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جایگاه لجستیکی ایران در منطقه
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تأثیرتحتشدتبهلجستیکبخشدرایرانباالیبسیارپتانسیل

نقلوحملشبکه هایبرآمریکامتحدهایاالتتحریم هایسوء

.استگرفتهقرار

یلدلبهایرانبازاربهورودبرایبین المللیشرکت هایاجتناب

عدمبهمنجرکهکشورمالیمحدودیت هایوتحریم ها

شاخصدرراایراناست،شدهمناسبسرمایه گذاری های

ایناگرچه.می رساند100از54/7امتیازبهلجستیکریسک های

عنییآفریقاشمالوخاورمیانهمنطقهمیانگینازباالترامتیاز

ایندرحاضرکشور18بیندرراایرانامامی باشد،100از51/4

.استدادهقرارهشتممطلوبچنداننهجایگاهدرمنطقه



غیررقابتی ماندن شبکه حمل و نقل ایران در شرایط تحریم

اری تحریم های بین المللی مانع از سرمایه گذ
در زیرساخت های فرسوده حمل  و نقل 
شده اند و این مسأله برخی ریسک های 
ز امنیتی را بر این بخش تحمیل کرده و ا

آن جاکه عمدتاً سرمایه گذاران خارجی از 
ورود به این بازار منع می شوند، تحقق 

پیشرفت های مهم طی دوره میان مدت امری 
. بعید به نظر می رسد

در عین حال که ایران در بهترین موقعیت
یت برای تبدیل شدن به قطب اصلی ترانز

کاال در مسیرهای تجاری شرق به غرب قرار
گرفته است، اما مادامی که این کشور از 
ه جامعه بین الملل منزوی باشد و تحریم ها ب

ن قوت خود باقی باشند، بعید است که ای
. پتانسیل محقق شود

 جایگاه 100از 47/4ایران با کسب امتیاز ،
یازدهم را از لحاظ شاخص شبکه حمل و 
.نقل در منطقه به خود اختصاص داده است
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وابستگی بیش از حد به چین و روسیه

 میلیارد دالری چین و ایران به رشد در بخش حمل و نقل ایران به ویژه خطوط ریلی منجر خواهد شد400طرح مشارکت  .

 از . دهم مشارکت موثری داشته باش« کمربند و جاده»این موضوع باعث خواهد شد تا ایران در طرح گسترده تر چین به نام

-قم-جمله پروژه های کلیدی در بخش حمل و نقل ریلی ایران می توان به خط آهن تهران مشهد و خط آهن سریع السیر تهران

.  اصفهان اشاره کرد

ت از آن جا که تحریم ها سرمایه گذاری شرکت های غربی در ایران را به امری محال تبدیل کرده اند و این موضوع درآمدهای دول

یز به را کاهش داده است، انتظار می رود ایران برای تأمین مالی پروژه های زیربنایی خود بیش از پیش به چین و تا حدودی ن

.روسیه متکی شود
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گستردگی شبکه حمل و نقل
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برایپیشرفت هاروند،2018نوامبردرثانویهتحریم هایمجدداعمالبا•

معهجاازایرانانزوایریسکوشدمتوقفبین المللیارتباطاتتوسعه

.یافتافزایشبین الملل

یکهبکشتییکازکاالهاانتقالشیوهبهوابستگیاساس،همینبر•

راللیبین المستدودادرونددرتأخیروهزینه هادیگر،نقلوحملوسیله

کاهشنقلوحملشبکهوسعتزمینهدرراایرانامتیازودادهافزایش

.می دهد

نقل،وحملشبکهوسعتمؤلفهدر100از54/4امتیازکسبباایران•

شمالوخاورمیانهمنطقهدرواقعکشورهایبیندرراهشتمجایگاه

.استدادهاختصاصخودبهآفریقا



کیفیت شبکه حمل و نقل
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رسانیبه روزوتوسعهنیازمندواستبردهرنجسرمایه گذاریدرمحدودیتازاخیرسال هایطیایراننقلوحملزیرساخت هایکل•

.می باشد

نیازمندشدتبهریلیخطوطاست،برخوردارمنطقه ایقبولقابلاستانداردیکازایرانریلیوجاده ایشبکه هایکهحالعیندر•

