
 

بب محًریت تفکر استراتصیک  ، شىبخت محیط ي آمبیش لجستیکی ي معمبری وًیه زیر سبختُب بٍ عىًان پیشران تًسعٍ ملی 

 آیىدٌ وگری

  1ی مطلقوبصر شریف

 ضريرت طرح مسئلٍ

یذاس ٚ تحٛالت ؿتاتٙذٜ ػلش حاضش ، تغییش ٚ تحَٛ دس عشاحی ٚ تش٘أٝ سیضی ؿیٜٛ ٞای ٔذیشیتی ٚ سٚؿٟای اجشایی صیش ػاختٟای وـٛس تشای تٛػؼٝ پا 

ٜ ٚ احتٕاالت صیادی سا تٝ ٘ذ ، افضایؾ ٘شخ سؿذ تغییشات ، ٔحیظ آیٙذٜ سا غیش لاتُ پیؾ تیٙی ٕ٘ٛدأتٛاصٖ تا دیذٌاٜ اػتشاتظیه سا أشی اجتٙاب ٘اپزیش ٔی ٕ٘ای

تشای ٔماتّٝ تا  تلٛیش ٔی وـذ. ِزا ػاصٔاٟ٘اٚ ٟ٘ادٞای ٔتِٛی تخلٛف ٔشاوض ِجؼتیىی ٚ ٔذیشیت صیش ػاختٟا ٘اٌضیش تٝ ٍٕٞأی تا ایٗ تغییشات ٔی تاؿٙذ.

ٚ  2فشآیٙذ تش٘أٝ سیضی ٔذسٖ پظٚٞؾ، ٝ أٛسی ٕٞچٖٛ اٞتٕاْ ٚیظٜ  تچاِـٟای فشاسٚ دس أش ص٘جیشٜ ِجؼتیه ٚ تٝ ٔٙظٛس سػیذٖ تٝ تٛػؼٝ پایذاس ٚ ٔتٛاصٖ ،

تغییشات جضیی أشٚص ٕٔىٗ اػت فشدا وٟٙٝ ٚ واسائی خٛد سا اص دػت دادٜ تاؿٙذ. دسن صٔاٖ تغییش ، ٔیضاٖ تغییش ٚ ایٙىٝ  .سا تیؾ اص پیؾ ٔغاِثٝ ٔی ٕ٘ایذ٘ٛػاصی 

 اكَٛ اػاػی ٚ اػتشاتظیه تشای سػیذٖ تٝ اٞذاف فٛق ٔی تاؿٙذ.چٝ چیضی الصْ اػت تغییش یاتذ ٚ الذأات ٔٙاػة تشای تغییشات ، 

ص٘جیشٜ تشای آ٘ىٝ ٔذیشیت پٛیا تش ٔثٙای ٟٔٙذػی اسصؿٟا دس أٛس صیش ػاختٟا ٚ صیشػیؼتٓ ٞای آٖ اص لثیُ تٛػؼٝ ، تجٟیض ، ٍٟ٘ذاسی ، تشاتشی ٚ  

ؼاصی تا ٔحیظ ٚ تغییشات آٖ ٚ ٘ٛػاصی سا تذػت آٚسدٜ ٚ یا ٘اچاساً خٛد سا اص ٘ٛتؼشیف تأٔیٗ تتٛا٘ذ اص سؿذ وٕی ٚ ویفی وافی تشخٛسداس تاؿذ ٔی تایؼت تٛاٖ ٕٞ

ت تٝ ٔحیظ ٔی ٕ٘ایذ. وٙذ چشا وٝ ٕٞؼاصی ٚ ٘ٛػاصی یه فشآیٙذ دائٕی ٚ پٛیا تٛدٜ ٚ دس تیـتش ٔٛاسد ٔذیشاٖ سا ٔجثٛستٝ تشداؿتٗ ٌأٟایی  فشاتش اص ٚاوٙؾ ٘ؼث

ش دس ٔٛسد تغییش ٚ تحَٛ ٚ ٘ٛػاصی كٛست پزیشفتٝ ، ٔتأػفا٘ٝ حىایت اص آٖ داسد وٝ اغّة ٔتِٛیاٖ أش، تا سٚ٘ذ وٙذ ٚ یا ػذْ تیـتش تحمیماتی وٝ دس ػاِٟای اخی

