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 يط ظتاد هرامس لجعتيل مؽَرٍزير راُ ٍ ؼْرظازي ٍ رئگفتار  پيػ

٧بي ٤ًٛ، ص٨بكٛ ٣ پ٢زٜ ؿك ؿ١يب،  ّبك اًت، ث٦ْٚ ثب ت٤ًق٦ ؽـٝبت آٟ ث٦ عله٣  ت٨٢ب پِتيجبٟ ٌّت ٙزٌتيِ ٦١

٧بي ٝؾتٚو  ت٨٢ب ع٦َٚ اتٔبٗ ُي٥٤ ٣ّبك تجـي٘ ُـ٥ اًت. ؿك ؿ١يبي اٝل٣م ٝلاّن ٙزٌتيِ ٦١ كاٟ ٌّت ث٦ ٤١في پيَ

ّبال ٧ٌت٢ـ، ث٦ْٚ ث٦ ٤ًْيي ثلاي اكائ٦  ١٣َ٘ ع١َ٘ٞ٘ ٣ ٝغ٘ تزٞيـ ٣ ث٨ج٤ؿ اٍتٔبؿ َٝيبى ؿك فٞٚيبت ٣ عٞ٘

ث٢ـي ّبال ٣ ٝلّن٧بي  ث٢ـي، ؿًت٦ ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ٙزٌتيِ ام ٍجي٘ ثي٦ٞ، ؽـٝبت ٝبٙي، ٢ّتلٗ ّيييت، ثٌت٦

 ا١ـ.  ايزبؿ ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ثل ّبال٧بي ؽبٛ تجـي٘ ُـ٥

اي ام ا٤١اؿ ٝلّن٧بي ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك ٦ّ ثت٤ا١ـ ض٠ٞ ١ٖل ث٦ ُج٦ْل٦ٓ ىَـاٟ ١ٖب٧ي ربٝـ ٣ ّالٟؿك اي٠ ف

٧بي  ٧بي ٝغٚي، رليبٟ ّبال ؿك ُج٦ْ تجبؿالت ٝٚي ٣ ىلاٝٚي كا ث٨ج٤ؿ ثؾِيـ٥ ٣ ثب ايزبؿ اْٝبٟپِتيجب١ي ام ١يبم٢ٝـي

 ١٣َ٘ عٞ٘بث٘ ت٤ر٨ي ام رليبٟ ّبال ث٦ ًٞت تلّيجي ٣ ص٢ـ٣ر٨ي ؿك ًلاًل ايلاٟ مٝي٦٢ ا١تَبٗ ثؾَ ٍ ١٣َ٘ عٞ٘

پبُ، اي٠ٞ ٣ اكماٟ كيٚي كا ىلا٧ٜ ١ٞبيـ، ٤ٞ٧اك٥ ٝغ٤ٌى ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ ؽ٤ُجؾتب٦١ ٢ًـ آٝبيَ ٝلّن٧بي ٙزٌتيِ 

ثب ك٣يْلؿي ربٝـ ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ اثقبؿ ٝؾتٚو ٤ٝض٤ؿ تالٍ ٤ٞ١ؿ٥ اًت تب ُبيـ ِْٝ٘ ؿيلي٦٢ ١ج٤ؿ ٢ًـ ٝٚي آٝبيَ 

 ؿك ع٤م٥ ٙزٌتيِ ٝلتيـ ٕلؿؿ.  ّٜ ؿًتًلمٝي٢ي ؿك ٤ِّك 

ٕقاكي ٓغيظ ٣ ت٤ر٦ ث٦ ك٣، ١يبم ث٦ ًيبًت ٧بي ًيبًي ٣ اٍتٔبؿي پيَ ٤ِّك ايلاٟ ثب ت٤ر٦ ث٦ ىلام ٣ ١ِيت

اًتب١ـاكؿ٧ب ٣ ثقـ٧بي ٝؾتٚو ؽـٝبت ٙزٌتيِ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ت٤ر٦ ث٦ تزبكة ًبيل ٤ِّك٧ب ؿك اي٠ ع٤م٥ ؿاكؿ. ص٦ آ٦ْ١ 

ٕيلي ٣ تـا٣ٛ ؿك اي٠ ع٤م٥ ٤ٝيـ اي٠ ٨ٜٝ اًت ٦ّ اٍتٔبؿ َٝيبى ١ََ ٨ٝٞي ؿك ُْ٘ ثلكًي تزبكة ًبيل ٤ِّك٧ب

 ىقبٙيت اي٠ ٝلّن٧ب ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. 

١٣َ٘ ٝب٤ٝكيت ؿاؿٛ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝب٧يت ىلاثؾِي ٦ٙ٤َٝ ٙزٌتيِ، ًتبؿي ٝتِْ٘ ام  ك٣ ث٦ ٝقب١٣ت عٞ٘ ام اي٠

كيني كيبضي ٣ اًتيبؿ٥ ٕيلي ام ا٧٤ٖٙبي ثل١ب٦ٝ ب ث٨ل١٥يقبٟ آٚي ع٤م٥ ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك تِْي٘ ؿاؿ٥ ٣ ث تٞبٝي في

اي ٣ ًيبًي، ١ٌجت ث٦ ت٨ي٦ علط آٝبيَ ام ١َغ٦ ١ؾلات ؽجلٕبٟ ٣ پل٧ين ام ٧ل٦١٤ٕ تي٤ً ك٣يْلؿ٧بي ُؾٔي، ًٚي٦َ

 ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ ٢ًـ آٟ اٍـاٛ ١ٞبيـ. 
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كؿ تأييـ ٣ ت٤ٔيت ًتبؿ ٝلاّن ث٦ يبكي ؽـا١٣ـ اي٠ ّبك ث٦ پيَ كىت ٣ علط پي٨٢ِبؿي ثب تنييلاتي رنئي ٤ٝ

ت٤اٟ ٕيت ثلاي ا٣ٙي٠ ثبك ؿك تبكيؼ ر٤٨ٞكي اًالٝي ايلاٟ، ٢ًـي ام ر٢ي آٝبيَ  ٙزٌتيِ ٤ِّك ٍلاك ٕلىت. ٙقا ٝي

 كثظ يف٧بي ٝٚي، اٙجت٦ ؿك ع٤م٥ ٙزٌتيِ ٤ٝكؿ ت٤ٔيت يِ ٨١بؿ ثبالؿًت ىلاثؾِي ٍلاك ٕلىت٦ ٣ ثلاي ٦ٞ٧ ؿًتٖب٥

 ٕلؿؿ. االرلا ٝي المٛ

١٣َ٘ ٧بي ع٣٘ٞ ؿىتل علط ربٝـ ٣ ٝـٗ ١٣َ٘ ع٧٘ٞبي ٦ٞ٧ ٧ْٞبكا١ٜ ؿك ٝقب١٣ت  ؿك ا١ت٨ب المٛ اًت ام تالٍ

، ٤ٝىٌ ُـ١ـ ؿك عـاٍ٘ مٝبٟ ١ٌجت ث٦ كثظ يفّبكٕيلي ٝتؾٔٔبٟ اٝل ٣ ا١زبٛ ٧ٞب٢٧ٖي ثب ٨١بؿ٧بي ٝتقـؿ  ٦ّ ثب ث٦

ٕناكي  ٙزٌتيِ ًپبى ثلي ٣ افضبي ًتبؿ ٝلاّنٞب٢٧ٖي تلاص٢ي٠ ٤ُكاي ٧ تـ٣ي٠ ص٢ي٠ ٢ًـي اٍـاٛ ١ٞبي٢ـ، ٣ ٧ٜ

 تل ٝيبؿ اي٠ ٢ًـ ٨ٜٝ ام ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ؽ٤اًتبك ثبُٜ.ًبمي ٣ ارلاي ٧ل ص٦ ٝغ٤ٚة ّلؿ٥ ٣ ت٤ىيٌ ايِبٟ كا ؿك پيبؿ٥

 

 ػثاض آخًَذي

1397ؼْريَر   
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 ًٍقل ٍزارت راُ ٍ ؼْرظازي هؼاٍى حولگفتار  پيػ

يليت ٤َٝالت ىلاٝـي ٣ ىلاثؾِي اًت، ٠ٝ ر٦ٚٞ ٙزٌتيِ. ١٣َ٘ ٝـ ٝأ٤ٝكيت آٚي ٝب ؿك ٝقب١٣ت عٞ٘

١٣َ٘ ٦ّ ثلاي ا٣ٙي٠ ثبك ؿك ٤ِّك ت٤ًظ اي٠ ٝقب١٣ت ت٨ي٦ ٣ ؿك  ٧بي ثؾَ عٞ٘ٙزٌتيِ ؿك ٢ًـ اًتلاتوي

١٣َ٘ ٢ُبؽت٦  فبٙي ٧ٞب٢٧ٖي تلاثلي ٤ِّك ث٦ ت٤ٔيت كًيـ، ث٦ ف٤٢اٟ يْي ام ٤ٝض٤فبت ّٚيـي ثؾَ عٞ٘ ٤ُكاي

١٣َ٘ ثبك  ١٣َ٘ ث٦ ٣يو٥ ثب تبّيـ ثل ثؾَ عٞ٘ اىنايَ ّبكايي ًيٌتٜ عٞ٘ ـ ٦ً ٧ـه اًتلاتويُِـ٥ اًت. ؿك اي٠ ٢ً

ٝغيغي ٣ ايزبؿ  اٙٞٚٚي ٣ ّب٧َ احلات ٝؾلة ميٌت ٣ ٙزٌتيِ، اييبي ١ََ ثلرٌت٦ ؿك تلا١نيت ٣ تزبكت ثي٠

عٞ٘ ثبك ؿك ٤ِّك، ١٣َ٘ ًجن ٤ٝكؿ ت٤ر٦ ٍلاك ٕلىت٦ ٣ ؿك اي٠ كاًتب ٦ً اًتلاتوي اىنايَ ٨ًٜ كيٚي  عٞ٘

١٣َ٘ ٣ آالط ا٤ٖٙي تأٝي٠ ٝبٙي ٝجت٢ي ثل ّب٧َ اتْب ث٦ ث٤ؿر٦ ف٤ٞٝي ٤ِّك، ٧ٖٞي ث٦ ٤١في  ٢ُٞ٤٧ـًبمي عٞ٘

٧ب اًت ٣  ٝلتجظ ثب ٦ٙ٤َٝ ٙزٌتيِ ٧ٌت٢ـ ٦ّ ُج٦ْ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ع٦َٚ ٝي٤َؿ٥ تٞبٝي اي٠ ا٧ـاه ٣ اًتلاتوي

 ك ث٦ ف٤٢اٟ يْي ام اٍـاٝبت اًتلاتويِ تأّيـ ُـ٥ اًت.ؿك اي٠ ٢ًـ ثل ايزبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّ

ٕيلي ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤َّٝٛ ت٤ًق٦ ُج٦ْ كيٚي ٣ ا١تَبٗ ثبك ام ربؿ٥ ث٦ كي٘ اًت ٦ّ اي٠ اٝل ٨ًٜ اًبًي  ُْ٘

ٕيلي تلا١نيت ٣  اي ؿك ٤ِّك ؿاكؿ. ٧ٞض٢ي٠ ُْ٘ ٝغيغي ١بُي ام آ٤ٙؿٕي ١ب٣ٕبٟ ربؿ٥ ؿك ّب٧َ احلات ٝؾلة ميٌت

اٙؾ٤ّٔ ٨ُل٧بي ٙزٌتيِ ٤ِّك، ٍغقبً تأحيل ثٌنايي ؿك اييبي ١ََ  اٙٞٚ٘ ؿك ٝلاّن ٙزٌتيِ فٚي ٠تزبكت ثي

 اٙٞٚ٘ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.  ثلرٌت٦ ؿك تلا١نيت ٣ تزبكت ثي٠

٣ تٞبٛ ّبكّلؿ٧بي ؽ٤ؿ،   ١بٕيت٦ ١ٞب١ـ ٦ّ يْي ام ٝٚن٣ٝبت اًبًي ٝلاّن ٙزٌتيِ ر٨ت اييبي تبّٛ

اٙؾ٤ّٔ تلؽيْ ثبك ث٦ ؿٍت ٣ ًلفت ّبىي ا١زبٛ پقيلؿ.  ٢ُٞ٤٧ـًبمي اي٠ ٝلاّن اًت تب ىلآي٢ـ٧بي ٙزٌتيِ فٚي

٤ّ ت٤ًق٦ يبثـ ٣ فٞال ثؾَ ؿك ٨١بيت ام آ١زب ٦ّ ؿك ١ؾل اًت ٝلاّن ٙزٌتيِ تقيي٠ ُـ٥ ثب ِٝبكّت ثؾَ ؽٔ

ٕقاكي فؾيٞي ٦ّ ٝز٤ٞف٦ اي٠ ٝلاّن ١يبم ؿاكؿ، ؿك ٤ٓكت  ٧ب ثبُـ ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ عزٜ ًلٝبي٦ ثلؿاك آٟ ؽ٤ٔٓي ث٨ل٥

ك٣ؿ ٕبٛ ٝؤحلي ؿك كاًتبي اًتلاتوي  ٧بي ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك، ا١تؾبك ٝي ٕيلي اي٠ ٝلاّن عجٌ ًيبًت ُْ٘

  ثل ّب٧َ اتْب ث٦ ث٤ؿر٦ ف٤ٞٝي ٤ِّك ثلؿاُت٦ ٤ُؿ.  آالط ا٤ٖٙي تأٝي٠ ٝبٙي ٝجت٢ي
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١يبم ٨ٜٝ ؿاكؿ ٦ّ ثبيـ ىلا٧ٜ ٕلؿؿ، ؿك ميل اي٠ ٤ٓكت اي٠ ٝلاّن ّبكائي  اٙجت٦ ٤ٝىَيت ٝلاّن ٙزٌتيِ يِ پيَ

١يبم ىلا٧ٜ ١يٌت ٣ آٟ كٍبثتي ُـٟ ٧ني٦٢ عٞ٘ كيٚي ثبك ؿك ٍجبٗ  المٛ كا ١ؾ٤ا٢٧ـ ؿاُت. ؿك عبٗ عبضل اي٠ پيَ

اي ميبؿتل  اي ٣ تقـاؿ ١ب٣ٕبٟ ربؿ٥ ٧بي پبيي٠ عٞ٘ ربؿ٥ اي اًت. ٧ٜ ا٤٢ّٟ ث٦ فٚت ٤ًثٌيـ ٤ًؽت ٣ ٧ني٦٢ ؿ٥عٞ٘ رب

٣ فـٛ اكائ٦  -اي ُـ٥ ٦ّ ٢ٝزل ث٦ كٍبثت ؿك افٞبٗ تؾييو ثلاي ؿكيبىت ثبك ثيِتل ت٤ًظ ١ب٣ٕبٟ ربؿ٥ -ام عـ ١يبم 

٧بي ع٤ال١ي ١ـاك١ـ ٣ ربؿ٥ كا  ٞ٘ تلّيجي عتي ؿك ٌٝبىتاي ثلاي ع ٤ًثٌيـ ٢ٝبًت ث٦ ثؾَ كيٚي، ٓبعجبٟ ثبك ا١ٖين٥

ٕيلي اي٠ ٝلاّن، ثلؽي ام  ٢ّيٜ ٣ اٝيـ ؿاكيٜ تب مٝبٟ ُْ٘ ؿ٢٧ـ. اٙجت٦ ٝب كىـ ّٚي٦ ٤ٝا١ـ ى٤ً كا ؿ١جبٗ ٝي تلريظ ٝي

 ِْٝالت ٝنث٤ك ٝلتيـ ١٤ُـ.

ؿك ٤ِّك ٦ّ ثب پِت٤ا٦١ فٞيٌ اٝيـ٣اكٛ ثب ارلاي ٢ًـ آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ث٦ ف٤٢اٟ ا٣ٙي٠ ٢ًـ ٝٚي آٝبيِي 

ص٢ـي٠ ٧ناك ١يل ًبفت ّبك ّبك٢ُبًي تـ٣ي٠ ُـ٥ ٣ ؿك ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ث٦ ت٤ٔيت كًيـ٥ اًت، ٕبٛ ٝؤحلي ؿك 

٧بي ثؾَ ١٣َ٘ ؿك ثؾَ ثبك ٣ ٙزٌتيِ ثلؿاُت٦ ٤ُؿ. تـ٣ي٠ ا٢ًبؿ اًتلاتوي ٧بي عٞ٘ ًبمي اًتلاتوي پيبؿ٥

١٣َ٘ ؿك ٤ِّك اًت ٦ّ ٦َ ٨ٜٝ ام م١زيل٥ اٍـاٝبت ًيبًتٖناكي ثؾَ ع١٣َ٘ٞ٘ ٣ آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿ٣ عٚ عٞ٘

١٣َ٘ ٣ تـ٣ي٠ ٢ًـ كيني ع٧٘ٞبي ربٝـ ثل١ب٢٧٦ٖٝبٛ ًبمي ٝـٗاي٠ م١زيل٥ عي ًبٗ ربكي ثب ا١زبٛ ٝغبٙقبت ث٦

ي٠ ثؾَ ٧بي ٝـ٣ٟ ثلاي ا١٣َ٘ تْٞي٘ ٣ ثلاي ا٣ٙي٠ ثبك ؿك ٤ِّك ثٌت٦ ّبٝٚي ام ا٢ًبؿ ٣ ًيبًتعلط ربٝـ عٞ٘

 ثلؿاكي ؽ٤ا٧ـ ُـ.آٝبؿ٥ ث٨ل٥

 زادُ تْجتي هْرداد تقي

 1397ؼْريَر 
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 خالصِ هذيريتي

١٣َ٘ فٞ٘  ٧بي اتٔبٗ ٝـ٧بي ٝؾتٚو عٞ٘ ؿك ١ََ ٝئ٘ ت٨٢ب ٦١ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك٧بي ٝؾتٚو 

ٕيلي ٣  ا١ـ ٦ّ ا٧ٞيت اي٠ ٨١بؿ٧ب ؿك ُْ٘ ١٣َ٘ ؽب٧ل ُـ٥ ٧بي اتٔبٗ تزبكت ٣ عٞ٘ ٢٢ّـ، ث٦ْٚ ث٦ ف٤٢اٟ ع٦َٚ ٝي

« پبيب٦١ ّب١تي٢لي»، «پبكُ ٙزٌتيِ»ؿ٧ـ. ؿك ايلاٟ ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب ف٢ب٣ي٠  ت٤ًق٦ ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك كا ١ِبٟ ٝي

ٝزٚي  ٤ٔٝ10/11/1395ة ٧بي ت٤ًق٦ ٤ِّك ) ١٤ُـ ٦ّ ؿك ٍب٤١ٟ اعْبٛ ؿائٞي ثل١ب٦ٝ ٢ُبؽت٦ ٝي« ٢ـك ؽِِث»٣ 

ٍب٤١ٟ ٧ب يبؿ ُـ٥ اًت. ؿك  ام آٟ (20/12/1394)٤ٔٝة  ث٢بؿك ؽِِ يؿ٣ٙت ٠يث ١ب٦ٝ ٤ٝاىَتٍب٤١ٟ ( ٣ ياًالٝ ي٤ُكا

١٣َ٘ تلّيجي ٣ تلا١نيت ؿك آًيب  ًتبي ت٤ًق٦ ع١٘ٞين ايلاٟ ٝتق٨ـ ُـ٥ اًت ؿك كا ث٢بؿك ؽِِ يؿ٣ٙت ٠يث ١ب٦ٝ ٤ٝاىَت

 ٧بي ٧ْٞبكي ّٞيٌي٤ٟاٙٞٚٚي عجٌ اًتب١ـاكؿ٧بي ٤ٝكؿ ٍج٤ٗ  ٣ اٍيب٤١ًي٦ ث٦ ت٤ًق٦ ث٢بؿك ؽِِ ؿاكاي ا٧ٞيت ثي٠

 ، ثپلؿامؿ.(1اًْبح) ٝٚ٘ ًبمٝبٟ اٍيب٤١ًي٦ ٣ آًيب ارتٞبفيـ  اٍتٔبؿي

ث٢ب ثل ضل٣كت ١ٖب٥ ربٝـ ٣ يْپبكص٦  اٙقّل ٣ ؿ٣ ٍب٤١ٟ ى٤ً ثب ٧ـه ىلا٧ٜ ٤ٞ١ؿٟ صبكص٤ة ارلاييؿك اي٠ كاًتب 

-ثلؿاكي ام ا٤١اؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ايزبؿ ٣عـت ك٣ي٦ ؿك ٓـ٣ك ٝز٤م تبًيي ٣ ث٨ل٥ ٣ ث٨ل٥ؿك رب١ٞبيي 

( ًتبؿ 30/02/1397فبٙي ٧ٞب٢٧ٖي تلاثلي ٤ِّك ؿك ١ٌِت ؿ٣يٌت ٣ ؿ٣ٛ ؽ٤ؿ )٤ٝكػ   ٤ُكايثلؿاكي ام اي٠ ٝلاّن، 

تبًيي ٣  ١ب٦ٝآيي٠»ربيٖني٠ كا ١ب٦ٝ آيي١٠ب٦ٝ ٝلث٤ع٦ تِْي٘ ؿاؿ ٣ اي٠  ّن ٙزٌتيِ ٤ِّك كا ثب ت٤ٔيت آيي٠ٝلا

ا٣ٙي٠ ٍـٛ پي ام تِْي٘ ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك، ا١زبٛ  ؿك اي٠ كاًتب .ٝقلىي ٤ٞ١ؿ« ثلؿاكي ام ث٢بؿك ؽِِث٨ل٥

٦١ ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك )ؿىتل علط ربٝـ ٣ ٝغبٙقبت علط آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ث٤ؿ ٦ّ ؿك ؿثيلؽب

٣ ؿك ًتبؿ ث٦ ت٤ٔيت كًيـ٥ اًت. ٧ـه ام اي٠ ٝغبٙقبت  ١٣َ٘ ٣ماكت كا٥ ٣ ٨ُلًبمي( ا١زبٛ ُـ٥ ٧بي عٞ٘ ٝـٗ

                                                 
1 The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
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٧ب ام عيج ٤١ؿ ٝلّن )٨ُل ٙزٌتيِ،  ٧بي ٢ٝبًت ثلاي اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ تقيي٠ ّبكّلؿ٧بي آٟ تقيي٠ پ٦٢٨

ٙزٌتيِ، ث٢ـك ؽِِ ٣ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي(، ا٤١اؿ ثبك ٍبث٘ پلؿامٍ ؿك ٧ل ٝلّن، ٝيناٟ  ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ، پبكُ

٣ ؿك ٨١بيت  ٧بي ٝزب٣ك اٙٞٚٚي ٝلاّن، اتٔبالت كي٘ ٣ ربؿ٥ ٝلاّن، اتٔبالت ٝلاّن ث٦ يْـيٖل ٣ ث٦ پ٦٢٨ ثبك ؿاؽٚي ٣ ثي٠

 ثلؿاكي ٧ل ٝلّن ث٤ؿ٥ اًت. تقيي٠ ًبمٝبٟ ٌٝئ٤ٗ اعـاث ٣ ث٨ل٥

 

 عتيل چيعت؟هرمس لج

١َ٘ ّبال  ٣ ٧بي ٝلتجظ ثب ٙزٌتيِ ٣ عٞ٘ ٝلّن ٙزٌتيِ ٝغـ٣ؿ٥ ِٝؾٔي اًت ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ك تزٞيـ ىقبٙيت

ا٤١اؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك  ٤ُؿ. ٧ب ايزبؿ ٝي ًبمي ىلآي٢ـ٧ب ٣ ّب٧َ ٧ني٦٢ اٙٞٚٚي ٣ ؿك ر٨ت ث٨ي٦٢ ؿك ثقـ ؿاؽٚي يب ثي٠

لي ك١ٔ ٤ٝاكؿي ٧ٌت٢ـ ٦ّ ؿك ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ٝـيليت ا١ـ ٦ّ ٤ٝاكؿ ؽبٌّت ث٢ـي ميل ١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥ ؿًت٦

 ١٤ُـ: ٝي

 

 ٝلاّن ٙزٌتيِ ث٢ـي ؿًت٦ :1 ُْ٘

 

 تقبكيو ٧ل يِ ام ٝلاّن ٙزٌتيِ )ثؾَ ؽبٌّتلي ك١ٔ( ث٦ ُلط في٘ اًت:



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

7 
 

 ،ٓبؿكات،اٙٞٚٚي  عيغ٦ ىقبٙيت ٣ ٌٕتل٥ مبٙجب ثي٠  ٨ُل ٙزٌتيِ: ٝلّن ٙزٌتيْي ٦ّ ثب ثبالتلي٠ ًغظ فْٞٚلؿي(  

٢ّـ ٣ ثب ؿاكا ث٤ؿٟ ٢ٝغ٦َ آماؿ يب ٢ٝغ٦َ  ث٦ ف٤٢اٟ ؿك٣ام٥ آٚي ٤ِّك ىقبٙيت ٝي ٓبؿكات ٝزـؿ(،تلا١نيت ٣   ٣اكؿات،

 ١٣َ٘ ٣ تزبكت ؿاكؿ. ١٣َ٘ ١َِي اًبًي ؿك عٞ٘ عٞ٘  ٣يو٥ اٍتٔبؿي ٣ ؿًتلًي ث٦ عـاٍ٘ ٦ً ُي٥٤

 :ِاٙٞٚٚي  ؿاكاي عيغ٦ ىقبٙيت ٣ ٌٕتل٥ مبٙجب ثي٠  ثبال،ٝلّن ٙزٌتيْي ثب ؽلىيت ٣ ًغظ فْٞٚلؿي   ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتي

، ر٨ت تلّيت، ت٤ميـ، تؾٚي٦،  اي ث٢ـك ؽِِ ٣ ؿًتلًي پلؽلىيت كيٚي ٣ ربؿ٥ؿاكاي   تلا١نيت(،  ٣اكؿات،  )ٓبؿكات،

٧بي ٍب١٤١ي ٝلث٤ط ث٦ ربثزبيي ّبال ٣ ا١زبٛ تِلييبت ٣  ثبكٕيلي، ٨ٖ١ـاكي، ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥، ثبمكًي

اي ٝغ٤ٔك ؿك ؿاؽ٘ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ اًت ٦ّ  ١ٞبيـ. ث٢ـك ؽِِ ٢ٝغ٦َ بي ٝلتجظ ٕٞلّي ىقبٙيت ٝي٧ ٢ّتلٗ

٧بي ٍب١٤١ي ٝلث٤ط ث٦ ربثزبيي ٣ ا١زبٛ تِلييبت ٣  ثبمكًي  تؾٚي٦، ثبكٕيلي، ٨ٖ١ـاكي، ت٤ميـ،   ر٨ت تلّيت،

 ١ٞبيـ. ٝي  اٙٞٚٚي ىقبٙيت  ٧بي ٕٞلّي ٝلتجظ ثب ّبال٧بي ثي٠ ٢ّتلٗ

 ٦ّ ث٦   ؿاكاي پبيب٦١ ص٢ـ٣ر٨ي،  ِ ف٤ٞٝي: ٝلّن ٙزٌتيْي ؿاكاي عيغ٦ ىقبٙيت ٣ ٌٕتل٥ ٤ِّكي،پبكُ ٙزٌتي

٧بي  ؽـٝبت ٙزٌتيِ ُبٝ٘ تلّيت، ت٤ميـ، تؾٚي٦، ثبكٕيلي، ٨ٖ١ـاكي، ثبمكًي  ٧بي ّباليي، ا٤١اؿ ٝؾتٚو ٕل٥٣

 ١ٞبيـ. ٍب١٤١ي ٝلث٤ط ث٦ ربثزبيي ّبال ٣ ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ اكائ٦ ٝي

  ُ٧بي يِ ٕل٥٣ ّباليي ؽبّ ؿك ع٤م٥ ت٤ميـ، تؾٚي٦،  ٙزٌتيِ تؾٔٔي: ٝلّن ٙزٌتيْي ثب تٞلّن ثل ىقبٙيتپبك

 ١ٞبيـ. ىقبٙيت ٝي ثبكٕيلي، ٨ٖ١ـاكي ٣ ؿيٖل ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ تؾٔٔي ٕل٥٣ ّباليي

  :٣  ٣اٍـ اًت ٣ اْٝب١بت ياًت ٦ّ ؿك ٢ٝغ٦َ ٝلم يْيٝلّن ٙزٌت ،يٝلم ِيٝلّن ٙزٌتٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي

 يًبمٝبٟ ٝٚ ،ي. ٕٞلُ، ٝلمثب٢ّ١ـ يىلا٧ٜ ٝ تيٓبؿكات، ٣اكؿات ٣ تلا١ن يكا ثلا بمي٤ٝكؿ ١ ِيؽـٝبت ٙزٌت

ؽـٝبت ؽ٤ؿ  بالؿك ٣ك٣ؿ ٣ ؽل٣د ّ كثظ يف ي٧ب ًبمٝبٟ يتٞبٝ ياًتب١ـاكؿ، ًبمٝبٟ عيؼ ١جبتبت ٤ِّك ٣ ث٦ ع٤ك ّٚ

 .٢٢ّـ يٝلّن اكائ٦ ٝ ٠يؿك ا ْپبكص٦يكا ث٦ ع٤ك ٝتٞلّن ٣ 

 ا١ـ. ١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥ 2ك٣ؿ ؿك ٝلاّن ٙزٌتيِ ث٦ ع٤ك ف٤ٞٝي اكائ٦ ٤ُؿ ؿك ُْ٘  ؽـٝبتي ٦ّ ا١تؾبك ٝي
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 ٙزٌتيِ ٝلاّن ؿك ٤ٝر٤ؿ ؽـٝبت :2 ُْ٘

 

 ياتي هرامس لجعتيل رٍغ هناى

يبثي ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك كا ٦ّ ؿك ٢ًـ آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك  ُْ٘ ميل ىلاٝـٗ يب ٝـٗ ّالٟ ْٝبٟ

٧بي ّٚي ثلؿاُت٦ ُـ٥ عي ىلآي٢ـ  ٧ب ٣ ٕبٛ ؿ٧ـ. اي٠ ٝـٗ ؿك عَيَت ثيب١ٖل ٣ك٣ؿي ُـ٥ اًت ١ِبٟ ٝي اًتيبؿ٥

 يبثي ت٤ًظ تيٜ تغَيَبتي اًت.  ْٝبٟ
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 ٤ِّك ؿك ٙزٌتيِ ٝلاّن يبثي ْٝبٟ ـٗىلاٝ: 3 ُْ٘

 

ٝلاّن ٙزٌتيِ َ ي٧بي ٢ًـ آٝب ٧بي آٚي، ا٧ـاه ٣ اًتلاتوي ٣ك٣ؿي ،3ٝـٗ اكائ٦ ُـ٥ ؿك ُْ٘ ثل اًبى 

٦ّ ىلآي٢ـ آٚي  ؿك الي٦ ؿك١٣ي ٝـٗ .ُـ٥ اًت٧بي اًبًي ٢ًـ آٝبيَ تِْي٘  ٕيلي ، ٣ ر٨ت٤ِّ٥ك تـ٣ي٠ ُـ

ميل ٝـٗ  يبثي ا١زبٛ ُـ٥ اًت: ٧ب ْٝبٟ ٦ّ ثل اًبى آٟ ، ٦ً ميلٝـٗ ٣ر٤ؿ ؿاكؿؿ٧ـ يبثي كا تِْي٘ ٝي ْٝبٟ

ياتي هرامس  هناى٣ ميل ٝـٗ  مؽاٍرزيّاي لجعتيل  ياتي پارك هناى، ميلٝـٗ ظازي رياضي تْيٌِ

 .لجعتيل هرزي

 

 آهايػ هرامس لجعتيل مؽَر ظٌذًتايج 

، «٨ُل ٙزٌتيِ»ؿك ٨١بيت ؽل٣ري ٨١بيي اي٠ علط، ٦َِ١ ربٝـ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك اًت ٦ّ ُبٝ٘ 
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اًت. ؿك « ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي»٣ « پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي»، «پبكُ ٙزٌتيِ ف٤ٞٝي»، «ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ»

ٝلّن ٙزٌتيِ ُبٝ٘ ص٨بك ٨ُل  58ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت، ٝز٤ٞفبً  ١ٞبيَ ٦ّ4 ؿك ُْ٘ ط آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ عل

ٝلّن  10پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي، ٣ ٨١بيتب  18پبكُ ٙزٌتيِ ف٤ٞٝي،  12ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ،  14ٙزٌتيِ، 

 ٙزٌتيِ ٝلمي ِٝؾْ ُـ٥ اًت.

 

 ٤ِّك ٙزٌتيِ ٝلاّن : ٦َِ١ ربٝـ4 ُْ٘

 

 ِٝب٧ـ٥ اًت: ٍبث٘ 5ى٤ً، ؿك ُْ٘ ٧بي ِٝؾْ ُـ٥ ؿك ٦َِ١  ٧ب ٣ ٨ُلًتبٟ اًبٝي پ٦٢٨
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 ٤ِّك ٙزٌتيِ ٝلاّن: 5 ُْ٘
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 هقذهِ

١٣َ٘ فٞ٘  اتٔبٗ ٝـ٧بي ٝؾتٚو عٞ٘ ٧بي ٝئ٘ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك٧بي ٝؾتٚو ٦١ ت٨٢ب ؿك ١ََ 

ٕيلي ٣  ا١ـ ٦ّ ا٧ٞيت اي٠ ٨١بؿ٧ب ؿك ُْ٘ ١٣َ٘ ؽب٧ل ُـ٥ ٧بي اتٔبٗ تزبكت ٣ عٞ٘ ٢٢ّـ، ث٦ْٚ ث٦ ف٤٢اٟ ع٦َٚ ٝي

« پبيب٦١ ّب١تي٢لي»، «پبكُ ٙزٌتيِ»ؿك ايلاٟ ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب ف٢ب٣ي٠  ؿ٧ـ. ت٤ًق٦ ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك كا ١ِبٟ ٝي

ٝزٚي  ٤ٔٝ10/11/1395ة ٧بي ت٤ًق٦ ٤ِّك ) ـ ٦ّ ؿك ٍب٤١ٟ اعْبٛ ؿائٞي ثل١ب٤ُ١٦ٝ ٝي٢ُبؽت٦ « ث٢ـك ؽِِ»٣ 

ث٢ـ س ٧ب يبؿ ُـ٥ اًت. ؿك  ام آٟ (20/12/1394)٤ٔٝة  ث٢بؿك ؽِِ يؿ٣ٙت ٠يث ١ب٦ٝ ٤ٝاىَتٍب٤١ٟ ( ٣ ياًالٝ ي٤ُكا

 :آٝـ٥ اًت ٍب٤١ٟ اعْبٛ ؿائٞي ثل١ب٦ٝ ت٤ًق٦ ٤ِّك 30ٝبؿ٥ 

٧بي ١ٌجي ؿك م١زيل٥ فلض٦ ٣  ١٣َ٘ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝنيت ٧بي عٞ٘ پقيل ّلؿٟ ىقبٙيت كٍبثتث٦ ٢ٝؾ٤ك ت٨ٌي٘ تزبكت، »

 اٙٞٚٚي، ؿ٣ٙت ٝزبم اًت: اي ٣ ثي٠ ؽـٝبت تلاثلي ٢ٝغ٦َ

١٣َ٘ تلّيجي ٌٝبىلي ٣ ثبكي ٣ ٌٕتلٍ  ٧بي عٞ٘ ٨ُلُ  ٧ب، ٧بي پِتيجب١ي )ٙزٌتيِ(، اعـاث پبيب٦١ ام ايزبؿ پبكُ -1

 ت٤ًظ ثؾَ ؽ٤ٔٓي ٣ تقب١٣ي عٞبيت ١ٞبيـ. ث٢بؿك ؽِِ

١٣َ٘ تلّيجي ؿك ُج٦ْ آٚي ٣ فج٤كي )تلا١نيتي(  ٧بي ثبك٢ُٕذ )ّب١تي٢لي( ٣ عٞ٘ پبيب٦١ يبثي ْٝب١ٌٟجت ث٦ ت٨ي٦ علط  -2

ملثي ٣ ١ين ُج٦ْ آًيبيي تب پبيبٟ ًبٗ ؿ٣ٛ ثل١ب٦ٝ ٣ ارلاي آٟ ام عليٌ  ـ ر٤٢ثي، ُلٍي ـ ٤ِّك افٜ ام ُٞبٙي

 تقب١٣ي اٍـاٛ ١ٞبيـ. ثؾَ ؽ٤ٔٓي ٣

 «.٢ّـ ىلا٧ٜ ّبال ؽبكري( تلا١نيت٤ك )فج عزٜ%( 10ـ )ؿكٓ ؿ٥ ًبال٦١ اىنايَ تغٌَ ثلاي كا المٛ ّبك٧بي ٣ ًبم -3

١٣َ٘ تلّيجي ٣  ١ين ايلاٟ ٝتق٨ـ ُـ٥ اًت ؿك كاًتبي ت٤ًق٦ عٞ٘ ث٢بؿك ؽِِ يؿ٣ٙت ٠يث ١ب٦ٝ ٤ٝاىَتٍب٤١ٟ ؿك 

اٙٞٚٚي عجٌ اًتب١ـاكؿ٧بي ٤ٝكؿ ٍج٤ٗ ًبمٝبٟ  تلا١نيت ؿك آًيب ٣ اٍيب٤١ًي٦ ث٦ ت٤ًق٦ ث٢بؿك ؽِِ ؿاكاي ا٧ٞيت ثي٠
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 اًْبح، ثپلؿامؿ.

ضل٣كت ١ٖب٥ ربٝـ ٣ يْپبكص٦ ث٢ب ثل  اٙقّل ٣ ؿ٣ ٍب٤١ٟ ى٤ً ثب ٧ـه ىلا٧ٜ ٤ٞ١ؿٟ صبكص٤ة ارلاييؿك اي٠ كاًتب 

ثلؿاكي ثلؿاكي ام ا٤١اؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ايزبؿ ٣عـت ك٣ي٦ ؿك ٓـ٣ك ٝز٤م تبًيي ٣ ث٨ل٥ؿك رب١ٞبيي ٣ ث٨ل٥

( ًتبؿ ٝلاّن 30/02/1397فبٙي ٧ٞب٢٧ٖي تلاثلي ٤ِّك ؿك ١ٌِت ؿ٣يٌت ٣ ؿ٣ٛ ؽ٤ؿ )٤ٝكػ  ٤ُكايام اي٠ ٝلاّن، 

تبًيي  ١ب٦ٝآيي٠»ربيٖني٠ كا ١ب٦ٝ آيي٠تِْي٘ ؿاؿ ٣ اي٠ ( 2)پي٤ًت ١ب٦ٝ اي٠ ًتبؿ  ٠ٙزٌتيِ ٤ِّك كا ثب ت٤ٔيت آيي

 .ٝقلىي ٤ٞ١ؿ« ثلؿاكي ام ث٢بؿك ؽ٣ِِ ث٨ل٥

ث٤ؿ ٦ّ آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك  ٢ًـٝغبٙقبت ا٣ٙي٠ ٍـٛ پي ام تِْي٘ ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك، ا١زبٛ 

١٣َ٘ ٣ماكت كا٥ ٣ ٨ُلًبمي(  ٧بي عٞ٘ ٤ِّك )ؿىتل علط ربٝـ ٣ ٝـٗ ؿك ؿثيلؽب٦١ ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِاي٠ ٝغبٙق٦ 

٧بي ٢ٝبًت ثلاي اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣  ٧ـه ام اي٠ ٝغبٙقبت تقيي٠ پ٦٢٨ .ث٦ ت٤ٔيت كًيـ٣ ؿك ًتبؿ  ا١زبٛ ُـ٥

 ٧ب ام عيج ٤١ؿ ٝلّن )٨ُل ٙزٌتيِ، ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ، پبكُ ٙزٌتيِ، ث٢ـك ؽِِ ٣ ٝلاّن تقيي٠ ّبكّلؿ٧بي آٟ

 اٙٞٚٚي ٝلاّن، اتٔبالت كي٘ ٣ ربؿ٥ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي(، ا٤١اؿ ثبك ٍبث٘ پلؿامٍ ؿك ٧ل ٝلّن، ٝيناٟ ثبك ؿاؽٚي ٣ ثي٠

 اًت. ٝزب٣ك ث٤ؿ٧٥بي  اتٔبالت ٝلاّن ث٦ يْـيٖل ٣ ث٦ پ٣٦٢٨ ؿك ٨١بيت 

ي٢ـ. ؿك اي٠ ٕبٛ ثب ؿك ١ٞب ٧بي ٌٝئ٤ٗ اٍـاٛ ث٦ تـٍيٌ ٝغ٘ اعـاث اي٠ ٝلاّن ؿك ٧ل پ٦٢٨ ٝي ، ًبمٝبٟؿك ٕبٛ ؿ٣ٛ

اي ر٨ت تـٍيٌ ّبكّلؿ٧بي اكائ٦ ُـ٥ ؿك  ١ؾل ٕلىت٠ ٝقيبك٧بي تقيي٠ ١َغ٦ ٢ٝبًت اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ، ٝغبٙق٦

 پقيلؿ. ٧بي ٌٝئ٤ٗ ا١زبٛ ٝي علط آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ ١ين ِٝؾْ ّلؿٟ ْٝبٟ ؿٍيٌ اعـاث، ت٤ًظ ًبمٝبٟ

ٕقاك ٧ل ٝلّن  ئ٤ٗ عي ىلاي٢ـي ِٝؾْ اٍـاٛ ث٦ رقة ًلٝبي٧٦بي ٌٝ پي ام رب١ٞبيي ٝلاّن ٙزٌتيِ، ًبمٝبٟ

٤ُؿ  ٕقاك ت٤ٙيـ ٝي ٕقاك، ؿك ٕبٛ آؽل علط ربٝـ ٧ل ٝلّن ٙزٌتيِ ت٤ًظ ًلٝبي٦ ٣ پي ام فَـ ٍلاكؿاؿ ثب ًلٝبي٦ ٤ٞ١ؿ٥

 ٧بي ٤ٝكؿ ٝبٙي، ت٤ٙ٤٢ْهي٦ّ عي آٟ تٞبٝي ِٝؾٔبت ى٢ي، اٍتٔبؿي ٣ فٞلا١ي ٝلّن ُبٝ٘ تغٚي٘ تَبضب، تأٝي٠ 

 ٤ُؿ. ٧بي فٞلا١ي تقيي٠ ٝي ٦َِ١ اًتيبؿ٥ ٣

ث٦ آٟ پلؿاؽت٦ ٤ُؿ اي٠ اًت ٦ّ ث٦ ص٦ ؿٙي٘  يبثي ْٝب١ْٟت٦ آؽلي ٦ّ ؿك اي٢زب المٛ اًت ؿك ر٨ت ٙن٣ٛ ا١زبٛ 

ا١ـ؟ پبًؼ اي٠ اًت  ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك كىت ٣ ٤ِّك٧بي ؿيٖل ؿك اي٠ ع٤م٥ ص٦ ّلؿ٥ يبثي ْٝبٟثبيـ ث٦ ًٞت 

٦ّ ؿك اي٠ ٢ًـ تِليظ ؽ٤ا٧ـ ُـ،  ع٤ك ٧ٞبٟا١ـ ٣  ٦ّ ٤ِّك٧بي پيِلىت٦ فٞـتبً ّبك ِٝبث٨ي ؿك اي٠ ع٤م٥ ا١زبٛ ١ـاؿ٥

يب ت٤ٙيـي ر٨ت كىـ ١يبم  ٧بي ٙزٌتيْي ٣ ث٦ ٤ٓكت عجيقي ٣ ثل عٌت ١يبم، ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝؾتٚو ت٤ًظ ُلّت

ثب فْٞٚلؿ  ؿ اي٠ ٝلاّن ثبال ث٤ؿ٥ ٣ٙي فٞـتبا١ـ. ٙقا تقـا ؽ٤ؿ يب ١يبم٧بي ٙزٌتيْي ٢ُبًبيي ُـ٥ ؿك ٢ٝغ٦َ ايزبؿ ُـ٥

٢٢ّـ، فـٛ كفبيت اٍتٔبؿ َٝيبى ؿك ٝلاّن  ١ؾلاٟ ٙزٌتيِ ث٦ آٟ اُبك٥ ٝي اي ٦ّ ٓبعت پبيي٠. ؿك اي٠ كاًتب ١ْت٦

اي٠ ٝلاّن ثب يْـيٖل اًت ٦ّ فٞالً ٢ٝزل ث٦ ّب٧َ ٤ًؿآ٣كي ٣ اىنايَ ؿ٣ك٥ ثبمِٕت ٙزٌتيِ ٣ كٍبثت ثبالي 
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 ًلٝبي٦ ثلاي ايِبٟ ُـ٥ اًت.

