر

دو مورد از   ا.ا .آهن جراهدر جلسه کارگروه لجستیک کشور که برای بررسی نقش متولیان در ترانزیت برگذار شده بود برای  

 :7مشکالت بیان شده بود که عبارتند از

 یت ریلی با کشورهای همسایهافزایش ترانز منظوربه ریلی هایزیرساخت توسعه در کافی گذاریسرمایه عدم 

  ها در برخی از بنادر در این بخش شناسایی شده استتخلیه و بارگیری واگنمشکالت. 

از شهرسازی  وراه وزارت  ،در سال های گذشته برای جبران هزینه های جاری شرکت ساخت و  توسعه و شرکت راه آهن

یاست ها در احداث پروژه س بنابراین اگر این وزارت خانه با اجرای درست .بودجه ی دولت به این شرکت ها تزریق کرده است 

فعت را خواهد دی که بیشترین منسعی در اتمام این پروژه ها داشته باشد و ترانزیت را در اولویت خود قرار دهد  اولین نها ،ها

 برد خودش خواهد بود.

 ای سازمان حمل و نقل جاده

و دارای شخصیت حقوقی و  شهرسازی سازمان وابسته به وزارت راه و اساسنامه این سازمان قید شده که این  2ماده در 

 .۸باشد و طبق اصول بازرگانی و قوانین و مقررات مربوطه اداره خواهد شداستقالل مالی می

ین سهم ترانزیت کاال به عنوان رقیب راه آهن برای ترانزیت کاال محسوب می گردد چرا که در حال حاضر بیشتر و همچنین

 گراه ها این کار را انجام می دهد.ته که از طریق جاده ها و بزررا داش

 گمرک جمهوری اسالمی ایران

گمرک جمهوری اسالمی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور 

کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون هماهنگ نقش محوری و

                                                           
 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی   7
 اساسنامه سازمان حمل و نقل جاده ای  ۸
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مربوط به صادرات و واردات و عبور )ترانزیت( کاال و وصول حقوق ورودی و عوارض  امورگمرکی و سایر قوانین و مقررات

  .تجارت است های مربوطه و الزامات فنی و تسهیلگمرکی و مالیات

 گمرک جمهوری اسالمی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و

تشکیالت  .نمایدها تعیین می( قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت30تقسیمات کشوری و ماده )

شود و های محوله توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران تهیه میریتاجرایی متناسب با وظایف و مأمو گمرک و واحدهای

گمرک جمهوری اسالمی ایران شامل ستاد  .9 رسدبه تصویب هیأت وزیران می پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی

 .های اجرایی استمرکزی گمرک ایران و گمرک

 2تقریبا است.  ه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایرانتشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجویکی از وظایف گمرک  

 نزیت به گمرک اختصاص پیدا می کند.درصد از درآمد ترا

 سازمان بنادر و دریارنوردی

دارای شخصیت حقوقی است و بر طبق مقررات   سازمان بنادر و کشتیرانیاساسنامه این سازمان آمده است که  2و  1در ماده 

تواند با تصویب می سازمان وابسته به وزارت دارایی بوده و مرکز آن در تهران است و سازماناین  .شودنامه اداره میآییناین

 .10ه باشدبعداً به وجود خواهد آمد دارای اداره یا شعب کشور و یا بنادری کهشورای عالی خود در هر یک از بنادر فعلی

درصد درآمد حاصل  20اصلی ترین وظایف این سازمان در ترانزیت ارائه خدمات بندری به صاحبان کاال می باشد و نزدیک به 

سازمان بنادر و دریانوردی نیز از این مشکالت  ،همچنین در جلسه کارگروه لجستیک .از ترانزیت به این سازمان تعلق می گیرد

های خدمات بندری در مقایسه با بنادر رقیب تعرفه و عوارض کردن رقابتی برای هاییمکانیسم وجود عدم نصیب نمانده وبی

 .11ونقل ریلی در بنادر سهم این سازمان معرفی شده استهای حملمناسب زیرساخت توسعه عدم در منطقه و

اعث جذب اشد تا ببباالیی می در کل پیشرفت ترانزیت ریلی با وجود سازمان های متعدد نیازمند هماهنگی و سرعت عمل 

 کاالها به خطوط ریلی شود.

                                                           
 برگرفته از وظایف و اهداف گمرک در سایت گمرک جمخوری اسالمی ایران   9
 برگرفته از اساسنامه سازمان بنادر و دریاتوردی   10
 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  11
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  ایران اسالمی جمهوری ترانزیتی وضعیت از خارجی کشورهای ارزیابی( 6

ی مذکور بیان خواهد کریدور ها در این بخش نظرات و ارزیابی ها و نامه های مسووالن و سازمان های مهم کشور های عضو

 شد.

 12هندوستان

بخش های  ندهفدراسیون حمل و نقل  ،در کشور هند برگزار شده است 2015سال  شمال جنوب کهدر کنفرانس کریدور 

 :به شرح زیر بیان کرده است مختلف ریلی ایران را

 

است که راه آهن اروپا را از   INSTCراه اهن قزوین رشت آستارا مهمترین قسمت گمشده از : آستارا –ریل شمالی قزوین 

ن میلیو 5 ،2022که پیش بینی شده است تا سال  طریق روسیه و آذربایجان و ایران به هند و جنوب شرق آسیا متصل میکند

                                                           
 2015جنوب سال  –برگرفته از کنفرانس کریدور شمال   12
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میلیون تن در همان سال را نیز خواهد  7که اگر بهینه از آن بهره برداری گردد ظرفیت تن کاال از طریق آن جابجا شود؛ 

 .داشت

 

یوستن به راه آهن پیکی از دستاوردهای کریدور شمال جنوب عالقه ی دولت ارمنستان برای : ارمنستان –قطعه ی ایران 