س ضیٙٝ ٞای ػٍٙیٗ دٚاوٙؾ تٝ ٔٛلغ تشای تغییشات ٚ ٘ٛػاصی ٚ یا  تا ٘ادیذٜ اٍ٘اؿتٗ آٖ دس ٟ٘ایت تٝ ٘مغٝ ای ٔی سػٙذ وٝ تایذ تا تغییشات تٙیادیٗ ٚ كشف ٞ

ٔتٛجٝ وـٛس ٔی ٕ٘ایٙذ. یه صٔاٖ وٛتاٜ ٚ تا ؿتاتی تٙذ الذاْ ٕ٘ایٙذ یا تٝ ٘اچاس تٝ الذأات جٟؾ ٚاس سٚی آٚس٘ذ وٝ ٟ٘ایتاً دس اوثش ٔٛاسد ٔخاعشات صیادی سا 

ٞای اػاػی تش٘أٝ سیضاٖ ٚ ٔذیشاٖ ٔی ؿٙاخت ٔحیظ ٚ تجضیٝ ٚ تحّیُ ػٛأُ ٚ لاتّیتٟای آٖ جٟت تٛػؼٝ  ٔتٛاصٖ ٚ پایذاس تخلٛف دس صٔیٙٝ صیشػاختٟا اص ٘یاص

( تا ػشٔایٝ تاؿذ. تٛػؼٝ ٘اوافی ٚ ٘أٛصٖٚ ٚ ٔذیشیت ٘ٝ چٙذاٖ ٔغّٛب صیش ػاختٟای وـٛسٔاٖ تاػث ؿذٜ تا دٚوـٛس ٕٞؼایٝ )تشویٝ ٚ أاسات ػشتی ٔتحذٜ

ٔیّیاسد دالس ٔشاٚدات ٔاِی ٚ  055ٔٙغمٝ ٟٔٓ خاٚسٔیا٘ٝ تا  ٌزاسی ٞای ػظیٓ ٚ ٔذیشیت تٟیٙٝ ، تیـتشیٗ فؼاِیتٟای ِجؼتیىی ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ص٘جیشٜ تأٔیٗ

دس ؿشایظ ٚ  ٔیّیٖٛ ٘فش جٕؼیت حاَ حاضش آػیای ٔیا٘ٝ ٚ جٙٛب ٚ غشب آػیا سا تٝ خٛد اختلاف دادٜ ٚ دسآٔذٞای ٍٞٙفتی سا ٘لیة وـٛسؿاٖ تٕٙایٙذ. 005

اْ ػیاسی ٌشدیذٜ وٝ فؼاِیتٟای ِجؼتیىی ، تجاسی ٚ حُٕ ٚ ٘مُ آٖ تیـتش ٔتأثش اص دٚ ادأٝ ٚضؼیت فؼّی ، ایشاٖ ٔثذَ تٝ وـٛس ٔلشف وٙٙذٜ ٚ ٚاسد وٙٙذٜ تٕ
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ٔیّیاسد دالس اص تشویٝ ٘تیجٝ ایٗ ػمة ٔا٘ذٌی اػت(ٞشٌٛ٘ٝ تشٖٚ سفت  31ٔیّیاسد دالس ٚاسدات اص أاسات ٔتحذٜ ػشتی ٚ  72وـٛس ٕٞؼایٝ ٔی تاؿذ.) ػاِیا٘ٝ 

دس جٟت تٛػؼٝ پایذاس ، ٔتٛاصٖ ٚ پٛیای وـٛس دس ػشكٝ صیش تٙایی ٚ ػٕشا٘ی ، تِٛیذ ،تأٔیٗ ، تٛصیغ، تشا٘ضیت ، كادسات، اصایٗ ٚضؼیت ٘أغّٛب ٚ تحشا٘ی ٚ حشوت 

٘ٛیٗ صیش ػاختٟا  ٚاسدات ٚ تجاست تیٗ إُِّ ٔٙٛط تٝ استمای صیشػاختٟا ٚ ٔذیشیت تٟیٙٝ ٚ یىپاسچٝ ٚ تغییش ٚ تحَٛ تش اػاع آٔایؾ ِجؼتیىی ٚ تحمك ٔؼٕاسی

