نقص بنبدر در تسهیل دستزسی به پسکزانه هبی بنذری در سنجیزه حمل ونقل
حسین چزاغی1
چکیذه
ٞــذف اكّی دسایٗ تحمیك ایٗ اػت و٘ ٝـــبٖ دٞذ ثخؾ دِٚتی ثٙــبدس دس ػیؼتـٓ ٔذیشیت ثٙبدس كبحجخب٘ ٝای 2چٍٔ ٝ٘ٛی تٛا٘ـذ دس ایدـبد دػتشػـی
ثٟتش ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ٔـبسوت  ٚاثشثخـی داؿت ٝثبؿذ .الصْ ث ٝتٛهیح اػت و ٝدس ػیؼتٓ ٔذیشیت ثٙبدس دس سٚؽ كبحجخب٘ ٝای ،3ثخؾ دِٚتی دس تٛػـؼٝ
ٚایدبد صیش ػبختٟب  ٚآٔبد ٜػبصی آٖ ثشای فؼبِیت ٞبی ثخؾ خلٛكی ٘مؾ اكّی  ٚاِٚی ٝسا ایفب ٔی وٙذ دس سٚؽ ٔزوٛس ٚظبیف اكّی ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس 4ثٝ
چٟبسٌش ٜٚتمؼیٓ ٔی ؿٛد:
ٔ -1ذیشیت تشافیه وـتی ٞب
ٔ -2ذیشیت ٔـتشی
ٔ -3ذیشیت ٔحٞ ًٝٛب ٙٔٚبًك ثٙذسی
ٔ -4ذسیت ریٙفؼبٖ ثٙذسی
أشٚص٘ ٜمؾ پـتیجب٘ی ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس دس ػیؼتٓ كبحجخب٘ ٝای ٕٞضٔبٖ ثب افضایؾ ؿشایي سلبثتی ثٙبدس ثیؾ اص پیؾ پشسً٘ تش  ٚثب إٞیت ؿذ ٜاػت
دس ٚالغ ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس ثؼٛٙاٖ ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜثیٗ خٛؿٞ ٝبی ثٙذسیٕٞ 5چٙیٗ ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال 6ث ٝخٛدی خٛد ثٛخٛد ٘یبٔذ ٜاػت  ٚثٌٛس ٌٔٙمی
دالیُ ثؼیبسی ٚخٛد داسد و٘ ٝمؾ ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس سا ثب إٞیت ػبخت ٝاػت ٞشچ ٝایٗ ٘مؾ اثشثخؾ تش  ٚپشسً٘ تش ثبؿذ ٔی تٛا٘ذ ص٘دیشٜ
تبٔیٗ وبال اص ًشیك ثٙبدس سا ثؼٕت وبسایی  ٚثٟشٚ ٜسی ثیـتش ػٛق دٞذ  ٚثبػث افضایؾ ٔضیت ٞبی سلبثتی دس ثٙبدس ٌشدد .دس ٘تید ،ٝثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس سا
تـٛیك ػبخت ٝاػت تب دساستمب ٘مؾ ٕٞب ًٙٞوٙٙذ ٜثٙبدس ثیٗ خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی  ٚص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال ػشٔبیٌ ٝزاسی  ٚتٕشوض ثیـتشی ا٘دبْ دٞذ .اص
آ٘دبئیى ٝؿجى ٝحُٕ ٘ٚمُ دس پؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی7ث ٝػشػت دس ػیؼتٓ دسة تب دسة 8تجذیُ ث ٝیه ٌٌّٛبٔ ٜی ؿٛد ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس ٔی ثبیؼت تٕشوض ٚ
٘مؾ ث یـتشی سا دسایٗ ثخؾ ایفب ٕ٘بیٙذ .ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ثشای وبسایی ثیـتش دػتشػی ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ؿبیذ دس صیش ػبخت ٞب ػشٔبیٌ ٝزاسی ٕ٘بیذ ٚ
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یب ثخؾ خلٛكی سا ثؼٕتی ٔذیشیت ٕ٘بیذ تب تٕٟیذات ٚیظ ٜای سا دس تشٔیٙبَ ٞبی داخّی ثٙذس ٟٔیب ٕ٘بیٙذ ٚ .ؿبیذ إٞیت ٔٛهٛع تب حذی ثبؿذ و ٝدس خبسج اص
ٔحذٚدٞ ٜبی ثٙذسی ػبیش ثخؾ ٞبی خلٛكی ٔشتجي سا دسایٗ ساػتب تـٛیك  ٚتشغیت ٕ٘بیذ تب دس ػشػت ثخـیذٖ ث ٝایٗ ثخؾ ٔـبسوت  ٚتؼبُٔ ثیـتشی
داؿت ٝثبؿٙذ .ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس ثٙذس ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ اػت ثب ٚهغ لٛا٘یٙی دػتشػی ث ٝثٙذس سا اص ًشیك پؼىشا٘ٞ ٝب استمب  ٚتٛػؼ ٝدٞذ ،ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ایدبد
ػیؼتٓ خبٔؼ ٝثٙذسی 9تٟی ٝؿشایٌی دس تذٚیٗ لشاسدادٞب ثب تشٔیٙبَ ٞب ٟ٘ ٚبیتب ایدبد سلبثت وبُٔ ثیٗ ؿشوت ٞبی ثخؾ خلٛكی و ٝدس ص٘دیش ٜتبٔیٗ وبال ٘مؾ
داس٘ذ اص دیٍش الذأبتی اػت و ٝثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٔی تٛا٘ذ دسایٗ ساػتب دس٘ظش ثٍیشد.اؿبس ٜث٘ ٝمؾ ٞبی ٌفت ٝؿذ ٜاِضأب" ؿبُٔ  ٕٝٞثٙبدس ٕ٘ی ؿٛد أب ٕٛٞاسٜ
ثؼٛٙاٖ چبِؾ ٞبی اكّی  ٚپیؾ س ٚثشای ثٙبدسی و ٝللذ افضایؾ ٔضیت ٞبی سلبثتی  ٚافضایؾ ػ ٟٓثبصاس خٛد سا داس٘ذ ٌٔشح  ٚثب إٞیت اػت تب ثتٛا٘ٙذ اص ًشیك
ایدبد ایٗ صٔیٞ ٝٙب دػتشػی ثٙبدس خٛد سا ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی تمٛیت  ٚاستمب دٙٞذ.
مقذمه
دسایٗ ٔمبِ ٝتؼذادی اص دیذٌبٞ ٜبی تئٛسی تٛهیح ٘مؾ ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس دس صٔی ٝٙتؼٟیُ دػتشػی ثٙذس ث ٝپؼىشا٘ٛٔ ٝسد اػتفبد ٜلشاس خٛاٞذٌشفت.
ٔمبِ ٝحبهش ؿبُٔ تؼذاد ایذٞ ٜبی اِٚی ٝاػت و٘ ٝیبص ث ٝثحث  ٚتفؼیش ثیـتشی دس آیٙذ ٜخٛاٞذداؿتٛٔ .هٛع ٔ ٚ ٟٓلبثُ ثحث دس ٔذیشیت ثؼیبسی اص ثٙبدس ایٗ
اػت و ٝاستمب ٚثٟجٛد دػتشػی ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی خٛدثخٛد ػّٕی ٘خٛاٞذ ؿذٚ .خٛد تمبهب  ٚفـبسٞبی س ٚث ٝاصدیبد ثبصاس دس ػیؼتٓ حُٕ ٘ٚمُ پؼىشا٘ٞ ٝبی
ثٙذسی ،ػّیشغٓ ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی ثخؾ دِٚتی ثٔ ٝـبسوت ٔ ٚذاخّ ٝثیـتشی اص ػٛی دِٚت ٞب ٘یبصٔٙذ اػت.
دس ادأٔ ٝمبِ ، ٝاثتذا ثٔ ٝشٚس ٘مؾ ػیؼتٓ ٔذیشیت ثٙبدس دس سٚؽ كبحجخب٘ ٝای ثٌٛس خالك ٝپشداخت ٝخٛاٞذؿذ  .ثخؾ د ْٚدیذٌب ٜخذیذ اص ٘مؾ
حبوٕیتی ثٙذس  ٚتٕشوض ثشسٚی تمٛیت ٕٞب ًٙٞػبصی ثیٗ خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی  ٚص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ سا اسائٔ ٝی دٞذ .لؼٕت ػٔ ْٛمبِ ،ٝاسائ ٝخالك ٝدیذٌبٟٞبی
ٔٛخٛد ٌٔ ٚبِؼبت ا٘دبْ ؿذ ٜدس پؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی .لؼٕت ثؼذی ٔ ،ـبسوت ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس حُٕ ٘ٚمُ پؼىشا٘ ٝای ٔٛسد ثحث لشاس خٛاٞذٌشفت ٚ
دسٟ٘بیت ٘تیدٌ ٝیشی پیـٟٙبدات دس ػّٕىشد ثٙبدس وـٛس اص ػٛی ٔحمك اسائ ٝخٛاٞذؿذ .

