
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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بررسی مشکالت چرخه ترانزیت کاال از مبد أ   به 
مقصد در کشور 

1میالد میر

چکیده
برخورداری از موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی باعث شده تا ضرورت توجه به وضعیت ترانزیتی کشور دوچندان شود. در بررسی 

رغم داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود موانع و مشکالتی مانند: فرسودگی و شود که بهگیری میآمده نتیجهعمل به

های بر شدن پروژهدلیل زماننقل بهوهای حملاتی، عدم تکمیل زیرساختعمر باالی ناوگان، نبود سیستم یکپارچه اطالع

مندی حداکثری از مزایای ، مانع بهرهافزارینامناسب بودن توزیع خطوط ریلی در کشور و مشکالت نرمعمرانی در کشور، 

المللی های سیاسی بینبحرانهای خارجی و چند عواملی مانند اعمال تحریمبالقوه صنعت ترانزیت در کشور شده است. هر

جمله: روی صنعت ترانزیت، راهکارهایی ازمنظور رفع مشکالت و موانع پیشِرو بهاینتأثیر نبوده است. ازنیز بر این موضوع بی

های بار به شبکه ریلی اتصال چشمههای لجستیکی، ایجاد سیستم اطالعاتی یکپارچه، تسهیل قوانین نظارتی، کاهش هزینه

شود.ویژه با کشورهای همسایه، پیشنهاد میکارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال بهبهو 

ترانزیت کاال، قوانین نظارتی، شبکه ریلی، دیپلماسی فعال اقتصادی. واژگان کلیدی:

 مقدمه
ترین عنوان یکی از مهمتوان بهونقل و ترانزیت را میحمل

های تجاری برای توسعه صادرات، و زیرساختارکان 

افزوده، ایجاد درآمدهای ارزی، ایجاد ارزشکسب 

های شغلی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی فرصت

عنوان یکی از سودآورترین دانست. امروزه ترانزیت به

ها نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی تجارت

ای است که گونههکند. اهمیت ترانزیت بکشورها ایفا می

 عنوان پلی برای نیل به توسعه پایدار نامتوان بهاز آن می

برد؛ همین امر سبب شده تا در میان کشورهای مختلف 

 برای جذب کاالهای ترانزیتی رقابت ایجاد شود. 

دلیل داشتن جمله کشورهایی است که بهایران از

ای وه، از مزایای ترانزیتی بالقموقعیت جغرافیایی ویژه

      mir.milad91@yahoo.comپژوهشگر گروه اقتصاد مقاومتی و برآورد اقتصادی، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران -1

تواند ونقل میبرخوردار است و با گسترش شبکه حمل

از این مزایای بالقوه در راستای افزایش درآمدهای 

ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به 

کامل از  نحو مطلوب استفاده کند. در صورت استفاده

 20های ترانزیتی کشور، ایران امکان ترانزیت ظرفیت

تواند  در سال را دارد که تحقق آن میمیلیون تن کاال

افزایش درآمدهای ارزی، اشتغال و توسعه صنعت 

 همراه داشته باشد. نقل کشور را بهوحمل

با وجود مزایای بالقوه حاصل از ترانزیت کاال که 

مند شود، متأسفانه وجود تواند از آن بهرهکشور می

باعث روی ترانزیت کاال ها و موانع پیشِبرخی چالش

صورت شده که کشور از مزایای نهفته در این صنعت به

نظر به اهمیت موضوع ترانزیت مند نشود. کامل بهره



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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کاال، گزارش حاضر به بررسی مشکالت ترانزیت کاال 

