وًسازي وايگان حمل يوقل عمًمي جادٌ اي كاال ي تًجيٍ اقتصادي

حمزه علی بخشی
مدیر ارشد حمل و نقل
تابستان 1391-

کلیات

 ثخص حُٕ ٘ٚمُ وبالی خبد ٜای ضبُٔ  :خبثدبیی ٔ 500یّی ٖٛتٗ وبال دس
سبَ  ،دس لبِت ٔ26یّی ٖٛسفش سسٕی ثب ثبس٘بٔ ، ٝتٛسظ ٞ 350ضاس دستٍب٘ ٜبٌٚبٖ
ثبسی ثب ظشفیت ثبس پزیشی ثبالی 5/3تٗ ٞ 550 ،ضاس سا٘ٙذ ٚ ٜساٞجشی  4100ضشوت
ٛٔ ٚسس ٝحُٕ ٘ٚمُ است .

٘یشٚی ٔحشو ٝسیستٕٟبی حُٕ ٘ٚملُ دس حلبَ حب لش ػٕلذتب اص
سٛختٟبی فسیّی تدذیذ ٘بپزیش تبٔیٗ ٔیطٛد ٔ .غبِؼلب ژطا٘سلٟبی
ثیٗ إِّّی ا٘شطی ٘طبٖ ٔیذٞذ و ٝتب سبَ  2020ثخص حُٕ ٘ٚملُ
ثؼٛٙاٖ ػٕذ ٜتشیٗ ٔػشف وٙٙذ ٜا٘شطی حتی اص ثخلص غلٙؼت ٘یلض
پیطی ٔیٍیشد

ا٘شطی  ٚحُٕ ٘ٚمُ د ٚثخص صیش ثٙبیی ثسلیبس ٟٔلٓ دس التػلبد ٚ
تٛسؼٞ ٝش وطلٛسی ٔحسلٛة ٔیطلٛد  ٚسیبسلت ٌلزاسی دس صٔیٙلٝ
ا٘شطی  ٚغشف ٝخٛیی دس ژٖ یىلی اص ٔجبحلا اغلّی ثش٘بٔل ٝسیلضاٖ ٚ
سیبستٕذاساٖ التػبدی دس د٘یبست.

 ثخص حُٕ ٘ٚمُ خبد ٜای عی د ٚدٌ ٝٞزضت ٝاص یه ػمت ٔب٘ذٌی تبسیخی دس "جذب
سرمایه گباری و نوسازی ناوگان" س٘ح ٔیجشد ثغٛسیى ٓٞ ٝاو٘ ٖٛٙبٌٚبٖ فؼلبَ دس حٕلُ
٘ٚمُ خبد ٜای وبال  ،ث ٝدِیُ فشسٛدٌی ثیص اص حذ ا٘تظبس ثب حلذالُ ثلبصدٞی التػلبدی دس
خبدٞ ٜبی وطٛس فؼبِیت ٔی ٕ٘بیٙذ .
 ث ٝدِیُ ٔٛلؼیلت خرشافیلبیی  ٚدستشسلی ثل ٝژثٟلبی ژصاد  ،خٕٟلٛسی اسلأی ایلشاٖ اص
ٔٛلؼیت ٚیظ ٜای دس حُٕ ٘ٚمُ ٔٙغم ٝثشخٛسداس است ِٚ .ی ٔتبسفب٘ ٝعی د ٚد ٝٞاخیش بذه
اقتصادی بودن حمل ونقل و نقش آن در توسعه یافتگی کشور وٕتش تٛخ ٝضذ ٜاست .

 عی سبِٟبی اخیش ث ٝتدٟیض صیشسلبختٟبی حٕلُ ٘ ٚملُ
تٛخ ٝضذ ٚ ٜخبدٞ ٜب دس حذ لبثُ لجِٛی دس حبَ تٛسلؼٝ
 ٚسللبخت ٞسللتٙذ ِ ،ىللٗ ٍٕٞللبْ ثللب سللبخت  ٚسللبص دس
صیشثٙبٞبی حُٕ ٘ ٚمُ  ،ثل ٝنوسازی و بذه روز کذردن
ناوگذذان تٛخلل ٝوللبفی ٘طللذ ٚ ٜاص فشسللٛدٌی  ٚفشتللٛتی
ٔضٔٙی س٘ح ٔیجشد  .ایٗ دس حلبِی اسلت ول ٝعجلك ژٔلبس
ٔٛخٛد ثیص اص  %85ثبس وطٛس تٛسظ حُٕ ٘ٚملُ خلبدٜ
ای خبثدب ٔیطٛد .