.استبرقی سازیوبه روزرسانی

دواینجهیتوقابلمیزانبهتحریم هاواقعدر؛استبودهبیشترایرانفرودگاه هایوبنادروضعیتبرتحریم هاتأثیرگذاریشدت•

.دادندقرارهدفرانقلوحمل بخش

برایربنادزیرساخت هایکهاستحالیدراینواستشدههوایینقلوحملامنیتدربارهنگرانی هاییبروزموجبفرسودههواییناوگان•

.گردندمواجهچالش هاییبااستممکنتجاریمبادالتحجمافزایش

با.شودرمنجتأمینزنجیرهکاراییونقلوحملکیفیتتدریجیبهبودبهزیرساخت هادرکالنسرمایه گذاریمیان مدت،درمی رودانتظار•

از40/4ضعیفامتیازنقلوحملشبکهکیفیتزمینهدرایرانکهاستآنمعنایبهنقلوحملزیرساخت هایدرموجودضعفوجود،این

.می دهداختصاصخودبهرایازدهمرتبهآفریقاشمالوخاورمیانهمنطقهکشور18میاندرواستکردهکسبرا100



کیفیت شبکه حمل و نقل
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دواینجهیتوقابلمیزانبهتحریم هاواقعدر؛استبودهبیشترایرانفرودگاه هایوبنادروضعیتبرتحریم هاتأثیرگذاریشدت•

.دادندقرارهدفرانقلوحمل بخش



جاده ها
.استایراندربارجا به جاییشیوهرایج ترینجاده ایحمل ونقلحاضرحالدر

.می کنددتشدینیزراتأخیرهاوترافیکباالیحجممسألهاینکهاستجاده ایتأمینزنجیرهاصلیریسکجاده ای،تصادفاتباالینرخ

:نشده اندآسفالتجاده هاازدرصد19/4

ازبارحملسنگینخودروهایترددبرایجاده هاسطحمی دهدنشانموضوعاینکهشده اندآسفالتایرانجاده هایازعمده ایبخش•

.استبرخوردارمناسبیکیفیت

روندبودنزمان بروکندیموجبسازد،متصلبنادربهرامهمشهرهایکهمدرنوچندباندهبزرگراه هایفقدانوجود،اینبا•

.استشدهداخلیترانزیت
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جاده ها

:نفر است100,000نفر از هر 20/5نرخ مرگ ومیر جاده ای در ایران 

بهیمتکبه شدتکهمی شودتأمینزنجیره هایدرتأخیربهمنجرومی رودبه شمارمهممعضالتازیکیشهریمناطقدرترافیک•

.می باشندجاده ایشبکه

ایرانهبآفریقاشمالوخاورمیانهدرجاده ایمیرومرگنرخدومرتبه.استجاده ایتصادفاتباالینرخمهم،معضالتازدیگریکی•

نندگی،راضعیفاستانداردهایازناشیتصادفاتاکثر.استگرفتهقرارجهانهشتمرتبهدرلحاظاینازاین کهضمندارد،اختصاص

.می باشندغیرایمننقلیهوسایلوجاده هاازنگهدارینامناسبشرایط

وحملیجاده اشبکهطریقازکهگردندکاالهاییدرخسارتایجادبهمنجرتصادفاتکهمی شوداحتمالاینافزایشباعثموضوعاین•

.می کندایجادتأخیرتأمینزنجیرهدرمتعاقباًومی شوندنقل
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جاده ها

مثبتیتأثیرگذارازمانع،سرمایه گذاریفقدانسال هاکههستنداقتصادیرشدپیشبردبرایضروریوالزمبخش هایازیکیجاده ها•

.استشدهکشوراقتصادیپیشرفت هایبرآن ها

ازبیشسرمایه گذاریمیزاناینکهرسیده اندامضاءبهجاده ایپروژه هایزمینهدردالرمیلیارد7/6ارزشمجموعباقراردادهاییاخیراً•

درفعالیت هاافزایشخصوصدرکارشناسانمساعدانتظاراتبیانگرموضوعهمین.استدیگرزیربخشهربهیافتهتخصیصسرمایهمبالغ

