
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:های خبری و فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 شيرسوار علي قنبري پژوهشگر:

 پژوهشي: نشست

 هاي وزارت راه و شهرسازي دهه فعاليت دستاوردهاي چهار 

 )حوزه حمل و نقل جاده اي(

 سياسيمعاونت 
 سياسي اهياداره ژپوهش
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 مقدمه و طرح مسئله 

. نیست هپوشید کسی بر وزيمرا معاجو جتماعیو ا سیاسی دي،قتصاا مختلف دبعادر ا نقل و حمل نقشو  هجایگا

 يهاشبکه قعو در وا هشد بمحسو يبشر معاجودر  ازنمتوو  ارپاید توسعه صلیا يهاپایهاز  یکی نقل و حمل

 یندآفردر . نددار تنگاتنگ طتباار جتماعیا لتاعدو  منیتا د،قتصاا نهمچو مهمی يهامؤلفه با نقل و حمل

 شدر خنر به ستیابیو د نقل و حمل شگستر نمیا مستقیمی همبستگی ،هارکشو جتماعیو ا ديقتصاا توسعه

 دقتصاا لتحوو  شدر ايبر یربناییو ز ساسیا يهافعالیت جملهاز  نقل و حمل يهافعالیتدارد و  دجوو ديقتصاا

 . شوندمی بمحسو

جو نمود. اول آنکه  توان در سه عامل عمده جست واي را مینقل جاده افزون جهانی نسبت به حمل و تمایل روز

اي به نقل جاده هاي مدرن و بهتر شدن عملکرد وسایل نقلیه، حمل وهاي اخیر با ساخت شبکه راهدر سال

 ها اهمیت هزینه حمل و. دوم آنکه با توسعه اقتصادي ملتیافته است تريفزونی وسیع کارآیی اصورت انقالب

باشد که این خود تاثیر قابل توجهی روي هزینه کل جه بیشتر معطوف به سرویس بهتر مینقل کاهش یافته و تو

ب به خاطر نقل ریلی اغل شود، اقتصادي بودن حمل ونکه وقتی هزینه کل تولید مطرح میو توزیع دارد. سوم ای

 لومتریک هزار 63 یانقالب اسالم یروزیپ یدر ابتدا شهرسازیوزارت راه و  یتحت حوزه استحفاظ یطول راهها 

راه احداث شده  لومتریهزار ک 153دهه  4 نیا یاست که ط دهیرس لومتریک هزار 216بوده که هم اکنون به 

انواع راه احداث  لومتریک 3927 همدت بطور متوسط ساالن نیبرابر( در ا 3/4معادل  شیدرصد افزا 243) است

 شده است.

 چهار دهه پس از پیروزی  یبوده که ط لومتریک 350کشور  یهاراه آزاد زانیماسالمی پیروزی انقالب  یابتدا در

 .برابر( 7عادل م شیدرصد افزا 586)  است دهیرس لومتریک 2401انقالب اسالمی، به 

 چهار دهه پس از پیروزی  یبوده که ط لومتریک 174پیروزی انقالب اسالمی  یکشور در ابتدا هایبزرگراه زانیم

مدت بطور  نیبرابر( در ا 97معادل  شیدرصد افزا 9567)  است دهیرس لومتریک 16820انقالب اسالمی، به 

 بزرگراه احداث شده است. لومتریک 427متوسط ساالنه 

 بوده که هم اکنون به  لومتریک27،422انقالب  یروزیپ ی)آسفالت و شوسه( در ابتدا ییروستا هایطول راه

 2582مدت بطور متوسط ساالنه  نیبرابر( در ا 4/7درصد معادل  367) است دهیرس لومتریک 128،138

 .است شده اضافه روستایی شوسه و آسفالت هایبه راه لومتریک

 2303نصب  نیو همچن نیسنگ یخودروها زهیمکان یفن نهیمرکز معا 155و  یرفاه یمجتمع خدمات 724 جادیا 

 یمنیکشور با هدف حفظ ا یسامانه ثبت تخلفات در راهها 1119و  ینظارت نیدورب 759دستگاه تردد شمار و 

 .باشدیم یالب اسالمانق یروزیپس از پ یقابل توجه وزارت راه و شهرساز یکشور از دستاوردها یدر راهها
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خصوص  تاخیر در تحویل و سایر کمبودهاي موجود در سرویس مورد تردید قرار گرفته و اهمیت عامل زمان در