حمل ي وقل جادٌ اي كاال ي فرسًدگي وايگان

 -1اص ٔدٕٛع  350/000دستٍب٘ ٜبٌٚبٖ ثبسی ثخص ػٕذ ٜای اص ایٗ ٘بٌٚبٖ فشسٛد ٜثبالی
 25سبَ ٔی ثبضذ.
 -2عشحٟبی ٘ٛسبصی اص ٘یٕ ٝد ْٚد 70 ٝٞژغبص ضذ ،ٜثب تٛخ ٝث ٝتؼذاد صیبد ٘بٌٚبٖ فشسٛد، ٜ
اثشا لبثُ ٔاحظٔ ٚ ٝطبٞذ ٜای ٚخٛد ٘ذاسد.
ٛ٘-3سبصی ٘بٌٚبٖ فشسٛد ٚ ٜسبٔب٘ذٞی  ٚسبصٔب٘ذٞی ٔدذد ٙٔ ٚبست ژٖ  ،شٚسیست.
ٛ٘ -4سبصی ٘بٌٚبٖ  ،اٌشچ ٝصٔبٖ ثش ٔ ٚستّضْ غشف ٔٙبثغ خذیذ ٔی ثبضذ ،ث ٝضشعی وٝ
استمبء فٗ ژٚسی  ٚثٟی ٝٙسبصی ٔػشف ا٘شطی ثخٛثی ِحبػ ضذ ٚ ٜتٕبٔی ٞضیٞ ٝٙبی خب٘جی دس ثخص
ٔحبسج ٚ ٝدس خٟت ٚالؼی وشدٖ لیٕت حُٕ ّٔحٛػ ٌشدد ،یمیٙب التػبدی ٛٔ ٚسد استمجبَ ضبغّیٗ
ٔ ٚتػذیبٖ ثخص لشاس ٔی ٌیشد.

عًارض واشي از باال بًدن سه وايگان باري در كشًر

الف) -افسایش تصادفات جاده ای (سالیانه  23هسار کشته و  300هسار مجروح)
ب) -افسایش مصرف سوخت
ج -افسایش آلودگی های زیست محیطی
د -افسایش زمان سفر

هـ ایجاد آلودگی های صوتی
و-کاهش ضریة اطمینان حمل تار

آمارَا چٍ ميگًیىذ؟

ثش اسبع سبِٙبٔ ٝژٔبسی سبصٔبٖ ساٞذاسی دس سبَ  ، 1389تؼذاد ٘بٌٚبٖ ثبسی وطٛس
 306/000دستٍب( ٜدسسبَ  350/000 – 1390دستٍب) ٜ
117/500دستٍبٜ
• ا٘ٛاع ثٙض
" 55/500
• ا٘ٛاع ِٚٛٚ
" 18/500
• ایسٛصٚ
" 12/000
• ٔبن
دس سدٞ ٜبی ثؼذی  – ٚٛٞدً٘ ف– ًٙاسىب٘یب – ٞی٘ٛذا  ....ٚلشاس داس٘ذ.
ثشاسبع ٌضاسش ستبد سٛخت وطٛس ٔ ٚػبحجٞ ٝبی ٔسئِٛیٗ اسضذ سبصٔبٖ ساٞذاسی ،
ثیص اص ٞ 195ضاس دستٍب ٚ ٜدس سبِٙبٔ ٝژٔبسی سلبصٔبٖ ٘یلض ٞ 120لضاس دسلتٍب ٜفشسلٛدٜ
اػاْ ضذ ٜاست .

