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 برای لجستیک نقل و حمل توسعه معیارهای بندیاولویت و شناسایی

 منتخب یدر کشورها یمطالعه تجرب کردیبا روایران ) اسالمی جمهوری

 و شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر این حوزه(

 1 مسعود معمارنژاد

  2*علی مؤیدپور

 26/12/1399تاریخ پذیرش:                                                   27/03/1399تاریخ ارسال: 

 چکیده 
هاي لجستيكی جابجایی امروزه، توانایی یک کشور در تجارت جهانی به دسترسی بخش تجارت آن به شبكه

از بُعد هزینه، )هاي تأمين یک کشور  هاي باري در سطح جهانی وابسته است. همچنين کارایی زنجيرهمحموله
مشخصی از اقتصاد داخلی آن کشور که با نام عملكرد لجستيكی معرفی به ویژگيهاي ( زمان و قابليت اطمينان

اي با شكوفایی  حظهسازي تجارت به نحو قابل مال ميشود وابسته است. داشتن عملكرد لجستيكی بهتر و تسهيل
گذاري مستقيم خارجی و رشد اقتصادي مرتبط است. براساس  تجارت، تنوع صادرات، جذابيت براي سرمایه

عنوان یكی از اهداف مهم  ورت گرفته توسط بانک جهانی، بهبود و ارتقاي عملكرد لجستيک بهمطالعات ص
توسعه کشورها، طی ساليان اخير مطرح شده است؛ چرا که لجستيک تأثير بسزایی بر فعاليتهاي اقتصادي 

 یپلماسیدزمينه  نفر از مدیران و کارشناسان با تجربه در 30. جامعه آماري تحقيق حاضر تعداد  کشورها دارد
باشد و در این تحقيق به مطالعه تجربی الگوهاي دیپلماسی در وزارت راه و شهرسازي می و حمل و نقل کيلجست

لجستيک و حمل و نقل در کشورهاي منتخب با رویكرد ارایه الگوي بهينه براي جمهوري اسالمی ایران و رتبه 
می پردازیم، که این معيارها با توجه به نتایج فازي  AHPهاي بدست آمده با استفاده از تكنيک بندي مولفه

 لجستيک داخلی، سازي جهانی، پایداري، زیرساختهاي غيرفيزیكی، زیرساختهاي فيزیكیبه دست آمده، 
 باشد. می

 يکشورهادر نهيبه يالگو هیارا، رانیا یاسالم يجمهور حمل و نقل، کيلجست یپلماسید واژگان کلیدی:

 .منتخب
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 . مقدمه 1
حاالسزوولچ ) توسعه شناخته شده است یاز ارکان اصل یكیعنوان  به ايندهیبه طور فزا کيعملكرد لجستامروزه 
 يهارهيکشور در زنج کیدهد تا اقتصاد یتدارکات کارآمد اجازه ملجستيک و که  ی. در حال(2:  2018، 1و کينرا

برد  یتجارت و ادغام را باال م يهانهیناکارآمد هز کيکند، لجست یبانيادغام شود و از رشد پشت یارزش جهان
 تيکاالها اهم یكیزي، حمل و نقل فییايجغراف يدر فضا ديتول جداسازي مراحل(. با 2015، 2و همكاران ی)بنزاس

 يهارهيدر زنج یفرامل يتجار يتهايفعال هي، ادغام کلیتيچند مل يهاشرکت دی. از دکرده است دايپ يا ندهیفزا
(. بر اساس تعریف بانک جهانی، 2012، 3یو ل یهاست )گرفچالش نیتر، از جمله مهمشرکتها یارزش جهان

سازي بارهاي تجاري،  ونقل، انبارداري، یكپارچه اي از فعاليتهاي ضروري تجاري همچون حمل لجستيک دامنه
ي را شامل ميشود که توسط نهادهاي از گمرکات مرزي تا سيستمهاي توزیع و پرداخت درون کشور الترخيص کا

لجستيک  کی يایمزا(. از جمله 2:  1396هاي مجلس، )مرکز پژوهشپذیرد دولتی و بخش خصوصی صورت می
(. 2016، 4و همكاران یچي)اونزل اک باشدمی یكيلجست يهاستميبه س یارزش جهان رهيزنج، اتصال زيآم تيموفق

تامين است. مواد و کاالي مورد نياز  و محصول، بين دو نقطه از زنجيرهمعناي جابه جایی مواد  حمل و نقل، به

رو حمل و نقل با  از این .که به محل مصرف انتقال نيابد، ارزش چندانی براي وي ندارد هر مشتري، تا زمانی
و محصول ساخته شده  کننـده به محل توليـد، جابجایی محصول نيم شـده از تامين انتقـال کاالي خـریداري

شـده به محل مشتري، براي وي ایجاد ارزش  ساخته شده، بين واحد هاي یک سازمان و انتقـال محصـول تمام

باال، بدون نگاه  عنوان یک فعاليت حياتی و با ارزشِ افزوده بنابر این حمل و نقل به .کند مكانی و زمانی می

در دنياي تجارت امروز، با رشد و  .، اهميت زیادي داردزا بودن آن براي موفقيت یک بنگاه اقتصادي به هزینه
هاي اثر گذاري شيوه ي بازار هاي جهانی، و تعامل هر چه بيشتر، بينِ بازار کشور هاي مختلف، محدودهتوسعه

تنها از بازار هاي داخلی فراتر رفته بلكه فواصل بسيار دور و خارج از مرز ها را نيز با قدرت  حمل و نقل، نه
عنوان عاملی اساسی بيش از پيش در تعيين موقعيت رقابتی یک شرکت در بازار  يشتري در بر گرفته است و بهب

از جمله عواملی هستند که قدرت رقابتی « زمان»و « خدمت» ،«قيمت»جا که  از آن .کندایفاي نقش می
 هاي مكانی و زمانی، در قيمت تمام شدهنيز با ایجاد ارزش کنند و حمل و نقل هاي اقتصادي را تعيين میبنگاه

دنبال  هاي اقتصادي، براي افزایشِ قدرت رقابتی خود بهمحصول نقشی بسيار اساسی در این رقابت دارد. بنگاه

تواند بخش هاي حمل و نقل میهزینه .هاي صنعت حمل و نقل هستندگيريِ هر چه بيشتر از قابليت بهره
ها، همين جهت سازمان محصول را شامل شود. به شده تيک و در پی آن، قيمت تمامهاي لجسزیادي از هزینه

 %6تا  5گرفته، حـدود  هاي صورت در برخی از بررسی .دهند براي کنترل آن، تمایل بسياري از خود نشان می
ت، مـانند فروشی، مربــوط به حمل و نقل است. این رقـم براي بعضی از محصـوال قيمت محصـوالت خـرده

                                                           
1 Halaszovich, Tilo F; Kinra, Aseem   
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(. بنابراین لجستيک نه تنها 1396رسـد )وب سایت ترانزیت و لجستيک،  هـم می %30مـواد غـذایی به مـرز 
، به نوعی به هاي سوم و چهارم و پنجم در دنيا، بلكه با توسعه خدمات آن به طرفپشتيبان کسب و کار است

هاي مختلف مراکز لجستيک نه تنها حلقه اتصال شيوهپيشران کسب و کار تبدیل شده است. در دنياي امروز 
حمل و نقل و محل تجميع و بهبود اقتصاد مقياس در عمليات حمل و نقل کاال هستند، بلكه به سكویی براي 

بندي کاال و ، دسته، بسته بندي، کنترل کيفيت، خدمات مالیارائه خدمات ارزش افزوده لجستيک از قبيل بيمه
خدمات ارزش افزوده بر کاالهاي خام و از همه مهمتر به یكی از ابزارهاي دیپلماسی جهت  مرکزهاي ایجاد

المللی تبدیل شده است )سند آمایش مراکز لجستيک ایران، هاي بينتوسعه روابط با سایر کشورها و نيز شرکت
1397 .) 

 

 يک( خدمات موجود در مراکز لجست1شماره ) شكل
 1397منبع: سند آمایش مراکز لجستيک ایران، 

 

با  رانیا یاسالم يجمهور يو حمل و نقل برا کيلجست یپلماسید نهيبه يالگو هیارابنابراین در این تحقيق به 
پردازیم . براین هاي تاثيرگذار بر این حوزه میو شناسایی مولفه منتخب يدر کشورها یمطالعه تجرب كردیرو

 پردازیم : تحقيق به بررسی سئواالت زیر میاساس در این 

 و دیپلماسی دفاع اقتصادي ایران چيست؟ دیپلماسی اقتصادي ،مفهوم دیپلماسی 

 مفهوم دیپلماسی لجستيک و حمل و نقل و جایگاه آن در دیپلماسی دفاع اقتصادي ایران چيست؟ 

 ؟ کدامند منتخب يکشورهااز طریق مطالعه تطبيقی و حمل و نقل  کيلجست یپلماسیدهاي مولفه 

 هاي استخراج شده کدام است؟با توجه به مولفه رانیا یاسالم يجمهور يبرا نهيبه يلگوا 
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 هاي استخراج ولفهمبا توجه به  رانیا یاسالم يجمهور يو حمل و نقل برا کيلجست یپلماسید رتبه بندي
 به چه صورت می باشد ؟ منتخب يکشورها يالگوهاشده 

 

 نظری و پیشینه پژوهش. مبانی 2
 . زنجیره تامین1-2

 هم – مواد که داندیم هاارگان و هاتيفعال ازي سر کی را نيتام رهيزنج نگری کلی فیتعر در( 2003)1واترز
 طبق نيهمچن. ابندییم انیجری نهائ انیمشتر تا هياول کنندگاننيتام از آن در -ملموس ريغ هم و ملموس

ي ساز برآورده بری سع که هاسترخداد ازی توال کی نيتام رهيزنج، نقل و حمل و کيلجستي تويانست فیتعر
، هانقل و حمل همراه به زائد مواد دفع و عیتوز، ديتول، دیخر شامل تواندیم رخدادها نیا. داردي مشتر کی ازين

تواند به یم نيتام رهيزنج کیدر  یهماهنگ تياهم. باشد مربوطه اطالعاتي تكنولوژ کاربرد و های انبارگردان
به منظور رفع و است  نيتام رهيزنج کی يهاتيکه مرتبط با فعال هیمواد، اطالعات و سرما انیطور موثر جر

مدت و بلند  در کوتاهشود استفاده میسازمان  يریرقابت، و انعطاف پذ ،يسهامداران و بهبود سودآور يازهاين
 .(825: 2018، 2مدیریت کند. )جواد و همكاران مدت

 . لجستیک 2-2
عقب و نيز  جلو و روبه لجستيک آن قسمت از مدیریت زنجيره تأمين است که کارایی و اثربخشی جریان روبه

منظور تأمين  سازي کاالها، خدمات و اطالعات مربوطه بين نقطه آغازین زنجيره تا نقطه مصرف نهایی بهذخيره
. (1390)تيموري و افخم،  گيرد و کنترل ميكندمی ميكند، بكارریزي هاي مشتریان زنجيره را برنامهنيازمندي
ریزي، اجرا و نظارت بر خدمات و اطالعات مرتبط با حمل و نگهداري کاال از لجستيک، فرآیند برنامهدرواقع 

سو سو و برونهاي درونی و بيرونی، درونمبدأ تا محل مصرف که با هدف تامين نياز مشتري شامل جریان
 بر اساس تعریف بانک جهانی لجستيک دامنه(. وزارت راه و شهرسازي جمهوري اسالمی ایران) گيردمیانجام 