پردازد. در بخش اول به برخی مزایای در کشور می

شود؛ در بخش دوم به بررسی ترانزیت کاال اشاره می

شود. بخش اال در کشور پرداخته میعملکرد ترانزیت ک

ها و مشکالت صنعت ترانزیت سوم به بررسی چالش

در کشور اختصاص یافته، بخش چهارم به مالحظات 

نهایت در بخش پنجم امنیت اقتصادی پرداخته و در

 گیری و پیشنهادها ارائه شده است. نتیجه

 . مزایای ترانزیت کاال1
هایی که برای دلیل مزیتبهامروزه ترانزیت کاال 

کند در حال رشد و گسترش است. کشورها ایجاد می

بسیاری از کشورها با بررسی وضعیت جغرافیایی 

دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت خود در منطقه، به

ترانزیت کاال و افزایش سهم خود از ترانزیت کاال در 

المللی هستند. در ادامه به برخی از مبادالت بین

شود.زایای گسترش ترانزیت کاال در کشور اشاره میم

 کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی  -

رغم احساس ضرورت برای کاهش وابستگی به علی

درآمدهای نفتی که همواره یکی از اهداف موردنظر 

تنها است، این وابستگی نه های مختلف بودهدولت

ترین کاهش نیافته، بلکه کماکان درآمدهای نفتی مهم

منبع درآمدهای ارزی کشور است. این در حالی است 

انزیت کشور های ترکه توسعه و گسترش زیرساخت

تواند یکی از راهکارهای اساسی کاهش وابستگی می

پذیری نتیجه کاهش آسیببه درآمدهای نفتی و در

اقتصاد کشور از نوسانات درآمدهای نفتی و 

های نفتی باشد. حمل کاالهای ترانزیتی تحریم

های مختلف افزایش درآمد برای تواند یکی از راهمی

آمد وسائل وق رفتدولت باشد. کسب درآمد از طری

نقلیه، کسب درآمد ارزی و ریالی ناشی از ارائه 

های کسب درآمد از جمله راهخدمات بانکی و ... از

باشد. طریق ترانزیت کاال می

 افزایش اشتغال   -

پذیرش نقش واسط در ترانزیت کاال، امکان ایجاد 

های شغلی بسیاری را برای کشور واسط فراهم فرصت

می که کاالهای ترانزیتی وارد کشور کند. هنگامی

شوند تا زمانی که از کشور خارج شوند، به خدماتی می

های تفریحی، و مکان مانند: تعمیرگاه، فروشگاه

بنزین و هتل و استراحتگاه در کشورِ واسط نیاز پمپ

رو، گسترش ترانزیت کاال در کشور عالوه ایندارند. از

ونقل، موجب و حمل بر ایجاد اشتغال در بخش ترانزیت

شود و از این طریق کارهای جانبی نیز میوکسب رونق

کند. به بهبود وضعیت اشتغال کشور نیز کمک می

 های اقتصادیمانع جدی برای اعمال تحریم -

درگیر کردن منافع اقتصادی دیگر کشورها با منافع 

های تواند مانعی برای اعمال تحریماقتصادی کشورمان می

صادی علیه کشورمان باشد. عبور بار از ایران باعث اقت

شود که منافع اقتصادی کشورهایی که با هدف منفعت می

دهند، به ثبات و امنیت بیشتر بار خود را از ایران عبور می

نتیجه کشورهای مذکور با اقداماتی ایران وابسته باشد. در

، که موجب ایجاد اختالل در انتقال بار از این مسیر شود

شود واقع این موضوع باعث میمخالفت خواهند کرد. در

هایی برای دیگر که اعمال محدودیت بر ایران، هزینه

تواند دنبال داشته باشد که این اتفاق میکشورها نیز به

ها شود. منجر به کاهش و توقف محدودیت



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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 . بررسی عملکرد ترانزیت کاال در کشور 2
، 1398در سال  بر اساس آمار و اطالعات موجود،

تن کاال از کشور ترانزیت شده، که این میزان  6.805.915

درصد کاهش یافته است،  25حدود  1397نسبت به سال 

تن کاال از کشور  9.079.237، 1397طوری که در سال به

( میزان کاالی 1ترانزیت شده است. جدول شماره )

