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  مقدمه: 
ايي هها در بازارهاي صادراتي است. چرا كه وجود چنين زيرساختپذيري بنگاهنيازهاي رقابتجمله پيشهاي لجستيكي كارآمد از زيرساخت

من حفظ هاي تحويل، ضها به دسترسي به بازارهاي صادراتي با تركيب معقولي از زمان و هزينه و با كمترين تاخير در زمانبراي تامين نياز بنگاه
  باشد. كيفيت كاال ضروري مي

است. مطالعات انجام  گذاران بودههمواره مد توجه سياستتجارت  توليد و ي رشدپايداربه عنوان بخش تاثيرگذار در نقل  حمل و بخش
سطح جهاني  هم در هم در سطح ملي و ،ميان كشورها تجارت مبادله وتسهيل بخش حمل ونقل با حاكي از آن است كه انك جهاني بشده 

سازد. از كاالها به مشتريان خارجي را با سرعت باال و كمترين هزينه فراهم مي هاي امكان دسترسيزمينه ن بخش نمايد. اينقش مهمي ايفا مي
هاي اجتماعي و اقتصادي و به تبع كاهش فقر و اختالف سوي ديگر به جهت نقشي كه بخش حمل و نقل در توزيع درآمدها، كاهش نابرابري

  يگذارد، حائز اهميت است.درآمد ميان روستائيان و شهرنشينان م
هم جابجايي كاالها، به طور متوسط  فروش وبه لحاظ هم جهاني تجارت  ،1980-92سالهاي  بر اساس گزارشات سازمان جهاني تجارت طي

 اثيرميدهد نشاندهنده تدرصد در سال رشد نشان  3اين مقدار در مقايسه با سطح درآمد كه تنها در حالي كه سال رشد داشته  درصد در 5
  .جدي حمل ونقل در رشد تجارت جهاني است

هاي لجستيكي كشور، بويژه در حوزه اما آمار موجود (نظير هزينه هر تن بار بيش از متوسط جهاني)، حكايت از عدم كارايي زيرساخت
ها نشان ميدهد كه سهم هزينه حمل و نقل در دار داشته است. بررسيپذيري صنايع مزيتصادرات دارد كه بطور قطع تاثير نامطلوبي بر رقابت

پذيري كاالهاي ايراني را در بازارهاي جهاني تحت الشعاع قيمت تمام شده در كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر باالتر است و اين امر رقابت
  دهد. قرار مي

اء تصويري از وضع موجود ارائه و سپس چالشهاي حمل و نقل بيان و در انتها نيز با اين مقدمه كوتاه در اين مقاله سعي خواهد شد، در ابتد
  راهكارهاي بهبود وضع موجود ارائه گردد. 
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  تبيين وضع موجود: -1
  ) جايگاه بخش حمل و نقل در اقتصاد كشور: 1-1        

اند سـهم چشمگيري در رشد و توسعه مناطق مختلف تونقل مي و در كشـوري بـا طـول و عـرض بـيش از دو هـزار كيلـومتر، طبعاً حمل
تواند نمودي از حضور بخش هاي اجتماعي، اقتصادي و توليدي كشور ميطوركلي در تمام عرصه ماندگي و انزواي آنها داشته باشـد. به و يا عقب

   حظه كرد.النقل و جايگاه آن را م و حمل
از توليد ناخالص داخلي به  1394حسابهاي ملي)، سهم گروه حمل و نقل در سال  بر اساس آخرين گزارش منتشر شده بانك مركزي (آمار

درصد  53/8قبل از ورود به ركود اقتصادي  1389) بوده است. البته اين سهم در سال 1383درصد (باالترين سهم از سال  08/9قيمت جاري 
نيز سهم اين بخش  1383-1389صعود نمود. طي سالهاي درصد نزول و سپس سهم اين بخش شروع به  62/7به  1390بوده كه در سال 

  ).1صعودي بوده كه بخشي از آن به دليل افزايش حجم تجارت در اين دوره بوده است (نمودار 
  

  
  1383-94): سهم بخش حمل و نقل از توليد ناخالص داخلي طي 1نمودار(

  
افزوده كل كشور  درصد از ارزش 8افزوده بخش خدمات و  درصد از ارزش 16طور متوسط  به 1383-1394نقل طي سالهاي  و بخش حمل

ونقل همواره روندي صعودي داشته است و همراه با رشد توليد  مي، بخش حملالب اسالنقا را به خود اختصاص داده است. در سالهاي بعداز
  .ونقل نيز رشد نموده است ناخالص داخلي، بخش حمل

اقتصاد كشور و همچنين نرخ رشد  نقل و  و صنعت، خدمات، حملمعدن، افزوده بخش  مقادير ارزش پيوست (الف) و (ب)  در جدول
  ارائه شده است. 1394تا  1383هركدام در دوره زماني 
هاي حمل و نقل دارد، بيشتر مبادالت كاال در سطح جهان از طريق دريا انجام حمل ونقل دريايي نسبت به ساير شيوه به دليل مزايايي كه

ميليارد تن انواع كاال از  11باشد. در حال حاضر ساليانه بيش از درصد مي 90المللي بيش از شود و سهم حمل و نقل دريايي در تجارت بينمي
 هاي خشك فلههاي نفتي، بيش از يك سوم را محمولهشود كه تقريبا يك سوم آن را نفت خام و فرآوردهجا ميابهطريق حمل و نقل دريايي ج

مرزهاي كشور را مرزهاي آبي تشكيل مياز سوم  يك در اين ارتباط نزديك بهدهد. بندي شده تشكيل ميهاي خشك بستهو مابقي را محموله
ني آبي دارد و دسترسي به آبهاي آزاد التوجه بود، زيرا براي كشوري كه مرزهاي طو ي بندري و كشتيراني بيتوان به امر فعاليتهالذا نمي ،دهد

اخالص از توليد نحمل و نقل دريايي سهم اين در حالي است كه . به نظر ميرسدضروري امري امكانپذير است، رونق كشتيراني و تجارت دريايي 
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در كشورهاي ساحلي پيشرفته مثل اتحاديه رسد. اين سهم به يك درصد هم نمييلومتر نوار ساحلي باوجود بيش از سه هزار ككشور داخلي 
كشورهاي آسياي ميانه از بنادر ايران وجود دارند كه اين  الهايراي ترانزيت كابزرگي باين در حالي است كه ظرفيتهاي  .درصد است 59اروپا 

  .شوندطور كامل استفاده نمي ظرفيتها به
رشد اقتصادي  زير عات نمودارالشده است. بر اساس اط نقل و كل اقتصاد نشان داده و ودار زير نرخ رشد بخش صنعت، خدمات، حملدر نم

