
 

 

 ریلی و ترانزیت ونقل حمل کشور در حوزه ی بهبود شاخص های لجستیکیبررسی راهکارهای 

 4141با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
 

 

 1میر جعفر پورا

 2سید علی سرکشیکیان

 3سید حجت ا... طباطبایی

 

 چکیده:
نیازمند ارتقا  (رتبه اول منطقهمبنی بر رسیدن به )کشور  1141به اهداف ذکر شده در سند چشم انداز  دستیابی

نیازمند  به دو دلیل کشور . حمل ونقل ریلیاست ی فزایندهکشور با سرعتدر حمل ونقل شاخص های لجستیکی 

برای ترانزیت کاال  ترین شیوه مناسب حمل ونقل ریلی به عنوان ینکهاوال دلیلتقویت این شاخص ها می باشد. 

ارائه ) حمل ونقل ریلی  SWOTضعف های ذکر شده در تحلیل از  سیاریب کهاین  د. دلیل دوممی شو شناخته

 می باشد. شاخص هادر رابطه با همین  ( دقیقاچشم انداز حمل ونقل ریلی شده در سند
افزایش سرعت، قابلیت اطمینان،کاهش هزینه ها، زمان و ریسک سفر و همچنین بهبود سایر شاخص های 

در واقع بررسی شاخص های استاندارد لجستیکی نیازمند بهبود و بهینه کردن فرآیندهای حمل ونقل می باشد. 

برای افزایش بهره وری و عملکرد لجستیک در ایران نشان میدهند، مدیریت نرم افزاری زیرساخت های موجود 

کارآیی آن ها نیازمند توجهات بسیار بیشتری نسبت به سرمایه گذاری های سخت افزاری در حوزه توسعه 

 زیرساخت ها می باشد.

حمل ونقل ریلی نیز با وجود هزینه های بسیار پایین افزایش بهره وری نسبت به توسعه زیرساخت  در حوزه ی

در مقاله حاضر که با روش علّی به بررسی راهبردی ین شاخص ها نشده است. ها، توجه چندانی به ارتقا ا

ایشان به ارائه جمع بندی مطالعات و ارائه لجستیک کشور پرداخته شده، بر اساس نظر نخبگان و تحلیل محتوای 

 و پیشنهاد پرداخته شده است.

                                                           
 Jafarpur@iran.irمعاون توسعه حمل ونقل ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت و مدرس دانشکده راه آهن دانشگاه علم وصنعت،  -1

 alisarkeshikian@gmail.comکارشناسی حمل ونقل ریلی، دانشگاه علم وصنعت،  -2

 لجستیک-کارشناس ارشد مهندسی صنایع - 3



 
 

 واژه های کلیدی:
 وریبهره ،حمل ونقل ریلیترانزیت، ، شاخص های لجستیکی

 

 مقدمه: -4

 شده مطرح اخیر، سالیان طی کشورها، توسعه مهم اهداف از یکی عنوان�بهبود و ارتقای عملکرد لجستیک به

 میان از که دهد�می نشان ها�بررسی. دارد کشورها اقتصادی های�سزایی بر فعالیتبه تاثیر لجستیک که چرا است؛

 رشد درصد یک شاهد اند�بهتری داشته لجستیکی عملکرد که کشورهایی آن سطح،هم سرانهد درآم با کشورهای

 .اند�و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بوده داخلی ناخالص تولید در بیشتر

گیرد، شاخص عملکرد  یکی از معیارهایی که برای بررسی وضعیت لجستیک کشورها مورد بررسی قرار می

 و لجستیکی خدمات دهندگان ارائه جهانی، بانک از مشترکی کار حاصل باشدکه�می آن های�و مشخصه لجستیک

 .دکن�کنندگان دانشگاهی است. بانک جهانی این شاخص را به صورت دوساالنه منتشر میمشارکت
 

 

 روش تحقیق  -2

در این مقاله که بخشی از طرح پژوهشی برنامه ریزی راهبردی لجستیک)جریان کاال( برای وزارت صنعت، 

در  است. علّی به بررسی راهبردی لجستیک در جهان و در کشورمان پرداخته شدهمعدن و تجارت است، با روش 

با روش تحقیق کیفی ایشان به ارائه جمع بندی و پیشنهاد مطالب بر اساس نظر نخبگان و تحلیل محتوای ادامه 

 پرداخته شده است.