را نشان  1398شده بر حسب مرز ورودی در سال ترانزیت

درصد  9/26شود، طور که مالحظه میدهد. همانیم

ترانزیت کاال در کشور از طریق بندر شهید رجایی صورت 

های مرزی بازرگان گیرد، پس از بندر شهید رجایی، پایانهمی

ترین درصد، فعال 9/12و  5/15و پرویزخان به ترتیب با 

روند. شمار میمرزهای کشور در ورود کاالهای ترانزیت به

ترین مرزهای کشور در ترانزیت کاال : فعال1جدول 

 1398در سال 

 نام مرزردیف
میزان کاالی

 )تن(ورودی 
سهم 
)درصد(

18289899/26بندر شهید رجایی1

10532715/15پایانه مرزی بازرگان2

8760769/12پایانه مرزی پرویزخان3

6295593/9آبادپایانه مرزی لطف4

4270463/6پایانه مرزی باشماق5

4244372/6بندر شهید باهنر6

3018064/4سوارپایانه مرزی بیله7

2666609/3پایانه مرزی جلفا8

2544217/3پایانه مرزی تمرچین9

2045480/3پایانه مرزی میرجاوه10

1797076/2بندرلنگه11

972244/1پایانه مرزی سرخس12

2621719/3سایر13

6805915100جمع14

ای.ونقل جادهمأخذ: سازمان راهداری و حمل

باشد. می 1397آخرین اطالعات موجود مربوط به سال  .1

میزان ترانزیت کاال به تفکیک (، 1نمودار شماره )

تا  1390های ای در کشور را طی سالریلی و جاده

شود، طور که مالحظه می. همان1دهدنشان می 1397

ترانزیت کاال در کشور روند  1393تا  1390از سال 

طوری که میزان ترانزیت کاال در صعودی داشته به

 1390درصد نسبت به سال  29حدود  1393سال 

ویژه در ، به1393ده است، اما بعد از سال رشد کر

میزان ترانزیت کاال در کشور کاهش یافته ، 1395سال 

دهد که عامل اصلی در رشد ها نشان میاست. بررسی

، 1395و  1394های منفی ترانزیت کاال در سال

های کاهش ترانزیت کاالهای نفتی بوده است. در سال

 1395سال  ترانزیت کاال نسبت به 1397و  1396

تری افزایش یافته است اما همچنان در سطح پایین

و  1392های نسبت به میزان ترانزیت کاال در سال

قرار دارد. 1393

با وجود افزایش سهم بخش 

ریلی از ترانزیت کاال، متوسط 

ای از ترانزیت سهم بخش جاده

تا  1390های کاال طی سال

درصد و سهم  90حدود  1397

درصد بوده  10بخش ریلی تنها 

است.



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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ای )میلیون تن(به تفکیک ریلی و جاده: میزان ترانزیت کاال 1نمودار 

آهن جمهوری اسالمی ایران. ای و راهنقل جادهومأخذ: سازمان راهداری و حمل

ای از ترانزیت کاال مقایسه سهم بخش ریلی و جاده

دهد که، با وجود افزایش سهم در کشور نشان می

یت کاال، متوسط سهم بخش بخش ریلی از ترانز

 1397تا  1390های ای از ترانزیت کاال طی سالجاده

درصد  10درصد و سهم بخش ریلی تنها  90حدود 

بوده است. این در حالی است که در تمام دنیا حجم 

آهن صورت عظیمی از ترانزیت کاالها از طریق راه

طوری که ترانزیت کاال از طریق شبکه گیرد، بهمی

ای کاال برابر ترانزیت جاده 4آمدی حدود ریلی در

ترین دلیل استفاده بیشتر دارد. در سایر کشورها اصلی

از شبکه ریلی برای ترانزیت کاال، کمتر بودن سوخت 

ای است. ترانزیت ریلی نسبت به ترانزیت جاده

برابر سوخت  7ای تقریباً سوخت ترانزیت جاده

رخی موانع و حال، وجود باینترانزیت ریلی است. با

ای کاالها مشکالت باعث شده ترانزیت جاده

 جایگزینی حمل ریلی کاالها در کشور شود.

