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 چکیده   

)به اختصار: شیفت( توسعه « ی فرآوری و ترابریی یکپارچهشبکه»در یادداشت حاضر، مفهومی تحت عنوان 

ای نسبی سرزمینی با رویکرد ارتقای عدالت منطقههای ی بهینه از مزیتاست. هدف اصلی این شبکه، استفادهداده شده

های زنجیره»مند متشکل از ای نظام، سامانه«شیفت»باشد. ی ارزش جهانی میبه منظور افزایش مشارکت در زنجیره

ی باشد. هر زنجیرهمی معدنی و های مختلف همچون کشاورزی، پتروشیمی، فوالدیدر حوزه« ترابری-آزاد فرآوری

گیرد و را در برمی ،شده در مقصداز تأمین کاالی خام در مبدأ تا فروش محصول فرآوریهای مختلفی، لیتفعاآزاد، 

در قیاس با « شیفت»ی های متمایزکنندهمراتبی، با یکدیگر تعامل دارند. ویژگیگران آن، در یک ساختار سلسلهبازی

 و تشویقی هایسیاست جهت اعمال امتیازدهی ی جامعهای تأمین متداول عبارتند از: برخورداری از سامانهزنجیره

 یاعدالت منطقهدهی به اولویتتسهیالت،  جذب جغرافیایی برای هایهمحدود وابستگی به عدمپذیری و انعطافتنبیهی، 

 ترانزیت کریدورهای و آزاد هایزنجیره افزایی متقابلو قابلیت هممناطق محروم،  در آزاد هایزنجیره گسترش و

ی با رویکرد عدالت در تخصیص منابع و تسهیالت، بر اساس میزان درجه« شیفت»امتیازدهی  ی جامعالمللی. سامانهبین

ی ارزش جهانی، با ترابری در زنجیره-های آزاد فرآوریمشارکت زنجیرهمیزان خلق ارزش افزوده و  و فرآوری

های ای تشویقی و تنبیهی مربوط به اجزای مختلف زنجیرههگردد. سیاستها طراحی مینظریه بازیگیری از علم بهره

گردند. همچنین، قابلیت ارتقای عدالت تعریف و تخصیص می« شیفت»امتیازدهی  ی جامعآزاد، در بستر سامانه

های به مناطق محروم، از دیگر ویژگی دهیهای فرآوری از طریق اولویتای و فضایی در توزیع جغرافیایی قطبمنطقه

ی کاالها و صادرکنندهیک کشور از  رانیاراهبرد شیفت، قابلیت تبدیل اجرای کالنشود. این سامانه محسوب میمهم 

ی باال را افزایش و با ارزش افزودهشده یفرآور ی محصوالتصادرکنندهخام به یک کشور مواد اولیه خام و نیمه

بخشد. به عالوه، شیفت بهبود می کاالها فرآوری سود حاشیه طریق بازتوزیع را از ای در کشورمنطقه دهد و عدالتمی

 یهاقدرت یهااستراتژیکمک به تحقق  یبرا یکیبستر مناسب لجست، هدف اصلی خودقابلیت آن را دارد تا مبتنی بر 

جهانی ی چون ابتکار کمربند و راه چین، مائوسام هند و دروازه)هم المللنیتجارت ب یدر حوزه ایدن یبرتر اقتصاد

 . آورداروپا( را فراهم 

 

کریدورهای ترانزیت ای، ی ارزش جهانی، عدالت منطقهو ترابری، زنجیره ی فرآوریی یکپارچهشبکه های کلیدی:واژه
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 قدمهم _1

یافته و توجه بسیاری از کشورهای توسعه ،ارزش جهانی یزنجیرهمشارکت در  افزایش در سالیان اخیر، موضوع

مراحل مختلف شده در های انجامفعالیتای از ، مجموعهارزش یجهان یهریزنجاست. توسعه را به خود جلب نمودهدرحال

به نحوی که  باشد،میگان کننده مصرفی اولیه تا فروش محصول نهایی باز استخراج یا تولید ماده ،تولید کاال یا خدمات

ی جغرافیایی )مثالً دو یا چند کشور( انجام شود و کل فرآیند نیز بین چند منطقهسبب ایجاد ارزش افزوده  هر مرحله اجرای

وری ی داخلی و بهرهی ارزش جهانی، سبب ارتقای درآمد سرانه، ارزش افزودهافزایش مشارکت کشورها در زنجیره. [1]گردد 

به عالوه،  .[2] گرددی پایدار جوامع محسوب میتوسعهو رویکردی در راستای  دشوتولید ثروت و درآمد بیشتر می و در نتیجه

 یها، صرفهفناورانه شرفتینفوذ و پمزایایی همچون  تواندیم یالمللنیب دیو شبکه تولی ارزش جهانی مشارکت در زنجیره

تالش برای از این رو، . [3] ارمغان آوردکشورها به  یرا براو افزایش دستمزدها اشتغال  یهافرصت شیافزا ،اسیاز مق یناش

کاالی خام اولیه تا تحویل محصول نهایی به  یتهیه یجریان کاال )از مرحلهی چرخهفرآیند  مطلوب در جایگاهکسب 

ا ی صنایع تکمیلی و فرآوری، بدر توسعه المللیهای روزافزون بینگیری رقابتسبب شکلکننده(، رویکردی است که مصرف

ایجاد  یافته جهترد استفاده کشورهای توسعهکارهای موفق مواز جمله راهاست. شده 2تصاحب ارزشو  1خلق ارزش هدف

ی معدن و حوزهدر دستی ی صنایع پایینتوسعهتوان به ی ارزش جهانی، میارتقای جایگاه خود در زنجیره ارزش افزوده و

بندی در بندی و ردهصنایع تبدیلی، بستهی نیز توسعهی پتروشیمی، و حوزهدر دستی پایینصنایع تکمیلی  گسترشفوالد، 

 اشاره نمود.ی کشاورزی حوزه

یک قابلیت آن را دارد که با طراحی سرزمینی، های نسبی و مزیت ی ممتازهاپتانسیلبرخورداری از به دلیل کشور ایران 

 راهبردرا به عنوان یک ی ارزش جهانی ارتقای مشارکت خود در زنجیرهگذاری مدوّن، جامع تحت بستر سیاست یبرنامه

تواند ظرفیت ، میو ترسیم خطوط سیاستی متناظر با آن ی جامعبرنامه این سازی دقیقدنبال نماید. طراحی و پیاده بنیادی

برای کشور را باالیی  ت برساند و قابلیت درآمدزاییالمللی را به فعلیّ ای و بینایران جهت تبدیل شدن به هاب قدرتمند منطقه

 هو توزیع متناسب ثروت حاصل ایطقهعدالت منمهم  یتوجه به مقوله، ی جامعبرنامهدر طراحی این  همراه داشته باشد.به 

و یکپارچه با ونقل قابل اطمینان یک سیستم حملاز اهمیت باالیی برخوردار است. به عالوه، وجود  ،در مناطق مختلف کشور

، حاضردر یادداشت در همین راستا، گردد. محسوب میی جامع برنامهاین مدی نیازهای موفقیت و کارآبخش تولید، از پیش

 است. توسعه داده شدهشود( نامیده می «شیفت»)که به اختصار، « ی فرآوری و ترابریی یکپارچهشبکه»تحت عنوان  مفهومی

های پیش روی ها و فرصتش، برخی چال1ی بخش در ادامهاست: دهی شدهبدین صورت سازمان حاضر،ساختار یادداشت 

و « ی فرآوری و ترابریی یکپارچهشبکه»، مفهوم 2اند. در بخش مطرح شده ارزش جهانی یزنجیرهمشارکت مؤثر ایران در 

، 4است. در بخشی مذکور در ایران مورد بررسی قرار گرفتهاندازی شبکه، راه3است. در بخش ابعاد مختلف آن تشریح گردیده

گیری بندی و نتیجهاست. در انتها، جمعی مذکور مطرح شدههای مختلف شبکههای تحقیقاتی مربوط به جنبهبرخی پیشنهاد

 است.ارائه گردیده

 ی ارزش جهانیدر زنجیرهفروشی، مانع مشارکت مؤثر ایران خام 1_1

و  صنایع پایین دستی یارزش جهانی، کامل نبودن زنجیره ها و موانع ارتقای مشارکت ایران در زنجیرهیکی از چالش

، در کشور های صنعتی، معدنی و کشاورزیدر ارتباط با صنایع باالدستی است. در حال حاضر، در بسیاری از حوزه تبدیلی

فرآوری  عملیاتگردد و بخش مهمی از آن، بدون طی میپایین تولید  یارزش افزودهبا مواد اولیه و خام یا کاالها و خدمات 

، سهم کاالهای خام و 1 کلششود. در ی باال، به بازارهای داخلی و خارجی تحویل داده میزش افزودهار تکمیلی و ایجاد

سال  20گردد که طی حدود می است. مالحظهشدهمحصوالت فرآوری شده از کل صادرات صنعتی ایران و جهان نشان داده 

                                                           
1 Value Creation 
2 Value Capture 
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که در حالی؛ استبوده %50به طور متوسط حدود ، جهانباال از صادرات  ی با ارزش افزودهسهم محصوالت صنعتی نهایگذشته، 

یران، در است. این در حالی است که سهم مواد خام و اولیه در صادرات صنعتی ابوده %5این سهم در صادرات ایران، کمتر از 

 . [4] استبالغ شده %90یک روند صعودی، به بیش از 

  

  احسان سلطانی( های سازمان تجارت جهانی )تحلیل و استنتاج:مرجع: داده

 ایران و جهان صنعتی کاالهای خام و محصوالت فرآوری شده از کل صادرات. سهم 1 کلش

. این صنایع، (2)شکل  استروندی صعودی داشتهاز درآمد صنعتی کشور، مادر و باالدستی در سالیان اخیر، سهم صنایع 

اند. در واقع، بخش قابل توجهی ی نسبتاً زیادی را در سالیان اخیر تجربه نمودهو توسعه ی انرژی هستندکنندگان عمدهمصرف

است. این در حالی های نسبی ایران است(، عمالً در جهت رشد صنایع مادر استفاده گردیدهاز انرژی ارزان )که یکی از مزیت

در مقابل، عدم  .[4] ندارندکشور قابل توجهی در اشتغال صنعتی و معدنی  باال و سهم ، این صنایع2 کلشمطابق با  است که

ی های فراوان اشتغال ناشی از توسعهکشور را از فرصتی متناسب صنایع پایین دستی در ارتباط با صنایع مادر، نه تنها توسعه

ماندن کشور از درآمد باالی  فروشی و بی نصیبتشدید خاماست، بلکه سبب نصیب نمودهصنایع خرد و کوچک و متوسط بی

 است.گردیدهحاصل از فرآوری صنعتی 

 

  

 احسان سلطانی(  )تحلیل و استنتاج: مرکز آمار ایرانهای مرجع: داده

 دستی از درآمد و اشتغال صنعتی کشورباالدستی و پایینصنایع . سهم 2 کلش

 ،های مذکوردر سال رانیا کشورحرکت دهد نشان می 2015تا  1990های ستانده بین سال-آمارهای داده لیو تحل هیتجز

با  عیصنای و نیز عیبر منابع طب یمتکی صنایع )توسعهجهانی ارزش  یهریدر زنج یدستالبا یهاتیفعال شیبه سمت افزا

ها، میزان . به عبارت دیگر، در طول این سالاستبوده باال( یطیحمستیز بیو تخر یندگالیآ زانیم ای یبریشدت انرژ

( 3)مشارکت پیشیناست، ولی این افزایش، حاصل ارتقای موقعیت باالدستی ی ارزش جهانی افزایش یافتهمشارکت در زنجیره

                                                           
3 Backward participation 
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ی هاتیفعالعمدتاً بر گسترش  ایو شرق آس ییاروپا یکشورهاها، در همین سالاست. این در حالی است که ایران بودهبرای 

متمرکز  فرآوری عیصنا و کاربرتولیدات صنعتی نهایی  ،5یکارمقاطعهی از طریق توسعه (4)مشارکت پسین یدستنییپا

تحلیل آمار  .[5]است ی ارزش جهانی بودهر زنجیرهددر شاخص مشارکت کل  93رتبه  یدارا 2015در سال  رانیا. اندشده

 355کشور به طور متوسط  ی آن است که ارزش هر تن کاالی صادراتی ازدهندهنشان 1398صادرات و واردات ایران در سال 

به عبارت دیگر، نسبت است. دالر بوده 1401ارداتی به کشور به طور متوسط در حالی که ارزش هر تن کاالی و دالر بوده؛

  .[6] استبوده 4:1ارزش هر تن کاالی صادراتی به وارداتی، حدود 

 درآمد، کاهش پایین اقتصادی رشد تبعاتی همچون، مصرفی کاالهای واردات و اولیه و خام مواد صادراتتداوم سیاست 