یزی راهبردی وزارت صنعت، که پایگاه هم افزا برای برنامه ر BSMT.irدر صورت مراجعه به سایت یا وبگاه 

( که توسط مولفین مقاله /http://www.bsmt.ir/285معدن و تجارت است، در آدرس دقیق صفحه مربوطه )

 گانه مطلب به شرح زیر ارائه شده است: 1مطالب آن تهیه شده است، در پنجره های 

 دامنه مسالهمحدوده: برای ارائه تعاریف و 

 وضعیت: برای ارائه وضعیت موجود جریان کاال در ایران و جهان

 ساله5اهداف: برای ارائه اهداف کالن منطبق با چشم انداز و سیاستهای کلی و برنامه های 

 برای معرفی راههای رسیدن به اهداف در سطح کالن و خرد راهبردها:

این پروژه مهم و عظیم است که برای معرفی و دعوت این مقاله منتخبی از یکی از زیرمسایل مطرح در 

 متخصصان به همکاری در تکمیل آن که کلیاتش به تصویب رسیده می باشد.

http://www.bsmt.ir/285/


 
مقاله نیست، محتوای در صورت نیاز به توضیح دقیق پیرامون روش تحقیق و جزییات آن که در حوصله این 

ده و دسترسی و نیز ویرایش یا ارائه پیشنهاد در تفصیلی و دقیق در آدرس فوق برای همه عالقمندان قابل مشاه

 صورت وجود، است.

 

 

 ایط کشور در حوزه ی لجستیک کاالبررسی شر -3

با توجه به  .نظر گرفته است،در 1141برایسال قه را ایران در منطاول رتبه ،نداز بیست ساله کشوراسند چشم

 شاخص عملکرد لجستیکشرایطکشور و منطقه، یکی از شاخص های بسیار مهم برای بررسی جایگاه کشور، 

(LPI).می باشد 

 رتبه کشورهای منطقه از نظر شاخص عملکرد لجستیک در بازه زمانی مورد بررسی: 1جدول 

 

متاسفانه توجه سایر کشورها به اهمیت لجستیک و عدم وجود تالش قابل توجه کشور ما  طبق نمودار فوق 

 منجر به پیشی گرفتن بسیاری از کشورها در این شاخص ها شده است.نسبت به این موضوع، 



 
ی استثنایی در منطقه دارد و موقعیت ژئوپلیتیکی لحاظ به ایران که این علیرغم شود،�می مالحظه که طور�همان

ی متأسفانه به لحاظ عملکرد لجستیک وضعیت مناسبی شود،ول�طور بالقوه یک کشور لجستیکی محسوب می�به

در منطقه را داراست. این درحالیست که کشورهایی همچون امارات،  11در دنیا و رتبه  112نداشته و رتبه 

 به نسبت شان جغرافیایی وموقعیت بسترها بودن تر�ترکیه، عربستان سعودی، بحرین و کویت، علیرغم ضعیف

 ازبکستان،تاجیکستان کشورهای که ظریف نکته این به توجهمراتب بهتر از ایران هستند.  به ای�، دارای رتبهایران

و افغانستان )که عملکرد لجستیکی بدتری از ایران داشته اند( جزو کشورهای محصور در خشکی محسوب 

 تاحدی ها�جستیکی مناسبی داشته باشند و عملکرد لجستیکی آنتوانند عملکرد ل طور طبیعی نمی�شوندکهبه�می

د دارند بستگی دارد، بیش از پیش، وضعیت آزا آبهای به دسترسی که شان همسایه کشورهای عملکرد به

 .دده�نامناسب ایران را به لحاظ عملکرد لجستیکی در منطقه نشان می

 