 السازي بارهاي تجاري، ترخيص کا ونقل، انبارداري، یكپارچه اي از فعاليتهاي ضروري تجاري همچون حمل
سط نهادهاي دولتی و از گمرکات مرزي تا سيستمهاي توزیع و پرداخت درون کشوري را شامل ميشود که تو

)کميته اروپایی  3( . از نظر سازمان فياتا2:  1396هاي مجلس، )مرکز پژوهش پذیرد بخش خصوصی صورت می
رابط کارگزاران و عوامل حمل و نقل که در حيطه باربري، حمل و نقل، لجستيک و خدمات گمرکی فعال 

، ورت تک وجهی یا چند وجهی( تلفيق بارباشد.( لجستيک عبارت است از خدمات مرتبط با حمل )به صمی
، ، مالی، خدمات جنبی و مشورتی مرتبط با آن شامل امور گمرکی، توزیع کاال، بسته بندي، جابجایینگهداري

گردد. در تعریفی دیگر ، تهيه بيمه و انجام دریافت و پرداخت و تهيه اسناد مربوط به کاال تعریف میاظهار کاال
گردد که مدیریت لجستيک عبارت است از آن بخش از فرآیند -مدیریت لجستيک عنوان می از منظر شوراي

                                                           
1 Waters 
2 H. Jawad et al 
3 FIATA 
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زنجيره عرضه که برنامه ریزي، اجرا و کنترل موثر و کارآمد چرخش، نگهداري کاال، خدمات و اطالعات مرتبط 
ترین عامل مهمارد. با آن را از نقطه مبدا تا نقطه مصرف به منظور تامين ضایعات و احتياجات مشتري بر عهده د

هاي تامين است. صاحبان هاي موجود در زنجيرهکنندگان خدمات، هزینهرقابت صنایع، توليدکنندگان و ارائه
دهند. از جمله ها صورت میاي در جهت کاهش این هزینههاي گستردههاي تامين تالشکاال و مدیران زنجيره

ونقل است و در این ميان، مطالعات کاربري زمين در ک و حملریزي لجستيها انجام مطالعات برنامهاین تالش
)وزارت راه و شهرسازي جمهوري  اي دارندونقل نقش ویژهونقل و طراحی مكانی شبكه حملریزي حملبرنامه

مراکز لجستيک، ارائه خدمات عمومی و ارزش  گونه که گفته شد، هدف اصلیهماناسالمی ایران(. بنابراین 
سازي و اجرایی  هاي رسمی بانک جهانی، براي پيادههاي کاالست. براساس گزارشكی به جریانافزوده لجستي

ها را ميتوان  هایی الزم است. این زیرساختنمودن مدیریت لجستيک و زنجيره تأمين در هر کشور، زیرساخت
 ( : 2006، 1روشتانطبقه بندي نمود ) در سه دسته اصلی

 گذاري هاي قانون زیرساخت -

 افزاري هاي سخت زیرساخت -

 افزاري هاي نرم زیرساخت -

ر توسعه و بهبود دتوانند نقش قابل توجهی  خصوص در کشورهاي در حال توسعه می بر همين اساس، دولتها به
رساختهاي لجستيكی مهمترین کارهایی که دولتها در جهت توسعه زی. زیرساختهاي لجستيكی کشور داشته باشند

 :ته تفكيک سه گروه زیرساختی در ادامه مورد اشاره قرار گرفته اسبایستی انجام دهند، ب

 توسعه زیرساختهاي لجستيكی( عوامل 1) شماره جدول

 موارد عامل

اقدامات الزم در 
یرساخت حوزه ز

 قانونگذاري هاي

 کارا یهاي گمرک تدوین سياستهاي واردات و صادرات و تعيين تعرفه -

 رمایهگذاریهاي اقتصادي در جهت کاهش ریسک س ثبات رویه و قابليت اطمينان سياست -
 گذاري

 بانكی سود نرخ کردن یمنطق -

 دهنده خدمات لجستيک طرف سوم حمایت از شرکتهاي ارائه -

 لجستيكی فعاليتهاي براي ملی یتدوین استانداردهاي کيف -

اقدامات الزم در 
 یرساختهايحوزه ز

 سخت افزاري

 جادههاي جدید و یا توسعه و بهبود راههاي موجوداحداث  -

 احداث انبارها و سيلوهاي مكانيزه و بهبود انبارهاي موجود -

 یداري گمرکاتر و بهينه کردن چرخه کارهاي  ها از گمرک و کوتاهبهبود زمان ترخيص کاال -

 طالعات وبراي ایجاد جریان روان ا توسعه زیرساختهاي تكنولوژي اطالعات و ارتباطات -
 یتراکنشهاي مال

زم در الاقدامات 
 هايیرساختحوزه ز

 نرم افزاري

انجام  سرعت يبرا را تسهيالتی که نحوي به پرداخت قوانين اصالح براي یبهبود شرایط بانك -
 .زدسا برآورد سرمایه خواب هزینه کمترین با و زمان کمترین در یتراکنشهاي مال

                                                           
1 Alan Rushton,  
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 موارد عامل

طرحهاي  و توسعه تنوع  3PLفعاليتهاي شرکتهاي تشویق شرکتهاي بيمه براي حمایت از  -
 اي مرتبط بيمه

 کارآ و مناسب یهاي نظارت تدوین چارچوب -

 زنجيره پياده سازي پروژههاي در یتهيه نقشه راه براي تعيين نقش دولت و بخش خصوص -
 کاال تأمين

 توسعه فرهنگ همكاري و مشارکت بين شرکاي تجاري -

 لجستيک هزینه هاي با مرتبط جدید یمالهاي آماري و نسبتهاي  تعریف داده -

 تدریس و آموزش متخصصان لجستيک و زنجيره تأمين -

 توزیع، فعلی سيستم بهبود: مانند (یتالشها در سطح بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات خصوص -
ستفاده از رایانه، ا توسعه و ترویج بانكی، سيستم بهبود و کردن مدرن ی،بازار داخل توسعه

سيستم مدیریت، تشویق و ترویج رقابت، ایجاد آموزش حين کار، ترویج  یروزرسان تصحيح و به
 )یگرای تخصص

 بهبود آموزش و تحقيقات -

 توسعه یافته، کشورهاي تجارب از الگوبرداري )همچون یالملل اي و بين هاي منطقه همكاري -
 کشورهاي زا یسمينارها و کنفرانسهاي مرتبط، توسعه برنامه همكاري با شرکتهای برگزاري
 )فتهتوسعه یا

 2006 منبع: روشتان،           

دیپلماسی به عنوان یكی از ابزارهاي مهم در تحقق اهداف و منافع ملی کشورها در سيستم بين الملل، از همان 
است. اما با توجه به هاي اصلی در روابط بين الملل مطرح بودهابتدا به عنوان یكی از موضوعات مهم و دغدغه

الملل، از جمله چرخه قدرت در آن، پيوند بين دیپلماسی و چنين چرخه اي از اهميت هاي سيستم بينویژگی
اي کشورهاي تجدیدنظرطلب است. البته این موضوع ارتباط زیادي به دیپلماسی منطقهبيشتري برخوردار بوده

بهره  متعددي ابزارهاي از خود، ملی منافع و اهداف تحقق براي الملل بين سيستم واحدهايدر واقع  .دارد

هاي لجستيكی و حمل و نقلی عنوان نمود. به یكی از این ابزارها را می توان پروژه . (1391برند )قاسمی، می
 .دریایی سياه اشاره نمود –توان به کریدور خليج فارس طور نمونه می
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 دریایی سياه –کریدور خليج فارس  (2شكل شماره )
 1397آمایش مراکز لجستيک ایران، منبع: سند 

 

و  2035ميليون تن تا سال  3/18و  2025ميليون تن تا پایان سال  4/15ظرفيت پيش بينی شده این کریدور 
باشد. در این طرح کشور ایران با کشورهاي می 2025هزارنفر را تا پایان سال  580حجم ترانزیت مسافري 

ان به صورت مستقيم و با اتحادیه اروپا و یونان به صورت شبكه حمل و ، گرجست، ارمنستان، آذربایجانترکيه
، هاي سياسی و اقتصادي پيش روگردد. در همين راستا کشور ایران با توجه به فرازها و نشيبنقل مرتبط می
گذاري صحيح و توجه به استانداردها و بعدهاي مختلف خدمات لجستيک و همچنين توجه به نياز به سياست

 (.1397ارب سایر کشورها در این حوزه دارد. )سند آمایش مراکز لجستيک ایران، تج

 . مطالعات موردی3-2
هاي اخير موفق به بهبود توسعه لجستيكی خود در سطح جهان در ادامه به برسی چند کشور موفق که در سال

 ، می پردازیم : شده اند

 . کشور کره جنوبی 1-3-2
شاخص عملكرد پيش از بررسی موردي کشورها، الزم به توضيح مفهوم شاخص عملكرد لجستيک می باشد . 

شاخص . یک شاخص چندبعدي است که عملكرد بخش لجستيک یک کشور را ارزیابی می نماید لجستيک
 ترین ابعاد صنعت لجستيک کنونی را شكل، عملكرد هر کشور را در شش حوزه که مهمعملكرد لجستيک

کيفيت ، کارایی فرایندهاي ترخيص کاال: نماید. این شش حوزه لجستيكی عبارتست ازدهد، اندازه گيري میمی
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کفایت و کيفيت خدمات ، سهولت دسترسی به کاالهاي مختلف با قيمت رقابتی، زیرساختهاي تجاري و جابجایی
زمان تحویل محموله ها به مشتري در مناسب بودن ، توانایی در تعقيب و ردیابی کاالهاي ارسالی، لجستيكی

(. 25، گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت) ریزي شده یا زمان مورد انتظارزمان برنامه
در مطلبی در روزنامه دنياي اقتصاد به بررسی وضعيت لجستيكی کره جنوبی پرداخته شده است . در این مطلب 

موفق در توسعه لجستيک، کره جنوبی است که در شاخص عملكرد هاي عنوان می گردد که یكی از کشور
 بيست و پنجمبهترین وضعيت( را کسب نموده و رتبه ) 5 از 61/3نمره ، 2018لجستيک بانک جهانی در سال 

هاي کره جنوبی در حوزه برنامه، 1990کشور به خود اختصاص داده است. تا قبل از دهه  160 را در ميان
ها و قوانين جامع لجستيكی در رت مجزا و پراکنده بود، اما بعد از آن، تدوین و اجراي برنامهلجستيک به صو

براي تبدیل شدن به هاب لجستيكی منطقه، توجه  ،2000دستور کار قرار گرفت. همچنين این کشور از دهه 

يک ملی کشور برنامه جامع لجست .عنوان یک صنعت مجزا معطوف نمودخود را به توسعه بخش لجستيک به
انداز، اهداف و راهبردهاي این برنامه در تدوین شده است. چشم 2020-2011کره جنوبی، براي بازه زمانی 

 .شكل ذیل نمایش داده شده است

 

 انداز، اهداف و راهبردهاي برنامه جامع لجستيک ملی کشور کره جنوبیچشم (3شكل شماره )
 1393منبع : مياندوچی، 

بر اساس ساله را  10ملی  سازي سند مذکور، تهيه و تدوین برنامه جامع لجستيکپياده کره جنوبی بعد از
ها هاي لجستيكی در دستور کار قرار دارد و مسئوليت تدوین این برنامههاي سند چارچوب سياستگيريجهت