ديگر روند رشد بخش صنعت و اقتصاد در اين دوره تقريباً همگراست كه اين امر  عبارت به .تا حد زيادي متأثر از رشد بخش صنعت كشور است
نقش  1389جالب اينجاست كه بخش حمل و نقل كه تا سال انتظار است.  درصدي سهم بخش صنعت در اقتصاد، قابل 14با توجه به سهم 

  حتي منفي شده است.  1394نقش آن تضعيف شده و در سال  1390پررنگي در رشسد اقتصادي داشت، از سال 
  

  
  1384-94): رشد اقتصادي، رشد بخش صنعت، خدمات و حمل و نقل طي 2نمودار(

  
  گذاري در زيرساختهاي حمل و نقلكاهش سرمايه

 1390تا سال  1383) از سال 1390گذاري در حمل و نقل (به قيمت ثابت سال بر اساس آمار حسابهاي ملي بانك مركزي، ارزش سرمايه
المللي اين روند كاهنده هاي بينيمدرصد مواجه بوده است. اين در حالي است كه با مطابق با شروع تحر 2/7روندي صعودي داشته با نرخ ساالنه 

هزار ميليارد ريال كاهش يافته است. قطعا اين روند با توجه به وضعيت نه چندان مناسب  165930هزار ميليارد ريال به  270674شده است و از 
  ).3اشت (نمودار زيرساختهاي حمل و نقل در مقايسه با كشورهاي منتخب، كشور را نسبت به آنها از رقابت دور نگه خواهد د

در زيرساخت هاي  ريالهزار ميليارد  130موفق شده  1393-1995سالهاي  بخش خصوصي در راه و شهرسازي وزارتبر اساس آمار اعالمي 
ادل در اين مدت وزارت راه و شهرسازي با استفاده از منابع داخلي سازمان هاي و شركتهاي تابعه نيز، مع. گذاري كندسرمايه حمل و نقل كشور

 38هزار ميليارد تومان در حوزه زير ساخت هاي حمل و نقل كشور سرمايه گذاري كرده است و مجموع اين سرمايه گذاري هاي اكنون به  25
   ست. هزارميليارد تومان رسيده ا

براي  ، لذابيني شده است پيش ريالهزار ميليارد  1900اين در حالي است كه در برنامه ششم توسعه براي توسعه حمل و نقل اعتباري معادل 
  شود. اعتبار هزينه ريال هزار ميليارد  400 حدود توسعه اين بخش ساليانه بايد

  

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
توليد ناخالص داخلي  5.1 5.3 6.7 -0.1 0.0 5.7 3.1 -7.7 -0.3 3.2 -1.6

صنعت    10.5 7.9 2.0 3.1 8.1 10.5 5.6 -4.1 -5.3 8.0 -4.6
گروه خدمات    7.2 7.1 9.1 -1.3 1.1 5.3 4.0 1.5 2.3 1.4 -2.3

حمل ونقل           5.1 8.1 7.9 6.7 5.8 4.1 0.8 3.3 0.7 1.8 -5.4
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  (درصد)1383-1394طي سالهاي  1390گذاري حمل و نقل به قيمت ثابت سال ): سرمايه3نمودار(

  
به  1383درصد در سال  26قيمت جاري) صورت گرفته از گذاري (به گذاري در حمل و نقل از كل سرمايه) سهم سرمايه4بر اساس نمودار (

گذاري كشور قابل مالحظه است.نگاه به كاهش يافته است. همين روند در خصوص سهم اين بخش از كل سرمايه 1394درصد به سال  6/17
قل روندي صعودي داشته، ليكن اين نشان ميدهد كه با وجود مشكالت گريبانگير اقتصاد ايران، سهم حمل و ن 1390ها در سالهاي پس از سهم

  گذاري مورد نياز، كفايت نميكند.وضعيت با توجه به ميزان سرمايه

  
  (درصد)1383-1394گذاري حمل و نقل از بخش خدمات و كل طي سالهاي ): سهم سرمايه4نمودار(

  
  نقش بخش خصوصي در حمل و نقل: 

وري اين رود كارايي و بهرهخصوصي در آن بسيار باالست، لذا انتظار مي بخش حمل و نقل در زمره معدود بخشهايي است كه سهم بخش
درصد بوده  2/18بالغ بر  1383بخش در مقايسه با ساير بخشها باال باشد. بر اساس آمارهاي منتشره بانك مركزي، سهم بخش دولتي در سال 

هاي هوايي و دريايي است و بخش زميني عمدتاً در بخش درصد كاهش يافته است. اين ميزان سهم نيز عمدتاً 8/9به  1394كه در سال 
  درصد است. 5خصوصي بوده و سهم بخش دولتي نيز در اين بخش زير 
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  (درصد)1383-1394): ارزش افزوده حمل و نقل به تفكيك خصوصي و دولتي طي سالهاي 5نمودار(

  
حمل و نقل ناشي از بخش دولتي بوده تا بخش خصوصي و از سوي ) حاكي از آن است كه بيشترين نوسانات در بخش 6اطالعات نمودار ( 

  ديگر بخش خصوصي نقش پر رنگتري در ايجاد ارزش افزوده داشته است. 
  

  
  (درصد)1384-1394): رشد ارزش افزوده حمل و نقل به تفكيك خصوصي و دولتي طي سالهاي 6نمودار(

  
  ) سهم انواع حمل و نقل: 1-2

گيرد كه به دليل ارزان بودن اي)، هوايي و دريايي انجام مياي، لولهدر سه نوع حمل ونقل زميني (ريلي و جادهبه طور كلي حمل و نقل 
  حمل و نقل دريايي بيشترين سهم را در ميان انواع شقوق حمل و نقل داراست.
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ها و مابقي از طريق خطوط طريق جادهدرصد از  10درصد صادرات كشور برحسب تناژ از طريق دريا، حدود  80طبق آمار موجود، بيش از 
درصد نيز از بنادر بوشهر و شهيد  6درصد صادرات غيرنفتي دريايي از دو بندر شهيد رجايي و امام خميني و  87گيرد. حدود ريلي صورت مي
گيرد. و تركمنستان صورت مياي، از طريق مرزهاي ايران با سه كشور افغانستان، تركيه درصد صادرات جاده 73گيرد. حدود باهنر صورت مي