ین پروژه راه دیگری را ا .میلیارد دالر را تخمین زده است 2.5مطالعات امکان سنجی برای این اتصال هزینه ی .ایران است

دارای پتانسیل حمل و  یلیر ارتباط بر اساس تخمین کارشناسان این. خواهد کرده از طریق ایران ایجاد برای پیوستن به روسی

 .باشد میلیون تن بار در سال به اروپا می 1۸.3نقل 

اشد که هم به بندر چابهار یکی از گزینه های اتصال به کریدور شمال جنوب میب : این خطقزاقزستان –راه ریلی ترکمنستان 

لی به برکت برای این اتصال ری.متصل میشود و هم میتواند به بندر عباس متصل گردد  از طریق خط ریلی چابهار سرخس

 .ودبجذاب خواهد  (....آکتو،آریو و ،بهبود ارتباطات تجاری هند با برخی از مناطق آسیای مرکزی مانند ) ترکمنباشی

( و بانک CARECنه )ه ای آسیای میااین پروژه به طور مشترک توسط همکاری منطق: افغانستان –ارتباط ریلی ازبکستان 

ران را در اولویت قرار ازبکستان یک مسیر حمل و نقل به دریا از طریق افغانستان و ای .شود تامین می  (ADB)توسعه آسیا

چابهار و بندر عباس  به بندر  افغانستان و ایران شکل گرفته استکه بین ازبکستان و  سه جانبه تفاهمیداده است و طی 

 .شود متصل خواهد شد و از لبه غربی افغانستان به خط چابهار سرخس متصل می
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از دیدگاه  .ندازی شداراه   ECOتوسط سازمان  2009این خط سال .کیلومتر است  4476طول این اتصال : ایران –راه ترکیه 

 .رکیه و فراتر از ان را افزایش دهدتر ایران به ادبا استفاده از بنرا تبادالت تجاری  ،هند این مسیر میتواند به عنوان مسیر اضافی

راه آهن هند بر محدودیت   نوب بخش خدمات فنی و اقتصادیج -همچنین در بخش ارائه آمار در کنفرانس کریدور شمال

 .ردهای ساختاری راه آهن ایران و در نظر گرفتن آن ها برای اتصال کشور ها تاکید ک
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 :راه آهن هندوستان هفت محدودیت  ساختار راه آهن ایران را بیان کرده که به شرح زیر است

  فقدان برنامه حرکت زمانبندی ثابت برای قطار های حمل و نقل 

 تاخیر در بارگیری و تخلیه 

 ( از  و  روز 5 ریق راه آهن از طبندر عباس تا امیر آباد از زمان طوالنی تر ترانزیت ریلی نسبت به ترانزیت جاده ای

 (طول میکشد روز 2جاده  طریق 

 500و راه آهن از طریق   دالر 700از بندر عباس تا بندر امیر آباد ) االتر برای راه آهن نسبت به جادهتعرفه های ب 

 (جادهاز طریق دالر 

  صورت می گیرد بر اساس واگنبجای کانتینر هزینه حمل و نقل محاسبه 

  کمبود واگن و محدودیت بار برای حمل و نقل ترانزیت 

 قطار ها و واگن ها در گمرک  قف طوالنی تو 

اده از مسیر جدید که استفهند انجام گرفته است نشان داده است  در نقل و حمل همچنین در مطالعه ای که توسط فدراسیون

  .روز کاهش خواهد داد 17ه روز فعلی را ب 35ل محموله از زمان حمل و نق،بندر بمبئی را با سنت پترزبورگ پیوند خواهد داد

ی یعنی کانال سوئز بیان فعل سنتی مسیر از کوتاه تر  درصد 40 و تر ارزان درصد 30این فدراسیون  همچنین  مسیر جدید را 

 .کرده است

 افزایش سال در تن میلیون 15 تا 10 به بعدا و بود خواهد سال در بار تن میلیون 5 حمل به قادر جدید مسیر مرحله، اولین در

 .است سال در تن یونمیل 26 تا INSTC ،  25 نقل و حمل پتانسیل حداکثر زنند می تخمین روسیه تحلیلگران .یافت خواهد

روپا  را خواهد داشت درآمد میلیون تن کاال به ا 1۸همچنین میتوان با اتصال ریلی ایران و ارمنستان که ظرفیت حمل و نقل  

 .های ترانزیتی را از  این مسیر را تقریبا دو برابر نمود
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 13قزاقزستان

خط جدید ست که بیان کرده ا  2015سال  جنوب –در کنفرانس کریدور شمال  نیزمدیر حمل و نقل لجیستیک قزاقزستان 

 متصل پاکستان و نده و فارس خلیج ایران و کشورهای به را ترکمنستان،قزاقزستان،روسیه که جنوب –راه آهن مسیر شمال 

  .میلیون تن خواهد رسید 15حجم ترافیک از طریق این خط به بیش از  2020تا سال   میکند

 این در ها کشور سهم هک. شد خواهد برابر 7 تقریبا   تن–حجم حمل و نقل در هزار  2020طبق آمار پیش بینی شده تا سال 

 :ر استزی تفکیک به بینی پیش

 کشور 2015 2020

 ایران ۸05 6467

 ترکمنستان ۸24 3721

 افغانستان 107 1712

 هندوستان 32۸ 3059

 14 آذربایجان

ریلی درباره همکاری ایران و آذربایجان برای متصل کردن خطوط  2017در سال وزیر حمل و نقل آذربایجان  ؛رامین گلوزاده

این است که جایگزین مسیرهای سنتی دریایی  از طریق کانال سوئز و  INSTC هدف اصلیایران و آذربایجان گفته است: 

                                                           
  215جنوب سال  –کنفرانس کریدور شمال   13
 www.azernews.azبرگرفته از سایت   14
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و  .درواقع  کاالها می توانند از بمبئی به بندر بندرعباس و سپس به باکو منتقل شوند .دریای مدیترانه و دریای بالتیک شود