.استجاده ایزیرساخت هایبخش

 هایتحریمبهمی توانموانعاینمهم ترینجملهاز.شدخواهندمتوقفژئوپلتیکمتعددموانعواسطهبهحوزهایندرپیشرفت ها•

.کرداشارهاروپااتحادیهکشورهایباروسیهپرتنشروابطوایرانعلیهشدهوضعبین المللی
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راه آهن

.داردسرمایه گذاریبهمبرمینیازواستفرسودهایرانریلیزیرساخت های•

خطوطازارهاقطشدنخارجوتصادفاتریسکافزایشموجبکاال،ترانزیتسرعتازکاستنضمن،ریلیشبکهکیفیتپایینسطح•

.شدخواهدتأمینزنجیره هایدروقفهایجادمتعاقباًوریلی
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بنادر و آبراه های داخلی

.نمودندتحمیلبنادربخشبهراسنگینیخساراتبین المللیتحریم های•

عمانداده اند،قرارهدفموردراایراناسالمیجمهورینقلوحملدولتیشرکتوایراندربندریمتصدیانویژهطوربهکهتحریم ها•

.می شوندآن هاعملیاتیتوانایی های

کشوراینردخودفعالیت هایبهایرانبنادرکانتینریعملیاتیتوانکاهشنتیجهدرنقلوحملبین المللیشرکت هایعالوهبه•

.دادندپایان
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هایشرکتنبودوبندریتأسیساتدرناکافیسرمایه گذاری 

تمامیدرفعالیت هابرنظارتجهتبندریامورمتصدیبین المللی

ایرانبندریتأسیساتوزیرساخت هاکیفیتشدهباعثایرانبنادر

قادراالً احتمبنادرمدیریتعالوهبهباشد،استانداردسطحازپایین تر

یعملیاتتوانافزایشمسألهبهمناسبنحویبهبودنخواهند

.نمایندرسیدگیبنادر



افزایش وابستگی به حمل و نقل ترکیبی
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19/8خطوطاتصالشاخصدرایرانامتیاز•

.(است151/91امتیازباالترین)است

بهیراناوابستگیافزایشبیانگرموضوعاین•

یکازشدهبارگیریمحموله هایانتقال

.استدیگروسیلهبهوسیله



فرودگاه ها
توانندبهواپیماییشرکت هایکهشدهآنازمانعتحریم هازیرااستگذاشتهتاثیرایرانهواییحمل ونقلبخشبرشدتبهتحریم ها•

.نمایندبروزرسانیراخودناوگان
.استضعیفبسیارایرانپروازهایدرایمنیاستانداردهایهواپیماهانشدنروزبهدلیلبه•
یهواپیمایخطوطباهمکاریازخارجیهواپیماییخطوطاززیادیشمارکهایناول.استداشتهدنبالبهمنفیپیامددوموضوعاین•

.استشدهکندهواییحمل و نقلبخشرشدکهایندومومی کنندخودداریایرانی
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تپیشرفازمانعنامناسبزیرساخت هایوامنیتیمسائل

.می شودایراندرکاالهوایینقلوحملصنعت

بامقایسهدر2019سالدرایرانکاالیهوایینقلوحملحجم

بودکیلومتر-تنمیلیون290/74بربالغومتوسطحددرمنطقه

درحاضرکشورهایمیاندرهشتمرتبهکسببهمنجرکه

.شدآفریقاشمالوخاورمیانه



راهکارهای پیشنهادی

توانمندکریرتقویت•

کامیون داریبخشدرخودمالکیازاجتناب•

اشخاصنهشرکت هابهبهرهکمتسهیالتارائه•

داخلیتولیداتباخارجیکامیون هایوارداترقابتووروداجازه•

نقلوحملجامعبرنامهتدوین•

نقلوحملبخش هایکلیهدرمتوازنتوسعه•

تحریم هارفعازپسخارجیسرمایه گذاریجذببرایتالش•

رسانیروزبهوتجهیزاتخریدجهتمالیتامینصندوق هایازاستفادهواجارهاوراقانتشارهمچونمالیتأمینروش هایازاستفاده•

نقلوحملصنعت
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