 تاؿذ .ٔی 

 ضعیتتجسیٍ ي تحلیل اجمبلی ي

 وبرسبئیُبی مًجًد در آمبیش لجستیکی ي مدیریت زیر سبختُبی کشًر   -الف

 ٘ادیذٜ اٍ٘اؿتٗ لاتّیتٟای جغشافیای ٘احیٝ ای وـٛس،خاكٝ تشخی ٔٙاعك ٕٞا٘ٙذ اػتاٖ یضد تٝ ػٙٛاٖ ٔشوض ثمُ حُٕ ٚ ٘مُ ایشاٖ -1

 أش آٔایؾ ِجؼتیىی ٚ ٔذیشیت صیش ػاختٟای وـٛس ٘ثٛد تفىش ٔٙؼجٓ ٚ ٟ٘ادیٙٝ ٚ ػیؼتٕاتیه دس -7

 ٘ثٛد ٔتِٛی ٔؼیٗ ٚ ٔـخق ٚ تش٘أٝ ٔذٖٚ ٚ جأغ تشای ٔذیشیت صیش ػاختٟا ٚ آٔایؾ ِجؼتیىی وـٛس. -3

 ػذْ استثاط اسٌا٘یىی ٚ ٔٙغمی ٔیاٖ تخـٟای دسٌیش تا ص٘جیشٜ ِجؼتیه دس ٌؼتشٜ جغشافیایی وـٛس ٚ ٘أتؼادَ ٚ ٘أٛصٖٚ تٛدٖ آٟ٘ا: -0

دسكذ ٚػؼت جغشافیایی آٟ٘ٓ دس دأٙٝ ٞای سؿتٝ وٟٛٞای اِثشص ٚ صاٌشع وٝ ٔٙاعمی ػٕذتاً  07وـٛس دس دسكذ جٕؼیت  05تغٛس ٔلذالی ، 

ٚ  وٗ ٔی تاؿٙذوٛٞؼتا٘ی ٚ كؼة اِؼثٛس تا تٛپٌٛشافی پیچیذٜ ٚ ؿیة ٞای تٙذ وٝ ػٕذتاً دس ٘ماط حادثٝ خیض ٚ ٔؼشم ػیالتٟا ٚ سا٘ؾ صٔیٗ لشاس داؿتٝ، ػا

دسكذ ٚػؼت وـٛس وٝ ػٕذتاً دؿت ، ٕٞٛاس ٚداسای تٛپٌٛشافی ٔالیٓ ٔی تاؿٙذ، ػاوٗ ٞؼتٙذ. تشای تٛػؼٝ ، تجٟیض ٚ ٍٟ٘ذاسی صیش  05 دسكذ جٕؼیت دس15

فؼاِیتٟا تغٛس ٔتٛاصٖ ٚ عثك  ػاختٟا دس ٔٙاعك پشجٕؼیت ٔثاِغ تؼیاس ػٍٙیٙی اص ٔٙاتغ ّٔی وـٛس ٞضیٙٝ ٔیٍشدد . اٌش تٛصیغ أىا٘ات ، ٔٙاتغ ، ا٘شطی ، جٕؼیت ٚ

 تش٘أٝ سیضی آٔایـی دس ٌؼتشٜ جغشافیایی وـٛس كٛست ٔی ٌشفت، ٞضیٙٝ  صیشػاختٟا تا تیؾ اص ٘لف ٚ ؿایذ یه ػْٛ واٞؾ ٔی یافت.

كٙایغ وـٛس دس تٟشاٖ ٚ % 25تٕشوض ؿذیذ ٚ تشاوٓ صیاد جٕؼیت ، ٔٙاتغ ، كٙایغ ٚ فؼاِیتٟای التلادی ، اداسی ٚ آٔٛصؿی دس تٟشاٖ ٚ چٙذ ؿٟش تضسي ) -0

جٕؼیت ٚ  دسكذ(75) ٚػؼت وـٛس تیؼت چٙذ ؿٟش تضسي دیٍش اػتمشاس داس٘ذ( تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ تٟشاٖ ٚ حٛٔٝ آٖ تا داؿتٗ یىلذْ دسكذ )یه ٞضاسْ(

تی وـٛس ٔحؼٛب ٔی دسكذ فؼاِیتٟای التلادی ،آٔٛصؿی ٚ خذٔاتی سا تٝ خٛد اختلاف دادٜ ٚ ٔشوض ػیاػی ، التلادی ٚ واٖ٘ٛ جٕؼی30٘ضدیه تٝ 

