حمل و نقل چند وجهي (تركيبي)
(مسايا  ،روش ها  ،چالص ها)
محمدعلي اصل سعيدي پور
تهران
تيرماه 1391-

حمل و نقل چند وجهي
مباحث
-

هقدهِ

-

تؼاريف حول ٍ ًقل چٌد ٍخْی

-

هشاياي حول ٍ ًقل چٌد ٍخْی

-

چالؼ ّا ٍ هَاًغ حول ٍ ًقل چٌد ٍخْی

-

پيؾٌْادات

مقدمه
حول ٍ ًقل يك ٍخْی

اًثار كاال

خادُ يا ريل

ؽزكت
حول ٍ ًقل
سهيٌی يا ريلی

تٌدر

كؾتی

خط كؾتيزاًی

تٌدر

خادُ يا ريل

ؽزكت
حول ٍ ًقل
سهيٌی يا ريلی

اًثار كاال

مقدمه

حول ٍ ًقل چٌد ٍخْی

اًثار كاال

خادُ
يا ريل

تٌدر

كؾتی

تٌدر

هققد

خادُ
يا ريل

اًثار كاال

هثدأ

ؽزكت حول ٍ ًقل چٌدٍخْی

مقدمه
-

هْوتزيي ارهغال اًقالب كاًتيٌز

-

تيؼ اس  50عال پيؼ آغاس گزديدُ اعت .

-

حول كاال اس يك كؾَر تِ كؾَر تا اعتفادُ اسچٌديي رٍيِ حول

-

هَضَع خديد :تْزُ گيزي اس يك ٍاعطِ حول

-

هَضَع خديد :حول كاال تحت يك قزارداد ٍاحد

-

كؾتی ّاي  Ferry ٍ RO-Roتاػث رًٍق تيؾتز

تعاریف
 حول كاال تَعط يك ٍاعطِ حول (ؽزكت حول ٍ ًقل) تا اعتفادُ اس دٍ يا چٌد رٍيِ حول ٍ ًقلاس هثدأ اٍليِ تا هققد ًْايی ) (door-to-doorتحت يك قزارداد ٍاحد

شاخصه ها:
 -1تْزُ گيزي اسكاهيَى ،قطار ،كؾتیَّ ،اپيوا ٍ ...
 -2تزكية تكٌَلَصي ٍ كاًتيٌز
 -3قثَلی هغؤٍليت ّاي حقَقی حول كاال تَعط يك ٍاعطِ

 -4حول ٍ ًقل كارآهدتز ٍ هؤثزتز خْت ارعال كاال تِ تاسار
ًَ -5آٍري در تدارت
 -6هدوَػِ اي اس دريا ٍ خؾكی در فافلِ سياد

 -7سهاى تزاًشيت كاال اس اّويت خافی تزخَردار تاؽد

مزایاي حمل و نقل چندوجهي
• تا تَخِ تِ تؼزيف دادُ ؽدُ ؽزايط تدارت تيي الولليی را تغيْيل تيؾييدُ ٍ هشاييايی را در
سًديزُ حول ٍ ًقل تِ ّوزاُ دارد اس خولِ :
 -1كاَص زمان ي وقاط جابجايي كاال
 كاّؼ سهاى اتالف در حول كاال كاّؼ خطزات آعية تِ كاال  ،دسدي ٍ هفقَد ؽدى كاال تْزُ گيزي ؽزكت حول اس تَاًوٌدي ّاي ارتثاطی ٍ ػولياتی خَد -كٌتزل لحظِ تِ لحظِ كاال در طَل هغيز

 -2جابجايي سريعتر كاال از وقاط تراوسيت
 عزػت ػول در خاتدايی اطالػات ٍ كاال -تثديل هغيز حول كاال تِ يك هغيز ٍاحد ٍ پيَعتِ

مزایاي حمل و نقل چندوجهي
 -3كاَص اسىاد ي تشريفات اداري
 ٍاگذاري حول تِ يك ٍاعطِ تثادل الكتزًٍيكی اعٌاد ٍ هدارک تزقزاري ارتثاط تيي گوزكات هيتلف -4صرفٍ جًيي در َسيىٍ َا
 كَتاُ ؽدى سهاى حول كاال كاّؼ سهاى اتالف ٍ هاًدگاري كاال در هثادي تزاًشيت تثادل الكتزًٍيكی اطالػات -كاّؼ ّشيٌِ ًيزٍي اًغاًی

مزایاي حمل و نقل چندوجهي
 -5يجًد يك ياسطٍ حمل
 تْزُ گيزي اس يك ؽزكت حول ٍ ًقل ٍ پاعيگَيی ايؾاىحول كاال  ،ؽكايات هفقَدي يا خغارت كاال ،تأخيز در تحَيل،
اعٌاد ،تؾزيفات ،تيوِ ٍ ...
 -6كاَص َسيىٍ صادرات ي ياردات
تغْيل فادرات ٍ ٍاردات
ٍ كاّؼ ّشيٌِ ّاي آى