 .سپس در مرز روسیه به آستاراخان منتقل شوند و به سمت مسکو و سنت پترزبورگ حرکت کنند

سیر در مقایسه با دیگر کریدور این م .بودجه آذربایجان به همراه بیاوردانتظار می رود که این کریدور  منافع زیادی را برای  

ه برابر بیشتر از سایر های  حمل و نقل چندین مزیت دارد، زیرا هر پارامتر از جمله کاهش فاصله و زمان تحویل دو یا س

د بین ایران و پس از تکمیل، حجم کاالهای موجو ، INSTCمچنین انتظار میرود کهه .مسیرهای جایگزین  سودمند است

 میلیون تن در سال افزایش دهد. 5تن به   600000آذربایجان را از 

 15 نامه راه آهن ترکمنستان به راه آهن ایران

عرض  .ندارد   CISشور های کشور ایران اجازه ورود واگن های خود را به ک ،بدلیل مشکل قانونی موجود در توافقات ترانزیتی

شده است تا کشور  خط ریلی در مناطق ریلی شوروی سابق بدالیل امنیتی بیشتر از عرض خطوط استاندارد طراحی و اجرا

ن کشورهای تازه استقالل ه بیهای دیگر نتوانند از این خطوط استفاده کنند که بعد از فروپاشی شوروی و توافقات شکل گرفت

ل دیگری که از طرفی دلی .یافته این قانون وجود داشته و بعد از ملحق شدن ایران به این توافقات نیز همچنان وجود دارد 

ارد های واگن های منطبق نبودن استاند ،کشور های استقالل یافته برای عدم بر طرف کردن این مشکل قاونی می اورند

  .های خود می باشد ایرانی با واگن

یشتر از ظرفیت واگن ها می در مواقعی که حجم کاالی ترانزیتی ب .همچنین این قانون  سو استفاده ی کشور ها را در پی دارد

 300سط هفته ای وشود راه آهن جمهوری اسالمی ایران درخواست واگن امداد از کشور ترکمنستان میدهد که به طور مت

 .میکندواگن را درخواست 

واگن ها به صورت دوره ای باید    OSJDمسئله حائز اهمیتی که وجود دارد این است که طبق توافقنامه ی منعقده در سازمان

راه اهن  .بازبینی و تعمیر شوند که معموال در این بازبینی هزینه ی تعمیرات از  کسی که واگن استفاده کرده دریافت میگردد

                                                           
 (0172دفتر روابط بین الملل راه آهن جمهوری اسالمی ایران )سال   15
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واگن هایی که به پایان دوره ی بازبینی شان نزدیک هستند را در اختیار راه اهن ایران قرار ترکمنستان بعد از درخواست ایران 

  .میدهد و هزینه ی تعمیرات را بر عهده ی ایران میگذارد

رات  باید پول پرداخت کند بنابراین راه اهن جمهوری اسالمی ایران هم بابت حق استفاده از واگن های ترکمنستان و هم تعمی

ن ترکمنستان طی نامه ای از طرف دیگر این بدهی ها از گذشته انباشته شده و راه آه.بدهی های ایران شمرده میشود که جز 

  .ا کاهش دهدخواستار پرداخت این بدهی ها شده است  و ممکن است تعامالت دو کشور  در زمینه ترانزیت ریلی ر

  16نامه راه آهن قزاقزستان به راه آهن ایران

وانین و نیز مشکالتی ق راه آهن این کشور در سالیان گذشته با توجه به تحریم ها و  .است  CISجز کشور های قزاقزستان 

الیان گذشته تحریم سدر  .همواره همکاری های خوبی با راه آهن ایران داشته است  ،مانند تفاوت عرض خطوط ریلی ایران

بوده انتظار دارد تا راه آهن  ولی با توجه به این مواردی که .ها با ایجاد شرکتی ثالث تحریم های اعمال شده را دور زده است

ه بدهی های گذشته است مهمترین خواسته ای که راه آهن قزاقزستان دارد تسوی.ایران نیز همکاری های بهتری داشته باشد 

 می باشد: مورد محدودیت و مشکالت را بیان کرده  است  که به شرح زیر  ۸قزاقزستان طی نامه ای راه اهن .

 تحریم ها فرایند را  تحریم های آمریکا علیه ایران باعث شده است که مبادالت بانکی سخت انجام گیرد و دور زدن

 .طوالنی میکند

  باال می باشد   201۸تعرفه های ریلی ایران در سال. 

 شور ارائه میکرده است درصد تخفیف به راه آهن این ک 20تا  15ایران  201۸م به توضیح است که تا قبل از سال الز

 .آن را برداشته است 201۸که در سال 

  روز متوقف میشوند 50تا  10فرایند های گمرکی ایران طوالنی بوده و واگن ها. 

 می باشد هزینه های تعویض بوژی در مرز ایران و ترکمنستان باال. 

                                                           
 (2017ن جمهوری اسالمی ایران )سال دفتر روابط بین الملل راه آه    16
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 ،CISرود به کشور های وتوضیح راجع به این بند اینکه بدلیل تفاوت عرض خط ریلی و اجازه نداشتن واگن های ایران برای 

اگن ها از بوژی خود جدا شوند کشور قزاقزستان از کشور خود واگن ها را بارگیری کرده و میفرستد که باید در مرز ایران این و

 ایران سوار شوند.بر روی بوژی های و 

  اقزستان خارج از میلیمتر طراحی شده اند که برای واگن های قز 1435در خاک ایران طونل های ریلی برای عرض

 .گاباری می باشند

 بان بار میشود و راه آهن ایران مجوز های زیادی می گیرد که باعث باال رفتن هزینه های حمل کاال برای صاح

 .ز مسیر دیگری استفاده کنندصاحبان کاال ترجیح میدهند ا

 زیرساخت های ترمینالی در مرز ایران و ترکمنستان وجود ندارد. 