موانع و مشکالت اجرایی نوسازی

ٚ -1الؼیتٟبی ػّٕىشدی ٔ ٚىب٘یضْ اخشایی ٘ٛسبصی  ٚغ سا تب و ٖٛٙثٌ٘ٛ ٝل ٝای سللٓ
صد و ٝتطىّٟبی غٙفی  ٚضبغّیٗ ثخص ثذٞ ٖٚیچ أىبٖ تأثیش ٌزاسی ثش ژٖ  ،غلشفب ٘ظلبسٜ
ٌش س٘ٚذ غیش اغِٛی ٘ٛسبصی دس وطٛس ثٛد ٜو ٝتب و ٖٛٙاخشا ضذ ٜیب دس حبَ اخشاست.
 ٕٝٞ -2دستٍبٟٞبی دسٌیش خٛد سا ٔتِٛی ٘ٛسبصی دس وطٛس ٔیذا٘ٙذ  ٚایٗ یه تٟذیلذ
ثضسي است
 -3ایٙى ٝثیص اص  %90اص فؼبِیتٟبی حُٕ ٘ ٚمُ خبد ٜای سا ثخص خػٛغلی ٔلذیشیت
ٔی وٙذ ِ ،ضٔٚب ٞش ٌ ٝ٘ٛعشحٟبی ٔشثٛط ثٛ٘ ٝسبصی ثبیذ ٔٛسد تأییذ ژ٘بٖ ٘یض لشاس ٌیشد.
 -4ثب ضشایظ ٔٛخٛد  ،أىبٖ ایدبد ا٘ذٚخت ٝای و ٝتٛسظ ژٖ  ،غبحت وبٔی ٖٛفشسلٛدٜ
ثتٛا٘ذ الذاْ ثٛ٘ ٝسبصی ثٕٙبیذ ٚ ،خٛد ٘ذاسد  ٚایٗ  ،وبس سا ثسیبس ٔطىُ وشد ٜاست.

سایر مشکالت وًسازي

ٌ -1شا٘ی  ٚلیٕت ثبالی ٘بٌٚبٖ ٘ٛ
٘ -2شخ ثبالی تسٟیا اػغبیی(حذالُ )% 14
٘ -3بچیض ثٛدٖ یبسا٘ٞ ٝبی ٘مذی  ،وٕىٟبی ثا ػٛؼ  ٚاسصش

اسمبط دس ٔمبیس ٝثب ٔیضاٖ وبس وشد  ٚدسژٔذ ٘بٌٚبٖ فشسٛدٜ
٘-4جٛد اػتجبسا وبفی ثشای ٘ٛسبصی دس حدٓ ا٘جٜٛ

٘-5جٛد ٚخ ٜٛاداس ٜضذ ٜثشای وبٞص ٘شخ ثٟش ٜتسٟیا

حمایت های دولتی

ثب تٛخ ٝث٘ ٝمص  ٚس ٟٓثبالی دِٚت دس ایٗ ٔ ٚ ٟٓتٛخیٟب التػبدی ٔٛسد اضبسٜ
دس ٘ٛسبصی  ،ثب تػٛیت ثستٞ ٝبی حٕبیتی خبظ ٍ٘ ٚلبٚ ٜیلظ ٜثل ٝایلٗ ٟٔلٓ ٚ ،
اخشای وبُٔ لب٘ ٖٛتٛسؼ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی  ٚتأٔیٗ اػتجبس سلبِیب٘ٔ ٝػلشد دس
لب٘ ٚ ٖٛاص ٔحّٟبی غشف ٝخٛیی ٔػشف سلٛخت  ،غلشف ٝخلٛیی ٞلبیی ٘بضلی اص
اخشای عشد ٞذفٕٙذی حبّٟٔبی ا٘شطی  ٚتأٔیٗ اػتجبسا اص ٔحُ غٙذٚق تٛسؼٝ
ّٔی ٔی تٛاٖ الذاْ ثٛ٘ ٝسبصی ٕ٘ٛد.

مركس ملي وًسازي وايگان در كشًر با مذیریت بخش خصًصي

•ثشای ٔغبِؼ ٚ ٝثش٘بٔ ٝسیضی  ،سبصٔب٘ذٞی ٘ ٚظبس ٔستٕش ثش فؼبِیتٟبی تٛسؼٛ٘ ٚ ٝسبصی ٘بٌٚبٖ
•ایدبد ٕٞبٍٙٞی ثیٗ دستٍبٞی ٔشتجظ ثب تٛسؼٛ٘ ٚ ٝسبصی

