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  :مقدمه - 1

جمعیت قابل توجه کشورهاي همسایه و رشد اقتصادي آنها سبب شده است که بسیاري از این کشورها براي 

فاده کشورهاي اروپایی و بالعکس، از خاك ایران است باخاورمیانه  وایجاد ارتباط تجاري بین آسیاي مرکزي 

ایران جهت ترانزیت محسوب  هاي جادهکوتاه و ارزان بودن مسیر دو مزیت عمده براي استفاده از . نمایند

ژیک قابل قیاس با ایران نیستند توانسته کشورهاي همسایه که از لحاظ استراتبرخی از  با این حال. شود می

   .درآمد بسیار باالیی را از طریق ترانزیت بدست آورنداند 

هاي موجود در ترانزیت، از آن  افراد سودجو با سوء استفاده از فرصت و مزیت طبق گزارشات، ف دیگراز طر

برند که در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و سالمت جامعه بسیار  براي قاچاق کاال به داخل و خارج کشور بهره می

در . ارددجاي تحقیق د ندارد که ترانزیت وجورسمی از قاچاق در بستر اما در حال حاضر آمار  .زیان بار است

بسنده خواهد  1392بررسی اجمالی عملکرد حمل و نقل در زمینه کاال در کشور طی سال به  این گزارش

  .شد

  :تحلیل موضوع -2  

  ترانزیت کاالهاي نفتی و غیر نفتی) الف

مربوط  هزار تن 5297آن یعنی % 44 مقدار 1392از کل ترانزیت کاال از مرزهاي کشور طی سال  -

کاالهاي نیز مربوط به  هزار تن 6787معادل با % 56بوده و مابقی یعنی  کاالهاي نفتیبه 

 .بوده است غیرنفتی

، در گرفته استصورت  جاده به دریااز طریق  کاالهاي نفتی ترانزیتاز % 84، 1392طی سال  -

  .بوده است به جاده دریااز طریق  از ترانزیت کاالهاي غیر نفتی% 45حالیکه 

 . باشد قابل مشاهده می -1- 8میزان ترانزیت کاالهاي نفتی و غیرنفتی به تفکیک نوع عبور در جدول  -
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سهم از کلجمع کل ( تن) سهم از کلغیر نفتی ( تن) سهم از کلنفتی ( تن) نوع عبور 

555,94719.62,287,77180.42,843,71823.5جاده به جاده

4,280,45584.3795,85215.75,076,30742.0جاده به دریا

329,0369.63,081,26190.43,410,29728.2دریا به جاده

4,7731.8255,36198.2260,1342.2دریا -  جاده -  دریا 

126,92525.7367,47074.3494,3954.1راه آهن 

5,297,13643.86,787,71556.212,084,851100جمع کل

جدول 8-1-  میزان ترانزیت کاالهاي نفتی و غیر نفتی از مرزهاي کشور طی سال 1392

ماخذ : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

  اداره کل آمار و اطالعات ستاد

نفتی

44%

غیرنفتی

56%

میزان ترانزیت کاال از مرزهاي کشور به تفکیک نفتی و  -1- 8نمودار 

1392سال غیرنفتی طی

  

جاده به جاده

11%

جاده به دریا

81%

دریا به جاده

6% دریا - جاده  -دریا 

0%

راه آهن

2%

میزان ترانزیت کاالهاي نفتی از مرزهاي کشور به تفکیک  -2- 8نمودار 

1392نوع عبور طی سال 
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جاده به جاده

جاده به دریا34%

12%

دریا به جاده

45%

دریا -جاده  - دریا 

4%

راه آهن

5%

میزان ترانزیت کاالهاي غیر نفتی از مرزهاي کشور به  -3- 8نمودار 

92تفکیک نوع عبور طی سال 

  

  مرزهاي ورودي و خروجی کشور) ب

 2/30 هزار تن، 3646 بابوده که  مرز پرویزخانفعالترین مرز ورودي کشور  1392طی سال  -

بندر امام  مدت، در حالیکه در همین استرا به خود اختصاص داده  ورودي به کشور کاالي درصد

را از آن  کشور ازکاالي خروجی  درصد 33، هزار تن 4038فعالترین مرز خروجی کشور با  خمینی