 ؿٛد

ٌؼؼت سٚاتظ ؿٟش ٚ سٚػتا ، تٟٓ خٛسدٖ ٘ظاْ ؿٟش٘ـیٙی ٚ تٛػؼٝ ٚ سؿذ تی سٚیٝ جٕؼیت ؿٟشٞای تضسي ٚ ػذْ تشلشاسی تٙاػة ٔٙغمی تیٗ صیش  -6

 ػاختٟا ٚ ٘یاصٞای ؿٟشٚ٘ذاٖ   ٚ تٛصیغ ٘أٙاػة خذٔات، صیش ػاختٟا ٚ فؼاِیتٟای ِجؼتیىی دس اوثش ٔٙاعك وـٛس.

 غؼی، ٔٛسدی ٚ دیشٍٞٙاْ دس أش حُٕ ٚ ٘مُ ، ِجؼتیه ٚ صیش ػاختٟا ٚ ٔذیشیت جضیشٜ ای ٚ پشاوٙذٜ آٖالذأات ٔم -2

 اػتفادٜ اص آییٗ ٘أٝ ٞا ، دػتٛساِؼّٕٟای لذیٕی ٚ ػذْ تشٚصسػا٘ی ٚ تاصٍ٘شی دٚسٜ ای ٚٔٙظٓ آٟ٘ا -5

از فقدان آمبیش لجستیکی ي مدیریت زیر سبختُب مفريضبت ي وبرسبییُبی مًجًد در حمل ي وقل جبدٌ ای کشًر کٍ عمدتبً مىبعث  –ة 

 می ببشد:

 ٔیّیاسد دالس دس ػاَ اػت. 05التلاد ایشاٖ ٔتىی تٝ كادسات ٘فت تٝ ٔثّغ تمشیثی  -1

غشب ٔٙغمٝ ٚ جٟاٖ تٝ ٚاػغٝ ػذْ ٚجٛد صیشػاختٟای ٔٙاػة ٚ  -جٙٛب ٚ ؿشق-اص ظشفیتٟای حُٕ ٚ ٘مّی وـٛس تٝ ػٙٛاٖ ؿاٞشاٜ استثاعی ؿٕاَ -7

ٕٞچٙیٗ ػذْ ٚجٛد ِجؼتیه واساٖ حشفٝ ای ٚ ٔجشب دس وـٛس ، تٟشٜ تشداسی ٔٙاػة كٛست ٕ٘ی پزیشد ، ِزا ػٟٓ حُٕ ٚ٘مُ دس تِٛیذ وافی، 

 دسكذ دسػاَ تجاٚص ٕ٘ی ٕ٘ایذ. 0.0٘اخاِق ّٔی اص حذاوثش 



 ذ ٘اخاِق ّٔی ، تخٕیٗ صدٜ ٔیـٛد% تِٛی2خؼاسات ٔاِی ٚاسدٜ تٝ التلاد وـٛس ،  ٘اؿی اص تلادفات جادٜ ای ، ػاِیا٘ٝ ٔؼادَ حذٚد  -3

% ٚ ػٟٓ حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛایی 10%  ، ػٟٓ حُٕ ٚ ٘مُ سیّی حذٚد 55ػٟٓ حُٕ ٚ ٘مُ جادٜ ای دس جاتجایی واال ٚ ٔؼافشدس ػغح وـٛس تیؾ اص  -0

 % ٔیثاؿذ.0

 ػاَ ٔی تاؿذ. 70ٚ  75% ٘اٌٚاٖ حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی وـٛس فشػٛدٜ ٚ ٔؼتّٟه ٚ تا ػٕش تاالی 36تیؾ اص  -0

ِیتش دس ٞش یىلذ ویّٛٔتش ٔیثاؿذ دس حاِی وٝ ایٗ ٔلشف تشای  36ٔیضاٖ ٌاصٚئیُ ٔلشفی یه دػتٍاٜ وـٙذٜ ػٍٙیٗ تا فٙاٚسی جذیذ ، حذٚداً  -6