نقص بخص حبکمیتی بنذر در روش صبحبخبنه ای
دس ثیـتش ثٙبدسثضسي وب٘تیٙشی د٘یب و ٝتحت ٔذَ كبحجخب٘ ٝای ػبصٔب٘ذٞی ٔ ٚذیشیت ٔی ؿ٘ٛذ ،ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٔبِىیت ٘ ٚمؾ اكّی ٔ ٚشوضی
سا ثبصی ٔی وٙذ .دس ایٗ ٔذَ دِٚت یب ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس دس ایفبی ٘مؾ حبوٕیتی خٛد ثش ٔذیشیت  ٚػبصٔب٘ذٞی فؼبِیت ٞبی تدبسی  ٚثبصسٌب٘ی تٕشوض ٔی
ٕ٘بیٙذ .ؿىُ  1س٘ٚذ افضایؾ اػتمالَ ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس تؼذادی اص ثٙبدس  ٚوـٛسٞب سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ :
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ؿىُ  .1ػیش اػمالَ ثٙبدس
Source: P. de Langen- Discussion Paper 2008-11

ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ػٕٔٛبً دس تٟؼیالتی ٘ظیش الیشٚثی وب٘بِٟبی دػتشػی دسیبیی ٛٔ ،ج ؿىٗ ٞب  ،اػىّٞ ٝب  ٚثبسا٘ذاصٞب  ،ایدبد ػبیت ثشای تشٔیٙبَ
ػبصی  ،ایدبد ػبیت ثشای وبسخب٘ ٚ ٝفؼبِیت ٞبی ِدؼتیىی  ٚخبدٔ ٚ ٜؼیشٞبی دػتشػی ٕٞ ٚچٙیٗ صیش ػبخت ٞبیی ٘ظیش سا ٜآ ٗٞػشٔبیٌ ٝزاسی ٔی وٙذ.
ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ػبیت ٞب ٔ ٚحٞ ًٝٛبیی سا ثشای اخبس ٜدادٖ ٔ ٚؼیشٞبی دػتشػی وـتی ث ٝاػىّ ٝتذاسن ٔی ثیٙذ  ،خشیبٖ دس آٔذٞبی اكّی ثٙبدس دس ٔذَ
ٔذیشیتی كبحجخب٘ ٝای ؿبُٔ دسآٔذٞبی اخبس ٜصٔیٗ  ٚػٛاسم ثٙذسی 10اػت .
ػٕٔٛبً ٚظبیف ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس سٚؽ كبحجخب٘ ٝای ثب ٞذف كشفب" افضایؾ ػٛد ًشاحی ٕ٘ی ؿٛد  ٚاٞذاف ثضسٌتشی ٘ظیش افضایؾ ػّٕىشد
ثٙذس11داسد ٕٞ ،چٙیٗ تمٛیت تٛػؼ ٝالتلبدی  ٚتدبسی و ـٛس دس ػٌح التلبدی والٖ سا ٟٔیب ٔی ػبصد  .ثٟشحبَ  ،ثشخی اص ثٙبدس خٛد وفب ٞؼتٙذ  .ایٗ ثٙبدس ثشای
تأٔیٗ ٔبِی دس ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞبی خذیذ ٘یبص ث ٝثبصٌـت وبفی ػشٔبی ٝداس٘ذ.ؿىُ  2چٟبس فؼبِیت اكّی دسٔذَ اػٕبَ حبوٕیت ثٙذس دس سٚؽ كبحجخب٘ ٝای سا
٘ـبٖ ٔی دٞذ:
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ؿىُ  .2چٟبس فؼبِیت اكّی ثٙبدس
Source: P. de Langen- Discussion Paper 2008-11

ٔ ذیشیت تشافیه  ٚتشدد :یىی اص اكّی تشیٗ فؼبِیت ٞب دس ثؼیبسی اص ثٙبدس اػت .تٕشوض ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ثش سٚی ٔذیشیت حشوت وـتیٟب دس ثٙذس
اػت .ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٔؼئِٛیت أٛس دسیبیی سا دس ایٗ صٔی ٝٙثٌٛس ٔؼتمیٓ ثؼٟذ ٜداسد .ایٗ فؼبِیت ٞب ؿبُٔ ٘ظبست  ٚحفبظت آِٛدٌی وـتی ٞب دس
ثٙذس ٕٞ ،چٙیٗ ٘ظبست ثشأٙیت وبال  ٚوـتی ٘یض اػتٔ .ـبسوت دس ٔذیشیت تشدد دس خبدٞ ٜب  ٚسا ٜآ ٗٞثب اسٌبٖ ٞبی ریشثي اص ٔؼئِٛیت ٞبی دیٍش
ثٙبدس ٔحؼٛة ٔی ٌشدد.
ٔ ذیشیت ٔحٞ ًٝٛبی ثٙذسی  :ایٗ ٚظیف ٝثشٔیٍشدد ث ٝوّی ٝفؼبِیت ٞبیی و ٝدس ٔحٞ ًٝٛبی ثٙذسی ا٘دبْ ٔی ؿٛد٘ ،ظیش ػبخت صیش ػبخت ٞبی خبدٜ
ای  ٚسیّی دس ٔح ًٝٛثٙذس ٍٟ٘ ،ذاسی ٔحٙٔ ٚ ًٝٛبًك ػٕٔٛی دس ثٙذس  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ثشای ثٟش ٜثشداسی  ٚاػتفبد ٜاص اساهی  ٚصٔیٗ ٞبی ثٙذس تٛػي
ثخؾ خلٛكی .
ٔ ذیش یت ٔـتشیٔ :ذیشیت ٔـتشی ؿبُٔ  ٕٝٞاستجبى ٞبی تدبسی  ٚپـتیجب٘ی ثب ٔـتشیبٖ ثٙذس ،ا٘ؼمبد لشاسداد ٕٞىبسی ثب ٔـتشی ٞبی خذیذ ،ا٘ؼمبد لشاس
داد  ٚتوٕیٗ ادإٔٞ ٝىبسی ثب وبسٌضاساٖ ثخؾ خلٛكی ٔ ٚخلٛكبً فؼبِیت ٞبی ثبصاسیبثی ثٙذسی 12اػت.
ٔ ذیشیت ریٙؼفبٖ ثٙذسی :ؿبُٔ  ٕٝٞف ؼبِیت ٞبیی و ٝادأٔ ٝدٛص فؼبِیت ریٙؼفبٖ ثٙذسی سا توٕیٗ ٌٕٔ ٚئٗ ٔی ػبصد .ایدبد ٔشوضی ثشای استجبى ثب
ریٙؼفبٖ ثٙذسی ثٌٛس ٔؼتمیٓ ثش لذست خزة ثٙذس تأثیش ٔثجت  ٚاثش ثخـی خٛاٞذ ٌزاؿت.
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افشایص نقص بخص حبکمیتی بنذر در تقویت همبهنگی در سنجیزه حمل و نقل
٘مؾ ثخؾ حبوٕ یتی ثٙذس ثؼذ اص ٌزاس اص ٔذَ ٔذیشیت ػٙتی دس تمٛیت ٕٞبٍٙٞی ثیٗ وّی ٝاخضاء حُٕ ٘ ٚمُ وبال اص ٔجذأ تب ٔملذ ٟ٘بیی دس حبَ
افضایؾ اػت .ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٘ ٝتٟٙب دس اخبس ٜدادٖ اساهی ثٙذسی  ٚتبٔیٗ دػتشػی ایٕٗ ث ٝثٙذس ٘مؾ داسد ثّى ٝدس افضایؾ وبسایی ص٘دیش ٜحُٕ ٔ ٚضیت
ٞبی سلبثتی ثٙذس ػشٔبیٌ ٝزاسٞبی ٔؼتٕش  ٚفؼبِی داسد  .ای ٍٝ٘ٛٙػشٔبیٌ ٝزاسی ثٙذس سا ثؼٕت سؿذ د ٚػبُٔ وّیذی تِٛیذ دس آٔذ ٞذایت ٔی وٙذ :سؿذ اسصؽ
صٔیٗ ٞب  ٚاساهی ثٙذس  ٚسؿذ ػّٕىشد.
٘مؾ ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس فؼبِیت ٞبی اسصؽ افضٚدٔ 13ٜی تٛا٘ذ ای ٍٝ٘ٛٙتٛهیح داد ٜؿٛد وٞ ٝش چٔ ٝـبسوت ٔ ٚذیشیت ثٙذس دس ای ٍٝ٘ٛٙفؼبِیت ٞب وٝ
ثؼٛٙاٖ ٔٛتٛس ٔتحشو ٝفؼبِیت ٞبی ثٙذسی ٔحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ ثیـتش ثبؿذ ثبػث اثش ثخـی ٕٞبٍٙٞی ثیٗ خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی  ٚص٘دیش  ٜحُٕ ٘ ٚمُ ثیٗ إِّّی ٔی
ٌشدد .