رهایاخی�: شاخص عملکرد لجستیک ایران در طی سال 2جدول   

 زیر شاخص ردیف

2441  2414  2412  

نمره 

 ایران

رتبه 

 ایران

نمره 

 ایران

رتبه 

 ایران

نمره 

 ایران

رتبه 

 ایران

 123 2512 143 2522 33 2554 کاال ترخیص های�کارایی فرایند 1

 144 2512 63 2533 33 2511 ونقل�وحمل تجاری های�کیفیت زیرساخت 2

3 
 ونقل�سهولت و دسترسی به حمل

 رقابتی قیمت اب المللی�بین
2532 16 2511 121 2512 115 

 61 2533 32 2535 33 2532 شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک 1

5 
توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای 

 ارسالی
2544 125 2554 114 2512 146 

 136 2533 65 3523 143 2564 تحویل به موقع کاال 3

 112 2512 143 2551 16 2551 شاخص عملکرد لجستیکی 1

 از ای�طور شایسته�برخی کشورهای همسایه ایران با درک درست شرایط محیطی و آینده گاری صحیح، به

 که ای گونه به. اند�ه خاورمیانه در جهت توسعه لجستیک و تجارت خود بهره بردهمنطق منحصربفرد موقعیت



 
ب لجستیکی بودنش ها خاطر به بلکه نفتش های�خاطر چاهه دنیا، کشور نفت خیزی همچون امارات را نه به امروز

 .شناسد�می

 نیز شاخص این ازحیث شود، تبدیل منطقه اول کشور به باید 1141 انداز�با توجه به اینکه کشور ایران در چشم

 های�رتبه با وترکیه امارات کشورهای حاضر حال در که این به توجه با و باشد نظیر بی منطقه در ایران رتبه باید

بهتر از رتبه  1141باشند، رتبه ایران برای سال  ا میدار را منطقه های�رتبه بهترین شاخص، این نظر از 21 و 11

 .استدر نظر گرفته شده  34

های نرم افزاری )به جز شاخص کیفیت خدمات( وضعیت �شاخصنکته قابل توجه این که کشور ایران در تمام این 

 دارد.( جهانی کلی باالترازرتبه)بسیار نامناسبتری  شاخص مربوط به زیر ساخت ها و رتبهنامناسب تری نسبت به 

 

 

 هایاخیر�عملکرد لجستیک ایران در طی سال های شاخص: 3جدول 

 

 

 



 

-سرمایهیبر مبنای ماهیتدارای های عملکرد لجستیکی شاخص زیرساخت، تنها LPI در میان شاخص های 

 فرایندهای .اما شاخص های کاراییمیان مدت ممکن است نتوان آن را ارتقا دادباشد و در بازه می گذاری

لجستیک،  خدمات وکیفیت شایستگی رقابتی، باقیمت مختلف کاالهای به ودسترسی کاال، سهولت ترخیص

کاال نیاز چندانی به سرمایه گذاری های کالن در  بموقع ارسالی و تحویل کاالهای ردیابی و درتعقیب توانایی

 حوزه های سخت افزاری نداشته و بیشتر نرم افزاری می باشند.

در ادامه به بررسی مهمترین چالش های لجستیکی کشور به ویژه در حمل ونقل ریلی پرداخته و پیشنهاداتی 

 در جهت ارتقای  شاخص ها، با کمترین هزینه ها ارائه می گردد.

 

 

 ال: ضعف های ) نرم افزاری( کشور در حوزه ی لجستیک کا -1

 :عبارتندازریزی برای رشد شاخص های لجستیکی نرم افزاری برنامه ی�درحوزه مسائل ترین�مهم

 های نرخ فرودگاهها، و بنادر های�هزینه)لجستیکی خدمات های�ها و هزینه قیمت پذیری�ضعف در رقابت .1

 ؛(ای�واسطه و بنگاهی های�هزینه کاال، بارانداز و انبارداری های�هزینه ریلی، و ای�جاده ونقل�حمل