 دستیو عمالً ایران را به سکوی رشد صنایع پایین را در پی دارد درآمدها ناعادالنه توزیع و ،مولد اشتغال مستمر اهشو ک ارزی

صنعتی، ی های راهبردی با کشورهای توسعه یافتهبرقراری توافق. بر این اساس، [4] سازدسایر کشورها مبدّل می و تبدیلی

به  ،خامصادرات مواد اولیه و کاالهای خام و نیمه سیاستتواند به شکوفایی اقتصادی ایران منجر شود که در صورتی می

گذاری سیاستریزی و تغییر یابد. برنامه ایرانی کار نیروی و فناوری ،نوآوری بر صادرات محصوالت دارای ارزش افزوده متکی

ای یکپارچه جهت ، و ایجاد شبکهدر مناطق مختلف کشورو تبدیلی دستی ی صنایع پایینسازو فعال توسعهجهت جامع 

ارزش  تولید محصوالت دارای برای رای مناسب کارراهتواند می، صادراتیمتنوع ارسال محصوالت فرآوری شده به بازارهای 

ی در زنجیرهایران  محور و پایدار، جایگاهی عدالتکمک به توسعه عالوه برفروشی فراهم آورد و مقابله با خامو  افزوده باالتر

 را ارتقا بخشد. ارزش جهانی 

 در ایران فروشیی خامسکهونقل: روی دیگر فروشی حملخام 2_1

ها ای و ریلی( در ایران، از این شبکههای جادهونقل )به ویژه در حوزهی توزیع و حملهای گستردهرغم وجود شبکهعلی

آید؛ بلکه بخش برداری به عمل نمیی باال بهرههای تأمینِ برخوردار از ارزش افزودهدهی بهینه به زنجیرهدر راستای سرویس

خام قرار دارد. از ی خام و نیمهفروشی کاالها و صادرات مواد اولیه در خدمت تشدید خامها، عمالًمهمی از ظرفیت این شبکه

های ها و هزینهای این شبکههای توسعهونقل در ایران با نیازمندیهای حملونقل کاال در شبکهی حملطرف دیگر، تعرفه

ای کشور، در ونقل ریلی و جادههای حملاضر، شبکهخوانی ندارد. در حال حکنندگان همشده توسط استفادهپنهان تحمیل

های ی غلط، شبکههای پایین خدمات، متحمل استهالک باالیی هستند که در صورت تداوم این رویهازای دریافت قیمت

قل را ونهای حملبرداری از شبکههای اساسی مواجه خواهند شد. چنین الگوی بهرهدور با چالشچندانی نهمذکور در آینده

برداری به الگوی نامناسب بهرهونقل، فروشی حملگذاری نمود. خامنام« ونقلفروشی حملخام»مفهوم توان تحت عنوان می

ی ارزش ها در زنجیرهفرصت باالیی را بابت عدم مشارکت این شبکهتنها هزینهگردد که ونقل اطالق میهای حملاز شبکه

افزایش مصرف  زیرساخت، های نگهداریهزینه های پنهانی قابل توجهی )همچونکه هزینهکند، بلجهانی بر کشور تحمیل می

گذاری قیمتکه به دلیل عدم هایی ؛ هزینهنمایدمحیطی، تصادفات و...( را به کشور تحمیل میسوخت، آالیندگی زیست

وری زیرساخت و ناوگان میزان بهرهمستقل از ، ونقلفروشی حملخام گردد.کنندگان جبران نمیتوسط استفادهمتناسب، 

وری حداکثری زیرساخت و ناوگان، یا در چارچوب یک تواند حتی در شرایط بهرهونقل میفروشی حملاست؛ چه اینکه خام

ونقل، فروشی حملفروشی کاالها و خامی ناوگان انجام گیرد. دو معضل خامشدهبندیی سیروحرکت دقیق و زمانبرنامه

بیشتر پیرامون  حشوند )توضیفروشی در ایران محسوب میمی خاداری با یکدیگر دارند و به سانِ دو روی سکهارتباط معنا

 .است(ارائه شده A1ونقل در پیوست فروشی حملخام

تعریف الگوی بازهای تولید و توزیع با ی شبکهگذاری یکپارچهسیاستونقل، مستلزم فروشی حملخاممعضل مقابله با 

 هایزنجیرهونقل است؛ به نحوی که این ظرفیت محدود، عمدتاً در خدمت های حملشبکه 6ص ظرفیتتخصیبهینه جهت 

                                                           
4 Forward participation 
5 Subcontracting 
6 Capacity Allocation 
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به  .7دقرار گیر ونقلگذاری متناسب حملو تحت نظام قیمت در مناطق مختلف کشور ی ارزش افزوده و فرآوری شدهدارا

داخلی و ونقل حملی های ژئواستراتژیک ایران در حوزهفرصت ها وپتانسیلونقل، فروشی حملخام کاهشعبارت دیگر، با 

ی ارزش جهانی در زنجیرهی مناطق مختلف کشور عادالنهتواند به نحوی مطلوب در خدمت افزایش مشارکت المللی میبین

 قرار گیرد. این مناطقو در نتیجه تولید ثروت بیشتر برای 

 المللونقل بینتجارت و حمل یشور در حوزهک کیژئواستراتژهای رویکرد حداقلی به فرصت 3_1

های ترانزیت فرصتی شایسته از عدم استفادهارزش جهانی،  ها و موانع ارتقای مشارکت ایران در زنجیرهچالشدیگر از 

ارائه در ادامه، توضیح بیشتر است.  کشور کیژئواستراتژهای فرصت در قبالرویکرد حداقلی ی از کشور و نیز غلبهعبوری 

 گردد.می

جنوبی، به عنوان یکی -غربی و شمالی-ی ژئواستراتژیک و عبور کریدورهای مهم شرقیکشور ایران به دلیل موقعیت ویژه

المللی عبوری از بین تیترانز یدورهایکرشود. ونقل محسوب میی حملبانیپشتو خدمات  یالمللبین تیترانزهای راهاز شاه

نقش به سزایی در تولید ثروت ملی و  تواننداز قلمرو ایران، می امکان عبور کاالهای سایر کشورهاآوری فراهم باایران، 

های بزرگ اقتصادی قدرت هایاستراتژیراستا با همالمللی، ی این کریدورهای بینهعمد درآمدزایی برای کشور ایفا نمایند.

 ی اروپا اشاره نمود. چین، هند و اتحادیه هایژیاستراتتوان به جهان قابل تعریف هستند که از آن جمله می

نیز شناخته  «10ابتکار کمربند و راه» و «9یک راه -یک کمربند»های که به نامچین )« 8راه ابریشم نوین» استراتژی

 نفت و گازهای لولهی، مسیرهای ترانزیتها، بنادر، آهن، فرودگاهراه خطوط کریدورهایاز  ی متعددیمجموعهشامل ، (شودمی

، بلکه به عنوان پیوند با ترکیه و اروپای اصلی ، نه تنها به عنوان حلقهاستراتژینگاه چین به ایران در این . باشدمی سیساتتأو 

راه ابریشم  اصلیهای کریدورمورد از سه  .[7] استتنها مسیر دسترسی زمینی چین به خلیج فارس و ذخایر عظیم انرژی آن 

ی نه چندان برتر اقتصادی جهان در آینده های)که به عنوان یکی از قدرت هند کند. همچنینیران عبور میمسیر ا ازنوین، 

تقابل با و نیز با هدف برقراری پیوندهای اقتصادی با شرکای تجاری بزرگ خود همچون روسیه و اروپا، (، مطرح استدور 

هند تالش  ،استراتژیاین در  .[7] استرا طراحی نموده« 11مائوسام»موسوم به  استراتژیی چینی راه ابریشم نوین، ابرپروژه

آسیای ، به افغانستان، سیاست اتصال «جاده کتان»اندازی راهنیز  و 12جنوب-لشما المللیبینکریدور سازی فعالدارد ضمن 

بندر چابهار  ازعبور از ایران، برای هند از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این حیث،  ، قفقاز و روسیه را پیگیری نماید ومیانه

المنافع های مستقل مشترکافغانستان و دولتهمچون  13به کشورهای محصور در خشکی هند ی بزرگبه عنوان دروازهایران 

حفظ جایگاه مطلوب  درصدد« ی جهانیدروازه» استراتژیبا اتخاذ اروپا نیز  ، اتحادیهبر چین و هند عالوه .[8] شودیاد می

 تیهدف تقوبا  2021است که اتحادیه اروپا در سال  طرحینام « ی جهانیدروازه»است. برآمدهخود در بازار تجارت جهانی، 

، در «جهان یدروازه»یی برخوردار گردد. وروی اردیلیم 300 یمالنیمأتاست و قرار است از تأمین اروپا، ارائه نموده یهارهیزنج

نوظهور  یهاابرقدرت با افزایش تالش .[9] استبازارهای جهانی طراحی شده راه ابریشم نوین و نفوذ روزافزون چین درتقابل با 

راه ابریشم »چون همالمللی خود بین هایاستراتژیبرای عملیاتی نمودن ی اروپا همچون چین، هند و اتحادیه ایدن یاقتصاد

گسترش به صورت روزافزون  کسب سهم باالتر از بازار تجارت جهانی در ها، رقابت آن«ی جهانیدروازه»و « مائوسام»، «نوین

 . استیافته

                                                           
 .ونقل ارائه نمودهای حملرا در شبکه« ظرفیت اقتصادی»توان مفهومی تحت عنوان بر این اساس، می 7

8 New Silk Road 
9 One Belt One Road (OBOR) 
10 Belt & Road Initiative (BRI) 
11 Maosam 
12 International North-South Transport Corridor 
13 Landlocked countries 
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تاکنون  های برتر اقتصادی، ایرانی مطلوب از رقابت قدرتامکان استفادهی ژئواستراتژیک و یژهبا وجود موقعیت و

بوری به نحو شایسته در جهت تولید ثروت و درآمدزایی استفاده نماید. وجود رقابت های ترانزیت عاست از فرصتنتوانسته

افزاری، از افزاری و نرمگذاری مناسب سختالمللی دریایی و زمینی، در کنار فقدان سیاستشدید کریدورهای موازی بین

گذاری شود آن است که سیاستفول واقع میکه معموالً مغ اساسیی شوند. با این حال، نکتهدالیل این عدم توفیق محسوب می

 یکشور در حوزه کیژئواستراتژهای برداری حداقلی از فرصتمبتنی بر جذب تقاضای ترانزیت عبوری، یک رویکرد بهره

ی سود باالیی برای الملل است؛ زیرا عبور ترانزیت بدون خلق ارزش افزوده در کاال و خدمات، حاشیهونقل بینتجارت و حمل

ی ارزش جهانی و فواید مترتب بر آن )همچون آورد و به رشد قابل توجه مشارکت کشور در زنجیرهتصاد ملی فراهم نمیاق

کشور،  کیژئواستراتژهای برداری حداکثری از فرصتتولید ثروت و اشتغال پایدار( منجر نخواهد شد. در مقابل، رویکرد بهره

ی مختلف فرآوری و توزیع، و با تأکید بر ایجاد ارزش افزوده در کاال و خدمات هاای یکپارچه بین بخشبا هدف ایجاد شبکه

های ایجادشده توسط تواند به عنوان یک رویکرد مطلوب، جایگزین گردد. در رویکرد حداکثری، از فرصتدر طول مسیر، می

شده در مناطق مختلف کشور لی فرآوریالمللی عبوری از ایران، به منظور بازاریابی و جابجایی کاالهای داخکریدورهای بین

ها ی فرآوری آنارتقای درجه از کشور و یعبور یساختهمهین یکاالها یفرآور)به ویژه در مناطق مجاور این کریدورها( و نیز 

الملل، به دلیل عدم توجه به ونقل بینی تجارت و حملسوزی ایران در حوزهی فرصتآید. عمدهبرداری به عمل میبهره

 دهد.روی می کیژئواستراتژهای برداری حداکثری از فرصترویکرد بهره

برداری حداکثری بهرهتوسط ایران به منظور  المللنیب کیلجست و تجارت یدر حوزه وشمندانهراهبرد هطراحی یک کالن

ضرورتی ، ی دخیل در این بازی بزرگهاابرقدرت از رقابت ی هوشمندانهاستفادهکشور و  کیژئواستراتژهای از فرصت

نقش ، توزیعهای مختلف فرآوری و ی یکپارچه بین بخشی شبکه، توسعهراهبرداین کالندر  گردد.ناپذیر محسوب میاجتناب

 .نمایدایفا می یارزش جهان یهریدر زنج کشور ارتقای جایگاهاساسی در 

  ی ارزش در ایرانهای مدیریت زنجیرهمقابله با چالش ضرورت وجود سیستم یکپارچه جهت 4_1

در  ی ارزشط با مدیریت زنجیرهارتباهای اساسی موجود در چالش، برخی 3-1تا  1-1های بخش توضیحاتبر اساس 

فروشی خام، دستی فرآوری و تبدیلیفروشی مواد اولیه و کاالها و رشد ناکافی صنایع پایینایران به قرار زیر هستند: خام