همبهنگی بین خوضه هبی بنذری

خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی ؿبُٔ  ٕٝٞفؼبِیت ٞبی التلبدی اػت و ٝدس استجبى ثب ٚسٚد وـتی  ٚوبال ٕٞچٙیٗ ا٘دبْ وّی ٝفؼبِیت ٞبی ٔشثٛى ث ٝوبالٞبی ٔٛخٛد دس
ثٙذس ٔی ثبؿذ .ایدبد ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ؿشوت ٞبی فؼبَ دس خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی ثؼٛٙاٖ ٔثبَ ؿشوت ٞبی تخّی ٚ ٝثبسٌیشی  ،ؿشوت ٞبی فٛسٚاسدسی ،تأٔیٗ وٙٙذٌبٖ
خذٔبت ِد ؼتیىی ،ؿشوت ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ  ٚغیش ٜثبػث افضایؾ ٔضیت سلبثتی خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی  ٚدس ٟ٘بیت ٔٛخت افضایؾ ٔضیت سلبثتی ثٙذس خٛاٞذ ؿذ.
ٕٞچٙیٗ ؿشوت ٞب یب ػبیش ػبصٔبٖ ٞبی حبهش دس خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی جشای اػتفبد ٜاص دسآٔذٞبی خبسخی ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔی وٙٙذ ثؼٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثشای افضایؾ
ویفیت دا٘ؾ ٔدٕٛػ ٝخٛؿٞ ٝبی ثٙذسی ثب ػشٔبیٌ ٝزاساٖ دس ایٗ صٔیٔ ٝٙـبسوت ٔی ٕ٘بیٙذ .ای ٍٝ٘ٛٙػشٔبیٌ ٝزاسای ثشای ػشٔبیٌ ٝزاس ٔؼئّ ٝای غبٔن اػت
صیشا ػٛد ایٗ لجیُ ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞب ٕ٘ی تٛا٘ذ ثٌٛس ٔؼتمیٓ ث ٝآٖ ؿشوت یب ٌشٞٚبی خبف ثبصٌـت داؿت ٝثبؿذ أب ٞش وذاْ اص ؿشوت ٞبی ٔٛخٛد دس خٛؿٝ
ث ٌٛس ٔؼتمُ ٔی تٛا٘ٙذ اص ٔضایبی ایٗ ػشٔبیٌ ٝزاسی ٞبثٟشٙٔ ٜذ ؿ٘ٛذ ،كشفٙظش اص ٔیضاٖ ػشٔبیٌ ٝزاسی و ٝدس ایٗ صٔیٔ ٝٙی وٙٙذ .ثٙبثشایٗ ؿشوت ٞبی ٔٛخٛد
دس خٛؿ ٝتٕبیُ وبفی ثشای ٔـبسوت دس ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ا٘ٛاع فؼبِیت ٞبی ٔـبث ٝث ٝفٛق ؿبُٔ آٔٛصؽٛ٘ ،آٚسی  ٚثبصاسیبثی ٘ذاس٘ذ صیشا ػٛد خٕؼی ؿشوت ٞبی
ٔٛخٛد دس خٛؿٔ ٝشثٛى ث ٝفؼبِیت ٞب یی اػت و ٝدس استجبى ثب وبال ا٘دبْ ٔی دٙٞذ.ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٔی تٛا٘ذ دس خزة وبال ثشای خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی تؼٟذات ٚ
ػشٔبیٌ ٝزاسی الصْ سا ثؼُٕ آٚسد تب ٞضیٞ ٝٙبی فٛق اِزوش سا پٛؿؾ ثذٞذ .ایٗ ٍ٘شؽ دس ٔذیشیت  ٚدس ٘ظش ٌشفتٗ تؼٟذات ٔزوٛس تٛػي ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس
ٔی تٛا٘ذ دس ٟ٘بیت ثشای اػتفبد ٜوٙٙذٌبٖ اص ثٙبدس ػٛد آٚس ثبؿذ صیشا دس ٚالغ ٔـبسوت دس خزة وبال ثشای ثٙذس ٔی تٛا٘ذ اص ًشیك استمبء ٔؤِفٞ ٝبی آٔٛصؿی ثٌٛس
ٕٞضٔبٖ ویفیت یه ثٙذس سا افضایؾ دٞذ .داؿتٗ اٍ٘یض ٜخزة وبال تٛػي ثٙذسٔٙتح ث ٝافضایؾ اسصؽ اساهی  ٚصٔیٗ ٞبی ثٙذس ٕٞچٙیٗ افضایؾ ػّٕىشد ثٙذس
خٛاٞذ ؿذ .