ي از قبيل لحاظ نمودن ها شامل موارداین برنامه قرار داد. را بر عهده وزارت امور سرزمين، حمل و نقل و دریایی
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گذاري براي توسعه هاي سرمایهبندي و برنامهتحوالت و توسعه لجستيک در سطح جهان و کره جنوبی، اولویت
هاي لجستيک، استانداردسازي در تأسيسات و تجهيزات لجستيكی، موضوعات مرتبط با هر یک از زیرمجموعه

سعه زیرساختها براي ایجاد یكپارچگی و هماهنگی در حوزه لجستيک، ارتقاي دانش فعاالن حوزه لجستيک، تو
پذیري صنعت لجستيک، تربيت نيروي انسانی براي کننده قدرت رقابتسيستم لجستيک، سياستهاي تقویت

شایان ذکر است که وزارتخانه موردنظر عالوه بر . باشندها میهاي لجستيكی و سایر اقدامات و سياستفعاليت
باشد. همچنين براي هاي اجرایی ساالنه در حوزه لجستيک نيز میموظف به تدوین برنامهساله،  10تهيه برنامه 

شود که تمرکز جغرافيایی آن محلی است ها تهيه میاي، برنامه جامعی توسط شهرداريتوسعه لجستيک منطقه
 .باشدو مكملی براي برنامه کالن ملی می

 . کشور هند 2-3-2
کشور  این در لجستيک صنعت توسعه براي هند دولت ازسوي گرفته انجام هايحمایت و برنامه ها ازجمله

 (:5:  1396هاي مجلس، نمود )مرکز پژوهش اشاره ذیل موارد به توانمی

 کارآیی این افزایش راستاي در و لجستيک صنعت در حمل و نقل اهميت بر تأکيد به منظور 

 .نمایدمی استقبال بنادر بخش در الخصوصعلی خصوصی بخش مشارکت از دولت بخش،
 عنوان کشور این دریانوردي توسعه ملی برنامه ميتوان را زمينه این در انگيزشی عامل مهمترین

 و کشور بين المللی ترافيک تقاضاي فزاینده رشد با مرتبط هايچالش رفع به برنامه این .نمود
 .پردازدمی جهانی استانداردهاي با متناسب بندري تجهيزات و توسعه تسهيالت همچنين

 است.بوده دوم اولویت در مسافرین حمل و نقل به نسبت همواره کاال حمل ونقل هند، کشور در 

 جاده طریق از حمل ونقل به نسبت کمتري هزینه ریلی طریق از زمينی حمل ونقل که از آنجایی

 فوق، مشكل رفع است. جهتبوده کم کاال ریلی حمل ونقل از استفاده سهم این با وجود دارد،

 طول به کاال حمل ونقل مخصوص ریلی کریدور احداث جهت ايبرنامه آهن هند راه شرکت

 است. مطابق داده پيشنهاد دالر ميليارد 53/12 معادل با هزینه هاي و کيلومتر 2800 از بيش

 .است شده بينیپيش 2017 سال انتهاي تا پروژه این زمان تكميل شده، انجام هايریزيبرنامه

 لجستيک  بخش براي تقاضا افزایش باعث صادرات و توليد بخش ترویج براي دولت هايمشوق
 هاياهرم از یكی عنوانبه احتماالً شمالی آمریكاي و اروپا آسيا، با هند تجارت است. شده هند

 .شودمی محسوب منطقه در حمل ونقل هاياصلی شرکت

 روي زیرساختها، بر گذشته ساليان طی خصوصی و دولتی هايبخش توسط عمده گذاريسرمایه با 

 اختصاصی در لجستيک کریدورهاي و فرودگاهی و دریایی امكانات گسترش و فناوري ارتقاي

 .است شده تقویت هند لجستيک زیرساختهاي ریلی، شبكه

 غيرمستقيممالياتی  سيستم است خدمات مدنظر و کاالها بر ماليات دستورالعمل از استفاده با 

توسعه  و گردد خارج بوروکراتيک شبكه از هند و شود تبدیل واحد شكل یک به هند چندالیه
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حمل  چرخه زمان ميتواند غيرمستقيم مالياتی سيستم در تغيير پيشنهاد نماید. تسهيل را تجارت
 انبارها تحكيم و تقویت به منجر دهد، افزایش را تأمين زنجيره تصميمات دهد، کاهش ونقل را

 ببخشد.  ارتقا رشد و خدمات کيفيت نظر از را لجستيک صنعت وضعيت تواندو می شود غيره و
 

  امارات. کشور 3-3-2
هاي لجستيكی برخوردار هاي خدادادي و طبيعی از کمترین مزیتکشور امارات عليرغم اینكه به لحاظ موهبت

است. هاي لجستيكی داشتهزیرساخت برداري ازبهرهاست، اما طی چند دهه اخير رشد چشمگيري در ایجاد و 
بانک جهانی، امارات را بهترین کشور از نظر زیرساختهاي لجستيكی در منطقه خاورميانه ميداند. این کشور در 

 5از  3.96کشور کسب نموده و داراي امتياز  160را در ميان  11رتبه  2018شاخص عملكرد لجستيک در سال 
آید و گسترش و هاي کليدي اقتصاد امارات به حساب میدرواقع لجستيک از بخش .باشدبهترین وضعيت( می)

سازي منابع درآمدي این کشور و سوق یافتن منابع مالی سرشاري به سمت توسعه این صنعت، سبب متنوع

قه، الملل و تجارت منطرویكرد اصلی امارات براي ایفاي نقش در تجارت بين .مرزهاي این کشور شده است
تبدیل شدن به تأثير بسزایی در تحقق این امر داشته و هاب تجاري منطقه بود که ایجاد شهر لجستيكی دبی 

شود. شهر عنوان یک هاب تجاري و لجستيكی برجسته در منطقه و جهان شناخته میدر حال حاضر امارات به
 12جایی بيش از  و یكی جابهلجستيكی دبی اولين مرکز کامل و جامع لجستيكی در دنيا است که ظرفيت 

لمكتوم از بزرگترین بنادر کانتينري منطقه یعنی بندر االمللی  ميليون تن کاال را دارد و در مجاورت فرودگاه بين
هاي حمل و نقل، خدمات لجستيكی و منطقه آزاد جبلعلی واقع شده است. مرکز لجستيكی مذکور از کليه روش

کند. عالوه بر ابتكار ایجاد شهر تأمين از قبيل توليد و مونتاژ، پشتيبانی میو عمليات ارزش افزوده در زنجيره 
هاي لجستيكی طرح ریزي اي گوناگونی براي توسعه زیرساختهاي توسعهلجستيكی دبی، در این کشور برنامه

عظيم در  هايگذاريها و سرمایهتوان به طرح خطوط ریلی، ساخت و بهبود جادهترین آنها میشده که از مهم
حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی اشاره نمود. این کشور داراي بنادر متعددي است که به سرعت در حال توسعه 

گيرد. از طرف دیگر، امارات در خصوص هاي بندري در آنها مورد استفاده قرار میباشند و آخرین تكنولوژيمی
این کشور،  شهر اي موفق است؛ به نحوي که در هرگذاري در حوزه حمل و نقل هوایی نيز جزء کشورهسرمایه

المللی ایجاد شده است. نكته قابل توجه این است که تمامی تالشها در کشور امارات براي یک فرودگاه بين
تبدیل شدن به هاب تجاري، به ایجاد و توسعه زیرساختهاي لجستيكی محدود نميشود. چراکه در این کشور 

هاي تجاري و اقتصادي و همچنين ایجاد و سازوکارهاي مناسب براي فعاليت اقداماتی نظير ایجاد محيط
پایگاه ) پيوندهاي مناسب ميان زیرساختها در راستاي تسهيل و تسریع امور لجستيكی نيز اجرا گردیده است

 (. خبري وزارت راه و شهرسازي

 کشور آمریکا شهر لجستیک االینس تگزاس. 4-3-2
بود که به عنوان یک فرودگاه تجاري و باري و با هدف کاهش ترافيک  1989سال شروع کار این مجموعه از 

شكل گرفت. اما به سرعت مشخص شد که این هدف بسيار محدود بوده و مرکز لجستيک  فرودگاه داالس
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تري را داراست و از آن زمان با توسعه روزافزون، به سطح یک شهر تگزاس پتانسيل ارائه خدمات گسترده
هاي دولتی و خصوصی در آمریكاي ارتقا یافت. این پروژه به عنوان یک نمونه موفق همكاري بخشلجستيک 

توسعه این مرکز لجستيک از یک مجموعه فرودگاهی به یک شهر لجستيک با احداث . رودشمالی به شمار می
طه بارگيري خودرو اف با ایجاد یک محواسانآهن خصوصی بیگذاري شرکت راهیک بزرگراه ایالتی و سرمایه

شدن حمل ریلی به شيوه گذاري باعث تبدیلهكتاري آغاز شد. این سرمایه 300و سپس یک پایانه چندوجهی 
واحد کانتينري در سال رسيد.  700،000هاي ابتدایی به جابجایی غالب مرکز لجستيک شد و در همان سال

زایی مستقيم را در سال جابجا نموده است. اشتغال هزار تن کاال120ونقل هوایی نيز در این مرکز در حدود حمل
ميليارد  11هزار شغل و حجم مالی توليدات و خدمات آن بيش از 40هزار و 28و غيرمستقيم االینس به ترتيب 

 .شرکت در شهر لجستيک االینس تگزاس فعال هستند 170در حال حاضر بيش از  .دالر برآورد شده است
کيلومتر مربع آن  39هكتار( است و از این مقدار،  476کيلومتر مربع ) 69زاس وسعت شهر لجستيک االینس تگ

سال از آغاز به کار  10هاي صنعتی اختصاص یافته است. ظرف مدت هاي لجستيكی و توسعه فعاليتبه فعاليت
يلومتر ک 31هاي لجستيک و صنعتی در آن به جریان افتاد. از کيلومتر مربع آن احداث شد و فعاليت 8مرکز، 

هاي گلف، مدرسه، بيمارستان و واحد مسكونی، منطقه تجاري، زمين 6200مربع باقيمانده مناطقی براي ایجاد 
هاي مختلف پارک و فضاي سبز اختصاص یافت. شهر لجستيک تگزاس را در زمينه هماهنگی بين کاربري

ه نقشه شهر لجستيک االینس دهندنشان 17توان یک مورد نادر دانست. شكل زمين در مراکز لجستيک می

خدماتی که این مرکز لجستيک را از یک مرکز لجستيک معمولی به یک شهر لجستيک و یكی از  .است
هاي تجاري ایاالت متحده ارتقا داده است در واقع خدمات پشتيبانی موجود در این مرکز است. این قبيل دروازه

و  گذاري، امور شاغالنط به مدیریت مجموعه، سرمایههاي مربوخدمات شامل گروه مدیریتی است که فعاليت
دهد تاثير مستقيم شهر لجستيک االینس تگزاس ایجاد هاي اقتصادي نشان میتوسعه را به عهده دارد. ارزیابی
بوده و تاثير غيرمستقيم آن در تسهيل تجارت در منطقه تگزاس بيش از  2011درآمد دو ميليارد دالر در سال 

ميليارد دالر به  4/5است. منطقه آزاد این مجموعه با عبور کاالهایی به ارزش بيش از ر بودهميليارد دال 38
شود. نكته قابل توجه دیگر در عملكرد این ترین منطقه آزاد عمومی در ایاالت متحده شناخته میعنوان بزرگ

کانتی هریک به ارزش تارنتوورث و شهر لجستيک، سهم قابل توجه این مرکز در درآمدهاي مالياتی شهر فورت
کيفيت همكاري بخش خصوصی و دولتی را بهبود  است و همين نكته،ميليون دالر در سال بوده 20بيش از 