های برداری حداکثری از فرصترویکرد بهرهاتخاذ  عدمونقل، و های حملبرداری از شبکهونقل و الگوی نامناسب بهرهحمل

عدالتی بیموارد اشاره نمود: این توان به های مربوطه می. از جمله سایر چالشارزش افزوده مبتنی بر خلق کشور کیژئواستراتژ

گران مند بین بازیهای تولید و توزیع، نبود ارتباط نظاممندی از منافع اقتصادی شبکهبین مناطق مختلف کشور در بهره

های ونقل و اولویتهای حملی شبکههای توسعهن اولویتمند بیهای تولید و توزیع، و نبود ارتباط نظامسطوح مختلف شبکه

 .کشور دستیی صنایع پایینتوسعه

انحصار و انواع رانت )شامل انرژی ارزان، مواد  گیریشکل به عواملی جهت، در شرایط نبود شفافیت، بردههای نامالشچ

های ناعادالنه در کشور ای خاص و در نتیجه ایجاد رویههو...( برای گروهصادراتی و وارداتی  انحصاریبازارهای مالیات، خام، 

افزاری و نرمی یکپارچهمنسجم و ی گذارفقدان سیاست مذکور،های چالشهای اساسی یکی از ریشهاند. بدل گردیده

در ابعاد  ،نگریو بخشی این عدم یکپارچگیی ارزش در ایران است. های مرتبط با مدیریت زنجیرهحوزهدر  افزاریسخت

یابد. عینیت می و ناهماهنگی در تخصیص منابع14دم تقارن اطالعاتیعنفعان، ناهماهنگی در تصمیمات ذی چونهممختلف 

ایجاد هماهنگی در های تولید و توزیع از طریق حوزهگذاری یکپارچه در رویکرد سیاستنگر سیستمی و نگرش جامعاتخاذ 

و در نتیجه، افزایش  مذکورهای به رفع چالشتواند می، 17گذاری منابعشتراکو ا16گذاری اطالعات، اشتراک15تصمیمات

ی ایدهاز این رو، در یادداشت حاضر،  .دکمک شایانی نمای یارزش جهان یهریدر زنج کشوری مناطق مختلف عادالنهمشارکت 

                                                           
14 Information Asymmetry 
15 Coordinated Decisions 
16 Information Sharing 
17 Resource Sharing 
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، ایران پایدارمحور و عدالتشکوفایی اقتصادی یک راهبرد بنیادی برای  به عنوان ،«ی فرآوری و ترابریی یکپارچهشبکه»

 گردد.پیشنهاد می

 ی فرآوری و ترابرییکپارچه یشبکهی ایده _2

ی شبکه»یا  )به اختصار: شیفت( «ی فرآوری و ترابریی یکپارچهشبکه»ر یادداشت پژوهشی حاضر، مفهومی تحت عنوان د
18IFTP »با رویکرد های نسبی سرزمینی ی بهینه از مزیت، عبارتست از: استفادههشبکاین اصلی هدف است. توسعه داده شده

مند متشکل از ای نظامشبکه، سامانهاین  .ی ارزش جهانیبه منظور افزایش مشارکت در زنجیرهای منطقه عدالت ارتقای

ی هر زنجیرهشوند. گذاری مینام« ترابری-فرآوریهای آزاد زنجیره» حاضر، تحت عنوان یادداشتاست که در  هاییزنجیره

شده در مقصد وریآهایی است که از تأمین کاالی خام در مبدأ تا فروش محصول فری فعالیتترابری، شامل کلیه-فرآوریآزاد 

به  گذاراستیاعطای تسهیالت از جانب ساست و به اقتباس شده ، از مفهوم مناطق آزاد تجاری«آزاد»ی واژهگردد. انجام می

شود. این نقاط، در یادداشت تولید مینقطه یا نقاط مبدأ  درها، ابتدا کاالی خام در هریک از زنجیره ها اشاره دارد.ین زنجیرها

ها، شده در این بنگاه یا استخراج شوند. سپس، کاالی خام تولیدنامیده می« های تولیدی باالدستیبنگاه»حاضر، تحت عنوان 

های قطب»تحت عنوان  ، در یادداشت حاضر،هااین مکان. شودارسال می و خلق ارزش افزوده یی جهت فرآوریهابه مکان

استقرار ها، ضمن شوند و در آنهای آزاد محسوب میدستی زنجیرهصنایع پایینها، این قطبشوند. گذاری مینام« فرآوری

پذیرد. و...( صورت می 20بندی، رده19بندیفرآوری )همچون تبدیل، بستهعملیات مورد نظر های تولیدی، کارخانجات و کارگاه

به نقطه یا نقاط ای ترکیبی چندگونهونقل سیستم حملای یا گونهتکونقل سیستم حملبا استفاده از شده محصول فرآوری

 د. گردمقصد جابجا می

نقل در این شکل، از سیستم حمل .استشدهن داده ترابری نشا-ی آزاد فرآوریدر شکل زیر، تصویر شماتیک از یک زنجیره

 است.دریایی جهت جابجایی کاال استفاده شده-ریلی-ایترکیبی جاده

 

 

 ترابری-ی آزاد فرآوریزنجیره . تصویر شماتیک یک3 کلش

توانند در شده و نوع فرآوری مربوطه، میبسته به نوع کاالی اولیه، محصول فرآوری، ترابری-فرآوری های آزادزنجیره

ها تعریف گردند. کشاورزی، غذایی، دارویی و... و نیز ترکیبی از این حوزهساختمانی، های معدنی، فلزی، پتروپاالیشی، حوزه

                                                           
18 Integrated Freight Transportation and Processing (IFTP) 
19 Packing 
20 Sorting 
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 وندر ممکن استاین مبادی  مبدأ تأمین نماید کها از بیش از یک تواند کاالی خام موردنیاز خود ر، میآزادی زنجیرهیک 

)همچون صنایع  برانرژیو مادر صنایع توان از می های صنعتی،در حوزهقرار داشته باشند.  خارج از آنسرزمین اصلی و یا 

عمواًل این نقاط، منام برد. های آزاد زنجیرههای تولیدی باالدستی در بنگاهفوالدی، پتروشیمی، و معدنی( به عنوان 

  .دنباشمیزایی نسبتاً پایین و اشتغالی نسبتاً پایین و خدمات با ارزش افزوده مواد خام و اولیه یا کاالهاتولیدکنندگان 

دستی هستند که ضمن تولید محصوالت با ارزش افزوده و ی متنوعی از صنایع پایینهای فرآوری، شامل مجموعهقطب

. در نمایندهای شغلی فراوان را مهیا میهای ارزش جهانی در کنار خلق فرصتاز زنجیرهبری بیشتر بَر، قابلیت سهمدانش

ها، قطب در اینریف است. قابل تعشده، ی خلقبر اساس میزان ارزش افزوده« ی فرآوریدرجه»مفهوم های فرآوری، قطب

بنیان، ارتقای های نوین، تولید انواع محصوالت دانشی فرآوری )از طریق استفاده از فناوریهای نوآورانهکارگیری انواع شیوهبه

مبتنی بر نوآوری و  یِتولیدبه عنوان مراکز ها توان از این قطببندی محصوالت و...( قابل انجام است و از این حیث میبسته

 ردند؛ به نحوی کهگتوانند در یک یا چند نقطه ایجاد ، میی آزادزنجیرهیک های فرآوری در طول طبق نام برد. فناوری

ها به عبارت دیگر، این قطب ها انجام گردد.در هریک از این قطبکاالهای خام  ایهای تکمیلی فرآوری چندمرحلهبخش

جای تولید به های مناطق مختلف سرزمین، با توجه به پتانسیل، به نحوی که توانند نقش مکمل را برای یکدیگر ایفا نمایندمی

الزم به ذکر  .22صورت پذیردتمرکز  مختلفی هادر قطب« 21متوالی فرآوری»رویکرد بر ، در یک قطب کامل یک محصول

، اما محسوب نشودونقل، انتخاب مطلوبی های کل حملسازی هزینهنظر کمینه، ممکن است از نقطهمتوالیاست که فرآوری 

یافتن از این رو، ای مطلوب به حساب آید. قتصادی و اجتماعی بین مناطق مختلف، گزینهسازی عدالت ابیشینهنظر از نقطه

اهمیت خواهد  موضوعی دارای ،متوالیوری ی نقاط فرآمکان بهینهتعداد و  تعیینتعادل مناسب میان این دو هدف و  ینقطه

 بود.

توانند از حیث نوع محصول میترابری( -فرآوری زادهای آ)به عنوان نقاط انتهایی زنجیره بازارهای فروش محصوالت نهایی

تواند با ، میهای آزادفعالیت زنجیرهباشند.  از تنوع باالیی برخوردارنهایی، کیفیت مورد نظر مشتریان و موقعیت جغرافیایی، 

  صورت پذیرد.)خارج از سرزمین اصلی( تمرکز ویژه بر بازارهای صادراتی 

های تولیدی مدیریت بنگاه، آزادی دولت، متولی مدیریت زنجیره عبارتند از:ترابری -فرآوریی آزاد زنجیرهیک گران بازی

نقل ومدیریت حمل، ی آزادزنجیره، مدیریت قطب)های( فرآوری موردنظر در طول (ی کاالی خامکنندهتأمین) باالدستی

، در یک ساختار ی آزادگران یک زنجیرهالمللی. هریک از بازیهای بازاریابی بینشرکت و ،ایهای ریلی و جادهشبکه

ترابری تعامل -ی فرآوریی یکپارچهدر شبکهآزاد های گران آن زنجیره و نیز بازیگران سایر زنجیرهمراتبی، با سایر بازیسلسله

 دارند. 

 .استها نشان داده شدهمراتبی بازی آنو ساختار سلسلهبری ترا-ی فرآوریی یکپارچهشبکهگران در شکل زیر، بازی

 

                                                           
21 Sequential Processing 

. آزاد دوریبه عنوان کر رانیعملکرد محور شرق ا نییو تع یبررس, س., انیبهروز .10 در پژوهش« فرآوری متوالی»الزم به ذکر است مفهومی مشابه با  22

  است.ارائه شده اصفهان. ی, دانشگاه صنعت1389
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 هامراتبی بازی آنرابری و ساختار سلسلهو ت رآوریی فی یکپارچهشبکهگران بازی .4 کلش

را بر عهده  نظارت کالنو گذاری یاستمراتبی شیفت، دولت به عنوان بازیگر اصلی، نقش سساختار سلسله 1در سطح 

گردد. در ، از جمله وظایف دولت محسوب میهاهای متولی دخیل و نظارت بر عملکرد آنایجاد هماهنگی بین دستگاهدارد. 

را بر عهده دارند. وظایف ایشان  هماهنگی عملیاتیو دیریت ، نقش مترابری-های آزاد فرآوریمتولیان زنجیره، 2سطح 

طراحی سازوکار عادالنه مالی جهت ایجاد تعادل پایدار ، هازنجیره پایینگران سطح ازیایجاد هماهنگی بین بعبارتست از: 

چنین در . همهاتثبیت و جایگزینی تأمین و بازار جهت تضمین تداوم زنجیره ، و مدیریتهازنجیره پایینگران سطح بین بازی

 پایینسطح گران د و نظارت بر عملکرد بازیرصی ، وظیفهترابری-های آزاد فرآوریسیستم تحلیل داده زنجیره، 2سطح 

تأمین کمّی و ، متولی بنگاه تولیدی باالدستی، 3ها را بر عهده دارد. در سطح آنی امتیازات مربوط به محاسبهو  هازنجیره

ه با لحاظ تولید محصول فرآوری شده و ایجاد ارزش افزودکند؛ متولی قطب فرآوری، را دنبال می کیفی کاالی خام در مبادی

بندی عملیات ریزی و زمانبرنامه، ای، هوایی و دریاییونقل ریلی، جادههای حملشرکترا بر عهده دارد؛  استانداردهای کیفی

دهند؛ و را انجام می برقراری ارتباط قابل اطمینان بین اجزای زنجیره( و شامل بارگیری، سیروحرکت و تخلیه)ونقل حمل

 د. را بر عهده دار بازاریابی مستمر جهت فروش محصوالت فرآوری شده در مقاصدی ، وظیفهشرکت بازاریابی

ای توانند به عنوان زیرمجموعههای لجستیک( میها و پارکالزم به ذکر است که مراکز لجستیکی )شامل شهرها، دهکده

ای ونقل ترکیبی بین گونهی حملسعههای فرآوری تعریف گردند؛ به نحوی که کارکرد این مراکز تنها در تسهیل و تواز قطب

ی هافرآوری و ترابری نیز جزو مأموریتی یکپارچهخالصه نشود، بلکه ایجاد عملیات فرآوری و خلق ارزش افزوده در قالب شبکه