 اخت ناقص بعضا بوژی بدلیل نبود مدیریت و زیر س  ،بدلیل اینکه بوژی های قزاقزستانی در این مرز جدا می شوند

 .ها گم می شوند

 بدهی های ایران به راه آهن قزاقزستان باال می باشد. 

 17آهن ترکیهراه 

سه کشور را نیز  تشریح کرده  اقدامات ،ترکیه –ایران  –با بیان مزایا و معایب کریدور پاکستان   2010راه آهن ترکیه در سال 

ریدور های عبوری از  کهمان طور که بیان شده است یکی از .است که با انجام نشدن آنها کماکان بال استفاده مانده است

شبه قاره هند از طریق  مسیر با شروع از آسیای جنوب شرقی و گذر ازایران کریدور جنوبی آسیا به اروپای جنوبی است که 

ل غربی شامل ای شماهو نهایتا از طریق مرز  جمهوری اسالمی ایران شدهمیرجاوه در مرز جنوب شرقی ایران وارد قلمرو 

زه های اروپا و دریای مرز کشور های ترکیه و عراق از قلمرو ایران خارج شده و به سمت حو در خسروی و رازی  ،بازرگان

 .مدیترانه امتداد می یابد

                                                           
 راه آهن ترکیه   17
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اک ایران  میرجاوه تا اصلی ترین خط در نظر گرفته شده برای این کریدور است که در خ استانبول –آباد خط ریلی اسالم 

ب شرقی اسیا را به اروپا کیلومتر که جنو 6543راه آهن دولتی ترکیه با مهم شمردن این خط به طول  .رازی را دربر میگیرد

 :مزایا و معایب آن را بیان کرده که به شرح زیر است ،متصل میکند

  :مزایا

 ورودی از پاکستان و هند  به ترکیه و  اروپا در کوتاهترین زمان رخ میدهد. 

 موقعیت ترکیه به عنوان یک پل بین اروپا و آسیا تقویت میشود. 

 روابط تجاری، اجتماعی و فرهنگی در میان کشورهای منطقه توسعه میابد. 

 :معایب

 است قیمت حمل و نقل راه آهن باالتر از حمل و نقل دریایی. 

 اندازه عرضی راه آهن پاکستان با  ترکیه و ایران متفاوت است. 

 :ده استاین راه آهن در ادامه اقداماتی که سه کشور باید در دستور کار خود قرار دهند را نیز بیان کر

 پاکستان:

 توسعه اتصال به هند 

  عضویت راه آهن پاکستان به  کنوانسیون COTIF ی توسط راه آهن()کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین الملل 

  کیلومتر  559فتان  به طول  ت -بازسازی خط کوئتا. 

  :ایران

 کاهش زمان عملیات انتقال کانتینر در زاهدان. 

 تکمیل کارهای بازسازی خط زاهدان کرمان. 

 .دریاچه ونحل مشکل عبور از  :ترکیه
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 کشور در ریلی ترانزیت توسعه موانع( 7

بهره وری  ،روژه های ریلیپکامل نبودن  ،به بخش های قوانین خارجی و داخلی موانع موجود بر سر راه ترانزیت ریلیعمده 

 د.و عدم رقابت پذیری مربوط می شو نظام تعرفه گذاری ،مدیریت و سازمان های تشکیالتی ،پایین

 خارجی و فرهنگ کشورهای قوانین

این  .1۸برای ورود به این کشور ها است عدم اجازه داشتن واگن های ایران CIS یکی از قوانین مهم  در ارتباط با کشور های 

از طرفی وجود موانع فیزیکی مانند تفاوت عرض  .قانون پس از فروپاشی شوروی سابق و بدالیل امنیتی گذاشته شده است 

واگن های ورودی  مال باعث کاهش سرعت و محدودیت های گاباری برایبا عرض خطوط نر  CISخطوط ریلی کشور های 

 به ایران می شود.

 ،در رابطه با کشور ترکیهبه عنوان مثال  .19فرهنگ کشور ها نیز عامل مهمی در تعامالت ترانزیتی به شمار می رود  همچنین

الها از مرز رازی انجام داده این کشور بعضی مواقع رفتار خوب داشته و بعضی مواقع سنگ اندازی های زیادی برای عبور کا

 است.

بدهی های تعمیر  ،کشور ترکمنستان نیز دارای فرهنگ کاری متفاوت با کشور ایران است و نیز با استفاده از قانون گفته شده

متر خط ریلی اتصال اینچه برون را انجام  200 ،اخیرا نیز بدلیل بهانه ی بدهی ها .است دوره ای به ایران تحمیل کرده 

  . 20نمیدهد

و هر کشور بر اساس مقررات خودش عمل 21یکی دیگر از موانع خارجی عدم پیروی راه آهن ها از مقررات واحد بوده است 

 .ترانزیت را انجام می دهد

                                                           
 احمدی؛ معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن ج .ا.ا  1۸  
 یزی راه آهن ج.ا.امعاونت برنامه ر 19  

 معاونت برنامه ریزی راه آهن ج.ا.ا 20  

 کنفرانس کنوانسیون کوتیف 21  
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 قوانین داخلی

قابت پذیری شرکت های خصوصی  با شرکت های خصولتی توان ر ،که در قوانین کسب و کارمهمترین مسئله این است 

رات ورود به این عرصه ج ،ندارند بنابراین سرمایه گذاران خصوصی با توجه به ریسک  ذاتی باالی سرمایه گذاری های ریلی

اریابی و در بخش باز ،مادی ل نداشتن وابستگیاز طرفی فورواردرهای خصولتی نیز با توان نیستند و بدلی .را پیدا نمی کنند 

 تجاری ضعیف کار می کنند.