نماید. حتی زمانی که حمل با راه آهن اي را روزافزون مینقل جاده ذیر، رونق و اهمیت حمل وکاالهاي فسادپ

اي انتخاب شود. از نقل جاده هاي توزیع باز هم حمل ورانی هزینهتر از کامیون باشد، ممکن است به علت گارزان

هاي این شیوه سفر، انعطاف پذیري در انتخاب مسیر و مقدار بار، کنترل دائمی روي کاال در طی جمله ویژگی

 . باشدت نسبی باال و ارزانی توام آن میمسیر، امنی

هاي کشور اعم از زمینی راهزیرساخت و نگهداري دار تأمین وزارت راه و شهرسازي در زمینه حمل و نقل عهده

آهن(، دریایی و هوایی در راستاي دستیابی به سیستم متوازن ترابري کشور با توجه به مقتضیات توسعه )راه و راه

  باشد.میامنیتی اقتصادي، اجتماعی، عمران و 

در همین راستا، گروه اقتصاد باشد میاي جادهدر حوزه حمل و نقل  گیريسرآغاز تحوالت چشمنقالب اسالمی ا

هاي وزارت دهه فعالیت چهاردستاوردهاي بررسی  هاي کارشناسی خود بهپژوهش خبري در ادامه سلسله نشست

در ، ها و جنگ تحمیلیبا وجود تحریم ايجاده در زمینه حمل و نقل 1397تا  1357راه و شهرسازي از سال 

هاي وزارت راه و دکتر مهدي قربانی، مدیر کل دفتر آمار، اطالعات و پایش برنامه با حضور آقاي 10/10/97مورخ 

 اختصاص داده است. شهرسازي

 حمل و نقل جاده اي حوزه  دستاوردهاي 

 هزار 63 یانقالب اسالم يروزیپ يدر ابتدا یوزارت راه و شهرساز یتحت حوزه استحفاظ یطول راهها 

راه  لومتریهزار ک 153دهه  4 نیا یاست که ط دهیرس لومتریک هزار 216به  بوده که هم اکنون لومتریک

 لومتریک 3927 هبطور متوسط ساالنمدت  نیدر ا برابر( 3/4معادل  شیدرصد افزا 243) احداث شده است.

 احداث شده است. انواع راه

 دهه پس از  چهار یبوده که ط لومتریک 350 کشور یهاراه آزاد زانیمپیروزي انقالب اسالمی  يابتدا در

 . برابر( 7معادل  شیدرصد افزا 586) است دهیرس لومتریک 2401، به پیروزي انقالب اسالمی

 :  به توانیم یاحداث شده پس از انقالب اسالم یهاراه آزاد نیاز مهمتر

  لومتریک 152راه حرم تا حرم  از قم تا گرمسار به طول  احداث آزاد .1

 لومترکی 104 طول به کاشان –محور قم  .2

 لومتریک 287به طول زتبری –راه زنجان  آزاد .3

 لومتریک 189زنجان بطول  –نیراه قزو آزاد .4

  لومتریک 180 یبیهمدان بطول تقر –راه ساوه آزاد .5

  لومتریک 130رشت به طول  -نیراه قزو آزاد .6

  لومتریک 104پل زال به طول   -راه خرم آباد  آزاد .7

  متر لویک 45به طول   مشکاندی –پل زال  .8
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  کیلومتر بوده که طی چهار دهه پس از  174در ابتداي پیروزي انقالب اسالمی  های کشوربزرگراهمیزان

در این  .برابر( 97درصد افزایش معادل  9567) کیلومتر رسیده است  16820می، به پیروزي انقالب اسال

 .احداث شده است کیلومتر بزرگراه 427بطور متوسط ساالنه مدت 

 :توان به قالب اسالمی میهای احداث شده پس از اناز مهمترین بزرگراه

 کیلومتر 109یزد به طول  –از کرمان  هاییاحداث بخش

 کیلومتر 123یزد به طول  –نایین 

 کیلومتر 380اصفهان به طول  –آباده  -شیراز

  کیلومتر 36اصفهان به طول  –دلیجان 

 کیلومتر 65سلفچگان بطول  –محور اراک 

 کیلومتر 36دلیجان بطول  –سلفچگان 

 کیلومتر  150و  100اهواز بطول تقریبی  –و اندیمشک  اهواز –آبادان  محورهاي

 کیلومتر  200سورمق بطول تقریبی  –یزد و یزد –محورهاي بافق 

  کیلومتر بوده که  طی چهار دهه پس از پیروزي  13759در ابتداي پیروزي انقالب  های اصلیراهطول