همبهنگی در سنجیز حمل و نقل بین المللی

پٙح دِیُ وّی ؤ ٝی تٛا٘ذ تٛهیح ثذٞذ چشا ٔـىالت ٕٞبٍٙٞی دس ص٘دیش حُٕ ٘ٚمُ ثٛخٛد ٔی آیٙذ :
٘ .1بثشاثشی دس تٛصیغ ٞضی -ٝٙفبیذٕٞ ٜبٍٙٞی دس ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُٔ ،ثالً اٌش یه ثبصیٍش دس ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ دس ػیؼتٓ  ICTػشٔبیٌ ٝزاسی ٕ٘بیٙذ
ثٌٛس ٕٞضٔبٖ ػبیش ثبصیٍشاٖ دس ص٘دیش ٔی تٛا٘ٙذ اص ٔضایبی آٖ ثٟشٔٙذ ؿ٘ٛذٕٔ ،ىٗ اػت دسایٗ ؿشایي ٕٞبٍٙٞی دسص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ خٛد ثخٛد ثٝ
ٚخٛد ٘یبیذٔ .ىب٘یضْ ث ٝاؿتشان ٌزاسی ٞضی – ٝٙفبیذٕٔ ٜىٗ اػت ثذِیُ ثبال سفتٗ ٞضیٞ ٝٙب  ٚسیؼه سفتبسٞبی ٔؼتمُ ثبصیٍشاٖ ثب ؿىؼت ٔٛاخٝ
ؿٛد.
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Value added

 .2ػذْ ٚخٛد ٔٙبثغ یب تٕبیُ ث ٝػشٔبیٌ ٝزاسی دس ثشخی یب حذالُ یه ؿشوت دس ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ ،ایٗ ٔٛهٛع دس استجبى ثب ؿشوت ٞبی وٛچه وٝ
ثشای ٕٞبٍٙٞی ثب ٔـىالت ثیـتشی ٔٛاخٞ ٝؼتٙذ ٔحتُٕ تش اػت.
ٔ .3الحوبت اػتشاتظیه ،ایٗ ٔٛهٛع ٔی تٛا٘ذ اص ٕٞبٍٙٞی ٕٔب٘ؼت ثىٙذ .ؿشوت ٞب ٕٔىٗ اػت تٕبیّی ث ٝثٟجٛد ٕٞبٍٙٞی دس ص٘دیش٘ ٜذاؿت ٝثبؿٙذ
ثخلٛف اٌش سلجب اص ایٗ ٔٛهٛع ػٛد ثجش٘ذ.
 .4ػذْ ٚخٛد یه ؿشوت ث شتش  ٚغبِت دس ص٘دیشٚ ،ٜخٛد یه ؿشوت ثب لذست  ٚتأثیش ٌزاس دس ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ ٔی تٛا٘ذ تأثیش صیبدی ثش سٚی ػبختبس
ص٘دیش ٜثٍزاسد .ػذْ ٚخٛد لذست دس ص٘دیش ٜثبػث وبٞؾ ٕٞبٍٙٞی دس آٖ خٛاٞذ ؿذ.
 .5سیؼه ؿىُ ٌیشی سفتبسٞبی ٔخبِف دس ثیٗ اػوبی ص٘دیش ٚ ٜتٕشوض وٛتبٔ ٜذت ؿشوت ٞب ث ٝص٘دیش ٜدس پؼىشا٘ ،ٝؿشوت ٞب ا٘تظبس داس٘ذ فشآیٙذ ثٛخٛد
آٔذ ٜدس ص٘دیش ٜحُٕ ٘ٚمُ پؼىشا٘ ٝثٕٞ ٝبٍٙٞی ثٟتش ثیٗ اػوبی ص٘دیش ٜاص ًشیك ٕٞىبسی  ٚتـشیه ٔؼبػی ثیٗ اػوب ٔٙدش ٌشددِٚ ،ی صٔب٘جش ؿذٖ
احتٕبِی فشآیٙذٞب دس ص٘دیشٕٔ ٜىٗ اػت ؿشوت ٞب سا ثشای ٕٞىبسی ثی ٔیُ ٕ٘بیذ.
ایٗ دالیُ ثخٛثی تٛهیح ٔی دٙٞذ و ٝچشا ٞیچٍ ٝ٘ٛتالؽ  ٚػشٔبیٌ ٝزاسی تٛػي ؿشوت ٞبی ٔٛخٛد دس ص٘دیش ٜثشای ثٟجٛد ٕٞبٍٙٞی ثیٗ اخضای ص٘دیشٜ
حُٕ ٘ٚمُ ثیٗ إِّّی ثؼُٕ ٕ٘ی آیذ  ٚیب ثلٛست ٔحذٚد الذاْ ٔی ٕ٘بیٙذ .ؿشوت ٞبی ٔٛخٛد دس ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ ثیـتش ثش سٚی فشآیٙذٞ ٜبی داخّی ٔتٕشوض
ٔی ؿ٘ٛذ ٚوٕتش ثشای حُ ٔـىالت ٕٞبٍٙٞی دس ص٘دیش تالؽ ٔی وٙٙذ.
ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٔی تٛا٘ذ ثشای افضایؾ ٕٞبٍٙٞی دس ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ ٔذاخّٕ٘ ٝبیذ ثذِیُ ایٙى ٝوبسایی ثیـتش ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ ثٙبدس سا ثؼٕت
افضایؾ ػّٕىشد ٞذایت ٔی وٙذ .ؿىُ ؿٕبس 3 ٜثٌٛس خالك٘ ٝمؾ ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس افضایؾ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی  ٚص٘دیشٞ ٜبی حُٕ ٚ
٘مُ ثیبٖ ٔی وٙذ.

ؿىُ ٘ . 3مؾ ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس افضایؾ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی  ٚص٘دیشٞ ٜبی حُٕ ٘ ٚمُ
Source: P. de Langen- Discussion Paper 2008-11
پسکزانه هبی بنذری
ثٙبدس ث٘ ٝمٌ ٝاستجبًی دس ص٘دیشِ ٜدؼتیه خٟب٘ی تجذیُ ؿذ  ٜا٘ذ ،ثٙبدس اص ٔشحّ ٝسلبثت ثیٗ یىذیٍش ثٔ ٝشحّ ٝسلبثت ثیٗ ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ حشوت ٚ
تغییش ٔؼیش داد ٜا٘ذ .دس حمیمت ،دس ص٘دیشٞ ٜبی حُٕ ٘ ٚمُ دسة ث ٝدسة
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ٞضیٞ ٝٙبی حُٕ ٘ ٚمُ دس ثخؾ پؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ثؼیبس ثیـتش اص خٕغ ٞضیٝٙ

ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ دسیبیی ٞ ٚضیٞ ٝٙبی ثٙذسی ؿذ ٜاػت .اوثش ثٙبدس د٘یب ثش ػش ٔٛهٛع اسای ٝخذٔبت دس پؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ٔجبحث ٚ ٝاختالف ٘ظش داس٘ذ ِٚی دس
ٟ٘بیت اػتمبد داس٘ذ دسخ ٝدخبِت ثٙبدس دس خذٔبت پؼىشا٘ ٝای ث ٝویفیت خذٔبت حُٕ ٘ٚمُ دس پؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ثؼتٍی داسد .
ثٙبدسی و ٝثٌٛس ٕٞضٔبٖ دػتشػی ٔؼتمیٓ ثٔ ٝؼیش ٞبی دسیبیی  ٚوـٛسٞب یب ثٙبدسی ثب پؼىشا٘ٞ ٝبی ٔحلٛس 15داس٘ذ داسای ٔضیت ٞبی سلبثتی ثیـتشی
٘ؼجت ث ٝثٙبدس یب ٔٙبًك دیٍش ٞؼتٙذ .ثٌٛس وّی ثٙبدس ٔختّف ٞش وذاْ ػٕٟی اص ثبصاس حُٕ ٘ ٚمُ داس٘ذ ،ثشای ثؼیبسی اص ثٙبدس دػتشػی ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ٔحلٛس
ثٌٛس ٔؼتمیٓ أىبٖ پزیش٘یؼت  ٚثؼیبسی اص ظشفیت ٞبی ثبصاس دس ایٗ ٔٙبًك سا اص دػت ٔی دٙٞذ .دس هٕٗ ،ثٙبدسی و ٝدس سلبثت ٌٔٙم ٝای ثب ثٙبدس دیٍش
ٞؼتٙذ  ٚأىبٖ دػتشػی ٔؼتمیٓ ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ٔحلٛس سا داس٘ذ ث بیذ اػتشاتظی ٞبی سلبثتی سا تٟیٕ٘ ٝبیٙذ تب ؿشوت ٞب  ٚثبصیٍشاٖ ٔٛخٛد دس آٖ ثٙذس ثتٛا٘ٙذ
ثٟتشیٗ خذٔبت سا ث ٝایٗ پؼىشا٘ٞ ٝب اسائ ٝثذٙٞذ ایٗ ث ٝایٗ ٔؼٙب اػت و ٝثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ثبیذ ٘ؼجت ث ٝتذٚیٗ اػتشاتظی دس ص٘دیشٞ ٜبی حُٕ ٘ ٚمُ ٚ
door to door
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Captive Hinterlands

ِدؼتیه الذأبت ٔؤثشی ثؼُٕ آٚسد .وی فیت اسائ ٝخذٔبت ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ٚدػتشػی ث ٝآٟ٘ب ثؼتٍی ث ٝچٍٍ٘ٛی سفتبس ثبصیٍشاٖ فؼبَ دس ثٙذس داسد ،ایٗ
ثبصیٍشاٖ ؿبُٔ تشٔیٙبَ اپشاتٛسٞب ،فٛسٚاسدسٞب ،پٛست اپشاتٛسٞب  ٚثخؾ حبوٕیتی ثٙذس اػت .ؿىُ ؿٕبس٘ 4 ٜـبٖ دٙٞذ ٜاستجبى ثبصیٍشاٖ حُٕ ٘ ٚمُ دس ص٘دیشٜ
پؼىشا٘ ٝاػت .