 ِیتش خٛاٞذ تٛد. 65خٛدسٚٞای فشػٛدٜ تشای عی ٕٞیٗ ٔؼافت، حذٚد 

سیاَ ػٟٓ ػٛخت ٔلشفی دس ٞضیٙٝ 1055سیاَ تٝ  165ِیتش ٌاصٚئیُ اص تا لثُ اص ا٘جاْ ٔشحّٝ اَٚ لاٖ٘ٛ ٞذفٕٙذ ػاصی یاسا٘ٝ ٞا ٚ افضایؾ ٘شخ ٞش   -2

% افضایؾ یافتٝ وٝ دس كٛست افضایؾ ٘شخ 75% تش آٚسد ٔیٍشدد دس حاِیىٝ پغ اص اجشای لاٖ٘ٛ ٔضتٛس ایٗ سلٓ تٝ حذٚد 7ٞای حُٕ تاس، سلٕی ٔؼادَ 

 % افضایؾ خٛاٞذ یافت.30سیاَ ایٗ سلٓ تا  3055ٌاصٚئیُ تٝ ٔثّغ 

% وٕتش اص خٛدسٚٞای جذیذ ٔی تاؿذ ٚ تٝ تثغ آٖ دسآٔذ ایٍٙٛ٘ٝ 15اٖ تاسپزیشی ٚػایُ ٘مّیٝ ٔؼتّٟه، تٛاػغٝ ٚصٖ ثاتت ػٍٙیٗ ٚػیّٝ، حذٚداً ٔیض  -5

 ذ.ثاؿٚػایُ وٕتش ٚ اػتٟالن خٛدسٚ ٚ ٔیضاٖ آػیثی وٝ تٝ جادٜ ٞا ٚ ٔؼاتش وـٛس تٝ ػٙٛاٖ ػشٔایٝ ٞای ّٔی ٚاسد ٔیٍشدد تیـتشاص خٛدسٚٞای ٘ٛٔی

 % اص تلادفات فٛتی ٚ جشحی جادٜ ٞای وـٛس ٔشتٛط تٝ ٚػایُ ٘مّیٝ ٔؼتّٟه ٚ اص سدٜ خاسج ٔی تاؿذ.36تیؾ اص   -0

٘فش ٔلذْٚ ٚ خؼاسات ٔاِی ٚاسدٜ تٝ التلاد وـٛس،سلٕی، ٔؼادَ  355555٘فش وـتٝ ، حذٚد  76555دس اثش تلادفات جادٜ ای، ػاِیا٘ٝ حذٚد   -15

 % تِٛیذ ٘اخاِق ّٔی ٔی تاؿذ.2

 % ٚػایُ ٘مّیٝ ػٕٛٔی فؼاَ دس حٛصٜ ٞای ٔؼافشتشی ٚ تاسی وـٛس خٛد ٔاِه ٔی تاؿٙذ.00تیؾ اص  -11

دس  اغّة ؿشوتٟای حُٕ ٚ ٘مُ جادٜ ای وـٛسفالذ ٞشٌٛ٘ٝ ٚػیّٝ ػٍٙیٗ ّٔىی ٚ اػتیجاسی تحت پٛؿؾ تٛدٜ فّزا لادس تٝ ایفاد ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٘مؾ ٔٛثش -17

 ٖٚ ؿٟشی وـٛس ٕ٘ی تاؿٙذ..تش٘أٝ سیضی ٚ ػأا٘ذٞی حُٕ ٚ ٘مُ ػٕٛٔی تش

 آییٗ ٘أٝ تأػیغ ؿشوتٟای حُٕ ٚ ٘مُ ، ٘اواس آٔذ اػت.  -13

ویّٛٔتش ٔی تاؿذ وٝ ایٗ سلٓ تمشیثاً یه پٙجٓ پیٕایؾ ٚػایُ ٘مّیٝ   25555حذاوثش پیٕایؾ )پشٚ خاِی( ٚػایُ ٘مّیٝ ػٕٛٔی وـٛس ػاِیا٘ٝ   -10

 ػٕٛٔی دس وـٛس ٞای تٛػؼٝ یافتٝ ٔی تاؿذ.