ثل ت٤ًق٦ ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك  ٕيلي ام اي٠ آ٤ٝؽت٦، ًقي ؿك عي ّلؿٟ ٌٝيل ٝيبٟ ٙقا ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب ث٨ل٥

٧ب ثب ثؾَ  ٢ّـ ٣ ثلاي اعـاث آٟ يبثي ْٝبٟا ؽ٤ؿ ٤ِّك ؿاكؿ. ثب اي٠ ت٤ضيظ ٦ّ ٝلاّن آٚي ٣ ثب َٝيبى ٝٚي ك

ٓغيظ اي٠ ٝلاّن ٣ تِؾيْ ١يبم ٙزٌتيْي ٢ٝبعٌ ٝؾتٚو  يبثي ْٝبٟك٣ؿ ثب  ؽ٤ٔٓي ِٝبكّت ١ٞبيـ. ا١تؾبك ٝي

ؿ٢٧ـ٥ ؽـٝبت ٙزٌتيِ  ٕقاك، اكائ٦ ٤ِّك، ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب َٝيبى ثنكٓ ٣ ٤ًؿآ٣ك ؿك ٤ِّك تِْي٘ ١٤ُـ تب ًلٝبي٦

 ٟ ؽـٝبت ٙزٌتيِ ٧ٖٞي ثـي٠ ًٞت ٕلايَ پيـا ٢٢ّـ.ثلؿاكا ٣ ث٨ل٥

اٙقّل ٣ اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك، ُج٦ْ ٙزٌتيِ ٤ِّك ت٤َيت ُـ٥ ٣  ٧بي ى٤ً ك٣ؿ ثب ا١زبٛ ٕبٛ  اٝيـ ٝي

 ٧بي ٙزٌتيِ ٣ ضبيقبت ّبال ٤ُؿ. ٢ٝزل ث٦ ّب٧َ ٧ني٦٢
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 هرامس لجعتيل هفاّين -1

 تؼاريف ٍ هفاّين -1-1

٧بي تبٝي٠  ٧بي ٤ٝر٤ؿ ؿك م١زيل٥ ٢٢ّـٕبٟ ؽـٝبت، ٧ني٦٢ ، ت٤ٙيـ٢٢ّـٕبٟ ٣ اكائ٦تلي٠ فبٝ٘ كٍبثت ٢ٓبيـ ٨ٜٝ

ؿ٢٧ـ.  ٧ب ٤ٓكت ٝي اي ؿك ر٨ت ّب٧َ اي٠ ٧ني٦٢ ٧بي ٌٕتلؿ٥ ٧بي تبٝي٠ تالٍ اًت. ٓبعجبٟ ّبال ٣ ٝـيلاٟ م١زيل٥

، ٝغبٙقبت ّبكثلي مٝي٠ ١٣َ٘ اًت ٣ ؿك اي٠ ٝيبٟ كيني ٙزٌتيِ ٣ عٞ٘ ٧ب ا١زبٛ ٝغبٙقبت ثل١ب٦ٝ ام ر٦ٚٞ اي٠ تالٍ

اي ؿاك١ـ. ٝغ٘ ٍلاكٕيلي ١َبط ت٤ٙيـ ٣ رقة  ١٣َ٘ ١ََ ٣يو٥ ١٣َ٘ ٣ علاعي ْٝب١ي ُج٦ْ عٞ٘ كيني عٞ٘ ؿك ثل١ب٦ٝ

كيني ؿك مٝي٦٢  ٧بي ٧ل پل٣ه٥ ثل١ب٦ٝ تلي٠ ٣ك٣ؿي ٧ب ام ٨ٜٝ ٧بي تبٝي٠ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ٌٝيل٧بي اكتجبعي آٟ ًيل ؿك م١زيل٥

 ١٣َ٘ اًت. ٙزٌتيِ ٣ عٞ٘

٧بي  ٣كي ؿك م١زيل٥ تبٝي٠ ٣ ّب٧َ ٧ني٦٢ ؿك اك٣پب ث٦ ٢ٝؾ٤ك اىنايَ ث٨ل٥ ٧1970بيي ٦ّ ام ؿ٦٧  ع٘ ام كا٥ يْي

اي ؿك ٝـيليت م١زيل٥ تبٝي٠ يبىت، ايزبؿ ١َبط ؽبّ ٙزٌتيْي ثب ٧ـه  ٙزٌتيِ اكائ٦ ُـ ٣ ث٦ ًلفت ربيٖب٥ ٣يو٥

ؽـٝبت ٙزٌتيِ ث٤ؿ. اي٠ ١َبط ٦ّ ثب ا٤١اؿ ٣  ًبمي ٣ اىنايَ ّيييت ٣ ٌٕتل٥ ٧بي ٙزٌتيِ، تؾٔٔي تزٞيـ ىقبٙيت

١٤ُـ ؿك ٣اٍـ اكائ٦ ؽـٝبت ف٤ٞٝي ٙزٌتيِ ٣ ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ث٦  ف٢ب٣ي٠ ٝؾتٚيي ؿك ر٨بٟ ٢ُبؽت٦ ٝي

١٣َٚي ٣ ًغظ  ٧بي عٞ٘ ٤ُؿ، ا٤١اؿ ؿًتلًي ٧ب اكائ٦ ٝي ٧بي ّبال كا ثل ف٨ـ٥ ؿاك١ـ. اٝب ا٤١اؿ ؽـٝبتي ٦ّ ؿك آٟ رليبٟ

٧ب ٝيب٧يٜ  ٝلاّن ؿك ٝي٤٨ٛ، ١بٛ ٣ تقليو ٧ل ٤١ؿ ام ٝلاّن تبحيلٕقاك اًت. ؿك اؿا٦ٝ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٣يوٕيفْٞٚلؿي اي٠ 

 ٝلاّن ٙزٌتيِ ُلط ؿاؿ٥ ؽ٤ا٧ـ ُـ.

٦١٤ٕ ٦ّ ٕيت٦ ُـ، ٧ـه آٚي ٝلاّن ٙزٌتيِ، اكائ٦ ؽـٝبت ف٤ٞٝي ٣ اكمٍ اىن٣ؿ٥ ٙزٌتيْي ث٦  ٧ٞبٟ

٧بي اي٠ ٝلاّن المٛ اًت اثتـا تقليو ٣ ٝي٤٨ٛ ٙزٌتيِ ت٤ضيظ ؿاؿ٥  قبٙيت٧بي ّبالًت. ث٢بثلاي٠ ثلاي ُلط ى رليبٟ

 ٧بي ٙزٌتيِ اًت. ؿ٢٧ـ٥ صبكص٤ة ّٚي ىقبٙيت ١ِبٟ 1-1 ُْ٘ ٤ُؿ. 
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 صبكص٤ة ّٚي ٝـيليت ٙزٌتيِ -1-1 ُْ٘ 

 

٤ُؿ، ث٦ ٝق٢بي تبٝي٠ ٤ٝاؿ ا٣ٙي٦ اًت ٦ّ ٝق٤ٞال  ٤ً ٦ّ ٝـيليت تبٝي٠ ١ين ٕيت٦ ٝي رليبٟ ؿك٣ٟ 1-1 ُْ٘ ؿك 

٤ُؿ. اي٠ ٤١ؿ ثبك ؿك ٝلاّن ت٤ٙيـي ٣  بال ٣ ف٤ٞٝب ثب اًتيبؿ٥ ام ِّتي يب ٍغبك عٞ٘ ٝي٧بي ث ث٦ ٤ٓكت ى٦ٚ ؿك عزٜ

تل ث٦ ٝلاّن  ٧بي عٞ٘ ًجِ ٤ُؿ تب ثب اًتيبؿ٥ ام ك٣ٍ ٢ٓقتي تجـي٘ ث٦ ٝغ٤ٔالت ٨١بيي ُـ٥ ٣ ث٦ ا١جبك٧ب ٢ٝتَ٘ ٝي

٤ً ام ٝلع٦ٚ  ت ت٤ميـ يب رليبٟ ثل٧ٟ٣ب ٣ ؿك ٨١بيت ث٦ ِٝتلي ٨١بيي اكًبٗ ٕلؿؿ. ٝـيلي ىل٣ُي ت٤ميـ ٨١بيي ٣ ؽلؿ٥

٧بي ٙزٌتيِ، رليبٟ ٝق٤ْى اًت ٦ّ ٝلث٤ط ث٦  يبثـ. ام ؿيٖل رليبٟ ٣ تب ِٝتليبٟ ٨١بيي اؿا٦ٝ ٝي ت٤ٙيـ آمبم ُـ٥

اٍـاٝبتي   ٧بي ٝلث٤ط ث٦ ثبمت٤ٙيـ ٣ ثبمًبمي ١ين ام ر٦ٚٞ ثبميبىت يب اٝغبي پٌٞب١ـ ّبال٧ب پي ام اًتيبؿ٥ اًت. ىقبٙيت

پقيلؿ. ثب اىنايَ ت٤ر٦ ث٦ عيبؽت ام ٝغيظ ميٌت ٣ ٝيب٧يٜ  ك ع٤ٗ رليبٟ ٙزٌتيِ ٝق٤ْى ٤ٓكت ٝياًت ٦ّ ؿ

. رليبٟ ؿيٖلي ٦ّ ؿك ّٚي٦ ٝلاع٘ ٝـيليت اًت بىت٦يٙزٌتيِ ًجن، ت٤ر٦ ث٦ رليبٟ ٝق٤ْى ك٣اد ميبؿي ؿك ٢ٓبيـ 

ؿ٧ـ ٣ ؿك  كا ث٦ ٧ٜ اكتجبط ٝي ٧بي م١زيل٥ ٙزٌتيِ ٣ م١زيل٥ تبٝي٠ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ رليبٟ اعالفبت اًت ٦ّ ٦ٞ٧ ثؾَ

 ٤ٓكت ّبكّلؿ ٢ٝبًت، ؿك ث٨ي٢ٖي فْٞٚلؿ م١زيل٥ ٙزٌتيِ ١ََ ثٌنايي ؽ٤ا٧ـ ؿاُت.

٧بي اعالفبتي،  ١٣َ٘، ا١جبكؿاكي، ٝـيليت ٤ٝر٤ؿي، ًبٝب٦١ ت٤اٟ ُبٝ٘ عٞ٘ فْٞٚلؿ٧بي ّٚي ٙزٌتيِ كا ٝي

ٝق٤ْى ؿا١ٌت ٣ ٝـيليت م١زيل٥ تبٝي٠ تزٞيـ ث٢ـي ٣ ٙزٌتيِ  ، ؽـٝبت ِٝتليبٟ، ثٌت٧٦ب ًيبكٍتبٝي٠، ٝـيليت 

٢٢ّـٕبٟ ٨١بيي( اًت. ث٢بثلاي٠  ٢٢ّـٕبٟ( تب ١َغ٦ پبيب١ي )ٝٔله ٧ب ام ١َغ٦ آمبمي٠ )تبٝي٠ ٝـيليت ٦ٞ٧ اي٠ ىقبٙيت

 ت٤اٟ تقليو ٙزٌتيِ كا ث٦ ٤ٓكت ميل ثيبٟ ٤ٞ١ؿ: ٝي

تجظ ثب عٞ٘ ٣ ٨ٖ١ـاكي ّبال ام ٝجـأ تب كيني، ارلا ٣ ١ؾبكت ثل ؽـٝبت ٣ اعالفبت ٝل ىلآي٢ـ ثل١ب٦ٝ  :لجعتيل

 ٕيلؿ. ٤ً ا١زبٛ ٝي ٤ً ٣ ثل٣ٟ ٧بي ؿك١٣ي ٣ ثيل١٣ي، ؿك٣ٟ ٝغ٘ ٝٔله ٦ّ ثب ٧ـه تبٝي٠ ١يبم ِٝتلي، ُبٝ٘ رليبٟ

٧بي ٝتلتت ثل  تلي٠ ٌٝئ٦ٚ ؿك ٝيبٟ ٓبعجبٟ ّبال ٣ ىقبالٟ م١زيل٥ تبٝي٠ ؿك ع٤م٥ ٙزٌتيِ، ّب٧َ ٧ني٦٢ ٨ٜٝ

٧بي م١زيل٥ تبٝي٠ اًت. اٝل٣م٥ ؿك ر٨بٟ ث٨تلي٠ ٤١ؿ م١زيل٥ تبٝي٠ ام  ٦ تجـ آٟ ّب٧َ ٧ني٧٦٢بي ٙزٌتيِ ٣ ث ىقبٙيت



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

17 
 

١٣َ٘، ا١جبكؿاكي ٣  ٧بي عٞ٘ ٧بي ٝلتجظ ثب تزٞيـ ٣ ت٤ميـ ؿك يِ ٝغ٘ اًت ٦ّ ٧ني٦٢ ١ؾل ٧ني٦٢، تٞلّن ىقبٙيت

ٝلاّني ٦ّ اي٠ ٦١٤ٕ ؽـٝبت كا  ؿ٧ـ. ث٢بثلاي٠ ٣ر٤ؿ ٢ّتلٗ ٣ ربثزبيي ٤ٝر٤ؿي كا ث٦ ؿٙي٘ ايزبؿ َٝيبى ّب٧َ ٝي

ت٤ا١ـ ؿمـم٦ ّب٧َ ٧ني٦٢  ٓلى٦ ١بُي ام َٝيبى ٣ اكائ٦ تؾٔٔي ؽـٝبت ثب ّيييت ثبال ٝي  اكائ٦ ٢٢ّـ ثب ايزبؿ تٞلّن،

ت٤اٟ ث٦ ٤ٓكت  ١٤ُـ كا ٝي ٝلاّن ٙزٌتيِ ١بٝيـ٥ ٝي  ٓبعجبٟ ّبال كا ّب٧َ ؿ٧ـ. اي٠ ٝلاّن ٦ّ ؿك ٤١ؿ ف٤ٞٝي ؽ٤ؿ،

 ميل تقليو ٤ٞ١ؿ:

٧بي ٝلتجظ ثب ٙزٌتيِ ٣  : ٝلّن ٙزٌتيِ ٝغـ٣ؿ٥ ِٝؾٔي اًت ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ك تزٞيـ ىقبٙيتهرمس لجعتيل

 ٤ُؿ. ٧ب ايزبؿ ٝي ًبمي ىلآي٢ـ٧ب ٣ ّب٧َ ٧ني٦٢ اٙٞٚٚي ٣ ؿك ر٨ت ث٨ي٦٢ ١َ٘ ّبال ؿك ثقـ ؿاؽٚي يب ثي٠ ٣ عٞ٘

٧ب پلؿامٍ  ٤١ؿ ثبكي ٦ّ ؿك آٟ  ٧ب، آٟ اٝب ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب ت٤ر٦ ث٦ ًغ٤ط فْٞٚلؿ، ا٤١اؿ ؽـٝبت ٍبث٘ اكائ٦ ؿك

المٛ   ١٤ُـ. ام اي٠ ك٣، ١٣َٚي ث٦ ًغ٤ط ٝؾتٚيي تٌَيٜ ٝي عيغ٦ رنلاىيبيي ىقبٙيت ٣ ا٤١اؿ ؿًتلًي عٞ٘  ؽ٤ا٧ـ ُـ،

 2-1 ُْ٘ ث٢ـي ٝلاّن ٙزٌتيِ، ا٤١اؿ ؽـٝبت ٍبث٘ اكائ٦ ؿك ٝلاّن ٙزٌتيِ ُلط ؿاؿ٥ ٤ُؿ.  اًت پيَ ام اكائ٦ ؿًت٦

 ٤ُؿ. ؿ٢٧ـ٥ ا٤١اؿ ٝؾتٚو ؽـٝبتي اًت ٦ّ ؿك يِ ٝلّن ٙزٌتيِ اكائ٦ ٝي ١ِبٟ

 

 ٙزٌتيِ ٝلاّن ؿك ٤ٝر٤ؿ ؽـٝبت -1-2 ُْ٘ 

 

١٣َ٘ ٣ ٣ر٤ؿ  عٞ٘  ٕل٧٣ي ام ؽـٝبت ٧ٌت٦ ا٣ٙي٦ ميلًبؽتي ٝلّن ٙزٌتيِ ٧ٌت٢ـ؛ ٝب٢١ـ ٣ر٤ؿ ؿًتلًي
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١٣َ٘  ٧بيي ث٦ ف٤٢اٟ ٝغ٘ اكائ٦ ؽـٝبت. ٕل٧٣ي ؿيٖل ام ؽـٝبت، ؽـٝبت پبي٦ ٙزٌتيِ ٧ٌت٢ـ. ؽـٝبت عٞ٘ ٦ٙ٤ً

ى٦ٚ، ٨ٖ١ـاكي ٝبيقبت ؿك ٝؾبمٟ ٣يو٥،  ص٢ـ٣ر٨ي، تؾٚي٦ ٣ ثبكٕيلي، ربثزبيي ثبك ٣ تنييل ١ب٣ٕبٟ، ا١جبك٧بي ثبك ؽِِ

٨ٖ١ـاكي ًيبكُي ّبال ٣ ؽـٝبت پبي٦ ت٤ميـ ام اي٠ ؿًت ٧ٌت٢ـ. ؿًت٦ ثقـي ؽـٝبت، ؽـٝبت   ٨ٖ١ـاكي ف٤ٞٝي ّبال،

ث٢ـي، ثبمكًي، تؾٚي٦ ٣ ثبكٕيلي  اكمٍ اىن٣ؿ٥ ٙزٌتيْي ٧ٌت٢ـ ٦ّ فجبكت٢ـ ام تزٞيـ ثبك ؽلؿ، ٢ّتلٗ ّييي، ثٌت٦

بك ى٦ٚ ٣ ثبك ف٤ٞٝي ميلّب١تي٢لي، تلؽيْ ّبال، ى٤ك٣اكؿي٢ٔ، ؽـٝبت تقٞيل ٣ اًتَلاك ٣ًبي٘ ١َٚي٦ ّب١تي٢ل، فٞٚيبت ث

ٕل٥٣   ؽـٝبت تقٞيل ٣ ٨ٖ١ـاكي ّب١تي٢ل، تبٝي٠ ٤ًؽت، اعالفبت ٣ ؽـٝبت اكتجبعي. فال٥٣ ثل اي٠ ؽـٝبت،  ثبكي،

 اي، ا٢ٝيتي، اٍبٝتي ُبٝ٘ ؽـٝبت ثب١ْي، ثي٦ٞؿيٖلي ام ؽـٝبت رب١جي ث٦ ّبال ٧ٌت٢ـ ٦ّ ؿك ؿًت٦ ص٨بكٛ ٍلاك ٕلىت٦ ٣ 

 ٣ ؿكٝب١ي ٧ٌت٢ـ.

٢٢ّـ٥  ٝلاّن ٙزٌتيِ، ؿك ١ََ ٝلّن ؿك ُج٦ْ يْپبكص٦ ٙزٌتيِ ٤ِّك تقيي٠ اٝب ثلؽي ام ؽـٝبت ّٚيـي

١٣َ٘ ص٢ـ٣ر٨ي ٣ تلّيجي ٣ ؽـٝبت ٕٞلّي اُبك٥ ٤ٞ١ؿ. ؿك يِ ُج٦ْ  ت٤اٟ ث٦ ؽـٝبت عٞ٘ ٧ٌت٢ـ. ام اي٠ ؿًت ٝي

١٣َ٘ ّبال  ٧بي ٝؾتٚو عٞ٘ ٤ُؿ، ٧ٞب٢٧ٖي ُي٥٤ فٞٚيبت عٞ٘ ٣ ٨ٖ١ـاكي ٦ٞ٧ ّبال٧ب ؿك آٟ ا١زبٛ ٝي يْپبكص٦ ٦ّ

اًت. ام اي٠ ر٨ت  ثلؽ٤كؿاك٧ب ام ا٧ٞيت ثباليي  ٧بي ٧ليِ ام ُي٥٤ ث٦ ٢ٝؾ٤ك عيؼ ًيبكي ثبك ٣ اًتيبؿ٥ ام ٝنيت

  يْپبكصٖي ٣ اتٔبٗ ارناي ُج١٤ُ،٦ْـ ٦ّ ث٦ ٢ٝؾ٤ك عيؼ  ٝلاّن ِٝؾٔي ؿك ُج٦ْ ٙزٌتيِ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ٝي

٢٢ّـ. ام آ١زب ٦ّ اي٠  ١٣َ٘ ص٢ـ٣ر٨ي كا ؿك ٍبٙت يِ پبيب٦١ تلّيجي ٦ّ رنئي ام ّ٘ ٝلّن اًت اكائ٦ ٝي ؽـٝبت عٞ٘

٢٢ّـ، ؽـٝبت عٞ٘ تلّيجي ٣ ص٢ـ٣ر٨ي ثلاي ٕل٥٣ ؽبٓي ام  ٍجي٘ ٝلاّن ١ََ ٝيبٓ٘ ُج٦ْ ٙزٌتيِ كا اييب ٝي

 آيـ. ٝيٝلاّن يِ رنء اًبًي ث٦ عٌبة 

ام ؿيٖل ؽـٝبت ّٚيـي ٝلاّن ٙزٌتيِ، ٣ر٤ؿ ٝغ٤ع٦ ٕٞلّي ٣ اْٝبٟ اكائ٦ ؽـٝبت تلؽيْ ّبال ؿك ٝلّن 

اٙٞٚٚي )ٓبؿكات، ٣اكؿات ٣ تلا١نيت( ٣  ٧بي تزبكت ثي٠ اًت. ٣ر٤ؿ اي٠ ؽـٝبت ؿك يِ ٝلّن ٤ٝرت ت٨ٌي٘ ىقبٙيت

٢ي ؽ٤ا٧ـ ُـ. ٣ر٤ؿ ٝلاّني ٦ّ اْٝبٟ اكائ٦ ؽـٝبت اٙٞٚٚي ؿك ث٢بؿك ؿكيبيي ٣ ٝلم٧بي مٝي تٌليـ رليبٟ ّبال٧بي ثي٠

٧بي ّبال ؿاك١ـ، ث٦ ٓبعجبٟ ّبال  ٕٞلّي كا ؿك ٢ّبك ًبيل ؽـٝبت ف٤ٞٝي ٣ ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ٙزٌتيْي ث٦ رليبٟ

ؿ٧ـ ٦ّ اي٠ ؽـٝبت كا ؿك ١نؿيْي ١َبط ت٤ٙيـ يب رقة ثبك ا١زبٛ ؿاؿ٥ ٣ فال٥٣ ثل ر٤ٕٚيلي ام اتاله  اي٠ اْٝبٟ كا ٝي

ًپبكي ّلؿ٥ ٣ ؿك  ٧بي ٙزٌتيِ ٤ٝكؿ ١يبم ؽ٤ؿ كا ثل٣ٟ ّٞتل ثؾِي ام ىقبٙيت  ٍت ؿك ٝجبؿي ٤ِّك، ثب ٓله ٧ني٣٦٢

 ًبمي م١زيل٥ تبٝي٠ ؽ٤ؿ ٕبٛ ثلؿاك١ـ. ر٨ت ث٨ي٦٢

ثيبٟ ٤ٞ١ؿ. ؿك اي٠  3-1 ُْ٘ ث٢ـي ّٚي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك كا ٝغبثٌ  ت٤اٟ ؿًت٦ ٝي  ٕيت٦ ُـ، آ١ض٦ث٢بثل 

ا١ـ. ١ْت٦ عبئن ا٧ٞيت  ٤ُؿ ١ٞبيَ ؿاؿ٥ ُـ٥ ٧ب اكائ٦ ٝي ُْ٘ ٦ٞ٧ ا٤١اؿ ٝلاّني ٦ّ ث٦ ٤١في ؽـٝبت ٙزٌتيِ ؿك آٟ

 ثل اًبىث٢ـي  ث٢ـي اًت. صلا ٦ّ اي٠ ؿًت٦ ؿك اي٠ ُْ٘ فـٛ تبحيل ٌٝتَيٜ عزٜ فْٞٚلؿ ٧ل ٝلّن ؿك اي٠ ؿًت٦

٧بيي  ٚي ٣ عيغ٦ رنلاىيبيي ٤ٓكت ٕلىت٦ اًت. ُبيبٟ يبؿ اًت ؿًت١٣٦َ ٧بي عٞ٘ ّبكّلؿ٧بي ٙزٌتيْي، ؿًتلًي
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٧ب ث٦ ُج٦ْ  ا١ـ، ٝلث٤ط ث٦ ٝلاّني ٧ٌت٢ـ ٦ّ ايزبؿ ٣ پي٤ًت٠ آٟ ؿك ُْ٘ ١ٞبيَ ؿاؿ٥ ُـ٥ ع٤ًي٦ّ ثب ك١ٔ 

 ا١ـ ٧بيي ٦ّ ثب ك١ٔ آثي ١ٞبيَ ؿاؿ٥ ُـ٥ ٤ُؿ ٣ ؿًت٦ ٙزٌتيِ ٤ِّك ام ٤ًي ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك پيٖيلي ٝي

١٤ُـ. تقبكيو ٝلث٤ط ث٦  ٝلث٤ط ث٦ ٝلاّني ٧ٌت٢ـ ٦ّ ث٦ ع٤ك ٌٝتَ٘ ام ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ٝـيليت ٝي

 ٧ب ؿك اؿا٦ٝ ٍبث٘ ِٝب٧ـ٥ اًت. ٧ليِ ام ؿًت٦

 

 ث٢ـي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿًت٦ -1-3 ُْ٘ 

ؿ٢٧ـ٥   ٧ب پيَ ام ا٣ٙي٠ ٝلاّن ٙزٌتيِ ُْ٘ ٕلىت٦ ٣ اكائ٦ بؿك ؿكيبيي ٍلٟث٢  ٦ّ ؿك ر٨بٟ، آ١زبام  تٌادر دريايي:

٦ّ  آ١زب١٤ُـ. اٝب ام  ٧بي ٤ٝر٤ؿ ثب ف٤٢اٟ ٝلّن ٙزٌتيِ ف٤٢اٟ ١ٞي ث٢ـي ؿك ؿًت٦  ا١ـ، ٧بي ّبال ث٤ؿ٥ ؽـٝبت ث٦ رليبٟ

ث٢ـي ٝلاّن  ٧ب ؿك ٧ل ؿًت٦ ثـ٣ٟ ؿك ١ؾل ٕلىت٠ آٟ  ث٢بؿك ؿكيبيي ١ين ١َبط ٝتٞلّن اكائ٦ ؽـٝبت ٙزٌتيْي ٧ٌت٢ـ،

ث٢ـي  ؿك ؿًت٦  ١٤ُـ. ث٦ ٧ٞي٠ ؿٙي٘، ٝي  تلي٠ ٣ پلتلؿؿتلي٠ ١َبط ٙزٌتيِ ؿك ُج٦ْ ١بؿيـ٥ ٕلىت٦ فٞال ٨ٜٝ  ٙزٌتيِ،

ا١ـ. تقليو ث٢ـك ؿكيبيي ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٝلّن  عبضل ث٢بؿك ؿكيبيي ث٦ ف٤٢اٟ يْي ام ا٤١اؿ آٚي ٝلاّن ٙزٌتيِ ٙغبػ ُـ٥

ت٤اٟ ث٦  ٤ٕيلي ام تـاؽ٘ ٝب٧يت ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿكيبيي ٣ ٝلاّن ٤ٝر٤ؿ ؿك ؿاؽ٘ ًلمٝي٠ كا ٝيٙزٌتيِ ٣ ثلاي رٚ

 ٤ٓكت ميل ف٤٢اٟ ّلؿ:

٧بي ثبكي ؿك اي٠ ْٝبٟ  ١٣َ٘ ؿكيبيي ؿًتلًي ؿاكؿ ٣ ِّتي عٞ٘  : ٝلّن ٙزٌتيْي ٦ّ ث٦ ُي٥٤ث٢ـك ؿكيبيي

 اْٝبٟ تؾٚي٦ ٣ ثبكٕيلي ؿاك١ـ.
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٧بي ٙزٌتيْي ٤ِّك ؿا١ٌت. اي٠ ٝلاّن ث٦ ؿٙي٘ ١يبم ث٦  ت٤اٟ ؿك٣ام٥ ٝي٨ُل٧بي ٙزٌتيِ كا ؼْر لجعتيل: 

اي ام ؽـٝبت  اٙٞٚٚي، ١يبم ث٦ ؿاكا ث٤ؿٟ عيو ٌٕتلؿ٥ ٧بي ثٌيبك ثبال ؿك ًغظ ثي٠ ٧بي ثبك ثب عزٜ اكائ٦ ؽـٝت ث٦ رليبٟ

ٕقاكي ثٌيبك ثبال ثلاي  ١٣٦َٚي پلؽلىيت ٧ٌت٢ـ. عزٜ ثبالي فٞٚيبت ؿك اي٠ ٝلاّن ١يبم ث٦ ًلٝبي ٧بي عٞ٘ ٣ ؿًتلًي

اٙٞٚٚي ؿك  ١ٞبيـ. اكتجبط مٝي٢ي، ؿكيبيي ٣ ٤٧ايي ثب ٝلاّن ت٤ٙيـ ٣ رقة ثبك ثي٠ فج٤ك ص٢ـ ؿ٥ ٝيٚي٤ٟ ت٠ ثبك كا ضل٣كي ٝي

اي ام ًبيل ٝلاّن  ت٤ا٢١ـ ٝز٤ٞف٦ ؿاؽ٘ ٣ ؽبكد ام ٝلم٧ب ١ين ام اٙناٝبت ٨ُل٧بي ٙزٌتيِ اًت. ٨ُل٧بي ٙزٌتيِ ٝي

 ت٤اٟ تقليو ٨ُل ٙزٌتيِ كا ث٦ ٤ٓكت ميل ف٤٢اٟ ٤ٞ١ؿ: يٖل ثب٢ُـ. ثب اي٠ ت٤ضيغبت ٝيٙزٌتيِ ؿك ًغ٤ط ؿ

اٙٞٚٚي  عيغ٦ ىقبٙيت ٣ ٌٕتل٥ مبٙجب ثي٠  ٝلّن ٙزٌتيْي ٦ّ ثب ثبالتلي٠ ًغظ فْٞٚلؿي،: ٨ُل ٙزٌتيِ

ب ؿاكا ث٤ؿٟ ٢ٝغ٦َ آماؿ يب ٢ّـ ٣ ث ث٦ ف٤٢اٟ ؿك٣ام٥ آٚي ٤ِّك ىقبٙيت ٝي ٓبؿكات ٝزـؿ(،تلا١نيت ٣   ٣اكؿات،  )ٓبؿكات،

 ١٣َ٘ ٣ تزبكت ؿاكؿ. ١٣َ٘ ١َِي اًبًي ؿك عٞ٘ عٞ٘  ُي٥٤ ٢ٝ3غ٦َ ٣يو٥ اٍتٔبؿي ٣ ؿًتلًي ث٦ عـاٍ٘ 

٧بي ٙزٌتيِ ًغغي ام ٝلاّن ٙزٌتيِ ٧ٌت٢ـ ٦ّ فال٥٣ ثل اييبي ١ََ ٝٚي ؿك  ؿ٧ْـ٥دّنذُ لجعتيل: 

١ٞبي٢ـ ٣ ث٦ ؽ٤ّٔ ؽـٝبت  اٙٞٚٚي ىقبٙيت ٝي ١٣َ٘ ثي٠ ث٦ ع٤ك فٞـ٥ ٣ ىقبٗ ؿك عٞ٘  اكائ٦ ؽـٝبت ث٦ ثبك٧بي ؿاؽٚي،

بي ٤ِّك ثبُـ اكائ٦ ٧ب ؽبكد ام ٝلم٧ ٧بي ّباليي ٦ّ يِ ًل ٌٝيل آٟ ٝلث٤ط ث٦ تِلييبت ٕٞلّي كا ث٦ رليبٟ

ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ٣ ؽـٝبت ٨ٖ١ـاكي ١ين ام ارناي   ١٣َ٘ تلّيجي، ١ٞبي٢ـ. ًبيل ؽـٝبت ٙزٌتيْي ٝب٢١ـ عٞ٘ ٝي

اًت. ث٢ـك ؽِِ  «ؽِِ ث٢ـك»آٚي اي٠ ٝلاّن ٧ٌت٢ـ. ١ْت٦ عبئن ا٧ٞيت ؿك اي٠ ٝلاّن ٣ر٤ؿ ّبكّلؿي ث٦ ١بٛ 

٧بي  ثبمكًي  تؾٚي٦، ثبكٕيلي، ٨ٖ١ـاكي، ت٤ميـ،   ٦ّ ر٨ت تلّيت،اًت اي ٝغ٤ٔك ؿك ؿاؽ٘ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ  ٢ٝغ٦َ

ؿك  ١ٞبيـ. ٝي  اٙٞٚٚي ىقبٙيت  ٧بي ٕٞلّي ٝلتجظ ثب ّبال٧بي ثي٠ ٍب١٤١ي ٝلث٤ط ث٦ ربثزبيي ٣ ا١زبٛ تِلييبت ٣ ٢ّتلٗ

اٙٞٚٚي  تل ٣ر٤ؿ ث٢ـك ؽِِ ٣ ث٦ تجـ آٟ تجبؿالت ثي٠ ٙزٌتيِ ثب ٝلاّن ٙزٌتيِ ًغ٤ط پبيي٠  فٞ٘ ٣ر٦ تٞبين ؿ٧ْـ٥

 ؿك آٟ اًت. ثل اي٠ اًبى تقليو ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ ٝغبثٌ ُلط ميل اًت:

ب مبٙجؿاكاي عيغ٦ ىقبٙيت ٣ ٌٕتل٥   ٝلّن ٙزٌتيْي ثب ؽلىيت ٣ ًغظ فْٞٚلؿي ثبال،  :ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ

، ر٨ت تلّيت، ت٤ميـ،  اي ؿًتلًي پلؽلىيت كيٚي ٣ ربؿ٥ث٢ـك ؽِِ ٣ ؿاكاي   تلا١نيت(،  ٣اكؿات،  )ٓبؿكات،اٙٞٚٚي  ثي٠

٧بي ٍب١٤١ي ٝلث٤ط ث٦ ربثزبيي ّبال ٣ ا١زبٛ تِلييبت ٣  ثبمكًيؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥، تؾٚي٦، ثبكٕيلي، ٨ٖ١ـاكي، 

 ١ٞبيـ. ٧بي ٝلتجظ ٕٞلّي ىقبٙيت ٝي ٢ّتلٗ

اي٠ ؿًت٦ ام ٝلاّن ٙزٌتيِ ١ََ ٝتٞلّن٢٢ّـ٥ ؽـٝبت ٙزٌتيِ ٝلث٤ط ث٦ ٝغ٤ٞالت لجعتيل ػوَهي: پارك 

١٤ُـ ف٤ٞٝب ؿاكاي ٝجـأ ٣ َٝٔـ ؿاؽٚي ٣ ٝلث٤ط ث٦ ٦ٞ٧  ؿاؽٚي كا ث٦ ف٨ـ٥ ؿاك١ـ. ثبك٧بيي ٦ّ ؿك اي٠ ٝلاّن پلؿامٍ ٝي

١٣َ٘ تلّيجي ٣ ث٨ج٤ؿ ّبكايي  اكتَبي عٞ٘ ٧بي ٙزٌتيِ ؿاؽٚي، ث٤ؿ٥ ٣ فٞال ثب ٧ـه ّب٧َ ٧ني٦٢ ٧بي ّباليي ؿًت٦

٧بي ٙزٌتيِ ف٤ٞٝي  ١ٞبي٢ـ. تقليو پبكُ اي ام ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ىقبٙيت ٝي ٙزٌتيِ ٤ِّك ثب اكائ٦ عيو ٌٕتلؿ٥

 ٝغبثٌ ُلط ميل اًت:
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٦ّ ث٦   ،پبيب٦١ ص٢ـ٣ر٨يؿاكاي   ؿاكاي عيغ٦ ىقبٙيت ٣ ٌٕتل٥ ٤ِّكي، : ٝلّن ٙزٌتيِپبكُ ٙزٌتيِ ف٤ٞٝي

٧بي ٍب١٤١ي  ؽـٝبت ٙزٌتيِ ُبٝ٘ تلّيت، ت٤ميـ، تؾٚي٦، ثبكٕيلي، ٨ٖ١ـاكي، ثبمكًي  ٧بي ّباليي، ٤اؿ ٝؾتٚو ٕل٥٣ا١

 ١ٞبيـ. اكائ٦ ٝيٝلث٤ط ث٦ ربثزبيي ّبال ٣ ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ 

اي٠ ٕل٥٣ ام ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝق٤ٞال ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ر٤ؿ تَبضب ثلاي ؽـٝبت : ّاي لجعتيل تخصصي پارك

ام ٤ًي ٕل٥٣ ؽبٓي ام ٢ٓبيـ ٦ّ ؿك يِ ٢ٝغ٦َ رنلاىيبيي ٌٝتَل ٧ٌت٢ـ ٣ ثلاي يِ ٕل٥٣ ّباليي ٙزٌتيِ 

ٕقاكي ٌٝتَيٞب ام ٤ًي  ٕيل١ـ. ٢ُبؽت ١يبم ثلاي ايزبؿ اي٠ ؿًت٦ ام ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ ًلٝبي٦ ِٝؾْ، ُْ٘ ٝي

 ٧بي ٙزٌتيِ تؾٔٔي ٝغبثٌ ُلط ميل اًت: پقيلؿ. تقليو پبكُ ثؾَ ؽ٤ٔٓي ا١زبٛ ٝي

ت٤ميـ، ٧بي يِ ٕل٥٣ ّباليي ؽبّ ؿك ع٤م٥  ٝلّن ٙزٌتيْي ثب تٞلّن ثل ىقبٙيت بكُ ٙزٌتيِ تؾٔٔي:پ

 ١ٞبيـ. ىقبٙيت ٝي تؾٚي٦، ثبكٕيلي، ٨ٖ١ـاكي ٣ ؿيٖل ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ تؾٔٔي ٕل٥٣ ّباليي

اْٝب١بت ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي، ٝلّن ٙزٌتيْي اًت ٦ّ ؿك ٢ٝغ٦َ ٝلمي ٣اٍـ اًت ٣  هشاكض لجستيك هشصي:

٢ّـ. ٕٞلُ، ٝلمثب١ي، ًبمٝبٟ ٝٚي  ٣ ؽـٝبت ٙزٌتيِ ٤ٝكؿ ١يبم كا ثلاي ٓبؿكات، ٣اكؿات ٣ تلا١نيت ىلا٧ٜ ٝي

كثظ ؿك ٣ك٣ؿ ٣ ؽل٣د ّبال ؽـٝبت ؽ٤ؿ كا  ٧بي في اًتب١ـاكؿ، ًبمٝبٟ عيؼ ١جبتبت ٤ِّك ٣ ث٦ ع٤ك ّٚي تٞبٝي ًبمٝبٟ

 .٢٢ـّ ث٦ ع٤ك ٝتٞلّن ٣ يْپبكص٦ ؿك اي٠ ٝلّن اكائ٦ ٝي

 ّاي هرامس لجعتيل هَفق ًوًَِ -1-2

٧بيي ام ٧ل يِ ام ا٤١اؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٦ّ فْٞٚلؿ ٤ٝىَي ؿك ٤ِّك٧بي ٝؾتٚو ؿ١يب  ؿك اي٠ ٌٍٞت ٦١٤ٞ١

١٤ُـ. ٧ـه ام اي٠ ّبك اي٠ اًت ٦ّ ؿك ؽ٤ّٔ آ١ض٦ ام ت٤ًق٦ اي٠ ٝلاّن ؿك  ا١ـ، ث٦ ٤ٓكت ٤ٝكؿي تِليظ ٝي ؿاُت٦

 ٠٧ ٤ٓكت ٕيلؿ.ك٣ؿ، تَليت ث٦ ف ٤ِّك ا١تؾبك ٝي

-1-2-1 1ؼْر لجعتيل االيٌط تگساض 

ؿك ٣اٍـ يِ ٝز٤ٞف٦ ثنكٓ  ُـ٥ اًتايبٙت تٖناى آٝليْب ٣اٍـ  ٣٣2كث ٨ُل ٙزٌتيِ تٖناى ٦ّ ؿك ى٤كت

١٣َ٘ ٤٧ايي  ١٣َ٘ ُبٝ٘ ربؿ٥، كي٘ ٣ عٞ٘ ٧بي ٝؾتٚو عٞ٘ ٧بي ٝت٤٢ؿ ٣ ٝغ٘ ٧ٖٞلايي ُي٥٤ ٝتِْ٘ ام ىقبٙيت

ث٤ؿ ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ يِ ىل٣ؿٕب٥ تزبكي ٣ ثبكي ٣ ثب ٧ـه ّب٧َ تلاىيِ  1989اًت. ُل٣ؿ ّبك اي٠ ٝز٤ٞف٦ ام ًبٗ 

ُْ٘ ٕلىت. اٝب ث٦ ًلفت ِٝؾْ ُـ ٦ّ اي٠ ٧ـه ثٌيبك ٝغـ٣ؿ ث٤ؿ٥ ٣ ٝلّن ٙزٌتيِ تٖناى  3ىل٣ؿٕب٥ ؿاالى

َب يبىت. تلي كا ؿاكاًت ٣ ام آٟ مٝبٟ ثب ت٤ًق٦ ك٣ماىن٣ٟ، ث٦ ًغظ يِ ٨ُل ٙزٌتيِ اكت پتب١ٌي٘ اكائ٦ ؽـٝبت ٌٕتلؿ٥

                                                 
1 Alliance Texas Logistics Center 
2 Fort worth 
3 Dallas Airport 
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 ك٣ؿ. ٧بي ؿ٣ٙتي ٣ ؽ٤ٔٓي ؿك آٝليْبي ُٞبٙي ث٦ ُٞبك ٝي اي٠ پل٣ه٥ ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٦١٤ٞ١ ٤ٝىٌ ٧ْٞبكي ثؾَ