 (.www.news.mrud.ir)پایگاه خبري وزارت راه و شهرسازي ) بخشيده است
 

 . کشور ژاپن 5-3-2
اقتصاد  نيبه دومامروزه خود را از خاکستر آغاز کرد و  يآرام توسعه اقتصاد انوسيجنگ اق انیژاپن پس از پا

موضوع جالب در سراسر جهان انجام شده  نیدر مورد ا يادی. تاکنون مطالعات زه استشد لیبزرگ جهان تبد
 يهاگسترده توسط بنگاه بطورکه ،عمدتا در ساخت منشاء آن در ژاپن است تیریمد يهااز روش یاست. برخ

اندکی برخوردار  یدگيچيدر ژاپن هنوز از پ کيلجست تیریحال مد نیشده است. با ا تهرفیپذ گرید يکشورها
آموزش مدرسه و مذاهب در ذهن مردم  قیکه از طر یارزش ستميسدر وهله اول مشخص گردید که . می باشد
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 يبرا ژهیبه و یکند. مطالعات تجربیم يگذارهیرا پا یكيلجست تیریمد يو اساس الگوها هیشود، پایساخته م
 يانجام شده است. ما رو یمتقابل فرهنگ يکار يهاطيها در مح یها و ژاپنییمختلف اروپا يهاتيذهن یبررس

 يفضا کیدر  شتريب ایکه هرکدام عمدتا دو ساعت  ميکنیم يادیز ديتأک یو ژاپن ییاروپا کيبا لجست مصاحبه
است که، به طور  نیما ا يهاافتهیگرفتند. یشوندگان انجام م مصاحبه یباز به منظور کشف احساسات واقع

واضح  زیبر تما یامر مبتن نیزند، که ایم یشخص تيبه صالح يشترياروپا فشار ب کيلجست تیری، مدیکل
 نیمردم ا تعامل به ازي، که نیجمع تيبر صالح یژاپن کيلجست تیریکه مد یاست، در حال یشغل يعملكردها

 ییپوشش کمبود توانا يها برایاز ژاپن شياروپا ب کيلجست تیریدهد که مدیم حيرا توض تيواقع نیا ليدل
مختلف  يهابر فرهنگ یکه مردم مبتن تيواقع نیاست. مردم از ا یاطالعات و ارتباطات متك ي، به فناوريفرد

. ابندییرا در تدارکات م یمتفاوت يهاکنند و راه حلیم يديو ناام یکنند احساس سرخوردگیامور را کنترل م
 کیفقط  گریدرک بهتر فرهنگ د يرسد تالش برایحال، درجه درک در افراد متفاوت است و به نظر م نیبا ا

 (. 2016)شينوهورا،  اثر محدود دارد

 روش شناسی پژوهش. 3
 . روش پژوهش1-3

داراي خصوصيات  کند. تحقيق حاضر در این تحقيقات، پژوهشگر ماهيت مسأله تحقيق را توصيف می
اي و ميدانی است. انجام این تحقيق مستلزم نظر سنجی از جامعه آماري متشكل از واحدهاي آماري کتابخانه

حال با توجه به این که پژوهش حاضر از نوع  پيمایشی )زمينه یابی( برگزیده شد. بوده و از این جهت روش
مطالعه تطبيقی درخصوص موضوع مطرح شده می  کمی( است؛ در بخش اول اقدام به انجام -آميخته )کيفی 

هاي شناسایی شده می هاي صورت گرفته و نيز مولفهنمایيم. سپس اقدام به انجام مصاحبه در خصوص بررسی
که به هاي شناسایی شده فازي در جهت رتبه بندي مولفه AHPنمایيم و در آخر نيز با استفاده از تكنيک 

 ازیم. می پردصورت شكل زیر می باشد، 
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 ( مدل پژوهش4شكل شماره )

 . جامعه آماری2-3
 کيلجست یپلماسیدساله در زمينه  10نفر از مدیران و کارشناسان با تجربه حداقل  30جامعه آماري تحقيق تعداد 

 کيلجست یپلماسیدکه آشنایی کامل با امكانات ونقاط قوت و ضعف  در وزارت راه و شهرسازي و حمل و نقل
 دارندو حمل و نقل 

 ژوهشهای پها و یافتهتحلیل داده. تجزیه و 4
 هاي مطرح شده در ابتداي تحقيق می پردازیم :در این بخش به بررسی نتایج و پاسخ به پرسش

و دیپلماسی دفاع اقتصادي ایران  دیپلماسی اقتصادي ،در ابتدا به پاسخ این سئوال می پردازیم که مفهوم دیپلماسی
 چيست؟



 ...نقل و حمل توسعه معیارهای بندیاولویت و شناسایی                                                                                            118

 
 

 باید 1404 سال در ایران کشور، ساله 20 انداز چشم سند طبق، گونه که پيش از این نيز مطرح گردیدهمان

 قفقاز، ميانه، آسياي غربی )شامل جنوب آسياي سطح در فناوري و اقتصادي، علمی اول جایگاه داراي کشوري

 اقتصادي، مستمر و پرشتاب رشد علم، توليد و نرم افزاري جنبش بر تأکيد همسایه( با کشورهاي و خاورميانه

 منطقه لجستيكی هاب به کشور شدن باشد. تبدیل کامل اشتغال به رسيدن و درآمد سرانه سطح نسبی ارتقاي

هاي کلی در سياست .دانست منطقه سطح در کشور اقتصادي اول جایگاه تحقق از محورهاي یكی توانمی را
شبكه حمل و نقل در چندین محور بيان شده که از جمله و اصالح  توسعه نظام درخصوص حمل ونقل،

گيري از موقعيت ترانزیتی کشور یكی از نمود. بهره ملی اشاره يتوان به موقعيت ترانزیتی کشور و سودآورمی
توسعه ترانزیت و ارتقاي نقش کشور به عنوان هاب  رویكردهاي تبدیل کشور به هاب ترانزیتی است. توجه به

 هدف با توان نتيجه گرفت کهداشت. بنابراین می افزایش سودآوري ملی را به دنبال خواهد ،توزیع و تجارت

در توسعه شبكه حمل ونقل،  کردن این مسئله منطقه و دنبال لجستيكی به هاب تبدیل کشور قرار دادن
ترانزیتی هم بخشی از شرایط الزم براي تبدیل شدن به قدرت اقتصادي منطقه فراهم شده و هم از موقعيت 

ملی را به دنبال خواهند  کشور نهایت بهره برداري صورت خواهد گرفت. در نهایت همه موارد فوق سودآوري
 کشور مورد 160 بين در لجستيک عملكرد در ایران رتبه ،گرددمی مالحظه زیر جدول در که همانگونهداشت. 

 از ایران بنابراین .بود 78 برابر کشور 150 بين از 2007 سال در رتبه این و 96 برابر ،2016 سال در بررسی

 بدترین و نيست برخوردار مقایسه کشورهاي مورد به نسبت لجستيک عملكرد در دفاع قابل و مناسب موقعيت

 ردیابی و تعقيب در توانایی و کاال ترخيص کارآیی فرآیندهاي در لجستيک، مؤلفه هاي در ایران وضعيت

  .است ارسالی کاالهاي

 هاي مختلفوضعيت شاخص عملكرد لجستيک ایران در سال( 2) شماره جدول

 2018 2016 2012 2010 2007 سال

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه شاخص

کارایی فرآیندهاي ترخيص 
 کاال

)سرعت، سادگی، قابل پيش 
اداري بينی بودن تشریفات 

 مانند فرآیندهاي گمرکی(

62 5/2 106 21/2 126 19/2 110 33/2 71 72/2 

هاي کيفيت زیرساخت
 لجستيكی

)مانند مبادي ورودي، راه 
آهن،جاده ها و تكنولوژي 

 اطالعات(

66 44/2 86 36/2 100 42/2 72 67/2 63 03/2 

سهولت در ارسال 
 هاي بين المللیمحموله

 )ترانزیت و صادرات مجدد(
78 59/2 121 44/2 115 49/2 88 67/2 79 62/2 
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 2018 2016 2012 2010 2007 سال

 امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه امتياز رتبه شاخص

شایستگی و کيفيت خدمات 
 لجستيک

)متصدیان حمل و نقل، 
هاي کارگزاران با واسطه

 گمرک(

66 69/2 69 64/2 87 66/2 82 67/2 62 79/2 

توانایی در تعقيب و ردیابی 
 کاالهاي ارسالی

125 2 110 5/2 108 49/2 111 44/2 85 65/2 

 موقع کاالتحویل به 
)مناسب بودن زمان تحویل 
محموله به مشتري در زمان 
مورد انتظار یا برنامه ریزي 

 شده(

106 8/2 85 25/3 138 66/2 116 81/2 60 36/3 

 85/2 64 6/2 96 48/2 112 57/2 103 51/2 78 شاخص عملكرد لجستيک

  www.lpi.worldbank.orgمنبع: سایت بانک جهانی به آدرس 

 بتوان در جهان کشوري کمتر شاید که است لجستيک زمينه در زیادي هايپتانسيل و هامزیت داراي ایران

 بسيار ایران لجستيكی، وضعيت عملكرد درخصوص باشد. اما یكجا به صورت مزیت هایی چنين داراي که یافت

 حوزه پيشروي ايکشوره از برخی .هستند لجستيكی مزایاي گونه این فاقد که است کشورهایی از ترضعيف

 حوزه در ممتاز کشوري به عنوان را خود لجستيكی ایران، هايمزیت از نسبتی کمتر بودن دارا با تنها لجستيک

 ترکيه و امارات دارند. کشورهاي ایران نفتی درآمد بيشتر از درآمدي موارد برخی در و نموده مطرح لجستيک

 یک به تبدیل جهت ایران موجود هايفرصت و تمام امكانات با حال هر هستند. به موارد این از هاينمونه

 بهره برداري مناسب نحو به بازرگانی و لجستيک امر در سابقه دیرین و خدادادي مواهب این از لجستيكی، هاب

(. در این راستا در این تحقيق 10:  1396هاي زیر بنایی مجلس شوراي اسالمی، است )معاونت پژوهش نشده
ها نسبت با شناسایی نقاط ضعف موجود اقدام گردد و سپس براساس اهميت هر یک از این مولفه سعی گردید تا

 به بهبود آنها پيشنهاداتی مطرح گردد.