درصد  60اي كه گونهاند. بهبه همين دليل، مرزهاي ايران با اين سه كشور، بيشترين سهم را در بين مرزهاي خشكي به خود اختصاص داده
شود. بخش اعظم ام ميآباد (تركمنستان) انجاي كشور از طريق چهار مرز بازرگان (تركيه)، ميلك و دوغارون (افغانستان) و لطفصادرات جاده

 10گيرد. از درصد حمل) به مقصد بنادر كشور و بخصوص بندر شهيد رجايي و امام خميني صورت مي 90حمل ريلي براي صادرات كاالها (
  باشد. درصد باقيمانده نيز بخش عمده صادرات، مربوط به مرز ريلي سرخس با تركمنستان مي

نقل  است كه اين امر نشانگر كاهش  و ، حاكي از كاهش حمل1393نسبت به سال  1394ر سال اي كاالها دونقل جادهبررسي آمار حمل
اي كشور، ميزان كاالهاي حمل نقل جادهوسازمان راهداري و حمل 1394باشد. بر اساس آمارنامه سال هاي مختلف اقتصادي ميتوليد در بخش
ميليون تن در سال  359به  1393ميليون تن در سال  385هش داشته است (درصد كا 6,5نسبت به سال قبل از آن  1394شده در سال 

درصد  75,8درصد كاهش داشته و به مقدار  1,6حدود  1393نسبت به سال  1394). در اين بين سهم انتقال كاالهاي صنعتي در سال1394
  رسيده است.  1394در سال 

ميليون تن در سال   35,6به   1393ميليون تن در سال  34,9ه صورت ريلي از آهن مقدار كل بار حمل شده ببر اساس آمارهاي شركت راه
هزار تن افزايش داشته است. همچنين تناژ بار  1435هزار تن به  715از  1393افزايش داشته است. ترانزيت كاال غيرنفتي نيز در سال  1394
درصدي در اين نوع فعاليت  8,1ار تن رسيده كه حاكي از كاهش هز 5748هزار تن به   6261هاي صادره در حمل و نقل ريلي از فعاليت

هزار تن  3218به  1393هزار تن در سال  3685درصدي قابل مالحظه است، به نحوي كه از مقدار  12,6باشد. در تناژ بار وارده نيز كاهش مي
اي محدود مل و نقل ريلي در مقابل حمل و نقل جادهكاهش داشته است. با توجه به اين امر كه در حمل و نقل زميني، سهم ح 1394در سال 

هاي خدماتي مرتبط به بازاررساني محصوالت توان نتيجه گرفت كه ميزان توليدات و فعاليتاست، با كاهش حمل كاالها به صورت زميني مي
  توليدي كاهش يافته است.

عنوان اهميت فزاينده ايران به .شودترين وسيله محسوب ميو ارزانونقل ريلي هنوز هم چه براي انتقال بار و چه مسافر، كارآمدترين حمل
گذاري ايهلذا سرميك كشور ترانزيتي بين اروپا، آسيا و آسياي مركزي موجب شده است توسعه بخش ريلي اولويتي استراتژيك به دست آورد. 

مورد توجه قرار بايد هاي فعلي در اين چارچوب زي زيرساختموارد مرتبطي همانند نگهداري و تعميرات، بهبود و بازسادر توسعه زيرساخت و 
  گيرد.

با وجود اهميت مقوله حمل و نقل و لجستيك در پشتيباني باشد. حمل و نقل دريايي بيشترين سهم در ميان انواع حمل و نقل را دارا مي
نقل دريايي هنوز جايگاه مطلوب خود را در كشور در دهند كه لجستيك و حمل و از توليد و تجارت داخلي و خارجي كشور، آمارها نشان مي

 93درصد تناژ صادرات و  86، حدود 1394است. مطابق آمار بازرگاني خارجي كشور، در سال مقايسه با ساير كشورهاي دريايي دنيا نيافته 
 71ر از ترانزيت كاال از كشور در حدود ونقل دريايي صورت گرفته است. همچنين، سهم بناددرصد تناژ واردات كاال در كشور از طريق حمل

باشد ولي همچنان امكان بهبود و ارتقاي جايگاه ونقل دريايي در تجارت و بازرگاني كشور ميباشد كه بيانگر نقش باالي دريا و حملدرصد مي
  اين مد حمل و نقل در تجارت خارجي كشور وجود دارد.

  
  ) سهم هزينه حمل و نقل در قيمت تمام شده:1-3

 30درصد و براي مواد خام  25تا  18نقل از قيمت تمام شده براي كاالهاي صادراتي نيمه فرآوري شده طبق برآوردها، سهم هزينه حمل و 
  درصد است.  18درصد است. اين در حالي است كه اين مقدار براي كاالهاي صادراتي كشورهاي صنعتي حدود  35تا 

درصد بوده و در مقابل، متوسط  12ونقل از قيمت تمام شده كاالي توليدي كشور حدود ي حملهابر اساس برآوردي ديگر، سهم هزينه
 4/19هاي لجستيكي از قيمت تمام شده كاالهاي توليدي كشور، اين مقدار به درصد است. در مورد سهم كل هزينه 7تا  6جهاني اين رقم بين 

  رسد.درصد مي 3/11تا  7/9درصد در مقابل متوسط جهاني 
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  ) مالكيت وسائط نقيله باري1-4
درصد وسائط نقيله باري در اختيار  5/4درصد وسائط نقيله باري كشور راننده مالكي است و تنها  82نمودار زير نشان ميدهد كه در حدود 

راننده مالكي اضافه شركتها و موسسات حمل و نقل قرار دارد(سازمان راهداري كشور). چنانچه وضعيت مالكيت شراكتي و شخص ديگر را به 
هاي حمل بارهاي صادراتي و وارداتي كشور بصورت راننده درصد ماشين 95درصد ميرسد. به عبارت ديگر بيش از  5/95نماييم اين سهم با 

  دهد.   وري و ... را كاهش ميشوند و اين امر برنامه ريزي براي افزايش كارايي، بهرهمالكي اداره مي
  

  
  (درصد)1395سال  انيتا پا لهيوس تيباري برحسب نحوه مالك يعموم هينقل ليوسا): 7نمودار(

  
  ) برخي ويژگيهاي ناوگان باري كشور:1-5

  عمر ناوگان: 
سال است كه بسيار عمر بااليي  5/16اي كشور، متوسط عمر ناوگان براي كشور بر اساس محاسبات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

شود. اين امر هزينه حمل كاال را افزايش داده و رابري، باعث افزايش هزينه تعمير و نگهداري و نيز مصرف سوخت مياست. عمر باالي ناوگان ت
 اي و حجيم هستند، هزينهشود. با توجه به اين كه برخي كاالهاي صادراتي كشور فلهپذيري در بازارهاي صادراتي ميباعث كاهش قدرت رقابت

  نمايد.مام شده آنها ايفا ميحمل نقش مهمي را در قيمت ت
  سرعت ناوگان: 

كيلومتر در  62,5كيلومتر در ساعت است درحاليكه متوسط جهاني آن  23طبق آمار موجود، متوسط سرعت ناوگان ترابري كشور حدود 
 ساعت است.