 ١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت. 4-1 ُْ٘ ت٤ٔيلي ام ٨ُل ٙزٌتيِ االي٢ي تٖناى ؿك 

 

 تٖناى االي٢ي ٙزٌتيِ ٨ُل -1-4 ُْ٘ 

ت٤ًق٦ اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ ام يِ ٝز٤ٞف٦ ىل٣ؿٕب٧ي ث٦ يِ ٨ُل ٙزٌتيِ ثب اعـاث يِ ثنكٕلا٥ ايبٙتي ٣ 

كٕيلي ؽ٤ؿك٣ ٣ ًپي يِ پبيب٦١ ثب ايزبؿ يِ ٝغ٤ع٦ ثب 1اه اى اٟ آ٠٧ ؽ٤ٔٓي ثي ٕقاكي ُلّت كا٥ ًلٝبي٦

عٞ٘ كيٚي ث٦ ُي٥٤ مبٙت ٝلّن ٙزٌتيِ ُـ ٣  ُـٟ٘ يتجـٕقاكي ثبفج  ٧ْتبكي آمبم ُـ. اي٠ ًلٝبي٦ 300ص٢ـ٣ر٨ي 

١٣َ٘ ٤٧ايي ١ين ؿك اي٠ ٝلّن ؿك  ٣اعـ ّب١تي٢لي ؿك ًبٗ كًيـ. عٞ٘ ٧700،000بي اثتـايي ث٦ ربثزبيي  ؿك ٧ٞبٟ ًبٗ

٧ناك ٣ 28مايي ٌٝتَيٜ ٣ ميلٌٝتَيٜ االي٢ي ث٦ تلتيت  ك ًبٗ ربثزب ٤ٞ١ؿ٥ اًت. اُتنب٧ٗناك ت٠ ّبال كا ؿ120عـ٣ؿ 

 .ُـ٥ اًتٝيٚيبكؿ ؿالك ثلآ٣كؿ  ٧11ناك ُن٘ ٣ عزٜ ٝبٙي ت٤ٙيـات ٣ ؽـٝبت آٟ ثيَ ام 40

٧بي  ٧بي اثتـايي ؿك ٝلّن ٙزٌتيِ االي٢ي ٌٝتَل ُـ١ـ ف٤ٞٝب ُلّت ٧بيي ٦ّ ؿك ًبٗ ١ؾٌتي٠ ُلّت

٤١ّيب ث٦ ف٤٢اٟ ا٣ٙي٠ ٝز٤ٞف٦ ٢ٓقتي ٣اكؿ ٝز٤ٞف٦ ُـ ٣ ث٦  ٧1994بي پؾَ ث٤ؿ١ـ. اٝب ؿك ًبٗ  ١٣َ٘ ٣ ُلّت عٞ٘

بيـ ؿك ٝلّن ٙزٌتيِ االي٢ي ٢ٓبيـ رب١جي آٟ ١ين ؿك اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ ٌٝتَل ُـ١ـ. ثب كُـ ٢ٓ  تجـ آٟ،

٧بي عبضل ؿك ٝز٤ٞف٦ پي٤ًت٢ـ. ؿك عبٗ  ٧بي ؽـٝبت ٙزٌتيِ ١ين ثلاي پبًؾ٤ٖيي ث٦ ١يبم ٢ٓبيـ ث٦ ُلّت ُلّت

                                                 
1 BNSF Railways 
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 ُلّت ؿك ٨ُل ٙزٌتيِ االي٢ي تٖناى ىقبٗ ٧ٌت٢ـ. 170عبضل ثيَ ام 

ّي٤ٚٝتل ٝلثـ آٟ  39اك، ٧ْتبك( اًت ٣ ام اي٠ َٝـ 476ّي٤ٚٝتل ٝلثـ ) ٣69ًقت ٨ُل ٙزٌتيِ االي٢ي تٖناى 

ًبٗ ام آمبم ث٦ ّبك ٝلّن،  ٧10بي ٢ٓقتي اؽتٔبّ يبىت٦ اًت. ؽله ٝـت  ٧بي ٙزٌتيْي ٣ ت٤ًق٦ ىقبٙيت ث٦ ىقبٙيت

ّي٤ٚٝتل ٝلثـ ثبٍيٞب١ـ٥  ٧31بي ٙزٌتيِ ٣ ٢ٓقتي ؿك آٟ ث٦ رليبٟ اىتبؿ. ام  ّي٤ٚٝتل ٝلثـ آٟ اعـاث ُـ ٣ ىقبٙيت 8

٧بي ٕٚو، ٝـك٦ً، ثيٞبكًتبٟ ٣ پبكُ ٣ ىضبي ًجن  ـ ١٤ٌْٝي، ٢ٝغ٦َ تزبكي، مٝي٣٠اع ٢ٝ6200بعَي ثلاي ايزبؿ 

٧بي ٝؾتٚو مٝي٠ ؿك ٝلاّن ٙزٌتيِ  اؽتٔبّ يبىت. ٨ُل ٙزٌتيِ تٖناى كا ؿك مٝي٦٢ ٧ٞب٢٧ٖي ثي٠ ّبكثلي

 ؿ٢٧ـ٥ ٦َِ١ ٨ُل ٙزٌتيِ االي٢ي اًت. ١ِبٟ 5-1 ُْ٘ ت٤اٟ يِ ٤ٝكؿ ١بؿك ؿا١ٌت.  ٝي

٧بي  ؽـٝبتي ٦ّ اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ كا ام يِ ٝلّن ٙزٌتيِ ٝق٤ٞٙي ث٦ يِ ٨ُل ٙزٌتيِ ٣ يْي ام ؿك٣ام٥

ٝبت ُبٝ٘ تزبكي ايبالت ٝتغـ٥ اكتَب ؿاؿ٥ اًت ؿك ٣اٍـ ؽـٝبت پِتيجب١ي ٤ٝر٤ؿ ؿك اي٠ ٝلّن اًت. اي٠ ٍجي٘ ؽـ

٣ ت٤ًق٦ كا ث٦ ف٨ـ٥  ٕقاكي، ا٤ٝك ُبمالٟ ٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٝـيليت ٝز٤ٞف٦، ًلٝبي٦ ٕل٥٣ ٝـيليتي اًت ٦ّ ىقبٙيت

١ِب١ي، پٚيي،  آتَ  ؽـٝبت ثي٦ٞ،  اٙٞٚ٘، ٧بي تزبكت ثي٠ ؿىبتل ٕٞلُ ايبالت ٝتغـ٥، ىقبٙيت  ؿاكؿ. فال٥٣ ثل اي٠،

٢٢ّـ. ٤ٝكؿ ٨ٜٝ ؿيٖل ؿك اي٠  ٝلّن ثنكٓ ٙزٌتيِ ؽـٝبت اكائ٦ ٝي ٝـك٦ً، ثيٞبكًتبٟ ٣ اٝب٠ّ تيليغي ١ين ؿك اي٠

٧بي تزبكي كا ت٨ٌي٘ ٤ٞ١ؿ٥  ٧بي ٝبٙيبتي ىقبٙيت ٝز٤ٞف٦ ٣ر٤ؿ ٢ٝغ٦َ ٣يو٥ تزبكت ؽبكري اًت ٦ّ ثب اكائ٦ ٤ًِٝ

ي ٣ ىل٣ُ ١٣َ٘ ص٢ـ٣ر٨ي، ا١جبك٧بي ثنكٓ، ؽـٝبت ت٤ميـ ّبال، ؽلؿ٥ اًت. ًبيل ؽـٝبت ٝب٢١ـ ؽـٝبت ٙزٌتيِ، عٞ٘

 ت٨ٌيالت ٣يو٥ ٨ٖ١ـاكي ّبال ١ين ام ر٦ٚٞ ؽـٝبت ٤ٝر٤ؿ ؿك ٨ُل ٙزٌتيِ تٖناى اًت.

ؿكٓـي ثؾَ ؽ٤ٔٓي ٣  ٧95بي ؽ٤ٔٓي ٣ ؿ٣ٙتي ؿك ايزبؿ اي٠ ٝز٤ٞف٦ ٙزٌتيْي ثب ٨ًٜ  ِٝبكّت ثؾَ

 ٢٢ّـ٥ ثؾَ ؿ٣ٙتي ٤ٓكت پقيلىت٦ اًت. ثؾَ ؿ٣ٙتي ٧ْٞبك ؿك ايزبؿ ٝلّن ٙزٌتيِ ُبٝ٘ ٧بي ت٨ٌي٘ ىقبٙيت

ؽ٤ٔٓي ؿك مٝي٦٢ ايزبؿ يِ ثنكٕلا٥ -٣٣كث ٧ٌت٢ـ. يِ ٧ْٞبكي ؿ٣ٙتي ًبمٝبٟ ٤٧اپيٞبيي ىـكاٗ ٣ ٨ُلؿاكي ى٤كث

ٕقاكي ؿ٣ٙتي ؿك  رـيـ ٝتٔ٘ ث٦ ٨ُل ٙزٌتيِ ١ين ُْ٘ ٕلىت٦ اًت. تبٝي٠ ٝبٙي ثب اًتيبؿ٥ ام ٝبٙيبت، ٢ٝجـ ًلٝبي٦

٦َ تزبكي ١ين ثب اًتيبؿ٥ ام ٧ْٞبكي ثؾَ ٨ُل ٙزٌتيِ ث٤ؿ٥ اًت. ًبؽت ٝلّن ٨ُل االي٢ي ث٦ ف٤٢اٟ ٢ٝغ

 ؽ٤ٔٓي ٣ ؿ٣ٙتي تبٝي٠ ٝبٙي ُـ٥ اًت.

ٝيٚيبكؿ ؿالك ؿك  ؿ٣ؿ٧ـ تبحيل ٌٝتَيٜ ٨ُل ٙزٌتيِ االي٢ي تٖناى ايزبؿ ؿكآٝـ  ٧بي اٍتٔبؿي ١ِبٟ ٝي اكميبثي

ٝيٚيبكؿ ؿالك ث٤ؿ٥ اًت. ٢ٝغ٦َ  38ث٤ؿ٥ ٣ تبحيل ميلٌٝتَيٜ آٟ ؿك ت٨ٌي٘ تزبكت ؿك ٢ٝغ٦َ تٖناى ثيَ ام  2011ًبٗ 

تلي٠ ٢ٝغ٦َ آماؿ ف٤ٞٝي ؿك  ٝيٚيبكؿ ؿالك ث٦ ف٤٢اٟ ثنكٓ 4/5آماؿ اي٠ ٝز٤ٞف٦ ثب فج٤ك ّبال٧بيي ث٦ اكمٍ ثيَ ام 

٦ ٍبث٘ ت٤ر٦ ؿيٖل ؿك فْٞٚلؿ اي٠ ٨ُل ٙزٌتيِ، ٨ًٜ ٍبث٘ ت٤ر٦ اي٠ ٝلّن ؿك ٤ُؿ. ١ْت ايبالت ٝتغـ٥ ٢ُبؽت٦ ٝي

ٝيٚي٤ٟ ؿالك ؿك ًبٗ ث٤ؿ٥ اًت ٣ ٧ٞي٠  20ّب١تي ٧ليِ ث٦ اكمٍ ثيَ ام  ٣٣كث ٣ تبك١ت ؿكآٝـ٧بي ٝبٙيبتي ٨ُل ى٤كت

 .اًت ـ٥يثؾِّيييت ٧ْٞبكي ثؾَ ؽ٤ٔٓي ٣ ؿ٣ٙتي كا ث٨ج٤ؿ   ١ْت٦،
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 تٖناى االي٢ي ٙزٌتيِ ٨ُل ٦َِ١ -1-5 ُْ٘ 

-2-2-1 1دّنذُ لجعتيل تَلًَيا 

٧بي ٙزٌتيِ ؿك ر٨بٟ  ٧بي فٞٚيبتي ؿ٧ْـ٥ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ ث١٤ٙ٤يبي ايتبٙيب يْي ام ا٣ٙي٠ ٣ ث٨تلي٠ ٦١٤ٞ١

١٣َ٘ ص٢ـ٣ر٨ي، ّب٧َ تلاىيِ ٣ًبي٘ ١َٚي٦ ٢ًٖي٠ ام  اًت. اي٠ پل٣ه٥ ١تيز٦ پيٖيلي ا٧ـاه ؿ٣ٙت ؿك اكتَبي عٞ٘

ك ٢ٝغ٦َ اًت. ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ ث١٤ٙ٤يب ام مٝبٟ آمبم ٧ب، ث٨ج٤ؿ ت٤ميـ ّبال٧بي ٨ُلي ٣ ت٤ًق٦ پبيـاك اٍتٔبؿي ؿ ثنكٕلا٥

. اي٠ ٝلّن پي ام ؿ٧ْـ٥ ُـ٥ اًت، تجـي٘ ث٦ يْي ام پلتلؿؿتلي٠ ٝلاّن ٙزٌتيِ اك٣پب 1971ث٦ ّبك ؿك ًبٗ 

ٕقاكاٟ ا٣ٙي٦ ؿ٧ْـ٥  ا١ـامي ُـ٥ اًت. ًلٝبي٦  ىلا٦ٌ١ ؿ٣ٝي٠ ٝلّني اًت ٦ّ ؿك اي٠ ًغظ ؿك اك٣پب كا٥ ٤ً2ٕبكيي

آ٠٧  ت٤اىَي ثب ُلّت كا٥ ٧1973بي كا٧ـاكي ايتبٙيبيي ث٤ؿ١ـ. ؿك ًبٗ  ب١ـاكي، اتبً ثبمكٕب١ي ث١٤ٙ٤يب ٣ ا١ز٠ٞث١٤ٙ٤يب اًت

ايتبٙيب ٤ٓكت پقيلىت تب اتٔبٗ كيٚي ثلاي اي٠ ٝلّن ثلٍلاك ٤ُؿ ٣ ام آٟ مٝبٟ ١بٛ اي٠ ٝلّن ث٦ ؿ٧ْـ٥ ص٢ـ٣ر٨ي 

. ١ْت٦ ربٙت ت٤ر٦ ؿك ٤ٝكؿ اي٠ ٝلّن، فٞٚيبت اعـاث آٟ اًت ؿ٢٧ـ٥ ك٣يْلؿ رـيـ آٟ ثبُـ ث١٤ٙ٤يب تنييل يبىت تب ١ِبٟ

١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥  6-1 ُْ٘ ت٤ٔيلي ام ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ ث١٤ٙ٤يب ؿك  ًبٗ تْٞي٘ ٕلؿيـ. ٦ّ10 ىبم ا٣ٗ آٟ ؽله ٝـت 

 اًت.

                                                 
1 Interporto Bologna Spa 
2 Roissy-SOGARIS 

 



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

25 
 

 

 ث١٤ٙ٤يب ٙزٌتيِ ؿ٧ْـ٥ -1-6 ُْ٘ 
 

ّي٤ٚٝتلي ام ٝلّن ٨ُل ث١٤ٙ٤يب ٍلاك ٕلىت٦ ٣ ؿًتلًي ٌٝتَيٜ ث٦ ُج٦ْ  12ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ ث١٤ٙ٤يب ؿك ىب٦ٚٓ 

ث٦ يِ ٢ٝغ٦َ  كًب١ي ٦ّ اْٝبٟ ؽـٝبت ُـ٥ اًتكيٚي ٣ ُج٦ْ ثنكٕلا٧ي ؿاكؿ. ٤ٍٝقيت اي٠ ٝلّن ث٦ ٤ٓكتي ا١تؾبة 

 ٣اعـ تزبكي ٢ٓقتي كا ؿاُت٦ ثبُـ. 600ؿاكاي عـ٣ؿ 

٧بي ص٢ـ٣ر٨ي ٣  ٧بي اؿاكي، ا١جبك٧بي ف٤ٞٝي، پبيب٦١ ُـ٥، ًبؽتٞبٟ ٝغ٤ع٦ ٝلّن ؿاكاي ا١جبك٧بي ثنكٓ تيْيِ

ؿك  ٧بي آتي ٧ْتبك ١ين ثلاي ت٤ًق٦ ٧250ْتبك ام اي٠ ٝلّن ًبؽت٦ ُـ٥ ٣  200ؽـٝبت پِتيجب١ي اًت. ؿك عبٗ عبضل 

 8 ٦ْيع٤ك ث١٦ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت. ١ْت٦ ٍبث٘ ت٤ر٦ ؿك اي٠ ٝلّن، ا٧ٞيت فٞٚيبت ميجبًبمي ؿك اي٠ ٝز٤ٞف٦ اًت. 

٧ْتبك ام آٟ ث٦ ىضب٧بي ًجن اؽتٔبّ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت تب پقيلٍ اي٠ ٝلّن كا ثلاي ًب٢ّي٠ ٢ٝغ٦َ ت٨ٌي٘ ١ٞبيـ. 

 ؿ٢٧ـ٥ ٦َِ١ ؿ٧ْـ٥ ث١٤ٙ٤يب اًت. ١ِبٟ 1-7 ُْ٘ 
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 ث١٤ٙ٤يب ٙزٌتيِ ؿ٧ْـ٥ ٦َِ١ -1-7 ُْ٘ 

 

٧بي تؾٚي٦  ثب١ِ، پبكّي٢ٔ، ٝغ٤ع٦  ؽـٝبت اكائ٦ ُـ٥ ؿك اي٠ ٝلّن ُبٝ٘ تِلييبت ٕٞلّي، تبٝي٠ ا٢ٝيت، پٌت،

١٣َ٘  ايٌتٖب٥ ٤ًؽت، كًت٤كاٟ، ٝغ٤ع٦ تقٞيلٕب٧ي ٣ًبي٘ ١َٚي٦، ٝغ٤ع٦ تقٞيل ٣ ٨ٖ١ـاكي ّب١تي٢ل، عٞ٘  ٣ ثبكٕيلي،

ثلؿاكاٟ  ت٨ٌيالت كؿٕيلي ٣ كؿيبثي ٝغ٤ٞالت ١ين ؿك اؽتيبك ث٨ل٥  ٧بي اكتجبعي اًت. فال٥٣ ثل اي٠ ٧ٖٞب١ي ٣ ميلًبؽت

 ٕيلؿ. يي اْٝبٟ اكائ٦ ص٢ي٠ ؽـٝبتي كا ١ـاك١ـ ٍلاك ٝيؽلؿ ٦ّ ث٦ ت٨٢ب

 20ٝبْٙيت ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ ث١٤ٙ٤يب ث٦ ٤ٓكت ِٝبكّت ثؾَ ؽ٤ٔٓي ٣ ؿ٣ٙتي اًت. يِ ُلّت ٨ًبٝي ثب 

ؿكٓـ ٨ًبٛ ٝتقٌٚ ث٦ ٨١بؿ٧بي ؿ٣ٙتي ٣ ث٦  ٨ً52بٝـاك ؿ٣ٙتي ٣ ؽ٤ٔٓي ٝبْٙيت اي٠ ٝلّن كا ث٦ ف٨ـ٥ ؿاك١ـ. 

٧بي ثي٦ٞ، اتبً ثبمكٕب١ي،  ٧ب، ُلّت كي اًت. ٨ًبٝـاكاٟ ثؾَ ؽ٤ٔٓي ١ين ُبٝ٘ ثب١ِؽ٤ّٔ ٨ُلؿاكي ٣ اًتب١ـا

 ١٣َٚي ٧ٌت٢ـ. ٧بي عٞ٘ ٧بي ٢ٓقتي ٣ ا١ز٠ٞ ا١ز٠ٞ

١ٞبي٢ـ٥  يِ ٣ ١ٞبي٢ـ٥ اًتب١ـاكي ص٨بك ١ٞبي٢ـ٥ ٨ُلؿاكي، ؿ٣اي ٝتِْ٘ ام  ٝـيليت اي٠ ٝلّن ت٤ًظ ٧يبت ٝـيل٥

اي  ٧بي ربؿ٥ ١ٞبي٢ـ٥ ام ُلّت ي١ِٞبي٢ـ٥ ا١ز٠ٞ ٢ٓبيـ ث١٤ٙ٤يب ٣  يِ  ث١٤ٙ٤يب، يٕب١ثبمك١ٞبي٢ـ٥ ام اتبً  يِ ٧ب، ام ثب١ِ

٧بي  ٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٕلؿا٢١ـٕي ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ، ىقبٙيت ٤ُؿ. اي٠ ُلّت ٝـيليتي فال٥٣ ثل ىقبٙيت ث١٤ٙ٤يب اؿاك٥ ٝي

ًغظ ايتبٙيب كا ١ين ا١زبٛ  ٧بي ؿيٖل ٣ آ٤ٝمٍ ت٤ًق٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ؿك ؽـٝبت ٝـيليت پبيب٦١  ٝلتجظ ثب اٝالُ،

 ؿ٧ـ. ٝي

٧بي  ٧ب ُبٝ٘ ُلّت ٧بي آٚي اي٠ ُلّت ُلّت ؿك ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ ث١٤ٙ٤يب ٌٝتَل ٧ٌت٢ـ. ٕل٥٣ 100ثيَ ام 

ى٤ك٣اكؿك٧ب،  ٧بي عٞ٘، پيٞب١ْبكاٟ ٕٞلّي،  ُلّت  ١٣َ٘ ٤٧ايي، ى٤ك٣اكؿك٧بي عٞ٘  پٌت، ت٤ميـ،  ؽـٝبت ٙزٌتيِ،
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٧بي ٙزٌتيْي  ثب پيِلىت ٣ ت٤ًق٦ ؿ٧ْـ٥ ث١٤ٙ٤يب ثٌيبكي ام ُلّت مٝبٟ ٧ٜتبٙيب ٧ٌت٢ـ. آ٠٧ اي ٣ كا٥ ا١جبك٧بي ف٤ٞٝي

 اكتَب يبىت٢ـ. 3PLث٦  2PLًبٗ ت٤ًق٦ يبىت٦ ٣ ام  ٧يت١ين ثب اًتيبؿ٥ ام اْٝب١بت ٝلّن عي 

ٟ ٝيٚي٤ٟ ت٠ ث٤ؿ٥ ٣ ّٞي ثيَ ام ١يٞي ام آ ٧5/4بي اؽيل ثيَ ام  فْٞٚلؿ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ ث١٤ٙ٤يب ؿك ًبٗ

ؿكٓـ ام ثبك فج٤كي ام اي٠ ٝلّن ٝلث٤ط ث٦ ٢ٝغ٦َ  25ت٤ًظ ربؿ٥ ٣ ٝبثَي ت٤ًظ كي٘ ربثزب ُـ٥ اًت. ؿك عـ٣ؿ 

٨ُلي ث١٤ٙ٤يب ث٤ؿ٥ ٣ ثَي٦ آٟ ٝتقٌٚ ث٦ ًبيل ٢ٝبعٌ ايتبٙيب ٣ اك٣پب اًت. ّبال٧بي فج٤كي ام اي٠ ؿ٧ْـ٥ ف٤ٞٝب ُبٝ٘ 

ّبال٧بي   ىل٣ُي اًت ٣ ا٤١اؿ ىٚنات، ث٦ ف٤٢اٟ ّبال٧بي ؽلؿ٥ ّبمق،  ا٤١اؿ ٤ٌ٢ٝربت ٣  ُـ٥، ث٢ـي ٤ٝاؿ مقايي ثٌت٦

آالت ٣ ًبيل ّبال٧بي ٢ٓقتي ّبال٧بي ٢ًٖي٠ ٣ عزيٞي ٧ٌت٢ـ ٦ّ ام  ٝبُي٠  ٕش، ًيٞبٟ، ًلاٝيِ،  ٝقـ١ي،

١ٞبي٢ـ. ٝغ٤ٔالت ؿاٝي ٣ ِّب٣كمي ثب ت٤ر٦ ث٦ ّٞج٤ؿ ًلؿؽب٦١ ٣ ا١جبك٧بي  ٧بي ص٢ـ٣ر٨ي ٝلّن اًتيبؿ٥ ٝي پبيب٦١

 ١٤ُـ. لٗ ؿٝب ؿك اي٠ ٝلّن ٣اكؿ ١ٞي٢ّت

-3-2-1 اًگلعتاى 1پارك لجعتيل دِرفت 

اًت، ؿك ٝزب٣كت ُج٦ْ   ٍلاك ٕلىت٦ 2پبكُ ٙزٌتيِ ؿكىت ٦ّ ؿك ٝلّن ا١ٌٖٚتبٟ ٣ ؿك ١نؿيْي ٨ُل ثِلٝي٢ٖبٛ

اًت. اعـاث اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ   ٧بي ا١ٌٖٚتبٟ ٣ ؽظ فج٤كي آٚي ٤ًاع٘ ملثي اي٠ ٤ِّك ٍلاك ٕلىت٦ ٝٚي ثنكٕلا٥

٧ْتبك ٤ٓكت ٕلىت. ا٣ٙي٠ ٝلع٦ٚ ايزبؿ پبكُ ٙزٌتيِ ثب اعـاث يِ پبيب٦١ كيٚي  ٣40 ؿك ٌٝبعت  1997ؿك ًبٗ 

 2005ًبٗ ام آمبم ث٦ ّبك پبيب٦١ كيٚي ا١زبٛ ُـ ٣ ام ًبٗ  ٧8ْتبك ا٣ٙي٦ ٝلّن ؽله  40ا١زبٛ پقيلىت. فٞٚيبت تز٨ين 

. اىنايَ ّبكّلؿ ٣ ؽلىيت فْٞٚلؿ كيٚي ُـ٥ اًتبك ؿيٖل ١ين ث٦ اي٠ ٝز٤ٞف٦ اىن٣ؿ٥ ٧ْت 40ؿك عـ٣ؿ   تب ٤٢ّٟ،

٧ناك فٞٚيبت ّب١تي٢لي ؿك ًبٗ، ث٦ ثيَ ام 10ثلاثل ُـ٥ ٣ ام ّٞتل ام  14تب ٤٢ّٟ ثيَ ام  97ٝز٤ٞف٦ ام ًبٗ 

فْٞٚلؿ اي٠ ٝلّن   ـ كيٚي،رـي  ٤ُؿ ثب ايزبؿ ؿًتلًي ٣ پبيب٦١ ثي٢ي ٝي اًت. پيَ  ٧ناك فٞٚيبت ّب١تي٢لي كًيـ140٥

 ثيِتل ام پيَ ٤ُؿ.

ؽليـاكي ُـ٥ ٣ ام آٟ مٝبٟ ث٦ ٤ٓكت  3ت٤ًظ ُلّت ؽ٤ٔٓي پل٣ٙزيي 2006پبكُ ٙزٌتيِ ؿكىت ام ًبٗ 

٦ٙ٤ً ٣ ا١جبك٧ب ث٦   ٢ّـ ُبٝ٘ اربك٥ مٝي٠، ٤ُؿ. ؽـٝبت آٚي ٦ّ اي٠ پبكُ اكائ٦ ٝي ّبٝال ؽ٤ٔٓي اؿاك٥ ٝي

٧بي كيٚي  ٧بي پؾَ اًت. ثب ٣ر٤ؿ ؿًتلًي ٢ٝبًت ث٦ ُي٥٤ ١٣َٚي ٣ ُلّت ٧٘ٞبي ع ٧بي ٢ٓقتي، ُلّت ٝز٤ٞف٦

اي ثلاي  اي ٣ ٧ٞض٢ي٠ ١نؿيْي ث٦ ٝلاّن ت٤ٙيـ ٣ رقة ثبك ؿك ٝلّن ا١ٌٖٚتبٟ، اي٠ ٝلّن رقاثيت ٣يو٥ ٣ ربؿ٥

٧بي  ىل٣ُي ؿك ا١ٌٖٚتبٟ ٣ ُلّت ٧بي ثنكٓ ؽلؿ٥ ث٦ ف٤٢اٟ ُلّت ٣5 ٢ًنث٤كي ٧4بي ثنكٓ ٝب٢١ـ ت٤ٌْ ٝز٤ٞف٦

                                                 
1 Prologis RFI DIRFT 
2 Birmingham 
3 Prologis 
4 TESCO 
5 Sainsbury's 
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٧بي اي٠ پبكُ  ٧ْتبك ام ٦ٙ٤ً ٣5  8، 10ث٦ تلتيت  ع٤كي٦ْ ث٦ؿاكؿ.  ١٣1َ٘ تلّيجي ٝب٢١ـ اؿي اًت٤ثبكت ثنكٓ عٞ٘

ٙزٌتيِ كا ؿك اؽتيبك ٕلىت٦ ٣ ثب اًتيبؿ٥ ام ؽـٝبت ٙزٌتيْي ٣ پِتيجب١ي ٤ٝر٤ؿ ؿك اي٠ ٝلّن، ث٦ ٢ٝبعٌ ٨ٝٞي ام 

٧بي كيٚي  ؿًتلًي ؿاك١ـ. فال٥٣ ثل ؿًتلًي  ًبفت، ٦ً ٦ٚٓ ّٞتل امٝيٚي٤ٟ ١يل ثب ىب 25ا١ٌٖٚتبٟ ثب رٞقيتي ثيَ ام 

ّي٤ٚٝتلي ٣  ١٣50َ٘ ٤٧ايي ت٤ًظ ىل٣ؿٕب٥ ثلٝي٢ٖبٛ ؿك ىب٦ٚٓ  اي ٌٝتَيٜ ؿك اي٠ ٝلّن، ؿًتلًي ث٦ عٞ٘ ٣ ربؿ٥

ت٤ٔيلي ام پبكُ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ.  2ّي٤ٚٝتلي ام عليٌ ث٢ـك تيٚج٤كي ١٣150َ٘ ؿكيبيي ؿك ىب٦ٚٓ  ؿًتلًي ث٦ عٞ٘

 ١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت. 8-1 ُْ٘ ٙزٌتيِ پل٣ٙزيي ؿكىت ؿك 

 

 ؿِكىت پل٣ٙزيي ٙزٌتيِ پبكُ -1-8 ُْ٘ 
 

 70ُـ٥ ٣ ىضبي ًجن  ٣اعـ ١٤ٌْٝي، علط ٢ٝغ٦َ عيبؽت 6200ؿك علط ت٤ًق٦ پبكُ ٙزٌتيِ ؿكىت، ًبؽت 

 ٧9000ناك ٝتلٝلثـ ىضبي ٨ٖ١ـاكي ٣ ؽـٝبت ت٤ميـ ثب ؽلىيت ايزبؿ  ٧731ْتبكي، ًبؽت پبيب٦١ تلّيجي رـيـ، ٣ 

ُـ٥ تب ث٦ ف٤٢اٟ  ن ؿك ١ؾل ٕلىت٦آ٣كي ٙزٌتيِ ١ي . ٧ٞض٢ي٠ يِ ٝز٤ٞف٦ آ٤ٝمٍ ٣ ٤١ُـ٥ اًتثي٢ي  ُن٘ رـيـ پيَ

 ٧بي ٙزٌتيِ ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٕيلؿ. ٝلّن كُـ ى٢ب٣كي

  

                                                 
1 Eddie Stobart 
2 Tilbury 
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 ظٌذ آهايػ هرامس لجعتيل مؽَرّاي  اّذاف ٍ اظتراتصي -2

١ََ آٚي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك  ؿ٢٧ـ٥ ١ِبٟ بىت٦ي ت٤ًق١٣٦َ٘ ثبك ؿك ٤ِّك٧بي  ثلكًي ك١٣ـ كُـ ًيٌتٜ عٞ٘

١يبم٧بي  ثل اًبىث٦ ٤ٓكت عجيقي  بىت٦ي ت٤ًق٦ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك٧بي  ١٣َ٘ ث٨ي٦٢ ثبك اًت. ًيٌتٜ عٞ٘

١٣َ٘ كيٚي ١ٌجت ث٦  اٍتٔبؿي عٞ٘ ٓلى٦ ث٦ؽـٝبت ٙزٌتيِ ث٦ ٣ر٤ؿ آٝـ٥ اًت. ثب ت٤ر٦  ؿ٢٧ـ٥ اكائ٧٦بي  ُلّت

٨ينات ٣ ٧ب ث٦ تز ٦ّ اْٝبٟ عٞ٘ ؿكة ث٦ ؿكة ثب كي٘ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ، اي٠ ُلّت آ١زب اماي ؿك اي٠ ٤ِّك٧ب ٣  ربؿ٥

ة تلّيجي كا ت٨ٌي٘ ٢ّـ. ؿك ايلاٟ ٍيٞت پبيي٠ ٤ًؽت ٣ فْٞٚلؿ ١بٝغ٤ٚ ١َ٘ ٣ عٞ٘ميلًبؽتي اعتيبد ؿاك١ـ ٦ّ 

 ١َ٘ ٣ عٞ٘تٞبي٘ ص٢ـا١ي ثلاي اًتيبؿ٥ ام  ١َٚي ٣ ٧بي عٞ٘ ّبال ٣ ُلّت ٓبعجبٟاًت  ١٣َ٘ كيٚي، ثبفج ُـ٥ عٞ٘

 ٕيلي ٝلاّن ٙزٌتيِ ث٦ ٣ر٤ؿ ١يبٝـ٥ اًت. ١يبم عجيقي ثلاي ُْ٘ ١ـاُت٦ ثب٢ُـ. ام ٧ٞي٠ ك٣كيٚي 

ٝلاّن ٙزٌتيِ ٦ّ ؿك عَيَت ٍلاك اًت ٝج٢بيي ثلاي ت٤ًق٦ ُج٦ْ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝٚي ؿك ٤ِّك  يبثي ْٝبٟ

٧ب ؿك عَيَت  ا٧ـاه ٣ اًتلاتوي ٧بي ِٝؾٔي ا١زبٛ ُـ٥ اًت. اي٠ ١يبم٧ب، ثبُـ، ثل اًبى ١يبم٧ب، ا٧ـاه ٣ اًتلاتوي

٧بي اي٠ ثؾَ اًت ٦ّ ث٦  ١٣َ٘ ٣ ١ين تغٚي٘ ٣ضـ ٤ٝر٤ؿ ٣ اًتلاتوي ثلٕلىت٦ ام ٤ٍا١ي٠ ٣ ا٢ًبؿ ثبالؿًت ثؾَ عٞ٘

 پلؿامؿ. ؿ٧ـ. ٙقا ىٔ٘ عبضل ث٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٝي ر٨ت ٝي يبثي ْٝبٟثٌيبكي ام اكّبٟ 

 هؽنالت لجعتيل مؽَر ٍ راّنارّا -2-1

١َ٘ ِْٝالت آٚي  ٣ عٞ٘ ي١ج٤ؿٟ ٣ ٧ني٦٢ ثبال ك٣اٟؿ٧ـ  ١ؾلات ١ؾجٖبٟ ١ِبٟ ٝي ٧بي ّبك٢ُبًي ٣ يثلكً

ك٣اٟ ١ج٤ؿٟ ث٦ ٝق٢بي ّبكا ١ج٤ؿٟ ىلآي٢ـ٧بي عٞ٘ تلّيجي )ام ث٢ـك ث٦ ربؿ٥ يب كي٘ ٣ . اًت١٣َ٘ ثبك ؿك ايلاٟ  عٞ٘

٧ب اًت. ٧ني٦٢ ثبالي عٞ٘ ث٦ ي٢ـ٧ب ٣ فـٛ يْپبكصٖي ا٢ًبؿ ٣ ىلآ تجبؿٗ ثبك ثي٠ كي٘ ٣ ربؿ٥(، ث٦ ك٣م ١ج٤ؿٟ ت٤ٙ٤٢ْهي

اي  ١٣َ٘ ربؿ٥ ٣كي پبيي٠ ؿك عٞ٘ پبيي٠ ث٤ؿٟ ٨ًٜ عٞ٘ كيٚي ث٦ ف٤٢اٟ ُي٥٤ عٞ٘ ؿاكاي ٓلى٦ اٍتٔبؿي، ث٨ل٥ ٝق٢ي

 ث٦ ؽبعل ىل٤ًؿٕي ١ب٣ٕبٟ ٣ ثبال ث٤ؿٟ ُبؽْ ًيل ؽبٙي ١ب٣ٕبٟ اًت.

ثلاي ّ٘ ربٝق٦ ث٦  ميبؿي٧بي  ٦ثبك ٧ني٢ ١َ٘ ٣ عٞ٘اًت ثؾَ ص٢ي٠ ٤ٝرت ُـ٥  پبيي٠ ث٤ؿٟ ٨ًٜ كيٚي ٧ٜ
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 1000ٙيتل ث٦ اماي  6/7ٙيتل ث٦  5/44ثلاثل ) 7ٝٔله ٤ًؽت ربؿ٥ عـ٣ؿ  عجٌ ٝغبٙق٦ اتغبؿي٦ اك٣پب ٧ٞلا٥ ؿاُت٦ ثبُـ.

ام كي٘  ثلاثل 85اي عـ٣ؿ  ٧بي ١بُي ام ٤ًا١ظ ٣ ع٤اؿث ربؿ٥ ثلاثل ٣ ٧ني٦٢ 8ت٠ ـ ّي٤ٚٝتل(، آالي٢ـٕي ربؿ٥ عـ٣ؿ 

١َ٘ ثبك ؿك ايلاٟ ١ٌجت ث٦ ٤ِّك٧بي  ٣ ؿ٧ـ ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٨ًٜ ثبالي ربؿ٥ ؿك عٞ٘ افـاؿ ١ِبٟ ٝيثيِتل اًت. اي٠ 

 .٢ّـ ٧بي ٍبث٘ ت٤ر٨ي ث٦ ّ٘ ربٝق٦ تغٞي٘ ٝي ١٣َ٘، ٧ني٦٢ يبىت٦، ثؾَ عٞ٘ ت٤ًق٦

٧ٞب٢٧ٖي تلاثلي  يفبٙ ي٤ُكا١٣َ٘ ٤ٔٝة  ٧بي ثؾَ عٞ٘ ٧ب اًت ٦ّ ؿك اًتلاتوي ثل اًبى ٧ٞي٠ تغٚي٘

 ٧بي ثلٕنيـ٥ ٤ٝكؿ تبّيـ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ١٣َ٘ ثبك ث٦ ف٤٢اٟ يْي ام اًتلاتوي ١ين اىنايَ ٨ًٜ كيٚي عٞ٘ ٤ِّك

١ِبٟ  1-2 ُْ٘ ١٣َ٘ كا  ٧بي ثلٕنيـ٥ ثؾَ عٞ٘ ا١ـام، ا٧ـاه اًتلاتويِ ٣ اًتلاتوي ؽال٦ٓ ٝب٤ٝكيت، صِٜ

 ؿ٧ـ. ٝي

 
 ًٍمل حول تخش ّاي استشاتژي -2-1 ُْ٘  

 

« اىنايَ ٨ًٜ عٞ٘ كيٚي ثبك»١٣َ٘،  ِٝؾْ اًت، ٤ًٝي٠ اًتلاتوي ثؾَ عٞ٘ 1-٦ّ2 ام ُْ٘  ع٤ك ٧ٞبٟ

ث٦ تلتيت ميل اًت ٦ّ ؿك اؿا٦ٝ پبيي٠ ُي٥٤ عٞ٘ كيٚي ثبك ؿك ٤ِّك،  ٨ًٜ ٘يؿالؿك اي٠ كاًتب،  ٝقلىي ُـ٥ اًت.

 :تِليظ ُـ٥ اًت

 ٛؿكة ث٦ ؿكة عٞ٘ اْٝبٟ فـ 
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 ًلفت ًيل پبيي٠ 

 ٚيٚيك عٞ٘ يمٝب١ ٢بٟياعٞ تيٍبث 

 ٕ٤ِّك ًلتبًل ؿك يٚيك ُج١٦ْبّبىي  يٌٕتلؿ 

  ٍغبك٧ب ت٤اتل ث٤ؿٟ ٠ييپب 

١َ٘ ؿكة ث٦ ؿكة  ٣ ١٣َ٘ كيٚي، فـٛ اْٝبٟ عٞ٘ فاتي عٞ٘يْي ام ِْٝالت  فـٛ اْٝبٟ عٞ٘ ؿكة ث٦ ؿكة:

٦ّ تٞبٝي ٢ٓبيـ يب ثبماك٧بي ٝٔله ث٦ ٤ٓكت ٌٝتَيٜ ث٦ ُج٦ْ كيٚي ٝتٔ٘  امآ١زبثلاي ثٌيبكي ام ٕل٥٣ ّبال٧بًت. 

اي  ١يٌت٢ـ، ثؾَ پبيب١ي ًيل ث٦ ٢ٝؾ٤ك ا١تَبٗ ثبك ام كي٘ ث٦ ربؿ٥، ٧ني٦٢ ٣ مٝبٟ ّ٘ ًيل كا ث٦ ٤ٓكت ٍبث٘ ٝالعؾ٦

تل  ٔـ ٨١بيي ثٌيبك ًبؿ٥رب ٤ُؿ، اْٝبٟ كًب١ـٟ ثبك ث٦ َٝ ؿ٧ـ. اي٠ ؿك عبٙي اًت ٦ّ إل ثبك ثب ربؿ٥ ربث٦ اىنايَ ٝي

١َ٘ تلّيجي ؿك ٝلاّني اكائ٦ ٤ُؿ تب ا١تَبٗ ثبك ام ربؿ٥ ث٦ كي٘ ت٨ٌي٘  ٣ اًت. ثلاي ع٘ اي٠ ّبًتي ثبيـ اْٝب١بت عٞ٘

 ٤ُؿ، ميلا اْٝبٟ ٌٕتلٍ ٤ٝيلٕي ُج٦ْ كيٚي ث٦ ثبماك ٝٔله يب تٞبٝي ٢ٓبيـ ت٤ٙيـي ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ.