ویّٛٔتش پیٕایؾ خاِی ٚ تذٖٚ تٟشٜ ، تٛاْ تا تحٕیُ ٞضیٙٝ ٞای ٔادی ٚ  110صاء یىلذ ویّٛٔتش پیٕایؾ پش ٚػایُ ٘مّیٝ ػٕٛٔی ، دس ایشاٖ، دس ا -10

ٔتٛػظ  ٔؼٙٛی فشاٚاٖ كٛست ٔی پزیشد ، دس حاِیىٝ ٔیضاٖ پیٕایؾ خاِی ٚػایُ ٘مّیٝ ػٕٛٔی دس وـٛسٞای تٛػؼٝ یافتٝ دس اصاء یىلذ ویّٛٔتش تٝ عٛس

% اص پیٕایـٟای پش ٚػایُ ٘مّیٝ دس وـٛسٔاٖ وأال تیٕٛسد ٚ 75تش اػت. ٔضافاً ایٙىٝ تٝ ٚاػغٝ ػذْ اػتمشاس ٘ظاْ جأغ حُٕ ٚ ٘مُ ، حذٚد ویّٛٔ 10

 غیش ضشٚسی اػت. ٔضافاً ایٙىٝ ػشػت ٚ ٔؼافت پیٕایؾ ٔفیذ ٚػایُ  ػٕٛٔی دس ایشاٖ ، پاییٗ تش اص وـٛسٞای تٛػؼٝ یافتٝ ٔی تاؿذ.

ٔیّیٖٛ تٗ ٔشتٛط تٝ ٔحٕٛالت وـاٚسصی اػٓ اص  115ٔیّیٖٛ تٗ واال دس خغٛط تشٖٚ ؿٟشی جاتجا ٔی ؿٛد وٝ اص ایٗ ٔمذاس،  005د ػاِیا٘ٝ حذٚ -16

ی ٟ٘ادٜ ٞا ، تزس، ٟ٘اَ ، وٛدٞای ؿیٕیایی ٚ ٔحلٛالت وـاٚسصی اػت. ایٗ دس حاِی اػت تشای جاتجایی ایٗ حجٓ ٔحِٕٛٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ تش٘أٝ جأؼ

 اػت.تذٚیٗ ٍ٘شدیذٜ 

% ٔحٕٛالت  آٔادٜ حُٕ تا تأخیشٞای عٛال٘ی دس ػغح وـٛس حُٕ 75% ظشفیت ٚػایُ ٘مّیٝ تاستشی وـٛس ، حذٚداً 05ػّیشغٓ خاِی تٛدٖ تیؾ اص   -12

سا فشاٞٓ ٚ جاتجا ٔی ؿٛ٘ذ وٝ ٕٞیٗ أش ٔٛجثات  افضایؾ ٞضیٙٝ ٞای تِٛیذ ٚ ٟ٘ایتاً افضایؾ لیٕت تٕاْ ؿذٜ واال ٚ خذٔات ٚ افضایؾ ٘شخ سؿذ تٛسْ 

 ٔی آٚسد.



 "ِجؼتیه "دس حاَ حاضش، ٔجٕٛػٝ ٞای ٔتؼذدی تا اػتفادٜ اص حٕایتٟای ٔادی ٚ ٔؼٙٛی ػاصٔاٟ٘ا ٚ ٔشاجغ ٔختّف دِٚتی ٚ غیش دِٚتی تحت ػٙٛاٖ  -15

ص صیش ٔجٕٛػٝ دس ػغح وـٛس ؿىُ ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ تٝ ػّت ػّٕىشد جضیشٜ ای ٚ فمذاٖ ٞشٌٛ٘ٝ ساتغٝ اكِٛی ٚ ٔٙغمی ٚ تخللی فی ٔاتیٗ ٞشیه ا

 ٞای  آٟ٘ا ،  اغّة  اص اسائٝ ٞشٌٛ٘ٝ خذٔات ِجؼتیىی ٔٙاػة ٚ اػتا٘ذاسد ػاجض ٚ كشفاً ٘اْ ِجؼتیه سا یذن ٔی وـٙذ.