 دریایی، ونقل�حمل هوایی، ونقل�حمل آهن، راه جاده،) لجستیک خدمات ارائه کیفیت پذیری�ضعف در رقابت .2

 امورگمرکی، های�ونمایندگی ادارات ونقل،�خدمات حمل دهندگان ارائه توزیع،/کاال بارانداز / انبارداری

 گمرکی، کارگزاران وبهداشت، سالمت کنترل های�نمایندگی استاندارد، و کیفیت کنترل های�نمایندگی

 ؛(ونقل�حمل های�اتحادیه

 کشتی، به کاال انتقال ازارسال، قبل های�عوامل متعدد بروز تاخیرها )انبارداری و بارانداز اجباری کاال، بازرسی .3

 درخواست برای پرداختهای غیررسمی(؛

 کاال، ترخیص برای اداری های�رویه سایر گمرکی، ترخیص های�رویه) لجستیکی های�تغییرات در فضای فعالیت .1

 خدمات خصوصی دهندگان ارائه ارتباطات، و اطالعات فناوری های�زیرساخت تجاری، های�زیرساخت

 ک، فساد و رشوه خواری(؛لجستی با مرتبط �مقررات و قوانین لجستیکی،

 ؛برای صادرات و واردات کاالو پروسه ی طوالنی اسناد و مدارک متعدد موردنیاز  .5

 باال بودن زمان ترخیص کاال؛ .3

 هایفیزیکی؛�پیچیدگی فرایند بازرسی و بازرسی .1

 باال بودن زمان بین سفارش تا دریافت؛ .6

 و ... .2



 
 

 ذکر شده در سند چشم انداز حمل ونقل ريليمرتبط، حمل ونقل ريلي نرم افزاری نقاط ضعف  -5

در حوزه های نرم افزاری اشارات حمل و نقل ریلی نیز به ضعف های این صنعت  1141در سند چشم انداز 

فراوانی شده است. اما در عمل بیشتر تالش های سال های گذشته در حوزه ی توسعه ی خطوط بوده است. 

 موارد زیر نقاط ضعف حمل ونقل ریلی می باشد که در سند چشم انداز آن ذکر شده است:

 عدم برنامه ریزی صحیح حمل و نقل ریلی 

  تقاضانداشتن سیاستهای مدیریت 

 ارائه خدمات چند وجهی و درب به درب  ضعف در 

  عدم انطباق سیستم مدیریت منابع انسانی با شیوه های نوین مدیریتی 

 (اعتماد کم ناوگان قابلیتو   به کاری پایین ناوگان آمادهضعف سیستم تعمیرو نگهداری) 

  نداشتن استراتژی خرید 

  ،ناوگان و تسهیالت جانبی  نداشتن رویکرد مدیریت یکپارچه درخصوص برنامه ریزی توسعه خطوط 

  سیکل طوالنی تامین و خرید تجهیزات و عقد قرارداد 

 عدم رعایت روند مناسب و علمی خصوصی سازی در ایران طی چند سال اخیر 

 وجود مشکالت گمرکی در مرزها 

 خلیه و بارگیریعدم یکپارچگی و تناسب سیستم های ت 

با توجه به معضالت ذکر شده در حوزه ی حمل ونقل و به ویژه حمل ونقل ریلی، سهم زیادی از شاخص های 

عملکردی کشور بدون نیاز به هزینه های کالن، قابل بهبود می باشند. این در حالی ست که برای افزایش بهره 

جه این که در فرآیند تعیین چشم وری حمل ونقل از این طریق نسبتا تالشی صورت نگرفته است. نکته قابل تو

ریلی نیز بهره وری فعلی ناوگان موجود برای سال های آینده ثابت فرض شده و طبق این فرضیه  1141انداز 

تعداد ناوگان مورد نیاز محاسبه شده است. در واقع هیچگونه ارتقا بهره وری در محاسبات در نظر گرفته نشده 

 رفع مشکالت کم هزینه و پربازده می شود.(  است. ) که نتیجه آن عدم تالش برای

با وجود افزایش قیمت ها و تورم، نرخ تعرفه های  2411تا  1261این در حالی است که راه آهن آمریکا از سال 

خود را نیز به نصف کاهش داده است. عامل اصلی این موضوع، ارتقاء بهره وری در بخش ریلی حمل و نقل 



 
درصد بوده  16قریب به  1222تا  1261باربوده است. میزان رشد بهره وری در بخش ریلی آمریکا طی سالهای 

 است. 