ي٘ ٝغ٤ٚثيت پبيي٠ عٞ٘ كيٚي ثبك، ًلفت ًيل پبيي٠ ثؾَ كيٚي ؿك يْي ؿيٖل ام ؿال ًلفت ًيل پبيي٠ كا٥ آ٠٧:

١٣َ٘ ٣ فـٛ  ٧بي ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ؿك اي٠ ُي٥٤ ام عٞ٘ ١بُي ام ث٦ ك٣م ١ج٤ؿٟ ت٤ٙ٤٢ْهي اٝل فٞـتبايلاٟ اًت ٦ّ اي٠ 

كي ٧بي علّتي ٝتقـؿ ؿك ُج٦ْ ث٦ ؽ٤ّٔ ؿك ٌٝيل٧بي پلتلؿؿ ثب ثلؿاكي ؿكًت اًت. ٣ر٤ؿ ٤ٕٕٚب٥ ٝـيليت ث٨ل٥

تل ُـٟ مٝبٟ ًيل اًت. ام ؿيـٕب٥ ّبك٢ُبًبٟ ٣ ؽجلٕبٟ  ـ ت٨لاٟ، يْي ؿيٖل ام ؿالي٘ ع٤ال١ي ـ ثبىٌ ٝب٢١ـ ث٢ـكفجبى

اٝل، ا٤ٙ٣يت ٍغبك٧بي ٌٝبىلي ث٦ ثبكي ثلاي اًتيبؿ٥ ام ُج٦ْ ١ين ٤ٝرت ُـ٥ اًت ٦ّ ؿك ٌٝيل٧بي ثبكي، ٍغبك ثبكي 

ص٢ي٠ فـٛ ٣ر٤ؿ اْٝب١بت ٢ٝبًت تؾٚي٦ ٣ ثبكٕيلي ؿك ث٢بؿك ٣ ٝجبؿي  ثلاي اًتيبؿ٥ ام ُج٦ْ ص٢ـي٠ ك٣م ٝقغ٘ ٤ُؿ. ٧ٜ

 ٧ب ًپلي ٤ُؿ. اي ام مٝبٟ ًيل ؿك ايٌتٖب٥ ثؾَ فٞـ٥اًت تب ٣ َٝبٓـ ًيل ٤ٝرت ُـ٥ 

عٞ٘ كيٚي ثبك ٦١ ت٨٢ب ؿاكاي ًلفت پبيي٠ اًت، ث٦ْٚ ٍبثٚيت اعٞي٢بٟ مٝب١ي  ٍبثٚيت اعٞي٢بٟ مٝب١ي عٞ٘ كيٚي:

ثبك، إل ٝغٞئ٠ ثب٢ُـ ٦ّ ثبكُبٟ ؿك ٤ٝفـ َٝلك، )٧لص٢ـ ثب مٝبٟ ع٤ال١ي( ث٦ َٝٔـ ثلًـ،  بعجبّٟٓٞي ؿاكؿ. ث٦ ٕيت٦ 

كيني ؿكًت ٣ ٝـيليت  ٧بي ٝتقـؿ ٣ فـٛ ثل١ب٦ٝ ثبم ٧ٜ ٍبث٘ ٍج٤ٗ اًت، اٝب ِْٝ٘ اي٠ اًت ٦ّ ث٦ فٚت ؽلاثي

٤ؿ ٤ٝرت ُـ٥ اًت ى٤ك٣اكؿك٧ب ثلاي ثلؿاكي، مٝبٟ ًيل عٞ٘ كيٚي ثبك ٣اكيب١ي ثباليي ؿاكؿ. اي٠ ٤ٝض ١بٝغ٤ٚة ث٨ل٥

 اي كا ث٦ كيٚي تلريظ ؿ٢٧ـ. ك٣ ١٤ُـ ٣ ُي٥٤ عٞ٘ ربؿ٥ كيني عٞ٘ كيٚي ثبك ثب ِْٝ٘ ك٣ث٦ ثل١ب٦ٝ

٦ ُج٦ْ كيٚي ؿك ص٢ـ ًبٗ اؽيل ٣ اتٔبٗ آٟ ث٦ ثب ٣ر٤ؿ ت٤ًق ٌٕتلؿٕي ١بّبىي ُج٦ْ كيٚي ؿك ًلتبًل ٤ِّك:

ىب٦ٚٓ ميبؿي  بىت٦ي ت٤ًق٦ص٢ـ ٝلّن اًتبٟ، ٤٢٧م ١ٌجت ع٤ٗ ُج٦ْ كيٚي ث٦ ٌٝبعت ايلاٟ ثب اًتب١ـاكؿ٧بي ٤ِّك٧بي 

مٝبٟ ؿ١جبٗ ٤ُؿ؛ ا٣ٗ، اتٔبٗ ٝلاّن رٞقيتي  ٤ٓكت ٧ٜ ؿاكؿ. ثلاي اىنايَ ٝغ٤ٚثيت ُي٥٤ كيٚي ثبيـ ؿ٣ اًتلاتوي ث٦

ثب ت٤ًق٦ ؽغ٤ط آ١ت٢ي، ٝلاّن ٢ٓقتي ٣ ٝقـ١ي ٦ّ ثبك ٍبث٘  ؽغ٤ط آٚي ث٦ ُج٦ْ كيٚي ىلا٧ٜ ٤ُؿ ٣ ؿ٣ٛ ٤ِّك ثب

 ت٤ر٨ي ؿاك١ـ ث٦ ع٤ك ٌٝتَيٜ ث٦ ُج٦ْ كيٚي ٝتٔ٘ ١٤ُـ.
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ثبك ٣ ى٤ك٣اكؿك٧ب، مٝبٟ ثبالي ت٤ٍو ّبال ثلاي تِْي٘  ٓبعجب٧ٟبي ؿيٖل  يْي ام ٕالي٦ پبيي٠ ث٤ؿٟ ت٤اتل ٍغبك٧ب:

ث٦ فٚت تٞبي٘ ٣ تَبضبي ّٞي ٦ّ ثلاي عٞ٘ كيٚي ثبك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، مٝبٟ ميبؿي ثلاي تِْي٘ ٍغبك تٚو  ٍغبك اًت.

ثبك ثب  ٓبعجبٟا١زبٝـ. ؿك ١تيز٦  ٤ُؿ. عتي ؿك ٝلاّن آٚي تزٞيـ ثبك ١ين ٕب٧ي ص٢ـي٠ ك٣م تِْي٘ ٍغبك ث٦ ع٤ٗ ٝي ٝي

 كا ؿك اًلؿ ٣ٍت ثب اي٠ ُي٥٤ اكًبٗ ٢٢ّـ.ؿ٢٧ـ ثبك ؽ٤ؿ  اي تلريظ ٝي ت٤ر٦ ث٦ ؿًتلًي ٧ٞيِٖي ث٦ عٞ٘ ربؿ٥

١٣َ٘ كيٚي ثلاي اّخليت ٕل٥٣ ّبال٧ب ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ  اي٠ پ٢ذ ؿٙي٘ ٤ٝرت ُـ٥ اًت ٦ّ ؿك ُلايظ ىقٚي عٞ٘

 ؿاكاي ٓلى٦ اٍتٔبؿي ١جبُـ.

 ّاي تَظؼِ هرامس لجعتيل در ايراى اّذاف ٍ اظتراتصي  -2-2

٤ُؿ. ًيبًت ا٣ٗ  َ٘ تلّيجي، ؿ٣ ًيبًت ّٚي ؿ١جبٗ ٝي١٣ بي ع٧٘ٞ ميلًبؽتؿك ع٤م٥ ت٤ًق٦ ُج٦ْ كيٚي ٣ 

ثل ١٣َ٘ تلّيجي ثبك  اتٔبٗ ث٦ ٝلاّن ت٤ٙيـ فٞـ٥ ثبك ٢ٓقتي ٣ ٝقـ١ي ت٤ًظ ؽغ٤ط آ١ت٢ي ٣ ؿيٖلي ت٤ًق٦ ُج٦ْ عٞ٘

١٣َ٘ ٣ آٝبيَ ٙزٌتيِ ٤ِّك اًت. ؿك ًيبًت ا٣ٗ، ثب ت٤ًق٦  ٧بي ربٝـ عٞ٘ ثي٢ي ُـ٥ ؿك علط تَبضبي پيَ اًبى

٢ي ٣ كًب١ـٟ ُج٦ْ كيٚي ث٦ ٝقبؿٟ ٣ ٝلاّن ٢ٓقتي ّالٟ، ٝغ٤ٚثيت ُي٥٤ كيٚي ثلاي اي٠ ٕل٥٣ ّبال٧ب ؽغ٤ط آ١ت

ٝلّن ثبك  53ت٤اٟ  ّي٤ٚٝتل ُج٦ْ، ٝي 111ثب اعـاث  آ٠٧ ٝقب٣ٟ ا٤ٝك ى٢ي ٣ ميلث٢بيي ُلّت كا٥يبثـ. ث٦ ٕيت٦  اىنايَ ٝي

ّي٤ٚٝتل  30تب  ٦1 كيٚي رقة ّلؿ. اي٠ ؽغ٤ط آ١ت٢ي ام ٝيٚي٤ٟ ت٠ ثبك كا ث٦ ُجْ 20كا ث٦ ُج٦ْ ٝتٔ٘ ّلؿ ٣ ؿك عـ٣ؿ 

ٕيلي اىنايَ ٨ًٜ كيٚي ٤ٓكت  ثي٢ي تَبضبي ثبك ٣ ثب ر٨ت پيَ ثل اًبىت٤ًق٦ ُج٦ْ  ،ؿك ًيبًت ؿ٣ٛع٤ٗ ؿاك١ـ. 

ثب اتؾبف اي٠ ؿ٣  پقيلؿ. ٧بي فٞٚيبتي ثل پبي٦ ت٤ًق٦ ث٨ي٦٢ ُج٦ْ ٤ٓكت ٝي ٕيلؿ. ؿك عَيَت كا٧ْبك٧ب ٣ اًتلاتوي ٝي

٧ب ٣  ث٦ ٤ٓكت ُٞبتيِ، ثل١ب٦ٝ 2-2 ُْ٘  ٕيلؿ. يبًت ّالٟ، ميلًبؽت ٢ٝبًت ثلاي اىنايَ ٨ًٜ كيٚي ُْ٘ ٝيً

 ؿ٧ـ. ايلاٟ كا ١ِبٟ ٝي ٙزٌتيِ كا٧ْبك٧بي ٣ماكت كا٥ ٣ ٨ُلًبمي ثلاي ث٨ج٤ؿ ٣ضقيت
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 ُ ٍ شْشساصي تشاي تْثَد ٍضؼيت لجستيه ايشاىّا ٍ ساّىاسّاي ٍصاست سا تشًاهِ -2-2 ُْ٘ 

 

، ميلًبؽت ٢ٝبًت ثلاي اىنايَ ع٤م٥ ت٤ًق٦ ُج٦ْ كيٚي ًيبًت ّالٟؿ٣ ثب اتؾبف ٣  2-2 ُْ٘ ثب ت٤ر٦ ث٦ 

 ٕيلؿ. ٨ًٜ كيٚي ُْ٘ ٝي

-1-2-2 ّاي تَظؼِ هرامس لجعتيل اظتراتصي 

١٣َ٘ كيٚي  عٞ٘ ٢٢ّـ٥ٌ يت٧٤ِبي ٢ٝبًت ٝبٙي  ، ثب اتؾبف پ٢ذ اًتلاتوي ِٝؾْ ٣ ًيبًت2-2 ُْ٘ ثب ت٤ر٦ ث٦ 

٣كي ٣ ّبكايي ثؾَ ٙزٌتيِ ٕبٛ ثلؿاُت ٦ّ ارلاي ٧ل يِ ٤٢ٝط ث٦ ارلاي ٓغيظ  ت٤اٟ ؿك ر٨ت اىنايَ ث٨ل٥ ٝي

٧بي تلّيجي عٞ٘ ثبك ثـ٣ٟ ارلاي ص٨بك  اًت. ث٦ ٝق٢بي ؿيٖل، ايزبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ پبيب٧٦١بي ؿيٖل  اًتلاتوي

 ا١ـ: ُـ٥ ظيتِل٧ب ث٦ تلتيت  اًتلاتوي ؿيٖل ٍبث٘ تغَيٌ ٓـؿكٓـي ١يٌت. فيالً اي٠ اًتلاتوي

 (٢ـ٧بيىلآ ٣ ١ب٣ٕبٟ لًبؽت،ي)م ثبك ١٣َ٘ عٞ٘ ي٢ُٞ٤٧ـًبم 

 ثبك عٞ٘ ا٢ًبؿ ٣ ياعالفبت ي٧ب ٌتٜيً ٢ـ٧ب،يىلآ يًبم ْپبكص٦ي 

 ثبك يجيتلّ عٞ٘ ٣ ِيٙزٌت ي٧ب ُلّت يليٕ ُْ٘ ٘يت٨ٌ 

 يجيتلّ عٞ٘ ٠ي٤١ ياثناك٧ب يليّبكٕ ٦ث 

 ثبك عٞ٘ يجيتلّ ي٧ب ب٦١يپب ٣ ِيٙزٌت ٝلاّن زبؿيا 
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ؿك  ُـ٥ يي٢ُبًب٧بي  ٤ُؿ ثٌيبكي ام ِْٝ٘ ث٦ ؽ٤ّٔ ؿك عٞ٘ كيٚي ٤ٝرت ٝي ١٣َ٘ ثبك ٢ُٞ٤٧ـًبمي عٞ٘

ثلؿاكي ٣ فٞٚيبت، ًلفت ًيل  ًبمي ىلآي٢ـ٧ب ؿك ٝـيليت ث٨ل٥ ، ثلعله ٤ُؿ. ثب ٢ُٞ٤٧ـًبمي ٣ ث٨ي٦٢-1-2ث٢ـ 

ص٢ي٠ اًتيبؿ٥  يبثـ. ٧ٜ ٧بي ٝلتجظ، ٍبثٚيت اعٞي٢بٟ مٝب١ي اي٠ ُي٥٤ ١ين ث٨ج٤ؿ ٝي يبثـ ٣ ثب اًتيبؿ٥ ام ًبٝب٦١ اىنايَ ٝي

٧بي ّٞتلي ؿك ًيٌتٜ ث٦  ٤ُؿ ؽلاثي ل ى٢ب٣كي اعالفبت ٤ٝرت ٝي٧بي ٨ٖ١ـاكي ُج٦ْ ٣ ١ب٣ٕبٟ ٝجت٢ي ث ام ك٣ٍ

٧بي تلاىيِ كيٚي، ٝـيليت ؽغ٤ط  ٧بي ٢ّتلٗ صلاك ٣ر٤ؿ آيـ ٣ تبؽيل٧ب ث٦ علم ٍبث٘ ت٤ر٨ي ّب٧َ يبثـ. ًبٝب٦١

ربيي ٌٝبىل ٣ ّبال، ٝـيليت تٔبؿه ٣ ٤ًا١ظ، پلؿاؽت اْٙتل١٣يْي ّلاي٦، ٝـيليت ٤ٝاكؿ  آ٠٧، ٝـيليت ربث٦ كا٥

١٣َ٘  ٧بي ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ؿك عٞ٘ اي ام ًبٝب٦١ ٦١٤ٞ١ يا ربؿ٥-يٚيكًغظ  ٧بي ٧ٜ اضغلاكي ٣ ا٣كها١ي ٣ ٢ّتلٗ تَبعـ

 كيٚي اًت.

١٣َ٘ ٤ٔٝة  ٧بي ثؾَ عٞ٘ ١٣َ٘ ث٦ ف٤٢اٟ اًتلاتوي ثلٕنيـ٥ ٢ًـ اًتلاتوي ث٦ ع٤ك ّٚي ٢ُٞ٤٧ـًبمي عٞ٘

٣كي ؿك اي٠ ثؾَ ٢ُبؽت٦ ُـ٥ اًت ٣ ؿك عٞ٘ كيٚي  ث٨ل٧٥ٞب٢٧ٖي تلاثلي ٤ِّك، كا٧ْبك آٚي ث٨ج٤ؿ  يفبٙ ي٤ُكا

 ثبك ١ين ث٦ ع٤ك ؽبّ ثبيـ ث٦ اي٠ اًتلاتوي ت٤ر٦ ّلؿ.

١٣َ٘ تلّيجي، فـٛ  يْي ام ِْٝالت عٞ٘ ٧بي اعالفبتي ٣ ا٢ًبؿ عٞ٘ ثبك: يْپبكص٦ ًبمي ىلآي٢ـ٧ب، ًيٌتٜ

اي  اي اًت. ؿك عبٗ عبضل ا٢ًبؿ عٞ٘ ٣ اعالفبت ثبك١ب٦ٝ عٞ٘ كيٚي ٣ ربؿ٥ ثي٠ ؿ٣ ُي٥٤ كيٚي ٣ ربؿ٥ اعالفبتتجبؿٗ 

ٕيلؿ. ؿك ؿ١يب اًتب١ـاكؿ٧بيي ثلاي  ١َ٘ يْپبكص٦ ث٦ ُْ٘ تلّيجي ُْ٘ ١ٞي ٣ ٤ُؿ ٣ ؿك ١تيز٦ عٞ٘ ثبك رـإب٦١ ت٨ي٦ ٝي

٢ّـ ٣ ٨ٜٝ ١يٌت ٦ّ  ٣ َٝٔـ ٨١بيي ّبال كا ِٝؾْ ٝيعٞ٘ تلّيجي ٝب٢١ـ ثبك١ب٦ٝ ًلاًلي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ٝجـا ا٣ٙي٦ 

 ١٣َٚي ؿك كًيـٟ ثبك ث٦ َٝٔـ ٨١بيي اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت. ام ص٢ـ ُي٥٤ عٞ٘

ؿك ؽ٤ّٔ ٝتغـاِْٙ٘ ٣ ي٤٢ْاؽت ّلؿٟ ا٢ًبؿ عٞ٘ ٤ٝكؿ  ٧1بى ّبكٕناكاٟ ىيبتب اٙٞٚٚى اتغبؿي٦ ىـكاًي٤ٟ ثي٠

تلي٠ اي٠ ا٢ًبؿ ثبك١ب٦ٝ عٞ٘ ٝلّت ىيبتب اًت ٦ّ ٢ًـ  ام ٨ٜٝ اٍـاٛ ٤ٞ١ؿ٥ اًت. يْى ١َ٘ ٣ عٞ٘اًتيبؿ٥ ٝتٔـيبٟ 

٤ُؿ ؿك عٞ٘ ثب ّبٝي٤ٟ،  . اي٠ ثبك١ب٦ٝ ٦ّ ت٤ًظ ّبكٕناكاٟ ٓبؿك ٝىاًت٢٢ّـ٥  ٧بى عٞ٘ عٞ٘ ًلاًلى ر٨ت ُلّت

 .ثبُـ ٧ب ٝى ِّتي، ٍغبك ٣ ٤٧اپيٞب اًتيبؿ٥ ُـ٥ ٣ ٤ٝكؿ ٍج٤ٗ ثب١ِ

بتي ٣ ع٤ٍَي ٢ٝبًت ثلاي ثبك١ب٦ٝ ًلاًلي ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ ٣ ٧ٞي٠ اٝل ٧بي اعالف ؿك عبٗ عبضل ؿك ايلاٟ ميلًبؽت

١يبم٧بي اًبًي  ٕيلي عٞ٘ تلّيجي ث٤ؿ٥ اًت. ثلاي اًتيبؿ٥ ام ٝلاّن ٙزٌتيِ، يْي ام پيَ يْي ام ٤ٝا١ـ آٚي ُْ٘

ٞٚٚي ٣ اٙ ٧بي ع٤ٍَي عٞ٘ اًت ٦ّ صبكص٤ة ٤ٍا١ي٠ ثي٠ ٣ر٤ؿ يِ ًبٝب٦١ يْپبكص٦ ثلاي تجبؿٗ اعالفبت ٣ ٌٝئ٤ٙيت

 ٧ب كا ١ِبٟ ؿاؿ٥ اًت. ىيبتب ك٣ٍ فٞٚيبتي ّلؿٟ اي٠ ٕبٛ

ؽـٝبت ٙزٌتيِ، يْي ام  ؿ٢٧ـ٥ اكائ٧٦بي  ُلّت: ٧بي ٙزٌتيِ ٣ عٞ٘ تلّيجي ثبك ٕيلي ُلّت ت٨ٌي٘ ُْ٘
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٧ب ثب اكائ٦ ؽـٝبتي يْپبكص٦، ٝجت٢ي ثل ى٢ب٣كي اعالفبت  اكّبٟ آٚي ٢ٓقت ٙزٌتيِ پيِل٣ ٣ ّبكآٝـ اًت. اي٠ ُلّت

ّبال ٣  ُـ٥ تٞب٧ٛبي  ٣ّبك٧ب( ١َِي اًبًي ؿك ّب٧َ ٧ني٦٢ ًبمي ُـ٥ ثلاي ِٝتليبٟ ؽ٤ؿ )٢ٓبيـ ٣ ٌّت ث٨ي٣٦٢ 

 .اٙٞٚٚي ؿاك١ـ پقيلي ٢ٓقت ٣ تزبكت ؿك فل٦ٓ ثي٠ اىنايَ كٍبثت

ٕقكؿ، ٤٢٧م  يبىت٦ ٝي ٧ب ٣ ٌٕتلٍ ؽـٝبتِبٟ ؿك ٤ِّك٧بي ت٤ًق٦ إلص٦ ثيَ ام ص٨بك ؿ٦٧ ام ؽ٤٨ك اي٠ ُلّت

اٙٞٚٚي ؿك ايلاٟ تِْي٘ ١ِـ٥ ٣ ؽـٝبت ٙزٌتيِ ٤٢٧م ث٦ ٤ٓكت  ٧بي ٙزٌتيِ ٢ٝغجٌ ثب اًتب١ـاكؿ٧بي ثي٠ ُلّت

ص٢ي٠ ث٦ ؿٙي٘ تقـؿ ٣ ت٤٢ؿ ؽـٝبت ٙزٌتيِ،  ٕلؿؿ. ٧ٜ ٧ب ٣ اىلاؿ ٝتيب٣تي اكائ٦ ٝي اي ٣ ٢ٝئ٘ ت٤ًظ ُلّت رنيل٥

١يبم٧بي عٞ٘ تلّيجي ٣ ٙزٌتيِ  يْي ام پيَ ثل١ـ. ٧ب ام تقـؿ ٨١بؿ٧بي ٌٝئ٤ٗ ام ٤ًي عبّٞيت ك١ذ ٝي اي٠ ُلّت

٧بيي اًت ٦ّ ثت٤ا٢١ـ ؽـٝبت ٙزٌتيِ كا ث٦ ع٤ك يْپبكص٦ اكائ٦ ؿ٢٧ـ ٣ تٞبٝي م١زيل٥ تبٝي٠ ّبال  ّبكآٝـ، ٣ر٤ؿ ُلّت

٧بي ٙزٌتيِ ؿك ٣اٍـ ّبكثلاٟ آٚي ٝلاّن ٙزٌتيِ ٧ٌت٢ـ ٣ ثب ٝـيليت  ًبمي ١ٞبي٢ـ. ُلّت كا ٝـيليت ٣ ث٨ي٦٢

٣كي اي٠ ثؾَ كا اىنايَ  ٧بي ٝؾتٚو ٣ اكائ٦ ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ٙزٌتيِ ؿك ٝلاّن، ث٨ل٥ ثي٠ ُي٥٤ىلآي٢ـ عٞ٘ 

٣ ا١ـ  ٧بي ٙزٌتيِ ث٢ب ثل ١يبم ؽ٤ؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ كا ت٤ًق٦ ؿاؿ٥ ، ُلّتبىت٦ي ت٤ًق٦ؿ٢٧ـ. ؿك ٤ِّك٧بي  ٝي

 ثلؿاكي ام آٟ كا ١ين ؽ٤ؿ ثل ف٨ـ٥ ؿاك١ـ. ث٨ل٥

اًتيبؿ٥ ام اثناك ٣ تز٨ينات ٢ٝبًت  يْي ؿيٖل ام اٙناٝبت عٞ٘ تلّيجي: عٞ٘ تلّيجيّبكٕيلي اثناك٧بي ٤١ي٠  ث٦

٣  ١َ٘ ٣ عٞ٘ثـ٣ٟ ُِ يْي ام ف٤اٝ٘ ت٤ًق٦ ١َٚي اًت.  ٣ ٧بي ٝؾتٚو عٞ٘  ثلاي ت٨ٌي٘ تجبؿٗ ّبال ثي٠ ُي٥٤

١َ٘ ّب١تي٢لي ؿك ٢ٓقت  ٣ ّب١تي٢لي اًت. ربيٖب٥ عٞ٘ ١َ٘ ٣ عٞ٘اىنايَ ًلفت آٟ ؿك ؿ١يبي اٝل٣م ث٦ ٣ر٤ؿ آٝـٟ 

١َ٘ ّب١تي٢لي پي ام ر٢ٔ ر٨ب١ي ؿ٣ٛ كُـ ٍبث٘  ٣ عٞ٘ .٣ ك٣ ث٦ ت٤ًق٦ اًت ُـ٥ تيتخجربيٖب٧ي  ١َ٘ ٣ عٞ٘

اٙٞٚٚي ث٤ؿ. ّب١تي٢ل اي٠ اْٝبٟ كا  ١َ٘ ؿك اثقبؿ ثي٠ ٣ ٧بي عٞ٘ اي ؿاُت ٣ يْي ام ؿالي٘ آٚي ّب٧َ ٧ني٦٢ ٝالعؾ٦

رب ٤ُؿ تب ث٦ َٝٔـ ٨١بيي كًـ. ّب١تي٢ل فٞٚيبت تؾٚي٦ ٣  كيب، كي٘ ٣ ربؿ٥ ربث٢ّ٦ـ ٦ّ ثبك ث٦ آًب١ي ثي٠ ؿ ىلا٧ٜ ٝي

٧بي تؾٚي٦ ٣  ت٤اٟ ث٦ ّب٧َ ٧ني٦٢ ٢ّـ. ام ٝنايبي ؿيٖل عٞ٘ ّب١تي٢لي ٝي ٣ ٍغبك كا ١ين آًبٟ ٝي  ثبكٕيلي ِّتي

٧بي ١بُي  ٣ ّب٧َ ٧ني٦٢ ثبكٕيلي، ّب٧َ ١يبم ث٦ ١يل٣ي ا١ٌب١ي ؿك ث٢بؿك ٣ ٝلاّن ٙزٌتيِ، ّب٧َ تلاىيِ ؿك ث٢بؿك

٧بي  ُي٥٤ بىت٦ي ت٤ًق٦ت٨٢ب ُي٥٤ عٞ٘ تلّيجي ١يٌت. ٧ٜ ا٤٢ّٟ ؿك ٤ِّك٧بي  ٢ليّب١ت ام آًيت ؿاؿٟ ثبك اُبك٥ ّلؿ.

٧بي ٝؾتٚو كا ت٨ٌي٘ ٢ّـ. ث٦ ف٤٢اٟ ٝخبٗ ؿك  تب ا١تَبٗ ثبك ثي٠ ُي٥٤ بىت٦ي ت٤ًق١٦َ٘،  ٣ ٝتقـؿ ٣ ١٤ٕب١٤ٕي ؿك عٞ٘

بٟ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ثبك ثب ٣ا٠ٕ ؿاؽ٘ ِّتي ٤ُؿ ٣ ٤ٍٝـ تؾٚي٦ ١ين ث٦ ٧ٞي٠ ُي٥٤ ؽبكد ٤ُؿ ك٣ اي٠ اْٝ-٧بي ك٣ ِّتي

اؽيل ّب١تي٢ل٧بي ٝؾ٤ٔٓي ثلاي عٞ٘  ي٧ب ًبٗص٢ي٠ ؿك  ٣ ثب يِ ٤ٝ٤ّ٤ٙتي٤ ؿيٖل ث٦ ٌٝيل ؽ٤ؿ اؿا٦ٝ ؿ٧ـ. ٧ٜ

١َ٘  ٣ ب١تي٢ل ثت٤ا٢١ـ ام ٝنايبي عّٞ٘بال٧بي ؽبّ ٝب٢١ـ ٤ٝاؿ ١يتي علاعي ُـ٥ اًت تب ا٤١اؿ ٕل٥٣ ّبال٧ب ثب اًتيبؿ٥ ام ّ

 ٢ٝـ ١٤ُـ. تلّيجي ث٨ل٥

كا١ي  ٦ّ ف٤ٞٝب ؽغ٤ط ِّتي آ١زب اميْي ام ِْٝالت اًتيبؿ٥ ام عٞ٘ ّب١تي٢لي، ٌٝئ٦ٚ ٝـيليت ّب١تي٢ل اًت. 
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١٤ـ ٦ّ ٧ب ؿك ث٢بؿك تغ٤ي٘ ؿاؿ٥ ُ ٝبْٙيت ّب١تي٢ل٧ب كا ثل ف٨ـ٥ ؿاك١ـ، ّب١تي٢ل٧ب ثبيـ پي ام پبيبٟ ًيل ث٦ اي٠ ُلّت

٢ّـ. يْي ام  ٧ٞي٠ ثبمِٕت ّب١تي٢ل ؽبٙي ٧ني٦٢ ٝضبفيي ثلاي ُلّت ى٤ك٣اكؿك ٣ ؿك ٨١بيت ٓبعت ثبك ايزبؿ ٝي

٧ب ثبمِٕت ّب١تي٢ل ث٦ ث٢ـك  اًت. ؿك اي٠ ًبٝب٦١بي ٝـيليت ّب١تي٢ل ٧ بؿ٥ ام ًبٝب٧٦١ب اًتي كا٧ْبك٧بي ّب٧َ اي٠ ٧ني٦٢

 ٢ّـ. ٧بي اضبى٦ ر٤ٕٚيلي ٝي ٦ٕيلؿ ٣ ام ٧ني٢ االْٝبٟ ثب ثبك ٤ٓكت ٝي عتي

پ٢زٞي٠ ًت٤ٟ ؿك كاًتبي كًيـٟ ث٦ ًيٌتٜ ٙزٌتيِ ّبكا،  ٧بي تلّيجي عٞ٘ ثبك: ايزبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ پبيب٦١

٧بي تلّيجي اًت ٦ّ ؿك اي٠ ٢ًـ ث٦ تئي٘ ؿك ٤ٝكؿ آٟ ٓغجت ُـ٥ اًت. ٝلاّن  ٤ًق٦ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ پبيب٦١ت

بي ٧ ٧بي المٛ ثلاي عٞ٘ ثبك ؿك ٌٝبىت ميلًبؽتؿ٢٧ـ ٣  كا تِْي٘ ٝي ث٢ـي ُج٦ْ ٝٚي ٙزٌتيِ ٙزٌتيِ اًْٚت

 ٢٢ّـ. اي ثب ربؿ٥ كا ىلا٧ٜ ٝي ع٤ال١ي ثب كي٘ ٣ ت٤ميـ ٢ٝغ٦َ

پيِتل ١ين اُبك٥ ُـ ٣اثٌتٖي اي٠ كا٧ْبك٧ب ث٦ يْـيٖل ثلاي ١ي٘  ٦١٤ٕ ٦ّ ٧ٞبٟكا٧ْبك  پ٢ذ١ْت٦ ٨ٜٝ ؿكثبك٥ اي٠ 

٧بي اعالفبتي، ًيٌتٜ  ٧بي ؽـٝبت ٙزٌتيِ، ًبٝب٦١ ث٦ ٙزٌتيِ ّبكا اًت. ؿك ٣اٍـ ٝلاّن ٙزٌتيِ ثـ٣ٟ ُلّت

 ٛثغ٤ك ٝـا٧٣ب ثبيـ  عٞ٘ ّب١تي٢لي ٣ تز٨ينات ٢ُٞ٤٧ـ، يِ ميلًبؽت ثالاًتيبؿ٥ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ث٢بثلاي٠ اي٠ ًيبًت

 ؿ١جبٗ ١٤ُـ تب ؿك تقبٝ٘ ثب يْـيٖل ث٦ فْٞٚلؿ ٝغ٤ٚة ثل٢ًـ.

ثل اًبى  ٧بي ٝبٙي ٢ٝبًت ثلاي اىنايَ ٨ًٜ كيٚي ؿ١جبٗ ٤ُؿ. ٧ب ثبيـ ٧ٞلا٥ ثب ًيبًت اي٠ اًتلاتوي٧ٞض٢ي٠ 

ٝز٤ٞؿ يبكا٦١ پلؿاؽتي ام ٤ًي ؿ٣ٙت ايلاٟ ؿك ثؾَ اًت،  ٢ٝتِل ُـ٥ ٣٣1كؿ ؿ٤ٙ٣پ٢ٞت تغَيٌ رـيـي ٦ّ ؿك ٝز٦ٚ

ثب  .ؿ٧ـ ٝي تِْي٘ كا ٤ِّك ؿاؽٚي ١بؽبْٙ ت٤ٙيـ ؿكٓـ 2/9ٝيٚيبكؿ ؿالك ٕناكٍ ُـ٥ ٦ّ اي٠ كٍٜ عـ٣ؿ  ١36لهي، ا

اي، يبكا٦١ ٤ًؽت ٤١في ًيبًت ت٤ِيَي ثلاي اًتيبؿ٥ ام ربؿ٥ ث٦ عٌبة  ت٤ر٦ ث٦ ٝٔله ثيِتل ٤ًؽت ؿك ُي٥٤ ربؿ٥

ٕقاكي  يٞت ٤ًؽت ٧ٞلا٥ ٤ُؿ. ؿك عبٗ عبضل ُي٥٤ ٍيٞتًبمي ٍ ٧ب ثبيـ ثب ًيبًت ّالٟ ٣اٍقي آيـ. اي٠ اًتلاتوي ٝي

ؿ٧ـ ٦ّ اًتيبؿ٥ ام عٞ٘ كيٚي ٓلى٦ اٍتٔبؿي ١ـاكؿ. ث٢بثلاي٠ ؿك كاًتبي ؿك١٣ي ّلؿٟ  ؿ٣ٙت اي٠ ًي٢ٖبٗ كا ث٦ ثبماك ٝي

٧ني٦٢  ١َ٘ ثب ٣ ٧بي عٞ٘ ٧بي ؽبكري، ثبيـ ثب ٣اٍقي ٤ٞ١ؿٟ ٍيٞت ٤ًؽت، ّبكثلاٟ ًيٌتٜ كا ث٦ اًتيبؿ٥ ام ُي٥٤ ٧ني٦٢

 ؽبكري ّٞتل تلميت ّلؿ.

-2-2-2 آهايػ هرامس لجعتيل مؽَر ظٌذظازي  اّذاف اصلي پيادُ 

عٞ٘ ثبك، اىنايَ  ُـ٥ تٞبٛآٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ُبٝ٘ ّب٧َ ٍيٞت  ٢ًـًبمي  ا٧ـاه آٚي پيبؿ٥

ايزبؿ ٍغبك  يًبم ىلا٨ًٜ٧ٜ كيٚي ام عليٌ تزٞيـ ثبك ؿك ٝلاّن ٙزٌتيِ، ا١تَبٗ عٞ٘ ثبك ث٦ كي٘ ؿك ٌٝبىت ع٤ال١ي، 

١َ٘ تلّيجي، ّب٧َ  ٣ ٧ب ؿك ٝلاّن، ّب٧َ مٝبٟ عٞ٘ اي، اىنايَ ّيييت ؽـٝبت ٙزٌتيِ ام عليٌ تزٞيـ آٟ ثل١ب٦ٝ

٧بي ٙزٌتيِ اًت ٦ّ ث٦ تلتيت ؿك اؿا٦ٝ  اي ٣ اىنايَ ًبيل ٢ٝبىـ ارتٞبفي ٣ ّب٧َ ضبيقبت ثبك ٣ ٧ني٦٢ تٚيبت ربؿ٥
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 ت٤ضيظ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت:

 َثبكُـ٥  تٞبٛ ٞتيٍ ّب٧ 

 َكي٘ ث٦ ٧ب آٟ اتٔبٗ ٣ ٙزٌتيِ ٝلاّن ؿك ثبك تزٞيـ عليٌ ام كيٚي ٨ًٜ اىناي 

 ٗكي٘ ث٦ ع٤ال١ي ٌٝبىت ؿك ثبك عٞ٘ ا١تَب 

 ٜاي ثل١ب٦ٝ ٍغبك ايزبؿ ًبمي ىلا٧ 

 َٝلاّن ؿك ٧ب آٟ تزٞيـ عليٌ ام ٙزٌتيِ ؽـٝبت ّيييت اىناي 

 َيجيتلّ ١٣َ٘ عٞ٘ مٝبٟ ّب٧ 

 َيارتٞبف ٢ٝبىـ ليًب َياىنا ٣ يا ربؿ٥ تٚيبت ّب٧ 

 َيْيٙزٌت ي٧ب ٦٢ي٧ن ٣ ثبك قبتيضب ّب٧ 

اي، يْي ام ا٧ـاه آٚي اي٠  ١٣َ٘ كيٚي ١ٌجت ربؿ٥ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٓلى٦ اٍتٔبؿي عٞ٘ ّب٧َ ٍيٞت تٞبٛ ُـ٥ ثبك:

 ١َ٘ ٣ ٦ّ ًيٌتٜ كيٚي يِ ًيٌتٜ عٞ٘ ام آ١زب٧بي عٞ٘ اًت.  اىنايَ ٨ًٜ كيٚي ٣ ؿك ١تيز٦ ّب٧َ ٧ني٦٢ ٢ًـ

ثب ت٤ر٦  ١َ٘ كيٚي ؿاكاي ٓلى٦ ثٌيبك ثيِتلي اًت. ؿك ايلاٟ اٝب ٣ ـ ّي٤ٚٝتل ؿك عٞ٘ ربيي ت٠ ثل اًت، ٧ني٦٢ ربث٦ ا١ج٥٤

٧بي عٌ ؿًتلًي ث٦ ُج٦ْ كيٚي اي٠ ٓلى٦ اٍتٔبؿي ص٢ـاٟ ٝغ٤ٌى ١يٌت. ٙي٠ْ ؿك  ث٦ ٍيٞت ٤ًؽت ٣ ٧ني٦٢

 ُـ٥ تٞبٛتيِ، ثب اىنايَ ٨ًٜ كيٚي، ٍيٞت ٤ٓكت آماؿًبمي ٍيٞت ٤ًؽت ٧ٞلا٥ ثب ت٤ًق٦ ُج٦ْ ٝلاّن ٙزٌ

 اي ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. ١َ٘ ثبك ّب٧َ ٍبث٘ ٝالعؾ٦ ٣ عٞ٘

تل اُبك٥  ٦١٤ٕ ٦ّ پيَ ٧ٞبٟ ٧ب ث٦ كي٘: اىنايَ ٨ًٜ كيٚي ام عليٌ تزٞيـ ثبك ؿك ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ اتٔبٗ آٟ

. ؿك اي٠ ا٤ٖٙي رـيـ ٓلى٦ ٣ ٢٢ّـ يُٝـ، ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب تزٞيـ ٣ ت٤ميـ ثبك ١َِي ْٝٞ٘ ثلاي كي٘ ٣ ربؿ٥ تقليو 

اي اًت. ٝلاّن ٙزٌتيِ ميلًبؽت ٢ٝبًت ثلاي اي٠  ٝنيت ربؿ٥ ؿك ت٤ميـ ٢ٝغ٧٦َبي ثبال ٣  ٝنيت كي٘ ثلاي ٌٝبىت

ي كا ِٝؾْ يب٧ ًبمي ُج٦ْ ٝلاّن، پ٦٢٨ يبثي ٝلاّن ٙزٌتيِ ١ين ثب ث٨ي٦٢ ٢٢ّـ. ٝـٗ ْٝبٟ تنييل ا٤ٖٙ كا ىلا٧ٜ ٝي

 ٘ ُج٦ْ كا ّب٧َ ؿ٧ـ.٧بي ّ ٢ّـ ٦ّ ٧ني٦٢ ٝي

1ي٤ك٣ پٚتي٤كٛ اٙٞٚٚي ٝقتجل ؿك اًْبح ٣ ٝغبٙقبت ثي٠ ا١تَبٗ عٞ٘ ثبك ؿك ٌٝبىت ع٤ال١ي ث٦ كي٘:
ؿ٧ـ  ١ِبٟ ٝي 

اي ت٤ري٦ اٍتٔبؿي ؿاكؿ. ؿٙي٘  ّي٤ٚٝتل، فٞـتبً ُي٥٤ كيٚي ١ٌت ث٦ ُي٥٤ ربؿ٥ 400يب  ٧300بي ثبالي  ٦ّ ؿك ٌٝبىت

٧بي ٝتنيل اًت. ثب ت٤ر٦ ث٦ ٧ني٦٢ حبثت ثبالي اعـاث كي٘ ٣ ام ٤ًي  ثت ٣ ٧ني٧٦٢بي حب اي٠ ١ْت٦ تقبؿٗ ثي٠ ٧ني٦٢

٢ّـ. ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك  ٧بي ثبال ٣ ثب عزٜ ثبك ثبال ٓلى٦ اٍتٔبؿي پيـا ٝي ٌٝبىتؿيٖل ٧ني٦٢ ٝتنيل ّٞتل، ٍغبك ؿك 

 ٢٢ّـ. عٞ٘ كيٚي ىلا٧ٜ ٝي٧بي ثب ٌٝبىت ع٤ال١ي، ُلايظ كا ثلاي ٓلى٦ اٍتٔبؿي  ٣اٍـ ثب تزٞيـ ثبك ثلاي اكًبٗ

                                                 
1 Euro platforms 
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ّي٤ٚٝتل، ٓلى٦ ثب  400ؿ٧ـ ٦ّ تب ٌٝبىت  آ٠٧ ٢٧ـ ١ِبٟ ٝي ثلاي ُلّت كا٥ 1ام ٝغبٙق٦ ٢ْٝني 2-3 ُْ٘  

١َ٘ ؿكيبيي  ٣ ّي٤ٚٝتل ٓلى٦ ثب عٞ٘ ١700َ٘ كيٚي ٣ ثبالي  ٣ عّٞ٘ي٤ٚٝتل ٓلى٦ ثب  700تب  400اي، ام  ١َ٘ ربؿ٥ ٣ عٞ٘

ّي٤ٚٝتل  ٧400بي ثبالي  اًت. ثـي٨ي اًت ٦ّ ؿك عٞ٘ ؿاؽٚي ؿك ٤ٓكت ١ج٤ؿ ٣ر٤ؿ آثلا٦٧، ث٦ ع٤ك ّٚي ؿك ٌٝبىت

 ١َ٘ كيٚي اًت. ٣ ٓلى٦ ثب عٞ٘

 

 ّي٤ٚٝتل 400 ام ثيَ ي٧ب ٌٝبىت ثلاي كيٚي عٞ٘ ٓلى٦ -2-3 ُْ٘ 
 

ؿك ًيٌتٜ ٙزٌتيِ ث٨ي٦٢، ثبك ؿك ؿ٧ـ ٦ّ  اي٠ ثبم٥ ام ى٤آ٘ ؿك ٝغبٙقبت ؿيٖل ١ين تْلاك ُـ٥ اًت ٣ ١ِبٟ ٝي

ثبيـ ث٦ كي٘ ا١تَبٗ پيـا ٢ّـ. ٝلاّن ٙزٌتيِ ميلًبؽت ٢ٝبًت ثلاي اي٠ ا٤ٖٙي ث٨ي٦٢ كا ىلا٧ٜ بي ع٤ال١ي ٧ ٌٝبىت

 ٢٢ّـ. ٝي

١َ٘ كيٚي ثبك،  ٣ ٦١٤ٕ ٦ّ ؿك ٌٍٞت ٍج٘ اُبك٥ ُـ، يْي ام ٝقبيت عٞ٘ ٧ٞبٟ اي: ًبمي ايزبؿ ٍغبك ثل١ب٦ٝ ىلا٧ٜ

ٍبثٚيت اعٞي٢بٟ مٝب١ي پبيي٠ اي٠ ُي٥٤ ام عٞ٘ ٣ پبيي٠ ث٤ؿٟ ت٤اتل ٍغبك٧بي ثبكي اًت. ثب ايزبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ 

اي  ٤ُؿ. ٝلاّن ٙزٌتيِ ثبك ٢ٝغ٦َ ٝي ليپق اْٝبٟتل ثبالتل اي ثب ت٤ا تزٞيـ ثبك ؿك اي٠ ١َبط، اْٝبٟ تِْي٘ ٍغبك ثل١ب٦ٝ

ا٤ٖٙي ث٨ي٦٢، ٍغبك٧بي ثب ت٤اتل ثبال ثلاي عٞ٘ ثبك ؿك  ثل اًبى٢٢ّـ ٣  آ٣كي ٝي ّي٤ٚٝتل رٞـ 300كا تب ى٤آ٘ 

 ٕيلؿ. تل ُْ٘ ٝي ٧بي ع٤ال١ي ٌٝبىت

ثب ت٤ر٦ ث٦ ٓلى٦ اٍتٔبؿي ١بُي ام  ٧ب ؿك ٝلاّن ٙزٌتيِ: اىنايَ ّيييت ؽـٝبت ٙزٌتيِ ام عليٌ تزٞيـ آٟ

                                                 
1 McKinesey 
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٤ُؿ. ثب ت٤ًق٦  َٝيبى، ثب تزٞيـ ثبك ؿك ٝلاّن ٙزٌتيِ، اْٝبٟ اكائ٦ ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ؿك اي٠ ٝلاّن ىلا٧ٜ ٝي

ؿ٢٧ـ. ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣  ؽـٝبت ٝت٢بًت ثب ٕل٥٣ ّبال٧بي ٝؾتٚو كا اكائ٦ ٝي ٧ب ٧بي ٙزٌتيِ، اي٠ ُلّت ُلّت

تيِ ؿك ٧ْٞبكي ٣ تقبٝ٘ ثب يْـيٖل ث٦ ف٤٢اٟ المٛ ٣ ٝٚن٣ٛ يِ ًيٌتٜ ٙزٌتيِ ّبكا ٧بي اكائ٦ ؽـٝبت ٙزٌ ُلّت

 ٢٢ّـ. ىقبٙيت ٝي

ثب اكائ٦ ؽـٝبت پيِلىت٦ ٣ ٝغبثٌ ثب ت٤ٙ٤٢ْهي ك٣م تؾٚي٦ ٣ ثبكٕيلي ؿك ٝلاّن : ١٣َ٘ تلّيجي ّب٧َ مٝبٟ عٞ٘

يبثـ. ث٨ج٤ؿ  علم ٍبث٘ ت٤ر٨ي ّب٧َ ٝي١َ٘ تلّيجي ث٦  ٣ ٙزٌتيِ ث٦ ؽبعل تزٞيـ ثبك ٣ ٓلى٦ اٍتٔبؿي، مٝبٟ عٞ٘

١َ٘  ٣ ٤ُؿ ٦ّ ٝغ٤ٚثيت كيٚي ام ٙغبػ مٝبٟ عٞ٘ ١َ٘ تلّيجي ث٦ ٧ٞلا٥ اىنايَ ت٤اتل ٍغبك٧ب ٤ٝرت ٝي ٣ ؽـٝبت عٞ٘

 ّبال ث٨ج٤ؿ ٍبث٘ ت٤ر٨ي ؿاُت٦ ثبُـ.