 .است خود

  . باشد قابل مشاهده می 2-8فعالترین مرزهاي ورودي و خروجی کشور در جدول  -

سهم از کل  میزان  ( تن) نام مرز خروجی  سهم از کل  میزان  ( تن) نام مرز ورودي  

4,038,76633.4بندر امام 3,646,10830.2پرویزخان 

1,073,7558.9بندرعباس  3,321,34427.5بندرعباس  

1,000,8028.3لطف آباد 1,179,9109.8بازرگان    

948,6397.8سرخس 1,080,0078.9باشماق 

976,0728.1باشماق 606,0465.0سرخس 

4,046,81733.5سایر مرزهاي خروجی  2,251,43618.6سایر مرزها ورودي  

12,084,851100جمع کل 12,084,851100جمع کل 

اداره کل آمار و اطالعات

جدول  8- 2-  فعالترین مرزهاي ورودي و خروجی کشور طی سال         1392

ماخذ : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
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0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

پرویزخان بندرعباس بازرگان باشماق سرخس سایر مرزها  

ورودي

3,646,108
3,321,344

1,179,910
1,080,007

606,046

2,251,436

)تن(1392فعالترین مرزهاي ورودي در کشور طی سال  - 4-8نمودار 

  

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

بندر امام بندرعباس لطف آباد سرخس باشماق سایر مرزهاي  

خروجی

4,038,766

1,073,7551,000,802 948,639 976,072

4,046,817

)تن(1392فعالترین مرزهاي ورودي در کشور طی سال  -5- 8نمودار 

  
  

با توجه به اینکه مرز پرویزخان در کرمانشاه، بندرعباس در هرمزگان، بازرگان در آذربایجان غربی، باشماق در 

اند، بیشترین  کردستان، سرخس و لطف آباد در خراسان رضوي و بندرامام خمینی در خوزستان قرار گرفته

روجی نیز از جنوب کشور انجام ترانزیت ورودي از غرب و جنوب کشور صورت گرفته و بیشترین ترانزیت خ

  . پذیرفته است
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  میزان ترانزیت بر حسب کاال) ج

از کل، بیشترین نوع کاالیی  %8/43 سهمهزار تن و  5297مقدار با  مواد سوختی 92طی سال  -

 . داشته است رشد% 2/9نسبت به مدت مشابه سال قبل  است که از کشور عبور کرده و

 

درصد تغییراتسهم از کل  سال 1391  ( تن) سهم از کل  سال 1392  ( تن) نام کاال

5,297,13643.84,852,07341.89.2مواد سوختی

487,2534.0448,6943.98.6لوازم خانگی

12.8-477,0503.9547,1924.7کاالهاي ساختمانی 

0.5-469,5613.9472,0854.1انواع پنبه

348,9162.9335,6012.94.0مواد غذایی

5,004,93541.44,960,12242.70.9سایر کاالها 

12,084,85110011,615,7671004.0جمع کل 

اداره کل آمار و اطالعات ستاد  

جدول 8- 3-  میزان ترانزیت بر حسب کاالهاي عمده عبوري از کشور طی سالهاي 1392- 1391

ماخذ  :  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي       

  

به  هاي انگی، کاالهاي ساختمانی، انواع پنبه و مواد غذایی با سهم از کلمواد سوختی، لوازم خبعد از  -

 . درصد بیشترین عبور را در کشور داشته اند 9/2و  9/3، 9/3، 4ترتیب 

داشته است و از مقدار  درصد رشد 4نسبت به مدت مشابه سال قبل  92کل ترانزیت در سال  -

 . رسیده است هزار تن 12084به  هزار تن 11615

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

مواد سوختی لوازم خانگی کاالهاي 

ساختمانی

انواع پنبه مواد غذایی سایر کاالها

میزان ترانزیت بر حسب کاالهاي عمده عبوري از کشور طی سالهاي   -6- 8نمودار 

)تن( 92-91

1392سال 

1391سال 
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  :نتیجه گیري -3

دهد ترانزیت کاال از کریدور شمال به جنوب نقش و اهمیت بیشتري نسبت  گزارش حاضر نشان می -

 .به کریدور شرق به غرب دارد

 .است  ق به غرب ضعیفهاي ترانزیت کاال از کریدور شر ختها و زیر سا رسد وضعیت جاده به نظر می -

که ایران را به اروپا متصل  آن به ترکیه، ه غرب و اتصالتوان با تقویت حمل و نقل ریلی از شرق ب می -

  .نمود تقویتکند ترانزیت در کشور را  می