استفاده از مدیریت ، استفاده صحیح از منابع و امکانات موجودبه معنی (به زبان ساده efficiencyبهره وری )

همانطور که ذکر شد، بسیاری از مشکالت کشور در  می باشد. حذف کارهای موازیو ابتکار، اصالح فرآیندها، زمان

ط به عدم استفاده صحیح از امکانات، عدم مدیریت زمان، فرآیندها و قوانین نامناسب می حوزه لجستیک نیز مربو

ی لجستیکی از ها�در حوزه جریان کاال بسیار حائز اهمیت بوده و باال بودن سهم هزینه وری�بهرهباشد. 

. دهد�در حوزه لجستیک را نشان می وری�محصوالت تولیدی، ضرورت توجه ویژه به افزایش بهره شده�تمام�قیمت

 های�ی مناسب قابل دستیابی بوده و نیازی به انجام هزینهریز�از برنامه مندی�موضوعی که در اغلب موارد با بهره

در حوزه جریان کاال پرسازی ظرفیت حمل ناوگان کشور و مقابله با  وری�هنگفت ندارد. مثال بارز افزاش بهره

 .سفرهای یک سرخالی است

تا کنون پیشنهادهای بسیاری برای افزایش بهره وری در حمل ونقل ریلی ارائه شده است. بسیاری از این 

پیشنهادات دارای پیچیدگی خاص وملزم هزینه های چندانی نیستند. بلکه نیازمند اراده، انگیزه و تدبیر مسئولین 

 مربوطه می باشند.

 :دهاپیشنها -3

با کم ترین هزینه  در حوزه ی حمل ونقل ریلیلجستیکی کشور  شاخص هایزیر به منظور اصالح  پیشنهادهای

 ارائه شده اند: ها 
 

 : ارائه پیشنهادهایی برای ارتقای شاخص های لجستیکی در حمل ونقل ریلی1جدول 

 پیشنهاد برای ارتقای این شاخص در حوزه ی حمل ونقل ریلی شاخص لجستیکی

 تحويل به موقع کاال

 ونقل ترکيبي های ترابری در راستای تسهيل حمل با ديگر شيوهحداکثر هماهنگي 

 اصالح مقررات و روشهای مديريتي سير و حرکت

استفاده از روشهای مكانيزه جهت کاهش زمان معطلي واگنها برای امور بازديد و کنترل و کاهش زمان 

 تخليه و بارگيری.

 بهينه سازی پالت های حمل و نقل

 سير قطارهای باری برای افزايش سرعت بازرگاني. ای کردن برنامه

های تعمير و نگهداری خطوط و نوسازی ناوگان باری برای امكان افزايش  انجام مستمر و منظم برنامه

 سرعت مجاز )بدون کاهش ضرايب ايمني الزم(



 
توانايي در تعقيب و 

رديابي کاالهای 

 ارسالي

 ايجادسيستمي هوشمند جهت شناسايي کاال

 ايجاد سيستم هوشمند برای نظارت و کنترل بر حمل ونقل کاال در شبكه لجستيک:

های زيرساخت

 عملكرد لجستيكي

 ايجاد خطوط فرعي به مبادی بار و معدني، صنعتي و تجاری.

 اند. های شبكه ريلي که موجب محدوديت ترابری ريلي شده رفع گلوگاه

 موثر بر افزايش ظرفيت محورهای موجود.ها و تجهيزات نوين  استفاده از سيستم

 افزايش سرعت مجاز پايين برخي خطوط )کمبود ظرفيت(.