 می باشد. مبارزه با قاچاق کاالسخت گیری های در نهاد ها مانند  قوانین زاید و نادرست بعدی وجودمسئله 

 ژهای ریلیوکامل نبودن پر

چه  ،ه پایان میرسیدبزمان زیادی به خود اختصاص داده است که اگر زود تر این پروژه ها  ،تکمیل قطعه های خطوط ریلی

اتمام نرسیده  دالیل زیر بهباین پروژه  .سرمایه های جاری نیز افزایش پیدا می کرد   ،بر برگرداندن سرمایه ثابت بسا عالوه

 :است

-20لی درصد / ری ۸0- 70) جاده ای  عدم توازن بودجه های مصوب بین پروژه های جاده ای  و ریلی -

 درصد ( 30

 عدم اولویت دهی پروژه های ریلی تعریف شده بر اساس نرخ بازگشت سرمایه  -

 22عدم تخصیص به موقع و کافی بودجه -

 عدم دسترسی به تسهیالت فاینانس داخلی -

 پایین بهره وری

مورد  یا زمان سیر سیر بهره وری با سرعت.پایین بودن بهره وری از مهمترین عوامل مانع افزایش ترانزیت بوده است 

 رد.یرساخت و برنامه ریزی بستگی دابه دو عامل ز در بخش سخت افزاری  ارزیابی قرار می گیرد و

                                                           
 مجلس های پژوهش مرکز گزارش 22
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 زیرساخت

زیر ساخت  .یرد ول مسیر زیاد صورت می گدر ط در بخش زیر ساخت بدلیل کافی نبودن بالک بندی ها، توقف واگن ها 

ات در سیستم های کانهمچنین کمبود ام ها و طول مسیر ریلی نیز ناقص است.های بخش انبارداری  و تخلیه در پایانه 

  ...و ، کمبود واگن (  X-RAY) و تشریفات گمرکی  سیستم های بازبینیتعویض بوژی و 

  .به ترانزیت ریلی می گردد عدم برنامه ای بودن قطار های باری باعث عدم اطمینان صاحبان کاال :برنامه ریزی  قطار ها

  گی بین نهاد ها و ارگان های درگیرعدم هماهن

متأسفانه در کشور ما  امور ترانزیت است،سازی و تسهیل ، روانهای حمل و نقلر همه مدلصاحبان کاال د مهمترین خواسته

ارتباط و  .کندبر ترانزیت نظارت و اعمال نظر دارند که این امر سرعت انتقال بار و ترانزیت را کند می های متعددارگان

 .بروکراسی ها را افزایش داده است اهنگی بین نهاد های مختلف به صورت سنتی انجام شده و زمانمه

 با جاده عدم رقابت پذیری

 است که سودآور ملی صاداقت برای باشد، مفید دستگاههای بهره بردار برای آنکه از بیش کشورها تمامی در ریلی پروژه های

بهره  یشافزا و زیست محیطی آالینده های تولید رانندگی،کاهش سوانح کاهش سوخت، مصرف کاهش شامل سود این

 مثبت راتاث و تمامی حمل هزینه کاهش ای، جاده تلفات سوخت،کاهش مصرف کاهش .است انبوه نقل و حمل در وری

  .کند می منتفع را جامعه کل ریلی نقل و حمل

راه  طریق از کشور بار حمل همه صورت در است گفته ایران اسالمی جمهوری راه آهن مدیرعامل سوخت حوزه در مثال

 نسبت به سوخت دالر میلیارد سه صرف با فقط جاده ای، بخش در سوخت دالر میلیارد 20 مصرف جای به میتوان آهن،

 نقل حمل و صنعت و صنعت این ناعادالنه رقابت به منجر که عواملی مهمترین .کرد اقدام ریلی شبکه با بار این جایی جابه
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 را خود درامد % 70 حدود تا ریلی نقل و های حمل شرکت.می باشد  دسترسی در ریل  حق پرداخت است شده ای جاده

 .23کنند می استفاده حق دسترسی پرداخت برای

ز بلکه سوخت زیاد را نی ،از طرفی شرکت های حمل و نقل جاده ای نه تنها هزینه ها و حقوق شبکه های جاده را نمی پردازند

 با قیمت ارزان استفاده می کنند.

 وزن دهی مشکالت

به مشکالت ترانزیت  کارشناسان با پر کردن پرسشنامه نظرات خود را راجع ،95در سال  در دومین کارگروه لجستیک کشور

ن دهی شده اورده صورت وز در جدول جدول زیر این مشکالت به .ایران در بخش ریلی و جاده ای اولویت بندی کرده اند

 شده است.

 

                                                           
 95گزارش تحلیلی بانک آینده سال   23



 

46 
 

 اقدامات الزم برای توسعه ظرفیت ترانزیتی کشور( 8

 جهانی بارهای به ریلی ترانزیت صالخصو علی و ترانزیت خدمات ارائه امکان کشور، سیاسی و اقتصادی های ظرفیت از یکی

 از مناسب ادهاستف صورت در تخمینی محاسبات طبق. شود می محسوب ایران استثنایی جغرافیای موقعیت محصول که تاس

 نیز را اقتصادی تلفخم های وزهح شکوفایی آن بر عالوه و شده کشور عاید دالری میلیارد ها ده ساالنه درآمد ظرفیت، این

 ت.داش خواهد یپ در

 برایشان ایران ارزان و کوتاه مسیر از عبور به که کننده مصون و کننده تولید کشورهای اقتصادیافع من خوردن رهگ نینچهم

در این  .شد هدخوا ها تحریم شدن اثر بی سمت به کتحر و دیپلماسی قدرت شافزایث باع کند، می ادجای اقتصادی مزیت

 پیشنهاد می شود:راستا راهکار های زیر 

 اصالح قوانین

مل و نقل ریلی در سیاست ضرورت اعمال اولویت به ح ،با توجه به ظرفیت بالقوه افزایش درآمد از طریق ترانزیت ریلی کاال

وه مقننه و قوه مجریه ققانون توسعه ی حمل و نقل باید در رفتار  ،سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،های کلی حمل و نقل نظام

 .مشاهده گردد

در مجلس کمیته سیاست گذاری صنعت  ؛ریلیصنعت به این منظور پیشنهاد می شود در قدم اول برای تمرکز دائمی روی 

  .24ریلی شکل گیرد 

 :برخی از قوانین داخلی باید مورد اصالح قرار گیرد عبارتند از

را پیدا نمی  شرکت های خصوصی توان ورود به این بخش ،به دلیل وجود شرکت های خصولتی :ود فضای کسب و کاربهب

 :کنند که برای جذاب ساختن سرمایه گذاری برای بخش خصوصی دو راهکار پیشنهاد می گردد

  جلوگیری از شکل گیری شرکت های خصولتی و تالش برای خصوصی سازی مردمی آنها. 