 جایگاه دیپلماسی لجستیک و حمل و نقل در دیپلماسی دفاع اقتصادی ایران چیست؟
این تهدیدها نيز روند صعودي داشته هاي تاثير به موازات رشد و پيشرفت روزفازون کشور، شدت و وسعت حوزه

اي جدید و موفق جلوگيري نماید. در تا از تبدیل شدن انقالب اسالمی در عرصه جهانی به عنوان الگو و ایده
هاي غيرقابل نظامی کشور از یک سو و از سوي دیگر هزینه-هاي دفاعیدهه کنونی به دليل رشد توانمندي

ري اسالمی و در یک کالم نااميدي از دستيابی به نتيجه ملموس از حمله محاسبه تهاجم تهاجم نظامی به جمهو
هاي عرصه اقتصادي، در یک نگاه دشمنان، وزن و اهميت بيشتري یافته است. دفاع نظامی، استفاده از قابليت

(. 94:  1395اقتصادي در برابر تهدیدها در سه بعد )بازدارندگی، مقابله و توانمندي( عينيت یافته است)بختياري، 
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 ح شبكه حملالونقل، توسعه و اص حملدیپلماسی درخصوص جمهوري اسالمی ایران در سياستهاي کلی نظام 
توان به موقعيت ترانزیتی کشور، سودآوري ملی اشاره نمود.  ونقل در چندین محور بيان شده که ازجمله می

به هاب ترانزیتی است. توجه به توسعه  گيري از موقعيت ترانزیتی کشور یكی از رویكردهاي تبدیل کشور بهره
عنوان هاب توزیع و تجارت، افزایش سودآوري ملی را به دنبال خواهد داشت.  ترانزیت و ارتقاي نقش کشور به

بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که با هدف قرار دادن تبدیل کشور به هاب لجستيكی منطقه و دنبال کردن این 
قل، هم بخشی از شرایط الزم براي تبدیل شدن به قدرت اقتصادي منطقه ن و مسئله در توسعه شبكه حمل

برداري صورت خواهد گرفت. در نهایت همه موارد فوق  فراهم شده و هم از موقعيت ترانزیتی کشور نهایت بهره
جدول ذیل رویكردهاي خاص (. 6:  1396هاي مجلس، )مرکز پژوهش سودآوري ملی را به دنبال خواهند داشت

 :بندي نموده است ساله اول تا ششم توسعه را جمع مه پنجبرنا

 ساله اول تا ششم توسعه رویكردهاي خاص برنامه پنج( 3) شماره جدول

 بندي رویكرد برنامه جمع برنامه

 ونقل بار وجه به موقعيت جغرافيایی کشور در زمينه حملت - ولا

 ریلیونقل  توجه به گسترش حمل -

 هاي صادراتی ت لجستيكی در پایانهالحمایت از ایجاد تسهي - دوم

 ت کشاورزيالت لجستيكی مورد نياز محصوالپشتيبانی از ایجاد امكانات و تسهي -

 المللی ونقل بين ایجاد شرکتهاي حمل - سوم

 ونقل ارتقاي نقش بخش غيردولتی در توسعه بخش حمل -

 ونقل توجه به تدوین برنامه توسعه حمل - چهارم

 ونقل براي صور چهارگانه حمل کالنتعيين اهداف  -

 ونقل توجه به ایجاد بانک جامع حمل - پنجم

 ونقل کشور توجه به تصویب طرح جامع حمل -

 ونقل چندوجهی یجاد زیرساختهاي لجستيكی و حملا -

 ونقل ن براي صور چهارگانه حملالتعيين اهداف ک - ششم

 چندوجهیونقل  ایجاد زیرساختهاي لجستيكی و حمل -

 1396منبع : شجاعی،     

تدریج از برنامه  به الونقل کا با توجه به جدول فوق ميتوان ادعا نمود که دیدگاه کالن در رابطه با حوزه حمل
صورت پراکنده و براساس اولویتهاي توسعهاي هر برنامه مدنظر قرار  چهارم توسعه، موضوعات مورد توجه به

هاي اول به هاي قابل توجهی هستند. در برنامهگيري و دوم توسعه، حاوي جهتهاي اول برنامه . اند گرفته
عنوان هاب لجستيكی منطقه توجه شده است. در برنامه دوم  موقعيت جغرافيایی کشور یا درواقع نقش ایران به

ت والو تأمين و توزیع محصکاال براي صادرات  (ونقل نه فقط حمل)توسعه نيز به تأمين امكانات لجستيكی 
اي است که در  کشاورزي توجه شده است. برنامه پنجم توسعه از آن جهت خاص است که درواقع اولين برنامه

ونقل اشاره  هاي حملن کشور و اتصال به شبكهالهاي تخصصی لجستيكی در سطح ک آن به توسعه زیرساخت
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 .اندنقل توجه داشته و وزه حملصورت مجزا به هر ح اي بههاي توسعهشده است؛ چرا که پيش از آن، برنامه

نقل و مناطق آزاد، به موضوع زیرساختهاي لجستيكی و اهداف کالن  و برنامه ششم توسعه در دو بخش حمل
نشده است که با  نقل ميپردازد. در تدوین برنامه ششم توسعه به این نكته توجه و براي صور چهارگانه حمل

است، بنابراین نميتوان براي هر منطقه آزاد و مناطق آزاد نبوده توجه به اینكه محور لجستيک مبناي انتخاب
تجاري، کارکرد لجستيكی در نظر گرفت. البته این امكان وجود دارد که از زیرساختهاي موجود در مناطق آزاد 

منظور استقرار پارکهاي لجستيكی در مناطقی، نزدیک  و تجاري که براي توليد و صادرات فراهم شده است به
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي استفاده کرد، اما لزوماً هر منطقه آزاد و تجاري قابليت تبدیل به هاب لجستيكی  به

 (.6: 1396هاي مجلس، )مرکز پژوهش را ندارد

توانند نقش قابل توجهی در توسعه و بهبود زیرساختهاي خصوص در کشورهاي در حال توسعه می دولتها به
مهمترین کارهایی که دولتها در جهت توسعه . با توجه به ادبيات موضوعی تحقيق، ندلجستيكی کشور داشته باش

زیرساختهاي لجستيكی بایستی انجام دهند، به تفكيک سه گروه زیرساختی در ادامه مورد اشاره قرار گرفته 

 :است

 توسعه زیرساختهاي لجستيكیعوامل ( 4) شماره جدول
 موارد عامل

اقدامات الزم در 
حوزه 

 هايیرساختز
 گذاريقانون

 کارآ یهاي گمرک تدوین سياستهاي واردات و صادرات و تعيين تعرفه -

 گذاري گذاریهاي اقتصادي در جهت کاهش ریسک سرمایه ثبات رویه و قابليت اطمينان سياست -

 بانكی سود نرخ کردن یمنطق -

 لجستيک طرف سومدهنده خدمات  حمایت از شرکتهاي ارائه -

 لجستيكی فعاليتهاي براي ملی یتدوین استانداردهاي کيف -

اقدامات الزم در 
 یرساختهايحوزه ز

 سخت افزاري

 احداث جادههاي جدید و یا توسعه و بهبود راههاي موجود -

 احداث انبارها و سيلوهاي مكانيزه و بهبود انبارهاي موجود -

 یتر و بهينه کردن چرخه کارهاي اداري گمرک ها از گمرک و کوتاهبهبود زمان ترخيص کاال -

 یتراکنشهاي مال براي ایجاد جریان روان اطالعات و توسعه زیرساختهاي تكنولوژي اطالعات و ارتباطات -

اقدامات الزم در 
یرساخت حوزه ز

 نرم افزاري هاي

تراکنشهاي انجام  سرعت براي را تسهيالتی که نحوي به پرداخت قوانين اصالح براي یبهبود شرایط بانك -
 .سازد برآورد سرمایه خواب هزینه کمترین با و زمان کمترین در یمال

 اي مرتبطو توسعه تنوع طرحهاي بيمه PL3تشویق شرکتهاي بيمه براي حمایت از فعاليتهاي شرکتهاي -

 کارآ و مناسب یهاي نظارت تدوین چارچوب -

 کاال تأمين زنجيره پياده سازي پروژههاي در یتهيه نقشه راه براي تعيين نقش دولت و بخش خصوص -

 توسعه فرهنگ همكاري و مشارکت بين شرکاي تجاري -

 لجستيک هزینه هاي با مرتبط جدید یهاي آماري و نسبتهاي مال تعریف داده -

 تدریس و آموزش متخصصان لجستيک و زنجيره تأمين -

بازار  توسعه توزیع، فعلی سيستم بهبود: مانند (یتالشها در سطح بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات خصوص -
 یروزرسان ستفاده از رایانه، تصحيح و بها توسعه و ترویج بانكی، سيستم بهبود و کردن مدرن ی،داخل

 )یگرای سيستم مدیریت، تشویق و ترویج رقابت، ایجاد آموزش حين کار، ترویج تخصص
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 موارد عامل

 بهبود آموزش و تحقيقات -

 برگزاري توسعه یافته، کشورهاي تجارب از الگوبرداري )همچون یالملل اي و بين هاي منطقه همكاري -
 )فتهتوسعه یا کشورهاي از یسمينارها و کنفرانسهاي مرتبط، توسعه برنامه همكاري با شرکتهای

 منتخب یکشورهااز طریق مطالعه تطبیقی و حمل و نقل  کیلجست یپلماسیدهای مولفه

 ؟ کدامند
اقتصادي ایفا ميكند و پایه و اساس تجارت داخلی و خارجی را امروزه لجستيک نقش کليدي در تحقق رشد 

پذیري و تجارت، منجر تشكيل ميدهد. اهتمام جدي به بهبود وضعيت لجستيک، عالوه بر افزایش توان رقابت
کننده و توليدکننده، شكوفایی اقتصادي، ایجاد منابع درآمدي براي کشورهاي داراي به افزایش رفاه مصرف

فيایی مناسب و افزایش اشتغال در آنها ميگردد. در حال حاضر بهبود وضعيت کشورها در حوزه موقعيت جغرا
لجستيک بهيكی از اهداف مهم توسعه اقتصادي تبدیل شده و کشورها براي ماندگاري در عرصه رقابت، اقدامات 

 به استفاده از شيوه حمل اند که از مهمترین آنها ميتوان ویژهاي در راستاي بهبود عملكرد لجستيک انجام داده

ها اشاره 3PLکنندگان خدمات لجستيكی به ویژه  -ونقل چندوجهی و برونسپاري خدمات لجستيكی به ارائه

به لحاظ قرار گرفتن در یک موقعيت جغرافيایی استراتژیک و برخورداري از مزیتهاي  ایرانکشور  .نمود
لجستيكی شناخته ميشود و بهبود فعاليتها و  -اريعنوان یک کشور تج لجستيكی فراوان، به طور بالقوه به

خدمات لجستيكی و دارا بودن زیرساختهاي توسعه یافته در این حوزه، ضرورتی انكارناپذیر براي افزایش توان 
پذیري و توسعه تجارت کشور محسوب ميشود. بررسی جایگاه کشور در شاخصهاي مرتبط با لجستيک  رقابت

ریزي و اقدام  ملكرد مطلوبی در حوزه لجستيک برخوردار نميباشد و تاکنون برنامهنشان ميدهد که ایران از ع
مناسبی براي توسعه لجستيک و زیرساختهاي آن انجام نشده است. این در حاليست که برخی از کشورهاي 

جهت همسایه نظير امارات و ترکيه، تنها با دارا بودن ميزان کمی از مزیتهاي لجستيكی، گامهاي مؤثري در 

ز آنجایی که در ا .اند اند و موفقيتهاي قابل توجهی کسب نموده بهبود وضعيت خود در زمينه لجستيک برداشته
دستيابی به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه برنامهریزي شده  ،1404انداز افق سند چشم

انی به طی کردن این مسير و دستيابی به است، لذا بهبود خدمات و زیرساختهاي لجستيكی ميتواند کمک شای
. از وجهی دیگر، کاهش وابستگی اقتصاد ایران به (6:  1396هاي مجلس، )مرکز پژوهش هدف موردنظر نماید

عنوان مهمترین راهكار توسعه اقتصادي کشور، منوط به عرضه محصوالت داخلی با کيفيت،  درآمدهاي نفتی به
ر جهانی است که تحقق این مهم، بدون وجود زیرساختهاي مناسب و بهينه قيمت و سرعت قابل رقابت در بازا

 گذاري براي گسترش و توسعهلجستيک و سرمایه مقوله لجستيكی امكانپذیر نيست. لذا توجه جدي به
زیرساختهاي لجستيكی، امري ضروري در پيشرفت و توسعه اقتصادي و تجاري کشور محسوب ميشود. در 

به موانع و مشكالت پيشروي حوزه لجستيک، اقداماتی نظير تدوین نقشه راه جامع لجستيک، همين راستا با توجه 
کارگيري حمل و نقل چندوجهی، حمایت از ایجاد شرکتهاي لجستيكی طرف سوم، مشارکت بخش  ایجاد و به