  متوسط تردد:
هزار كيلومتر در  250كند درحاليكه متوسط جهاني آن هزار كيلومتر در سال به طور متوسط تردد مي 80هر خودروي باري داخل كشور 

  سال است. 
  ها افزايش هزينه تمام شده حمل و نقل را براي كاالها نشان ميدهد. اين شاخص

   

4.5
6.2

7.6

81.7

موسسه/ ملکی شرکت شراکتی/ ملکی شخص ديگر/ ملکی  راننده/ملکی 
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  المللي در مقايسه با كشورهاي منطقه) وضعيت حمل و نقل از نگاه شاخصهاي بين1-6
  شاخص زيرساخت حمل و نقل: 
است كه شامل شقوق مختلف حمل و نقل يعني » ونقلزيرساخت حمل«تحت عنوان  1توانمندسازي تجارييكي از زيرشاخصهاي، شاخص 

ايران به لحاظ وضعيت اين  2015شود. در سال گيري مياي، هوايي، ريلي و دريايي ميباشد كه هر ساله توسط مجمع جهاني اقتصاد اندازهجاده
پله صعود  2با  2012نسبت به  2014جهان دست يافت. اين در حالي بود كه در سال  كشور) در 136( 69پله سقوط به رتبه  4شاخص با 

 بازنگشته است. 2012مواجه شده بود. با اين وجود هنوز وضعيت زيرساختهاي حمل و نقل به رتبه سال 

  ):رتبه ايران درزيرساخت حمل و نقل 1جدول(
  

  ميزان تغيير  2015  2014  2012  مولفه  رديف
  -10  69  65  67  حمل و نقلزيرساخت   1

Source: Global Enabling Trade Index 2012-2016. World Economic Forum  
  

بوده  69دهد. بر اساس اطالعات اين جدول، بطور كلي رتبه ايران ) مقايسه رتبه ايران را در اين شاخص و زيرشاخصهاي آن نشان مي2جدول (
اي، رتبه آذربايجان ) وضعيت بدتري را دارد. در وضعيت جاده42) و آذربايجان (رتبه 31)، عربستان (رتبه 27كه در مقايسه با كشورهاي تركيه (رتبه 

ام جهان را داراست. در حمل و نقل دريايي وضعيت ايران به مراتب بدتر از سه كشور ديگر است. رتبه 50) باالتر از بقيه است و ايران رتبه 71(رتبه 
)  در مقايسه با كشورهاي تركيه، عربستان و آذربايجان بسيار باال است كه وضعيت بد ايران را در مقايسه با آنها 104ايي (ايران در حمل و نقل هو

  نشان ميدهد.
  2015):رتبه ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه در زيرشاخصها شقوق حمل و نقل در سال 2جدول(

  ريلي  هوايي  دريايي  جاده اي  كلي  كشور
  46  104  72  50  69  ايران
  55  16  30  31  27  تركيه

  56  24  22  15  31  عربستان
  29  50  34  71  42  آذربايجان

                   Source: Global Enabling Trade Index 2016. World Economic Forum 

  

  شاخص حمل و نقل و كيفيت جابجايي:
و » سخت«هاي گذاري روي زيرساختسهيل تجارت از طريق سرمايهت) به بررسي اقدامات كشورها براي LPI( 2شاخص عملكرد لجستيك

بيني كارآيي فرآيندهاي ترخيص كاال (سرعت، سادگي و قابل پيششامل حوزه  6شاخص عملكرد هر كشور را در اين  .پردازدلجستيك مي »نرم«
 ،ها، تكنولوژي اطالعات)آهن، جاده(مبادي ورودي، راه جاييهاي تجاري و جابهزيرساخت كيفيت، بودن تشريفات اداري مثل فرآيندهاي گمركي)

هاي ونقل، كارگزاران يا واسطهشايستگي و كيفيت خدمات لجستيكي (متصديان حمل، سهولت دسترسي به كاالهاي مختلف با قيمت رقابتي
ريزي شده يا زمان مورد شتري در زمان برنامهها به ممناسب بودن زمان تحويل محمولهو  توانايي در تعقيب و رديابي كاالهاي ارسالي، گمرك)
  المللي و كيفيت جابجايي است. ، حمل و نقل بين LPIباشد. همچنان كه مالحظه ميشود دو تا از زيرشاخصهاي مي انتظار

عملكرد لجستيكي ارتقاء داده است.  96به رتبه  114پله صعود جايگاه خود را از رتبه  18با  2015شاخص عملكرد لجستيك ايران در سال 
 ءارتقاالمللي و زمان انجام فرآيندها) ونقل بينها، حمل(شامل گمرك، زيرساخت، كيفيت خدمات، رديابي محموله هازيرشاخص تماميايران در 

. در كيفيت داشته است افزايش رتبه 36بوده كه » ونقل بين الملليحمل«يشترين جهش عملكرد لجستيكي ايران در زيرشاخص ، بيافته است
  زيرساختها و جابجايي با يك پله صعود مواجه بوده است. 

                                                            
1 Global Enabling Trade Index 
2 Logistic performance index 2014-2016 , World Bank  
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  عملكرد لجستيك ): رتبه ايران در شاخص3جدول (
  ميزان تغيير  2015  2014  ركن  رديف

  +14  96 114 شاخص عملكرد لجستيك  1
  +36  88  124  الملليحمل و نقل بين  2
  +25  116  141  تحويل به موقع كاال  3
  +25  72 97 هازيرساخت  4
  +23  110  133  گمرك و كارايي فرآيندهاي ترخيص كاال  5
  +12  111  123  رهگيري كاال  6
  +1  82 83 ها و جابجاييكيفيت زيرساخت  7

Source: Logistic performance index 2015-16 , World Bank 
 

) وضعيت ايران را در مقايسه با كشورهاي منتخب منطقه در زيرشاخصهاي حمل و نقل نشان ميدهد. همچنانكه مالحظه ميگردد، 4جدول (  
راي ب رتبه ايران در مقايسه دو كشور تركيه و عربستان بدتر و در مقايسه با آذربايجان بهتر است. بدتر بودن وضعيت ايران، هزينه مبادالتي را

  صادراتي كشور در مقايسه با دو كشور ديگر به همراه دارد. كاالهاي 
  

  2015):رتبه ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه در زيرشاخصهاي حمل و نقل در سال 4جدول(
  آذربايجان*  عربستان  تركيه  ايران  كشور
  125  52  34  96  كلي

  113  48  35  88  الملليحمل و نقل بين
  149  54  36  82  ها و جابجاييكيفيت زيرساخت

                   Source: Global Enabling Trade Index 2016. World Economic Forum 

  است. 2014* آمار آذربايجان مربوط به سال                                 
  

اي هاي لجستيكي آن براستفاده از ظرفيتترديدي نيست كه تا زمان بهبود اين شرايط، قرار گرفتن در محيط تجارت جهاني براي كشور و 
  جايگيري در زنجيره ارزش جهاني با دشواري همراه خواهد بود.