                                                           
  10239گزارش مرکز پژوهش های مجلس شماره   24
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  تسهیالت بانکی با نرخ های پایین به شرکت های حمل و نقل ریلیاعطای 

 محدود  تعهد تامین حداقل بار مورد نیاز براساس هزینه های جاری سالیانه برای کاهش ریسک در مدت 

  تسهیل نمودن دریافت ضمانت نامه های تعهدات 

باید قوانین مربوط به تفاوت  لذا ؛نزیت کاال می باشداز انجایی که فاکتور زمان از پارامتر های اساسی در ترا :قوانین گمرکی

 یتی و صادرات و واردات بوجود آید.بین رویه های ترانز

حمل ترکیبی بار توسط گمرک به  ؛بیشتر از ظرفیت فعلی ز تکمیل کامل خطوط برای بهره مندیهمچنین الزم است تا قبل ا

به ریل یا بالعکس تشریفات و هزینه های مجزا به صاحب بار و رسمیت شناخته شود و برای تعویض مد حمل بار از جاده 

 25.فورواردر تحمیل نگردد

 قوانین خارجی

ای سیر در کشور های در بخش قوانین خارجی الزم است تا همت مسوولین در تغییر قانون عدم اجازه واگن های ایرانی بر

CIS  ه بدلیل نبود جدیت و کنظرند شناسان حمل و نقل بر این زیاد شده و به طور جد پیگیر حل این مشکل باشند زیرا کار

 قانون تا االن درست نشده است.این  پیگیری 

کشور های عضو  به یکسان  از طرفی باید وزارت امور خارجه و مجریان حمل ونقل با ایجاد توافقات دوجانبه و چند جانبه با

 ید.آدر نقاط مرزی جلوگیری به عمل سازی قوانین گمرکی دست یابند تا از معطل ماندن زیادی قطار ها 

یورو در این  و دالر مانند واسط ازارزهای منطقه بجای استفاده رایج ارزهای از همچنین در این راستا پیشنهاد می شود استفاده

 استفاده کننده کشورهای تجاری مبادالت رصد ایجادامکان بر توافقات لحاظ گردد زیرا استفاده استفاده از ارزهای رایج عالوه

 نظر این از دهد. می قرار ارز دارنده اختیارکشورهای در را مبادالت این کردن مسدود ارز،امکان صاحب کشورهای برای ارز از

 .26شود حذف تجاری کشور مبادالت از واسط ارز تا است ضروری

                                                           
 ایران اسالمی جمهوری آهن راه ریزی برنامه معاونت  25
 بخش ترانزیت ریلی از رویا تا واقعیت()  97خرداد ن گزارش خراسا  26
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 27مدیریت و سازماندهی تشکیالت 

مل کاالهای ترانزیت حآنان که در حوزه حمل ونقل ریلی صاحب نظر هستند به وجود دستگاه ها و سازمان های متعدد برای 

ین همه این متولیان درگیر بدر واقع ایجاد هماهنگی  .را باعث کند شدن کار یا حتی توقف کار در برخی از زمان ها می شوند 

 ری پیچیده می شود کار گره میخورد.راسی ها اداکار سختی می باشد و در مواقعی که بروک

مثال   .پیشبرد کار شود  مشکل اصلی در این  تشکیالت نیز نبود یک مدیریت واحد  بوده تا حرف اول و اخر را بزند و باعث

کپارچه سازی ییک وزارت خانه حتی در تهیه طرح جامع حمل ونقل کشور که فقط خودش متولی است و خیلی هم مسئله 

این یعنی اینکه به هر  .است هیعنی چهار دولت آمده و رفته ولی اهمیتی برایش نداشت .سال تاخیر دارد 15 ستگاه ها را نداردد

 .ایستی دغدغه راس نظام باشدترانزیت ب .راه رفته را دوباره آزمودن خطاستبنابراین  .دلیلی این مسئله دغدغه کشورنبوده است

مسیرهای قرار نگیرد در اینده ه ین محل اتکاء کشور در آینده خواهد بود اگر امروز مورد توجه ویژترانزیت بدون اغراق حیاتی تر

  .جایگزین ایران نهادینه خواهند شد

  ...نهادهای نظارتی و  ،حاکم بر تمام سازمانهای مرتبط نظیر گمرک ستاد راهبردی ترانزیت می شود پیشنهاد در قدم دوم  

رابخشی اما با توان مالی فاین ستاد بصورت .از تفاوت های سیاسی برنامه های بلند مدت داشته باشد شکل گیرد و به دورکشور

 :هد داشتو اجرایی بیشتر و با بهره گیری از همه پتانسیل های زیرمجموعه دولت چند کار مهم بر عهده خوا

 (تهیه نشده است سندی در کشور اول: تدوین سند سیاست ها و راهبردهای کشور در حوزه ترانزیت )تاکنون چنین 

 در کشور تهیه نشده  ساله کشور در حوزه ترانزیت )تاکنون چنین سندی تدوین نقشه راه و برنامه اجرایی ده :دوم