اي، ٙغبػ ٤ٞ١ؿٟ  ١ْت٦ ٨ٜٝ ؿك َٝبي٦ٌ ُي٥٤ كيٚي ٣ ربؿ٥: اي ٣ اىنايَ ًبيل ٢ٝبىـ ارتٞبفي ّب٧َ تٚيبت ربؿ٥

٧بي ؽبكري ث٦ ف٤٢اٟ ٝخبٗ ُبٝ٘ ٧ني٦٢ آ٤ٙؿٕي ٤٧ا، ٧ني٦٢ تٚيبت ٣  ٧بي اٍتٔبؿي ٣ ؽبكري اًت. ٧ني٦٢ ت٤اٝبٟ ٧ني٦٢

 تب ٧٦ًب ص٢ـي٠ ثلاثل )ام  اي ثب اعتٌبة اي٠ ٧ني٦٢ ١َ٘ ربؿ٥ ٣ ٓـٝبت اي٢ٞي ٣ ٧ني٦٢ آ٤ٙؿٕي ٤ٓتي اًت. ٧ني٦٢ عٞ٘

اي٠ اىنايَ ٨ًٜ كيٚي ٦١ ت٨٢ب ٓلى٦ اٍتٔبؿي ث٦ ٧ٞلا٥ ؿاكؿ، ث٦ْٚ ؿك ع٤م٥ اي٢ٞي، ١َ٘ كيٚي اًت. ث٢بثل ٣ ( ع٧٘ٞيت

 آ٤ٙؿٕي ٤٧ا ٣ آ٤ٙؿٕي ٤ٓتي ١ين ٢ٝبىـ ٍبث٘ ت٤ر٨ي ثلاي ربٝق٦ ث٦ ٧ٞلا٥ ؿاكؿ.

اكائ٦ ؽـٝبت ٙزٌتيِ ث٦ ع٤ك ٝتٞلّن ؿك ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ ث٦  ٧بي ٙزٌتيْي: ّب٧َ ضبيقبت ثبك ٣ ٧ني٦٢

يبثي  يبثـ. ثبيـ ت٤ر٦ ؿاُت ٦ّ ؿًت ٧بي ٙزٌتيِ ١ين ّب٧َ ٝي ٤ُؿ ضبيقبت ثبك ٣ ٧ني٦٢ يُْ٘ تؾٔٔي، ٤ٝرت ٝ

ث٦ اي٠ ٢ٝبىـ ثبيـ ٧ٞلا٥ ثب پ٢ذ كا٧ْبك ثؾَ ٍجٚي ٤ٓكت ٕيلؿ. ثلاي ّب٧َ ضبيقبت ثبك، ١يبم ث٦ تز٨ينات المٛ ثلاي 

٧بي ٙزٌتيِ ثلاي   ٣ ُلّت٧بي اعالفبتي ثلاي ّب٧َ مٝبٟ ت٤ٍو ّبال عٞ٘ تلّيجي ٝب٢١ـ ّب١تي٢ل، ًبٝب٦١

٧ب ثبيـ ؿك ٧ٞب٢٧ٖي ثب ٧ٜ ٝب٢١ـ يِ م١زيل  ًبمي ّ٘ فٞٚيبت عٞ٘ ّبال اًت. ث٢بثلاي٠ تٞبٝي اي٠ اًتلاتوي ث٨ي٦٢

 پي٤ًت٦ صلػ ٙزٌتيِ ايلاٟ كا ث٦ علّت ؿكآ٣ك١ـ.
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 هرامس لجعتيل در مؽَر ياتي هناى -3

٤ُؿ. اثتـا ٝـٗ ّالٟ  پلؿاؽت٦ ٝي يذ عبٓ٘ ام آ٣ٟ ١تب ٝلاّن ٙزٌتيِ يبثي ْٝب٢ُٟبًي  ؿك اي٠ ىٔ٘ ث٦ ك٣ٍ

 ١٤ُـ. ٧بي آٟ تِليظ ٝي ٧ب ٣ ميلٝـٗ ٣ ًپي ٧ل ّـاٛ ام ثؾَ اكائ٦ ُـ٥ يبثي ْٝبٟ

 هرامس لجعتيل ياتي هناىهذل مالى  -3-1

آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك  ٢ًـٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك كا ٦ّ ؿك  يبثي ْٝبٟىلاٝـٗ يب ٝـٗ ّالٟ  3-1 ُْ٘ 

٧بي ّٚي ثلؿاُت٦ ُـ٥ عي ىلآي٢ـ  ٧ب ٣ ٕبٛ ؿ٧ـ. اي٠ ٝـٗ ؿك عَيَت ثيب١ٖل ٣ك٣ؿي اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت ١ِبٟ ٝي

 ت٤ًظ تيٜ تغَيَبتي اًت. يبثي ْٝبٟ

٧بي ىلاٝـٗ كا تِْي٘  ٝلاّن ٙزٌتيِ ث٦ ع٤ك ّٚي ُبٝ٘ پ٢ذ ٣ك٣ؿي آٚي اًت ٦ّ پبي٦ يبثي ْٝبٟىلاٝـٗ 

 ٧بي فجبكت٢ـ ام: ؿ٢٧ـ. اي٠ ٣ك٣ؿي ٝي

ثي٠  ١ب٦ٝ ٤ٝاىَتًب٦ٙ ٤ِّك ٣ ٍب٤١ٟ  ٧بي ت٤ًق٦ پ٢ذ اعْبٛ ؿائٞي ثل١ب٦ٝ ٤ٍ30ا١ي٠ ثبالؿًت؛ ُبٝ٘ ث٢ـ س ٝبؿ٥  .1

 ٙي اًْبح؛ؿ٣

١٣َ٘ كيٚي ٣ ٧ـه اًتلاتويِ  ١٣َ٘ ٤ِّك؛ ٣ ِٝؾٔبً اًتلاتوي ت٤ًق٦ ٨ًٜ عٞ٘ ٧بي ثؾَ عٞ٘ اًتلاتوي .2

 ١٣َ٘؛ اىنايَ ّبكايي ثؾَ عٞ٘

ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك٧بي  يبثي ْٝبٟٕيلي ٣  ٝغبٙقبت تغجيَي؛ ُبٝ٘ ٝغبٙقبت تغجيَي ١غ٥٤ ُْ٘ .3

 ث٢ـي ّبكثلؿي ٝلاّن ؿك ٤ِّك٧ب؛ ٦ؿًت ٣ پيِلىت٦، ٢ُبًبيي ّبكّلؿ٧بي اي٠ ٝلاّن

٦ّ  تزبكي ؿك ٤ِّك ٧بي لًبؽتي٢ًـ كا٧جلؿي ت٤ًق٦ م ٠يتـ٧٣بي ِٝبث٦ ؿاؽٚي؛ ام ر٦ٚٞ ٝغبٙقبت  علط .4

 ٤ٓكت ٕلىت؛ ٧1391بي ثبمكٕب١ي ؿك ًبٗ  ت٤ًظ ٦ًٌ٤ٝ ٝغبٙقبت ٣ پو٧٣َ

١يقبٟ؛ ُبٝ٘ رٌٚبت ٝتقـؿ ثلٕناك ُـ٥ ؿك ّٞيٌي٤ٟ تؾٔٔي ًتبؿ ٝلاّن  ا١ـيِي ثب ؽجلٕبٟ ٣ في رٌٚبت ٧ٜ .5

١يقبٟ ٣ ىقبالٟ ثؾَ ٙزٌتيِ ٣ ثبماك٧بي ٧ـه؛ اي٠ ٤ٝكؿ  ثب في ثلٕناكُـ٥ٙزٌتيِ ٤ِّك ٣ ًبيل رٌٚبت 

٣ثلِٕتي  بعي ؿ٤ً٣يي ٣ كىتر٨ت افتجبك٢ًزي ث٦ ٕلىت٦ ُـ٥ اًت، اكتجث٦ ؿٙي٘ اي٦ْ٢ ؿك ٝلاع٘ ٝؾتٚو ّبك 
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 ثب ّ٘ ٝلاع٘ ا١زبٛ علط ؿاكؿ.

َ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ٦ّ ؿك ىٔ٘ ؿ٣ٛ ٧بي ٢ًـ آٝبي ا٧ـاه ٣ اًتلاتوي٧بي آٚي،  ثل اًبى اي٠ ٣ك٣ؿي

 ٧بي اًبًي ٢ًـ آٝبيَ كا تِْي٘ ؿاؿ. ٕيلي ٣ ر٨ت ، تـ٣ي٠ ُـ٥ اًتاي٠ ٢ًـ ٝئالً تِليظ ُـ

٧بي  پبكُ يبثي ْٝبًٟبمي كيبضي، ميلٝـٗ  ؿك الي٦ ؿك١٣ي ٝـٗ، ٦ً ميلٝـٗ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ؛ ميل ٝـٗ ث٨ي٦٢

ؿك  ٧ب اي٠ ميلٝـٗؿك اؿا٦ٝ اي٠ ىٔ٘ رنئيبت ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي.  يبثي ْٝبٟٙزٌتيِ ِّب٣كمي ٣ ميل ٝـٗ 

 ؽ٤ا٧ـ ُـ.تِليظ  3-1 ُْ٘ 

 

 

 ٤ِّك ٙزٌتيِ ٝلاّن يبثي ْٝبٟ ىلاٝـٗ -3-1 ُْ٘ 
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 ظازي رياضي تا رٍينرد تْيٌِ 1لجعتيل ّاي ّاب ياتي هناى -3-2

يْي ام اٍـاٝبت  آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ٢ًـ٣ تـ٣ي٠  يبثي ٝغبٙقبت ْٝبٟتل فّل ُـ،  ٦ّ پيَ ع٤ك ٧ٞبٟ

٤ِّك٧ب كا ث٦ اٙٞٚٚي ّبال ثي٠  ت٤ا١ـ ت٨ٌي٘ ٝجبؿالت ثي٠ ٝي ٕيلي ٢ٝبًت اي٠ ٝلاّن ٦ّ ؿك كاًتبي ُْ٘ ي اًتحل٤ٝ

٢ٝزل ث٦ ، ي ٙزٌتي٧ِب پبك٧ُبي ٙزٌتيِ ٣  ؿ٧ْـ٥ ص٢ـ٣ر٨ي،ٙزٌتيِ  ٝلاّنؿ١جبٗ ؿاُت٦ ٣ يب ؿك ُْ٘ ىقبٙيت 

 ٤ُؿ.ُـ٥ عٞ٘ ثبك ؿك ٤ِّك  ١٣َ٘ ّبال ٣ ّب٧َ ٍيٞت تٞبٛ ٣كي ُج٦ْ عٞ٘ اىنايَ ّبكايي ٣ ث٨ل٥

ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ٤ٝكؿ  َيآٝب ٢ـًا٤١اؿ ّٚي ٝلاّن ٙزٌتيِ ٦ّ ؿك ٍبٙت  تل ٕقُت، ٦ّ پيَ ع٤ك ٧ٞبٟ

٨ُل ٙزٌتيِ، ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ، پبكُ ٙزٌتيِ )ف٤ٞٝي(، پبكُ ٙزٌتيِ ؿًت٦  َُث٦  ا١ـ ٕلىت٦ٝغبٙق٦ ٍلاك 

ع٤كي٦ْ ام ك٣يْلؿ٧بي ٝؾتٚيي  ث٦. ١٤ُـ يٝي ث٢ـٜ يتٌَّن ٙزٌتيِ ٝلمي ِّب٣كمي، پبكُ ٙزٌتيِ ٝقـ١ي ٣ ٝل

ٙزٌتيِ،  2ي ث٨ي٦٢ ٧بة اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت. ثل اي٠ اًبى ثلاي تقيي٠ پ٦٢٨ي ٝلث٤ط ث٦ اي٠ ٝلاّن بثي ْٝبٟر٨ت 

3ٝجت٢ي ثل تغَيٌ ؿك فٞٚيبتكيبضي ي ًبم ٦٢يث٨ي بثي ْٝب٧ٟبي ٙزٌتيِ )ف٤ٞٝي( ام ٝـٗ  ٧ب ٣ پبكُ ؿ٧ْـ٥
اًتيبؿ٥  

 ُـ٥ اًت.

اي٠ ٝلاّن، ثبك ث٦ ١غ٤ ثلؿاكي ام  ٣ ث٨ل٥ ؿ٧ـ ثب اعـاث ١ِبٟ ٝيٙزٌتيِ كيبضي ُج٦ْ   ًبمي ٝـٗ ١تبيذ ث٨ي٦٢

اي، ضبيقبت ٝغ٤ٔالت  ٧بي ٝٔله ٤ًؽت، تٔبؿىبت ربؿ٥ ٣ ُبؽْ ـاّلؿ٥يپا١تَبٗ ث٦ ًٞت ٝـ كيٚي  يت٤ر٨ ٍبث٘

ت٤ر٨ي  ؿك ىلآي٢ـ ٙزٌتيْي ؽ٤ٔٓب ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ٣ ؿك ٨١بيت ٧ني٦٢ ٨١بيي عٞ٘ ثبك ؿك ٤ِّك ث٨ج٤ؿ ٍبث٘

 ٣ علاعي ٣ اٍتٔبؿي پِتيجبٟ ٧بي ٕقاكي ًيبًت ١يبم٢ٝـ ا٧ـاه اي٠ ث٦ ١ي٘ اًت ٦ّ فّل ٍبث٘ اٙجت٦ .ـ ؿاُت٢ؽ٤ا٧

 اي ربؿ٥ ٣ كيٚي ؿًتلًي ف٤اكٕ ٤ًؽت، ٍيٞت ًبمي ٣اٍقي ٧ٞض٤ٟ ٧بيي مٝي٦٢ ؿك ْٝٞ٘ ٧بي ًيبًت ثٌت٦ ارلاي

 .٤ٓكت ٧ٞب٢٧ٔ ثب ١تبيذ اي٠ علط اًت ١٣٦َ٘ ث عٞ٘ ثؾَ ي٧ب بكا٦١ي ٤ٞ١ؿٟ ٧ـى٢ٞـ ٣

ي ٝؾتٚو ٧ٞض٤ٟ ٝغبٙقبت ٧ب ثؾَي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك بثي ْٝبٟي ٧ب علطپيِي٠ ٝلث٤ط ث٦  ٝغبٙقبتٝل٣ك 

٦ّ امٚت ام  ؿ٧ـ يٝي ١ِبٟ اٙٞٚٚ ٠يثي ّبكثلؿي ؿاؽٚي ٣ ٧ب پل٣ه٥ي ٣ ٧ٞض٢ي٠ اٙٞٚٚ ٠يثؿا١ِٖب٧ي ؿاؽٚي ٣ 

4ٕيلي ص٢ـٝقيبك٥ ٧بي تٔٞيٜ ك٣ٍك٣يْلؿ٧بيي ٧ٞض٤ٟ 
5ث٢ـي ك٣يْلؿ٧بي ؽ٦ُ٤ ،

٧6بي اٍتٔبؿي تغٚي٘ ،
ي ٧ب ك٣ٍ ،

8ًبمي كيبضي ٧بي ث٨ي٦٢ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ك٣ٍ 7ًبمي ُجي٦
ع٤كي٦ْ  ٦. ث٤ُؿ يٝر٨ت تقيي٠ ٝلاّن ٙزٌتيِ اًتيبؿ٥  

                                                 
ًبمي كا ا١زبٛ  ٝـٗ كيبضي ثل اي٠ ٝج٢ب ث٨ي٦٢ يبثي، ٧بة ٕيت٦ ُـ٥ اًت. صلا ٦ّ ٧بة ٙزٌتيِ ٝغ٘ تزٞيـ ٣ ت٤ميـ ثبك اًت ٦ّ ؿك اي٠ ٢ًـ ث٦ ؽل٣ري ٝـٗ ْٝبٟ 1

 بٛ ُـ٥ اًت.ؿاؿ٥ اًت ٣ ٦١ ثل ٝج٢بي اكائ٦ ؽـٝبت ٙزٌتيِ. ثبيـ ت٤ر٦ ؿاُت ٦ّ ٧بة ٤١في ام ٝلّن ٙزٌتيِ اًت ٣ اي٠ رـاًبمي ٓلىبً ر٨ت ى٨ٜ ث٨تل ا١ز
2 Hub logistic Center 
3 Operation Research 
4 Multiple-criteria Decision Analysis 
5 Clustering Method 
6 Cost-benefit Analysis 
7 Simiulation Approach 
8 Mathematical Optimization 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-criteria_decision_analysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Multiple-criteria_decision_analysis
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ي ث٢ـ ؽ٦ُ٤ٝجت٢ي ثل تغَيَبت ٝيـا١ي ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ اًت. ؿك ك٣يْلؿ٧بي  امٚتي ص٢ـٝقيبك٥ ليٕٜ يتٔٞي ٧ب ك٣ٍ

 عبٓ٘ ٤ُؿ ٧ب ٣يوٕيي ِٝتلّي ام اي٠ ٧ب ر٢ج٦ي ٝؾتٚو، ٧ب تي٤ٍٝقتب ثب ٢ُبؽت ؽ٤ٔٓيبت ٝلث٤ط ث٦  ٤ُؿ يًٝقي 

ي ت٤ري٨ي ٧ب علطي ٤ًؿ ٣ ميبٟ ٣ ٧ب ١ٌجت، ْٝبٟ ٨١بيي ٢ُبًبيي ٤ُؿ. اًتيبؿ٥ ام ٧ب تي٤ٍٝق٣ ؿك اؿا٦ٝ ثب تزٞيـ اي٠ 

ي ١ين امٚت ؿك ٌٝبئ٘ ًبم ٦يُجيْلؿ٧بي ٧بي اٍتٔبؿي اًت. ام ك٣ ي ؿك تغٚي٘ليٕٜ يتٔٞاٍتٔبؿي ١ين ٝج٢بي 

ع٤كي٦ْ ٢ُبًبيي ٝيناٟ تبحيلٕقاكي  ٦ث ٣ر٤ؿ ؿاكؿيِ ًيٌتٜ پيضيـ٥  ٦ّ مٝب١ي، ٤ُؿ يٝي اًتيبؿ٥ ٨ُل ؿك٣ٟي بثي ْٝبٟ

يْي ام ي كيبضي ًبم ٦٢يث٨ف٤اٝ٘ ٝؾتٚيي ٧ٞض٤ٟ تلاىيِ ٣ كىتبك ّبكثلاٟ ًيٌتٜ ؿ٤ُاك اًت. ؿك اي٠ ٝيبٟ، ك٣ٍ 

٧ب، ؿك ٝغبٙقبت  ٝنايبي آٟ ١ٌجت ث٦ ًبيل ك٣ٍ ٣اًغ٦ ث٦ي ٝلاّن ٙزٌتيِ اًت ٦ّ بثي ْٝب٣ٟٗ ك٣يْلؿ٧بي ٝتـا

ي اًتيبؿ٥ ام اي٠ ك٣يْلؿ، ١يبم ث٦ ؿا١َ ى٢ي ر٨ت ٧ب صبَٙيْي ام  ع٤كي٦ْ ث٦. ثٌيبكي ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ٍلاك ٕلىت٦ اًت

ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ؿك اكتجبط ثب اعـاث ٝلاّن  ،ي ٣اٍقي اًت. ثب اي٠ ٣ر٤ؿ ُج٦ْي ٝيل٣ضبت ٣ ٝالعؾبت ًبم ٝـٗ

ي كيبضي ثبفج ًبم ٦٢يث٨ٙقا ثلؽي ام ٝنايبي ك٣يْلؿ  ؿك ٝيبٟ اًت، ث٢ٚـٝـتيِ تٔٞيٜ اًتلاتويِ پبي  ،ٙزٌتيِ

 ٧ب فجبكت٢ـ ام: تلي٠ آٟ ّٚيـياًتيبؿ٥ ٤ُؿ ٦ّ  پل٣ه٥ي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك اي٠ بثي ْٝب٦ّٟ ام اي٠ ك٣ٍ ثلاي  ٤ُؿ يٝ

  ًبمي تٞبٝي اي٠  ٧ب ٣ ث٨ي٦٢ ٣ ُج٦ْ ٤ٝآالتي ثي٠ آٟ ٧ب پ٦٢٨ٕلىت٠ تٞبٝي تٔٞيٞبت ٝلث٤ط ث٦ ْٝبٟ ؿك ١ؾل

 مٝبٟ ٤ٜٓ٧كت  ٝتنيل٧ب ث٦

 ٍبثٚيت تغٚي٘ عٌبًيت ١ٌجت ث٦ ف٤اٝ٘ ّٚيـي تبحيلٕقاك ٧ٞض٤ٟ ٍيٞت ٤ًؽت ٣ عٌ ؿًتلًي 

 بي ٣ك٣ؿي ٝـٗك٣مكًب١ي ١تبيذ ثل اًبى تنييل پبكاٝتل٧ پبكاٝتليِ ث٤ؿٟ ٣ اْٝبٟ ث٦ 

ث٦ يِ  ت٤اٟ يٝي كيبضي ًبم ٦٢يث٨ام اي٠ ك٣يْلؿ  ٣ ثب اًتيبؿ٥ فّلُـ٥اًت ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝنايبي  فّل  ٍبث٘

ع٤كي٦ْ ؿك  ٦اًتيبؿ٥ ٤ٞ١ؿ، ث ثلاي تٔٞيٞبت ّالٟ ٝـيليتي ي كا٥ ٦َِ١ ف٤٢اٟ ث٣٦ ام آٟ ي ؿًت يبىت اىناك ١لٛپْيذ 

ت٤اٟ  پبكاٝتل٧بيي ٧ٞض٤ٟ ١لػ ٤ًؽت، عٌ ؿًتلًي ٣ ٝيناٟ تَبضبي ثبك ٝي٧ل مٝبٟ ثب تغٚي٘ عٌبًيت ثل ك٣ي 

١٣َ٘ ِٝب٧ـ٥ ٤ٞ١ؿ ٣ ث٦ يِ ؿيـ ٝـيليتي ٢ٝبًت ١ٌجت ث٦  ٧ب كا ثل ك٣ي ا٤ٖٙي ًيٌتٜ عٞ٘ تبحيل تنييلات اي٠ ُبؽْ

ام ١تبيذ ٣  ا٤ٖٙي آتي ت٤ميـ ثبك ؿًت يبىت ٦ّ ؿك ١تيز٦، تٔٞيٞبت ٝـيليتي ثب ت٤ر٦ ث٦ آٟ اتؾبف ١٤ُـ. ثلؽي

٣ ٢ُبؽت ٌٝيل٧بي  اي ثب ا٤ٙ٣يت ثبال ر٨ت اعـاث ٣ ت٤ًق٦ ٧بي اي٠ ٝـٗ، ِٝب٧ـ٥ ؽغ٤ط كيٚي ٣ ربؿ٥ ؽل٣ري

ٝـٗ ثب ؿك ١ؾل ٕلىت٠ تَبضبي آي٢ـ٥ ٣ پبكاٝتل٧بي ٝؾتٚيي ٧ٞض٤ٟ ١لػ ٤ًؽت ٣  ثـي٠ ٤ٓكت ٦ّاًت. ٤ٕٕٚب٧ي 

ال كا ر٨ت اعـاث يب ث٨ٌبمي ٣ اىنايَ ؽلىيت اي رـيـ ثب عزٜ تلؿؿ ثب عٌ ؿًتلًي، ٌٝيل٧بي كيٚي ٣ ربؿ٥

 ٢ّـ. فْٞٚلؿي پي٨٢ِبؿ ٝي

-1-2-3 ي رياضيظاز ٌِيتْي هرامس لجعتيل مؽَر هثتٌي تر اتي هناىهراحل  

 ُـ٥ ا١زبٛاي ام اي٠ اٍـاٝبت  ؿك ع٤ٗ اي٠ علط، اٍـاٝبتي ؿك ٝلاع٘ ٝؾتٚو ٤ٓكت پقيلىت ٦ّ ؿك اؿا٦ٝ ؽال٦ٓ
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 آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٕبٛ ث٦ ٕب٤ٓٛكت  ٦ثت٤ضيغبت ٝلث٤ط ث٦ ٧ل ثؾَ  ث٦ ٧ٞلا٥

 اصيهَسدً يّا دادُ پشداصش ٍ استخشاج ع،يتجو ،يآٍس جوع .1

ي يْپبكص٦ ٧ب ٌتٜي٣ًر٤ؿ  كمٜ يفٚ ع٤كي٦ْ ث٦ي تغَيَبتي ك٣م ؿ١يب ثغج فٜٚ ؿاؿ٥ اًت. ٧ب ع٤م٥يْي ام 

ي اًبًي ؿك ٧ب صبَٙث٦ ف٤٢اٟ يْي ام  ٧ب ؿاؿ٥ي ٣ اًتؾلاد آ٣ك رٞـّٞبّبٟ  ،ي ٝؾتٚو٧ب ؿاؿ٥اعالفبتي ٣ حجت 

ي ؿك ؿًتلى ٣ فـٛ ٣ر٤ؿ ٣ ٧ب ؿاؿ٥تب ثب ٢ُبؽت  ٤ُؿ يٝف٤ٞٝب ًقي ٙقا . ٤ُؿ يٝي ٝؾتٚو ٢ُبؽت٦ ٧ب علطارلاي 

ي ًبؽتبكي پل٣ه٥ ث٦ يِ ٤ٝام٦١ ثي٠ ؿٍت ١تبيذ ٧ب تيٝغـ٣ؿ٣ ٧ٞض٢ي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦  ٧ب ؿًتلًي ث٦ ثلؽي ام ؿاؿ٥

ي ؿك اي٠ ٝغبٙق٦ ١ين ثلكً ٤ٝكؿي ارلاي علط ٧ب ٕبٛيـٕي ٝـٗ ؿًت يبىت. يْي ام عبٓ٘ ام علط ٣ ٧ٞض٢ي٠ پيض

٤ٝحلي ؿك  ١غ٤ ث٦ع٤كي٦ْ ّيييت ٝلث٤ط ث٦ اي٠ ىبم  ٦اًت. ث بمي١ ٤ٝكؿي ٧ب ؿاؿ٥ي ٣ پبيَ آ٣ك رٞـٝلث٤ط ث٦ ٢ُبؽت، 

مٝبٟ  ،ؿك علاعي ُج٦ْ ٝالعؾ٦  ٍبث٘ي ٧ب ُبؽْي ُج٦ْ ٙزٌتيِ تبحيل ٌٝتَيٜ ؿاكؿ. ثلاي ٝخبٗ يْي ام ًبم ٝـٗ

ِٝؾْ ٕلؿيـ ٦ّ َٝبؿيل ٝلث٤ط ث٦ اي٠  ُـ٥ ا١زبٛي ٧ب يثلكًًيل علّت ٝلث٤ط ث٦ ١ب٣ٕبٟ كيٚي ٣ ربؿ٥ اًت. ثب 

ي ثب تبحيلپقيلي ام اي٠ ٤ٝض٤ؿ ثلكً ٤ٝكؿٙقا ٌٝب٦ٙ  .ؿك اي٠ علط ؿك ؿًتلى ١يٌت ١ؾل ٤ٝكؿُبؽْ، ثب ؿٍت 

ي ؿك ١ؾل ٕلىت٠  ١غ٦٥٤ ثب ثلٕناكي ٦ًٌٚٚ رٌٚبت ى٢ي ٣ ّبك٢ُبًي ي ٕلؿيـ. ُبيبٟ فّل اًت ٦ّ ؿك اؿاًٝبم ٝـٗ

 اي٠ ُبؽْ تقيي٠ ٕلؿيـ ٦ّ ؿك اؿا٦ٝ تِليظ ؽ٤ا٧ـ ُـ.

علط، ؿك اي٠ ٕبٛ ام پل٣ه٥ ًقي ُـ تب اعالفبت  بمي٤ٝكؿ١ي ٧ب ؿاؿ٣٥ تبحيلٕقاكتلي٠  ٠يتل ٨ٜٝث٦ ف٤٢اٟ يْي ام 

ٕلؿآ٣كي ٤ُؿ ٦ّ پي ام  آ٠٧ كا٥ي ٣ ٧ٞض٢ي٠ ُلّت ا ربؿ٥ ١٣َ٘ عٞ٘ي ٣ كيٚي ام ًبمٝبٟ كا٧ـاكي ٣ ا ربؿ٥ي ا ثبك١ب٦ٝ

 علط ٤ٓكت پقيلىت. ٤ٝكؿ١ؾلي اي٠ اعالفبت ٢ٝغجٌ ثب َٝيبى ًبم آٝبؿ٥، ىلاي٢ـ پبيَ ٣ ٧ب ؿاؿ٥ؿكيبىت اي٠ 

 اًجام هطالعات تطبيقي .2

ي ٣ ؿاؽٚي ٝلتجظ ثب علاعي ُج٦ْ اٙٞٚٚ ٠يثؿا١ِٖب٧ي  ٥ اًت تب ثب ثلكًي ٝغبٙقبتُـ ًقي علط ام ٕبٛ اي٠ ؿك

ي ارلايي ٧ب پل٣ه٥ي ٝؾتٚو علط ؿًت يبىت٦ ٤ُؿ. ؿك اي٠ ٝلع٦ٚ ام علط، ٧ب ر٢ج٦ٙزٌتيِ، ث٦ ٢ُبؽت ١ٌجي ام 

 ثب٢ُـ: ٦ّ ُبٝ٘ ٤ٝاكؿ في٘ ٝي ا١ـ ٕلىت٦ِٝبث٦ ١ين ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ ٍلاك 

 ي٤ك٣ پٚتي٤كٕٛناكٍ  -پبيي ٝغبٙق٦ ٝيـا١ي ِٝؾٔبت ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك٧بي اك٣ 

  ي ثبمكٕب١ي٧ب پو٦ًٌ٤َٝ٧٣ ٝغبٙقبت ٣  -ي تزبكي ؿك ٤ِّك ٧ب لًبؽتيم٢ًـ كا٧جلؿي ت٤ًق٦ 

  ي ٢ٓقتي ايلاٟ )ٝغبٙق٦ ٤ٝكؿي اًتبٟ آي٨بٟ(٧ب ٨ُلُٝغبٙق٦ ايزبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك 

  ٟي اٍتٔبؿي٧ب يثلكًٝلّن تغَيَبت ٣  -ثلكًي ٣ضقيت ث٢بؿك ؽِِ ؿك ايلا 

  ي ٣ماكت كا٥ ٣ نيك ثل١ب٦ٝؿىتل  -ي ث٢بؿك ؽِِ ؿك ٤ِّك بثي ْٝبٟتلّيجي ٣  ١٣َ٘ عٞ٘تقيي٠ ِٝؾٔبت ُج٦ْ

 ٨ُلًبمي

  ٟ٣ماكت ٢ٓقت، ٝقـٟ ٣ تزبكت -ثلكًي ضل٣كت ايزبؿ ٧بة ٣ ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ايلا 
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 هشاكض لجستيك ًفعاى با خبشگاى ٍ ري يطياًذ ّن جلسات سلسلِ يبشگضاس .3

ا١ـيِي ؿك اكتجبط ثب ٤ٝاكؿي ٧ٞض٤ٟ ٢ُبًبيي اعالفبت  ؿك اي٠ ٕبٛ ام علط ًقي ُـ٥ اًت تب ٦ًٌٚٚ رٌٚبت ٧ٜ

ؿك ؿًتلى، ٢ُبؽت َٝبؿيل ٢ٝبًت ٝلث٤ط ث٦ پبكاٝتل٧بي ٝؾتٚو، ك٣يْلؿ٧بي ٝؾتٚو علاعي ُج٦ْ، ٝالعؾبت 

آ٣كؿ٥ ُـ٥  ٧ب ًبمٝبٟي ام اي٠ ؽجلٕبٟ ٣ ى٨لًتى٢ي ٝلث٤ع٦، ثب ؽجلٕبٟ ٣ في٢يقبٟ پل٣ه٥ ثلٕناك ٕلؿؿ ٦ّ ؿك اؿا٦ٝ 

 :اًت

  ٢ٓ٣قت ايلاٟ ت٢ْيِ ت٨لاٟ( ٣ فٜٚ ٧بي ٢ٓقتي اٝيلّجيل )پٚي ؿا١ِٖب٥ يفٚٞ  بتي٧اًبتيـ ٣ افضبي 

 ر٤٨ٞكي اًالٝي ايلاٟ آ٠٧ كا٥ُلّت  ؿىتل ٢٨ٝـًي ٣ ١ؾبكت تبًيٌبت ميلث٢بيي 

 ر٤٨ٞكي اًالٝي ايلاٟ آ٠٧ كا٥ ٕقاكي ُلّت ؿىتل ًلٝبي٦ 

 ر٤٨ٞكي اًالٝي ايلاٟ آ٠٧ كا٥ ُلّت اؿاك٥ ّ٘ ًيل٣علّت 

 ٘ٞاي ١٣َ٘ ربؿ٥ ؿىتل ى٢ب٣كي اعالفبت ٣ اكتجبعبت ًبمٝبٟ كا٧ـاكي ٣ ع 

 اي ربؿ٥ ١٣َ٘ عٞ٘كيني ًبمٝبٟ كا٧ـاكي ٣  ؿىتل آٝبك اي٢ٞي ٣ تلاىيِ ٝقب١٣ت ثل١ب٦ٝ 

  اي بؿ٥ر ١٣َ٘ عٞ٘اٙٞٚٚي ًبمٝبٟ كا٧ـاكي ٣  ثي٠ ١٣َ٘ عٞ٘ؿىتل تلا١نيت ٣ 

  اي ربؿ٥ ١٣َ٘ عٞ٘ي ًبمٝبٟ كا٧ـاكي ٣ ٧ب اث٢ي٦ ى٢ي كا٨ٖ١٥ـاكي ؿىتل 

 كيني ٣ماكت ٢ٓقت، ٝقـٟ ٣ تزبكت ٕقاكي ٣ ثل١ب٦ٝ ؿىتل ًيبًت 

 ٧بي ٣ماكت ٢ٓقت، ٝقـٟ ٣ تزبكت ؿىتل آٝبك ٣ ى٢ب٣كي ؿاؿ٥ 

 ؿىتل علط ٣ ثل١ب٦ٝ ٣ماكت ٢ٓقت، ٝقـٟ ٣ تزبكت 

 بيـ ٝقـ١ي ايلاًٟبمٝبٟ ت٤ًق٦ ٣ ٤١ًبمي ٝقبؿٟ ٣ ٢ٓ 

 فبت ٣ اكتجبعبت ٕٞلُ ايلاٟالؿىتل ى٢ب٣كي اع 

 ُٟلّت ا١جبك٧بي ف٤ٞٝي ٣ ؽـٝبت ٕٞلّي ايلا 

 ٧بي ٢ٓقتي ايلاٟ كيني ًبمٝبٟ ٢ٓبيـ ٤ّصِ ٣ ٨ُلُ ٝقب١٣ت ثل١ب٦ٝ 

 ٝقب١٣ت ت٤ًق٦ ثبمكٕب١ي ٣ ٢ٓبيـ ِّب٣كمي ٣ماكت ر٨بؿ ِّب٣كمي 

 ٟٝلّن آٝبك ايلا 

 فبٙي ٢ٝبعٌ آماؿ، تزبكي، ٢ٓقتي ٣ ٣يو٥ اٍتٔبؿي ٤ُكاي 

 ث٢ـك ؽِِ پيِٖبٝبٟ -ُلّت تقب١٣ي پيِٖبٝبٟ ت٤ًق٦ ث٢ـك ؽِِ ٤ّحل 

 ٟ٧بي ٝؾتٚو ٧ٞض٤ٟ ّلٝب١ِب٥، ّلٝبٟ، آي٨بٟ ٣ ٍن٣ي٠ اؿاك٥ ّ٘ كا٥ ٣ ٨ُلًبمي اًتب 

 ًبيل 

ي ا٣ٙي٦ ٝـٗ ؿك اكتجبط ًبم ٦٢يث٨ارلاي علط ٣ پي ام  المٛ ث٦ فّل اًت ٦ّ ٦ًٌٚٚ رٌٚبت ٝتقـؿي ١ين ؿك ع٤ٗ

ؿًت  ع٤كي٦ْ ثب ايزبؿ يِ كاثغ٦ كىت ٣ ثلِٕتي ثي٠ ١تبيذ ا٣ٙي٦ ث٦ ث٦ ثلٕناك ُـ٣ ١تبيذ ٝـٗ  ٧ب ىلَٕ يپثب 

اي٠ رٌٚبت  ر٦ٚٞ امي ٌٝب٦ٙ آالط ٣ ١تبيذ علط تـٍيٌ ُـ. ًبم ٝـٗ كىت٦ كىت٦آٝـ٥ ٣ ؿكيبىت ١ؾلات آالعي، 

 :٤ٝاكؿ ميل كا ١بٛ ثلؿ ت٤اٟ ي١ٝين 

https://www.pwcs.co.ir/
https://www.pwcs.co.ir/
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 ٜي ٨ُلًبميفبٙ ي٤ُكاا١ـيِي ثب عض٤ك افضبي  ر٦ٌٚ ٧ 

 ٜا١ـيِي ثب عض٤ك ٕل٥٣ آٍبي ؿّتل ثبٍلي، ِٝب٣ك ٣ ؿًتيبك ٣يو٥ ٣ميل كا٥ ٣ ٨ُلًبمي ر٦ٌٚ ٧ 

 ٜ٨ُ٣لًبمي ا١ـيِي ثب عض٤ك ٣ميل ٝغتلٛ ٣ ٝقب١٣ي٠ ٣ماكت كا٥ ر٦ٌٚ ٧ 

 ٜ١٣َ٘  ٧بي عٞ٘ آ٠٧ ٣ ا١ز٠ٞ ٢ٓيي ُلّت ؾَ ؽ٤ٔٓي، ُلّت كا٥ا١ـيِي ثب عض٤ك ١ٞبي٢ـٕبٟ ث ر٦ٌٚ ٧

 كيٚي

 ٌٚ١٣َ٘  ّٞيٌي٤ٟ تؾٔٔي ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ثب عض٤ك ١ٞبي٢ـٕبٟ ًبمٝبٟ كا٧ـاكي ٣ عٞ٘ بتر

٧بي  ٨ُ٣لًبمي، ؿىتل علط كيني ٣ماكت كا٥ آ٠٧، ًبمٝبٟ ٤٧اپيٞبيي ٤ِّكي، ٝقب١٣ت ثل١ب٦ٝ اي، ُلّت كا٥ ربؿ٥

 ٨ُ٣لًبمي ت كا٥ّبٙجـي ٣ماك

 ي تَسعِ آتيّا طشحي هَجَد ٍ ّا شساختيصاستخشاج اطالعات هشتبط با  .4

٢ٓقت، ٝقـٟ ٣ تزبكت، ٣ماكت ر٨بؿ  ٣ماكتٝلث٤ع٦ ام ٍجي٘  ي٧ب ؿك اي٠ ٝلع٦ٚ ١ين ثب اًتقالٛ ام ًبمٝبٟ 

ُلّت  ٣ يا ١٣َ٘ ربؿ٥ عٞ٘ ٣ كا٧ـاكي ًبمٝبٟ لاٟ،يا ي٢ٓقت ي٧ب ٨ُلُ ٣ ٤ّصِ ـي٢ٓب ًبمٝبِّٟب٣كمي، 

 لاٟ،يا ي٣ ؽـٝبت ٕٞلّ يف٤ٞٝ يؽ٤ٔٓي ٧ٞض٤ٟ ُلّت ا١جبك٧ب ي٧ب ثب ُلّت ٝٔبعج٧٦ٞض٢ي٠  ٣آ٠٧  كا٥

٤ِّك،  يا ربؿ٥ ي٧ب ب٦١ياعالفبت ٝلث٤ط ث٦ پب ٤ِّك، تزبكيت٤ًق٦ آتي  ي٧ب ٍجي٘ علط ام بمي١ اعالفبت ٤ٝكؿ

ؿك ىبم٧بي ٝلث٤ط ث٦ ا١زبٛ علط ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ٤ٝر٤ؿ ٕلؿآ٣كي ُـ تب  يا١جبك٧ب٣  ٧ب لًبؽتيماعالفبت ٝلتجظ ثب 

 ٍلاك ٕيلؿ.