  

  ظرفيتهاي قانوني بخش حمل و نقل -2
  الف) برنامه ششم توسعه:

 گذاري بخش غيردولتيتقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايهبه  52در ماده  -1

 ور اشاره داردبه توسعه صنعت هوايي كش 53در ماده  -2

حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد به  54ماده  -3
 ميپردازدنياز 

) منابع %1درصد(و افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه ساالنه، يك... هاي) حمل ونقل ريلي، تكميل و اجراي طرحهاي(پروژهبه  57ماده  -4
حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازي اختصاص دهد تا طرحهاي حمل و نقل ريلي با 

 .يافته اجراء گردداولويت مناطق كمترتوسعه

بيني شده در بودجه سنواتي بع پيشتضمين تسهيالت و تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري شهرها و حومه آنها از محل منابه  58ماده -5
 اشاره دارد.

  ب) سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي 
  هاي مورد نيازگسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت: 10در بند  -1
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  اي و دريايي):چالشهاي بخش حمل و نقل كشور(با تاكيد بر جاده -3
هاي بنادر موجب ها و پسكرانهها در زيرساختصادراتي كشور، برخي ناكارآمديبا وجود سهم قابل توجه مد دريايي در حمل و نقل كاالهاي 

  اند. افزايش هزينه صادرات شده
 ها عبارتند از: عمده اين ناكارآمدي  
 ها (خالي ماندن حدود نيمي از ظرفيت آنها)، وري پايين بنادر عليرغم عدم بكارگيري كامل ظرفيت اين زيرساختبهره  
  هاي خدمات بندري،تعرفهباال بودن 

هاي ها در بنادر ايران نيز هزينه باالدستي زيادي در مقايسه با ساير بنادر خليج فارس براي شركتبراي پهلوگيري كشتي
آورد كه دليل آن هم ناگزير كردن سازمان بنادر و دريانوردي به افزايش ظرفيت بنادر و كشتيراني و مالكان كشتي به وجود مي

هاي بندري از محل عوايد خود سازمان است كه اين سازمان را از حالت يك نهاد حاكميتي به يك ابزار بازرگاني و پروژهاجراي 
 ساز درآورده است.پول

   باال بودن زمان و هزينه انتظار و بارگيري و تخليه كشتي در بنادر  
 هاي درگير در فرآيندهاي گمركي و بندريعدم هماهنگي سازمان 

 ها در زنجيره پشتيباني بندرينارسايي 

 وجود بارهاي يك طرفه 

 مازاد ظرفيت در ناوگان حمل و نقل دريايي 

  
با توجه گستردگي مساحت كشور و بعد مسافت با بازارهاي صادراتي قابل دسترسي از طريق خشكي و نيز بنادر كشور، استفاده از ريل بسيار 

ي از گيراي، ريلي و دريايي در سطح كشور مانع از بهرهونقل جادهچگي بين شقوق مختلف حملباشد. اما عدم وجود يكپارتر ميمقرون به صرفه
  هاي حمل شده است. صرفه مقياس شيوه

همچنين عدم وجود شبكه ريلي در افغانستان و عدم دسترسي مستقيم ريلي به عراق، از جمله موانع توسعه صادرات ريلي است. با توجه به 
گيرد. صورت مي لي با دو كشور فوق به عنوان بازارهاي صادراتي مهم ايران، عمده صادرات كاال به اين كشورها از طريق جادهعدم وجود اتصال ري

  اي كاال به اين كشورها و برخي ديگر از كشورهاي همسايه با موانع مختلفي روبروست. ونقل جادهحمل
  عمده اين موانع عبارتند از: 

  هاي ايراني، عدم صرفه اقتصادي و يا عدم امنيت كاميونعدم حمل يكسره به دليل  
 اي دسترسي به مرزهاي ايران با اين كشورها، عدم وجود بزرگراه يا آزادراه در خطوط جاده  
 ونقل بين المللي نظير هاي حملعدم وجود يا اجرايي شدن كنوانسيونTIR ،CMR  ،و ... با اين كشورها  
 هاي كشور مقصد، هاي ايراني نسبت به كاميونميونباال بودن هزينه حمل توسط كا  
 المللي به دليل سنتي بودن ساختار و رويكردهاي آنها، ونقل بينهاي حملعدم توانمندي شركت  
   وجود پديده خودمالكي در ناوگان باري  
 ايعمر باالي ناوگان جاده 

  صادراتي.كارايي پايين موافقت نامه حمل و نقل امضاء شده با كشورهاي مقصد 
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 جمع بندي و راهكارها: -4

  خالصه گزارش حاضر با هدف بررسي جايگاه حمل و نقل در اقتصاد كشور (مشكالت و چالشها و راهكارهاي بهبود آن) به شرح زير ميباشد: 
كل  افزوده درصد از ارزش 8افزوده بخش خدمات و  درصد از ارزش 16طور متوسط  به 1383-1394نقل طي سالهاي  و بخش حمل -1

  .را به خود اختصاص داده است درصد بود) 08/9اين سهم  1394(در سال  كشور
تا سال  1383) از سال 1390گذاري در حمل و نقل (به قيمت ثابت سال بر اساس آمار حسابهاي ملي بانك مركزي، ارزش سرمايه -2

المللي هاي بيناست كه با مطابق با شروع تحريم درصد مواجه بوده است. اين در حالي 2/7روندي صعودي داشته با نرخ ساالنه  1390
هزار ميليارد ريال كاهش يافته است. قطعا اين روند با توجه به  165930هزار ميليارد ريال به  270674اين روند كاهنده شده است و از 

نها از رقابت دور نگه خواهد وضعيت نه چندان مناسب زيرساختهاي حمل و نقل در مقايسه با كشورهاي منتخب، كشور را نسبت به آ
پيش بيني شده  ريالهزار ميليارد  1900اين در حالي است كه در برنامه ششم توسعه براي توسعه حمل و نقل اعتباري معادل داشت. 