 (است

 اطالعات مدیریت در  سوم: ایجاد پنجره واحد ترانزیت در کشور )تاکنون چنین یکپارچه سازی مبتنی بر سیستم های

 ست(داشته انوجود  حوزه ترانزیت 

  چهارم: هدایت کالن برنامه های تبیین شده 

                                                           
 ونقل ریلی و خدمات وابستههای حملدبیر انجمن صنفی شرکتمجید بابائی   27
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این  .ای متولی استاین ستاد به هیچ عنوان وظیفه تصدی گری نخواهد داشت و وظائف اجرایی همچنان بر عهده دستگاه ه

ه معنای وره ده ساله بستاد بدور از سیاست زدگی های متداول در دستگاه های اجرایی می تواند با ثبات مدیریت در یک د

  .واقعی در حوزه ترانزیت تحول ایجاد نماید

 افزایش بهره وری

بهره وری پایین بوده  جام دادمهمترین دلیل فنی که باعث شده است نتوان از ظرفیت خطوط ریلی ایران استفاده مناسبی ان

ری از منابع به منظور حداکث کارایی یعنی اینکه استفادهش دو مقوله کارایی و اثربخشی است. بهره وری یعنی افزایاست. 

 .افزایش سود بیشتر و اثر بخشی یعنی کار به درستی تعریف و برنامه ریزی گردد

نامناسب است از   در بخش کارایی بدلیل اینکه زیرساخت هال حاضر هر دو مقوله ضعیف می باشد. در خطوط ریلی در حا

ه و هدر رفت منابع را در ودبوقف واگن ها در طول خطوط ریلی باال به خوبی استفاده نمی شود و ت ...نیروی انسانی و واگن و 

خطوط چند خطه می  دلیل توقف واگن ها به این مساله برمیگردد که در طول خطوط ریلی برای فاصله ی معینیپی دارد. 

 صطالحا به آن بالک بندی می گویند.شود که ا

ر تعداد بالک ها در در زمان حاض .دد به یک قطار داده می شودازه تربدلیل جلوگیری از خطاهای انسانی در هر بالک اج

اری باید مدت زیادی در بخطوط راه اهن ایران کم بوده و با اضافه شدن قطار های مسافری به این خطوط به ناچار یک قطار 

ق می افتد که باعث افزایش فانقاط بالک شده توقف نماید تا قطار مسافری از آن عبور کند و این موضوع بار ها در طول روز ات

 نیز کاهش سرعت متوسط قطار می شود.زمان و 

را دوروزه از ون این مسیر روز طول می کشد در حالی که کامی 5به عنوان مثال حرکت قطار باری از بندر عباس تا امیر آباد 

 طریق جاده طی میکند.

رکت قطار ها  از مبدا مدیریت برنامه پایین می باشد و با همین وضعیت فعلی زمان مشخصی برای ح ،در بخش اثر بخشی نیز

 ی کند.برای تجارت خود برنامه ریز و رسیدن به مقصد وجود ندارد و صاحب کاال به هیچ عنوان نمی تواند
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شنهاد میشود اقدامات زیر در دستور کار در این راستا به منظور افزایش سرعت تجاری یعنی سرعت سیر و سرعت فرایند ها  پی

 :2۸قرار گیرد 

  تعداد بالک بندی ها افزایش یابد یعنی طول خطوط بالک بندی کاهش یابد.  

 اال افزایش یابدتعهد به برنامه ی حرکت قطار های باری باعث می شود تا جذابیت در این بخش برای صاحبان ک. 

آهن جمهوری اسالمی  اتصال راه جاد الزام و جذب بارهای بین المللی به عنوان مثال پیشنهاد می شود که برای ای

مانند اتصال به سیستم  . ایران به سیستم های مکانیزه مبادله اطالعات و اسناد و مدارک راه آهن های سایر کشور ها

 .جرایی شودا  AS MESPLANمکانیزه برنامه ماهانه حمل بار کشور های عضو شورای حمل و نقل ریلی به نام 

  شود که عبارتند از اهم میبا استفاده از این تکنولوژی دو امکان برای ایران فر :پیاده سازی تکنولوژی الکترونیکی: 

هت تبادل الکترونیکی جبر قراری امکان ثبت سفارش الکترونیکی در پورتال بازرگانی برای مشتریان داخلی و خارجی 

  .لی که باعث تسریع فرایندهای بروکراسی میگرددداده ها و اسناد و مدارک حمل ونق

  ارگیری و تعویض بوژی برای به حداقل رساندن توقف ها مانند تخلیه و ب :استفاده از تکنولوژی های نوین در سیر

 د:باید از سیستمم های زیر در زیر ساخت ها استفاده نمو ...در ایستگاه های مرزی  شمالی و 

o ر ایستگاه دترل تصویری فنی و بازرگانی برای قطار های در حال حرکت نصب سیستم های مکانیزه کن

 .اهش می دهدکهای استراتژیک مرزی که به طور خاص بازرسی های زمان گیر در زمینه قاچاق کاال را 

o ون و جلفا اینچه بر ،نصب سیستم تغییر مکانیزه عرض خط در ایستگاه های مرزی شمالی مانند سرخس

 .دهد دقیقه کاهش می 20که تغییر بوژی را از چندین ساعت به 

o  نصب پلمپ های الکترونیکیGLONASS/GPS   با هماهنگی گمرک جهت محافظت و رهگیری بار

 مورد حمل در کانتینر ها در قطار های کانتینری

o  برقرار نمودن سیستم های یارانه ای رهگیری بار 

 

                                                           
 : اکرم شجاع آفرین؛ کارشناس امور بین الملل ترانزیت جمهوری اسالمی ایران4و  3و  2موارد   2۸
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 دالنه بین حمل ونقل ریلی و جاده ایایجاد رقابت عا

در نگاه  .ل جاده ایستاز علل سهم کم  حمل ونقل ریلی در ترانزیت کاال رقابت پذیری ناعادالنه با حمل و نقدیگر یکی 