ای و دریایی، بایستی ونقل ریلی، جادههای حملشبکه یطراح، اصلی این مراکز محسوب گردد. بر مبنای چنین دیدگاهی

ای به ی و جادهلیر هایی زیرساختبندی توسعههای ارزش و اولویت، با لحاظ یکپارچگی زنجیرهفتیمنطق شنی بر مبت

 صورت پذیرد. یکیلجست یهاهابزمان با صورت هم

 نفعانیابی به نقطه تعادل مطلوب بازیگران و ذیجهت دست جامع طراحی سازوکار 1_2

، مستلزم توجه همزمان به طراحی )شیفت( ی فرآوری و ترابرییکپارچه ییابی به نقطه تعادل مطلوب در شبکهدست

، «شیفت»افزاری در افزاری و نرمطراحی سازوکار بهینه و جامع سختافزاری است. افزاری و نرمهای بهینه سختسیاست

از ی سرزمینی فراهم آورد. های نسبی از مزیتهای آزاد، در چارچوب استفادهی زنجیرهتوسعه برای راهی یتواند نقشهمی

های احداث و تقویت زیرساخت و های فرآوری،توان به احداث و تقویت قطبمی« شیفت»افزاری در های سختجمله سیاست

افزاری در این های نرمهای لجستیکی( اشاره نمود. از جمله سیاستای و هابجاده ونقل )همچون کریدورهای ریلی وحمل

های گمرکی ورود و خروج تنظیم تعرفهتسهیالت مشروط مالیاتی، ، 23ی مشروط انرژیگذاری یارانهمتقیتوان به شبکه می

های خرید و فروش اعمال محدودیتترابری، -های فرآوریهای مالیاتی زنجیرهمعافیتبخشودگی و شده، مواد خام و فرآوری

 مختلف، مقصدهای-مبدأونقل زوج حمل وشمنده مالیاتترابری، -های فرآوریمحصوالت مشابه با تولیدات زنجیره

 ونقل اشاره نمود. های حملگونه دسترسی حق و ظرفیت گذاریقیمت

 25ریزی استراتژیکبرنامه مراحلمختلف شامل  24ریزیبرنامه یمرحله، در دو «شیفت» یکگر سطح دولت، به عنوان بازی

ریزی استراتژیک، مربوط به تصمیمات برنامه یمرحله. مبادرت نمایدگذاری تواند به سیاستمی، 26ریزی تاکتیکیو برنامه

ی مرحلهشود. در گیری میتصمیم مرحلهدر این های آزاد مسائل کالن مرتبط با زنجیرهکه استراتژیک و بلندمدت دولت است 

                                                           
گردد، مشروط بر آن ی فرآوری و ترابری اعطا میی یکپارچهی انرژی است که توسط دولت به یک )یا چند( عامل در شبکهی، یارانهی مشروط انرژمنظور از یارانه 23

زان تواند متناسب با میی، میی مشروط انرژیارانهگذاری شده برای این شبکه قرار داشته باشد. قیمتها( در راستای هدف مشخصکه عملکرد آن عامل )یا عامل

 ها( تعیین گردد.راستایی عملکرد واقعی و عملکرد موردانتظار عامل )یا عاملهم
24 Planning Level 
25 Strategic Planning Level 
26 Tactical Planning Level 
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های ها و محدودیتقگذاری یا اعمال مشوقیمتهای چون سیاستدولت هممدت ریزی تاکتیکی، تصمیمات میانبرنامه

 .گیرندمورد بررسی قرار میها های خارج از این زنجیرهو نیز عامل ترابری-های آزاد فرآوریزنجیرهمختلف بر اجزای 

های اقتصادی و و نیازمندیهای آمایش سرزمین پتانسیلهمچون ) «شیفت»با توجه به خصوصیات مربوط به اجزای 

، میزان نقاطالمللی واقع در مجاورت این کریدورهای ملی و بینو  های فرآوریطبی قاجتماعی نقاط کاندیدای توسعه

های دسترسی به گونهشده، ی خلقی فرآوری و میزان ارزش افزودهدرجهدستی، زایی یک صنعت فرآوری پاییناشتغال

ریزی در مراحل برنامهی دولت گذاری جامع و یکپارچهسیاست، (ونقل، موقعیت بازار صادراتی محصوالت نهایی و...حمل

زم است که ال مذکور و اهم مواردیگذاری سیاستشمایی از ، 5 شکلدر گردد. دنبال می «شیفت»استراتژیک و تاکتیکی 

 است.شدهارائه  ،مورد توجه قرار گیرند

 

 «شیفت»استراتژیک و تاکتیکی  ریزیبرنامه مراحلدولت در  افزاریافزاری و نرمجامع سخت گذاریسیاست .5 شکل

، بستر و مبتنی بر آنترابری، الزم است در بستری مناسب تعریف گردد -های آزاد فرآوریکلیه روابط بین اجزای زنجیره

ی جامع سامانه»های آزاد اعمال گردند. این سامانه تحت عنوان شده، بر زنجیرههای تشویقی و تنبیهیِ طراحیسیاست

، فاتیجمله تخف های تشویقی و تنبیهی ازگردد. سیاستگذاری میی فرآوری و ترابری نامی یکپارچهدر شبکه« امتیازدهی

، در بستر این های آزادی مختلف زنجیرههای مستقیم و غیرمستقیم مربوط به اجزاو یارانه هااتیمال ها،بخشودگیها، معافیت

ی سامانهطراحی  های زمانی منعطف برخوردار هستند.با یکدیگر در بازهحساب  هیتسو یتقابلگردند و از تعریف می سامانه

های قابل اجرا بین اجزای و تحلیل انواع بازی 28هانظریه بازی و 27احی مکانیزمطر، مستلزم استفاده از ابزار جامع امتیازدهی

 سازیهو یکپارچ اطالعات یاز فناور گیریبهرهجامع، مستلزم  یسامانهسازی این های آزاد است. همچنین پیادهمختلف زنجیره

                                                           
27 Mechanism Design 
28 Game Theory 
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های ، برخی آیتم6 شکلدر است.  30های بزرگو تحلیل داده 29کاویعلم دادهکارگیری با بههمراه داده، مختلف های پایگاه

 اند.ائه شدهار« شیفت»ی جامع امتیازدهی مؤثر در دریافت امتیاز و نیز برخی تسهیالت اعطایی نیازمند امتیاز در سامانه

 

 «شیفت»ی جامع امتیازدهی سامانه .6 شکل

ترابری، نقش -های آزاد فرآوریهای فرآوری و بازارهای هدف در زنجیرهبا توجه به تنوع محصوالت، نقاط تأمین، قطب

ی فرآوری و ترابری ی یکپارچهبندی مناسب، در شبکهشده و برخوردار از زمانریزیونقل برنامهی حملی یک سامانهویژه

پذیر، ونقل باکیفیت، سریع، قابل اطمینان و انعطافتوان گفت سیستم حملمی)شیفت( حائز اهمیت فراوان است. از این رو 

، «شیفت»ونقل در های مختلف حملبر اساس عملکرد موردانتظار گونهاست. « شیفت»نیازهای اساسی موفقیت یکی از پیش

 یگونهمزایای ارزشمند وجه به با ت در شیفت قابل تعریف است. در این نظام سلسله مراتبی، ونقلحمل ینظام سلسله مراتب

استهالک کم و  ،یانرژ یهادر مصرف حامل ییجوصرفه ،یطوالن یرهایحمل بار انبوه در مسچون قابلیت هم ریلی سبز

 یاصل یکرهیبه عنوان پبندی قابل اطمینان( )برخوردار از زمان یابرنامه یبار یقطارها ،[11]ی طیمحستیزپایین  یآلودگ

بار حاصل از  انیجر یقطارها بر اساس الگواین گیرند. میبرداری قرار های آزاد مورد بهرهونقل زنجیرهجهت پوشش حمل

اساس، در صورت  نیشوند. بر امی یزیرو برنامه 31یردهیمس یو ترابر یفرآور یهکپارچی یدر کل شبکه ،آزاد یهارهیزنج

 یقطارها 32مجدد یردهیجهت مس دیجد طیبا شرا یانطباق و سازگار تیبار، قابل انیو جر هارهیزنج یتقاضا یالگو رییتغ

 یاشبکه تیهستند و با توجه به ماه رییقابل تغ یبه سادگ ،یابرنامه یقطارها یرهایمس گرید عبارت وجود دارد. به یابرنامه

 .باشندیبرخوردار م ییباال یریپذاز انعطاف ،یلیر ستمیس

ونقل دریایی )به عنوان یک گونه با ی حملاین ناوگان ریلی، در سطح باال، به صورت یکپارچه با گونهریزی حرکت برنامه

های بسیار طوالنی( در ابعاد زمانی و مکانی، و در سطح پایین، به صورت یکپارچه با ظرفیت باالتر حمل انبوه کاال در مسافت

                                                           
29 Data Mining 
30 Big-Data Analysis 
31 Routing 
32 Re-routing 
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 شود.به کار گرفته می، های آزاددهنده به زنجیرهای سرویسی برنامههاقطار یکننده هیبه عنوان تغذ یاجاده سیستم حمل بار

 است. ی فرآوری و ترابری ارائه شدهی یکپارچهونقل در شبکهگذاری کالن حملسیاست، A2در پیوست 

  «ترانزیت»و « شیفت»ی ارتباط دوسویه  2_2

 یالمللنیب تیترانز ینه تنها در تضاد با توسعهدر یک کشور،  )شیفت( ی فرآوری و ترابریی یکپارچهشبکه یدهیا گسترش

و  یامنطقه تیترانزجایگاه کریدورهای  تیبه تقو تواندیم ح،یصح یگذاراستیبلکه در صورت س ست،یکشور نآن از  یعبور

آوری با فراهم توانندیم ترابری-فرآوری آزاد یهارهیو زنج یتیترانزکریدورهای منجر شود.  هاآن یپذیرقدرت رقابت شیافزا

سازی این فرصت. ایفا نمایند گریکدی یبراو پوششی را مکمل  ینقشی اقتصادی، یهدوسو یسازفرصتو  ی بازخورد مثبتحلقه

 بخشد. تضمینرا  هابین آنمناسبات  یداریپاو در نتیجه  کشورهاتعامل اقتصادی  تواندیمدوسویه 

 قیبه آن کشور از طرمحصوالت فرآوری شده صادرات  شیبا افزا تواندیم ،یکشور خارج کی أکاال از مبد تیترانز شیافزا

شده به ارائه تیفیباکمحصوالت به  یبخشبا تنوع تواندیم «شیفت»در واقع،  گردد. اههمر یترابر-یآزاد فرآور یهارهیزنج

را  یمواز بیرق یرهاینسبت به مس کشور یکاز  یعبور یتیترانز یرهایمس یقدرت رقابت ،یتیترانز یرهایمس نفعانیذ

 یآزاد برا یهارهیزنج یساز)فرصت دیکشور کمک نماآن از  یرعبو یالمللنیب یدورهایکر گاهیجا یدهد و به ارتقا شیافزا

آزاد  یهارهیزنجونقل و حمل یابیبازار یبرا تسهیالت مناسبی را دنتوانیم یالمللنیب تیترانز . در مقابل، کریدورهای(تیترانز

 دیوجود رقابت شد یعالوهگری استفاده از کریدورهای ترانزیتی، به االجرا جهت تسهیلالمللی الزمقوانین بین. دنیفراهم نما

کاالهای  دارتیجهت عبور اولو ژهیو التیتسه جادیرا به سمت ا گذاراناستیس ،بین این کریدورها در جذب تقاضای ترانزیت

 تیفیو باک عیونقل سرحمل یبرا یناسبم هایتیظرف یآورمنتج به فراهمتواند میامر،  نیکه هم استدادهسوق  ترانزیتی

 نی. ا(اشاره نمود یتیونقل ترانزحمل یژهیو یابرنامه داراولویت یقطارهاتوان به )به عنوان نمونه، می گرددیم این کاالها

مورد  ترابری-ی آزاد فرآوریهارهیو زنج تیترانز نیبه طور مشترک ب دنتوانیم که هستندمناسبی  های، بسترهاتیظرف

 یابینقل و بازاروحمل توانند در مجاورت کریدورهای ترانزیتی طراحی شوند و عمالًهای فرآوری میقطب. دنریاستفاده قرار گ

حسن  ،یتیترانزموازی  ین کریدورهایبرقابت  از وجود تواندمی «شیفت»تسهیل نمایند. به عبارت دیگر، ا هرهیزنج یرا برا

این امر، در ادبیات  .آزاد( یهارهیزنج یبرا تیترانز یساز)فرصت سازی منافع خود داشته باشداستفاده را جهت بیشینه

 .[13, 12] باشدمشهور می «33سواری رایگان»ی پدیدهبه اقتصادی 

 ترابری ی فرآوری وی یکپارچهشبکهی متمایزکنندههای ویژگی 3_2

تمایز و مهای تأمین متداول ، با زنجیرهبه دلیل برخورداری از چهار ویژگی )شیفت( ی فرآوری و ترابریی یکپارچهشبکه

 :است تفاوتم

این در پذیرد. صورت میامتیازدهی  جامع یسامانه، در بستر «شیفت»های مربوط به گذاریی سیاستکلیه (1ویژگی 

، هاامتیازدهی به زنجیرهسازوکار و طراحی  ترابری-های آزاد فرآوریبین اجزای مختلف زنجیره برقراری اتصالسامانه، با 

 .  گرددپیرامون این اجزا اعمال می های تشویقی و تنبیهیسیاست

 ترابری و کریدورهای-فرآوری آزاد هایافزایی متقابلی بین زنجیرهتعامل و هم ح،یصح یگذاراستیسدر صورت  (2ویژگی 

و  یافزارنرماشتراکی  هاییتظرف یآورفراهم از طریقالمللی کاال قابل تعریف است. این تعامل دوسویه بین انزیتتر

در بازارهای شده محصوالت ارائهبه  یبخشنوعاشتراکی با تبازاریابی  کاال و نیز تیفیو باک عیونقل سرحمل یبرا یافزارسخت

 تواند صورت پذیرد. مقصد می

ی دهی به توسعهی از طریق اولویتاعدالت منطقه یارتقادر جهت « شیفت»شده در سازوکار امتیازدهی طراحی (3ویژگی 

 یکپارچه با تولید ونقلِسیستم حملافزایش کارآیی دهی به و نیز اولویت برخوردارمناطق محروم و کم های فرآوری درقطب

                                                           
33 Free riding 
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برداری در بهره»باشد. مطابق با این اصل، قانون اساسی، مورد توجه می 48این امر در راستای اجرای اصل در این مناطق است. 