ؿىُ ؿٕبس .4 ٜاستجبى ثیٗ ثبصیٍشاٖ حُٕ ٘ ٚمُ دس ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ پؼىشا٘ٝ
Source: Van der Horst and De Langen, 2008
پنج ضزط بزای کبرایی دستزسی به پسکزانه هب
ثشاػبع دیذٌبٞ ٜبی ٌفت ٝؿذٌٔ ٚ ٜبِؼبت ٔشتجي ثب ٔٛهٛع پٙح ؿشى ثشای وبسایی دػتشػی ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙبدس ؿٙبػبیی ؿذ ٜاػت:
 ا ،َٚصیش ػبخت ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝب ثبیؼتی ثخٛثی  ٚثًٛ ٝس وبفی ایدبد ؿ٘ٛذ
 د ،ْٚوبسایی ثٟش ٜثشداسی  ٚاػتفبد ٜاص صیش ػبخت ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ
 ػ ،ْٛص٘دیشٞ ٜبی حُٕ ٘ ٚمُ ٔی ثبیؼتی ثخٛثی ٕٞبٔ ٚ ًٙٞذیشیت ؿ٘ٛذ
 چٟبسْ٘ ،یبص فضایٙذ ث ٝػیؼتٓ حُٕ ٘ ٚمُ پؼىشا٘ ٝای پبیذاس
 پٙدٓ٘ ،یبص ث ٝخزة اسائ ٝدٙٞذٌ ٜبٖ خذٔبت تٛػي ثخؾ خلٛكی (ٔثُ خذٔبت اسای ٝؿذ ٜدس تش ٔیٙب ِٟب ،خذٔبت فیذسی  ٚخذٔبت حُٕ ٘ ٚمُ صٔیٙی
 ٚغیش) ٜ
نقص بخص حبکمیتی بنبدر در بهبود دستزسی به پسکزانه هبی بنذری

ؿىُ ؿٕبس 5 ٜؿشٚى وبسایی دػتشػی ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی سا و ٝدس ثبال تٛهیح داد ٜؿذ سا ٘ـبٖ ٔی دٞذٕٞ ،چٙیٗ پٙح ٌضی ٝٙا٘تخبثی ثشای ثخؾ
حبوٕیتی ثٙذس سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ و ٝچٍ ٝ٘ٛثش سٚی ایٗ ؿشٚى تأثیش ٌزاس ثبؿذٞ .ش وذاْ اص ایٗ ٌضیٞ ٝٙب دس ثخؾ ثؼذی ثٌٛس ٔفلُ تٛهیح داد ٜخٛاٞذ ؿذ .ایٗ
ٌضیٞ ٝٙب ٕٔىٗ اػت دس ٔٛسد ٛٔ ٕٝٞاسد  ٚؿشایي كذق ٘ىٙذ أب ثؼٛٙاٖ یه پیـٟٙبد اِٚی ٝدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ؿٛد ٘ ٝثؼٛٙاٖ ػیبػت ٞبیی و ٝثب ٔٛفمیت ٞبی
وبُٔ  ٚثبثتی ٕٞشا ٜثبؿذ.

ؿىُ ؿٕبس .5ٜؿشٚى وبسایی دػتشػی ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی
Source: Van der Horst and De Langen, 2008
 1.5سزمبیه گذاری در حمل و نقل تزمینبل هب (ریلی ،جبدهبی ،فیذری)

دس ثؼیبسی اص ثٙبدس ،ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس تٛػؼ ٝپشٚطٞ ٜبی صیش ػبختی ثٙذس پیـمذْ اػت  ٚاثتىبس ػُٕ سا دس دػت داسد ،صیشا ػبیش ؿشوت ٞب یب
ػبصٔبٟ٘بی دِٚتی اٍ٘یض ٜیب اِضاْ لب٘٘ٛی ثشای ایٗ وبس ٘ذاس٘ذٕٔ .ىٗ اػت دالیّی ثشای دخبِت ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس پشٚطٞ ٜبی تٛػؼ ٝدس خبسج اص ٔٙبًك ثٙذسی
ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ .دِیُ وّیذی ثشای ػشٔبیٌ ٝزاسی دس خبسج اص ٔٙبًك ثٙذسی ٔی تٛا٘ذ ؿشوت ٕٞ ٚىبسی ثشای اػتفبد ٚ ٜثبصد ٜثٟتش اص صیش ػبخت ٞبی ثٛخٛد
آٔذ ٜدس ثٙذس ثبؿذٞ ٕٝ٘ٛ٘ .بیی اص ٔـبسوت ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس ػشٔبیٌ ٝزاسی خبسج اص ٔٙبًك ثٙذسی ؿبُٔ :
ٔ ـبسوت ثٙذس  Long Beachدس پشٚػ ٝوشیذٚس آالٔذا
 ػشٔبیٌ ٝزاسی ثٙذس ثبسػّ ٘ٛب دس ٘بٌٚبٖ سیّی ثشای ثٟجٛد استجبى ثیٗ ایٗ ثٙذس  ٚپؼىشا٘ٞ ٝبی وـٛسٞبی اسٚپبیی
 ثٙذس سٚتشداْ ثشای ایدبد یه خي ٚیظ ٜسیّی ث ٝایٗ ثٙذس پیـمذْ ؿذ ٙٔ ٚدش ث ٝوبٞؾ تشافیه دس ثضسٌشاٞ ٜبی ؿٟشی ٌشدیذ
ٔثبَ ٞبی ثبال ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبیی اػت و٘ ٝـبٖ ٔی دٞذ ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ؿبی ذ ٘یبص داسد ػبختبس ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝب سا وٙتشَ  ٚپبیؾ ٕ٘بیذ ٚ
ٔٛا٘غ ٌٌّٛ ٚبٟٞبیی و ٝاص ثٟجٛد  ٚاستمبی وبسایی صیش ػبخت ٞبی حُٕ ٘ ٚمُ ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝب خٌّٛیشی ٔی ٕ٘بیذ سا ؿٙبػبیی وٙذ.