  شود.اعتبار هزينه ريال هزار ميليارد  400 حدود براي توسعه اين بخش ساليانه بايد ، لذااست
درصد  8/9به  1394درصد بوده كه در سال  2/18بالغ بر  1383مركزي، سهم بخش دولتي در سال  بر اساس آمارهاي منتشره بانك -3

هاي هوايي و دريايي بوده است كه نشان دهنده سهم چشمگير بخش خصوصي كاهش يافته است. اين ميزان سهم نيز عمدتاً در بخش
  است.

ه بيشترين نوسانات در بخش حمل و نقل ناشي از بخش دولتي بوده نگاهي به روند ارزش افزوده بخش حمل و نقل حاكي از آن است ك -4
  تا بخش خصوصي و از سوي ديگر بخش خصوصي نقش پر رنگتري در ايجاد ارزش افزوده داشته است.

باني يبا وجود اهميت مقوله حمل و نقل و لجستيك در پشتباشد. حمل و نقل دريايي بيشترين سهم در ميان انواع حمل و نقل را دارا مي -5
دهند كه لجستيك و حمل و نقل دريايي هنوز جايگاه مطلوب خود را در كشور از توليد و تجارت داخلي و خارجي كشور، آمارها نشان مي

درصد تناژ صادرات  86، حدود 1394است. مطابق آمار بازرگاني خارجي كشور، در سال در مقايسه با ساير كشورهاي دريايي دنيا نيافته 
ونقل دريايي صورت گرفته است. همچنين، سهم بنادر از ترانزيت كاال از كشور در تناژ واردات كاال در كشور از طريق حملدرصد  93و 

 باشد ولي همچنان امكان بهبودونقل دريايي در تجارت و بازرگاني كشور ميباشد كه بيانگر نقش باالي دريا و حملدرصد مي 71حدود 
  و نقل در تجارت خارجي كشور وجود دارد. و ارتقاي جايگاه اين مد حمل

درصد و براي مواد خام  25تا  18نقل از قيمت تمام شده براي كاالهاي صادراتي نيمه فرآوري شده طبق برآوردها، سهم هزينه حمل و  -6
. بر اساس درصد است 18درصد است. اين در حالي است كه اين مقدار براي كاالهاي صادراتي كشورهاي صنعتي حدود  35تا  30

درصد بوده و در مقابل، متوسط جهاني  12ونقل از قيمت تمام شده كاالي توليدي كشور حدود هاي حملبرآوردي ديگر، سهم هزينه
 4/19هاي لجستيكي از قيمت تمام شده كاالهاي توليدي كشور، اين مقدار به درصد است. در مورد سهم كل هزينه 7تا  6اين رقم بين 

 رسد.درصد مي 3/11تا  7/9متوسط جهاني درصد در مقابل 

سال)، متوسط  5/16هاي ديگر بخش حمل و نقل كشور نشان ميدهد كه اين بخش از عمر باالي ناوگان (متوسط نگاهي به برخي ويژگي -7
ا براي نقل ر ها افزايش هزينه تمام شده حمل وبرد. اين شاخصسرعت تردد و كيلومتر طي شده پايين نسبت به متوسط جهاني، رنج مي

  كاالها نشان ميدهد. 
 دهد كه وضعيت ايران درالمللي ايران با كشورهاي منتخب (تركيه، آذربايجان و عربستان) نشان ميمقايسه وضعيت حمل و نقل بين -8

  جدي است  مقايسه با آنها چنداني مناسب (چه به لحاظ خدمات و چه از لحاظ زيرساخت حمل و نقل) نبوده و نيازمند انجام اقدامات
هاي بنادر ها و پسكرانهها در زيرساختبا وجود سهم قابل توجه مد دريايي در حمل و نقل كاالهاي صادراتي كشور، برخي ناكارآمدي -9

  ها عبارتند از: عمده اين ناكارآمدياند. موجب افزايش هزينه صادرات شده
 بودن زمان و هزينه انتظار و بارگيري و تخليه كشتي در بنادر، هاي خدمات بندري، باالوري پايين بنادر، باال بودن تعرفهبهره

، وجود بارهاي يك طرفه ها در زنجيره پشتيباني بندرينارساييهاي درگير در فرآيندهاي گمركي و بندري، عدم هماهنگي سازمان
 و مازاد ظرفيت در ناوگان حمل و نقل دريايي
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بازارهاي صادراتي قابل دسترسي از طريق خشكي و نيز بنادر كشور، استفاده از ريل  با توجه گستردگي مساحت كشور و بعد مسافت با -10
اي، ريلي و دريايي در سطح كشور مانع ونقل جادهباشد. اما عدم وجود يكپارچگي بين شقوق مختلف حملتر ميبسيار مقرون به صرفه

  هاي حمل شده است. گيري از صرفه مقياس شيوهاز بهره
جود شبكه ريلي در افغانستان و عدم دسترسي مستقيم ريلي به عراق، از جمله موانع توسعه صادرات ريلي است. با توجه همچنين عدم و -11

 به عدم وجود اتصال ريلي با دو كشور فوق به عنوان بازارهاي صادراتي مهم ايران، عمده صادرات كاال به اين كشورها از طريق جاده
 گيرد. صورت مي

  عمده اين موانع عبارتند از: ي كاال به كشورهاي همسايه با موانع مختلفي روبروست. اونقل جادهحمل -12
اي دسترسي به مرزهاي ايران با اين كشورها، باال بودن هزينه حمل عدم حمل يكسره، عدم وجود بزرگراه يا آزادراه در خطوط جاده

ن المللي به دليل سنتي بودونقل بينهاي حملتوانمندي شركتهاي كشور مقصد، عدم هاي ايراني نسبت به كاميونتوسط كاميون
اي و كارايي پايين موافقت نامه حمل و نقل ساختار و رويكردهاي آنها، وجود پديده خودمالكي در ناوگان باري، عمر باالي ناوگان جاده

  امضاء شده با كشورهاي مقصد صادراتي.
  راهكارها:

 رمنطقه بويژه كشورهاي حاشيه خليج فارسد رقابتي گذاريقيمت ساختار ايجاد 

 مناطق اين از بار بيشتر سهم و كسب هندوستان و شرقي جنوب آسياي منطقه بر تمركز 

 افغانستان و مركزي آسياي مورد نياز ترانزيتي بار از رقبا بين در سهم بيشترين كسب 

 ايران بنادر به كشتيراني ثابت مسيرهاي ايجاد 

 ايران به علي جبل از شده ترانشيپ كاالي جذب 

 وحمل و نقل جهاني. اقتصاد با ايران حمل و نقل دريايي و اقتصاد سويه دو تعامل  
 ايران جنوب و شمال كشورهاي بين ارتباطي پل مناسبترين عنوان به كشور اي منطقه موقعيت از گيري بهره 

 ترانزيتي. قابليت و جغرافيايي موقعيت مزيت از استفاده براي ارتباطي داالنهاي تجهيز و گسترش 

 منطقه در بنادر ارزانترين ايجاد راستاي در بنادر هاي تعرفه اصالح 

 منطقه در بنادر ترين سريع ايجاد راستاي در كشور بنادر تجهيز 

 دركشور. كاال ترانزيت حجم و بازرگاني مبادالت رشد با متناسب بازرگاني، بنادر برداري از  بهره 

  تجارت  ونقل و تسهيلهاي لجستيكي (با هدف تقويت يكپارچگي بين شقوق حملتوسعه و فعاليت انواع هابتدوين سازوكارهاي قانوني
 المللي)بين

 هاي خدمات لجستيك طرف سوم (با هدف ارايه خدمات لجستيكي با گيري شركتتدوين سازوكارهاي قانوني و حمايتي براي شكل
 كيفيت و ارزش افزوده به صاحبان كاال از جمله

 اي المللي و رفع موانع صادرات جادهونقل بينهاي حملنامهمذاكره با كشورهاي عراق و افغانستان براي انعقاد موفقت 

 هاي ريلي دو كشورمذاكره با مقامات عراقي براي رفع موانع برقراري اتصال بين شبكه 

 عبور كاال) اي (با هدف افزايش سرعتتدوين راهكارهاي تسهيل تجارت در نقاط مرزي جاده 

 ايتدوين سازوكارهاي تشويقي براي تسريع نوسازي ناوگان باري جاده 

 هاي لجستيكي در دست احداث كشور نظير بندر خشك آپرين و پارك لجستيك بندر شهيد رجايياندازي هابتسريع در احداث و راه  
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  منابع و ماخذ: 
 ايسالنامه آماري، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده -1

 1394، خدمات و زيرساختهاي لجستيكي در برنامه ششم توسعهموسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني،  -2

 بانك مركزي، حسابهاي ملي، سالهاي مختلف -3

بررسي ركود اقتصاد جهاني و تحريم ها در صنعت حمل و  نقل ")، 1392آزاده ، سعيد ( مرتضي پور، سيد محمد، يحيي پور ، يوسف و  -4
 ام همايش هماهنگي ارگانهاي دريايي كشور.21، "هاي موجوددريايي و چالش 

 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي -5

  قانون برنامه ششم توسعه -6
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 ميليارد ريال -): ارزش افزوده بر حسب فعاليتهاي اقتصادي با تاكيد بر بخش خدمات 1جدول (

  ثابت به قيمتهاي
  1390سال 

 سال

1383 1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  1393  1394  

  5946680  6042535  5854329  5873423  6364369  6175274  5840800  5840481  5844885  5476337  5199769 4945369  ناخالص داخلي توليد

  50250  56145  54405  48492  47827  41452  34483  34304  29589  26792  23946  22451  معدن

  730920  766482  709792  749131  780967  739220  668986  618820  600123  588494  545269  493437  صنعت

  3201959  3277191  3231108  3159254  3113076  2992704  2841267  2810812  2847349  2609697  2435726  2271625  گروه خدمات

  486091  514086  504941  501210  485122  481428  462356  437063  409706  379830  351455  334480  حمل ونقل

  420524  448984  441404  437811  421630  415507  401767  385609  359514  331501  301678  288496  جاده اي

  6690  6270  7517  10109  8547  10621  9435  7149  7612  7056  14377  13546  ريلي

  58877  58832  56020  53289  54945  55300  51153  44305  42580  41273  35401  32437  هوايي و دريايي

             ماخذ: حسابهاي ملي، بانك مركزي، سالهاي مختلف.

  
  

 درصد -): رشد ارزش افزوده بر حسب فعاليتهاي اقتصادي با تاكيد بر بخش خدمات 2جدول (

  بخشها
 سال

  متوسط دوره  1394  1393  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385 1384

 1,7  -1,6  3,2  -0,3  -7,7  3,1  5,7  0,0  -0,1  6,7  5,3 5,1  ناخالص داخلي توليد

  7,6  -10,5  3,2  12,2  1,4  15,4  20,2  0,5  15,9  10,4  11,9  6,7  معدن

  3,6  -4,6  8,0  -5,3  -4,1  5,6  10,5  8,1  3,1  2,0  7,9  10,5  صنعت

  3,2  -2,3  1,4  2,3  1,5  4,0  5,3  1,1  -1,3  9,1  7,1  7,2  گروه خدمات

  3,5  -5,4  1,8  0,7  3,3  0,8  4,1  5,8  6,7  7,9  8,1  5,1  حمل ونقل

  3,5  -6,3  1,7  0,8  3,8  1,5  3,4  4,2  7,3  8,5  9,9  4,6  جاده اي

  -6,2  6,7  -16,6  -25,6  18,3  -19,5  12,6  32,0  -6,1  7,9  -50,9  6,1  ريلي

  5,6  0,1  5,0  5,1  -3  -0,6  8,1  15,5  4,1  3,2  16,6  9,1  هوايي و دريايي

             سالهاي مختلف. ماخذ: حسابهاي ملي، بانك مركزي،
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  پيوستها: 
  برنامه ششم توسعه: 

گذاري بخش غيردولتي در اين زمينه و تسريع و تسهيل اجراي منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلي و ترغيب سرمايهبه  ‐52ماده 
 :نقل و حمل نوع اين در شدهارائه خدمات  ها) و افزايش رضايتمندي و اقبال عمومي ازطرحها(پروژه

 مناطق در گذاريسرمايه مانند شهريبرون و شهريدرون ريلي نقل و حمل از  برداريگذاري بخش غيردولتي در احداث و بهرهسرمايه -الف
 .بود خواهد يافتهكمترتوسعه مناطق در گذاريسرمايه با مرتبط مقررات و قوانين كليه مشمول و شده تلقي يافتهكمترتوسعه

) قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ 12) ماده (12هاي مذكور در بند (بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلي عالوه بر معافيتماليات  -ب
 .صفر محاسبه خواهد شد