ها و مناطق مختلف استان های اقتصادی میانها و توزیع فعالیتاز منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان

الزم را در  منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات که هر کشور، باید تبعیض در کار نباشد؛ به طوری

 «. دسترس داشته باشد

-های آزاد فرآوریزنجیره یشدهآزماییعملکرد راستیبه گذار تسهیالت اعطایی سیاست، «شیفت»ساختار در ( 4ویژگی 

مستقیماً  ازیامتگردد که به نحوی طراحی میآزاد، های هریزنج یازدهیامت ستمیس. تعلق گیرد ارزش افزودهخلق در ترابری 

. ردیگیتعلق م (شدهخلق یارزش افزوده زانیو مهای فرآوری در قطب یفرآور)نوع  «ارزش رهیزنج یدر ارتقانقش »میزان به 

 هایبه محدوده تاین تسهیال یوابستگاز یابد و میگذار، شمولی به وسعت کل سرزمین اعطای تسهیالت سیاست، از این رو

 ،به عبارت دیگرشود. جلوگیری می« شیفت»یرهمسو با هدف اصلی غ ی تعادلیِگیری نقطهو شکلخاص  ییایجغراف

 یریپذانعطافند و کنیخاص را برطرف م ییایجغراف یهادر مکان تیالزام فعال تیمحدود ،یترابر-یآزاد فرآور یهارهیزنج

عنوان مثال، ممکن  به نمایند.فراهم میرا آزاد موجود  یهارهیانحالل زنج زیو ن دیجدآزاد  یهارهیزنج یاندازجهت راه ییباال

آزاد  رهیزنج کیاز  یها به عنوان جزئاز آن یکیمشخص انجام شود؛  یمنطقه کیبا ظاهر مشابه در  یدیتول تیاست دو فعال

از  یجهت برخوردار تیصالح فاقدارزش،  یرهینداشتن نقش در زنج لیبه دل یگرید یمحسوب شود، ول یترابر-یفرآور

 کیاز  ونقلناوگان حملممکن است دو  ،همچنینداده شود.  صیتشخ یترابر-یآزاد فرآور یهارهیبه زنج ییاعطا التیتسه

 ،یترابر-یآزاد فرآور یهارهیزنجدر  شمولتفاوت  لیبه دل یول ،ندیدو محصول استفاده نما ییجهت جابجا کسانی دوریکر

 محروم بماند.  فیتخف نیاز ا یگریو د ددشبکه گر یحق دسترس فیها مشمول تخفاز آن یکیعبور 

با وجود گردد. محسوب می صنعتی-مناطق آزاد تجاری، یکی از مزایای شیفت نسبت به 4ویژگی الزم به ذکر است که 

ی ارزش جهانی، محدودیت الزام به صنعتی در ارتقای مشارکت ایران در زنجیره-های ارزشمند مناطق آزاد تجاریقابلیت

های خالق ارزش پذیری و قابلیت این مناطق برای پوشش فعالیتهای مشخص و محصور جغرافیایی، انعطاففعالیت در مکان

 در حالی که در ساختار شیفت،دهد. گیرد را کاهش میها صورت میج از این مکانای که )در داخل کشور، ولی( خارافزوده

تعلق گیرد و نه به فعالیت در  ارزش افزودهشده در جهت خلق آزماییگذار به عملکرد راستیتسهیالت اعطایی سیاست

 داردتری ای شمول گستردهنطقه، از منظر عدالت مگذارصورت، تسهیالت اعطایی سیاستهای جغرافیایی خاص. در این مکان

توانند در تعامل مثبت با مناطق آزاد ترابری می-های آزاد فرآوریزنجیره کاهش یابد.نیز و امکان سوءاستفاده از این تسهیالت 

 مند سازی تولید داخلی و جذب بازارهای صادراتی را ایفا نمایند.گرانه جهت توانتجاری، نقشی مکمل و تسهیل

 در ایران ی فرآوری و ترابریی یکپارچهشبکه اندازیراه _3

ی فرآوری و ترابری ی یکپارچهاندازی شبکهراه، از قابلیت باالیی جهت های نسبی سرزمینیزیتکشور ایران با دارا بودن م

 . انداندازی شیفت عنوان شدههای نسبی سرزمینی ایران جهت راه، برخی از مزیت7 شکلباشد. در )شیفت( برخوردار می
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 «شیفت» اندازیسرزمینی ایران جهت راههای نسبی برخی از مزیت .7 شکل

جهش  گذاری مشخص برایهدفبا افزاری افزاری و نرمگذاری جامع سختسیاستهای نسبی سرزمینی، مزیتدر کنار 

های ی زنجیرهتوسعهگذاری در هیسرما تیجذاب افزایشتواند به ی باال، میشده و دارای ارزش افزودهصادرات محصوالت فرآوری

 منجر گردد. ترابری -آزاد فرآوری

 در ایرانی فرآوری و ترابری یکپارچهی شبکهاندازی منافع راه 1_3

 گذاریسیاست در اصلی رویکردیک راهبرد بنیادی و تواند به می ی فرآوری و ترابری )شیفت(ی یکپارچهشبکهاندازی راه

، قابلیت آن را دارد که ظرفیت آن ملزومات یبا لحاظ کلیه ی یکپارچهسازی این شبکهد. پیادهتبدیل گرد ایران کشور کالن

 یو با ارتقای مشارکت ایران در زنجیرهت برساند المللی را به فعلیّای و بینایران جهت تبدیل شدن به هاب قدرتمند منطقه

منافع  باالیی برای کشور به همراه داشته باشد. درآمدزاییارزش جهانی، منبعی پایدار برای تولید ثروت ملی فراهم آورد و 

 عبارتند از:  ندر ایرا« شیفت»سازی اصلی پیاده

شده یفرآور ی محصوالتصادرکنندهخام به کشور ی کاالها و مواد اولیه خام و نیمهصادرکنندهکشور از  رانیاتبدیل  -1

 و انرژیمواد اولیه  یواردکنندهی باال و حتی ارزش افزوده و با

 مناطق دربه ویژه  کاالها فرآوری سود حاشیه طریق بازتوزیع از ای در کشورمنطقه عدالت زدایی و بهبودمحرومیت -2

 المللی بین و ملی ونقلحمل کریدورهای تأثیر تحت

ی کارخانجات و بالاستفاده تیظرف یسازفعالاز طریق  (34)مزیت مقیاس اسیاز مق یناشیی جوصرفه افزایش -3

 های موجود تولید و فرآوریکارگاه

 ای کشور وری ناوگان ریلی و جادهونقل و ارتقای بهرهفروشی حملمقابله با خام -4

 امنیتی( اجتماعی و هایداخلی کشور )و به تبع آن، رفع بحران هایاستان بین بستگی اقتصادیتقویت وابستگی و هم -5

  همسایه بین ایران و کشورهای اقتصادی و تقویت چسبندگی ایجاد -6

از فرصت  یحداکثر یاستفاده و زنی کشور، امتیازگیریآوری یک ابزار عملیاتی برای افزایش قدرت چانهفراهم -7

 «ی مشروطموازنه»اعمال سیاست ، و المللنیو تجارت ب کیلجست یها در حوزهابرقدرت کیژئواکونوم یهارقابت

                                                           
 د.شویکل حاصل م دیتولحجم  شیاشاره دارد که از افزا واحد کاال تولیدی نهیکاهش هز( به Economy of Scaleمزیت مقیاس ) 34
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افزاری و های مختلف سختگذاران در پروژهسرمایه مدیریت رقابت بینگذاری، سرمایه ی مشروط درموازنه منظور از

بین  35بازی همکارانه فرآیندیک گذاری، در های نیازمند سرمایهبه نحوی که تعیین اولویت پروژهافزاری در کشور است؛ نرم

های خاصِ دارای اولویت گذاری در پروژهو امتیاز سرمایهگذار و با لحاظ منافع ملی کشور انجام پذیرد دولت ایران و سرمایه

های سرزمینی های منطبق بر اولویتگذاری در سایر پروژه، به سرمایههابرداری از آنی بهرهنحوهگذار و برای یک سرمایه

 یکیبستر مناسب لجست سازی منافع ملی کشور،مبتنی بر بیشینهبه عالوه، شیفت قابلیت آن را دارد تا  ایران مشروط گردد.

چون ابتکار )هم المللنیو تجارت ب کیلجست یدر حوزه ایدن یبرتر اقتصاد یهاقدرت یهااستراتژیکمک به تحقق  یبرا

 ی جهانی اروپا( را فراهم نماید. کمربند و راه چین، مائوسام هند و دروازه

تواند می بین دو کشور امضا گردید(، 2021)که در سال  ایران و چینی ساله 25ی راهبردی نامهتوافقبه عنوان نمونه، 

قابلیت آن «  شیفت»اجرای صحیح  ی ارزش جهانی تعریف گردد.مشارکت ایران در زنجیره در این راستا و با رویکرد ارتقای

و  36فعاالنه تعاملبه را ی ایران و چین ساله 25ی راهبردی نامهایران و چین در توافقبازی بین دو کشور  ساختار را دارد که

به رهبری چین( سوق  39استکلبرگپیرو یا -رهبر)تعادل  و غیرهمسطح 38منفعالنهبه جای تعامل  (37)تعادل نشسطح هم

میزان انتفاع ایران از مشارکت به تواند ، میهای رقیب راه ابریشم چینمیزان همکاری ایران با ابرپروژهبه عنوان مثال،  دهد.

گذاری چین سرمایهمیزان تواند به می صادرات مواد خام و انرژی ایران به چینچنین، میزان راه ابریشم مشروط گردد. همدر 

ی چین به اروپا، و یا ساختهنیمهای و واسطهدر توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده جهت فرآوری کاالهای صادراتی 

اولویت در کریدورهای  واجدای ایران که ونقل ریلی و جادههای حملتکمیل زیرساختگذاری چین در توسعه و سرمایهمیزان 

  .مشروط گرددهستند، المللی بین

برخی ، A3در پیوست پوشی باالیی دارد. باالدستی کشور نیز انطباق و هماسناد ، با در ایران« شیفت»اندازی راه

اند. در پیوست ها قرار دارد، ذکر شدههبرد شیفت در راستای آنکه را« سند ملی آمایش سرزمین»های سرزمینی سیاست

A4 ،چنین در پیوست هماند. ذکر شده ی فرآوری و ترابری در ایرانی یکپارچهاندازی شبکههای راهملزومات و چالشA5، 

 اند. ذکر شده ی فرآوری و ترابریی یکپارچهعناوین پیشنهادی جهت پژوهش در موضوع شبکه

 در ایرانقابل توسعه ترابری -های آزاد فرآوریاز زنجیره هایینمونه 2_3

)شیفت(  یو ترابر یفرآور کپارچهیشبکه باالیی برای ایفای نقش در  یهاایران، از قابلیت یهاها و شهرستاناستانی عمده

توانند به عنوان نقاط مبدأ های مختلف کشور میاقلیمی، شهرستان-های جغرافیاییمتناسب با پتانسیلبرخوردار هستند. 