ای از ترانزیت کاال: سهم بخش ریلی و جاده2 نمودار

مأخذ: محاسبات تحقیق. 
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

بررسى مشکالت چرخه ترانزیت کاال از مبدأ به مقصد در کشور 

    تدبیر اقتصاد

55

و مشکالت صنعت ترانزیت در کشور ها . چالش3
رغم وجود مزایای بالقوه صنعت ترانزیت، وجود به

ها و مشکالت مانع گسترش صنعت برخی چالش

مندی از مزایای آن شده ترانزیت در کشور و بهره

است. در ادامه به برخی از مشکالت و موانع 

شود.  روی صنعت ترانزیت کشور اشاره میپیشِ

 فرسودگی و عمر باالی ناوگان -

های صنعت ترانزیت و بخش یکی از چالش

نقل کشور، فرسودگی و عمر باالی ناوگان وحمل

دهد که میانگین های داخلی نشان میاست. گزارش

نقل وسال است. لذا حمل 29عمر ناوگان ریلی حدود 

ریلی کشور دچار فرسودگی و عمر باالست و مستلزم 

ی گسترده برای نوسازی است. هاگذاریسرمایه

درصد از لکوموتیوهای موجود در بخش  45حدود 

سال دارند که  40نقل ریلی کشور عمر باالی وحمل

سال، فرسوده  30با توجه به طراحی ناوگان برای عمر 

شوند و نیاز به جایگزینی دارند. محسوب می

 نبود سیستم یکپارچه اطالعاتی -

عث ایجاد مشکالت متعدد یکی دیگر از عواملی که با

در توسعه ترانزیت کشور شده است، نبود سیستم 

یکپارچه اطالعاتی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات 

کار است. با توجه اندرهای دستحمل بار بین سازمان

که در ترانزیت کاال بین کشورهای مختلف به این

و  آهن، وزارت راهجمله: راههایی ازسازمان

سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان  شهرسازی،

ای دخیل هستند، فقدان سیستم نقل جادهوحمل

اطالعاتی یکپارچه موجب اتالف وقت و افزایش 

های مبادله شده است. هزینه

دلیل نقل بهوهای حملعدم تکمیل زیرساخت -

 های عمرانی در کشوربر شدن پروژهزمان

های زیرساخت عموقبه عدم تکمیلهای گذشته در سال

های بر بودن پروژهدر ایران که ناشی از زمان ونقلحمل

باشد، مانع استفاده حداکثری از عمرانی در کشور می

مثال  عنوانبهظرفیت صنعت ترانزیت کشور شده است. 

 1383ل که ساخت و توسعه بندر چابهار از سادرحالی

ماه به  33ظرف  ،فاز یک آن شده و قرار بود شروع

. ه استسال افتتاح شد 13پس از اما برداری برسد، بهره

توسعه بندر  یکسال، فاز  3ها ظرف که چینیدرحالی

.اندرا به اتمام رسانده پاکستانگوادر 

 نامناسب بودن توزیع خطوط ریلی در کشور  -

یکی از مشکالت صنعت ترانزیت کشور، توزیع 

وری نامناسب خطوط ریلی است که باعث کاهش بهره

بررسی گزارش شبکه ریلی در کشور شده است. 