هاي كلي ) قانون اساسي و قانون اجراي سياست44هاي كلي اصل چهل و چهارم (وزارت راه و شهرسازي موظف است با رعايت سياست -پ
اي مصوب هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومهو الحاقات بعدي آن و قانون حمايت از سامانه 1387) قانون اساسي مصوب 44اصل چهل و چهارم (

اي و ساخت اي را با هدف ساماندهي حاشيه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلي حومهشركت حمل و نقل ريلي مسافري حومه 22/5/1385
هاي مربوطه متولي آهن جمهوري اسالمي ايران تشكيل دهد. اين شركت با همكاري شهردارياي در زيرمجموعه شركت راهمهخطوط مستقل حو

طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ريلي باشد. فعاليت شركتهاي قطارهاي شهري بهاي در كشور ميكليه امور حمل و نقل ريلي مسافري حومه
االجراء شدن اين قانون به پيشنهاد ماه پس از الزماي ظرف مدت ششي مسافري حومهريل نقل و حمل شركت سنامهاسا   حومه بالمانع است.

  .رسدمشترك سازمان، وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي
 –53ماده 

ابسته و شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران مشمول شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و شركتهاي فرودگاهي و -الف
 .شوندمي 7/7/1370مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 

االجراء شدن اين قانون نسبت به بازنگري از طريق تمهيدات قانوني و لغو تخفيفات تكليفي و معافيت در دولت موظف است از زمان الزم -ب
از خدمات ناوبري هوايي، فرودگاهي، نشست و برخاست، خدمات پروازي، واگذاري اماكن و ساير موارد مرتبط و واقعي نمودن  برداريزمينه بهره

  .نرخ آنها اقدام نمايد
گذاري در بخش هوايي غيرنظامي، سازمان هواپيمايي كشوري موظف است، به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل هوايي، ترغيب سرمايه -پ
ال بنيان و انتقها و ارتقاي سطح علمي و فني صنعت هوايي كشور با رعايت اصل حمايت از صنايع داخلي دانشها و سرمايهري از ظرفيتگيبهره

كرده، برنامه مدوني به منظور تحقق اهداف ذيل تهيه و پس از تأييد فناوري پيشرفته به داخل و همچنين ايجاد اشتغال براي نيروهاي تحصيل
 :ي هواپيمايي كشوري به اجراء بگذاردعالشوراي

 هاي مبتني بر توسعه پايدارمشيهاي توسعه ناوگان هوايي كشور با رعايت خطبيني و مديريت نيازمنديپيش-1

 سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير الزم براي چگونگي تأمين انواع هواپيما و بالگردهاي مورد نياز ناوگان حمل و نقل هوايي كشور با -2
 المللي با اولويت حمايت از توليد داخليهاي مشترك داخلي و بينهمكاري

سياستگذاري و لحاظ كردن تدابير الزم جهت مشاركت صنايع هوايي داخلي با اولويت بخش خصوصي در ساخت و توليد انواع هواپيما و  -3
 .پذيردبالگردهايي كه تأمين و خريد آنها از خارج كشور صورت مي

ور حمايت از اقتصاد دانش بنيان و تقويت و توسعه صنعت هوايي، تمامي شركتهاي فعال در اين صنعت در حوزه هاي طراحي، به منظ -ت
يني بساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمير و نگهداري انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجراي اين قانون از قوانين و سياستهاي حمايتي پيش 

 .كتهاي دانش بنيان برخوردار خواهند بودشده و مصوب براي شر

 .بود خواهد جمهوررئيس فناوري و علمي معاونت عهده بر ها حمايت اين  صالحيت احراز و برخورداري از -تبصره

مؤسسات ها و ) قانون حمايت از شركت7) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجراي برنامه در بخش مغايرت بر ماده (53تبصره بند (ت) ماده (
 .ها و اختراعات حاكم استسازي نوآوريبنيان و تجاريدانش

  .سفارش ساخت هواپيما و بالگرد به سازندگان داخلي از پرداخت هزينه هاي ثبت سفارش معاف خواهد بود -ث
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هاي كشور و راه و شهرسازي ضمن وزارتخانهجمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس 
اي حمايت از سازندگان داخلي تجهيزات مورد نياز صنعت حمل و نقل ريلي شهري و بين شهري، خريد خارجي تجهيزات مورد نياز را به گونه

ر و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح سازماندهي نمايد كه ضمن رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمينن نيازهاي كشو
با اصالحات و الحاقات بعدي به ازاي خريدهاي خارجي، انتقال فناوري به داخل كشور  1/5/1391هاي مستقيم مصوب ) قانون ماليات104ماده (

ت تجهيزات مورد نياز صنعت حمل ) دانش طراحي و ساخ%85صورت گيرد به نحوي كه تا پايان اجراي قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (
ي او نقل ريلي شهري و بين شهري با كمك و استفاده از نهادهاي علمي و فناوري ملي نظير جهاد دانشگاهي، دانشگاهها و مراكز پژوهشي و شركته

  .بنيان داخلي صورت گيرددانش
 -57ماده 

كردن مسيرها و احداث خطوط برقي و حمل ونقل ريلي، دوخطههاي) منظور تكميل و اجراي طرحهاي(پروژهدولت مكلف است به -الف
) منابع حاصل از فروش نفت و %1درصد(خصوصي و افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه ساالنه، يك -هاي دولتيالسير، عالوه بر مشاركتسريع

ته يافهاي حمل و نقل ريلي با اولويت مناطق كمترتوسعهگاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازي اختصاص دهد تا طرح
 .اجراء گردد

ريزي شود كه درطول اجراي اي برنامهگونهبه 18/9/1386با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب  -ب
 .) برسد%20درصد(ريلي مسافر حداقل به بيستو سهم حمل و نقل ) %30درصد(قانون برنامه سهم حمل و نقل ريلي بار حداقل به سي

 58ماده 

ده در بيني شدولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيالت و تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهري شهرها و حومه آنها از محل منابع پيش  -
جهيزات مربوط با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان نحوي اقدام نمايد كه تا پايان اجراي قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تبودجه سنواتي به

باا اصالحات بعدي آن به خطوط ريلي شهري اضافه  1/5/1391توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 
  .ها نيز موظفند نسبت به توسعه قطار شهري از محل منابع خود اقدام نمايندشود. شهرداري

  سياستهاي اقتصاد مقاومتي: 

  :و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق صادرات كاالها هدفمند از جانبهحمايت همه : 10بند 

  .هاي مورد نيازگسترش خدمات تجارت خارجي و ترانزيت و زيرساخت -2

 