عالوه فعالیت داشته باشند. های مختلف کاالیی برای گروهترابری -های آزاد فرآوریهای تولیدی باالدستی( در زنجیره)بنگاه

توانند به عنوان نقاط مبدأ رها به ویژه کشورهای همسایه نیز میهای داخلی ایران، مناطق واقع در سایر کشوشهرستانبر 

محور ی عدالتهای توسعهاقلیمی و نیز اولویت-های جغرافیاییهمچنین، متناسب با پتانسیل محسوب گردند.های آزاد زنجیره

قرار های آزاد زنجیرهدی ی اقتصادر چرخه ،یفرآور یهاقطبتوانند به عنوان می ایرانهای مختلف ای، شهرستانمنطقه

اقلیمی برخوردار نباشند؛ با این های نسبی درونممکن است از مزیت ی کشورهاستانشهر یبرخ. الزم به ذکر است گیرند

 یدورهایکرونقل، و مجاورت با های حملیی، دسترسی مناسب به شبکهایجغرافخوب  تیوقعحال، به دالیلی همچون م

 ی ازهایدر ادامه، نمونهاشند. ب یفرآور یهاقطب یهای مناسبی جهت توسعهاز ایران، گزینهالمللی عبوری بین تیترانز

 شوند. می ذکرهای مختلف کاالیی و نقاط مبدأ داخل و خارج ایران ترابری برای گروه-های آزاد فرآوریزنجیره

 کشاورزیی شدهیفرآورمحصوالت ترابری جهت صادرات -های آزاد فرآوریی زنجیرهتوسعه

                                                           
35 Cooperative Game 
36 Active Interaction 
37 Nash Equilibrium 
38 Passive Interaction 
39 Stackelberg Equilibrium 
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، معتدل و مرطوب، گرم و خشک ،سرد و کوهستانیبه عنوان کشوری پهناور و برخوردار از چهار اقلیم متنوع )ایران، کشور 

ایران یکی از پنج کشور جهان است که . ی استصنعت کشاورزدر و استثنائی  نظیرهای بیدارای پتانسیل(، مرطوب گرم وو 

تقریباً باکیفیت امکان تولید  رغمعلی. [14] باشـدکشاورزی جزء تولیدکنندگان عمده میمحصول  20در تولید بـیش از 

ی در حوزه کشورهای نسبی اقلیمی مزیتاز ، در ایران سیریگرمو نیمهسیری مناطق معتدل، گرم انواع محصوالت یتمام

محصوالت کشاورزی  .آیدی بهینه به عمل نمیاستفاده و...( آب قابل استحصال ،قابل کشت وسیع اراضیچون مهکشاورزی )

 به عالوه،شوند. و با انجام فرآوری اندک به بازارهای جهانی صادر می بندی مناسببه صورت فله و بدون بسته ایران، اکثراً

ی کشاورزی در رسد. حوزهمی %30به حدود  ، بسیار باالست و مطابق با آمار،میزان ضایعات محصوالت کشاورزی در ایران

ای را در تولید محصوالت ، جهش قابل مالحظهترابری کشاورزی-های فرآوریی زنجیرهتوسعهایران قابلیت آن را دارد که ضمن 

ی ، عالوه بر ایجاد اشتغال پایدار صنایع تبدیلی و تکمیلی . توسعهتجربه نمایدو ایجاد ارزش افزوده ی کشاورزی شدهفرآوری

، محصوالت افزایش زمان ماندگاری، ضایعات محصوالت کشاورزیدر مناطق مختلف شهری و روستایی، سبب کاهش 

 .[15]گردد.  میر بازارهای صادراتی درآمد ارزی قابل توجه ناشی از افزایش سهم دبخشی به سبد محصوالت و تنوع

نایع تبدیلی و تکمیلی در چهار گروه، ، صجهاد کشاورزی دفتر صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارتبندی بر اساس طبقه

، کیک و کلوچه، دی غالت و حبوباتبنبسته، فرنگیگوجه رب) زراعی یشدهمحصوالت فرآوری -الف شوند:بندی میطبقه

آوری عمل، بندی خرمـابسته) باغی یشدهفرآوریمحصوالت  -و...(، ب زمینیهای سیبفرآورده، امای خههشی از دانکروغن

محصوالت  -و...(، ج گیاهان دارویی، فرآوری بندی زعفرانبسته، های زیتونفرآورده، کمپوت، ات و اسانسعرقی، شکبارخ، پسته

شیالتی  یشدهفرآوریمحصوالت  -دهای گوشتی و...(، بندی دام طیور، فرآوردههای لبنی، بسته)فرآورده دامی یشدهفرآوری

 .[16]و میگو، پودر ماهی و...(  کنسرو ماهی)

 افق های مختلف کشور در سالکشاورزی در شهرستانمجموع تولیدات ونقل کشور، بر اساس نتایج مطالعات جامع حمل

ی ترابری در حوزه-های آزاد فرآوریاندازی زنجیرهدر صورت راه .استبرآورد شدهدر سال میلیون تن  150بالغ بر  1414

های بکهبا ش بندی و...(بندی، رده)صنایع تبدیلی، بسته های فرآوری کشاورزیمند قطبو برقراری ارتباط نظام کشاورزی

ی فرآوری و ایجاد ارزش چرخهقابلیت ورود به ، نه تنها بخش قابل توجهی از این حجم انبوه ایونقل ریلی و جادهحمل

و با درآمد ارزی ی مذکور تناژ برآوردشده از فراتر حجمیدر تولیدات کشاورزی یابی به دست بلکه، یابدرا میی باالتر افزوده

  است.  پذیرامکانای تولیدات کشاورزی ت فلهبه مراتب باالتر از صادرا

 ی پتروشیمیشدهترابری جهت صادرات محصوالت فرآوری-های آزاد فرآوریی زنجیرهتوسعه

یکی ، به عنوان جهان نفت خامذخایر  %10,5جهان و حدود  ذخایر ثابت گاز طبیعی %16,8با داشتن حدود کشور ایران، 

صنایع پتروشیمی، که مواد اولیه خود را از نفت خام یا . [17] شودشناخته می دنیامنابع نفت و گاز  گانزرگترین دارندباز 

؛ باشندمیدستی شامل صنایع باالدستی و پایینهای تأثیرگذار اقتصادی هستند و رانجزو پیشکنند، گاز طبیعی تأمین می

های فرصتارزش افزوده باالتر و حصوالت نزدیک به بازار مصرف متمایل شویم، دست و مایینبه نحوی که هرچه به سمت پ

شوند و شامل تقسیم میدو بخش پلیمری و شیمیایی  به ،دستی پتروشیمیصنایع پایینگردد. ی حاصل میشغلی بیشتر

الیاف و ها، و حالل یمواد شیمیای، کود و سموم، رنگ و رزین، الستیک، پالستیکباشند: صنایع های ذیل میزیرمجموعه

یکی از صنایع پالستیک، الزم به ذکر است که  .[18] و شوینده کامپوزیتی، و بهداشت یآرایشی، شیمیای یداروهای، نساج

محسوب  و ایجاد ارزش افزوده(کاالها )به عنوان صنعتی مهم در فرآوری  بندیبسته صنعتمکمل های صنعتی و رانپیش

 گردند. می

صادرات مواد خام نسبت به  دستی پتروشیمینهایی در صنایع پایین تمحصوال یمیزان ارزش افزودهه طور متوسط، ب

وجود پتانسیل باالی صنایع غم رعلی .[19] باشدمی %400از  فت خام بیشنسبت به صادرات نو  %034پتروشیمی بیش از 

برخی از این  آید.ی بهینه به عمل نمیهای نسبی کشور در این حوزه استفادهدستی پتروشیمی در ایران، از مزیتپایین

ی پتروشیمی شدهترابری جهت صادرات محصوالت فرآوری-های آزاد فرآوریی زنجیرهایران در توسعههای نسبی مزیت
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، وجود دستیپایین های تولیدیواحدو  هاکارخانهوجود ظرفیت خالی ، به مواد اولیه مورد نیاز در کشور دسترسی عبارتند از:

، و وجود بازار بسیار شیمیایی پلیمری و هایحوزهکرده متخصص در نیروی انسانی تحصیلبنیان تخصصی و های دانششرکت

 . المللیو بین ایمناسب منطقه

گذاری سرمایهباالی حجم های جغرافیایی و نیاز به ها با محدودیتی آنتروشیمی )که توسعهپبرخالف صنایع باالدستی 

وجود دارد. در تمام نقاط کشور  پتروشیمی دستیهای صنایع پایینها و کارگاهکارخانهی توسعهپذیری امکانمواجه است(، 

های ایجاد یکپارچگی قطبی پتروشیمی و شدهی محصوالت فرآوریترابری در حوزه-های آزاد فرآوریاندازی زنجیرهراه

را به همراه در این حوزه زایی باال ارزش افزوده و اشتغال تواندمیو بازارهای صادراتی، کشور ونقل های حملفرآوری با شبکه

 داشته باشد. 

 ی نساجی و پوشاکشدهترابری جهت صادرات محصوالت فرآوری-زاد فرآوریهای آی زنجیرهتوسعه

های فراوان آفرینی، فرصتتواند ضمن ارزش، میی صنایع نساجیترابری در حوزه-های آزاد فرآوریی زنجیرهتوسعه

ر صورت آن است که د یدهندههای مجلس شورای اسالمی نشاناشتغال را در کشور فراهم آورد. نتایج مطالعات مرکز پژوهش

مواد صادرات جای  به (پوشو کف ، چرمفرش پوشاک، انواعی نساجی )همچون شدهمحصوالت فرآوریجایگزینی صادرات 

 . [20] خواهد شد پنج برابردرآمد صادراتی به طور میانگین حدود پتروشیمی مصرفی در این صنعت،  خام

و  منسوجات خانگیچرم، انواع  ،پوشاک، فرشمتنوع و متعددی همچون  هایشاخه، از صنایع نساجی دستیبخش پایین

به الیاف طبیعی و الیاف مصنوعی قابل ی موردنیاز در صنایع نساجی، مواد اولیهگردد. تشکیل می منسوجات صنعتی انواع

ی، از طریق عنوان مواد اولیه طبیع بهاست که پنبه، پشم و سایر مواد سلولزی تقسیم هستند. الیاف طبیعی، عمدتاً شامل 

نقش گردند. ؛ در حالی که الیاف مصنوعی، از طریق تولیدات پتروشیمی تأمین میشوندهای کشاورزی و دامی تأمین میبخش

در حال حاضر، ، قابل توجه است. نساجی یتبدیلی و تکمیلی حوزه صنایع ی بسیاری ازاده اولیهبه عنوان میگاه پنبه و جا

د گردزبکستان( تأمین میکشور احدود نیمی از نیاز ایران به الیاف پنبه، در داخل کشور و نیمی از طریق واردات )عمدتاً از 

، این کشورها از CISکشورهای طریق ی کشور از الزم به ذکر است که با وجود تأمین بخش مهمی از نیاز فعلی پنبه. [20]

دلیل محصور بودن در این کشورها به به ایران برخوردار هستند.  آنو صادرات پنبه قابلیت به مراتب باالتری جهت تولید 

و در صورت ایجاد باشند میدردسترس مواجه  یبازارها شدید های آزاد، عمالً با محدودیتخشکی و عدم دسترسی به آب

افزایش دسترسی به  در افزایش صادرات پنبه به ایران و استفاده از این فرصت جهتباالیی  قابلیت، زیرساختیبستر مناسب 

در بسیاری از مناطق ایران به ویژه مناطق شمال  ی پنبههای فرآوری نساجی با پایهی قطبتوسعهد. المللی دارنبازارهای بین

سازی جهت یکپارچهدر این مناطق ای ریلی و جادهونقل شبکه حملی آن، توسعهمتناسب با و  ،ی کشورشرقی و جنوب شرق

محصوالت نساجی  ترابری-های آزاد فرآوریزنجیرهیری گتواند منجر به شکلدستی، میهای مختلف باالدستی و پایینبخش

)به ویژه صادرات از سواحل جنوبی کشور( گردد و صادراتی  مختلف بازارهایو به مقصد  CISو پوشاک از مبدأ کشورهای 

رزش ی اای در مناطق مذکور، و نیز افزایش مشارکت کشور در زنجیرهرشد شکوفایی اقتصادی و عدالت منطقه ی آن،نتیجه

 جهانی خواهد بود. 

و  مدیترانه یحوزههمسایگان غربی ایران،  از طریق همکاری باترابری -های آزاد فرآوریی زنجیرهتوسعه

 قفقاز

 مطرح هستند. اروپا و روسیه بازارهای صادراتی  باایران  ارتباطیهای عنوان دروازهی مدیترانه و قفقاز، به کشورهای حوزه

شود. از این رو، تکمیل کریدور ریلی نام برده می دروازه تجارت ایران با اوراسیابه عنوان ارمنستان از جمهوری آذربایجان و 

آهن جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از اولویت باالیی در طراحی شبکه ریلی کشور جنوب در ایران و اتصال آن به راه-شمال

های صادراتی، از همسایگان غربی و شمال غربی ایران، عالوه بر فرصتبه عنوان ... برخوردار است. همچنین ترکیه، 

ترابری برخوردار هستند. به عنوان نمونه، کشور -های آزاد فرآوریهای مناسبی برای تأمین مواد اولیه در مبدأ زنجیرهپتانسیل

ی مربوط ی اولیهاست. فسفات، مادهتن برآورد شدهباشد که میزان آن تا صدها میلیون سوریه دارای معادن عظیم فسفات می
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به بسیاری از محصوالت ساختمانی و شیمیایی فرآوری شده )همچون انواع کاشی و سرامیک و انواع کودهای شیمیایی( است. 