غشب ، ٕٞچٙیٗ -جٙٛب ٚ ؿشق–اػتاٖ یضد تٝ ػٙٛاٖ ٔشوض ثمُ حُٕ ٚ ٘مُ وـٛس ، ؿاٞشاٜ استثاعی تشا٘ضیت دس حٛصٜ تیٗ إُِّ ، وشیذٚسٞای ؿٕاَ  -91

 –ػٕٙاٖ –اػتاٟ٘ای ؿٕاِی )یضد  –وـٛس آػیای ؿشلی( 6خشاػاٖ سضٛی  ٚ –عثغ –اػتاٟ٘ای جٙٛتی وـٛس تا اػتاٟ٘ای ؿشلی)یضد  حّمٝ ٚكُ

آرستایجاٖ ٞای ؿشلی ٚ غشتی  -تٟشاٖ–اػتاٟ٘ای ؿٕاَ غشتی )یضد  –اسٚپای ؿٕاِی(  –ٌیالٖ ٚ وـٛسٞای ؿٕاَ دسیای خضس –ٔاص٘ذساٖ  –ٌّؼتاٖ 

فاسع( دس حٛصٜ حُٕ ٚ ٘مُ داخّی ٔی تاؿذ. اص عشفی تٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ٔحُ ا٘ثاؿت  الّیذ –اكفٟاٖ –اػتاٟ٘ای ٔشوضی ) یضد  اسٚپا( ٚ –تشویٝ  –

 كذٞا ٔیّیٖٛ  تٗ  ا٘ٛاع واالٞا ٚ ٔحٕٛالت ٔؼذ٘ی ٚ كٙؼتی آٔادٜ حُٕ دس ػغح وـٛس ٔغشح ٔی تاؿذ.

 

راَکبرَبی پیشىُبدی برای مدیریت بُیىٍ ي یکپبرچٍ زیر سبختُب ي آمبیش لجستیکی کشًر بر مبىبی قببلیتُبی شئًاکًوًمیکی ي  -ج 

 شئًپلیتیکی 

ی ػّپظٚٞؾ ٚ وٙىاؽ دس ٔحیظ ّٔی ٚ تیٗ إِّّی ٚ ٘احیٝ ای ٚ ػّٕیاتی ٚ تجضیٝ ٚتحّیُ ٔٙغمی چاِـٟا ٚ ٔٛا٘غ ٚ فشكتٟای ٚضغ ٔٛجٛد ٚ تشخٛسد  -9

 ٚ ٔؼِّٛی تا ٔؼضالت ٔشتٛعٝ

تذٖٚ اص دػت دادٖ صٔاٖ ٚ ٔذیشیت تٟیٙٝ یىپاسچٝ صیش ػاختٟا ٚ فؼاِیتٟای ػٕذٜ ِجؼتیىی  MPPتش٘أٝ سیضی ٔذٖٚ ٚ اػتشاتظیه تا اػتفادٜ اص  -2

 وـٛس ٚ اػتفادٜ اص تجشتٝ ٞای وـٛسٞای ٔٛفك دس أش ِجؼتیه ٚ ٔذیشیت صیش ػاختٟا ٚ ا٘تماَ آٖ تٝ داخُ وـٛس.

ّی ایجاد لاتّیت ٞای جذیذ ٚ اكالح سٚؿٟا ٚ ػیؼتٕٟای ِجؼتیىی ٔٛجٛد ٚ ٔذسٖ ػاصی ٚ ٘ٛػاصی تجٟیضات أىا٘ات ٚ ایجاد ٔشوض ّٔی ٚ تیٗ إِّ -3

ٚ ساٞثشی، وٙتشَ ٚ ٔا٘یتٛسیًٙ ٕ٘ٛدٖ تخؾ اػظٕی اص فؼاِیتٟای ِجؼتیىی ، حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٔذیشیت صیش ػاختٟای وـٛس تا ٔـاسوت ٚصاستخا٘ٝ ٞا 

ػاصٔاٖ ٌٕشوات ،ٚصاست تجاست ٚ كٙؼت ٚ ٔؼذٖ ، اتاق تاصسٌا٘ی ٚ كٙایغ ٚ ٔؼادٖ ایشاٖ ،ٚصاست ساٜ ٚ  -ػاصٔاٟ٘ای ٔشتٛعٝ)ٚصاست أٛس التلادی ٚ داسایی

 ؿٟشػاصی،ٚصاست وـٛس، ٘یشٚی ا٘تظأی ٚ ٔؼاٚ٘ت تش٘أٝ سیضی ٚ ٘ظاست ساٞثشدی سیاػت جٕٟٛسی( دس لاِة ؿٛسای ػاِی ِجؼتیه وـٛس

تٝ  یٙٝ ػاصی فؼاِیتٟا ،تأٔیٗ ٚ تٛصیغ ٔٙاػة أىا٘ات ، خذٔات ٚ صیشػاختٟا دس ٌؼتشٜ جغشافیایی وـٛس تش ٔثٙای تش٘أٝ سیضی آٔایؾ ِجؼتیىیتٟ -4

 ٔٙظٛس تشلشاسی تؼادَ ٚ تٛاصٖ ٔٙغمی ٚ تٛػؼٝ پایذاس ٚ پٛیای وـٛس.