-

ٍخَد يك ٍاعطِ حول
كاّؼ تؾزيفات اداري
كاّؼ ّشيٌِ ّاي حول
كاّؼ سهاى تَقف غيزضزٍري كاال

روش هاي حمل و نقل چندوجهي
*تز اعاط ؽزايط اقتقادي  ،سيزعاخت ّا ،قَاًيي ٍ هقزرات ،دعتزعی تِ دريا ٍ رٍدخاًِ ٍ  ...اس
تٌَع سيادي تزخَردار اعت اس خولِ:
 -1ريش خشكي – دريا – خشكي (ريل يا جادٌ )
 رايدتزيي تِ دليل فزفِ خَيی در هقياط حول ّز دٍ رٍيِ در اكثز كؾَرّا سيزعاخت ّز دٍ فزاّن اعت -حول ٍ ًقل ريلی ٍ خادُ اي ( هشاياي رقاتتی )

اًثار كاال
فزٍؽٌدُ

اًثار كاال
خزيدار

كاهيَى يا قطار

تٌدر هققد

كؾتی

تٌدر هثدأ

كاهيَى يا قطار

(در ايي هياى ًيش هی تَاًد ارتثاطات ديگزي اس طزيق خؾكی ٍ يا حول ٍ ًقل رٍدخاًِ اي ًيش فزاّن تاؽد).
هققد ًْايی
هققد ًْايی
هققد ًْايی

كاًتيٌز LCL
كاًتيٌزّاي
FCL

اًثار CFS
در تٌدر

تٌدر

روش هاي حمل و نقل چندوجهي
 -2ريش تركيب جادٌ – ًَايي – جادٌ
-

تزاي كاالّاي تاارسؽتز

-

اٍليي ٍعيلِ ارتثاطی تا فزٍدگاُ  ،خادُ هی تاؽد.

-

اس رايدتزيي رٍػ ّا در اياالت هتحدُ ٍ ارٍپا

-

تزهيٌال ّاي خادُ اي تَعط خطَط َّايی در ارٍپا ٍ آهزيكا تؼٌَاى ًقاط تَسيغ ٍ تأهيي

-

ارائِ خدهات خادُ اي تَعط خطَط َّايی

(ػدم اهكاى فزٍد َّايی  /خدهات َّايی هقزٍى تِ فزفِ ًيغت)

روش هاي حمل و نقل چندوجهي

 -3ريش دريايي – ًَايي  -دريايي
 عزػت حول ٍ ًقل َّايی ٍ فزفِ اقتقادي حول ٍ ًقل دريايی هزغَتيت خاؿ در هغيز آعياي دٍر ٍ ارٍپا تزاي كاالّاي تاارسػ اس خولِ قطؼات الكتزًٍيكيی ،كاالّياي الكتزيكيی ،تدْييشات ٍ قطؼياتكاهپيَتزي  ،قطؼات ػغكثزداري ،كاالّاي فقلی (اعثاب تاسي ،لثاط هد رٍس ٍ )...
 -4ريش تركيبي ريل – جادٌ  -ريدخاوٍ  -دريا
 -حول كاال اس طزيق دريا تيي كؾَرّا تااعتفادُ اس چٌد رٍيِ حول اس خولِ ريل  ،خادُ  ،رٍدخاًِ ٍ ...

روش هاي حمل و نقل چندوجهي

 -5ميىي بريج )(Mini-Bridge
 يك ٍاعطِ تحت يك تارًاهِ كلی اًتقال كاًتيٌز اس تٌدري در كؾَر هثدأ تِ تٌدري در كؾَرهققد ٍاًتقال هددد اس طزيق ريل تِ تٌدر ديگزي در ّواى كؾَر

روش هاي حمل و نقل چندوجهي
 -6لىدبريج )(Land-Bridge
 يك ٍاعطِ تحت يك تارًاهِ كلی كاًتيٌز لشٍها در هغيز خؾكی تيي كؾَرّا تِ ػٌَاى تيؾی اس سًديزُ حول ٍ ًقل خاتدا هی ؽًَد. خاٍرهياًِ يا ارٍپا تِ آعياي دٍر اس طزيق لٌدتزيح عيثزي -ارٍپا تِ آعياي دٍر اس طزيق عَاحل اقياًَط آرام ٍ اطلظ در اياالت هتحدُ

روش هاي حمل و نقل چندوجهي
 -7ريش ري – ري )(Ro-Ro
-

هدوَػِ اي اس رٍيِ ّاي حول ٍ ًقل دريايی ٍ خؾكی

-

هحوَلِ ّاي چزخدار (هاًٌد اتَهَتيل ،كاهيَى ٍ)...