ن معادن به استخراج فعلی ایران از ایدارد، را  هیتن فسفات از معادن سور اردیلیم 1,2مجوز استخراج با وجود آن که ایران 

ای به مراتب نظیر، استفادهفرصت کم همین، از های اخیردر سال ، در حالی که روسیهرسدهزار تن در سال می 250کمتر از 

خراج فرآوری، و بازاریابی، برای افزایش ظرفیت استونقل، حملی کامل رسد زنجیرهبه نظر می .[21] استداشتهبیشتر از ایران 

توسعه و تکمیل است. سازی نشدههای مربوطه، طراحی و پیادهی صادرات ایران از فرآوردهفسفات از مبدأ سوریه و توسعه

های فرآوری در داخل کشور و نیز بازاریابی سازی قطبونقل ریلی در کشورهای سوریه و عراق، تأسیس یا فعالی حملشبکه

-ی آزاد فراوریی یک یا چند زنجیرهمختلف، راهکارهایی هستند که در قالب توسعه مناسب صادراتی از ایران به کشورهای

 ترابری قابل انجام هستند. 

 گیریبندی و نتیجهجمع _4

گذاری منسجم و ی ارزش در ایران، فقدان سیاستهای موجود در مدیریت زنجیرههای اساسی چالشیکی از ریشه

نگر سیستمی ی ارزش است. اتخاذ نگرش جامعهای مرتبط با مدیریت زنجیرهحوزه افزاری درافزاری و سختی نرمیکپارچه

گذاری اطالعات های تولید و توزیع از طریق ایجاد هماهنگی در تصمیمات، اشتراکگذاری یکپارچه در حوزهو رویکرد سیاست

در  ی مناطق مختلف کشورعادالنهارکت مشهای مذکور و در نتیجه، افزایش تواند به رفع چالشگذاری منابع، میو اشتراک

، به )شیفت( «ی فرآوری و ترابریی یکپارچهشبکه»ی ی کمک شایانی نماید. در یادداشت حاضر، ایدهارزش جهان یهریزنج

هدف اصلی این شبکه، است. محور و پایدار ایران، پیشنهاد شدهراهبرد بنیادی برای شکوفایی اقتصادی عدالتکالنعنوان یک 

ای به منظور افزایش مشارکت در منطقه عدالت های نسبی سرزمینی با رویکرد ارتقایی بهینه از مزیتعبارتست از: استفاده

ی باشد. هر زنجیرهمی« ترابری-های آزاد فرآوریزنجیره»مند متشکل از ای نظامی ارزش جهانی. این شبکه، سامانهزنجیره

شده در مقصد هایی است که از تأمین کاالی خام در مبدأ تا فروش محصول فرآوریعالیتی فترابری، شامل کلیه-آزاد فرآوری

های تشویقی و تنبیهی مربوط به این اجزا ترابری و سیاست-های آزاد فرآوریگردد. کلیه روابط بین اجزای زنجیرهانجام می

« ی جامع امتیازدهیسامانه»قیم و غیرمستقیم، در بستر های مستو یارانه هااتیمال ها،ها، بخشودگی، معافیتفاتیجمله تخف از

 . گردندو تخصیص میشیفت تعریف 

ی ی گستردهالمللی عبوری، شبکهی ترانزیت بینالعاده، همچون موقعیت ویژههای نسبی فوقکشور ایران، با داشتن مزیت

بنیان، از ظرفیت بسیار باالیی در های دانشابلیتمندی از انرژی و نیروی کار ارزان، و قای، بهرهونقل ریلی و جادهحمل

ی ملزومات آن، قابلیت آن را دارد که ظرفیت ایران با لحاظ کلیه« شیفت»سازی پیاده برخوردار است.« شیفت»اندازی راه

ی ارزش زنجیرهالمللی را به فعلیّت برساند و با ارتقای مشارکت ایران در ای و بینجهت تبدیل شدن به هاب قدرتمند منطقه

برخی منافع باالیی برای کشور به همراه داشته باشد.  جهانی، منبعی پایدار برای تولید ثروت ملی فراهم آورد و درآمدزایی

ی محصوالت ی کاالهای خام به صادرکنندهدر ایران عبارتند از: تبدیل کشور از صادرکننده« شیفت»سازی راهبرد پیاده

جویی ناشی از مقیاس ای در کشور، افزایش صرفهزدایی و بهبود عدالت منطقهی باال، محرومیتزودهشده و با ارزش اففرآوری

ای کشور، وری ناوگان ریلی و جادههای موجود، ارتقای بهرهی کارخانجات و کارگاهسازی ظرفیت بالاستفادهاز طریق فعال

زنی کشور در ن و کشورهای همسایه، و نیز افزایش قدرت چانههای کشور و نیز بین ایراایجاد چسبندگی اقتصادی بین استان

 المللی. ای و بینمعادالت منطقه
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 پیوست

 ونقلفروشی حملخام: A1پیوست 

ونقل سنگ گردند. حملونقل در گروه کاالهای مختلف ذکر میفروشی حملهایی از خامتر شدن موضوع، مثالبرای روشن

این کاالی خام، و بدون هیچ  از شود. بخشیمیی ریلی کشور را شامل درصد کل حمل بار شبکه 70آهن، به تنهایی بیش از 

ی شود. بدیهی است این نحوهگونه عملیات فرآوری، مستقیماً از معادن به مقصد بازارهای صادراتی خارج از کشور حمل می

 گردد. به عالوه، بخشی دیگر از اینونقل محسوب میفروشی حملونقل ریلی، مصداق خامی حملاستفاده از ظرفیت شبکه

گردند. محصوالت این کارخانجات، کاالی خام، جهت تأمین خوراک کارخانجات فوالدسازی، به این کارخانجات ارسال می

خام همچون شمش آهن، اسلب، ورق فوالدی و... هستند که قابلیت آن را دارند که ضمن استفاده در عمدتاً محصوالت نیمه

خام، باالتری خلق کنند؛ با این حال، درصد قابل توجهی از این محصوالت نیمهی بسیار دستی فوالد، ارزش افزودهصنایع پایین

، نه تنها شوند. در این حالتای به مقصد بازارهای صادراتی گسیل داده میونقل ریلی و جادههای حملبا استفاده از شبکه

مصداق  ی،تا مقاصد صادرات جات فوالداز کارخانخام ونقل جهت جابجایی محصوالت نیمههای حملاستفاده از ظرفیت شبکه

 استفاده از ظرفیت محدود ی تأمین()به دلیل عدم فرآوری در انتهای زنجیره بلکه شود،یونقل محسوب محمل یفروشخام

ونقل محسوب حمل یفروشخام قیاز مصاد زیخام سنگ آهن از معادن به کارخانجات ن یکاال ییابجاها جهت جاین شبکه

ای و ریلی ونقل جادههای حملونقل، به طور وسیع در استفاده از ظرفیت محدود شبکهفروشی حملل خاممعض .دگردیم

و  یو کاش شهیش هیانواع مواد اول مان،یس نکریکل ،ینیی)انواع سنگ خام تز یساختمانکشور برای جابجایی گروه کاالهای 

نفت،  ی)مشتقات اصل یمیپتروش ،بها و...()کنسانتره و گندله انواع فلزات، خاک و سنگ خام فلزات گران یمعدن ،و...( کیسرام

 یابد و دارای مصادیق فراوان است. عینیت می (یالتیو ش یدام ،یباغ ،ی)محصوالت خام زراع یکشاورز، و گوگرد و...( ر،یق

 ی فرآوری و ترابری رچهی یکپاونقل در شبکهگذاری کالن حملسیاست: A2پیوست 

ای ترکیبی ونقل چندگونهای یا سیستم حملگونهونقل تکتواند با استفاده از سیستم حملمی« شیفت»جابجایی کاال در 

ونقل، های حملدریایی و...( انجام گردد. از میان گونه-ریلی-ایهوایی، جاده-ایدریایی، جاده-ریلی، ریلی-ای)همچون جاده

نقل در ، به عنوان چارچوب اصلی حملتوسعه کیاستراتژ یهاو حلقه یاتیح یهااز شبکه یکیعنوان ه ب سیستم ریلی،

استهالک  ،یانرژ یهادر مصرف حامل ییجوصرفه ،یطوالن یرهایحمل بار انبوه در مس تیقابلگردد. تعریف می« شیفت»

 شوند.ای محسوب میی جادهریلی نسبت به گونه سبز یگونهی، از مزایای ارزشمند طیمحستیزپایین  یکمتر، و آلودگ

ونقل جهت پوشش حمل یاصل یکرهیبه عنوان پتوانند بندی قابل اطمینان( می)برخوردار از زمان یابرنامه یبار یقطارها

در سطح باالتر، به تواند ریزی حرکت این ناوگان ریلی، میبرداری قرار گیرند. برنامهمورد بهره« شیفت»های آزاد در زنجیره

های بسیار طوالنی( ونقل دریایی )به عنوان یک گونه با ظرفیت باالتر حمل انبوه کاال در مسافتی حملصورت یکپارچه با گونه

تواند می یاجاده در ابعاد زمانی و مکانی صورت پذیرد. از طرف دیگر، در سطح پایین ناوگان ریلی مذکور، سیستم حمل بار

به کار گرفته شود. با توجه به موارد مذکور و ، های آزاددهنده به زنجیرهای سرویسی برنامهقطارها یکننده هیبه عنوان تغذ

« ونقلحمل ینظام سلسله مراتب»، مفهومی تحت عنوان «شیفت»ونقل در های مختلف حملبر اساس عملکرد موردانتظار گونه

که با گذار از  است عملکردی یسه طبقهونقل، شامل نظام سلسله مراتبی حمل گردد.ی یکپارچه تعریف میدر این شبکه

یابد. این سه طبقه عبارتند یی افزایش میایوشش جغرافونقل کاهش و پحملی گونه تیظرفتر، ی پایینی باالتر به طبقهطبقه

 از:

ای با های باری برنامه، حرکت کشتیی عملکردیونقل دریایی(: در این طبقهی حملیی )گونهباال عملکردی یهطبق

های آزاد ونقل بارهای انبوه مربوط به زنجیرهالمللی( به منظور حملهای طوالنی )معمواًل بینظرفیت نسبتاً زیاد در مسافت

یری و ریزی تسهیالت بارگریزی انبارهای بنادر، و برنامهها، برنامهبندی حرکت کشتیگردد. زمانترابری انجام می-فرآوری

 پذیرد. ی عملکردی صورت میها در این طبقهی کشتیتخلیه
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به منظور  یابرنامه یقطارهای عملکردی، حرکت ونقل ریلی(: در این طبقهی حملمیانی )گونه ی عملکردیهطبق

)معموالً داخل  های نسبتاً طوالنییافته و در مسافتترابری، به صورت تجمیع-های آزاد فرآوریونقل محصوالت زنجیرهحمل

قابل قبول هستند و با  نانیاطم تیقابلی ریلی و عبور از شبکه تیاولو نیباالترگردد. این قطارها، دارای سرزمین( انجام می

را  نیسرزم ینقاط مرزی شبکه و اصل کیمراکز لجستی، به بنادر اصل یدسترسی، وبرگشترفتبه صورت مداوم  یدهسیسرو

 باشد. یی میباال عملکردی یهطبقشده با آهنگی یکپارچه و همبندزمانی ن ریلی مذکور، دارای برنامهنمایند. ناوگافراهم می

ونقل کاال در ای حملجادهناوگان ی عملکردی، حرکت در این طبقه :(ایونقل جادهی حملپایینی )گونه عملکردی طبقه

ای مذکور، ضمن گردد. ناوگان جادهسرزمین انجام مینقاط مختلف حداکثری  جغرافیاییپوشش و با  کوتاه یهامسافت

ی عملکردی میانی هستند و دارای ناوگان ریلی در طبقه یکنندههیتغذونقل ترکیبی، ی و حملکیلجست مراکزبه  یدسترس

 باشند. می عملکردی یهطبقشده با آن آهنگی یکپارچه و همبندزمانی برنامه

نشان داده « شیفت»در  ونقلحمل ینظام سلسله مراتب، تصویری شماتیک از طبقات عملکردی مربوط به 8 شکلدر 

 است.شده

 

 «شیفت»در  ونقلحمل ینظام سلسله مراتبتصویری شماتیک از طبقات عملکردی مربوط به  .8 شکل