 تعيين مكان مناسب برای ارائه تسهيالت به بار و کاال

 استفاده فراگير از سيستمهای عالئم مناسب

سهولت و دسترسي 

به کاالهای مختلف 

 با قيمت رقابتي

 مورد نياز شبكه لجستيک و ارائه شفافجمع آوری و دسته بندی اطالعات 

شايستگي و کيفيت 

 خدمات لجستيک

 همسويي سازمانها، تسهيالت و فعاليت ها که منتج به ارائه خدمات با سرعت و کيفيت باال

ايجاد شبكه هوشمند برای هماهنگ نمودن عوامل متاثر بر ترانزيت شامل  گمرک، نيروی انتظامي، 

 و نقل و ... فورواردرها و سيستم حمل

برداری )لكوموتيورانان( و تعمير و نگهداری لكوموتيو و همچنين کادر مسئول  توجه به کادر مسئول بهره

برگزاری  -استفاده از نيروهای کارشناسي و باالتر   -عمليات کنترل سير و حرکت)عوامل انگيزشي

 ای بلندمدت( های حرفه دوره

های يكپارچه اطالعاتي و ارتقاء دانش تخصصي  استفاده از سيستمهای اطالعاتي و  بكارگيری سيستم

 عوامل ذيربط در اين زمينه

 نظارت بر امور کارکنان

 و حرکت و در نگهداری خط و ناوگانارتقاء سيستمهای کنترل کيفيت در فعاليتهای سير 

 واحدهای تعمير و نگهداری(ايت از استفاده مناسب تر از لكوموتيوهای موجود )تمرکز بيشتر روی حم

کارايي فرايندهای 

 ترخيص کاال

 ايجاد شبكه مديريت ساختارهای داخلي، بين المللي، قانوني، مالي و ... برای جابجايي و ترانزيت بار

 انجام فعاليت ها به صورت الكترونيكي و کاهش کاغذبازی

قطار انجام شود. ) برای مثال در بخش ريلي تا حد امكان فعاليت ها به صورت همزمان يا در زمان حرکت 

 بازرسي های مرزی، امور گمرکي، تعويض بوژی، بازرسي فني و ساير فعاليت های مربوط به سير قطار(

 انتقال بخشي از فعاليت ها به ايستگاه های داخلي

 تبادل و ارسال اطالعات قبل از رسيدن قطار

 کاهش اسناد مورد نياز برای بازرسي

 ارتقا و يكپارچگي در سيستم های اطالعاتي

، ايجاد رويه های جبران خسارت، پيشنهاد برای  SMGSو  CIMحل مشكالت مربوط به بارنامه های 

 ايجاد کنوانسيون بين المللي



 

 

 

 نتیجه گیری: -7
نیازمند تالشی همه جانبه در راستای ارتقای شاخصهای  1141به منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در سال 

در عملکرد شاخص های  جهان را 16رتبه ی  2441کشور می باشیم. کشور ایران که در سال  عملکردی

علت این موضوع، یعنی  نزول پیدا کرد.  112به رتبه ی  2412به خود اختصاص داده بود، در سال لجستیک 

در حوزه ی لجستیک و ترانزیت،هشداری برای مسئوالن  کشورهای جهان و به ویژه منطقهسرمایه گذاری های 

 کشور می باشد.

به ویژه در حمل ونقل ریلی ، کشور لجستیک  و ضعف های موجود ای مختلفدر این مقاله با بررسی شاخص ه

افزاری نسبت به حوزه های سخت افزاری بررسی شد. مدیریت زمان و اهمیت سرمایه گذاری در حوزه های نرم 

برنامه ریزی بهتر، افزایش بهره وری و اصالح فرآیندها در حالی بزرگترین ضعف های کشور هستند که هزینه 

 های چندانی برای سرمایه گذاری نیاز نخواهند داشت.

می  ونقل ریلی لحمهای عملکرد لجستیک در  پیشنهادات ذکر شده، تنها بخشی از راهکارهای ارتقای شاخص

، نیازمند همسویی و تالش همه ی مسئولین، سازمان ها و ارائه اشند. به منظور پیگیری و اجرای آن هاب

 دهندگان تسهیالت می باشیم.
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