•تػذی ٕ٘بیٙذٌی حبوٕیت ( ػبُٔ چٟبسْ) ٘یبثت یب ٚوبِت دس ٘ٛسبصی
•پیٍیشی تبٔیٗ تسٟیا ٙٔٚبثغ ٔبِی ٔٛسد ٘یبص تٛسؼٛ٘ ٚ ٝسبصی
•ا٘دبْ ػّٕیب اخشایی ث ٝغٛس ٔتٕشوض  ٚتٛسؼ ٝخٛضٞ ٝبی ثش٘بٔ ٝسیضی ضذٜ

•تذٚیٗ ثش٘بٔٞ ٝبی سبٔب٘ٛ٘ ٝسبصی  ٚخشٚج ٘بٌٚبٖ فشسٛد ٚ ٜضشایظ خشیذ ٚ ٚاٌزاسی ٘بٌٚبٖ ثٔ ٝتمب یبٖ
•پیٍیشی  ،تبٔیٗ  ٚػش ٘ ٝبٌٚبٖ استب٘ذاسد ٛٔ ٚسد ٘یبص وطٛس
•تبٔیٗ  ،تذاسن ٔ ٚذیشیت دثیشخب٘ ٝدائٕی ( ٔشوض ّٔی ٘ٛسبصی)
•تٟی ، ٝپیطٟٙبد  ٚاغاد دستٛساِؼّٕٟب ٚژییٗ ٘بٔٞ ٝب ٔ ،مشسا  ٚسٚیٞ ٝبی ٔٛسد ٘یبص

راَکارَاي اجرایي

ثب ػٙبیت ث ٝایٙىٔ ٝتٛسظ سٗ ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚملُ خلبد ٜای دس وطلٛسٞبی تٛسلؼٝ
یبفت ٝوٕتش اص  5سبَ  ،دس وطٛسٞبی دس حبَ تٛسؼ ٝوٕتش اص  10سبَ  ٚدس وطٛس ٔب دس
 ٚغ ٔٛخٛد ثٔ ٝشاتت ثیطتش اصایٟٙبست .عشد ٘ٛسبصی دس د ٚفبص :

اِف  -شثتی  ٚوٛتبٔ ٜذ غشفب ثشاسبع تىّیف لب٘٘ٛی  ٚشٚس ا٘دبْ
ة  -ثّٙذ ٔذ  ٚدائٕی اص ٔٙظش غشف ٝخٛییٟبی ػٕلٔٛی  ٚاغلاد سلبختبس ثشاسلبع
ساٞىبسٞبی اخشایی ریُ ضشٚع ٌشدد :

•تٕبٔی عشحٟبی ٔٛخٛد ٘ٛسبصی ثب تٛخ ٝث ٝػذْ وبسسلبصی  ٚتبثیشٌلزاسی ٔلٛثش ٔتٛللف
ٌشدیذ ٚ ٜدس لبِت عشحی ٘ ٚ ٛحٕبیت  ٕٝٞخب٘ج ٝدِٚت  ٚحضلٛس ثخطلٟبی خػٛغلی ثلب
سشػت ٔٙبست ژغبص ٌشدد
•ٕٞبٍٙٞی ٟ٘ ٕٝٞبدٞب دسٌیش  ،ث ٝخٟت خٌّٛیشی اص صیبٟ٘بی سٚص افض ( ٖٚد٘یب ثل ٝتاعلٓ
افتبد ، ) ٜادأ ٝس٘ٚذ فؼّی عشحٟبی ٘ٛسبصی ٔتٛلف  ٚتِٛیذ ٚ ٚاسدا ثشای فشٚش دس لجبَ
خٕغ ژٚسی ٘بٌٚبٖ فشسٛد ٜغشفب غٛس پزیشد .
•تسٟیا ٘ٛسبصی تب سمف  %80لیٕت ٘بٌٚبٖ ٘ ٚ ٛثٟش ٜته سلٕی ثٔ ٝتمب یبٖ ٘ٛسبصی
پشداخت ضٛد .
• ٘ٛع ٘بٌٚبٖ ٔٛسد ٘یبص  ٚلیٕت تٕبْ ضذ ، ٜصٔلبٖ  ٚچٍلٍ٘ٛی تٛصیلغ ٘بٌٚلبٖ ٘ل٘ ٚ ٛحلٜٛ
اسمبط ٘بٌٚبٖ فشسٛد ٜدس " کار گروه نوسازی در مرکس ملی نوسذازی یششذادادی "
تؼییٗ ٌشدد .