کیلومتر 12107کیلومتر رسیده است که در مقایسه با آغاز انقالب اسالمی  25866انقالب اسالمی به  

 کیلومتر راه اصلی 310بطور متوسط ساالنه در این مدت  .(برابر 1/8درصد معادل  88) افزایش داشته است

 .احداث شده است

  نون که هم اک کیلومتر بوده27،422در ابتداي پیروزي انقالب  های روستایی )آسفالت و شوسه(راهطول

 2582توسط ساالنه بطور مدر این مدت  .(برابر 4/7درصد معادل  367)کیلومتر رسیده است 128،138به 

 اضافه شده است.های آسفالت و شوسه روستایی کیلومتر به راه

 

 ایهای زیر ساخت جادهمقایسه شاخص

 واحد شاخص ردیف
 تا پیروزی انقالب

 (1357)موجودی 
 میزان برابری درصد رشد 1396سال 

 7 586 2401 350 کیلومتر هاطول آزادراه 1

 97 9567 16820 174 کیلومتر هاطول بزرگراه 2

 1/8 88 25866 13759 کیلومتر طول راههای اصلی 3

 4/7 367 128138 27422 کیلومتر )آسفالت و شوسه( روستاییطول راههای  4
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  مچنین نصب ه اینه فنی مکانیزه خودروهای سنگین ومرکز مع 155و  مجتمع خدماتی رفاهی 724ایجاد

های کشور با هدف حفظ بت تخلفات در راهسامانه ث 1119دوربین نظارتی و  759و  دستگاه تردد شمار 2303

-ی قابل توجه وزارت راه و شهرسازی پس از پیروزی انقالب اسالمی میاز دستاوردها کشورهای ایمنی در راه

 باشد.

  هزار دستگاه رسیده  338ه به هزار دستگا 178دهه اخیر از  2اي کشور طی جاده ناوگان باریتعداد

 . برابر( 1/9معادل  شی)افزا است

 شده است در حالیکه  انجام نمیاي در بخش جاده ترانزیتیونه وزي انقالب اسالمی هیچگتا قبل از پیر

 . میلیون تن رسیده است 9/3طی چهار دهه پس از پیروزي انقالب اسالمی میزان ترانزیت  به 

  میلیون تن بار توسط  69 میلیون مسافر و جابجایی 54مدیریت برای سفردر ابتدای پیروزی انقالب اسالمی

میلیون تن  428میلیون مسافر و   154که این میزان در حال حاضر به  پذیرفتوزارت راه و ترابری انجام می

 . رسیده استبرابر وضعیت قبل  6و  3بار یعنی به ترتیب 

 

 ایو نقل جادهعملکردی حمل  های مقایسه شاخص

 واحد شاخص  ردیف
 تا پیروزی انقالب

 (1357)موجودی 
 میزان برابری درصد رشد 1396سال 

1 
 ای مسافرجادهجابه جایی 

 ) با صورت وضعیت(
 3 185 154 54 میلیون نفر

2 
 جابه جایی کاال 

 )با بارنامه (
 6 520 428 69 میلیون تن

 - 107 9.3 _ میلیون تن ترانزیت جاده ای 3
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  جاده اي  هاي حمل و نقلخصوص زیرساختجایگاه ایران در دنيا و منطقه در 

هاي مناسب حمل و نقل همواره از شرایط رقابت پذیري است و وضعیت ایران در ارکان دوازدهگانه زیرساخت

پذیري جهانی بر اساس آمارهاي بانک جهانی مطابق  زمان نخستین حضور در گزارش رقابترقابت پذیري از 

 جدول زیر است:

 نخستین حضوررتبه ایران در ارکان دوازدهگانه شاخص رقابت پذیری جهانی از 

 هاي حمل و نقل کشورمنبع : وزارت راه و شهرسازي، شرکت ساخت و توسعه زیربنا

گردیده  69و رتبه ایران در این شاخص  27/4کشور شاخص ایران معادل  137در میان  2017-2016در سال 

ها از این تگردیده است وضعیت زیرساخ 82/4ن و امتیاز آ 55است که در رکن الزامات بنیادین این شاخص 

 رکن به شرح جدول زیر است. 
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 هاوضعیت ایران در رکن زیر ساخت