وری های دنیا، حاکی از پایین بودن بهرهآهناتحادیه راه

شده نسبت شبکه ریلی در ایران است. میزان بار حمل

است که  هاییبه طول خطوط ریلی یکی از شاخص

شود. سنجیده مینقل ریلی با آن ووری در حملبهره

جا دهد که نسبت حجم بارِ جابهها نشان میبررسی

 4600شده به طول خطوط ریلی اصلی در ایران حدود 

است که نسبتِ  تن در هر کیلومتر است، این در حالی

دست آمده برای کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان به

 ر ایران است. براب 4حدود 

توزیع خطوط ریلی در سطح کشور نامناسب بوده 

طوری که بعضی از محورهای ریلی ساخته شده به

در بعضی محورها  فاقد توجیه بار و مسافر بوده است.

توجهی نداشته مشتری قابل ،خط ریلی احداث شده
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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اجتماعی از منابع ملی برای ـ  دالیل سیاسیو صرفاً به

ر به شبکه ریلی هزینه شده است. اتصال شهر مورد نظ

موضوعی که دولت از آن با عنوان »اولویت قرار دادن 

در  برد وها به شبکه ریلی« نام میاتصال همه استان

له اصلی یعنی ئنسبت به مس های گذشته نیزسال

نقل ریلی« که از طریق »اتصال ووری در حمل»بهره

های بار و مسافر به شبکه ریلی« محقق چشمه

شته است. ای داریزی و بودجهشود، برتری برنامهمی

 نقل ریلیوبر بودن ترانزیت کاال در حملزمان -

نقل جهت حمل کاالهای وآهن بهترین وسیله حملراه

دالیلی مانند فرسوده ترانزیتی است، اما متأسفانه به

بودن ناوگان ریلی، طوالنی بودن زمان توقف در 

نقل از طریق ون، زمان حملو کمبود واگ ایستگاه

خطوط ریلی باالست و این موضوع یکی از موانع 

آید. بدیهی شمار میتوسعه صنعت ترانزیت کشور به

است که صاحبان کاال تمایل دارند کاالهایشان در 

کنندگان قرار ممکن در دسترس مصرف کمترین زمان

ویژه اگر کاالها از نوع فاسدشدنی باشند. گیرد، به

 افزاری مشکالت نرم -

مشکالت مرتبط با ترانزیت کاال در کشور صرفاً به 

شود و مشکالت افزاری خالصه نمیعوامل سخت

افزاری، دیگر مانع بزرگ بر سر راه صاحبان کاال در نرم

تا  20آید. حدود شمار میداخل و خارج از کشور به

ونقل ترانزیت کاال در سازمان و ارگان در حمل 24

کدام قوانین امنیتی و کنند. هردخالت میایران 

نقلی مربوط به خود را دارند که این موضوع وحمل

شدت کند کرده است. برای مثال ونقل را بهروند حمل

توان به سیستم پنجره واحد گمرک اشاره کرد که می

نامه گمرک تطابق های آن با مقررات و آیینفعالیت

اال ایجاد کرده است.ندارد و مشکالتی در زمینه حمل ک

 . مالحظات امنیت اقتصادی 4
های کشورها تالش برای امروزه یکی از سیاست

برطرف کردن موانع ترانزیت کاال، جهت گسترش 

مندی از صنعت ترانزیت در راستای افزایش بهره

مزایای اقتصادی و امنیتی ناشی از موقعیت 

های اعمال شده ژئوپلیتیکی است. از آنجا که تحریم

راه  تواندشود، میعلیه کشور شامل ترانزیت کاال نمی

مناسبی برای کسب درآمد غیرنفتی باشد. با استفاده از 

دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی ابزار ترانزیت کاال، که به

توجهی را در اختیار صاحبان کاال ایران مزایای قابل

توان از ساختارهای اقتصادی کشور دهد، میقرار می

در برابر اقدامات خصمانه دشمنان محافظت کرد. 