 ، عبارتند از:«شیفت»در  ونقلحمل ینظام سلسله مراتببرخی ملزومات 

 ونقل ریلی ونقل دریایی و حملهای حملها با ایجاد یکپارچگی مکانی و زمانی بین گونهپوشش مناسب زنجیره 

 ای ونقل جادهونقل ریلی و حملهای حملها با ایجاد یکپارچگی مکانی و زمانی بین گونهپوشش مناسب زنجیره 

 هاشده با اولویت پوشش زنجیرهبندی از پیش اعالمای با مسیرها و زمانتعیین قطارهای برنامه 

 ای، و مسیر قطارهای برنامههای لجستیک در ها و دهکدهها با توسعه و تکمیل پارکپوشش مناسب زنجیره

 ایجاد یکپارچگی مکانی و زمانی بین حرکت قطارها و فعالیت مراکز لجستیک

 ای ونقل ریلی و جادهگذاری رقابتی برای حملطراحی سازوکار مناسب قیمت 

ای آزاد هونقل محصوالت زنجیرهونقل ریلی( در حملی حملی عملکردی میانی )گونهگونه که اشاره شد، طبقههمان

 ریدر طول مس ،ی عملکردیی در این طبقهابرنامه یاز قطارها کیهرترابری، نقش اساسی و ویژه را بر عهده دارد. -فرآوری

بار  انیجر یقطارها بر اساس الگواین  جه،یدهد. در نتمیرا پوشش  یترابر-یآزاد فرآوری هریچند زنج ای کیاز  یخود بخش

اساس، در  نیشوند. بر امی یزیرو برنامه 40یردهیمس یو ترابر یفرآور یهکپارچی یکل شبکه در ،آزاد یهارهیحاصل از زنج

 41مجدد یردهیجهت مس دیجد طیبا شرا یانطباق و سازگار تیبار، قابل انیو جر هارهیزنج یتقاضا یالگو رییصورت تغ

 تیهستند و با توجه به ماه رییقابل تغ یبه سادگ ،یابرنامه یقطارها یرهایمس گرید عبارت وجود دارد. به یابرنامه یقطارها

                                                           
40 Routing 
41 Re-routing 
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 ان،یجر یالگو راتییباال در مواجهه با تغ یری. انعطاف پذباشندیبرخوردار م ییباال یریپذاز انعطاف ،یلیر ستمیس یاشبکه

از  یمندبهره رای. زشودیموجود در آن محسوب م آزاد یهارهیو زنج یو ترابر یفرآور کپارچهیشبکه  یبرا یاساس یتیمز

 گردد؛یخاص محدود نم ییایجغراف یهاحوزه فعالیت در در چارچوب ،آزاد یهارهیشبکه به زنج گذاراستیس ییاعطا التیتسه

 .اردآزاد وجود د یدورهایکر زیو ن یدر مناطق آزاد تجار ییاعطا التیاستفاده از تسه برایکه  یتیمحدود

، «شیفت»ونقل محصوالت در افزاری مناسب جهت حملهای نرمافزاری، طراحی سیاستگذاری سختعالوه بر سیاست

ی رقیب گذاری برای دو گونهها، طراحی سازوکار مناسب قیمتترین این سیاستحائز اهمیت فراوان است. یکی از مهم

گذاری ، به طور مستقیم به بهینگی این قیمت«شیفت»ن کاال در ی جریاای است. ایجاد الگوی بهینهونقل ریلی و جادهحمل

کنند با یکدیگر تفاوت زیاد های پنهان که به جامعه تحمیل میونقل، از منظر هزینهی حملرقابتی وابسته است. این دو گونه

 است. ای با یکدیگر مقایسه شدهونقل ریلی و جادههای پنهان حمل، هزینه9 شکلدارند. در 

 

 شودای که به جامعه تحمیل میونقل ریلی و جادههای پنهان حملزینهه .9 شکل

ی رقیب ریلی برای یک نوع کاالی مشخص در دو گونهونقل های حملگذاری رقابتی تعرفه، سازوکار قیمت«شیفت»در 

ی فرآوری محصوالت حاصل از آن ها، و میزان درجههای پنهان تحمیلی گونهتواند متناسب با نوع کاال، هزینهای میو جاده

ای برای ل جادهونقدهد که اوالً استفاده از حملی تعادل رقابت را به سمتی سوق میکاال طراحی گردد. طراحی مذکور، نقطه

شده در یک های طوالنی و مسیرهای دارای جایگزین ریلی مقرون به صرفه نباشد؛ ثانیاً در صورتی که کاالی حملمسافت

ونقل کاهش یابد )و برعکس(. در نتیجه، سازوکار ی حملهای بارنامهباال قرار گیرد، تعرفه ی آزادِ دارای ارزش افزودهزنجیره

ترابری را در -های آزاد فرآوریگردد، زنجیرهاعمال می« ی جامع امتیازدهیسامانه»ونقل، که در حمل گذاری رقابتیقیمت

های متوسط و ونقل در مسافتی سبز ریلی برای حملی فرآوری محصوالت و نیز استفاده از گونهراستای افزایش درجه

ها و قیمت هزینه 42سازیانطباق مناسبی با سیاست درونی ونقل، سازوگاری ودهد. این الگوی فرآوری و حملطوالنی سوق می

 ی انرژی دارد. های انرژی و ایجاد عدالت در تخصیص یارانهحامل

گذاری رقابتی به میزان ارتقای زیرساخت و های تشویقی و تنبیهی مورداستفاده در سازوکار قیمتدر بلند مدت، سیاست

تواند سبب افزایش ای بستگی دارد. تداوم سازوکار مذکور، میهای ریلی و جادهونقل توسط گردانندگان شبکهتسهیالت حمل

و نیز « شیفت»ی محورهای ریلی دارای اولویت در ونقل سبز ریلی و در نتیجه، تسریع در توسعهدرآمد سیستم حمل

 المللی عبوری از سرزمین گردد. کریدورهای ترانزیت بین

  «سند ملی آمایش سرزمین»ینی سرزم هایسیاست: شیفت و A3پیوست 

هجری خورشیدی،  1424ی کشور در افق ترین اسناد باالدستی توسعهبه عنوان یکی از مهم« سند ملی آمایش سرزمین»

 ها قرار دارد، که عبارتند از:مورد از آن 14، در راستای «شیفت»ی راهبرد و سیاست سرزمینی است که ایده 24حاوی 

 و جهان منطقه یبا کشورها یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یسایو مناسبات س هاوندیو ارتقاء پ جادیا 

                                                           
42 Internalization 
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 یالمللنیو ب یامنطقه یتیترانز یهاکشور در شبکه گذرراه ینقش مفصل تیتقو 

 ژهیوه ب یجهان یدر بازارها کشوری المللنیب گاهیو ارتقاء جا یالمللنیب دیتول دیجد یهارهیزنج جادیو ا یسازشبکه 

 یالمللنیو ب یات منطقهالو توسعه مباد یانرژ نهیدر زم

 نیسرزم یهاها و تخصصتیقابل ها،تیبه اقتصاد متناسب با مز یبخشتنوع 

 یصنعت یهاتیفعالی یرهبه زنج یدهکشور و شکل عیاستقرار صنا یدهسامان 

 یت کشاورزالمحصو دیتول یقلمروها ییفضا ییبازآرا 

 یسطحچند و یچندمرکز یبه شبکه یمرکزاز تک نیسرزم یشهر یشبکه یالگو رییو تغ ییتمرکززدا 

 روستاهامحور بودن  دیتول تیو ماه ییایبر ارتقاء پو دیدر روستاها با تأک تیحفظ و جذب جمع 

 تیو جمع تیفعال استقراری هامتناسب با کانون کیو لجست یبیونقل ترکشبکه حمل یستگویو پ یدهسازمان 

 و سواحل  یبردراه ریجزا ،یمناطق مرز ژهیتراکم به ودر مناطق مستعد کم تیفعال یتوسعهت و یجمع شیافزا

 یجنوب

 گرامحور و مردمعدالت ینیسرزم نیراو نظام حکم یاجتماع هیارتقاء سرما 

 یمالاس -یرانیا تیو ارتقاء هو یانسجام مل تیتقو 

 جانبه و بازدارندههمه تیامن نیتأم 

 نیسرزم یپهنه در تیو فعال تیدر استقرار جمع رعاملیو پدافند غ یمات دفاعحظات و الزاالم تیرعا  

 ی فرآوری و ترابری در ایرانی یکپارچهاندازی شبکهراه هایملزومات و چالش: A4پیوست 

 ی فرآوری و ترابری )شیفت( در ایران عبارتند از: ی یکپارچهاندازی شبکهبرخی از ملزومات اصلی راه

  ی جامع امتیازدهی شیفتسازی سامانهطراحی و پیادهلزوم 

 نظارت بر حسن ی و ترابر-یفرآور یهارهیزنجاندازی راهاز دولتی جهت حمایت  یهامشوقو اعطای  یطراح لزوم

 ی آناجرا

 ی به بخش خصوصی ترابر-یفرآور یهارهیزنج لزوم واگذاری مدیریت 

 یترابر-یفرآور یهارهیمختلف زنج یاجزا نیب کیستماتیس یلزوم هماهنگ 

 هارهیزنج یسازیداخل و خارج کشور( به منظور درون ی)اعم از مباد یدر مباد یگذارهیزوم سرمال 

 تیترانز یدورهایکرای و نیز لحاظ مجاورت با های فرآوری با رویکرد عدالت منطقهی قطبیابی بهینهلزوم مکان 

 المللی عبوری از ایرانبین

 در ایران عبارتند از: « شیفت»اصلی پیش روی های برخی از چالش

  یترابر-یفرآور یهارهیزنج نفعانیعادالنه منافع ذ عیجهت توز یو رقابت یزشیانگ یهاسازوکار یطراحدشوار بودن 

 هارهیزنج یخام در مباد یکاال یاز تداوم عرضه یکاف نانیبه کسب اطم ازین 

  تیفیو ک متینظر قماز  رقابتبا  جهانی یدر بازارها هارهیزنج ییمحصوالت نهاوجود رقبای جدی برای 

 ای و دریایی کشورونقل ریلی، جادههای حملافزاری شبکهافزاری و نرمهای سختضعف زیرساخت 
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 ی فرآوری و ترابریی یکپارچهجهت پژوهش در موضوع شبکه پیشنهادیعناوین : A5پیوست 

 ی فرآوری و ترابری عبارتند از: ی یکپارچهبرخی عناوین پیشنهادی جهت پژوهش در موضوع شبکه

 ی فرآوری و ترابریی یکپارچهطراحی شبکه یبندی ریاضی مسئلهفرمول -

 شده ی مفهوم ماتریس تقاضای فرآوری، با لحاظ مبدأ، مقصد، نوع کاالی خام، و نوع محصول فرآوریتوسعه -

 ی فرآوری و ترابریی یکپارچههای فرآوری در شبکهی قطبیابی بهینهی مکانهمسئل -

ی فرآوری ی یکپارچههای ریلی کشور با لحاظ شبکههای توسعه )احداث و ارتقای ظرفیت( زیرساختسنجش اولویت -

 و ترابری

ی ونقل در شبکهمراتبی حمللسلهیابی به نظام سای با رویکرد دستونقل ریلی و جادهگذاری حملی قیمتمسئله -

 ی فرآوری و ترابرییکپارچه

 گونی بازار صادراتیترابری با لحاظ ناهم-های آزاد فرآوریی تعیین کیفیت و قیمت محصوالت زنجیرهمسئله -

 های زیرساخت وی فرآوری و ترابری با لحاظ محدودیتی یکپارچهونقل پویا در شبکهگذاری حملی قیمتمسئله -

 المللیگذاری رقبای بینناوگان، تغییرات تقاضا، و سیاست

 ی جامع امتیازدهی ترابری در سامانه-های آزاد فرآوریهای مالیاتی برای زنجیرهو جریمه هاطراحی مشوق -

مع ی جاترابری در سامانه-های آزاد فرآوریی اجزای زنجیرهی کربن با پوشش کلیهی طراحی بازار یکپارچهمسئله -

 امتیازدهی 

ونقل در مراتبی حملیابی به نظام سلسلهوبارگیری با رویکرد دستبندی یکپارچه سیروحرکت و تخلیهی زمانمسئله -

 ی فرآوری و ترابری ی یکپارچهشبکه

های پروژه ی فرآوری و ترابری با لحاظ سبد انتخابی یکپارچهای در شبکهوری ناوگان ریلی و جادهی ارتقای بهرهمسئله -

 ونقل و یکپارچگی سفرهای رفت و برگشت ناوگان حمل

 ی دارای چندین قطب فرآوریترابر-یآزاد فرآور یهارهیزنجی آفرینی از طریق توسعهمسئله فرآوری متوالی و ارزش -

   های فرآوریِ فناورانه و نوآورانهی قطببنیان در توسعههای دانشنقش شرکت -

 