 ي هشاكض لجستيك چٌذٍجْيابي هکاىي سياضي هسالِ ساص هذل  .5

ع٤كي٦ْ ؿك اي٠  ٌٝب٦ٙ ث٤ؿ٥ اًت. ث٦كيبضي  يًبم پل٣ه٥ ٝلث٤ط ث٦ ٝـٗ ي٧ب ٕبٛ تلي٠ؿ٤ُاك٣  ٠يتل ٨ٜٝ اميْي 

ي فـؿ نيك ثل١ب٣٦ٝ ٝالعؾبت ٝـيليتي، ُج٦ْ ٙزٌتيِ ؿك ٍبٙت يِ  ٧ب ىلَٕ يپٕبٛ ثب ٢ُبًبيي ٣ ٨١بيي ُـٟ 

اًت ٦ّ ثب  فّل  ٍبث٘ي ُـ٥ اًت ٦ّ ؿك اؿا٦ٝ اكائ٦ ؽ٤ا٧ـ ُـ. ؿك اكتجبط ثب اي٠ ثؾَ ًبم ٝـٗ 1ٓغيظ ٝؾتٚظ

 124ٝـيليت ثلاي علط )َٝيبى  ٝـ١ؾلي كيبضي فـؿ ٓغيظ ٝؾتٚظ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ؿٍت ٧ب ٝـٗت٤ر٦ ث٦ ٝب٧يت 

ٌٝب٦ٙ ثب پيضيـٕي ع٘ ثباليي ام ٝـٗ كيبضي ٤ٝار٦ ث٤ؿ٥ اًت. ؿك ٧ٞي٠ كاًتب ر٨ت ّب٧َ پيضيـٕي  ي(،ا ٦ي١بع

ي ٌيّـ ٤١ي ٣ ًبم ٝـٗي ّب٧َ مٝبٟ ع٘ ؿك ىلاي٢ـ ٧بِ يت٣٢ْ ٧ٞض٢ي٠  2ٝـٗ كيبضي ام ١بٝقبؿالت ٝقتجل

 ٌٝب٦ٙ اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت.

ي ٣ ١تبيذ ًبم ٝـ٦ٗ ثلاي ٢ًبكي٧٤بي ٝؾتٚو ي، ٌٝبِٙيا١ـ ٧ٜثب ت٤ر٦ ث٦ ١ؾلات آالعي عبٓ٘ ام رٌٚبت 

ي ٕلؿيـ. ؿك اؿا٦ٝ ًبم ٝـٗتغٚي٘ ُـ ٦ّ ُج٦ْ ٙزٌتيِ پي٨٢ِبؿي پي ام ثلكًي ١تبيذ ٢ًبكي٧٤بي ٝؾتٚو 

 ت٤ضيغبت تْٞيٚي ؿك اكتجبط ثب ٤ٝاكؿ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ ؿك ٢ًبكي٧٤بي ٝؾتٚو فّل ُـ٥ اًت:

                                                 
1 Mixed Integer Programming 
2 Valid Inequality 
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ي ّباليي ٝؾتٚيي اًت ٦ّ ثلؽي ام اي٠ ٧ب ٕل٥٣ثبك عٞ٘ ُـ٥ ؿك ًغظ ٤ِّك ُبٝ٘  :ٝؾتٚو ييّبال ي٧ب ٕل٥٣

٣  يىبًـُـ١ي ّباليي ٧ٞض٤ٟ ٤ٝاؿ ٝقـ١ي، ٤ًؽت ٣ ٝغ٤ٔالت پتل٣ُيٞي، ٤ٝاؿ مقايي ٣ ّبال٧بي ٧ب ٕل٥٣

ـٗ ي ّباليي ؽبّ ٢ُبؽت. ٧ٝب ٕل٥٣ي ؽبّ آ٨١ب ث٦ ف٤٢اٟ ٧ب ِٝؾ٦ٔثب ت٤ر٦ ث٦  ت٤اٟ يٝٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي كا 

ٝؾتٚو ع٘ ُـ ٣ ِٝب٧ـ٥ ٕلؿيـ ثب ت٤ر٦ ث٦ َٝيبى علط ٦ّ ؿك   ييّبال ٧بي كيبضي ثب ؿك ١ؾل ٕلىت٠ تلّيت ٕل٥٣

٧بي  ي ٢ٝتؾت عبٓ٘ ام ٢ًبكي٧٤بي ٝؾتٚو ٕل٧٥٣ب پ٦٢٨ًغظ ّالٟ تقليو ُـ٥ اًت، اؽتاله ٝغ٤ًٌي ثي٠ 

٧بي  ثلكًي صبَٙٙٞب١ي مي٢ٞي ؿك اكتجبط ثب ت٤ًظ ُلّت آ ُـ٥ ا١زبّٛباليي ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ. ام علىي ؿك ٝغبٙق٦ پيِي٠ 

٧بي ّباليي ٤ٝاؿ ٝقـ١ي ٣ ١يت، ٕبم ٣ پتل٣ُيٞي ١ين ؿك ىلاي٢ـ  ُج٦ْ كيٚي ايلاٟ ١ين ت٤ٓي٦ ُـ٥ اًت ٦ّ ٕل٥٣

ؿك ؿ١يب ِٝب٧ـ٥  ١٣َ٘ عٞ٘ي ٧ب ٌتٜيًي ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ ث٢بؿك ؽِِ ٙغبػ ٤ُؿ. ٧ٞض٢ي٠ ثب ثلكًي بثي ْٝبٟ

ثلاي عٞ٘ ٤ٝاؿ ٝقـ١ي ٣ ّب١تي٢ل٧بي ٝؾن١ـاك  ُـ٥ تيت٤َي ؽبّ ٧ٞض٤ٟ ّب١تي٢ل٧بي ١٣َٚ ع٦ّ٘ٞ ت٨ٌيالت  ٤ُؿ يٝ

ي ّباليي ام عليٌ ٧ب ٕل٥٣ع٤كي٦ْ ىٚقا اْٝبٟ عٞ٘ اي٠  ث٦ ٤ُؿ يٝر٨ت عٞ٘ ٤ًؽت ٣ ٝبيقبت ؽغل١بُ اًتيبؿ٥ 

١ِبٟ ؿاؿ٥  2-3 ُْ٘ ّب١تي٢ل ٝؾن١ـاك ثلاي عٞ٘ ٤ًؽت ٣ ٝبيقبت ؽغل١بُ ؿك  تلّيجي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ. ١٣َ٘ عًٞ٘يٌتٜ 

 .ُـ٥ اًت

 
 

 ٝؾن١ـاك ثلاي عٞ٘ ٤ًؽت ٣ ٝبيقبت ؽغل١بُّب١تي٢ل  -3-2 ُْ٘ 

 

ي ثبك ربثزب ُـ٥ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ّباليي ٤ٝاؿ ٝقـ١ي  فٞـ٥اٙقّل ٣ اي٠ ١ْت٦ ٦ّ ٨ًٜ  ثب ت٤ر٦ ث٦ ت٤ضيغبت ى٤ً

 1اًتيبؿ٥ ام ٝي٤٨ٛ اٍتٔبؿ َٝيبى ٘يث٦ ؿٙاًت ٣ ثب عقه اي٠ ٕل٥٣ ّباليي فٞال رقاثيت اًتيبؿ٥ ام ٝلاّن ٙزٌتيِ 

ي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ بثي ْٝبٟي ّباليي ؿك ىلاي٢ـ ٧ب ٕل٥٣ىت ٙقا ؿك ٨١بيت تٞبٝي ّب٧َ ؽ٤ا٧ـ يب

 اًت.

                                                 
1 Economy of Scale 
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٣ ٧ٞض٢ي٠ ١ؾل ّبك٢ُبًبٟ ِٝؾْ ُـ ٦ّ ثب  ُـ٥ ا١زبٛي ٧ب يثلكًثب  ٝلاّن ٙزٌتيِ: اعـاث حبثت ٦٢ي٧ن

٧بي ٝؾتٚو تؾٚي٦ ٣ ثبكٕيلي  ي ٝؾتٚيي ٧ٞض٤ٟ ت٤ٙ٤٢ْهي٧ب ُبؽْت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ٧ني٦٢ اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ث٦ 

ي ام ٍجي٘ َٝب٣ٝت ٣ ًؾتي ؽبُ، ا٤١اؿ ّبالي ٤ٝكؿ پلؿامٍ، عزٜ تجبؿالت ٢ُبً ٠يمٝي ٧ب ِٝؾ٣٦ٔ  ٤ٝكؿاًتيبؿ٥

َٝـاك ٝلث٤ط ث٦ اي٠ ُبؽْ ٧ٞلا٥ ثب ٣ك٣ؿ ؽغبي ثباليي ث٦ ٝـٗ اًت. ام علىي ام  تقيي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ ٣اثٌت٦ اًت،

ي ٝلث٤ط ث٦ اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ثل ف٨ـ٥ ثؾَ ؽ٤ٔٓي اًت ٙقا ثب تغٚي٘ ١تبيذ ٕقاك ٦يًلٝبيي ٦ّ آ١زب

ي بثي ْٝبٌٟٝب٦ٙ ؿك ٍبٙت ٝـٗ  تيؿك٨١ب٢ًبكي٧٤بي ٝؾتٚو ٝـٗ كيبضي ثب ٣ ثـ٣ٟ ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ٧ني٦٢ حبثت اعـاث، 

p  اّن ٙزٌتيِ تقليو ُـ.ي ٝلا١ـام كا٥ثـ٣ٟ ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ٧ني٦٢ حبثت اعـاث ٣  ٧1بة ٝيب٦١ـ 

 ُبٝ٘ كيٚي ُج٦ْ ام ٝؾتٚو عبالت اماي ث٦ ٝـٗاي٠ ثؾَ ١ين ١تبيذ عبٓ٘ ام  ؿك :يٚيك ُج٦ْ ٝؾتٚو عبالت

 عبٗ ؿك كيٚي ؽغ٤ط ٕلىت٠ ١ؾل ؿك ٣ اعـاث عبٗ ؿك كيٚي ؽغ٤ط ٕلىت٠ ١ؾل ؿك ٤ٝر٤ؿ، كيٚي ؽغ٤ط ٕلىت٠ ١ؾل ؿك

 .ٕلىت ٍلاك تغٚي٘ ٣ ثلكًي ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦

ثب ىلٕ ٝقي٠ ث٤ؿٟ  ت٤ا١ـ يٝي كيبضي ٌٝب٦ٙ ٤ٝكؿ ثلكًي ًبم ٝـٗ ٙزٌتيِ: ٝلاّن تقـاؿ ث٤ؿٟ ليٝتن٣  حبثت

. ٤ُؿ ي٧ٝبة ٝيب٦١ ٢ُبؽت٦ ـ  pي بثي ْٝبٟا١زبٛ ٤ُؿ ٦ّ ؿك اي٠ عبٙت ٌٝب٦ٙ ث٦ ف٤٢اٟ ٝـٗ  (p)تقـاؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ 

٤ٓكت ٝتنيل ىلٕ ّلؿ ٦ّ ؿك اي٠ ٤ٓكت پيضيـٕي ٝغبًجبتي ٌٝب٦ٙ ؿك  تقـاؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ كا ث٦ ت٤اٟ ي٧ٝٞض٢ي٠ 

. ثب تغٚي٘ ١تبيذ عبٓ٘ ام ٝـٗ ٣ ثل اًبى ١ؾل ـيبث يُٝـت اىنايَ  ٧بة ٝيب٦١ ث٦ـ  pي بثي ْٝبَٟٝبي٦ٌ ثب ٝـٗ 

١ين ثـي٠  pع٤كي٦ْ پبكاٝتل  اًت. ث٧٦بة ٝيب٦١ تقليو ُـ٥ ـ  pي بثي ْٝبٟاًبتيـ ؿا١ِٖب٧ي ٌٝب٦ٙ ؿك ٍبٙت ٝـٗ 

آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ٦ّ ؿك ىٔ٘  ٢ًـ٧بي ِٝؾْ ُـ٥ ثلاي  ٤ٓكت ِٝؾْ ُـ ٦ّ ثل اًبى اًتلاتوي

ؿ٣ٛ تِليظ ُـ، اتٔبٗ كيٚي ٣ ص٢ـ٣ر٨ي ث٤ؿٟ ٧بة ثلاي ٝلاّن ٙزٌتيِ آٚي ٤ِّك اٝلي ضل٣كي اًتغٔبٗ ُـ. 

ؿًت آٝـ٥  ٧بي ث٦ ، تب ربيي ٦ّ ٧بةpت٠ َٝبؿيل ٝؾتٚو ثلاي پبكاٝتل ٙقا ؿك ارلا٧بي ٝؾتٚو ٝـٗ ثب ؿك ١ؾل ٕلى

ثيِي٦٢ تقـاؿ ٧بثي اًت ٦ّ ؿك  28كًيـ. ٙقا  28ّب٧َ پيـا ّلؿ ٣ ٨١بيتب ث٦ فـؿ  ٧Pٖٞي ص٢ـ٣ر٨ي ثب٢ُـ، َٝـاك 

قـاؿ ٝـٗ ث٦ ٤ٓكت ص٢ـ٣ر٨ي ث٦ ؿًت آٝـ٥ اًت ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ًقت ٤ِّك ايلاٟ ٣ ثل اًبى ١ؾلات ؽجلٕبٟ، ت

 .٢ٝبًجي ٢ُبؽت٦ ُـ

 ساصي تجاسي بْيٌِ افضاس ًشمي هذل سياضي دس يك سيكذ ًَ .6

ي ٝلث٤ع٦ ٌي٤١ ثل١ب٦ٝي ٣ ٌيّـ ٤١ي ٝلاّن ٙزٌتيِ، بثي ْٝبٟي كيبضي ٌٝب٦ٙ ًبم ٝـٗاي٠ ٝلع٦ٚ ١ين پي ام  ؿك

 ٢٢ّ3ـ٥ ع٘ثب  2ك٣ٍ ُبؽ٦ ٣ ّلاٟي تزبكي ا١زبٛ ُـ ٣ ٌٝب٦ٙ ثب اًتيبؿ٥ ام ًبم ٦٢يث٨ اىناك ١لٛي يِ اىناك ١لٛؿك ٝغيظ 

                                                 
1 The Capacitated Multiple Allocation P-hub Median Problem 
2 Branch and Bound 
3 Solver 
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 .ع٤كي٦ْ ت٤ضيغبت تْٞيٚي ٝلث٤ط ث٦ اي٠ ثؾَ ؿك اؿا٦ٝ آٝـ٥ اًت ع٘ ُـ. ث٦ 1ًيپْٚي

 هذل حل جْت اصيهَسدً يّا شساختيص يساص آهادُ .7

 بمي١ ٤ٝكؿ ثبالي ٝغبًجبتي ي عبىؾ٦ عزٜ ٣ع٘ ٣ مٝبٟ  ُـ٥ يت٤ر٦ ث٦ پيضيـٕي ثبالي ٝـٗ كيبضي علاع ثب

ٝلّن تغَيَبت »ام ًيٌتٜ اثلكايب٦١ اًت. ؿك ٧ٞي٠ كاًتب ٣ر٤ؿ ؿاُت٦  يٝغبًجبت ي٧ب ب٦١ي١يبم ث٦ اًتيبؿ٥ ام اثلكا ٝـٗ،

 اًتيبؿ٥ ٝغبًجبتي بميف٤٢اٟ ميلًبؽت ٤ٝكؿ١ ت٢ْيِ ت٨لاٟ( ث٦ ؿا١ِٖب٥ ٢ٓقتي اٝيلّجيل )پٚي« ـيًل ى٤ًي ٧ب پلؿامٍ

 .اًت ُـ٥

 هوذل  سواختاس  بْبوَد ٍ  بضسگ اسيهق دس ياضيس هذل حل يبشا يفشاابتکاسحل  تنيالگَس كي يسيكذ ًَ  .8

 هذل حل يذگيچيپ كاّص جْت كذ ٍ ياضيس

اًت، ًقي  2اٟ پي ٧بكؿثب ؿكر٦ پيضيـٕي ٦ّ ؿك ّالى ٌٝبئ٘  ٨٢ِبؿيت٤ر٦ ث٦ پيضيـٕي ٝـٗ كيبضي پي ثب

ت٤ًق٦ ؿاؿ٥ ٤ُؿ. ثب ت٤ر٦  ٤ٝكؿ١ؾلثلاي ع٘ ٌٝب٦ٙ ؿك َٝيبى  3ًبمي تجليـ ُجي٦ُـ تب يِ ا٤ٖٙكيتٜ ع٘ ىلااثتْبكي 

َٝبي٦ٌ  ثب ي تٔبؿىي اًت،٣ر٤ رٌتث٦ ا١ـام٥ ثنكٓ ٌٝب٦ٙ ٣ ٧ٞض٢ي٠ اي٠ ١ْت٦ ٦ّ ٝج٢بي اي٠ ا٤ٖٙكيتٜ ٝجت٢ي ثل 

آٝـ٥ ام اي٠ ا٤ٖٙكيتٜ، ًقي ثل ع٘ ؿٍيٌ ٝـٗ ثب اًتيبؿ٥ ام اٍـاٝبتي ٧ٞض٤ٟ ث٨ج٤ؿ ك٣ٍ ُبؽ٦ ٣ ّلاٟ،   ؿًت ١تبيذ ث٦

ُـ ٣ ٌٝب٦ٙ  ًيپْٚي ٢٢ّـ٥ ع٘ي ٣ر٤ رٌتي  ١غ٥٤ٝقتجل ٣ ت٢ؾيٜ پبكاٝتل٧بي ٝلث٤ط ث٦  ؿالت١بٝقباًتيبؿ٥ ام 

 ٤ٓكت ع٘ ؿٍيٌ ثب اًتيبؿ٥ ام ا٤ٖٙكيتٜ ُبؽ٦ ٣ ّلاٟ ع٘ ُـ٥ اًت. ث٦

 تحليل ًتايج عذدي ٍ استخشاج ضبکِ پيطٌْادي لجستيك بش هبٌاي سٌاسيَّاي هختلف .9

ي ثلاي ٢ًبكي٧٤بي ٝؾتٚو ٝـٗ كيبضي، پلؿامٍ ًبم ٦٢يث٨ اىناك ١لٛام ؿك اي٠ ٝلع٦ٚ ام پل٣ه٥، ١تبيذ ؽبٛ عبٓ٘ 

اًت. ؿك اؿا٦ٝ ثب ثلٕناكي ٦ًٌٚٚ رٌٚبت ّبك٢ُبًي  ُـ٥  اًتؾلادي ُج٦ْ ٙزٌتيِ ؿك عبالت ٝؾتٚو ٧ب ِٝؾ٣٦ٔ 

 .آٝـ٥ تـٍيٌ ُـ ي ٌٝب٦ٙ ث٨ج٤ؿ يبىت ٣ ١تبيذ ثـًتًبم ٝـ٣ٗ ٝـيليتي، ثب ؿكيبىت ١ؾلات آالعي، 

   4سيستن هَقعيت جغشافيايي افضاس ًشمآهذُ دس ّش هشحلِ دس  دستِ ٍ تحليل ًتايج عذدي بتشسين  .11

تلًيٜ ٣  ArcGISاىناك  ١لٛي ٝؾتٚو ؿك ٧ب ٦َِ١ ،ؿك ٕبٛ ٍج٘ كيبضي ٝـٗ فْٞٚلؿ ٓغت ام اعٞي٢بٟ ام پي

 .تغٚي٘ ُـ٥ اًت

                                                 
1 Cplex 
2 Non-Polynomial (NP-Hard) 
3 Simulated Annealing 
4 Geographic Information System (ArcGIS) 
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-2-2-3 هرامس لجعتيل ياتي هناى ٍ اطالػات ٍرٍدي هفرٍضات 

اًت، ١يبم٢ٝـ تقليو ٣ تجيي٠ ٝيل٣ضبت  ٝـ١ؾلي كيبضي ٌٝبئٚي ِٝبث٦ آ١ض٦ ٦ّ ؿك ٍبٙت اي٠ علط ًبم ٝـٗ

٧بي ٝـٗ  ي كيبضي ٣ اًتؾلاد ٝغـ٣ؿيتًبم ٝـٗع٤كي٦ْ ٝلاع٘ ثقـي علط ١ؾيل  ١يقبٟ اًت ث٦ في ٝـ١ؾل

ي كيبضي ٌٝب٦ٙ ثب ًبم ٝـ٦ّٗ ثيبٟ ُـ، ًقي ُـ٥ تب  ع٤ك ٧ٞبٟٝجت٢ي ثل اي٠ ٝيل٣ضبت ا١زبٛ ٤ُؿ. ام علىي 

 ٍج٤ٗ  ٍبث٣٘اٍقي ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ يِ ٤ٝام٦١ ثي٠ ؿٍت  ١٣َ٘ ع٧٘ٞـه ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ٧لص٦ ثيِتل ٝالعؾبت ُج٦ْ 

ي ًبم ٝـّٗبك كىت٦ ؿك  ث٦ ٝيل٣ضبتآٝـ٥ ٣ پيضيـٕي ٌٝب٦ٙ ا١زبٛ ٤ُؿ. ثب اي٠ ت٤ضيغبت، ؿك اؿا٦ٝ  ؿًت  ١تبيذ ث٦

 ٕلؿؿ: اي٦ ٝيكيبضي ٌٝب٦ٙ ث٦ ٧ٞلا٥ ت٤ضيغبت تْٞيٚي اك

 پٌِْ اسيدس هق يابي كالى ٍ هکاى صَستِ ب هسالِ يساص هذل .1

٧بي ٢ٝبًت ر٨ت اعـاث ٝلاّن  ٣ تقيي٠ پ٦٢٨ يبثي ْٝب٦ّٟ ٍجال ١ين فّل ُـ، ؿك اي٠ علط ٧ـه  ع٤ك ٧ٞبٟ

ع٤كي٦ْ ٧ل پ٦٢٨ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ًقت آٟ ُبٝ٘ ص٢ـي٠  ٧بي ٙزٌتيِ اًت. ث٦ ًبمي ٧ني٦٢ ٙزٌتيِ ثب ك٣يْلؿ ّٞي٦٢

ًبمي كيبضي ٌٝب٦ٙ ًقي  ث٢ـي تِليظ ُـ٥ اًت. ؿك ع٤ٗ ٝـٗ ٨ُل اًت ٦ّ ؿك اؿا٦ٝ اعالفبت ٝلث٤ط ث٦ اي٠ پ٦٢٨

٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٢ٝبىـ ارتٞبفي ١بُي ام اكًبٗ ثبك ام عليٌ ٌٝيل كيٚي ٣ ٝلاّن  ٕلىت٠ ُبؽْ ُـ٥ اًت تب ثب ؿك ١ؾل

٣ تٚيبت ٣ تنييل اٍٚيٜ تب عـ ٠ْٞٝ تٞبٝي ر٤ا١ت ٤ٝض٤ؿ  ، تٔبؿىبت يغيٝغ ٌتيم٧بي  ٙزٌتيِ ٧ٞض٤ٟ ُبؽْ

١ين، ٧بي ٢ٝتؾت  ًغظ پ٦٢٨ ؿكٙزٌتيِ  1رب١ٞبيي ٝلاّن ثقـ ٣ ؿك ىبم ي ٝـ١ؾل ٍلاك ٕيلؿ. ُبيبٟ فّل اًت ؿك ٝلع٦ٚ

ٝقيبك٧بي ي ثبك،  ي تبٝي٠ ٝلث٤ط ث٦ ٓبعجبٟ فٞـ٥ ٢ُبؽت ًبؽتبك م١زيل٥ًبيل ٝالعؾبت ام ٍجي٘ تٞبيالت ّبكثل ٣ 

 ٝـ ١ؾل ٍلاك ؽ٤ا٧ـ ٕلىت.تل  تل ٣ ربٝـ ثغ٤ك ؿٍي٧ٌبي ّبٙجـي ٝٚي  ارتٞبفي ٣ ٝغبثَت ثب علط-اٍتٔبؿي

 لجستيك هشاكض چٌذٍجْي يابي هکاىبش هبٌاي هسالِ  يساص هذلسٍيکشد  .2

اي ث٦ ُج٦ْ كيٚي ٣  ٨ُ٣لًبمي ٣ ك٣يْلؿ اىنايَ ا١تَبٗ ثبك ام ٌٝيل ربؿ٥ ٕقاكي ٣ماكت كا٥ ثب ت٤ر٦ ث٦ ًيبًت

 يبثي ْٝبًٟبمي ٌٝب٦ٙ ٝجت٢ي ثل  ١٣َ٘ تلّيجي، ك٣يْلؿ ٝـٗ ٧ٞض٢ي٠ اىنايَ ٝغ٤ٚثيت عٞ٘ ثبك ام عليٌ ًيٌتٜ عٞ٘

 ليو ُـ٥ اًت.ٝلاّن ٙزٌتيِ ص٢ـ٣ر٨ي تق

 سَخت ٍ حق دستشسي بشابش آصادضذُاي، با فشض قيوت  اعوال ًشخ كشايِ حول سيلي ٍ جادُ .3

١٣َ٘، يِ تٔٞيٜ ث٢ٚـٝـت ٣ اًتلاتويِ اًت ٙقا ؿك  ٕيلي ؿك اكتجبط ثب ُج٦ْ عٞ٘ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ تٔٞيٜ

ت٤ٝبٟ( ىلٕ ُـ٥ اًت. ٧ٞض٢ي٠ ؿك ٝغبًجبت ٝلث٤ط  3800)ثل ٝج٢بي ؿالك  آماؿُـ٤ٓ٥كت  علاعي، ٍيٞت ٤ًؽت ث٦

 4/14اي ٣ كيٚي ) ٤ٓكت ثلاثل ثلاي ٌٝيل ربؿ٥ اٙٞٚٚي ث٦ ٧ب ثب اًتب١ـاكؿ٧بي ثي٠ ٧بي ّلاي٦، عٌ ؿًتلًي ث٦ اي٠ ٍيٞت

ُـ٥ اًت. ٍبث٘ فّل ؿك ١ؾل ٕلىت٦  آماؿ )ى٤ة ؽٚيذ ىبكى( ٤ٓكت ث٦اماي ٧ل ت٠ ّي٤ٚٝتل( ٣ ٍيٞت ٤ًؽت  ت٤ٝبٟ ث٦

                                                 
1 Site Selection 
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٧بي ٝـ ١ؾل في٢يقبٟ پل٣ه٥ ٣ ٓبعجبٟ ثبك ؿك اي٠ ٝلع٦ٚ  ٧بي ٢ٝيقت ارتٞبفي ث٦ ف٤٢اٟ يْي ام ُبؽْ اًت ٦ّ ٧ني٦٢

( 1ارناي ٝؾتٚو ٧ني٦٢ ٣اعـ ربثزبيي ثبك ام ٢ٝؾل ٝٚي )٣ ٦١ ّبكثل 3-3 ُْ٘  ام علاعي ٝـ ١ؾل ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ؿك

 آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.

 

 

 ًبؽتبك ٧ني٦٢ ٣اعـ ربثزبيي ثبك ام ٢ٝؾل ٝٚي -3-3 ُْ٘ 

 اي جادُ اص هسيشكيلَهتش  311تش اص  اسسال هستقين باسّاي با هسافت كَتاُ .4

اي ٣ ٧ٞض٢ي٠ ٧ني٦٢ تل١ِيپ٢ٞت، َٝـاك عـ آًتب٦١  ثب ت٤ر٦ ث٦ َٝبؿيل ٝلث٤ط ث٦ ٧ني٦٢ ّلاي٦ ثبك كيٚي ٣ ربؿ٥

اٙٞٚٚي ٧ٞض٤ٟ ٝغبٙق٦  ع٤كي٦ْ ٝغبٙقبت ثي٠ ّي٤ٚٝتل ثلآ٣كؿ ُـ٥ اًت. ث٦ ١٣300َ٘ تلّيجي تَليجب  ٝلث٤ط ث٦ عٞ٘

١ين اي٠ عـ آًتب٦١ كا  ي٤ك٣ پٚتيلٛ ٧ٞض٢ي٠ ٝغبٙق٦ ٝلث٤ط ث٣٦  ، ٝغبٙقبت اًْبح2مي٢ٞي ٝلث٤ط ث٦ ُلّت آٙٞب١ي

٤ٓكت ُٞبتيِ  ١٣َ٘ آٝليْب ث٦ ع٤كي٦ْ ؿك اؿا٦ٝ ا٤ٖٙي ُي٥٤ عٞ٘ ثبك ؿك ُج٦ْ عٞ٘ . ث٦ا١ـ ر٨ت ا١تَبٗ ثبك تبييـ ٤ٞ١ؿ٥

 آٝـ٥ اًت. 4-3 ُْ٘ ؿك 

                                                 
1 User Attitude 
2 Siemens 
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 اي آٝليْب ١٣َ٘ كيٚي ٣ ربؿ٥ ا٤ٖٙي ُي٥٤ عٞ٘ ثبك ُج٦ْ عٞ٘ -3-4 ُْ٘ 

 

اي، ٌٝبىتي ّٞتل ام  ؿكٓـ ثبك ربثزب ُـ٥ ام عليٌ ٌٝيل ربؿ٥ ٤ُ90ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي 4-3 ُْ٘ ٝغبثٌ 

ٝبي٘ ٌٝبىت عي  700ؿكٓـ ثبك ربثزب ُـ٥ ت٤ًظ ٌٝيل كيٚي ١ين ثبالي  40پيٞبيـ. ام علىي ثيَ ام  ٝبي٘ كا ٝي 300

 ـ.٢ّ ٝي

 اي دس افق صهاًي هطتشک ساالًِ جادُبْساصي خطَط ّاي احذاث خطَط سيلي ٍ  دس ًظش گشفتي ّضيٌِ .5

اي  ٕب٦١ ؿًتلًي ربؿ٧124٥بي  اي ٤ِّك ىلٕ ُـ٥ اًت ٦ّ ثي٠ تٞبٝي پ٦٢٨ ي ربؿ٥ ؿٙي٘ ٌٕتلؿٕي ُج٦ْ ث٦

ر٦ ث٦ ؿٙي٘ اعتٞبٗ ١يبم ث٦ اعـاث اي ٓله ١ؾل ُـ٥ اًت. ٧ٞض٢ي٠ ثب ت٤ ي اعـاث ٌٝيل ربؿ٥ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٙقا ام ٧ني٦٢

 ؽغ٤ط كيٚي رـيـ، ٧ني٦٢ اعـاث ٌٝيل كيٚي ؿك اىٌ ِٝتلُ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.

 اص هسيش سيليفشض ظشفيت هحذٍد باس عبَسي  .6

ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ُج٦ْ كيٚي ؿاكاي ٝغـ٣ؿيت ؽلىيت فْٞٚلؿي اًت، اي٠ ٝالعؾ٦ ؿك ٍبٙت يِ ٝغـ٣ؿيت ؿك 

٧ب ٣ ٧ٞض٢ي٠ فـٛ ٣ر٤ؿ اعالفبت ٝلث٤ط ث٦  ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت. ام علىي ثب ت٤ر٦ ث٦ تقـؿ ربؿ٥ي ٌٝب٦ٙ ؿك ًبم ٝـٗ

٤ُؿ عي يِ ىلاي٢ـ  ثي٢ي ٝي ٤ٓكت ؽلىيت ١بٝغـ٣ؿ ىلٕ ُـ٥ اًت ٣ پيَ اي ث٦ تٞبي٘ ًيل ٌٝبىلاٟ، ُج٦ْ ربؿ٥

ك٣مكًب١ي ؽلىيت ُج٦ْ  ٧بي ُج٦ْ پي٨٢ِبؿي عبٓ٘ ام علط آٝبيَ، ث٦ ٣ثلِٕتي، پي ام ٢ُبًبيي ٤ٕٕٚب٥ كىت

 ١٣َ٘ ٤ِّك ٤ٓكت ٕيلؿ. اي ت٤ًظ ٝغبٙقبت ٝلث٤ط ث٦ علط ربٝـ عٞ٘ ربؿ٥



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

53 
 

 ّاي سيلي هَجَد هالحظِ صيشساخت .7

٧بي كيٚي ٤ٝر٤ؿ ؿك ٍبٙت ُج٦ْ كيٚي ٤ٝر٤ؿ، ٤ٔٝة ٣ ؿك عبٗ اعـاث  ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب ٝالعؾ٦ ميلًبؽت

 ا١ـ. ُـ٥ يبثي ْٝبٟ

 ًٍقل تشكيبي حوليٌِ تشًطيپوٌت ٍ دس ًظش گشفتي ّض .8

اي ٣ كيٚي ِٝتٞ٘ ثل ٧ني٦٢ ٍلاك ؿاؿٟ  ١٣َ٘ تلّيجي ثي٠ ٌٝيل ربؿ٥ تل فّل ُـ، ٧ني٦٢ عٞ٘ ٦ّ پيَ ع٤ك ٧ٞبٟ

، ٧ني٦٢ ثبكٕيلي ٣ تؾٚي٦ ثبك ّب١تي٢ل ثي٠ ٝغ٤ع٦ ٣ ٍغبك ثبك ؿك ّب١تي٢ل، ٧ني٦٢ تؾٚي٦ ّب١تي٢ل، ٧ني٦٢ ربثزبيي

٣ ؽبٙي ؿك ٍبٙت ٧ني٦٢ تل١ِيپ٢ٞت ؿك ٌٝب٦ٙ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥  ب١تي٢ل پل٣ تؾٚي٦ ّ ي ثبكٕيلي ميلّب١تي٢لي ٣ ٧ني٦٢

 .اًت

 ًٍقل تشكيبي سْن كاًتيٌشي دس حول .9

ُـ٥ ؿك ى٤آ٘   رب ١٣َ٘ اك٣پب ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ، ٧ني٦٢ تل١ِيپ٢ٞت ثب ىلٕ ٨ًٜ ثبك٧بي ربث٦ ثب ثلكًي ُج٦ْ عٞ٘

 .ميلّب١تي٢لي ٝغبًج٦ ُـ٥ اًت% 70% ّب١تي٢لي ٣ ٤ٓ30كت  ّي٤ٚٝتل ث٦ 300ثبالي 

 بٌذي كطَس پٌِْ .11

ث٦ ف٤٢اٟ  ١٣َ٘ عٞ٘ث٢ـي ا١زبٛ ُـ٥ ؿك ٍبٙت ٝغبٙقبت علط ربٝـ  ثب ت٤ر٦ ث٦ ؿٍت ٤ٝكؿ ١ؾل علط، ام پ٦٢٨

ارتٞبفي ٧ٞض٤ٟ رٞقيت، ـ  ٧بي اٍتٔبؿي ع٤كي٦ْ ّ٘ ٤ِّك ثل اًبى ُبؽْ ث٢ـي ٝج٢ب اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت. ث٦ پ٦٢٨

ت٤ٙيـ ١بؽبْٙ ٝٚي، ت٤ٙيـ ّبال٧بي ٢ٓقتي ٣ ٝقـ١ي ٣ ت٤ٙيـ ّبال٧بي ِّب٣كمي ٣ ؽـٝبتي ث٦  اُتنبٗ، كُـ اٍتٔبؿي،

ُْ٘ ٣  5-3 ُْ٘ ث٢ـي ؿك ٍبٙت  ث٢ـي ُـ٥ اًت. ؿك اؿا٦ٝ ٦َِ١ ٝلث٤ط ث٦ ّـ٧ب ٣ اًبٝي اي٠ تٌَيٜ پ٦٢٨ تٌَيٜ 124

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-6 
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 ٕب٦١ ٤ِّك 124ث٢ـي  پ٦٢٨ّـ  -3-5 ُْ٘ 

 
 ٕب٦١ ٤ِّك124ث٢ـي  پ١٦٢٨بٛ  -3-6 ُْ٘ 
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 كااليي بٌذي گشٍُ .11

اي اؽق ُـ٥ اًت.  ١٣َ٘ ربؿ٥ ٣ عٞ٘ ٕل٥٣ ّباليي ام ًبمٝبٟ كا٧ـاكي  31ي ثل اًبى ا ربؿ٧٥بي ؽبٛ ثبك١ب٦ٝ  ؿاؿ٥

ٕل٥٣ ّباليي اؿمبٛ ٕلؿيـ ٦ّ ١تبيذ علط ثل اًبى اي٠  10ٕل٥٣ ّباليي ؿك  31ر٨ت ت٨ٌي٘ ؿك تغٚي٘ ١تبيذ، اي٠ 

 آٝـ٥ اًت. 7-3 ُْ٘ ث٢ـي ؿك  ت ٝلث٤ط ث٦ اي٠ ٕل٥٣ث٢ـي اكاي٦ ُـ٥ اًت. ؿك اؿا٦ٝ اعالفب ٕل٥٣

 جشياى تاس وشَس ث٢ـي ّباليي ٕل٥٣ًبؽتبك ّٚي  -3-7 ُْ٘ 

 

اي عٞ٘ ُـ٥ ؿك ًغظ ٤ِّك ثل اًبى اعالفبت  ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ام ّ٘ ثبك ربؿ٥ ٨ًٜ ٕل٥٣ 8-3 ُْ٘  ؿك

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 1395اي ًبٗ  ثبك١ب٦ٝ
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 1395اي ًبٗ  ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ثل اًبى اعالفبت ثبك١ب٦ٝ ربؿ٥ ٨ًٜ ٕل٥٣ -3-8 ُْ٘ 

 تخصيص چٌذگاًِ ًقاط جزب ٍ تَليذ باس بِ هشاكض لجستيك .12

، ر٨ت اكًبٗ ثبك ث٦ 1ع٤ك ٧ٞنٝبٟ ىلٕ اْٝبٟ اتٔبٗ يِ ٝجـا/َٝٔـ ِٝؾْ ث٦ ص٢ـي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ ث٦

 ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.َٝبٓـ ٝؾتٚو ؿك ١ؾل 

 ي بيي هشاكض لجستيكعبَسباس % 21ًشخ تخفيف  .13

اٙٞٚٚي، ١لػ تؾييو عبٓ٘ ام ثبمؿ٥ ث٦ َٝيبى ثلاي ثبك فج٤كي ام ٌٝيل ثي٠ ؿ٣ ٝلّن  ثب ثلكًي ٝغبٙقبت ثي٠

                                                 
1 Multiple Allocation 
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ُبؽْ ٢ٝيقت ارتٞبفي، اي٠ ١لػ ٦ّ فال٥٣ ثل  ٤ُؿ فّلاي٠ ُبؽْ ثبيـ  تِليظؿك  ىلٕ ُـ٥ اًت. %21ٙزٌتيِ 

ؿك اي٠ ع٤كي٦ْ  تؾييو ١ين ر٨ت ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ٝالعؾبت ٣ تٞبيالت ّبكثل ؿك ٝـٗ تقليو ٣ اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت. ث٦

٣ ؿ٣ٙت ٧بي ت٤ِيَي  ًيبًت ،٧بي عٞبيتي ثٌت٧٦بي ٝلتجظ ثب تٞبيالت ّبكثل ٧ٞض٤ٟ  ٝلع٦ٚ ام علط، تبحيل ُبؽْ

 ّن ٙزٌتيِ ؿك ٍبٙت اي٠ ١لػ تؾييو ؿيـ٥ ُـ٥ اًت.الّب٧َ مٝبٟ ًيل ثب اًتيبؿ٥ ام ٝ

 باس هسيش سيلي حذآستاًِ كويٌِ .14

٦ّ ٍجال ثيبٟ ُـ يْي  ع٤ك ٧ٞبٟاي اًت. اٝب  ٧بي ٨ٜٝ مٝبٟ ًيل ٝلث٤ط ث٦ ٌٝيل كيٚي ٣ ربؿ٥ يْي ام ُبؽْ

ع٤كي٦ْ ثب اًتقالٛ  ًت. ث٧٦بي ٍبث٘ افتٞبؿ ا ي عبضل، فـٛ ٣ر٤ؿ ؿاؿ٥ ٧بيي ام ٍجي٘ ٝغبٙق٦ ٧ب ؿك ارلاي علط ام صبَٙ

آ٠٧ ِٝؾْ ٕلؿيـ ٦ّ اعالفبت ٝلث٤ط ث٦ مٝبٟ ًيل  اي ٣ ٧ٞض٢ي٠ ُلّت كا٥ ١٣َ٘ ربؿ٥ ام ًبمٝبٟ كا٧ـاكي ٣ عٞ٘

اي، ثب ؿٍت ٤ٝكؿ ١يبم ثلاي اي٠ علط ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ. ٧ٞض٢ي٠ ؿٍت اعالفبت ٤ٝر٤ؿ ٝلث٤ط ث٦ مٝبٟ  ٝلث٤ط ث٦ ٌٝيل ربؿ٥

٧ب ثي٠ يِ ك٣م تب يِ ٧يت٦  ع٤كي٦ْ ٝيناٟ ٣اكيب١ي ؽغبي ٝلث٤ط ث٦ اي٠ ؿاؿ٥ . ث٦ٌتي١ًيل ٌٝيل كيٚي ١ين ٢ٝبًت 

٢ّـ. ثب اي٠ ت٤ضيغبت عي ٦ًٌٚٚ  ٧ب، ؿكٓـ ؽغبي ٍبث٘ ت٤ر٨ي كا ث٦ ٝـٗ ٣اكؿ ٝي ٝتنيل اًت ٣ اًتيبؿ٥ ام اي٠ ؿاؿ٥

ط ث٦ ٌٝيل كيٚي ؿك ٍبٙت رٌٚبت ى٢ي ٣ ّبك٢ُبًي ثل اًبى ١ؾل ؽجلٕبٟ تٔٞيٜ ثل اي٠ ُـ تب اكمٍ مٝب١ي ًيل ٝلث٤

 اي ٣ ثب ؿك ١ؾل ٕلىت٠ عـآًتب٦١ ٝلث٤ط ث٦ ّٞي٦٢ ثبك ٌٝيل كيٚي ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ٤ُؿ. ٝغـ٣ؿيت ٍغبك ثل١ب٦ٝ

 اي فَاصل سيلي ٍ جادُ .15

٤ٓكت رـإب٦١ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت. ثـي٠  اي ثي٠ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٝؾتٚو ث٦ ي كيٚي ٣ ربؿ٥  ى٤آ٘ ُج٦ْ

 ؿ٣ ٝتيب٣ت اًت.  اي آٟ ؿ٣ پ٦٢٨ ام ىب٦ٚٓ ربؿ٥ٝق٢ب ٦ّ ىب٦ٚٓ كيٚي 

-3-2-3 هرامس لجعتيل ياتي هناىتؽريح رٍغ  

٤ُؿ. ؿك  فّل ٝي يبثي ْٝبٟؿك اي٠ ثؾَ، پي ام تِليظ ٝيل٣ضبت ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اثتـا ًبؽتبك ّٚي ٝـٗ 

 يبثي ْٝبًٟبمي ٌٝب٦ٙ، ٝـٗ كيبضي  ّبك كىت٦ ؿك ىلآي٢ـ ٝـٗ ٧ب، پبكاٝتل٧ب ٣ ٝتنيل٧بي ث٦ اؿا٦ٝ پي ام تقليو ١ِب٦١

 ٤ُؿ. ٝلاّن ٙزٌتيِ ص٢ـ٣ر٨ي پي٨٢ِبؿي آ٣كؿ٥ ُـ٥ ٣ ت٤ضيغبت ٝلث٤ع٦ ثيبٟ ٝي

٤ُؿ  ١٣َ٘ تقيي٠ ٝي ٘ ُج٦ْ عًٞ٘بمي ٧ني٦٢ ّ ٦ّ فّل ُـ، ْٝبٟ ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب ٧ـه ّٞي٦٢ ع٤ك ٧ٞبٟ

 ميل اًت. ث٦ ُلط٧ب  ٦ّ ًبؽتبك اي٠ ٧ني٦٢

 اي )ث٦ اماي ٧ل ت٠/ّي٤ٚٝتل( ٧ني٦٢ حبثت اعـاث ٣ ٨ٖ١ـاكي ؽغ٤ط كيٚي ٣ ربؿ٥ 

 ي، ٤ًؽت، تٔبؿىبت ٣ ؽٌبكات رب١ي، تنييل غيٝغ ٌتيم٧بي  ربيي ٝغ٤ٔالت ٝؾتٚو ِٝتٞ٘ ثل ٧ني٦٢ ٧ني٦٢ ٣اعـ ربث٦

 ؿك ٌٝيل٧بي ٝؾتٚو )كي٘/ربؿ٥( ياٝـاؿكًب١ٝلتجظ ثب پٚيي كا٢٧ٞبيي ٣ كا٢١ـٕي ٣  ٧بي اٍٚيٜ، ٧ني٦٢

 ٘ٞ١٣َ٘ تلّيجي ثبك ٧ني٦٢ تل١ِيپ٢ٞت ٝلث٤ط ث٦ ع 
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٧ـب   ا١ـ ٦ّ ًـبؽتبك ّٚـي ايـ٠ ٝغــ٣ؿيت     ٧بي ٝـٗ تقليو ُـ٥ ع٤كي٦ْ ٝالعؾبت ٝؾتٚو ؿك ٍبٙت ٝغـ٣ؿيت ث٦

 فجبكت اًت ام:

 ١٣َ٘ عٞ٘ ٧بي ّالًيِ اكتجبعي ُج٦ْ ٝغـ٣ؿيت 

 ٝغـ٣ؿيت ؽلىيت ٌٝيل كيٚي 

 اي ؿك ١ؾل ٕلىت٠ فـٛ ؿًتلًي كيٚي ثلاي ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ثب ٌٝيل ٧بة ٙي٢ِ ربؿ٥ 

ُْ٘ ٤ٓكت ُٞبتيِ ؿك  ٧ب ٣ ١تبيذ عبٓ٘ ام ٝـٗ ث٦ ٝلاّن ٙزٌتيِ ُبٝ٘ ٣ك٣ؿي يبثي ْٝبّٟٚيبت ٝـٗ كيبضي 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-9 

 

 ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك يبثي ْٝبٟكيبضي  ًبمي ث٨ي٦٢ُٞبتيِ ّٚي ٝـٗ  -3-9 ُْ٘ 

ت٤ضيغبت تْٞيٚي آ٣كؿ٥  ث٦ ٧ٞلا٥مي كيبضي ًب ؿك اؿا٦ٝ َٝبؿيل فـؿي ٝلث٤ط ث٦ پبكاٝتل٧بي ٣ك٣ؿي ٝـٗ ث٨ي٦٢

 ُـ٥ اًت.