-

ّوچٌيي ًگلِ ّاي عٌگيي ٍ هحوَلِ ّاي ػظين الدثِ

 -8ريش لص )(LASH

-

كلوِ  LASHهيفف Lighter Aboard Ship

-

حول تارج (دٍتِ) تِ ّوزاُ هحوَلِ آى تز رٍي كؾتی

-

تزكيثی اس حول ٍ ًقل دريايی ٍ رٍدخاًِ اي

روش هاي حمل و نقل چندوجهي
 -9ريش پيگي بك )(Piggy-Back
-

تزكيثی اس حول ٍ ًقل خادُ اي ٍ ريلی

-

در كؾَرّاي آهزيكاي التيي ٍ ارٍپا هزغَتيت خاؿ دارد.

-

تزكيثی اس عزػت ػول حول ٍ ًقل ريلی ٍ اًؼطاف پذيزي حول ٍ ًقل خادُ اي .

-

حول كاال تز رٍي كفی تزيلی  ،تارگيزي كفی تِ ّوزاُ تار تز ٍاگي رٍتاس قطار

-

اعة ّا در ايغتگاُ هثدأ اس كفی خدا ٍ در ايغتگاُ هققد تِ كفی هتقل هی گزدد.

-

در ايي رٍػ عزػت ػول ّز دٍ رٍيِ تيؾتز ٍ سًديزُ كارآهدتز اعت.

روش هاي حمل و نقل چندوجهي
 -10ريش قطار دريايي )(Sea-Train
-

ًَآٍري در سًديزُ حول ٍ ًقل چٌدٍخْی

-

تزكية حول ٍ ًقل ريلی ٍ دريايی

-

اٍليي تار در اياالت هتحدُ اعتفادُ ؽد

-

ًوًَِ اي اس حول ٍ ًقل  RO-Roاعت (قطار تداي هاؽيي)

-

كؾتی ّا عاختواى ٍيضُ اي دارًد:
 هؼوَالً تلٌد ٍ تاريك  ،ريل ّاي تؼثيِ ؽدُ در عزاعز كؾتی،عزػت ػول كؾتی تاال ٍ ،اگي ّاي قطار اس يكديگز خدا ًوی ؽًَد

مشكالت و چالش ها

÷يچيدگی سًديزُ حول ٍ ًقل چٌدٍخْی ٍ چالؾْاي هزتَطِ
 -1مسؤيليت َاي حقًقي ذيىفعان
-

رٍاج ايي رٍػ حول ٍ ًقل ٍ خذب ٍاعطِ ّاي تيؾتز در سًديزُ

-

پيچيدگی رٍس افشٍى سًديزُ حول

-

ػدم ؽفافيت ٍ تفكيك ٍظايف ٍ هغؤٍليت ّا

-

پيچيدگی خْت ايداد ّواٌّگی در گوزكات هغيزّاي حول

مشكالت و چالش ها
 -2باالبًدن َسيىٍ َاي حمل ي وقل

-

دريافت ّشيٌِ ّاي تاال تِ دليل ًثَد تار تزگؾتی اس عَي ؽزكت ّاي حول ٍ ًقل

-

تْزُ گيزي اس تكٌَلَصي ّاي پيؾزفتِ

مشكالت و چالش ها
 -3تىًع فرَىگي  ،زباوي ي قًاويه ملي

تاخیر در تحویل بموقع
کاال

عدم تبادل صحیح
اطالعات

تنوع فرهنگی و زبانی

تاخیر در تحویل کاال و
هزینه های نا خواسته

ناهماهنگی در عملیات

رویه های گمرکی و
تجاری مختلف

مشكالت و چالش ها

 -4وبًد قاوًن بيه المللي ياحد
-

ػدم ٍخَد يك ًظام حقَقی ٍاحد (خْت پاعيگَيی تِ هفقَدؽدى  ،خغيارت كياال ٍ ييا
تأخيز در تحَل تِ هَقغ كاال)

-

هدوَػِ پيچيدُ اي اس كٌَاًغيَى ّاي تيي الوللی (رٍيِ ّاي هيتليف حويل ،هَافقتٌاهيِ
ّاي هٌطقِ اي  ،قَاًيي هلی ٍ ؽزايط قزاردادي )