قوانین دستزسی به سیز سبخت هب

ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس دس ثؼیبسی اص ٔ ٛالغ ٔؼئِٛیت ایدبد  ٚتٛػؼ ٝصیش ػبخت ٞب دس داخُ ثٙذس سا ثؼٟذ ٜداس٘ذ .لجال" ٌفت ٝؿذ ثشای اػتفبد ٜثٟی ٝٙاص صیش
ػبخت ٞبی ثٙذسی ،ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ثبیذ دس ساػتبی ایدبد ظشفیت دس خبسج اص ٔٙبًك ثٙذسی ٘ؼجت ث ٝتٛػؼٔ ٝؼئِٛیت ٞبی خٛد دس ایٗ ٔٙبًك ٔجبدست
ٕ٘بیذ .دس ایٗ ثخؾ ،پیـٟٙبد ٔی ؿٛد ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس تب آ٘دب ؤٕ ٝىٗ اػت دس وبسایی اػتفبد ٜاص صیش ػبخت ٞبی پؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ٔـبسوت ٕ٘بیٙذ.
تذٚیٗ  ٚتٟی ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمشساتی ثشای دػتشػی ث ٝصیش ػبخت ٞب ٕٔىٗ اػت اػتفبد ٜاص ایٗ صیش ػبخت ٞب سا ثٟی ٝٙثخـذ  ٚثٙبثشایٗ ٔٛخت افضایؾ ؿشایي سلبثتی
ثٙذس ٌشدد.
ٍٙٞبٔیى ٝثؼیبسی اص ثخؾ ٞبی حبوٕیتی ثٙبدس لٛا٘یٗ دػتشػی ث ٝثٙذس سا ثشای وـتی ٞبی الیب٘ٛع پیٕب تٟیٔ ٝی وٙٙذ ( ٔثُ ایٕٙی ،لـٛا٘یٗ ٔشثـٛى ثـٝ
دفغ صثبِ ) ٝاٌش خٛد سا دسٌیش تٟی ٝلٛا٘یٗ دػتشػی ث ٝثٙذس تٛػي وبٔیٞ ٖٛب  ٚلٌبسٞب ٘ىٙٙذ ٕٔىٗ اػت لٛا٘یٗ كشیح  ٚسٚؿٗ ثشای دػتشػی ٌّٔٛة ثـ ٝصیـش
ػبخت ٞب  ٚفؼبِیت ٞبی ثٙذسی ٚخٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ  ٚثبػث دٌ ٚبٍ٘ی  ٚتٙبلن دس اػتفبد ٜاص صیش ػبخت ٞب تٛػي ثبصیٍشاٖ ٔٛخٛد دس ص٘دیشٞ ٜبی حُٕ ٘ ٚمـُ
ثٛخٛد ثیبثیذ .تؼییٗ لٛا٘یٗ ٔٚمشسات ٔشوضی تٛػي ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٔثُ لشاس داد ثب تشٔیٙبَ اپشاتٛسٞب  ،ػشٔبیٌ ٝزاسی ثشای ایدبد ػیؼتٓ خبٔؼـ ٝثٙـذسی،16
استجبى ثب  ٕٝٞریٙفؼبٖ17ثٙذسی ثبػث ٔـبسوت ثیٗ ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٔ ٕٝٞ ٚبِىبٖ صیش ػبخت ٞب دس ص٘دیشٞ ٜبی حُٕ ٘ ٚمُ ٌشدد تب ثتٛا٘ٙذ دػـتٛس اِؼٕـُ
ٞب  ٚلٛا٘یٗ اخشایی ٔٙبػجی سا ثشای دػتشػی ث ٝصیش ػبخت ٞب ًشاحی ٕ٘بیٙذ.


سیستم جبمعه بنذری

یه ػیؼتٓ ٔؤثش  ٚوبسای خبٔؼ ٝثٙذسی ٕٔىٗ اػت دس ٕٞب ًٙٞػبصی ص٘دیشٞ ٜبی حُٕ ٘ ٚمُ دس داخُ ثٙذس ٕٞىبسی  ٚوٕه ثؼیبسی ثٕٙبیذ ،تجبدَ
اًالػبت ٔٛسد ٘یبص ثیٗ ؿشوت ٞبی ٔتفبٚتی و ٝدس خبٔؼ ٝثٙذسی حوٛس داس٘ذ .ثؼٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛاپشاتٛسٞبی ثٙذس  ٚتشٔیٙبَ اپشاتٛسٞب صٔب٘ی و ٝخٌٛى وـتیشا٘ی
اًالػبت وب٘تی ٙشی خٛد سا ثٛٔ ٝلغ اسػبَ ٕ٘بیٙذ ثٟتش ٔی تٛا٘ٙذ ثش٘بٔ ٝسیضی ػّٕیبتی ثىٙٙذٕٞ .یٗ ٔضایب دس استجبى ثب ؿشوت ٞبی فٛسٚاسدی  ٚؿشوت ٞبی حُٕ ٚ
٘مُ دس پؼىشا٘ٞ ٝب ٔلذاق داسد .دس اغّت اٚلبت ثىپبسچٍی اًالػبت ثشای ؿشوت ٞبی ٔختّف ٕٞ ٚچٙیٗ ػبصٔبٖ ٞبی دِٚتی ٘ظیش ٌٕشن ٔفیذ اػتٚ .خٛد
یه ػیؼتٓ خبٔؼ ٝثٙذسی ٔی تٛا٘ذ اػتب٘ذاسدٞب  ٚػیؼتٓ ٔٙبػجی سا ثشای تجبدَ اًالػبت ایدبد ٕ٘بیذٔ .ب٘ٙذ اًالػبت ٔشثٛى ث ٝتشخیق ٌٕشٌی و ٝیىی اص ثخؾ
ٞبی ػیؼتٓ یىپبسچ EDI ٝدس ِدؼتیه وبال ٔی ثبؿذ .ثؼیبسی اص ثٙبدس ؿىُ دیٍشی اص ػیؼتٓ خبٔؼ ٝثٙذسی سا داس٘ذٔ .ثالً ثٙبدسی ٘ظیش سٚتشداْ  ،آ٘تٛسح ،
ثبسػّ٘ٛب  ٚػٍٙبپٛس .دس  ٕٝٞایٗ ثٙبدس  ،ؿشوت ٞبی ٔٛخٛد دس ثٙذس ٕٞچٙیٗ ثٙذس دس ػیؼتٓ ٔـبسوت  ٚدس ٌیش وبس ٞؼتٙذ .ا٘تظبس ٔی سٚد ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ایدبد
خبٔؼ ٝثٙذسی ث ٝایٗ ؿىُ تٛػي ثٙبدس ثبػث تحشن  ٚپٛیب یی دس پؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذس ؿٛد و ٝدس ٘تید ٝپغ اص ؿىُ ٌشفتٗ ػبختبس خبٔؼ ٝثٙذسی ،ثخؾ حبوٕیتی
ثٙذس تٕشوض ثیـتشی ثش سٚی ثٟی ٝٙػبصی ٕٞبٍٙٞی ثیٗ خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی  ٚص٘دیشٞ ٜبی حُٕ ٘ ٚمُ ٔی ٕ٘بیذ.


چگونگی و ضزایط اعطبء قزار دادهب

اًالػبت ثب٘ه خٟب٘ی ٘ـبٖ ٔی دٞذ اوثش پشٚطٞ ٜبی ثٙذسی اص ػبَ  1991تب  2112اص ًشیك لشاسداد ا٘دبْ ؿذ ٜاػت .دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ،ایٗ أتیبص
ٞب أٛس تخللی تش ٔیٙبَ ٞب دس ثٙذس سا توٕیٗ ػبخت ٝاػت .ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس ػٕٔٛب" دس صیش ػبخت ٞب ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔی وٙٙذ  ٚوبسٞـبی اخشایـی سا ثـٝ
ؿشوت ٞبی ثخؾ خلٛكی اص ًشیك ا٘ؼمبد لشاسداد ٚاٌزاس ٔی وٙٙذ .اػٌبی ایٙچٙیٙی لشاسدادٞب دس ٚالغ ثب ٞذف توٕیٗ ثٟجٛد ػیؼـتٓ حٕـُ ٘ ٚمـُ پؼـىشا٘ٝ
ٞبی ثٙذسی ا٘دبْ ٔی ؿٛد .دس ساع  ،ٕٝٞثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس ایٗ لشاسداد ٞب ثبیذ ث ٝػیؼتٓ تجبدَ اًالػبت دس ص٘دیش ٜپؼىشا٘ٞ ٝب تٛخـ ٝوٙـذ تـب ػـٌح
اسای ٝخذ ٔبت دس پؼىشا٘ٞ ٝب استمب یبثذ .ثٙبثش ایٗ ،ؿشایي لشاسداد ٞب ثشای تشٔیٙبَ اپشاتٛسٞب ٔی تٛا٘ذ ثؼٛٙاٖ اثضاسی ثشای ثٟی ٝٙػبصی ،ثجبتٕٞ ،بٍٙٞی دس ص٘دیشٜ
حُٕ ٘ ٚمُ پؼىشا٘ ٚ ٝاػتفبد ٜثٟی ٝٙاص صیش ػبخت ٞب ثبؿذ.
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رقببت مطمئن در سنجیزه هبی حمل و نقل