 نماگرها

 2017-2018گزارش  2016-2017گزارش  2016-2015گزارش 

رتبه میان 

 کشور140
 امتیاز 

رتبه میان 

 کشور138
 امتیاز 

رتبه میان 

 کشور137
 امتیاز 

 الزامات بنیادین

 4.4 57 4.2 59 4.2 63 هارکن دوم:زیر ساخت

 4 75 4 76 3.9 76 های حمل و نقل.مخابرات.انرژیکیفیت عمومی زیر ساخت

 4 71 4.1 68 401 63 هاکیفیت جاده

 3.7 42 3.5 46 3.4 45 های ریلیکیفیت زیرساخت

 4 71 3.9 73 3.9 78 های بندریزیرساخت کیفیت

 3.7 105 3.4 111 3.2 118 های حمل و نقل هواییزیرساخت کیفیت

 422.2 53 376.9 53 282.3 56 خطوط هوایی در جا به جایی مسافران در هفته ظرفیت

 5 67 5 63 5 58 کیفیت تامین برق )قطع و وصل .نوسانات ولتاژو کیفیت

 100.1 99 93.4 104 87.8 110 نفر 100اشتراک تلفن همراه به ازای هر  تعداد

 38.3 22 38.3 23 39 22 نفر 100تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر 

 هاي حمل و نقل کشورمنبع : وزارت راه و شهرسازي، شرکت ساخت و توسعه زیربنا

 42رتبه داراي  3.7هاي ریلی با امتیاز شود ایران در شاخص کیفیت زیرساختهمانطور که در جدول دیده می

 است. 71داراي رتبه  4اي با امتیاز هاي جادهدر جهان و کیفیت زیرساخت

 یران در جداول زیر قابل رویت است : ای گروهی از کشورهای منطقه  و  اهای و جادهکیفیت زیرساخت

 هاي حمل و نقل کشورمنبع : وزارت راه و شهرسازي، شرکت ساخت و توسعه زیربنا

 

 کشور
 ایهای جادهکیفیت زیرساخت

 2017جایگاه در دنیا در سال  2016جایگاه در دنیا در سال 

 71 68 ایران

 30 28 ترکیه

 34 37 عربستان

 75 107 مصر

 68 57 اردن

 _ 26 قطر

 1 1 امارات
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  در حوزه حمل و نقل اشتغال زایي 

ستقیم، زمینه اشتتغال در ستایر سرمایه گذاري دولت در احداث زیربناهاي حمل و نقل عالوه بر ایجاد اشتغال م

 -تامین راههاي مواصالتی مناسب براي سایر بختش هتاي کشتاورزيکند و هاي اقتصادي را نیز فراهم میبخش

 .صنعتی و خدماتی ، شرط عمده ایجاد و رونق کسب و کار است
 8، 10، 13هر کیلومتر راه آهن، آزادراه، بزرگراه و راه اصلی به ترتیب معادل احداث ایجاد اشتغال مستقیم براي 

 150000بتال  بتر  ساخت و توسعه زیربناهاي حمتل و نقتل کشتور نفر می باشد لذا از بدو تاسیس شرکت 7و 

 اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
 
 در حوزه زیرساخت حمل و نقل جاده ايهاي موجود مشکالت و چالش 

  محدودیت منابع مالی و عدم تخصیص کافی  به نستبت تعتداد طترح )موجتب بتروز تتاخیر در اجتراي

ها و ...( وهمچنتین ریزيبترداران، اختتالل در برنامتهها، مشکالت اجرایی، نارضایتی مجریان و بهرهطرح

 تاثیر سوء آن 
  برنامه ششم توسعه کشورقانون  55وابستگی بودجه جاري به تخصیص اعتبارات عمرانی موضوع ماده 
 گذاري بختش المللتی( در مستیر جلتب سترمایهوجود مشکالت قانونی و موانتع اجرایتی )داخلتی و بین

 خصوصی و خارجی
 اي در بخش حمل و نقلهاي توسعهبندي طرحفقدان نظام مدون و کارآمد در اولویت 
 رانضعف توان تخصصی در مهندسان مشاور و تحلیل توان اجرایی در پیمانکا 
 هاي تملک اراضی، دادرسی، ثبت، بیمته، مالیتات و ... عدم تأمین منابع مالی نقدي براي پرداخت هزینه

 ناشی از اختصاص اسناد خزانه اسالمی و اوراق مشارکت 
 هاي عمرانیت براي اجراي طرحتخصیص بموقع، متناسب و کافی اعتبارا 