 ي ٝـٗ ث٦ ُلط ميل اًت:٧ب ُٞبك١ـ٥

 i ,j= {1,…,I}:  ّ٘ ٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ثبك پ٦٢٨ٝز٤ٞف٦ 

 k,l = {1,…,H}:  ٙزٌتيِٝلاّن اعـاث ثلاي  ّب١ـيـا ٧بي پ٦٢٨ٝز٤ٞف٦ 

 1 2P P P :  اي( )ؽظ كيٚي ٣ ربؿ٥ ثبك عٞ٘ٝؾتٚو ٌٝيل٧بي ٝز٤ٞف٦ 

k
'
= {1,…,K

’
 ٧بي ٝؾتٚو ّباليي ٕل٥٣ٝز٤ٞف٦ ّ٘  :{

t={1,…,T}:  ٧بي ٝؾتٚو مٝب١ي ؿ٣ك٥ٝز٤ٞف٦ 
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 ث٦ تلتيت ميل اًت: پبكاٝتل٧بي ٣ك٣ؿي ٝـٗ

Np   28                                                                        : تؼذاد هشاوض لجستيه ٍسٍدي هذل 

NP ٘آٝـ٥  ؿًت ث٦ٝغبٙقبت ِٝبث٦ ٝؾتٚو ٣ ١تبيذ فـؿي ٝؾتٚو ثلكًي ، ي ٝؾتٚو٧ب ثب ت٤ر٦ ث٦ تغٚي

 ي ٝلاّن ص٢ـ٣ر٨ي تقيي٠ ُـ٥ اًت.بثي ْٝبٟثب ك٣يْلؿ ٧ب  پ٦٢٨اًت. ٙي٠ْ تقـاؿ ٨١بيي 

Ctns                     )23000                               : ّضيٌِ تشًشيپوٌت هشتَط تِ حول سيلي )تَهاى       

ٝلث٤ط ث٦ ثبك ّب١تي٢لي ٣  ٢ٞتٝت٤ًظ ٧ني٦٢ تل١ِيپ ٤ٓكت ث٦ٝلث٤ط ث٦ عٞ٘ تلّيجي  ٢ٞت٧ني٦٢ تل١ِيپ

١٣َ٘ اك٣پب، ١ؾل ؽجلٕبٟ ٣ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٦ّ ثب يِ  ثب ثلكًي ُج٦ْ عٞ٘ع٤كي٦ْ  . ث٦ميلّب١تي٢لي ٝغبًج٦ ُـ٥ اًت

 30يپ٢ٞت ثل اًبى ٨ًٜ ٧ني٦٢ تل١ِ، ويِ ث٢ٚـ ٝـت ؿك اكتجبط ثب اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ٝار٦ ٧ٌتيٜ تٔٞيٜ اًتلات

 .اًت تِليظ ُـ٥ 1-3 رـ٣ٗ ٥ ٝغبًج٦ آٟ ؿك ٦ّ ١غ٤ُـ٥ اًت  ؿكٓـي ثبك ّب١تي٢لي ٝغبًج٦

 ًبؽتبك ٧ني٦٢ تل١ِيپ٢ٞت -1-3 رـ٣ٗ 

 

 اؿا٦ٝ پبكاٝتل٧بي ٝـٗ ث٦ تلتيت ميل اًت:

p

ijd ُاي/سيلي تيي هثذا  : فاصلِ جادi  همصذ ٍj )ويلَهتش( 

                                                 
1 Container Stuffing 
2 Container Stripping 
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 ArcGISاىناك  ام ١ل٤ٓٛكت ىب٦ٚٓ ُج٦ْ  ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ثلاي ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٝؾتٚو ث٦اي ٣ كيٚي  ى٤آ٘ ربؿ٥

 ا١ـ. اًتؾلاد ُـ٥

't k

ijwj

 

k: هيضاى جشياى تاس گشٍُ وااليي ًَع 
 دس سال )تي( jهمصذ  تِ iهثذا اص اي  ويلَهتش( جادُ 300هسيش )تضسگتش اص  '

اٙٞٚٚي ثلاي َٝـاكؿ٧ي اي٠ پبكاٝتل  ٧بي ؿاؽٚي ٣ ثي٠ ُبٝ٘ ثبك١ب٦ٝاي  ٧بي ربؿ٥ ام اعالفبت ٝلث٤ط ث٦ ثبك١ب٦ٝ

 اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت.

ijwr  ويلَهتش( سيلي تيي هثذا  300: هيضاى جشياى تاس هسيش )تضسگتش اصi  همصذ ٍj  )تي( 

 ُـ٥ اًت. اًتيبؿ٥ثلاي َٝـاكؿ٧ي اي٠ پبكاٝتل ٧بي كيٚي  ام اعالفبت ٝلث٤ط ث٦ ثبك١ب٦ٝ

Dp ُ30                                  اي )سال(                          : هتَسظ دٍسُ استْالن هسيش سيلي ٍ جادDp  

٤ٓكت ٝلث٤ط ث٦ اي٠ پبكاٝتل آ٠٧ َٝـاكؿ٧ي  اٙٞٚٚي ٣ اعالفبت ؿكيبىتي ام ُلّت كا٥ ثب اًتيبؿ٥ ام ٝغبٙقبت ثي٠

 ٕلىت٦ اًت.

ijfl  تاس )تَهاى سالياًِ( ويلَهتش-تِ اصاي ّش تي هسيش سيلي: ّضيٌِ ثاتت احذاث 

    
     

6000000000

  
                      

    
 0 

rail'٧بي ؿك كاثغ٦ ى٤ً، ١ِب٦١

ijfl ٣rail

ijfl ـاث ؽظ كيٚي ٤ٝر٤ؿ ٣ رـيـ ٧ٌت٢ـ.تلتيت ١ِب١ٖل ٧ني٦٢ اع ٦ث 

pFc ُتَهاى(       ) لَهتشيوـ  اي ٍ سيلي تِ اصاي ّش تي : ّضيٌِ ٍاحذ وشايِ تاس هسيش جاد              

,
road rail

Fc Pcopj Krj Fk Rsj Pcacj Fc Pcopr Krr Fk Rsr Pcacr          

 

٧بي ٤ًؽت ٣ عٌ ؿًتلًي  ٧بي فٞٚيبتي، ٧ني٦٢ اي ٣ كيٚي ِٝتٞ٘ ثل ٧ني٦٢ ٌٝيل ربؿ٧٥ني٦٢ ٣اعـ ّلاي٦ ثبك 

 ٧ب تِليظ ُـ٥ اًت. اًت ٦ّ ؿك اؿا٦ٝ َٝبؿيل ٝلث٤ط ث٦ ٧ل يِ ام اي٠ ٧ني٦٢

Pcopj ٌِ83 0                      اي اص ول ّضيٌِ وشايِ تاس )دسصذ(           ّاي ػولياتي هسيش جادُ : سْن ّضي 

Pcopr ٌِ75 0                                   ّاي ػولياتي هسيش سيلي اص ول ّضيٌِ وشايِ تاس )دسصذ( : سْن ّضي 

Krj ُ6 90                          )تَهاى( 1396ويلَهتش دس سال -اي تِ اصاي ّش تي : هتَسظ ًشخ وشايِ تاس جاد 

Krr 67.2                                 )تَهاى(1396ويلَهتش دس سال -: هتَسظ ًشخ وشايِ تاس سيلي تِ اصاي ّش تي 
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Fk  1500                              ليتش گاصٍييل تش اساس ًشخ فَب خليج فاسس )تَهاى(            1: ليوت 

Rsj  :ُ043 0                                              )ليتش(ويلَهتش -اي تِ اصاي ّش تي ًشخ هصشف سَخت جاد 

Rsr 0104 0                                               ويلَهتش )ليتش(-: ًشخ هصشف سَخت سيلي تِ اصاي ّش تي 

Pcacj ُ4 14                             اي تِ اصاي ّش تي ويلَهتش )تَهاى(      : هتَسظ حك دستشسي هسيش جاد 

Pcacr 4 14                                     ويلَهتش )تَهاى(-: هتَسظ حك دستشسي هسيش سيلي تِ اصاي ّش تي 

pSbc ُويلَهتش )تَهاى(-اي تِ اصاي ّش تي : ّضيٌِ هشتَط تِ هٌفؼت اجتواػي هسيش سيلي ٍ جاد 
 

 ,rail roadSbc Acr Nur Tgr Sbc Acj Nuj Tgj      
 

٧بي  ٧ني٦٢ ،تٔبؿىبت ٣ ؽٌبكات رب١ي١بُي ام ٧بي  ٧ني٧٦٢ني٦٢ ٝلث٤ط ث٦ ٢ٝيقت ارتٞبفي ِٝتٞ٘ ثل 

 ي، تنييل اٍٚيٜ اًت ٦ّ ؿك اؿا٦ٝ َٝبؿيل ٝلث٤ط ث٦ ٧ل يِ ام اي٠ ارنا آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.غيٝغ ٌتيم

Acj  14                      ويلَهتش )تَهاى(    -اصاي ّش تي ِ اي ت سَاًح ٍ تصادفات دس هسيش جادُ: ّضيٌِ ًاشي اص 

Nuj ُ10            تَهاى( ) لَهتشيو-ّش تي يتِ اصااي  ي دس هسيش جادُغيهح ستيصّاي  : ّضيٌِ هشتَط تِ آاليٌذ 

Tgj ُ10                             تَهاى() لَهتشيو-ّش تي يتِ اصااي  : ّضيٌِ هشتَط تِ تغييشات اللين دس هسيش جاد 

Acr  46 0         ويلَهتش )تَهاى(                -ش تيّ يتِ اصا: ّضيٌِ ًاشي اص سَاًح ٍ تصادفات دس هسيش سيلي 

Nur ُ5 2               ويلَهتش )تَهاى(   -ّش تي يتِ اصاي حول سيلي غيهح ستيصّاي  : ّضيٌِ هشتَط تِ آاليٌذ 

Tgr  5 2               ويلَهتش )تَهاى(        -ّش تي يتِ اصا: ّضيٌِ هشتَط تِ تغييشات اللين ًاشي اص حول سيلي 

1pcol ُويلَهتش )تَهاى( -ّش تي يتِ اصا اي : ّضيٌِ ٍاحذ حول تاس دس هسيش جاد               road road road
col Fc Sbc  

2p

klcolR

 

 تَهاى() لَهتشيوـ  ّش تي يتِ اصاّضيٌِ ٍاحذ حول تاس دس هسيش تشويثي شاهل ّضيٌِ تشًشيپوٌت : 

              
ij

rail rail rail rail

ijcolR Fc Sbc d Ctns    

 

٦ّ ِٝؾْ اًت ٧ني٦٢ عٞ٘ ثبك ٝتِْ٘ ام ٧ني٦٢ فٞٚيبتي ّلاي٦ ثبك ٣ ٧ني٦٢ ٝلث٤ط ث٦ ٢ٝيقت  ع٤ك ٧ٞبٟ

٧بي ّ٘ عٞ٘ ثبك  اي ٣ َُ ؿكٓـ ٧ني٦٢ ٧بي ّ٘ عٞ٘ ثبك ٌٝيل ربؿ٥ ؿكٓـ ٧ني٦٢ 22 ع٤كي٦ْ ث٦ارتٞبفي اًت 

 اًت. ٧1بي ؽبكري ٧ني٦٢ٌٝيل كيٚي ٝلث٤ط ث٦ 

                                                 
1 External Cost 
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 2 0                                                                )دسصذ(  تِ ّاب : ضشية تخفيف ّضيٌِ هسيش ّاب 

Cpr         )4500000                                                                      : ظشفيت تاسي هسيش سيلي )تي 

 

 ت٠ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت. 4500000ثب ت٤ر٦ ث٦ ١ؾل ؽجلٕبٟ، ٝت٤ًظ ؽلىيت ثبك ٌٝيل كيٚي 

 

 ث٦ تلتيت ميل اًت: ٕيلي ٝتنيل٧بي تٔٞيٜ

kzh  ي واًذيذا  است اگش دس پٌِْ 1: تشاتشk  است. صفشهشوض لجستيه احذاث شَد ٍ دس غيش ايٌصَست تشاتش 

1p

klzl  است اگش هسيش ًَع  1: تشاتشp  اص هشوض لجستيهk  تِ هشوض لجستيهl  صفشاحذاث شَد ٍ دس غيش ايٌصَست تشاتش 

 است.

2p

ikzl  است اگش هسيش ًَع  1: تشاتشp  اص هثذاi  تِ هشوض لجستيهk  است. صفشاحذاث شَد ٍ دس غيش ايٌصَست تشاتش 

p

ikQ )ًَع  وِ تَسظ هسيش : همذاس جشياى تاسي )تيp  اص هثذاi  تِ هشوض لجستيهk شَد. اسسال هي 

p

iljx  همذاس جشياى تاسي )تي( وِ تَسظ هسيش ًَع :p  اص هثذاi  تَسظ هشوض لجستيهl  تِ هشوض لجستيهj   اسسال

 شَد. هي
p

ikly  همذاس جشياى تاسي )تي( وِ تَسظ هسيش ًَع :p  اص هثذاi گيشد ٍ اتتذا اص هشوض لجستيه هثذا ًشات هيk  تِ هشوض

 شَد. اسسال هي lلجستيه همصذ 

 

ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٍبٙت يِ  يبثي ْٝب٧ٟب ٣ ٝتنيل٧بي ٌٝب٦ٙ، ًبؽتبك ٝـٗ  عبٗ پي ام تِليظ ٝيل٣ضبت، ١ِب٦١

 ٤ُؿ. كيني كيبضي فـؿ ٓغيظ ٝؾتٚظ اكاي٦ ٝي ثل١ب٦ٝ

 

(1) 0.5 1 2p p p p p p

kl kl kl ik ik ik

p P k H l H p P i I k H

Min z d fl zl d fl zl
     

     

   
1 2

1 1 2 2

p p p p p p p p p

kl ikl lk ilk kl ikl lk ilk

k H l H i I p P k H l H i I p P
k l k l

p p p p p p p p p p

ik ik ki jki ik jki

i I k H p P j I p P i I k H p P j I p P

colJ d y d y colR y colR y

col d q col d x colR q colR x

 
       

         

   

   
      

   

   

     

 

 s.t 

(2) p

ik i

k H p P

q O i I
 

       

(3) ,p

ikj ij

k H p P

x w i j I
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(4) ,p p p p

ikl ikj ilk ik

l H p P j I p P l H p P p P

y x y q i I k H
      

          

(5) ,p

ik i k

p P

q O zh i I k H


     

(6) ,p

ilj j l

i I p P

x D zh j I l H
 

     

(7) p p

ik ilk k

i I p P l H

q y M zh k H
  

 
     

 
   

(8)  1 1p p

kl lk k

l H p P

zl zl M zh k H
 

      

(9) 2p

ik k

i I p P

zl M zh k H
 

     

(10)   1 , ,p p p

ikl ilk kl

i I

y y M zl k l H p P


       

(11) 2 , ,p p p

ik jki ik

j I

q x M zl i I k H p P


        

(12) k

k H

z Np


  

(13)   21 , ,p p p

ikl ilk kl

i I

y y Cpr zl k l H p P


       

(14)  1 21 2 , ,p p

ikl iky M zl i I k l H       

(15) , , 0 , , , ,p p p

ilj ikl ikx y q i I j I k H l H p P        

(16)  , 1 , 2 0,1 , , ,p p

k kl ikzh zl zl i I k l H p P      

 

٧ني٦٢ حبثت ١٣َ٘ ُبٝ٘  ٧ني٦٢ ّ٘ ُج٦ْ عٞ٘ ًبمي ّٞي٤ٓ٦٢كت  ( ثيب١ٖل تبثـ ٧ـه ٝـٗ اًت ٦ّ ث1٦كاثغ٦ )

٧ني٦٢ تل١ِيپ٢ٞت ٝلث٤ط ث٦ ني٦٢ ٣اعـ ربثزبيي ٝغ٤ٔالت ٝؾتٚو ٣ ٧اي،  ربؿ٥ اعـاث ٣ ٨ٖ١ـاكي ؽغ٤ط كيٚي ٣

ا١تَبٗ  پ٦٢٨ثبيـ ام آٟ  پ٢ّ٦٢٨ـ ٦ّ تٞبٝي رليبٟ ثبك ٧ل  ( تضٞي٠ ٝي2كاثغ٦ )تقليو ُـ٥ اًت.  ١٣َ٘ تلّيجي ثبك عٞ٘

( ٝلث٤ط 4رب ١٤ُـ. كاثغ٦ ) ٧بي ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ثبيـ ربث٦ پ٢ّ٦٢٨ـ ٦ّ تٞبٝي رليبٟ ثبك ثي٠  ( تضٞي٠ ٝي3) يبثـ. كاثغ٦

تب ( 5) ك٣اثظاًت.  پ٢٢ّ٦٢٨ـ٥ ثلاثلي رليبٟ كىت ثب رليبٟ ثلِٕت ؿك ٧ل  ث٦ ٝغـ٣ؿيت تقبؿٗ رليبٟ ثبك اًت ٦ّ ثيبٟ

ن ٙزٌتيِ اًت ٣ ثيب١ٖل ٓغت اتٔبٗ ٌٝيل٧بي ُج٦ْ ٝلاّ يبثي ْٝب٧ٟبي ّالًيِ ٝـٗ  ( ٝلث٤ط ث٦ ٝغـ٣ؿيت11)

ت٤ا١ـ ؿك آٟ ٌٝيل رليبٟ يبثـ.  ع٤كي٦ْ تب مٝب١ي٦ْ ٌٝيل عٞ٘ ثبك ٣ر٤ؿ ١ـاُت٦ ثبُـ، ٧يش ثبكي ١ٞي ١٣َ٘ ٧ٌت٢ـ ث٦ عٞ٘

ثبك فج٤كي ام ٌٝيل ( ٝلث٤ط ث٦ ٝغـ٣ؿيت ؽلىيت 13اًت. كاثغ٦ ) ٧بي ٢ٝتؾت پ٦٢٨( ٝلث٤ط ث٦ تقيي٠ تقـاؿ 12كاثغ٦ )
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ثل اًبى ١ؾل جبيـ ام ؽلىيت ّبكّلؿي آٟ تزب٣م ٢ّـ. ٌٝيل كيٚي ١ع٤كي٦ْ ٝيناٟ رليبٟ ثبك فج٤كي ام ٧ل  ٦ًت ثكيٚي ا

ؽجلٕبٟ ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ تقـاؿ ؿىقبت ْٝلك تؾٚي٦ ٣ ثبكٕيلي ؿك ٝلّن ٙزٌتيِ َٝلك ٕلؿيـ ٌٝيلي ثب اتٔبٗ كيٚي ث٦ 

آٟ ٝلّن ثب ٝلّن ؿيٖل ايزبؿ ٤ِ١ؿ. ث٦ فجبكت ؿيٖل إل يِ ٌٝيل ّٚي ٝجـا ث٦  اي ام ٝلّن ٙزٌتيِ ٣ اتٔبٗ ربؿ٥

ت٤ا١ـ ام عليٌ ؽظ كيٚي ام ٝجـا ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ  اي ثبُـ آ١ٖب٥ ثبك ٝق٤ّك ١ٞي َٝٔـ ؿاكاي اتٔبٗ ٧بة ث٦ ٧بة ربؿ٥

( ٝلث٤ط ث٦ 16( ٣ )15ي )٧ب ٝغـ٣ؿيتا١ت٨ب ؿك ( تقليو ُـ٥ اًت. 14ا١تَبٗ يبثـ ٦ّ اي٠ ىلٕ ؿك ٍبٙت ٝغـ٣ؿيت )

 اًت. ٝلتجظ ثب ٝتنيل٧بي ٌٝيل ٣ ٧ٞض٢ي٠ ٝيناٟ ثبك ربثزبُـ٥ تقليو ٝتنيل٧بي ؿ٣ؿ٣يي ٣ ٝخجت ٝـٗ

-4-2-3 هرامس لجعتيل ياتي هناى حل هذل رياضيًتايج حاصل از  

اثلكايب٦١ ًيٌتٜ ٢٢ّـ٥ ًيپْٚي ع٘ ُـ٥ اًت. ام  ٝـٗ كيبضي ت٤ًق٦ ؿاؿ٥ ُـ٥ ثلاي اي٠ علط ثب اًتيبؿ٥ ام ع٘

عزٜ ٣  ٕيٖبثبيت 128عزٜ عبىؾ٦ ، ٧2.2ٌت٦ ثب ىلّب١ي  48تقـاؿ ،  2650V4 تقـاؿ ؿ٣ فـؿ پلؿام١ـ٥ثب ِٝؾٔبت 

ؿا١ِٖب٥ ٢ٓقتي  ـيًل ى٧ً٤بي  ٦ّ ت٤ًظ ٝلّن تغَيَبت پلؿامٍ ٣71ي٢ـ٣م  فبٝ٘ ٌتٜيًتغت  ٕيٖبثبيت ٧300بكؿ 

 اًتيبؿ٥ ُـ٥ اًت. ،اٝيلّجيل )پٚي ت٢ْيِ ت٨لاٟ( ؿك ؿًتلى ٍلاك ٕلىت٦ ث٤ؿ

ؾتٚو ٝلاّن ٙزٌتيِ، ٧بي ّباليي ٝؾتٚو، تقـاؿ ٝ ٧بيي ٧ٞض٤ٟ ٕل٥٣ ٢ًبكي٧٤بي ٝؾتٚو ثل اًبى ُبؽْ

تٚو ٧ني٦٢ تل١ِيپ٢ٞت، َٝبؿيل ٝؾث٤ؿٟ تقـاؿ ٝلاّن، َٝبؿيل ٝؾتٚو ٧ني٦٢ حبثت اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ، حبثت ٣ ٝتنيل

ٙغبػ ٣ فـٛ ٙغبػ ٧ني٦٢ فٞٚيبتي ؿك٣ٟ اي،  َٝبؿيل ٝؾتٚو ٧ني٦٢ ٨ٖ١ـاكي ٣ عٌ ؿًتلًي ث٦ ُج٦ْ كيٚي ٣ ربؿ٥

ٝلاّن ٙزٌتيِ، ؿك ١ؾل ٕلىت٠ عبالت ٝؾتٚو ُج٦ْ كيٚي )ُج٦ْ ٤ٝر٤ؿ، ُج٦ْ ؿك عبٗ اعـاث ٣ ُج٦ْ ؿك عبٗ 

تل  ثب ٌٝبىت ٤ّتب٥ُـ٥  ثبك عٞ٘ ٙغبػ ٣ فـٛ ٙغبػٝلّن ٙزٌتيِ،  ّٞي٦٢ ىب٦ٚٓ ثي٠ ؿ٣ ٙغبػ ٣ فـٛ ٙغبػ، ٝغبٙق٦(

ًبمي ٌٝب٦ٙ ثلاي ٧ل يِ ام اي٠ ٢ًبكي٧٤ب  اي ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ ٣ ٝـٗ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ىلٕ ٍغبك ثل١ب٦ٝ ّي٤ٚٝتل 300ام 

ص٨بك ثي٠ يِ تب اي ثب مٝبٟ ع٘  ٝـٗ كيبضي ثب اًتيبؿ٥ ام ميلًبؽت اثلكايب٦١ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ت٤ضيغبت، . ٕلؿيـآالط 

٨١بيي ثب  يؿًت آٝـ٥، ٢ًبكي٤ ٧بي ث٦ ُـ. ؿك ا١ت٨ب ثب ت٤ر٦ ث٦ تغٚي٘ٝلتج٦ ارلا  100ثيَ ام  2ك٣م ثلاي ٧ل ارلا

اي ٍبث٘ فّل اًت ٦ّ اثتـا اي٠  ٧بيي ٦ّ ٍجال ثيبٟ ُـ ا١تؾبة ٕلؿيـ. ؿك اكتجبط ثب افٞبٗ ىلٕ ٍغبك ثل١ب٦ٝ ىلٕ پيَ

ًبمي ٌٝب٦ٙ افٞبٗ ٕلؿيـ اٝب عجٌ ١ؾل ؽجلٕبٟ  ي ُـ ٣ ؿك ث٨ي٦٢ث٢ـ ىل٤ٝٗبضي ٧بي ٝـٗ كي ىلٕ ؿك ٍبٙت ٝغـ٣ؿيت

ثبيـ ٤ٝض٤ؿ ُـ. ؿك ت٤ضيظ تْٞيٚي اي٠  افٞبٗ اي٠ ىلٕ ؿك ٝلع٦ٚ پلؿامٍ ١تبيذ ؽبٛ ٣ ٝغبًجبت پي ام ع٘ ٝـٗ

عبٙت ٣ر٤ؿ ٧بي ٝـٗ، اْٝبٟ كؽـاؿ اي٠  ؿك ٍبٙت ٝغـ٣ؿيتفّلُـ٥ ىلٕ  ث٢ـي ؽبعل١ِبٟ ّلؿ ٦ّ ؿك ٤ٓكت ىل٤ٝٗ

ٝلث٤ط ث٦ ىلٕ ٍغبك  عـ آًتب٦١ؿاكؿ ٦ّ ثبك ٝلث٤ط ث٦ يِ ٝجـا ثب ٧ـه اىنايَ عزٜ ثبك يِ ٌٝيل كيٚي تب كًيـٟ ث٦ 

                                                 
1 Windows 7 
2 Run 
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 اي، ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ثب ىب٦ٚٓ ثٌيبك ؿ٣ك ٝتٔ٘ ٕلؿؿ.  ثل١ب٦ٝ

 ـ٥ اًت.ًبمي كيبضي ثلاي ٢ًبكي٤ي ٨١بيي اكاي٦ ُ ؿًت آٝـ٥ عبٓ٘ ام ع٘ ٝـٗ ث٨ي٦٢ ؿك اؿا٦ٝ ١تبيذ ث٦

ر٨ت اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ث٦ ٧ٞلا٥ ثيِي٦٢ ؽلىيت فْٞٚلؿي ًبٙيب٦١  ؽل٣ري ٝـ٧ٗبي  پ٦٢٨ 10-3 ُْ٘ ؿك 

 آ٨١ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.

 

 ب٦١ ٝلاّن ٙزٌتيِ پي٨٢ِبؿييؽلىيت فْٞٚلؿي ًبٙ ثيِي٦٢ -3-10 ُْ٘ 

، اي٠ ٧بي ت٨لاٟ، ث٢ـكفجبى، آي٨بٟ ٣ ينؿ ٧بي ٝلث٤ط ث٦ پ٦٢٨ ، ثب ت٤ر٦ ث٦ پتب١ٌي٘ك٣ؿ ٦ّ ا١تؾبك ٝي ع٤ك ٧ٞبٟ

١ـ. ٝيناٟ ا ٧بي ٢ٝتؾت ر٨ت اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب ؽلىيت فْٞٚلؿي ثبال ا١تؾبة ُـ٥ ث٦ ف٤٢اٟ پ٧٦٢٨ب  پ٦٢٨

٧ب ٣  ؽ٤ؿ اي٠ پ٦٢٨ثبك ٝلث٤ط ث٦ ؽلىيت فْٞٚلؿي ١ٞبيَ ؿاؿ٥ ُـ٥ ؿك ُْ٘ ى٤ً ِٝتٞ٘ ثل ٝيناٟ رقة ٣ ت٤ٙيـ 

تل ثيبٟ ُـ  ٦ّ پيَ ع٤ك ٧ٞب٧ٟٞض٢ي٠ ٝيناٟ ثبك فج٤كي تزٞيـ ٣ ت٤ميـ ُـ٥ ؿك ٧ل يِ ام اي٠ ٝلاّن ٙزٌتيِ اًت. 

اي٠ َٝبؿيل ثلآ٣كؿي ام ثيِي٦٢ ؽلىيت فْٞٚلؿي ًبٙيب٦١ ٝلث٤ط ث٦ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٧ٌت٢ـ ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ؿك اي٠ 

ٙقا ام اي٠ َٝبؿيل ث٦ ف٤٢اٟ  ،ىبم ام علط تٞبٝي ٝالعؾبت ٝلث٤ط ث٦ تٞبيالت ًيل ٓبعجبٟ ثبك ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ١ِـ٥ اًت

٧بي  پ٦٢٨ 2-3 رـ٣ٗ ت٤اٟ يبؿ ّلؿ. ؿك  ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝي ٍبث٘ ؿًتيبثي ثلاي اًٞيثيِي٦٢ ؽلىيت فْٞٚلؿي 

آٟ ث٢ـي ٤ِّك ث٦ ٧ٞلا٥ ٨ُل٧بي  ٧ٞض٢ي٠ اعالفبت ١بعي٦ ٧ٞلا٥ ثب ميل٨ُل٧بي ٝلث٤ع٦ فّل ُـ٥ اًت. ٝـٗ ٢ٝتؾت

 آٝـ٥ اًت. 1ؿك پي٤ًت 

 ّاي هٌتخة صيششْشّاي هشتَط تِ پٌِْ -2-3 رـ٣ٗ 

 زيرؼْرّا ًام پٌِْ رديف

 ت٨لاٟ، پلؿيي ت٨لاٟ 1

 ث٢ـكفجبى 2
 آثبؿ، ؿ٧جبم، ٍِٜ، ٝي٢بة، ثٌتِ، ث٢ـكؽٞيل، ث٢ـكربًِ، ث٢ـك٦ٖ٢ٙ، اث٤ٝ٤ًي، عبريث٢ـكفجبى، 

 پبكًيبٟ، ًيليِ، ًلؿُت
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 زيرؼْرّا ًام پٌِْ رديف

 ث٢ـكاٝبٛ ؽٞي٢ي، ث٢ـك ٝب٨ِ٧ل ث٢ـكاٝبٛ ؽٞي٢ي 3

 آثبؿ، ؽ٤ك ٨ُل، ؿ٣ٙت آي٨بٟ، ث٨بكًتبٟ، اكؿًتبٟ، ١بيي٠، ُب٧ي٠ آي٨بٟ 4

 ٝجبك٦ّ ٝجبك٦ّ 5

 آكيب، ثبىٌ، تيت، اثل٥٤ّ، ٨ٝلين، ٝل٣ًت، ث٨بثبؿ ينؿ، ١يل، ثبك ينؿ 6

 ٨ِٝـ، ثي٢ب٤ٙؿ ٨ِٝـ 7

 فجـاهلل، عٞيـي٦ ِٝٚ، ٢ً٤ًٖلؿ، كا٨ٝلٝن، ٤٧ين٥، ٧يتٖ٘، ُيجبٟ، ٤ّت ا٤٧ام، ثبك ا٤٧ام 8

 اكؿّبٟ اكؿّبٟ 9

 تجلين تجلين 10

 ًيلربٟ، ثبىت، كاثل، اكم٣ئي٦ ًيلربٟ 11

 ُيلام، ًل٣ًتبٟ، ٤ّاك ُيلام 12

 ٨ُل ٝل٣ؿُت، آثبؿ٥، ٓيب٨ُل، ث٤ا١بت، اٍٚيـ، اك٢ًزبٟ، ًقبؿت ٝل٣ؿُت 13

14 ٍٜ ٍٜ 

 ما٧ـاٟ، ؽبٍ، ٝيلرب٥٣ ما٧ـاٟ 15

 ٍن٣ي٠، آثيِ ٍن٣ي٠ 16

 اكاُ، آُتيبٟ، ُبم١ـ، ّٞيزبٟ، ؽ٢ـاة، ىل٨ٝي٠ اكاُ 17

 ؽ٤اه، كُتؾ٤اك ؽ٤اه 18

 ّلٝب١ِب٥، پب٥٣، ر٤ا١ل٣ؿ، ٢ًَل، ٓغ٦٢، ٢ّٖب٣ك، ٧لًي٠، ك٣ا١ٌل ّلٝب١ِب٥ 19

 ا١ـيِِٞ ا١ـيِِٞ 20

 آ٢٧ٔ، ىب٢ٝي٧٠ٞـاٟ، ث٨بك، كمٟ، ّج٤ؿك  ٧ٞـاٟ 21

 ث٨ُ٤ل، ا٧لٛ، ؽ٤ك٤ٝد ث٨ُ٤ل 22

 كُت، ى٠ٝ٤، َُيت كُت 23

 ّلٝبٟ، ثلؿًيل، ثٜ، ٝغٞـآثبؿ كيٖبٟ، ى٨لد، ١لٝبُيل ّلٝبٟ 24

 آثبؿ ّت٤ٗ، ّلؿ٤ّي، ث٢ـكٕن، ٕٞيِبٟ ٕلٕبٟ، ث٢ـك تل٠ّٞ، فٚي ٕلٕبٟ 25

 عيـكي٦ تلثت عيـكي٦ تلثت 26

 ًلؽ٨ُ٦ل،  ٢ًٞبٟ، ؿاٝنبٟ، ٨ٝـي ٢ًٞبٟ 27

 ٝلام٦ ٝلام٦ 28

 

ثب  ٧بي ُج٦ْ ٣ عٌ ؿًتلًي٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٢ٝيقت ارتٞبفي ٣ ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ٧ني٦٢ ٤ًؽت  ثب عقه ٧ني٦٢

١تبيذ . يبىت٦ ٤ُؿ ؿًت٢ًبكي٤ ٣ضقيت ىقٚي ِٝؾٔبت ؿيـي ام ُج٦ْ پي٨٢ِبؿي ثب ث٦ تب  ٥ اًتًقي ُـ تقلى٦ ىقٚي

 .ُـ٥ اًت آ٣كؿ٥ 11-3 ُْ٘ ؿك ٝلث٤ط ث٦ اي٠ ٢ًبكي٤ 
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 ٤ٝر٤ؿ ىلٕ ٣ضقيتثب  ؽل٣ري ٝـٗٙزٌتيِ  ٧بي ٧بةب٦١ يفْٞٚلؿي ًبٙؽلىيت  ثيِي٦٢ -3-11 ُْ٘ 

ع٤كي٦ْ ثب ت٤ر٦ ث٦  ٤ُؿ ث٦ ٧بي ٢ٝتؾت ِٝب٧ـ٥ ١ٞي ٤ُؿ تنييل ٝغ٤ًٌي ؿك پ٦٢٨ ٦ّ ٝالعؾ٦ ٝي ع٤ك ٧ٞبٟ

ٕيلي ّلؿ ٦ّ تبحيل اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ تزٞيـ ٣ ت٤ميـ ثبك ؿك  ت٤اٟ ١تيز٦ آٝـ٥ ؿك اي٠ ٢ًبكي٤ ٝي ؿًت  ١تبيذ ث٦

 ٍيٞت ٤ًؽت اًت.٧بي ٝلث٤ط ث٦  تقلى٦ٝلاّن ٙزٌتيِ ثيِتل ام تنييل ؿك 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 12-3 ُْ٘ ٙزٌتيِ ؿك  ٧بي ٧بةؿك اؿا٦ٝ ٦َِ١ ٝلث٤ط ث٦ ٝغـ٣ؿ٥ پ٤َُ 

 
 ٙزٌتيِ ٧بي ٧بةٝغـ٣ؿ٥ پ٤َُ  -3-12 ُْ٘ 

، ٧ل ٝجـا ثبك اْٝبٟ اتٔبٗ ث٦ ص٢ـي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ ر٨ت اكًبٗ يبثي ٝـٗ ْٝبٟ ىلٕ تؾٔيْ ص٢ـٕب٦١ عجٌ

ّبال ث٦ َٝبٓـ ٝؾتٚو كا ؿاكؿ. ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ١ْت٦ ام ُبؽْ ىب٦ٚٓ ٤ٝم٣ٟ ثلاي تلًيٜ ُْ٘ ى٤ً اًتيبؿ٥ ُـ٥ 

ٝلّن ٙزٌتيِ ثب ثيِتلي٠ عزٜ رليبٟ ثبك اكًبٙي تؾٔيْ  ي٠تل ع٤كي٦ْ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٝؾتٚو ث٦ ١نؿيِ اًت. ث٦

 ا١ـ. پيـا ّلؿ٥
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 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 13-3 ُْ٘ ١٣َ٘ ٤ٝر٤ؿ ؿك  اي ُج٦ْ عٞ٘ رليبٟ ثبك كيٚي ٣ ربؿ٥

 

 ٤ٝر٤ؿُج٦ْ اي  كيٚي ٣ ربؿ٥رليبٟ عٞ٘ ثبك  -3-13 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 14-3 ُْ٘ عزٜ رليبٟ ثبك ثي٠ ٝلاّن ؿك ُج٦ْ ٙزٌتيِ پي٨٢ِبؿي ؿك 

 

 ؿك ُج٦ْ ٙزٌتيِ پي٨٢ِبؿي ٧ب ٧بةثي٠ ّ٘ عزٜ رليبٟ ثبك  -3-14 ُْ٘ 

 

٤ُؿ ٦ّ ثب اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ، ثبك ربثزب  ِٝب٧ـ٥ ٝي 14-3 ُْ٘  ٣ 13-3 ُْ٘ ثب َٝبي٦ٌ ُج٦ْ ٝلث٤ط ث٦ 
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٦ّ اي٠ ٤ٝض٤ؿ يْي ام ٝنايبي ٍبث٘ تبٝ٘ ؽ٤ا٢٧ـ ُـ ٣ فٞـتب ام عليٌ ٌٝيل كيٚي عٞ٘ ُـ٥ ؿك ًغظ ٤ِّك تزٞيـ 

اي ث٦ ؽغ٤ط كيٚي ٣ تزٞيـ ثبك ؿك اي٠ ٝلاّن فال٥٣ ثل  بك ام ٌٝيل ربؿ٥ع٤كي٦ْ ثب ا١تَبٗ ث علط ٤ٝكؿ ٝغبٙق٦ اًت. ث٦

اي، ٝيناٟ  ٧بيي ٧ٞض٤ٟ تقـاؿ تٔبؿىبت ربؿ٥ اي ؿك ُبؽْ ر٤يي ٍبث٘ ٝالعؾ٦ ٧بي ٙزٌتيِ، ٓلى٦ ّب٧َ ٧ني٦٢

عزٜ ٝجبؿالت ٝيبٟ  15-3 ُْ٘ ٝغيغي ٣ ٝيناٟ ٤ًؽت ٝٔلىي ايزبؿ ؽ٤ا٧ـ ُـ. ؿك اؿا٦ٝ ؿك  ٧بي ميٌت آالي٢ـٕي

 .ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثب ٝلاّن ٙزٌتيِ تلًيٜ ُـ٥ اًت

 

 ٙزٌتيِ ٧بي ٧بةعزٜ ٝجبؿالت ٝيبٟ ٝجبؿي/َٝبٓـ ٨١بيي ثب  -3-15 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي ٝلث٤ط ث٦ ٧ل ٝلّن، ٨ًٜ ثبك  ُبٝ٘ ٨ًٜ ثبك ثي٧٠بي ٢ٝتؾت  پ٧٦٢٨ل يِ ام ؿك اؿا٦ٝ اعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 

آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٧ٞض٢ي٠ ُج٦ْ   ييّبالٝؾتٚو  ٧بي تيْيِ ثبك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣كيٚي ٝلث٤ط ث٦ ٧ل ٝلّن ٣ 

٧ل ٝلّن ثب  (1)اًپ٤ُ يبٟ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييعزٜ ٝجبؿالت ٝٝلاّن ٣ ٧ل ٝلّن ثب ًبيل  عزٜ رليبٟ ثبكٝلث٤ط ث٦ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت.