شی ؿٟشٞای تضسي ٚ پشٞیض ٚ جٌّٛیشی اص ایجاد ٚ تٛػؼٝ ؿٟشٞا ٚ ػأا٘ذٞی فؼاِیتٟای ِجؼتیىی ٚ تشافیىی ٚ ٟٔاس سؿذ تی سٚیٝ ٔٙاعك ؿٟ -5

اسیٟا ؿٟشوٟای الٕاسی ٚ ػشسیض جٕؼیتی ؿٟشٞای تضسي وٝ تیـتشیٗ ٘مؾ سا دس ٞذس سفت ا٘شطی ، ٚ ایجاد ٌشٜ ٞای تشافیىی ٚ تلادفات ٚ ػایش ٘اٞٙج

 سا ایفا ٔی ٕ٘ایٙذ.

 وـٛس تشای فؼاِیتٟای ِجؼتیىی ٚ تجاست تیٗ إِّّی ٚ تشا٘ضیت واال حذاوثش اػتفادٜ اص پؼىشا٘ٝ ٞا ٚػٛاحُ ٚ تٙادس جٙٛب -6

س ٚ ایجاد واال ؿٟش ٚ ٔشوض ِجؼتیىی )ایٙتشٚٚیُ( دس ػغح ّٔی ٚ تیٗ إِّّی دس یىی اص اػتاٟ٘ای ٔشوضی ٚ ٘ضدیه تٝ اػتاٟ٘ای ػاحّی جٙٛب وـٛ -7

ایـٍاٜ دائٕی تیٗ إِّّی دس جٛاس وشیذٚس ؿٕاَ ٚ جٙٛب ٚتٛػؼٝ حُٕ ٚ ٘مُ ػأا٘ذٞی ٚ تجٕیغ فؼاِیتٟای ِجؼتیىی ، تجاسی ٚ حُٕ ٚ٘مُ ٚ ایجاد ٕ٘

 ، تشا٘ضیت ٚ تجاست تیٗ إُِّ.

 % رخایش53ٞاستّٙذ تا ػّیشغٓ ایٙىٝ وـٛس ایشاٖ دس ٔؼیش وشیذٚس ؿٕاَ جٙٛب ٚ ٌزسٌاٜ ساٜ اتشیـٓ )ؿشق ٚ غشب جٟاٖ( ٚ واٖ٘ٛ ا٘شطی دس ٔٙغمٝ  

داؿتٝ ِٚی ٔتأػفا٘ٝ دس عَٛ یىلذ ػاَ اخیش تا تٝ أشٚص ٘تٛا٘ؼتٝ اص ٔٛلؼیت ٕٔتاص ٚ ٔٙحلش تفشد طئٛاوٛ٘ٛٔیىی ، طئٛپّیتیىی  ٞیذسٚوشتٗ وـف ؿذٜ جٟاٖ لشاس 



مٝ د تشجیحاً  ٔٙغٚ طئٛاػتشاتظیىی خٛد تٙحٛ ؿایؼتٝ اػتفادٜ ٕ٘ایذ.ِزا پیـٟٙاد ٔی ؿٛد ٘ؼثت تٝ تأػیغ ٔشوض ِجؼتیه ٚ واالؿٟش تیٗ إِّّی ، دس اػتاٖ یض

یضد تٟشاٖ ٚ -تافك-تافك تٝ ػٙٛاٖ ٔشوض ثمُ حُٕ ٚ ٘مُ وـٛس، تٛاػغٝ  لشاس ٌشفتٗ دس ٔؼیش ساٜ آٞٗ تٙذسػثاع-جٙٛب ؿشلی ؿٟش یضد ، حذ فاكُ ٟٔشیض

 جٙٛب الذاْ ٌشدد.      -آػیای ٔیا٘ٝ ٚ وشیذٚس ؿٕاَ-ػشخغ  -عثغ -تافك–ٕٞچٙیٗ تٙذسػثاع 

                                                              

 