دس ٟ٘بیت ،یه ػیؼتٓ دسة تب دسة فمي صٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ سلبثتی ثبؿذ و ٝسلبثت وبّٔی دس  ٕٝٞثخؾ ٞبی ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ.
ثؼٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛاٌش یه اپشاتٛس سیّی ثب سلبثت ٔٛاخ٘ ٝجبؿذ ،وُ ػیؼتٓ ص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ دس ایٗ صٔی ٝٙسلبثتی ٘خٛاٞذ ؿذ .ایٗ یه اكُ اثتذایی اػت  ٚدِیُ
آٖ ایٗ اػت و ٝایٗ اپشاتٛس داسای لذست دس ثبصاس اػت  ٚثشاحتی لیٕت خذٔبت ثٔ ٝـتشیبٖ سا افضایؾ ٔی دٞذ .ثٟش حبَٚ ،خٛد سلبثت ثٙذس سا ثؼٕت تخللی
ػبصی ثیـتش ٛ٘ ٚآٚسیٕٞ ،شا ٜثب ػٛد آٚسی ثشای وُ ٔدٕٛػ ٝثٙذس خٛاٞذ ثٛد .دس استجبى ثب ایٗ ٔٛهٛع إٞیت ٔٛهٛع ٔٛا٘غ  ٚاػتب٘ذاسدٞبی ٚسٚد ث ٝفؼبِیت
ٞبی ثٙذسی ٔٛسد تٛخ ٝاػت .ثٙبثش ایٗ ٔٛا٘غ ٚسٚد دس ثؼیبسی اص ثٙبدس لبثُ تٛخٞ ٝؼتٙذ  ٚؿبُٔ ٔٛا٘غ التلبدی ،لب٘٘ٛی ٚ ،خغشافیبیی ٔی ثبؿٙذ .وبٞؾ ٔٛا٘غ
ٚسٚد دس فؼبِیت ٞبی ِدؼتیه ٌّٔٛة اػت صیشا ایٗ ٔٛهٛع ثبػث افضایؾ لذست "سلبثت ثش ٖٚثٙذسی" دس ثٙبدس ٔی ٌشدد  ٚثٙذس سا لبدس خٛاٞذ ػبخت تب دس
تِٛیذ تىِٛٛٙطی  ٚوؼت  ٚوبس ٞبی خذیذ ػشیغ تش ػُٕ وٙذ.
ثٙبثشایٗ ،ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٕٔىٗ اػت دس ػیبػت ٌزاسی ثشای تؼییٗ سٚؽ ٞبی سلبثتی ثٙذس دخبِت ٔؼمیٓ ٕ٘بیذ .ػیبػت وبٞؾ ٔٛا٘غ ٚسٚد دس
فؼبِیت ٞبی ِدؼتیىی ٕٔىٗ اػت ثشای تؼٟیُ دس دػتشػی ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ث ٝخلٛف دس حُٕ ٘ ٚمُ سیّی  ٚخبد ٜای ٔٛسد ٘یبص ثبؿذ .أب ٔٛا٘غ
ٚسٚد  ٚاػتشاتظی ٞبی سلبثتی دس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ دسیبیی " ٚسلبثت ثش ٖٚثٙذسی" ٕٔىٗ اػت ٔتفبٚت اص ثخؾ ِدؼتیه ثبؿذ.
نتیجه گیزی
ٞــذف اكّی دسایٗ تحمیك ٌٔ ٚبِؼ ٝایٗ اػت و٘ ٝـــبٖ دٞذ ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس دس ػیؼتـٓ ٔذیشیت كبحجخب٘ ٝای چٍٔ ٝ٘ٛـی تٛا٘ٙـذ دس ایدـبد
دػتشػی ثٟتش ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ٔـبسوت  ٚاثشثخـی داؿت ٝثبؿٙذ .الصْ ث ٝتٛهـیح اػـت وـ ٝدس ػیؼـتٓ ٔـذیشیت ثٙـبدس دس سٚؽ كـبحجخب٘ ٝای ثخـؾ
حبوٕیتی ثٙبدس دس تٛػؼٚ ٝایدبد صیش ػبختٟب  ٚآٔبد ٜػبصی آٖ ثشای فؼبِیت ٞبی ثخؾ خلٛكی ٘مؾ اكّی  ٚاِٚی ٝسا ایفـب ٔـی وٙٙـذ .دس سٚؽ ٔـزوٛس ٚظـبیف
اكّی حبوٕیتی ثٙبدس ث ٝچٟبسٌش ٜٚتمؼیٓ ٔی ؿٛد :
ٔ ذیشیت تشافیه وـتی 
ٔ ذیشیت ٔـتشی 
ٔ ذیشیت ٔحٞ ًٝٛب ٙٔٚبًك ثٙذسی 
ٔ ذیشیت ریٙفؼبٖ ثٙذسی 
أشٚص٘ ٜمؾ پـتیجب٘ی ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس دس ػیؼتٓ كبحجخب٘ ٝای ٕٞضٔبٖ ثب افضایؾ ؿشایي سلبثتی ثٙبدس ثیؾ اص پیؾ پشسً٘ تش ٚثـب إٞیـت ؿـذٜ
اػت .ثحث اكّی ٔـبسوت ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس ثؼٛٙاٖ یه حمیمت دس ٕٞب ًٙٞػبصی خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی  ٚص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبال اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ ص٘دیـشٜ
تبٔیٗ وبال اص ًشیك ثٙبدس سا ثؼٕت وبسایی  ٚثٟشٚ ٜسی ثیـتش ػٛق دٞذ  ٚثبػث افضایؾ ٔضیت ٞبی سلبثتی خٛؿٞ ٝـبی ثٙـذسی دس ثٙـبدس ٌـشدد .دس ٘تیدـ ،ٝایـٗ
ٔٛهٛع ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس سا تـٛیك ػبخت ٝاػت تب دساستمبی ٘مؾ "ٕٞب ًٙٞوٙٙذ " ٜثٙبدس ثیٗ خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی  ٚص٘دیش ٜحُٕ ٘ ٚمُ وبالػشٔبیٌ ٝـزاسی
 ٚتٕشوض ثیـتشی ا٘دبْ دٞذ .اص آ٘دبئیى ٝؿجى ٝحُٕ ٘ٚمُ دس پؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ث ٝػشػت دس ػیؼتٓ دسة تب دسة تجذیُ ثـ ٝیـه ٌٌّٛـبٔ ٜـی ؿـٛد ثخـؾ
حبوٕیتی ثٙبدسٔی ثبیؼت تٕشوض ٘ ٚمؾ ثیـتشی سا دسایٗ ثخؾ ایفب ٕ٘بیٙذ  .ثخؾ حبوٕیتی ثٙبدس ثشای وبسایی ثیـتش دػتشػی ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙـذسی ؿـبیذ دس
صیش ػبخت ٞب ػشٔبیٌ ٝزاسی ٕ٘بیذ  ٚیب ثخؾ خلٛكی سا ثؼٕتی ٔذیشیت ٕ٘بیذ تب تٕٟیذات ٚیظ ٜای سا دس تشٔیٙبَ ٞبی داخّی ثٙذس ٟٔیب ٕ٘بیٙذ  ٚؿـبیذ إٞیـت
ٔٛهٛع تب حذی ثبؿذ و ٝدس خبسج اص ٔحذٚدٞ ٜبی ثٙذسی ػبیش ثخؾ ٞبی خلٛكی ٔشتجي سا دسایٗ ساػتب تـٛیك  ٚتشغیت ٕ٘بیذ تب دس ػشػت ثخـیذٖ ث ٝتٛػؼٝ
ایٗ ثخؾ ٔـبسوت  ٚتؼبُٔ ثیـتشی داؿت ٝثبؿٙذ .
ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ اػت ثب ٚهغ لٛا٘یٙی ،دػتشػی ث ٝثٙذس سا اص ًشیك پؼىشا٘ٞ ٝب استمب  ٚتٛػؼ ٝدٞذ ،ػشٔبیٌ ٝزاسی دس ایدبد ػیؼتٓ
خبٔؼ ٝثٙذسی ،تٟی ٝؿشایٌی دس تذٚیٗ لشاسدادٞب ثب تشٔیٙبَ ٞب ٚدس ٟ٘بیت ایدبد سلبثت وبُٔ ثیٗ ؿشوت ٞبی ثخؾ خلٛكی و ٝدس ص٘دیـش ٜتـبٔیٗ وـبال ٘مـؾ