های ترانزیتی در کشور به باال رفتن قدرت عبور کاال

شود و از تأثیرپذیری سیاسی و دیپلماسی منجر می

کاهد. های خارجی میکشور از اعمال فشار یا تحریم

در صورتی که منافع کشورهای دیگر با منافع مالی و 

اقتصادی ایران گره بخورد، شاهد حمایت این 

ه خوردن واقع گرکشورها از ایران خواهیم بود. در

منافع کشورها، به تأمین امنیت داخل کشور و 

نهایت، تقویت امنیت منطقه منجر خواهد شد. در

زنی ناشی از روابط تجاری نیز افزایش قدرت چانه

تواند در کاهش اثرپذیری سیاسی در عرصه می

 المللی مؤثر باشد. بین

برخورداری ایران از موقعیت بسیار خوب 

های بالقوه ست ظرفیتجغرافیایی موجب شده ا



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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رو، اینزیادی از این راه نصیب کشور شود. از

کارگیری این ظرفیت بالقوه در راستای توسعه به

ونقل ترانزیتی کشور یکی از مواردی است که حمل

تواند موجب تبدیل شدن ایران به هاب ترانزیت می

رغم وجود در بین کشورهای پیرامون شود. اما به

هایی که برای بخش ترانزیتی کشور مزیتها و فرصت

توان برشمرد و با عنایت به حجم تجارت بین می

توان نتیجه گرفت، در صورتی کشورهای پیرامون، می

گذاران کشور اقدام اساسی ریزان و سیاستکه برنامه

در این حوزه انجام ندهند، شاهد دور زدن ایران 

ضوع توسط کشورهای منطقه خواهیم بود که این مو

سهم ایران از منافع ترانزیت کاال را به حداقل ممکن 

 رساند. می

 گیری و پیشنهادها نتیجه
متأسفانه با وجود موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی ایران، 

جمله فرسودگی و عمر وجود موانع و مشکالتی از

باالی ناوگان، نبود سیستم یکپارچه اطالعاتی، عدم 

بر شدن دلیل زمانهنقل بوهای حملتکمیل زیرساخت

نامناسب بودن توزیع های عمرانی در کشور، پروژه

بر بودن ترانزیت کاال در خطوط ریلی در کشور، زمان

، مانع توسعه افزاینقل ریلی و مشکالت نرموحمل

های صنعت ترانزیت و استفاده حداکثری از ظرفیت

بالقوه این صنعت در کشور شده است. راهبردهای 

ر برطرف کردن مشکالت صنعت ترانزیت منظوزیر به

 شود.کشور ارائه می

دخالت مدیریت یکپارچه بخش ترانزیت کاال:  -

های مختلف در فرآیند ترانزیت ها و ارگانسازمان

ونقلی مربوط کدام قوانین امنیتی و حملکاال، که هر

بر بودن فرآیند ترخیص به خود را دارند، موجب زمان

در کشور شده است. پیشنهاد کاال و ترانزیت کاال 

نظر سازمانی واحد نقل تحتِوشود تمام ابعاد حملمی

قرار گیرد و با اتخاذ قوانین منسجم و خاص، فرآیند 

بر بودن فرآیند ترخیص کاال انجام شود تا زمان

عنوان یک عامل بازدارنده در استفاده ترخیص کاال به

 د. کشورها از موقعیت ترانزیتی ایران منجر نشو

طور که همانایجاد سیستم اطالعاتی یکپارچه:  -

اشاره شد، نبود سیستم اطالعاتی یکپارچه برای به 

اشتراک گذاشتن اطالعات حملِ بار بین 

اندرکار منجر به افزایش های دستسازمان

جمله های مبادله و اتالف وقت شده و ازهزینه

شود. موانع توسعه ترانزیت کشور محسوب می

شود که با ایجاد سیستم اطالعاتی د میپیشنها

نفع، بخش زیادی از های ذییکپارچه بین سازمان

 مشکالت ترانزیت کشور مرتفع شود. 