هاي تأمين کاال در کشور، ایجاد و توسعه مراکزي لجستيكی  خصوصی در توسعه لجستيک، ساماندهی زنجيره
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ریزي  و ارتقاء زیرساختهاي فيزیكی در کنار وجود یک نهاد متولی مشخص و واحد براي سياستگذاري و برنامه

بدین منظور با بررسی  .در حوزه لجستيک، ميتواند تأثير بسزایی در بهبود عملكرد لجستيكی کشور داشته باشد
 اي از اقدامات پيادهبراي تحقق راهبردهاي فوق، مجموعهموفق در زمينه توسعه لجستيک و نيز چند کشور 

 :هاي مختلف تعریف شده است سازي در حوزه

 توسعه لجستيک هاي مختلف سازي در حوزه اقدامات پياده( 5) شماره جدول

 اقدامات حوزه 

زیرساختهاي 
 فيزیكی

 ارتقاي خدمات آنهامند تأسيسات لجستيكی و توسعه نظام -
 ایجاد لجستيک محلی کارآمد در مناطق شهري -

 نظام پشتيبانی قانونی و مالی جامع براي ارتقاي لجستيک ریلیتقویت  -
نقل چندوجهی و  وتحقيق و توسعه براي مفاهيم جدید سيستمهاي لجستيک بار، بهخصوص حمل -

 سبز
 ویژه و حمایتهاي مالی خاصهاي  ونقل از طریق تخصيص اسكله حمایت از تجدید حيات حمل -
هاي  اي آنها و فعاليت اتحادیه سازي منطقه پذیري بنادر تجاري اصلی با تخصصی افزایش رقابت -

 بنادري و آموزشی

زیرساختهاي 
 غيرفيزیكی

سازي  همراه زیرمجموعه تخصصی براي پشتيبانی سياستگذاري و پيادهایجاد کميته ملی لجستيک به -
 آن

 آمار لجستيک براي پشتيبانی سياستگذاري به همكاري مرکز ملی آمارایجاد نهاد مدیریت  -
 توسعه نيروي انسانی لجستيک در ميانمدت و بلندمدت -

 تسهيل در استخدام افراد خارجی و افراد صالحيتدار در شرکتهاي لجستيكی -
 جاي تست و آزمون سيستم ملی تأیيد صالحيت خدمات لجستيكی براساس ارزیابی عملكرد به -
 عات لجستيکالهاي لجستيكی کليدي و توسعه شبكه ملی اط در هاب ICT ه زیرساختهايتوسع -

 ریزي براي کاهش گازهاي گلخانهاي و ایجاد نظام مدیریت لجستيک سبز و تهيه خطوط راهنما رنامهب - پایداري

 قانونگذاري براي افزایش شفافيت و فضاي منصفانه براي فعالين در بخش لجستيک -

عنوان مثال لجستيک  به)هبود نظامهاي زیرساختی و نهادي لجستيكی براي تقویت امنيت اجتماعی ب -
 )بحران

 ایجاد نظام جامع یكپارچه امنيت لجستيک در سطح استانی -
 هاي صنعت لجستيک ایجاد بسترهاي اجتماعی براي تضمين رشد بلندمدت قابليت -

 افزایش رفاه در صنعت لجستيک و بهبود شرایط کاري -

 المللی و تقویت عمليات آنها هاي لجستيكی بين افزایش امنيت هاب - سازي جهانی

 نقل و هاي جهانی حمل نه براي توسعه شبكهتالش فعاال -
 الملل کشور تضمين رشد قابليتهاي جهانی صنعت لجستيک بين -
 المللی براي تقویت اتصال کره به شبكه جهانی هاي بين توسعه همكاري -

لجستيک 
 داخلی

 یجاد سيستمهایی براي تثبيت ساختار و پيشرفت صنعت لجستيکا -

 ایجاد نظام پشتيبانی براي تثبيت و پيشرفت صنعت لجستيک -
 پذیري با گسترش بازارهاي لجستيكی پشتيبانی از ارتقاي رقابت -
 ایجاد نظام پشتيبانی جامع براي ارتقاي رقابتپذیري شرکتهاي لجستيكی -
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 های استخراج شده کدام است؟با توجه به مولفه رانیا یاسالم یجمهور یبرا نهیبه یلگوا

 يالگوبه منظور دستيابی به اهداف تحقيق که شناسایی و اولویت بندي معيارها و زیرمعيارهاي اصلی در بحث 
در  یمطالعه تجرب كردیبا رو رانیا یاسالم يجمهور يو حمل و نقل برا کيلجست یپلماسید)برتر(  نهيبه

گردید. این نتایج به صورت بایست معيارهاي اصلی و زیر معيارها شناسایی میبود، ابتدا می تخبمن يکشورها
 زیر می باشد: 

 معيارهاي اصلی و زیر معيارهاي مدل انتخابی( 6) شماره جدول

 وزن اقدامات حوزه

زیرساختهاي 
 فيزیكی

 281246/0 نظام پشتيبانی قانونی و مالی جامع براي ارتقاي لجستيک ریلیتقویت  -

 256994/0 ایجاد لجستيک محلی کارآمد در مناطق شهري -

 197047/0 مند تأسيسات لجستيكی و ارتقاي خدمات آنها توسعه نظام -

هاي ویژه و  ونقل از طریق تخصيص اسكله حمایت از تجدید حيات حمل -
 حمایتهاي مالی خاص

1066778/0 

خصوص  به لجستيک بار،تحقيق و توسعه براي مفاهيم جدید سيستمهاي  -
 ونقل چندوجهی و سبز حمل

092877/0 

اي آنها  سازي منطقه پذیري بنادر تجاري اصلی با تخصصی افزایش رقابت -
 هاي بنادري و آموزشی و فعاليت اتحادیه

064685/0 

زیرساختهاي 
 غيرفيزیكی

ایجاد نهاد مدیریت آمار لجستيک براي پشتيبانی سياستگذاري به همكاري  -
 ملی آمارمرکز 

32373/0 

همراه زیرمجموعه تخصصی براي پشتيبانی  ایجاد کميته ملی لجستيک به -
 سازي آن سياستگذاري و پياده

221153/0 

 156683/0 توسعه نيروي انسانی لجستيک در ميانمدت و بلندمدت -

هاي لجستيكی کليدي و توسعه شبكه  در هاب ICT توسعه زیرساختهاي -
 عات لجستيکالملی اط

108901/0 

 حيت خدمات لجستيكی براساس ارزیابی عملكرد بهالسيستم ملی تأیيد ص -
 جاي تست و آزمون

10258/0 

 086889/0 حيتدار در شرکتهاي لجستيكیالتسهيل در استخدام افراد خارجی و افراد ص -

 پایداري

قانونگذاري براي افزایش شفافيت و فضاي منصفانه براي فعالين در بخش  -
 لجستيک

233557/0 

 219936/0 هبود نظامهاي زیرساختی و نهادي لجستيكی براي تقویت امنيت اجتماعیب -

ریزي براي کاهش گازهاي گلخانهاي و ایجاد نظام مدیریت لجستيک  رنامهب -
 سبز و تهيه خطوط راهنما

203397/0 

هاي صنعت  ایجاد بسترهاي اجتماعی براي تضمين رشد بلندمدت قابليت -
 لجستيک

175602/0 

 120269/0 ایجاد نظام جامع یكپارچه امنيت لجستيک در سطح استان -
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 وزن اقدامات حوزه
 04614/0 افزایش رفاه در صنعت لجستيک و بهبود شرایط کاري -

 سازي جهانی

 4566954/0 ونقل هاي جهانی حمل نه براي توسعه شبكهالش فعالت -

 22167743/0 المللی و تقویت عمليات آنها هاي لجستيكی بين افزایش امنيت هاب -

 20104231/0 الملل کشور تضمين رشد قابليتهاي جهانی صنعت لجستيک بين -

 12058486/0 المللی براي تقویت اتصال کره به شبكه جهانی هاي بين توسعه همكاري -

لجستيک 
 داخلی

 44200913/0 یجاد سيستمهایی براي تثبيت ساختار و پيشرفت صنعت لجستيکا -

 24519083/0 پذیري با گسترش بازارهاي لجستيكی رقابتپشتيبانی از ارتقاي  -

 18928956/0 ایجاد نظام پشتيبانی براي تثبيت و پيشرفت صنعت لجستيک -

 12351048/0 پذیري شرکتهاي لجستيكی ایجاد نظام پشتيبانی جامع براي ارتقاي رقابت -
 

با توجه به رتبه  رانیا یاسالم یجمهور یو حمل و نقل برا کیلجست یپلماسید نهیبه یالگو

 به چه صورت می باشد ؟ منتخب یکشورها یالگوهاهای استخراج شده بندی مولفه

بر این اساس و به منظور دستيابی به اهداف تحقيق که شناسایی و اولویت بندي معيارها و زیرمعيارهاي اصلی 
مطالعه  كردیبا رو رانیا یاسالم يجمهور يو حمل و نقل برا کيلجست یپلماسید نهيبه يالگو هیارادر بحث 

، معيارهاي اصلی و زیر معيارهاي برطرف بهبود وضعيت موجود شناسایی گردید و منتخب يدر کشورها یتجرب
 سپس بر اساس نظرات کارشناسان اقدام به رتبه بندي آنها و شناسایی اهميت هر یک از آنها گرفته شد . 

 جه به نظر کارشناسانرتبه بندي معيارها با تو( 7) شماره جدول
 معيار رتبه وزن

 زیرساختهاي فيزیكی 3 11655598/0

 زیرساختهاي غيرفيزیكی 1 38313103/0

 پایداري 2 30158108/0

 سازي جهانی 4 198731191/0

 لجستيک داخلی 5 08315519/0
 

 :حال به پاسخ پرسش اصلی می پردازیم که مطرح می کند که

با  رانیا یاسالم یجمهور یو حمل و نقل برا کیلجست یپلماسید)برتر(  نهیبه یالگو 

های تاثیرگذار بر این حوزه و شناسایی مولفه منتخب یدر کشورها یمطالعه تجرب کردیرو

 کدام است ؟
 ( رتبه بندي معيارها با توجه به نظر کارشناسان8) شماره جدول

 رتبه اقدامات حوزه

زیرساختهاي 
 غيرفيزیكی

مدیریت آمار لجستيک براي پشتيبانی سياستگذاري به همكاري ایجاد نهاد  -
 مرکز ملی آمار

1 



 ...نقل و حمل توسعه معیارهای بندیاولویت و شناسایی                                                                                            126

 
 

 رتبه اقدامات حوزه

همراه زیرمجموعه تخصصی براي پشتيبانی  ایجاد کميته ملی لجستيک به -
 سازي آن سياستگذاري و پياده

2 

 3 توسعه نيروي انسانی لجستيک در ميانمدت و بلندمدت -

کليدي و توسعه شبكه ملی هاي لجستيكی  در هاب ICT توسعه زیرساختهاي -
 عات لجستيکالاط

4 

جاي  حيت خدمات لجستيكی براساس ارزیابی عملكرد بهالسيستم ملی تأیيد ص -
 تست و آزمون

5 

 6 حيتدار در شرکتهاي لجستيكیالتسهيل در استخدام افراد خارجی و افراد ص -

 پایداري

فعالين در بخش قانونگذاري براي افزایش شفافيت و فضاي منصفانه براي  -
 لجستيک

7 

 8 هاي زیرساختی و نهادي لجستيكی براي تقویت امنيت اجتماعیهبود نظامب -

اي و ایجاد نظام مدیریت لجستيک  ریزي براي کاهش گازهاي گلخانه رنامهب -
 سبز و تهيه خطوط راهنما