• سبصٔبٟ٘بی ٔتِٛی اص خّٕ ٝسبصٔبٖ ساٞذاسی ثشای تشغیت ٔتمب یبٖ ثٛ٘ ٝسلبصی  ،ثلٝ
ضشوتٟبی ٔتمب ی دس لجبَ خشیلذ حلذالُ  30دسلتٍب ٜثلشای ضلشوتٟبی ٔؼٕلِٛی ٚ
حذاوثش  100دستٍب ٜثشای ضشوتٟبی تٛإ٘ٙذ  ،حٛص ٜفؼبِیت ژٟ٘ب سا سشاسشی  ٚاخلبصٜ
فؼبِیت تٛأبٖ داخّی  ٚثیٗ إِّّی اػغب ٕ٘بیذ .
•لٛا٘یٗ سإٙٞبیی  ٚسا٘ٙذٌی دس خػٛظ تشدد ٘بٌٚبٖ ٘ل ٚ ٛفشسلٛد ٜاص ٘ظلش ٔیلضاٖ ،
سشػت  ٚصٔبٖ ٛٔ ،سد ثبصٍ٘شی لشاس ٌشفت ٚ ٝاغاد ٌشدد .
•ٔؼبی ٝٙفٙی ٘بٌٚبٖ حُٕ ٘ ٚمُ ػٕٔٛی ثبسی خذی ٌشفتل ٝضلٛد  ٚاص تلشدد ٘بٌٚلبٖ
فشسٛد ٜثذ ٖٚداضتٗ وبس ( ثشچست ) ٔؼبی ٝٙفٙی خٌّٛیشی ثؼُٕ ژیذ .
•ثشای ٘بٌٚبٖ فشسٛدٔ ، ٜحذٚدیت تشدد  ،فؼبِیت ٔ ٚحلذٚدیت صٔلبٖ دس ٘ظلش ٌشفتلٝ
ضٛد .اص تشدد ژ٘بٖ دس ٔحٛسٞبی پش تشافیه وطٛس خٌّٛیشی  ٚثلشای تلشدد ٔٙتٟلی ثلٝ
ضٟشٞبی پش خٕؼیت ٔحذٚدیت لبئُ ض٘ٛذ .

تًجيٍ اقتصادي  ،درآمذي ي سًد آيري براي مجریان طرح
•دس ژٔذ حبغُ اص ٔحُ خشیذ ا٘ج ٚ ٜٛتخفیف لیٕت

•دس ژٔذ فشٚش ٘بٌٚبٖ ٘ ( ٛتِٛیذی داخّی  ٚیب ٚاسداتی ) ثٔ ٝتمب یبٖ
•دسژٔذ حبغُ اص وبسٌضاسی ثشای ٔتمب یبٖ ٘ٛسبصی

•دس ژٔذ حبغُ اص ٔحُ اسمبط  ٚفشایٙذ ثبصیبفت
•دسژٔذحبغُ اص ٔحُ ثیٕ ٝضخع ثبِا  ٚثذ٘٘ ٝبٌٚبٖ ٘ ٛثٔ ٝتمب یبٖ
•دسژٔذ حبغُ اص ٔحُ تبٔیٗ لغؼب .....ٚ GPS ،
•دسژٔذ حبغُ اص ا٘دبْ الذأب ثشای تخفیفب ٌٕشوی
•دسژٔذ حبغُ اص اسائ ٝخذٔب پبیب٘ ٝای  ،تؼٕیشٌبٞی ..... ٚ
•دس ژٔذ حبغُ اص ا٘ؼمبد لشاسدادٞبی تحت پٛضص  ٚدسیبفت وٕیسی ٖٛغذٚس ثبس٘بٔٝ

خذایا چىان كه سراوجام كار

تً خشىًد باشي ي ما رستگار

أیذ است ثلذٞ ٖٚلیچ اتلاف ٚلتلی ٛ٘ ،سلبصی ٘بٌٚلبٖ ثلذٚس اص ٞشٌ٘ٛلٝ
ٔػللّحت ا٘ذیطللی حبضللی ٝای  ٚثللب دس ٘ظللش ٌللشفتٗ ٔػللبِ ػٕللٔٛی ٚ
ثشسسیٟبی وبسضٙبسی دلیك ضشٚع  ٚث ٝسشا٘دبْ ٔمػٛد ثشسذ  .ا٘طبءا...