ها و کاهش هزینههای لجستیکی: کاهش هزینه -

جمله مواردی است که موجب زمان ترانزیت کاال از

ترغیب صاحبان کاال برای استفاده از راه ترانزیتی یک 

شود. در این خصوص راهکارهایی سط میکشور وا

مانند کاهش تعرفه ریلی و اعطای تخفیف در 

منظور نقل ریلی کاالی ترانزیتی بهوهای حملهزینه

ای، نقل ریلی نسبت به جادهوکاهش هزینه حمل

های موجود در شبکه ریلی و افزودن نوسازی واگن

، های نو مطابق با آخرین استانداردهای جهانیواگن

ها و زمان ترانزیت کاال مؤثر تواند در کاهش هزینهمی

باشد. 



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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طور همانهای بار به شبکه ریلی: اتصال چشمه -

که اشاره شد، توزیع خطوط ریلی در کشور نامناسب 

طوری که بعضی از محورهای ریلی ساخته بوده به

شده فاقد توجیه بار و مسافر هستند و همین موضوع 

همراه داشته است. ط ریلی را بهوری خطوکاهش بهره

در بعضی محورها خطوط ریلی احداث شده مشتری 

چندانی نداشته و صرفاً به دالیل سیاسی ـ اجتماعی 

و کسب محبوبیت از منابع ملی برای اتصال شهر مورد 

نظر به شبکه ریلی هزینه شده است. لذا پیشنهاد 

وری در خطوط ریلی و منظور افزایش بهرهشود بهمی

استفاده حداکثری از مزایای اقتصادی ترانزیت کاال در 

های بار به شبکه ریلی نسبت به کشور، اتصال چشمه

ها به شبکه ریلی، در اولویت قرار اتصال همه استان

 گیرد. 

کارگیری دیپلماسی اقتصادی زدایی و بهتنش -

دیپلماسی کارآمد ویژه با کشورهای همسایه: فعال به

ازی روابط سیاسی و دیپلماتیک با سو فعال و عادی

نیازهای الزم و ضروری دیگر کشورها یکی از پیش

مندی از منافع اقتصادی و ملی نهفته در برای بهره

بارو الزم است اینباشد. ازترانزیت کاال می

فعال اقتصادی نسبت  کارآمد و کارگیری دیپلماسیهب

منطقه، روابط اقتصادی و سیاسی با  به کشورهای

تقویت شود و زمینه برای مشارکت دادن  هاآن

 . شود ها فراهمدر طرح یاکشورهای فرامنطقه

 زیرساختی هایطرح کردن نهایی و توسعه -

گسترش کریدورهای ارتباطی و ترانزیتی با ناتمام: 

باکو، گام اولیه در راستای ایفای نقش فعال در 

ـ جنوب های بینکریدور ـ غرب و شمال  المللی شرق 

است. در این ارتباط باید توسعه و نهایی کردن 

آهن آستارا ـ رشت و های مربوط به خط راهطرح

ـ مغان با توجه به فاصله کم این شهره ا با شهر اردبیل 

نوعی نگاه باکو، در مرکز توجه قرار گیرد. باید به

های اقتصادی برداشته شود و در امنیتی نسبت به طرح

جانبه و برابر در سراسر کشور گام راستای توسعه همه

های برداشته شود. داشتن نگاه امنیتی نسبت به طرح

ای، به توسعه نابرابر مناطق مختلف و کاهش توسعه

یافته منجر شده نظام در مناطق کمتر توسعهمقبولیت 

های نهایت، به تنش و ناامنی بیشتر و حرکتو در

 زند. طلبانه دامن میگریز از مرکز و تجزیه

 منابع
ای، سالنامه نقل جادهوسازمان راهداری و حمل−

 آماری برای سال های مختلف.  

آهن جمهوری اسالمی ایران، سالنامه آماری راه−

 ل های مختلف. برای سا

خبرگزاری ایسنا، مهم ترین چالش های ترانزیت −

 کاال و راهکارهای آن.

مرکز پژوهش های مجلس، مشکالت ترانزیت −

کاالهای خارجی در کشور. 