 و نقل به وسیله جاده تمام می شود.کالن حمل و نقل به وسیله  ریل  سودمند تر از حمل 

هزینه های ثابت  در نگاه کالن حمل و نقل .ثابت و جاری تقسیم بندی می شودش در هر پروژه ای هزینه ها به دو بخ

های انبوه دگی هوا، هزینههزینه آلو ،های دولت به انرژیهای مصرف شده در امور عمرانی، هزینه یارانههزینهعبارتند از 

 است. ...و هزینه های جاری نیز نظیر هزینه وسیله نقلیه، انرژی، نیروی انسانی و  ...سوانح، و 

وشش دهد بلکه بتواند هزینه محاسبه ی قیمت تمام شده برای درآمد زایی باید به نحوی باشد تا نه تنها هزینه های جاری را پ

نها الگوی مصرف نادرستی مت درست عمل نشود نه تبنابراین اگر در تعیین این قی .های ثابت را در مدت کوتاهی جبران کند 

 .شکل خواهد گرفت بلکه بودجه ی عمومی دولت را نیز از بین خواهد برد

از ریل محاسبه می شود در  به عنوان مثال اکنون در قیمت تمام شده برای جابجایی کاال از طریق جاده برای هر تن ارزان تر

تعمیرات می شود بلکه در  تنها در بخش هزینه های ثابت باعث باال رفتن استهالک وحالیکه جابجایی کاال از طریق جاده نه 

باالتر سود آوری را  ایجاد آلودگی بیشتر و نرخ سوانح ،برابر نسبت به ریل 7بخش هزینه های جاری نیز با مصرف سوخت 

 .پایین می آورد و سرمایه ملی تلف می شود

ود و نیز در حالیکه جاده نیز یارانه ی زیادی برای سوخت در نظر گرفته می ش در حال حاضر برای مصرف سوخت بیشتر در

 ی گرفته می شود.سی در حمل ونقل ریلدر جاده باالتر از ریل است ولی برعکس عمل شده و حق دسترهزینه ی نگهداری 

ونقل ی حملاهای بیمهقالب پوشش آنچه از مردم در .باشداالتر آن میبونقل ریلی ایمنی بسیار کی از مهمترین مزایای حملی

های پرداختی بابت خسارات و دیه مجروحین و افراد فوتی است و اغلب کننده بخشی از هزینهشود، جبران دریافت می

 گردد.ای به کل جامعه تحمیل میدهونقل جاهای اجتماعی حملهزینه
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استفاده از حمل و نقل کاال  بنابراین باید الگوی ؛ب می گرددنجا که ایران تقریبا کشور پهناوری از نظر حمل ونقل محسوآاز 

یعنی ریل نسبت به  ،ردهر چند که نمی توان همه ی نقاط کشور  را به ریل متصل ک .طریق جاده را به ریل منتقل نمود از

 .آمده و مکمل آن شود ریل جاده این انعطاف را ندارد تا به همه ی نقاط کشیده شود و جاده باید در نقاط ترمینالی به کمک

از طرفی هم به  ،کنیم بنابراین برای ایجاد رقابت بین حمل ونقل ریلی و حمل ونقل جاده ای اگر بخواهیم سوخت را گران

؛ رودر کل کشور باال میال دهم وطنانی که به وسیله جابجایی کاال ارتزاق می کنند آسیب وارد شده و هم کرایه ی جابجایی کا

ی جابجا شود و برای مسیر ها ر ایجاد توازن در این جابجایی می باشد یعنی برای مسیر های طوالنی کاال با ریلبهترین کالذا 

 کوتاه از طریق جاده جابجا گردد.

 :برای اینکه این اتفاق رخ دهد پیشنهاد می شود دو اقدام زیر صورت گیرد

o نقل جاده ای قرار  یار حمل ومانند قبل در اخت سازوکاری تعبیه شود تا برای مسیر های کوتاه یارانه های سوخت

 گیرد.

o ی اجتماعی و  مهارت حمایت دولتی از قبیل بیمه ها ،برای افرادی که شغلشان وابسته به این نوع حمل و نقل است

ذکور که رقم بسیار میعنی با برآورد مقدار هزینه برای مدت  .برای مدت معینی در نظر گرفته شود  ..های دیگر 

نداز بلند مدت به نفع اکمتر از ان مقدار را برای این دسته از افراد گذاشت تا در مجموع و چشم  ،یی می شودباال

 .اقتصاد ملی گردد

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 منابع( 9
 ای راه آهن جمهوری اسالمی ایران دستورالعمل تعرفه (1

 ر و دریانوردیتعرفه های خدمات بندری و دریانوردی سازمان بناد (2

 اهن جمهوری اسالمی ایرانمار راه دفتر آ (3

 یزی راه آهن جمهوری اسالمی ایرانمعاونت برنامه ر (4

 دکتر حق شناس معاون سازمان بنادر و دریاییمصاحبه با  (5

 لسگزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مج (6

 دفتر آمار راه اهن جمهوری اسالمی ایران  (7

  دفتر امور بین الملل راه آهن جمهوری اسالمی ایران (۸

 مدیر عامل سابق راه آهن  دکتر پور سید آقاییمصاحبه  (9

 احمدی معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن  (10

 کنفرانس کنوانسیون کوتیف  (11

  95گزارش تحلیلی بانک اینده سال  (12

 پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  (13

  ۸9همایش ملی عمران سال  (14

 حمل و نقل  تامین مالی زیربناهایسیدمرتضی ناصریان مشاور امور برنامه ریزی اقتصادی و مصاحبه با  (15

 معاونت برنامه ریزی راه آهن جمهوری اسالمی ایران  (16

 گزارش های کارگروه لجستیک کشور  (17

 شرکت ترکیب حمل ونقل مصاحبه با دکتر پوربرخورداری مدیر بازرگانی  (1۸