9 

هاي صنعت  ایجاد بسترهاي اجتماعی براي تضمين رشد بلندمدت قابليت -
 لجستيک

10 

 11 ایجاد نظام جامع یكپارچه امنيت لجستيک در سطح استان -

 12 افزایش رفاه در صنعت لجستيک و بهبود شرایط کاري -

زیرساختهاي 
 فيزیكی

 13 نظام پشتيبانی قانونی و مالی جامع براي ارتقاي لجستيک ریلیتقویت  -

 14 ایجاد لجستيک محلی کارآمد در مناطق شهري -

 15 تأسيسات لجستيكی و ارتقاي خدمات آنهامند  توسعه نظام -

هاي ویژه و  ونقل از طریق تخصيص اسكله حمایت از تجدید حيات حمل -
 حمایتهاي مالی خاص

16 

خصوص  به تحقيق و توسعه براي مفاهيم جدید سيستمهاي لجستيک بار، -
 ونقل چندوجهی و سبز حمل

17 

اي آنها و  سازي منطقه پذیري بنادر تجاري اصلی با تخصصی افزایش رقابت -
 هاي بنادري و آموزشی فعاليت اتحادیه

18 

 سازي جهانی

 19 ونقل هاي جهانی حمل نه براي توسعه شبكهالش فعالت -

 20 المللی و تقویت عمليات آنها هاي لجستيكی بين افزایش امنيت هاب -

 21 الملل کشور تضمين رشد قابليتهاي جهانی صنعت لجستيک بين -

 22 المللی براي تقویت اتصال کره به شبكه جهانی هاي بين همكاريتوسعه  -

لجستيک 
 داخلی

 23 یجاد سيستمهایی براي تثبيت ساختار و پيشرفت صنعت لجستيکا -

 24 پذیري با گسترش بازارهاي لجستيكی پشتيبانی از ارتقاي رقابت -

 25 ایجاد نظام پشتيبانی براي تثبيت و پيشرفت صنعت لجستيک -

 26 ایجاد نظام پشتيبانی جامع براي ارتقاي رقابتپذیري شرکتهاي لجستيكی -
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 گیری و پیشنهادهانتیجه. 5
 اسالمی جمهوري براي لجستيک نقل و حمل توسعه معيارهاي بندياولویت و تحقيق حاضر با عنوان شناسایی

 اول جایگاه داراي کشوري باید 1404 سال در ایران کشور، ساله 20 چشم انداز سند طبق ایران می باشد.

 کشورهاي و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسياي غربی )شامل جنوب آسياي سطح در فناوري و اقتصادي،علمی

درآمد  سطح نسبی ارتقاي اقتصادي، مستمر و پرشتاب رشد علم، توليد و نرم افزاري جنبش بر تأکيد همسایه( با

 از محورهاي یكی ميتوان را منطقه لجستيكی هاب به کشور شدن تبدیل .باشد کامل اشتغال به رسيدن و سرانه

براین اساس و به منظور دستيابی به اهداف تحقيق  .دانست منطقه سطح در کشور اقتصادي اول جایگاه تحقق
الگوهاي دیپلماسی لجستيک و حمل و نقل که شناسایی و اولویت بندي معيارها و زیرمعيارهاي اصلی در بحث 

، معيارهاي اصلی و زیر معيارهاي کشورهاي منتخب با رویكرد ارایه الگوي بهينه براي جمهوري اسالمی ایراندر 
برطرف بهبود وضعيت موجود شناسایی گردید و سپس بر اساس نظرات کارشناسان اقدام به رتبه بندي آنها و 

نفر از مدیران و کارشناسان با تجربه در  30جامعه آماري تحقيق تعداد شناسایی اهميت هر یک از آنها گرفته شد . 

که آشنایی کامل با امكانات ونقاط قوت و ضعف  در وزارت راه و شهرسازي و حمل و نقل کيلجست یپلماسیدزمينه 

شاخص هاي جمعيت شناختی مورد بررسی در پرسش نامه دارند، انتخاب گردید. و حمل و نقل  کيلجست یپلماسید
 است:دهارائه شده به شرح زیر بو

 ( خالصه نتایج متغيرهاي جمعيت شناختی9جدول شماره )
 نتيجه متغير ردیف

 پاسخ دهندگان« جنسيت» 1
نفر از آنها را زن تشكيل می  9نفر از پاسخ دهندگان مرد و تعداد  21تعداد 

 دهند.

 پاسخ دهندگان« تحصيالت» 2
کارشناسی ارشد نفرتحصيالتی برابر  13نفر کارشناسی، تعداد  11تعداد تعداد 

 داراي دکتري دارند. 6و تعداد 

 سن پاسخ دهندگان 3
نفر از پاسخگویان در بازه سنی  12اند. همچنين سال بوده 40تا  30نفر بين  6

 اند.سال بوده 50نفر در بازه سنی باالتر از  12سال و  50تا  40

 تجربه 4
سال تجریه و در  20تا  15نفر بين  15سال تجریه،  15تا  10نفر داراي  8

 سال تجربه می باشند. 20نفر داراي بيشتر از  7آخر 

ترین کارهایی که دولت در جهت گردد. یكی از مهمحال با توجه به نتایج بدست آمده پيشنهاداتی مطرح می
لجستيک نظام پشتيبانی قانونی و مالی جامع براي ارتقاي تقویت تواند انجام دهد، تقویت لجستيكی در کشور می

توانند اقدام به بهبود وضع قوانين و نيز باشد. در همين راستا دولت و مجلس با همكاري یكدیگر میمی ریلی
 و متوسط کوچک، چندوجهی، لجستيک هايپارک ایجاد زمينه براي بخش خصوصی در هاییایجاد مشوق

 نمایند.  باشند،می وصل آهن راه به عمده به طور بزرگ که
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 خود به را هند خارجی تجارت در حمل ونقل از پایينی درصد کانتينري حمل ونقل اینكه وجود نمونه، بابه طور 

کاهش  جهت است ذکر است. شایان برخوردار باالیی رشد از حمل ونقل نوع این ولی است، اختصاص داده
 کشور چندوجهی در حمل ونقل مقاصد، و مبادي بين کاالها سریع انتقال همچنين و حمل ونقل هايهزینه

 اسناد تعداد با را تجارت بين المللی فرآیندهاي انجام امكان چندوجهی حمل ونقل .است گسترش حال در هند

لجستيكی در  هايپارک .سازداستفاده( ميسر می مورد حمل و نقل انواع تمامی براي سند یک کمتر )مثالً
خدمات لجستيكی با کيفيت و کارآیی باال، احداث دهی تجاري و با هدف ارائه تسهيالت هايراستاي سياست

هاي مختلف صنعت لجستيک از قبيل محل پارک کاميون، سبب تجمع بخش هاشوند. این مكانمی
 سال گردند. انتهايفناوري و پردازش توزیع در یک مكان می هاي حمل و نقل، انبار کانتينر و مراکزشرکت

در  هكتاري 3500 گذاري یک ميليارد دالري در محدودهسرمایه پارک لجستيكی با 110تعداد  به 2014
 .اندهند عملياتی شده

گردد تا پيشنهاد می نظام پشتيبانی قانونی و مالی جامع براي ارتقاي لجستيک ریلی بنابراین در راستاي تقویت
 دولت و مجلس در همكاري بایكدیگر اقدام به : 

 هاي گمرکی کارا. عيين تعرفههاي واردات و صادرات و تتدوین سياست .1

 گذاري. هاي اقتصادي در جهت کاهش ریسک سرمایهگذاريثبات رویه و قابليت اطمينان سياست .2

 منطقی کردن نرخ سود بانكی.  .3

 هاي ارائه دهنده خدمات لجستيک طرف سوم. حمایت از شرکت .4

 هاي لجستيكی تدوین استانداردهاي کيفی ملی براي فعاليت .5

 
هاي غيرفيزیكی نيز اشاره نمود. یج بدست آمده در این تحقيق می توان به اهميت توسعه زیرساختاز جمله نتا

گذاري به همكاري ایجاد نهاد مدیریت آمار لجستيک براي پشتيبانی سياستدر این تحقيق مشخص گردید که 
 ICT توسعه زیرساختهاي باشد. در همين راستا توسعه نيروي انسانی و نيزبسيار پر اهميت می مرکز ملی آمار

تواند در تحقيق اهداف لجستيكی ، میعات لجستيکالهاي لجستيكی کليدي و توسعه شبكه ملی اطدر هاب
 گردد تا دولت : کشور، کمک نماید. بنابراین در این راستا پيشنهاد می

هاي انجام تراکنش قوانين پرداخت به نحوي که تسهيالتی را براي سرعت با بهبود شرایط بانكی براي اصالح
 در کمترین زمان و با کمترین هزینه خواب سرمایه برآورد سازد .  مالی

هاي و توسعه تنوع طرح 3PLهاي شرکتهاي هاي بيمه براي حمایت از فعاليتتشویق شرکت -
 اي مرتبط. بيمه

 هاي نظارتی مناسب و کارآ. تدوین چارچوب -
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سازي زنجيره تأمين هاي پيادهخصوصی در پروژهتهيه نقشه راه براي تعيين نقش دولت و بخش  -
 کاال.

 توسعه فرهنگ همكاري و مشارکت بين شرکاي تجاري. -
 هاي لجستيک. هاي مالی جدید مرتبط با هزینههاي آماري و نسبتتعریف داده -
 تدریس و آموزش متخصصان لجستيک و زنجيره تأمين.  -
 بهبود آموزش و تحقيقات.  -
 المللی.بيناي و هاي منطقههمكاري -

 نموده، منطقه اي ایجاد و ملی سطح در را متعددي مشكالت که کشور مدیریت در اساسی هايچالش از یكی

 اقالم، تأمين فراهم سازي و زمينه در مسئول هايدستگاه بين هماهنگی و انسجام یكپارچگی، وجود عدم

 و وظایف جایگاه، حدود نقش، که شودمی ناشی آنجا از مسئله است. این مردم نياز مورد خدمات و کاالها
 تعيين یكپارچه و رویكرد سيستمی با کاال هايزنجيره در کشور مختلف هايبخش هايمسئوليت و اختيارات

 در متوسط و کوچک هايبنگاه از مملو ساختار به توجه با که این است. ضمننگرفته قرار واکاوي مورد و نشده

 زیاد وابستگی و جهانی تجارت و اقتصادي فنی مسائل با مواجهه براي متعدد هايضعف و ایران صنعت ساختار

 براي سازيزمينه و هامشوق ایجاد طریق از تواندمی دولت تنها که رسدمی به نظر دولت، به کشور اقتصاد

 ساختار نيمه در را تأمين زنجيره مدیریت و لجستيک ضرورت مرتبط، و ضروري نهادهاي غيردولتی توسعه
 به عنوان توانندمی هاي عملكرديشاخص سازد. در همين راستا نهادینه متوسط و کوچک هايبنگاه سنتی

قرار گيرد.  استفاده مورد کشور اقتصاد کل در یا و شرکت یک داخل در لجستيک سيستم بهبود براي ابزاري
 عملكردي هايهزینه گيريآن است. اندازه  عملياتی هايهزینه کاهش لجستيک عملكرد محاسبه اصلی دليل

 براي نواحی شناسایی و هاهزینه کنترل عملياتی براي تغييرات طریق، چه به و موقع چه که کندمی تعيين