 
 ايحمل و نقل جادهحوزه راه و شهرسازي در وزارت هاي كالن اهداف و برنامه 
 

 غربی با هتدف اتصتال بته  -جنوبی و شرقی -هاي واقع در مسیر کریدورهاي شمالیارتقا و توسعه طرح

  هاي رقیبپذیري با شبکهالمللی به منظور افزایش توان رقابتکریدورهاي ترانزیتی بین
 جابجایی،کاهش زمان و هزینه سفر، کاهش تلفات و و نقل به منظور افزایش سرعت  توسعه شبکه حمل

 جویی در مصرف انرژي و ...خسارات،  صرفه
 هاي ترانزیتی و کریدورهاي اصتلی اتصال نقاط مختلف کشور از جمله مراکز صنعتی و تولیدي به شریان

 المللیو بین
 ها به شتبکه کز شهرستانها به شبکه بزرگراهی و مراافزایش سهم شبکه آزادراهی و اتصال مراکز استان

 هاي اصلیراه
 گذاري بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی بته منظتور مشتارکت در اجتراي تاکید بر جذب سرمایه

 هاطرح
 ها با ارتقاي سطح تکنولوژهاي مورد استفادهدر اجراي پروژه وري و کاهش هزینهافزایش بهره 
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 هاي نوین و روشهاي جدید در طراحی و و فناوري آشنایی بدنه کارشناسی با آخرین دستاوردهاي علمی

 اجرا در قالب برگزاري مستمر سمینارهاي تخصصی
 ها و شرح ختدمات متورد نیتاز واحتدهاي هاي پژوهشی، تدوین استانداردها، دستورالعملتوسعه فعالیت

 تخصصی 
 هاي علمتی و ز ظرفیتگیري اپژوهشی با هدف بهره-ها و مراکز علمیتوسعه و تقویت ارتباط با دانشگاه

 تخصصی 
  پیش بینی اجراي برنامه پایش طرح هاي تملک دارایی هاي سرمایه بدلیل محدودیت منابع مالی 

 

 كالم آخر  

 اريسرمایهگذ. رودمی رشما به عمومی هفار یشافزو ا ديقتصاا شدر مهم تماالزاز ا یرساختهاز يتوسعه

و  دهنمو تحریکرا  ديقتصاا يفعالیتهاو  هشد يتولید تمکاناا نشد همافر باعث یرساختهاروي ز بر مستقیم

 ديقتصاا شدو ر توسعه به نهایتو در  میشوند يقابتپذیرر دبهبو باعث تنتقاالو ا رتتجا يهزینهها کاهش با

 بحسا به ديقتصاا يتوسعه يشاخصها مهمتریناز  یکی انعنو به دهاي،جا نقلوحمل وزهمرا. مینمایند کمک

 توسعه حددو وا میبایست ديقتصاا حدوا یک يتوسعه ايبر که ندوربا ینا بر ن،نادداقتصاو ا نشناسارکا. یدآمی

 .دکر دیجارا ا دهايجا نقلیو  حمل

 ديقتصاا ندگیآن در ز مهم ثرا سه به که ستا کافی دهايجا نقلو  حمل ديقتصاا همیتا به دنپیبر ايبر

 نقلو  حمل. دشو توجه نسانیا یستز مناطق شگسترو  هنبوا تولیددر  هانمکا ییاتخصصگر یعنی ،هاننساا

 هانمکا نسبی يمزیتها حسب بر تولید مکانی دنکر تخصصی با بشر که ستا هشد باعثآن  توسعهو  ايهدجا

 مناسب مناطق بنتخاا باو  هدد یشافزرا ا ديقتصاا طبیعی منابع وريهبهر ه،نبوا تولید مینهآوردن ز دجوو به با

 . یدافزابی دخو ندگیز مطلوبیت بر ن،گوناگو اتخطر مقابلدر  یمنیو ا قلیمیا یطاشر ظلحا به د،خو ندگیز ايبر

توجهی بوده و طی  براساس آمار و اطالعات موجود سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل از کل کشور رقم قابل

-بخش حمل و نقل جادهگذشته نیز روند رو به رشدي داشته است. در این میان سهم ارزش افزوده زیر هايسال

ط به حمل و درصد ارزش افزوده بخش حمل و نقل مربو 90ها بوده و همواره بیش از اي بیش از سایر زیربخش

تر گذاري مناسبتوجه و سرمایه اي،. با توجه به بستر مناسب در زمینه حمل و نقل جادهاي بوده استنقل جاده

  رسد. نظر میدر این بخش ضروري به

 