داس٘ذ اص دیٍش الذأبتی اػت و ٝثخؾ حبوٕیتی ثٙذس ٔی تٛا٘ذ دسایٗ ساػتب دس٘ظش ثٍیشد ،ایٗ ٘مؾ ؿبُٔ ایدبد اسصؽ ٔ ٚضایـبی ثیــتش دس حشوـت افمـی وـبال دس
ص٘دیش ٜتبٔیٗ ثشای خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی ٔی ؿٛد ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝثبصیٍشاٖ ٚوبسٌضاساٖ ثٙذسی ثیـتشیٗ ٔٙبفغ  ٚػٛد خٛد سا دس فؼبِیت ٞبی اسصؽ افضٚد ٜپیذا ثىٙٙـذ
٘ ٝدس ػى ٚ ٖٛایؼتبیی وب٘تیٙش دس تشٔیٙبَ ٞبی خٛد (ٔثُ دس آٔذٞبی ا٘جبس داسی) و ٝأشٚصٔ ٜتبػفب٘ ٝاص ٔـىالت اكّی ثٙبدس ٔ ٚذیشاٖ اػـت وـٕٞ ٝـ ٝػـشٔبیٝ
ٌزاسی ٞب سا ث ٝػٕت ػذْ پٛیبیی دس فؼبِیت ٞبی ثٙذسی ػٛق داد ٜاػت دِیُ ایٗ أش فمذاٖ اػتشاتظی ٞبی ؿفبف ٚسٚؿٗ دس استجبى ثـب تؼشیـف ٘مـؾ ثـبصیٍشاٖ
ثخؾ خلٛكی دس ثٙبدس ثٚ ٝیظ ٜدس ثٙبدس وب٘تیٙشی اػت و ٝثب تىشاس اؿتجبٞبت تبسیخی ثؼیبسی اص فشكت ٞبی ػشٔبیٌ ٝزاسی  ٚخزة ثـبصاس دس فوـبی ثـ ٝؿـذت
سلبثتی ثبصاس ص٘دیش ٜتبٔیٗ وبال سا اص دػت دا ٜایٓ.
دس حبَ حبهش فؼبِیتٞبی التلبدی دس ثٙبدس پیـش ٚد٘یب ث ٝػٕت تخللیػبصی ایٗ فؼبِیت ٞب حشوت ٔی وٙـذ .اػوـبی خٛؿـ ٝثٙـذسی ٕ٘ـی تٛا٘ٙـذ
ٕٞضٔبٖ دس ثخؾ فّ ،ٝوب٘تیٙش ،خٙشاَ وبسٌ ،ٛغالت  ٚوـتیشا٘ی ٔتخلق ثبؿٙذ٘ .مؾ ثخؾ حبوٕیتی ثٙذس دس تٙظیٓ ثبصاس سٚؿٗ اػت ،ثخـؾ حـبوٕیتی ثٙـذس
ثبیذ دس ٚاٌزاسی أٛس ث ٝثخؾ خلٛكی هٕٗ سػبیت خٙجٞ ٝبی تخللی اػوبی خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی ث ٝخٙجٞ ٝبی ٔختّف سلبثتی ثٙذس ٘یض تٛخـٕ٘ ٝبیـذ ٚهـٕٗ
تفىیه اك" َٛسلبثت ثش ٖٚثٙذسی" " ٚسلبثت دس ٖٚثٙذسی" اػوبی خٛؿٞ ٝبی ثٙذسی سا ثؼٕتی ٞذایت ٕ٘بیذ تب ثبػث تمٛیت ٘مؾ ثٙذس دس ص٘دیش ٜحٕـُ ٚ
٘مُ ٚتؼٟیُ دس دػتشػی ث ٝپؼىشا٘ٞ ٝبی ثٙذسی ٌشدد و٘ ٝتید ٝآٖ افضایؾ ٔضیت ٞبی سلبثتی  ٚدس ٟ٘بیت افضایؾ ػـ ٟٓثـبصاس ثٙـذس خٛاٞـذ ثـٛد  .ایـٗ سٚؽ
وبٔال" دس ساػتبی اكُ  44و ٝاٞذاف آٖ ایدبد فوبی وؼت ٚوبس دس ٔحیي سلبثت ػبِٓ ٔی ثبؿذ اػت ،هٕٗ ایٙى ٝاص ا٘دبْ ٚظبیف ٔٛاصی ٚتىـشاسی تٛػـي
ثخؾ خلٛكی خٌّٛیشی ٔی وٙذ ٔ ٚب٘غ اص تحٕیُ ٞضیٞ ٝٙبی ٔوبػف ث ٝالتلبد ّٔی  ٚثخؾ خلٛكی خٛاٞذ ؿذ.
ٔتبػفب٘ ٝثٙبدس ٔب أشٚص دچبس ػمت ٔب٘ذٌی ثضسٌی ؿذ ٜا٘ذ و ٝػّیشغٓ داؿتٗ ٔضیت ٞبی سلبثتی فشاٚاٖ ،ثذِیُ ػذْ ٚخٛد اػتشاتظی دس ص٘دیش ٜتـبٔیٗ ٚ
حُٕ ٘ٚمُ ثیٗ إِّّی ثبػث تٛػؼ٘ ٝیبفتٍی ثٙبدس ؿذ ٜاػت ٕٝٞ .كبحجٙظشاٖ التلبدی ثش ایٗ ثبٚس٘ذ ثٙبدس ٘مؾ ٕٟٔی دس تٛػؼ ٝوـٛسٞب ایفب ٔی وٙٙـذِ ،ـزا ثـب
تٛخ ٝث٘ ٝمؾ ٔ ٟٓثٙبدس دس ٔذیشیت تشافیه وـتیٔ ،ذیشیت ٔـتشیٔ ،ذیشیت ٔح ٞ ًٝٛب ٙٔٚبًك ثٙذسی ٔ ٚذیشیت ریٙفؼبٖ ثٙـذسی ٔـذیشاٖ ثٙـبدس ثبیؼـتی دس
ػیؼتٓ ِدؼتیه ٚفؼبِیت ٞبی وٙبس اػىّ ٝاػتشاتظی ٞبی ٔدضا ٚدس ػیٗ حبَ یىپبسچ ٝتؼشیف ٚتذٚیٗ وٙٙذ تب اص ایٗ ػمت افتـبدٌی تـبسیخی ٘دـبت پیـذا وٙـیٓ
ٚثٙبدس سا اص ثیشا ٝٞتٛػؼ ٝثٔ ٝؼیش تٛػؼ ٕٝٞ ٝخب٘جٞ ٝذایت وٙیٓ ٔٛهٛػی و ٕٝٞ ٝثٙبدس تٛػؼ ٝیبفت ٝد٘یب ثش آٖ غّج ٝوشد ٜا٘ذ .
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