 از لجستيكی هايهزینه سهم همچون معيارهایی تعيين راستا این در .گردنداعمال باید بهبودیافته هايدارایی

به  آیدمی حساب به هر کشور تأمين هايزنجيره وضعيت نتعيي هايازجمله شاخص کشور هايهزینه کل
 از شماري رسانند. امروزهمی روزبه ساليانه و نموده محاسبه را هاشاخص کشورها این از بسياري که طوري

 لجستيک کالن اقتصادي هايهزینه جنوبی و کره ژاپن آمریكا، متحده ایاالت لجستيک ازجمله در پيشرو کشور

 کنند. می منتشر صورت ساليانهبه  را خود

 ونقل، توسعهو حمل در حوزه تجارت هاسياست تنظيم چون گردد تا دولت با اقداماتیدر ادامه پيشنهاد می

 هارویه هم نواسازي و سازيساده کاال، خروج و ورود مبادي سازيبهينه لجستيک، و هاي حمل و نقلزیرساخت

 توان از جملهمی را سازيظرفيت تجاري( و واحد پنجره جدید )مانند هايفناوري کارگيريبه ها،و دستورالعمل

 .دانست حوزه بهبود شرایط لجستيكی کشور در کنندهتسهيل اقدامات

تواند در ترین اقداماتی که میمشخص گردید که یكی از اصلی لجستيک داخلیدر انتها و در بررسی شاخص 
 باشد.می هایی براي تثبيت ساختار و پيشرفت صنعت لجستيکد سيستمیجاجهت بهبود وضع موجود باشد، ا



 ...نقل و حمل توسعه معیارهای بندیاولویت و شناسایی                                                                                            130

 
 

تواند توسط دولت صورت ترین اقداماتی که در جهت ایجاد مراکز لجستيكی در کشور میبه طور خالصه اصلی
 پذیرد، عبارتند از: 

 یک متولی واحد یا سازوکار هماهنگی براي هدایت و نظارت بر ایجاد مراکز لجستيكی.ایجاد  -

 بين بخشی و از بين بردن تضادهاي دیدگاهی موجود. همگرایی و اجماعایجاد  -

 طرح کالن مكان یابی مراکز لجستيكی مورد نياز کشور به همراه رویكرد هر یک.ایجاد  -

 یابی شده.سنجی براي مراکز لجستيكی مكانمطالعات دقيق امكانایجاد  -

 و نقل کشورهاي کالن همچون برنامه جامع حملبرنامهراستایی مطالعات با سایر یكپارچگی و همایجاد  -

چون  هاییاز گزینه استفاده با مراکز این توسعه پيشبرد چگونگی براي الزم قانونی هايطرحایجاد  -
 غيره. و خارجی گذاريخصوصی، سرمایه و عمومی بخش مشارکت دولت، حمایت و گذاريسرمایه

  

 که است لجستيک زمينه در زیادي هايپتانسيل و هامزیت داراي ایرانتوان عنوان نمود که در آخر نيز می

 درخصوص باشد. اما یكجا صورتبه هاییمزیت چنين داراي که یافت جهان بتوان در کشوري کمتر شاید

هستند.  لجستيكی مزایاي گونهاین فاقد که است کشورهایی از ترضعيف بسيار وضعيت ایران لجستيكی، عملكرد
 خود ایران، لجستيكی هايمزیت از کمتر نسبتی بودن دارا با تنها لجستيک حوزه کشورهاي پيشروي از برخی

ایران  نفتی درآمد از بيشتر درآمدي موارد برخی در و نموده مطرح لجستيک حوزه در ممتاز به عنوان کشوري را
ترانزیتی  هاب به عنوان ترکيه و جهان و منطقه تجاري و لجستيكی هاب به عنوان امارات دارند.کشورهاي

 .هستند موارد این از نمونهاي منطقه

  



 131                                                                              1399، زمستان  هجدهمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال پنجم، شماره  

 منابع و مآخذ

 منابع فارسی 
 ،سيار( )مطالعه  متحرک لجستيک مدیریت(، 1391) محمدعلی کبري،و  اصغر آقایی، ميالد؛ آقایی(

 . 37 تا 30، ص 36، شماره 14، دوره تامين زنجيره مدیریتهاي تيوا سلولز(، موردي: گروه شرکت

 ( تاثير مولفه1395بختياري، ایرج .) هاي دفاع اقتصادي کشور بر دفاع همه جانبه با تاکيد بر رهنمودها
-93، ص 54، شماره 14)راهبرد( و اسناد ابالغی مقام معظم رهبري، فصلنامه راهبرد دفاعی، دوره 

124. 

 مدیریت محور مرحله الگوي(. 1393) رضا علی یاوري،و  مهدي کرباسيان، محسن؛ براه، چشم 

، 8، شماره 2، دوره انتظامی جغرافياي پژوهشنامه، طبيعی هايبحران مدیریت در پليس لجستيک
 . 154-129ص 

 ،در طلب نظر تجدید واحدهاي: اي منطقه دیپلماسی بر نظري رهيافتی(، 1391) فرهاد قاسمی 

  . 34-7، ص 16، شماره 4، دوره خارجی روابط، سياسی علوم، قدرت سيستمی چرخه گذار

 ( تحليل هزینه1392کریمی نژاد، فهيمه؛ حقيقی راد، فرزاد ،) هاي لجستيک با استفاده از مدل
هاي مفهومی و بررسی تاثير اجراي مرحله اول طرح هدفمندي یارانه ها بر هزینه ها، مجله بررسی

 .221-97، ص 58، شماره 7بازرگانی، دوره 

 ( 1392مهریزي، الهام زارع ،)اسالمی،  کشورهاي همگرایی افزایش در نوین دیپلماسی نقش
 .144-119، ص 16، شماره 6، دوره پژوهش فرهنگ تخصصی علمی فصلنامه

 ( بررسی مرز ریلی اینچه برون.1396راه آهن جمهوري اسالمی ایران ،) 

 ( ستاد مراکز لجستيک1397سند آمایش مراکز لجستيک کشور ،)  ،وزارت نقل و حمل معاونتکشور 

 نقل. و حمل هاي مدل و جامع طرح ایران، دفتر اسالمی جمهوري شهرسازي و راه

 ( 1395طرح جامع حمل و نقل کشور ،)1395نقل، شماره  و حمل اقتصاد و ریزيبرنامه دفتر. 

 (، 2018ایران )هاي بين المللی معاونت حمل و نقل جمهوري اسالمی گروه کریدورها و کنوانسيون
 تحوالت کالن منطقه در حوزه حمل و نقل .

 36(، اقتصاد به زبان ساده، شماره 1397هاي اقتصادي )معاونت اقتصادي مرکز تحقيقات و بررسی. 

 ( الزامات بخش ترانزیت کشور در الحاق به سازمان جهانی تجارت، 1396معاونت حمل و نقل ،)
 وزارت راه و شهرسازي.

 (، بررسی تحوالت کشور قطر.1396هاي اقتصادي )مرکز تحقيقات و بررسی معاونت اقتصادي 

 بخش  در لجستيک توسعه موانع و چالشها(، 1396توليدي ) امور و زیربنایی هايپژوهش معاونت
 ایران. حمل ونقل

 



 ...نقل و حمل توسعه معیارهای بندیاولویت و شناسایی                                                                                            132

 
 

 منابع التین:

 Ansari, S; Basdere, M; Li, Xi; Ouyang, Y; Smilowitz, K.(2018) “ 

Advancements in continuous approximation models for logistics and 

transportation systems:1996–2016 " Transportation Research Part B 

107 (2018) 229–252 

 Bensassi, Sami, Márquez-Ramos, Laura, Martínez-Zarzoso, Inmaculada, 

Suárez-Burguet, Celestino, 2015. Relationship between logistics 

infrastructure and trade: evidence from Spanish regional exports. 

Transport. Res. Pol. Pract. 72, 47–61. 

 Fleischmann M., J.M. Bloemhof-Ruwaard, P. Beullens, R. Dekker, 

“Reverse logistics network design”, in: R. Dekker, M. Fleischmann, K. 

Inderfurth, L.N. Van Wassenhove (Eds.), “Reverse Logistics: 

Quantitative Models for Closed-loop Supply chains”, Springer, Berlin, 

2004, pp. 65–94. 

 Jawad, Hussam; Jaber, Mohammad; Nuwayhid, Rida (2018) “Improving 

supply chain sustainability using exergy analysis” European Journal of 

Operational Research, Volume 269, 16 August 2018, Pages 258-271 

 Krikke HR, Van Harten A, Schuur PC., “Reverse logistic network re-

design for copiers”, OR Spectrum 1999; 21:381–409. 

 Halaszovich, Th; Kinra, A. (2018) “The impact of distance, national 

transportation systems and logistics performance on FDI and 

international trade patterns: Results from Asian global value chains” 

Transport Policy, https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.09.003 

 Grazia Speranza, M. (2018) “Trends in transportation and logistics” 

European Journal of Operational Research 264 (2018) 830–836 

 Gereffi, Gary, Lee, Joonkoo, 2012. Why the world suddenly cares about 

global supply chains. J. Supply Chain Manag. 48 (3), 24–32.  

 Kumar, I. Zhalnin, A. Kim. A. Beaulieu, L. (2017) “Transportation and 

logistics cluster competitive advantages in the U.S. regions: A cross-

sectional and spatio-temporal analysis” Research in Transportation 

Economics 61 (2017) 25e36 

 Önsel, Ekici, Şule, Özgür Kabak, Füsun, Ülengin, 2016. Linking to 

compete: logistics and global competitiveness interaction. Transport Pol. 

48, 117–128. 

 Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P.; The Handbook of Logistics & 

Distribution management, 4th edition, Koganpage, 2010. 

 Waters, D. Inventory Control and Management. Wiley & Sons, 

Chichester, England, 2008 



 133                                                                              1399، زمستان  هجدهمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال پنجم، شماره  

 ZENG, T. HU, D. HUANG, G. (2013) “The Transportation Mode 

Distribution of Multimodal Transportation in Automotive Logistics” 

Social and Behavioral Sciences 96 (2013) 405 – 417 

 

 

  

 

 

  



 ...نقل و حمل توسعه معیارهای بندیاولویت و شناسایی                                                                                            134

 
 

An Identification and prioritization of the Criteria for 

the Development of Logistics and Transportation 

Sector of the Islamic Republic of Iran Using an 

Experimental Study of Selected Countries to Identify 

the Influential Components  

Masoud Memarnejad1 

Ali Moayedpour*2 

Abstract 

A country's ability in global trade is dependent upon its trade access to 

logistics networks for transportation of cargo worldwide. Furthermore, the 

efficiency of a country's supply chains (in terms of transportation time, 

costs and reliability) depends on certain characteristics of a country's 

domestic economy, coined ‘logistical performance’. Better logistical 

performance and trade facilitation are significantly associated with 

prosperous trade, export diversification, attractiveness for foreign direct 

investment thereby leading to economic growth. In studies conducted by 

the World Bank, improving logistical performance has been identified as 

one of the most crucial determinants development. This is since logistics 

has a significant impact on the economic performance of countries. The 

statistical population of the present study is 30 managers and experts with 

experience in the field of logistics and transportation diplomacy in the 

Ministry of Roads and Urban Development of The Islamic Republic of 

Iran. The ranking of the components was obtained using the fuzzy AHP 

technique, indicating that physical infrastructure, non-physical 

infrastructure, stability, globalization, internal logistics as most critical 

components for developing the logistics sector. 

Keywords: Logistics Diplomacy, Transportation of the Islamic Republic 

of Iran, Providing Optimal Model in Selected Countries. 
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