مشكالت و چالش ها

 -5عدم يجًد زيرساخت َاي الزم

-

رٍاج رٍسافشٍى حول ٍ ًقل كاًتيٌزي در تدارت تيي الولل

-

اًقالب كاًتيٌز تحَلی ّشيٌِ عاس ٍ پزدغدغِ

-

ّشيٌِ ّاي تاالي عزهايِ گذاري اٍليِ

-

ػدم دعتزعی تزخی كؾَرّا تِ آتْاي آساد

-

كوثَد ًيزٍي اًغاًی هتيقـ ٍ كارآهد

-

ًثَد يك ًظام هٌاعة كارگزي در تغياري اس كؾَرّا

مشكالت و چالش ها

 -6ساختار تبادل اطالعات
-

تأثيز ؽگزف ) (ICTتز تدارت ٍ حول ٍ ًقل تيي الوللی

-

ػدم آهادگی (سيزعاختی ،اهٌيتی ،قَاًيي ٍ  )...تغياري اس كؾَرّا در سهيٌِ ICT

-

لشٍم عزهايِ گذاري كالى در سهيٌِ تأهيي تدْيشات ،قَاًيي ٍ هقيزراتً ،ييزٍي اًغياًی
كارآهد ٍ ايداد هزاكش هزتَطِ

مشكالت و چالش ها
 -7امىيت ي ايمىي كاال
-

تأثيز اًكارًاپذيز خزاتكاري ،دسدي ،خغارت تز كاال ،عَاًح ٍ...
(افشايؼ ّشيٌِ ّا ٍ كاّؼ هشيت ّاي رقاتتی )

-

خطزات تاالي ايوٌی ٍ اهٌيتی درتٌادر( ًقطِ تالقی )

-

ػدم ٍخَد ًظام حقَقی حاكن تز عاختار اهٌيتی

مشكالت و چالش ها
 -8ساير چالص َا
-

سهاى سياد هاًدگاري كاال در تٌادر ٍ هزس خؾكی كؾَرّا
(ارسياتی ّاي گوزكی ،تثادل تا تأخيز اعٌاد ،تأخيز ًاؽی اس تغييز رٍيِ ّاي حول ،تأخيزات ػولياتی ٍ...
تزافيك تاال در هثادي هٌتْی تِ تٌادر
اتقاالت ضؼيف ريل ٍ خادُ تِ تٌادر
ػدم ّواٌّگی تيي ريل ٍ خادُ در تٌادر
هَاًغ قاًًَی ٍ حقَقی در هزسّا ٍ پغكزاًِ ّا
رٍيِ ّاي پز ّشيٌِ ٍ ًاكارآهد اًتقال ٍ خاتداي كاال
ػدم ٍخَد يك ًظام تؼزفِ اي هٌاعة در حول ٍ ًقل ريلی

پیشنهادات :
• آگاّی عاسي اسهشاياي ايي رٍيِ ٍ اؽاػِ فزٌّگ
حول ٍ ًقل چٌد ٍخْی (چيي – عٌگا÷ٍر – ٍيتٌام – هالشي ٍ ) ...
•

تزغية تيؼ خقَفی تِ عزهايِ گذاري در هثاحث لدغتيك ٍ حول ٍ ًقل چٌد ٍخْيی ،
هديزيت تزهيٌالْاي كاًتيٌزي ٍ حول ٍ ًقل سهيٌی

•

تغْيل هكاتثات اداري ٍ رٍاى عاسي خزياى اعٌاد
 ارايِ خدهات گوزكی خارج اس هحيط تٌدر ارايِ خدهات تثادل الكتزًٍيكی اطالػات اعتفادُ اس عيغتن تثادل الكتزًٍيكی اطالػات گوزكی( ) ASYCUDA
 -كاّؼ عيكل گزدػ كار ( حذف ٍ ادغام )

پیشنهادات :
•

تؼييي حد اقل اعتاًداردّاي اخثاري تزاي فٌؼت حول ٍ ًقل چٌد ٍخْی
 در سهيٌِ ّاي حقَقی – حول ٍ ًقل – ّشيٌِ ّا ٍ تؼزفِ ّا – تيوِ – گوزكات ٍ ...ٌّ -د – فيلی÷يي  -خوَْري كزُ ٍ ٍيتٌام داراي اعتاًدارد ّاي اخثاري

•

تَعؼِ ؽثكِ ّاي حول ٍ ًقل
 تَعؼِ ؽثكِ ّاي حول ٍ ًقل ريلی ٍ خادُ اي در درٍى كؾَر ٍ تقَيت اتقاالت آى تِ تٌادر تَعؼِ ؽثكِ ريلی ٍ خادُ اي درٍ ى تٌادر -تَعؼِ سيزعاخت ٍ تدْيشات حول ٍ ًقل َّايی

•

تَعؼِ ٍ تغْيل تدارت الكتزًٍيك
 تَعؼِ ؽثكِ ّاي تثادل الكتزًٍيكی اطالػات -راُ اًداسي  PCSدر تٌادر كؾَر

•
•

تَعؼِ خدهات لدغتيك در تٌادر
تَعؼِ هٌاتغ اًغاًی كار اهد در تواهی سًديزُ حول ٍ ًقل

با تطكر از حسن توجه ضما