 ّاب تْراى -3-2-4-1

ًبٙيب٦١ ٝغبًج٦ ُـ٥،  TEU 4366780عجٌ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثب ت٤ر٦ ث٦ ؽلىيت فْٞٚلؿي 

ت٨لاٟ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ٨ُل  ي پ٦٢٨ثي٢ي ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت اًتلاتويِ  پيَ ٍبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي ٨ًٜ ثبك ثي٠

 ت٨لاٟ ٣ پلؿيي اًت. ٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (C02)ٙزٌتيِ

                                                 
1 Spoke 



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

70 
 

 ٓـ ام ّ٘ؿك 62 ام اي٠ ثي٠، ط اًت.ل ؿك اكتجب٧بة ؿيٖ 27اًپ٤ُ ٣  70 ثب٧بة ت٨لاٟ ، 3-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ت٤ٙيـ ٣ رقة ٧بة ت٨لاٟ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ت٨لاٟ اًت

 ي ٧بة ت٨لاٟ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي٧ب بٟيرل - 3-3 رـ٣ٗ 

C02تْراى

 مذ
پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU
 ًبٙيب٦١( 1

C02 ٟ4762 ال٧يزبٟ 26 1237701 ت٨لا 

 2860 ُيل٣اٟ 31 9438 ىيل٣م٥٤ّ 2

 24812 ١يِبث٤ك 35 12349 ٜيّل كثبط 3

 1027 ٤ٍصبٟ 37 8942 اًال٨ِٝل 4

 27845 ًجن٣اك 39 18964 ٣كاٝي٠ 5

 2811 ًلؽي 40 59789 ّلد 6

 29617 آثبؿ ١زو 51 16 ٧ِتٖلؿ 7

 3604 ّبُبٟ 52 53096 آٝ٘ 8

 5797 ٨ُلضب 53 16598 ثبث٘ 9

 6494 ٝاليل 55 22824 ًبكي 10

 12400 ٨١ب١٣ـ 56 2045 صب٤ٙى 11

 16578 م١زبٟ 57 7166 كاٌٝل 12

 4362 اث٨ل 58 10501 ث٨ِ٨ل 13

 27303 اكؿثي٘ 59 25606 ُب٧ل٣ؿ 15

 

 .ُـ٥ اًتآ٣كؿ٥  ي ٧بة ت٨لاٟ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي٧ب بٟيرل٦َِ١  16-3 ُْ٘ ؿك 
 

                                                 
1 Twenty Foot  Equivalent Unit (TEU) 
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 ٨١بييي ٧بة ت٨لاٟ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-16 ُْ٘ 

٧بة ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ثل اي٠ اًبى،  ٧بة ت٨لاٟ ٣ ًبيل ٧بةُـ٥ ثي٠  ثبك عٞ٘ي ٧ب بٟيرل 4-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ؿاك١ـ كا ٧بةثيِتلي٠ ٣ ّٞتلي٠ ٝجبؿالت ثب اي٠  ،ؿكٓـ ام عزٜ ّ٘ ثبك ٣12/0  15 ٨ًٜ اكؿّبٟ ٣ ٍن٣ي٠ ث٦ تلتيت ثب

 ٧ب ًبيل ٧بة ي ٧بة ت٨لاٟ ٧٣ب بٟيرل - 4-3 رـ٣ٗ 

 (C02)ت٨لاٟ 

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

P11 ٟ6623 ٢ًٞب V04 102737 تجلين 

V07 ٍٜ 47583 P12 24257 ٝلام٦ 

P04 ُ32789 اكا V08 ٟ18799 ما٧ـا 

V09 2923 ٍن٣ي٠ P09 ٟ13849 ّلٝب 

P08 35177 كُت V05 ٟ131113 ًيلرب 

V13 ٟ39189 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 288320 ث٢ـكفجبى 

V03 83085 ٨ِٝـ V06 41289 ُيلام 

P05 15931 ؽ٤اه P07 33174  ٝل٣ؿُت 

P10 18723 ٦يـكيع تلثت V12 88386 ث٨ُ٤ل 

V02 198135 ينؿ P01 66615 ا٤٧ام 
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 (C02)ت٨لاٟ 

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

P02 ٟ342203 اكؿّب C04  206612 اٝبٛ ؽٞي٢يث٢ـك 

V01 ٟ228501 آي٨ب V11 ِِٞ61031 ا١ـي 

P03 86218 ٝجبك٦ّ V10 35856 ّلٝب١ِب٥ 

P06 ٟ43528 ٧ٞـا    

 

٦ّ ام ُْ٘ ِٝؾْ  ع٤ك ٧ٞب٧ٟب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ي ٧بة ت٨لاٟ ٣ ًبيل ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  17-3 ُْ٘ ؿك 

 ٧بة ت٨لاٟ ثب ٧بة اكؿّبٟ ٣ پي ام آٟ ثب ٧بة ث٢ـك فجبى ثيِتلي٠ رليبٟ تجبؿالت ّبال كا ؿاُت٦ اًت. ،اًت

 

 ٧ب ي ٧بة ت٨لاٟ ٣ ًبيل ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-17 ُْ٘ 

 

ُْ٘ ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ت٨لاٟ ؿك  ٧بي ّباليي ٝلث٤ط اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-18 
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 ّاي وااليي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي

 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ت٨لاٟ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-18 ُْ٘ 

٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي،  ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ت٨لاٟ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٤ُ40ؿ ٦ّ ؿك عـ٣ؿ  ِٝب٧ـ٥ ٝي

 ِّب٣كمي، ؿاٝي ٣ ّبال٧بي ىٚني اًت.

 ّاب ظوٌاى -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 401470فْٞٚلؿي ؿًت آٝـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى ؽلىيت  ثب ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ث٦

٧ٞض٢ي٠  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P11)٢ًٞبٟ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ ي ٦٢پ٨ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي 

 اًت. ٨ُل ٣ ًلؽ٦ ٢ًٞبٟ، ؿاٝنبٟ، ٨ٝـياي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي 

ٓـ ام ّ٘ ؿك 64، ٠يث  ٠يا ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  27اًپ٤ُ ٣  49ثب  ٧بة ٢ًٞبٟ ،5-3 رـ٣ٗ  ٝغبثٌ ثب

 ت٤ٙيـ ٣ رقة ٧بة ٢ًٞبٟ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ٢ًٞبٟ اًت.

 ي ٧بة ٢ًٞبٟ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي٧ب بٟيرل -5-3 رـ٣ٗ 

P11ظوٌاى

 مذ
پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ

 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ

 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 312 ٨ُلضب 53 430 ىيل٣م٥٤ّ 2

 546 ٝاليل 55 0 ٧ِتٖلؿ 7

 259 ٨١ب١٣ـ 56 2134 آٝ٘ 8

 986 م١زبٟ 57 3890 ثبث٘ 9
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P11ظوٌاى

 مذ
پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ

 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ

 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 1318 اث٨ل 58 21472 ًبكي 10

 1699 اكؿثي٘ 59 8 صب٤ٙى 11

 575 آثبؿ ثٌتبٟ 63 11 كاٌٝل 12

 46 ٝيب٦١ 67 576 ث٨ِ٨ل 13

P11 ٟ30 ١َـ٥ 69 190907 ٢ًٞب 

 132 ريلىت 80 12269 ُب٧ل٣ؿ 15

 215 كى٢ٌزبٟ 82 15155 ٕلٌٝبك 16

 3 مك١ـ 83 1333 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

 224 ىٌب 90 151 مك١ـي٦ 21

 26 ر٨لٛ 91 1512 تبٌّتبٟ 23

 18  ىيل٣مآثبؿ 92 774 ث٢ـكا١نٙي 25

 11 ؿاكاة 93 40 ال٧يزبٟ 26

 44 ٨ُلّلؿ 108 3455 ٢ٕجـّب٣٣ى 29

 91 ثل٣ر٠ 109 662 ثز٤٢كؿ 30

 74 آثبؿ ؽلٛ 111 283 ُيل٣اٟ 31

 403 ثل٣رلؿ 112 10033 ١يِبث٤ك 35

 567 ؿ٣ك٣ؿ 113 813 ٤ٍصبٟ 37

 209 ملة آثبؿ اًالٛ 118 14022 ًجن٣اك 39

 443 ٢٢ًـد 119 6207 ًلؽي 40

 613 ٍل٥٣ 120 376 آثبؿ ١زو 51

    1074 ّبُبٟ 52

 

 .ُـ٥ اًتآ٣كؿ٥  ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ٢ًٞبٟي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  19-3 ُْ٘ ؿك 



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

75 
 

 

 ي ٧بة ٢ًٞبٟ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-19 ُْ٘ 

 

 39 ٨ًٜ ثب اٝبٛ ؽٞي٢ي. ٧بة ث٢ـك ُـ٥ اًتآ٣كؿ٥ ٧ب  ي ٧بة ٢ًٞبٟ ٣ ًبيل ٧بة٧ب بٟيرلعزٜ  6-3 رـ٣ٗ  ؿك

فج٤كي ام ثبك ؿكٓـ ام ّ٘  65اًت ٦ّ  ت٤ر٦ ٍبث٘. ثبُـ يٝؿاكا ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا ؿكٓـ، 

 .اكتجبط ؿاكؿ٦ً ٧بة ٢ًٞبٟ، ٨ِٝـ ٣ ت٨لاٟ  ثب٧بة ٢ًٞبٟ، 

 ٧ب ي ٧بة ٢ًٞبٟ ٣ ًبيل ٧بة٧ب بٟيرل -6-3 رـ٣ٗ 

 (P11) ٢ًٞبٟ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ12873 ت٨لا V04 1057 تجلين 

V07 ٍٜ 1957 P12 364 ٝلام٦ 

P04 ُ3494 اكا V08 ٟ336 ما٧ـا 

V09 869 ٍن٣ي٠ P09 ٟ233 ّلٝب 

P08 3652 كُت V05 ٟ240 ًيلرب 

V13 ٟ754 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 6866 ث٢ـكفجبى 

V03 14549 ٨ِٝـ V06 544 ُيلام 

P05 62 ؽ٤اه P07 2113  ٝل٣ؿُت 

P10 2601 تلثت عيـكي٦ V12 377 ث٨ُ٤ل 
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 (P11) ٢ًٞبٟ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V02 974 ينؿ P01 2036 ا٤٧ام 

P02 ٟ708 اكؿّب C04 40676 اٝبٛ ؽٞي٢ي ث٢ـك 

V01 ٟ3495 آي٨ب V11 ِِٞ658 ا١ـي 

P03 1349 ٝجبك٦ّ V10 768 ّلٝب١ِب٥ 

P06 ٟ422 ٧ٞـا V04 1057 تجلين 

 

 ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ًبيل ٧بة٣  ٢ًٞبٟي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  20-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧ب ي ٧بة ٢ًٞبٟ ٣ ًبيل ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-20 ُْ٘ 

 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 21-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ ٢ًٞبٟ ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٢ًٞب٧ٟبي  ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-21 ُْ٘ 

 

ام ٧ٞي٠  .ّباليي ًبؽتٞب١ي اًت  ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ٢ًٞبٟ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٤ُ35ؿ ٦ّ  ٝالعؾ٦ ٝي

ؿك علاعي ًبيت ٝلّن ٙزٌتيِ ٝـ ١ؾل  ٤ٝكؿ ١يبم٧ب ٣ تز٨ينات ٙزٌتيْي اؽتٔبٓي  ميلًبؽتتب عيج المٛ اًت 

 ٍلاك ٕيلؿ.

 ّاب قن -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 419440ؽلىيت فْٞٚلؿي  اًبى٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل  ؿًت آٝـ٥ ٧بي ث٦ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿثب 

ٍٜ ٦ّ ؿك ٝلّن ٤ِّك ٣ ؿك ٌٝيل رليبٟ ثبك ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة  ٝغبًج٦ ٍبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي ُـ٥، ٨ًٜ ثبك ثي٠

٧ٞض٢ي٠ اي٠  .ٕلىت٦ ُـ٥ اًتؿك ١ؾل   (V07)، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِث٢ـك فجبى ث٦ ت٨لاٟ ٍلاك ؿاكؿ

 پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل ٍٜ اًت.

ت٤ٙيـ ٣ عزٜ ام ّ٘  ،٠يث  ٠يا ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  47ثب  ٧بة ٍٜ ،7-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 پ٦٢٨اي٠ ؿ٣  ٖليؿ  فجبكت ث٦ .اًت ٝجبؿالت ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ٍٜ ٣ ؽٞي٠ٓـ ؿك ٣23  43ث٦ تلتيت  ٧بة ٍٜثبك رقة 

 .١ـليٕ يٝ ؿك ثلكا ٧ب  م ّ٘ رليبٟ ٧بة ٍٜ ٣ اًپ٤ُاؿكٓـ  69
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 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ٍٜ ٧بة ي٧ب بٟيرل -7-3 رـ٣ٗ 

V07قن

 مذ
پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 2376 م١زبٟ 57 1294 ٜيّل كثبط 3

 1840 اث٨ل 58 253 اًال٨ِٝل 4

 1380 اكؿثي٘ 59 1406 ٣كاٝي٠ 5

 2501 آثبؿ ثٌتبٟ 63 7746 ّلد 6

 189 ٝيب٦١ 67 3884 ًبكي 10

 736 ١َـ٥ 69 1523 ث٨ِ٨ل 13

 1189 ريلىت 80 320 ُب٧ل٣ؿ 15

 719 كى٢ٌزبٟ 82 5795 ٕلٌٝبك 16

V07 ٍٜ 163586 83 57 مك١ـ 

 788 ىٌب 90 90099 ؽٞي٠ 18

 810 ر٨لٛ 91 54066 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

 699  ىيل٣مآثبؿ 92 4989 مك١ـي٦ 21

 367 ؿاكاة 93 227 تبٌّتبٟ 23

 896 آثبؿاٟ 100 4010 ث٢ـكا١نٙي 25

 1544 ؽل٨ِٝل 103 1302 ال٧يزبٟ 26

 1224 ٨ُلّلؿ 108 39 ُيل٣اٟ 31

 787 ثل٣ر٠ 109 1187 ١يِبث٤ك 35

 1310 آثبؿ ؽلٛ 111 121 ٤ٍصبٟ 37

 4213 ؿ٣ك٣ؿ 113 245 ًجن٣اك 39

 460 ٧٤ّـُت 114 1672 ًلؽي 40

 480 ملة آثبؿ اًالٛ 118 2467 آثبؿ ١زو 51

 604 ٢٢ًـد 119 7383 ّبُبٟ 52

 2792 ٍل٥٣ 120 1442 ٨ُلضب 53

   1570 ٨١ب١٣ـ 56

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثب ٧ٍٜبة ثي٠ ي ٧ب بٟيرل٦َِ١  22-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبي ٧بة ٍٜ ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-22 ُْ٘ 

 

 ٣22  29ثب  ثتلتيت ٧بي ت٨لاٟ ٣ ٨ِٝـ آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٧بة٧ب  ًبيل ٧بة ٣ ٍٜ ٧بة ي٧ب بٟيرل 8-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ يٝعزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ٨ًٜ ثيِتلي٠ ؿكٓـ، 

 ٧ب ًبيل ٧بة ٣ ٍٜ ٧بة ي٧ب بٟيرل -8-3 رـ٣ٗ 

(V07)قن

 پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ

 حجن تار
(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ96442 ت٨لا V04 7546 تجلين 

P11 ٟ4272 ٢ًٞب P12 3137 ٝلام٦ 

V09 939 ٍن٣ي٠ V08 ٟ1344 ما٧ـا 

P08 1768 كُت P09 ٟ1460 ّلٝب 

V13 ٟ2920 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V05 ٟ685 ًيلرب 

V03 7802 ٨ِٝـ C03 72108 ث٢ـكفجبى 

P05 11 ؽ٤اه V06 3269 ُيلام 

P10 823 تلثت عيـكي٦ P07 3156  ٝل٣ؿُت 

V02 8188 ينؿ V12 9417 ث٨ُ٤ل 

P02 ٟ8986 اكؿّب P01 7914 ا٤٧ام 
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(V07)قن

 پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ

 حجن تار
(TEU )ًبٙيب٦١ 

V01 ٟ32638 آي٨ب C04 37746 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P03 7539 ٝجبك٦ّ V11 ِِٞ5453 ا١ـي 

P06 ٟ1956 ٧ٞـا V10 4206 ّلٝب١ِب٥ 

 

 ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ًبيل ٧بة٣  ٍٜي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  23-3 ُْ٘  ؿك

 

 ٧ب ي ٧بة ٍٜ ٣ ًبيل ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-23 ُْ٘ 

 

ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ٍٜ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-24 
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 االييّاي و ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي

 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٍٜ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-24 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت. ٧ٞض٢ي٠  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ٍٜ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ50ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

، ٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي، ِّب٣كمي، ؿاٝي، ىٚنات ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ٍٜ  50تَليجب 

 تلّيجبت ١يتي ٣ پتل٣ُيٞي اًت.

 ّاب اراك -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 611105ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

٧ٞض٢ي٠  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P04)اكاُ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ ي پ٦٢٨ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي 

 اًت. ىل٨ٝي٠ ُ، آُتيبٟ، ُبم١ـ، ّٞيزبٟ، ؽ٢ـاة ٣اكا ٧بياي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل

ٓـ ام ّ٘ ؿك 76 ٠يث  ٠يا ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  50ثب ٧بة اكاُ ، 9-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة اكاُ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ اكاُ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ اكاُ ٧بة ي٧ب بٟيرل -9-3 رـ٣ٗ 

P04اراك

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 123 ٝيب٦١ 67 429 ٜيّل كثبط 3

 428 ث٤ّبٟ 74 2455 ًبكي 10

 718 ريلىت 80 641 ث٨ِ٨ل 13

 343 كى٢ٌزبٟ 82 166 ُب٧ل٣ؿ 15

 52 مك١ـ 83 709 ٕلٌٝبك 16
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P04اراك

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 69 ىٌب 90 45693 ؽٞي٠ 18

P04 ُ609 ر٨لٛ 91 356138 اكا 

 331  ىيل٣مآثبؿ 92 1121 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

 30 ؿاكاة 93 289 مك١ـي٦ 21

 9290 آثبؿاٟ 100 1027 تبٌّتبٟ 23

 165 ؽل٨ِٝل 103 1638 ث٢ـكا١نٙي 25

 541 ٨ُلّلؿ 108 250 ال٧يزبٟ 26

 218 ثل٣ر٠ 109 566 ١يِبث٤ك 35

 345 آثبؿ ؽلٛ 111 97 ًجن٣اك 39

 8271 ثل٣رلؿ 112 1107 ًلؽي 40

 7986 ؿ٣ك٣ؿ 113 1388 ٨ُل ي٢يؽٞ 47

 701 ٧٤ّـُت 114 4900 آثبؿ ١زو 51

 227 ٨ٝلاٟ 116 1446 ّبُبٟ 52

 626 ملة آثبؿ اًالٛ 118 353 ٨ُلضب 53

 1111 ٢٢ًـد 119 9827 ٝاليل 55

 1662 ٍل٥٣ 120 395 ٨١ب١٣ـ 56

 21 ثيزبك 121 527 م١زبٟ 57

 1591 ٝلي٤اٟ 122 278 اث٨ل 58

 327 ًَن 123 924 اكؿثي٘ 59

 11 ثب٦١ 124 1008 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي اكاُي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  25-3 ُْ٘ ؿك 
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 ي ٧بة اكاُ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-25 ُْ٘ 

 

، يؿكٓـ 25 ٨ًٜ ثب اٝبٛ ؽٞي٢يآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٧بة ث٢ـك ٧ب  رليبٟ ٧بة اكاُ ٣ ًبيل ٧بة 10-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ؿ٧ـ ٝيثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ 

 ٧ب ًبيل ٧بة ٣اكاُ  ٧بة ي٧ب بٟيرل -10-3 رـ٣ٗ 

P04اراك

 پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ

 حجن تار
(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ23856 ت٨لا V04 4374 تجلين 

P11 ٟ2801 ٢ًٞب P12 2182 ٝلام٦ 

V09 1925 ٍن٣ي٠ V08 ٟ224 ما٧ـا 

P08 569 كُت P09 ٟ379 ّلٝب 

V13 ٟ6741 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V05 ٟ222 ًيلرب 

V03 3863 ٨ِٝـ C03 13618 ث٢ـكفجبى 

P05 8 ؽ٤اه V06 8653 ُيلام 

P10 305 ٦يـكيع تلثت P07 1188  ٝل٣ؿُت 

V02 1889 ينؿ V12 4757 ث٨ُ٤ل 

P02 ٟ1581 اكؿّب P01 3377 ا٤٧ام 
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P04اراك

 پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ

 حجن تار
(TEU )ًبٙيب٦١ 

V01 ٟ9593 آي٨ب C04  ٛ35789 ؽٞي٢يث٢ـك اٝب 

P03 6198 ٝجبك٦ّ V11 ِِٞ3348 ا١ـي 

P06 ٟ208 ٧ٞـا V10 3663 ّلٝب١ِب٥ 

 

 ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ًبيل ٧بة٣  اكاُ ي ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  26-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ اكاُ ٧بة ي٧ب بٟيرل ٦َِ١ -3-26 ُْ٘ 

 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 27-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ اكاُ ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ اكاُ ٧بي ّباليي ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-27 ُْ٘ 

١يتي ٣ ٝقـ١ي   ٧بي ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ اكاُ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٤ُ50ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

ي اي٠ ٝلّن ٝلث٤ط ث٦ تلّيجبت ١يتي ٣ ُيٞيبيي  ثي٢ي ُـ٥ ك٣ؿ ثيِتلي٠ ٨ًٜ ثبك پيَ ٦ّ ا١تؾبك ٝي ع٤ك ٧ٞبٟاًت ٣ 

 ٝلث٤ط ث٦ ٤ٝاؿ ٤ًؽتي ٣ ٝبيقبت ؽغل١بُ ؿك اي٠ ٝلّن اًتَلاك يبث٢ـ.اًت ٙقا المٛ اًت تب ت٨ٌيالت ٙزٌتيْي 

 ّاب قسٍيي -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 639452ؽلىيت فْٞٚلؿي  اًبى٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل  ؿًت آٝـ٥ ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ث٦ثب 

ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ، اي٠ ٝلّن ث٦ ٍن٣ي٠ ي پ٦٢٨ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي  ٝغبًج٦ٍبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي  ُـ٥، ٨ًٜ ثبك ثي٠

 اًت. آثيِ ٣ ٍن٣ي٠ ٧بي٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل .ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت  (V09)ٙزٌتيِ

ٓـ ام ّ٘ ؿك 33، ثي٠  اي٠ ما٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  27اًپ٤ُ ٣  ٧51بة ٍن٣ي٠ ثب  ،11-3 رـ٣ٗ غبثٌ ثب ٝ

٧بة ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة ٓـ ام ّ٘ ؿك 33. ثل اي٠ اًبى،اًت٧بة ٍن٣ي٠ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ٍن٣ي٠ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة 

 .ثبُـ يٍٝن٣ي٠ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ٍن٣ي٠ 
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 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ٍن٣ي٠ ٧بة ٧بي رليبٟ -11-3 رـ٣ٗ 

V09قسٍيي

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 23501 اكؿثي٘ 59 32 كثبط ّليٜ 3

 10352 آثبؿ ثٌتبٟ 63 8369 ّلد 6

 6683 ٝيب٦١ 67 2 ٧ِتٖلؿ 7

 792 ١َـ٥ 69 2116 آٝ٘ 8

 810 ٨ٝبثبؿ 71 3603 ًبكي 10

 442 ريلىت 80 2 صب٤ٙى 11

 1549 كى٢ٌزبٟ 82 2503 ث٨ِ٨ل 13

 120 مك١ـ 83 454 ُب٧ل٣ؿ 15

 574 ىٌب 90 2862 ؽٞي٠ 18

 389 ر٨لٛ 91 19856 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

V09 197  ىيل٣مآثبؿ 92 123133 ٍن٣ي٠ 

 100 ؿاكاة 93 49871 تبٌّتبٟ 23

 416 آثبؿاٟ 100 34396 ث٢ـكا١نٙي 25

 273 ؽل٨ِٝل 103 989 ال٧يزبٟ 26

 543 ٨ُلّلؿ 108 12589 ك٣ؿثبك 27

 280 ثل٣ر٠ 109 184 ُيل٣اٟ 31

 396 آثبؿ ؽلٛ 111 1906 ١يِبث٤ك 35

 656 ثل٣رلؿ 112 275 ٤ٍصبٟ 37

 2026 ؿ٣ك٣ؿ 113 1341 ًجن٣اك 39

 114 ؿُت ٥٤ّ 114 2051 ًلؽي 40

 960 ملة آثبؿ اًالٛ 118 1418 آثبؿ ١زو 51

 402 ٢٢ًـد 119 2623 ّبُبٟ 52

 8985 ثيزبك 121 532 ٨ُلضب 53

 7 ٝلي٤اٟ 122 1153 ٨١ب١٣ـ 56

 3036 ًَن 123 24251 م١زبٟ 57

    11428 اث٨ل 58

 

 آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييٍن٣ي٠ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  28-3 ُْ٘  ؿك
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـٍن٣ي٠ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-28 ُْ٘ 

 

ٓـ ؿك 23ثب  ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي٧بة ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.  ًبيل ٧بة ٣ ٍن٣ي٠ ٧بة ٧بي رليبٟ 12-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـؿ٧ ي٧ٝب كا تِْي٘  ثيِتلي٠ عزٜ ام ّ٘ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثي٠ ٧بة ٍن٣ي٠ ٣ ًبيل ٧بة

 ٧ب ًبيل ٧بة ٣ ٍن٣ي٠ ٧بة ٧بي رليبٟ -12-3 رـ٣ٗ 

V09قسٍيي

 ًام پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ949 ت٨لا V04 16633 تجلين 

P11 ٟ11002 ٢ًٞب P12 14854 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 105 V08 ٟ1642 ما٧ـا 

P04 ُ12279 اكا P09 ٟ1132 ّلٝب 

P08 128 كُت V05 ٟ4011 ًيلرب 

V13 ٟ3378 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 42170 ث٢ـكفجبى 

V03 5605 ٨ِٝـ V06 5897 ُيلام 

P05 13 ؽ٤اه P07 2728  ٝل٣ؿُت 

P10 3284 ٦يـكيع تلثت V12 6941 ث٨ُ٤ل 

V02 6020 ينؿ P01 9081 ا٤٧ام 
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V09قسٍيي

 ًام پٌِْ هرتَط تِ ّاب مذ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

P02 ٟ2958 اكؿّب C04 60529 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

V01 ٟ21596 آي٨ب V11 ِِٞ6248 ا١ـي 

P03 7442 ٝجبك٦ّ V10 9151 ّلٝب١ِب٥ 

P06 ٟ3296 ٧ٞـا V04 16633 تجلين 

 

 ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ًبيل ٧بة٣  ٍن٣ي٠ ي ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  29-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧ب ًبيل ٧بة٣  ٍن٣ي٠ ي ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-29 ُْ٘ 

ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ٍن٣ي٠ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-30 
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 وااليي ّاي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي
 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٍن٣ي٠ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-30 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت. ٧ٞض٢ي٠  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ٍن٣ي٠ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ35ؿ ٦ّ عـ٣ؿا  ِٝب٧ـ٥ ٝي

، ِّب٣كمي، ىٚنات٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي ٣  ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ٍن٣ي٠ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ 60ثيَ ام 

ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ اي٠ پ٦٢٨ ؿك تلّيجبت ١يتي ٣ پتل٣ُيٞي اًت ٦ّ المٛ اًت اي٠ ٤ٝض٤ؿ ؿك علاعي ًبيت 

 ١ؾل ٕلىت٦ ٤ُؿ.

 ّاب رؼت -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 491386ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

٧ٞض٢ي٠ اي٠  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P08)ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة كُت، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ

 اًت. َُيت ٣ كُت، ى٠ٝ٤ ٧بي٨لپ٦٢٨ ُبٝ٘ ُ

ت٤ٙيـ عزٜ ام ّ٘  ،٠يث  ٠يا ام ٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت. 26اًپ٤ُ ٣  ٧41بة كُت ثب  ،13-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب  

 پ٦٢٨ كُت ٣ ث٢ـك ا١نٙيٝلث٤ط ث٦ ثب ٨ُل٧بي ّ٘ عزٜ ٝجبؿالت ٓـ ؿك ٣23  36ث٦ تلتيت  ٧بة كُتثبك ٣ رقة 

 .١ـليٕ يٝ ثلكا ؿك ٧ب  اًپ٤ًُبيل ّ٘ رليبٟ ٧بة كُت ٣ ام ؿكٓـ  59ؿيٖل اي٠ ؿ٣ پ٦٢٨  فجبكت ث٦ اًت.

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ كُت ٧بة ٧بي رليبٟ -13-3 رـ٣ٗ 

P08رؼت

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 1611 م١زبٟ 57 5906 آٝ٘ 8

 1078 اث٨ل 58 2879 ثبث٘ 9
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P08رؼت

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 34465 اكؿثي٘ 59 4431 ًبكي 10

 5107 آثبؿ ثٌتبٟ 63 27 صب٤ٙى 11

 450 ٝيب٦١ 67 3252 كاٌٝل 12

 275 ١َـ٥ 69 2325 ث٨ِ٨ل 13

 1255 ريلىت 80 243 ُب٧ل٣ؿ 15

 1642 كى٢ٌزبٟ 82 1573 ٕلٌٝبك 16

 5 مك١ـ 83 3507 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

 172 ىٌب 90 739 مك١ـي٦ 21

 346 ر٨لٛ 91 249 تبٌّتبٟ 23

P08 412 ٨ُلّلؿ 108 93031 كُت 

 607 ثل٣ر٠ 109 58497 ث٢ـكا١نٙي 25

 301 آثبؿ ؽلٛ 111 13936 ال٧يزبٟ 26

 331 ثل٣رلؿ 112 1889 ك٣ؿثبك 27

 1023 ؿ٣ك٣ؿ 113 6162 ١يِبث٤ك 35

 165 ملة آثبؿ اًالٛ 118 363 ًجن٣اك 39

 1573 ٢٢ًـد 119 132 ًلؽي 40

 810 ثيزبك 121 2091 آثبؿ ١زو 51

 42 ٝلي٤اٟ 122 1764 ّبُبٟ 52

 503 ًَن 123 322 ٨١ب١٣ـ 56

 

 آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييكُت ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  31-3 ُْ٘ ؿك 
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 َٝبٓـ٣ ٝجبؿي ٣ كُت ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-31 ُْ٘ 

ثيِتلي٠ ؿكٓـ  18ث٢ـكفجبى ثب ٧بة آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٧ب  ٧بي ٧بة كُت ٣ ًبيل ٧بة رليبٟ 14-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ؿ٧ـ يٝعزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ 

 ٧ب ًبيل ٧بة ٣ كُت ٧بة ٧بي رليبٟ -14-3 رـ٣ٗ 

P08رؼت

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ38324 ت٨لا V04 9524 تجلين 

P11 ٟ5021 ٢ًٞب P12 1455 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 6253 V08 ٟ1010 ما٧ـا 

P04 ُ2919 اكا P09 ٟ6209 ّلٝب 

V09 552 ٍن٣ي٠ V05 ٟ4173 ًيلرب 

V13 ٟ9288 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 44165 ث٢ـكفجبى 

V03 6463 ٨ِٝـ V06 3350 ُيلام 

P05 2 ؽ٤اه P07 1808  ٝل٣ؿُت 

P10 1211 ٦يـكيع تلثت V12 3778 ث٨ُ٤ل 

V02 10003 ينؿ P01 8609 ا٤٧ام 

P02 ٟ9311 اكؿّب C04 22342 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

V01 ٟ11075 آي٨ب V11 ِِٞ7333 ا١ـي 
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P08رؼت

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

P03 7990 ٝجبك٦ّ V10 3091 ّلٝب١ِب٥ 

P06 ٟ8016 ٧ٞـا    

 

 ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ًبيل ٧بة٣  كُت ي ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  32-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧ب ًبيل ٧بة٣  كُت ي ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-32 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 33-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ كُت ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ كُت٧بي ّباليي  ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-33 ُْ٘ 

 

٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي ٣  ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ كُت ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٤ُ70ؿ ٦ّ تَليجب  ٝالعؾ٦ ٝي

ؿكٓـ اي٠ ٨ًٜ ٝلث٤ط ث٦ ؿ٣ ٕل٥٣ ّباليي ا٣ٗ  50ع٤كي٦ْ ثيَ ام  ث٦ .٤ٝاؿ ص٤ثي ٣ ًبيل اًت ،، ىٚناتِّب٣كمي

 اًت.

 تٌذر اهيرآتادّاب  -3-2-4-2

ًبٙيب٦١ ث٦  TEU 430525ثب ؽلىيت فْٞٚلؿي  پ٦٢٨ ٕلٕبٟاثتـائبً ت٤ضيظ اي٠ ثؾَ ٍبث٘ فّل اًت ٦ّ ؿك 

عبٓ٘ ام ع٘ ٝـٗ كيبضي پي٨٢ِبؿ ُـ، ٙي٠ْ ثب ت٤ر٦ ث٦ رٌٚبت ثلٕناك ُـ٥ ثب ؽجلٕبٟ، ي ٢ٝتؾت  ف٤٢اٟ پ٦٢٨

٧بي ٍبث٘ ت٤ر٦ ٤ٝر٤ؿ ٣  ؿٙي٘ ميلًبؽت ٣ ث٦ 1ث٢ـي ثل اي٠ ُـ ٦ّ ث٢ـك اٝيلآثبؿ ث٦ ؿٙي٘ فْٞٚلؿ ىقٚي ٍبث٘ ت٤ر٦ رٞـ

ت٤ا١ـ ١ََ ٤ٝحلتلي ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ثبك  كيني ُـ٥ ثلاي اي٠ ث٢ـك، ٝي ٧بي ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ثل١ب٦ٝ ٕقاكي ٧ٞض٢ي٠ ًلٝبي٦

ّي٤ٚٝتل اًت ٣ ٨ًٜ ٕل٥٣  ٧110ٞض٢ي٠ ام آ١زب ٦ّ ىب٦ٚٓ ٕلٕبٟ ثب ث٢ـك اٝيلآثبؿ عـ٣ؿ  ١ٌجت ث٦ ٕلٕبٟ اييب ٢ّـ.

٦ّ ؿك اي٠ علط ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ  ع٤كي ت اي٠ پ٦٢٨ ١ين ٤ٝاؿ مقايي ٣ ِّب٣كمي اًت، ث٦ّباليي مبٙ

اي ثلاي اعـاث ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي ؿك  ثل٣ٟ ث٦ ف٤٢اٟ ٕني٦٢ ِّب٣كمي ١ين ا١تؾبة ُـ٥ اًت، ٣ ١ين ا١تؾبة اي٢ض٦

ٌتيِ ؿيٖلي ؿك اي٠ پ٦٢٨ ٢ٝبًت ّي٤ٚٝتلي(، ٙقا اعـاث ٝلّن ٙز 80پ٦٢٨ ٢ٕجـ ّب٣٣ى ٣ ؿك ٝزب٣كت ٕلٕبٟ )ؿك 

 ّلؿ. ثل٣ٟ ث٦ ُـت ّب٧َ پيـا ٝي ؿيـ٥ ١ِـ صلا٦ّ ؿك آٟ ٤ٓكت ٍغقبً فْٞٚلؿ آٟ تغت تأحيل ث٢ـك اٝيلآثبؿ ٣ اي٢ض٦

٧بي  اًت، عزٜ ٝجبؿالت ٣ رليبٟ ؽجلٕيثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ث٢ـك اٝيلآثبؿ ؽل٣ري ١ؾلات ٦ّ ثيبٟ ُـ  ع٤ك ٧ٞبٟ

ام آ١زب ٦ّ اي٠ پ٦٢٨ ث٦ پ٦٢٨ اٝيلآثبؿ ١نؿيِ اًت ٣ فٞالً  ٕلٕبٟ اًت. ي پ٦٢٨ـ ٝلث٤ط ث٦ ٢اكائ٦ ُـ٥ ؿك اؿا٦ٝ اي٠ ث

                                                 
 اًت. كتج٦ پ٢زٜ كا ؿاُت٦ 1396ث٢ـك اٝيلآثبؿ ؿك فٞٚيبت تؾٚي٦ ٣ ثبكٕيلي ؿك ًبٗ  1
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ت٤ا١ـ ث٦ ٢ُبؽت پ٦٢٨  اىناك ؿك ؽ٤ّٔ اي٠ پ٦٢٨ ٝي اٝيلآثبؿ ربيٖني٠ ٕلٕبٟ ُـ٥ اًت، اكائ٦ اعالفبت ٌٝتؾلد ام ١لٛ

ت٤اٟ تٞبٝي ٤ٝاكؿ كا في٢بً ث٦  بيـ ؿٍت ّلؿ ٦ّ ١ٞيآثبؿ ١ين ِّٞ ١ٞبيـ ٣ ٙقا ؿك اي٢زب اكائ٦ ُـ٥ اًت. ٧لص٢ـ ث ث٢ـك اٝيل

  پ٦٢٨ اٝيلآثبؿ ١ٌجت ؿاؿ.

ٝغبثٌ ثب  اًت. ٕٞيِبٟ ٣ آثبؿ ّت٤ٗ، ّلؿ٤ّي، ث٢ـكٕن ٕلٕبٟ، ث٢ـك تل٠ّٞ، فٚي ٧بيُبٝ٘ ٨ُلٕلٕبٟ پ٦٢٨ 

٧بة  27اًپ٤ُ ٣  39ثب ٧بة ٕلٕبٟ ٧بي ٧بة ٕلٕبٟ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي اكائ٦ ُـ٥ اًت.  رليبٟ ،15-3 رـ٣ٗ 

 ـ ّبث٤ىج٧٢ٕبة ٕلٕبٟ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ ٓـ ام ّ٘ ؿك 30، ثي٠  ام اي٠ ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.

 .ثبُـ يٝ

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ٕلٕبٟ ٧بة ٧بي رليبٟ 15-3 رـ٣ٗ 

V13گرگاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 7318 ًجن٣اك 39 1002 ىيل٣م٥٤ّ 2

 48 ًلؽي 40 787 ٣كاٝي٠ 5

 1886 آثبؿ ١زو 51 3813 آٝ٘ 8

 754 ّبُبٟ 52 1318 ثبث٘ 9

 425 ٝاليل 55 5163 ًبكي 10

 653 ٨١ب١٣ـ 56 571 صب٤ٙى 11

 368 م١زبٟ 57 522 كاٌٝل 12

 1867 اث٨ل 58 13879 ث٨ِ٨ل 13

 1706 اكؿثي٘ 59 16049 ُب٧ل٣ؿ 15

 626 آثبؿ ثٌتبٟ 63 3307 ٕلٌٝبك 16

 89 ٝيب٦١ 67 2606 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

 279 كى٢ٌزبٟ 82 400 مك١ـي٦ 21

 8 مك١ـ 83 5322 ث٢ـكا١نٙي 25

V13 ٟ382 ثل٣ر٠ 109 61350 ٕلٕب 

 84 آثبؿ ؽلٛ 111 79555 ٢ٕجـّب٣٣ى 29

 626 ك٣ؿ ؿ٣ 113 52972 ثز٤٢كؿ 30

 64 ملة آثبؿ اًالٛ 118 1887 ُيل٣اٟ 31

 292 ٢٢ًـد 119 1390 ١يِبث٤ك 35

 274 ٍل٥٣ 120 1299 ٤ٍصبٟ 37
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V13گرگاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

    453 ّبُٞل 38

 

 آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييٕلٕبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  34-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٨١بيي ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـٕلٕبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-34 ُْ٘ 

 

 اٝبٛ ؽٞي٢ي٧بي ت٨لاٟ ٣ ث٢ـك  . ٧بةُـ٥ اًتآ٣كؿ٥ ٧ب  ٧بي ٧بة ٕلٕبٟ ٣ ًبيل ٧بة رليبٟ 16-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ ؿكٓـ، ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ٝي ٣21  33ثب ثتلتيت 

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ ٕلٕبٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -16-3 رـ٣ٗ 

V13گرگاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ33049 ت٨لا V04 4950 تجلين 

P11 ٟ3635 ٢ًٞب P12 1668 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 2352 V08 ٟ1798 ما٧ـا 
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V13گرگاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

P04 ُ2415 اكا P09 ٟ1499 ّلٝب 

V09 3754 ٍن٣ي٠ V05 ٟ535 ًيلرب 

P08 2831 كُت C03 14070 ث٢ـكفجبى 

V03 8106 ٨ِٝـ V06 4538 ُيلام 

P05 3 ؽ٤اه P07 2399  ٝل٣ؿُت 

P10 1165 ٦يـكيع تلثت V12 1920 ث٨ُ٤ل 

V02 3951 ينؿ P01 533 ا٤٧ام 

P02 ٟ3145 اكؿّب C04  31225 اٝبٛ ؽٞي٢يث٢ـك 

V01 ٟ11200 آي٨ب V11 ِِٞ2028 ا١ـي 

P03 1382 ٝجبك٦ّ V10 914 ّلٝب١ِب٥ 

P06 ٟ2574 ٧ٞـا    

 

 ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ًبيل ٧بة٣  ٕلٕبٟ ي ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  35-3 ُْ٘  ؿك

 

 ٧ب ٣ ًبيل ٧بة ٕلٕبٟ ي ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-35 ُْ٘ 
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ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ٕلٕبٟ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-36 

 
 

 وااليي ّاي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي
 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٕلٕبٟ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-36 ُْ٘ 

 

 55اٙٞٚٚي اًت. ٧ٞض٢ي٠  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ٕلٕبٟ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ35ؿ ٦ّ  ٝالعؾ٦ ٝي

 ثبك٧بي ًيٞب١ي اًت.ِّب٣كمي ٣  ،٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي ث٦ ٕل٥٣ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ٕلٕبٟ ٝلث٤ط 

 ّاب هؽْذ -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 1164808ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

٨ِٝـ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥  ي پ٦٢٨ثي٢ي ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي  پيَ ٍبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي ٨ًٜ ثبك ثي٠ ُـ٥،

 اًت. ثي٢ب٤ٙؿ ٣ ٨ِٝـ ٧بي٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (V03)ٙزٌتيِ

 23ثب  ٧بة ٨ِٝـاكاي٦ ُـ٥ اًت.  ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ثب ٨ِٝـ ٧بة ٧بي رليبٟ، 17-3 رـ٣ٗ  ٝغبثٌ ثب

٧بة ٨ِٝـ ثب ٨ُل٧بي ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ ٓـ ام ّ٘ ؿك 60، ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣ 

 .ثبُـ يٝپ٦٢٨ ٨ِٝـ 
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 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ٨ِٝـ ٧بة ٧بي رليبٟ 17-3 رـ٣ٗ 

V03هؽْذ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 2177 ًلؽي 40 1071 ىيل٣م٥٤ّ 2

 14981 تلثت ربٛ 41 5392 ُب٧ل٣ؿ 15

 14125 م١زبٟ 57 12447 ٕلٌٝبك 16

 1192 اكؿثي٘ 59 21693 ٢ٕجـّب٣٣ى 29

 2984 ٝيب٦١ 67 37625 ثز٤٢كؿ 30

 290 ريلىت 80 5716 ُيل٣اٟ 31

V03 4631 كى٢ٌزبٟ 82 299987 ٨ِٝـ 

 3516 مك١ـ 83 21766 ص٢بكاٟ 33

 188 ىٌب 90 5407 ١يِبث٤ك 35

 2369 ؿاكاة 93 41252 ٤ٍصبٟ 37

 1172 ٢٢ًـد 119 932 ّبُٞل 38

    1071 ًجن٣اك 39

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي٨ِٝـ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  37-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ٨ِٝـ ٧بة ي٧ب بٟيرل ٦َِ١ -3-37 ُْ٘ 
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 ٨ًٜ ثب اٝبٛ ؽٞي٢ي٨لاٟ ٣ ث٢ـك ٧بة ت آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.٧ب  ٧بي ٧بة ٨ِٝـ ٣ ًبيل ٧بة رليبٟ 18-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ؿكٓـ،  25

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ ٨ِٝـ ٧بة ٧بي رليبٟ - 18-3 رـ٣ٗ 

V03هؽْذ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ146623 ت٨لا V04 24323 تجلين 

P11 ٟ33846 ٢ًٞب P12 7643 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 13040 V08 ٟ13745 ما٧ـا 

P04 ُ17519 اكا P09 ٟ2967 ّلٝب 

V09 14243 ٍن٣ي٠ V05 ٟ55180 ًيلرب 

P08 7759 كُت C03 44344 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ11487 ٕلٕب V06 11172 ُيلام 

P05 1794 ؽ٤اه P07 4145  ٝل٣ؿُت 

V02 14356 ينؿ V12 9330 ث٨ُ٤ل 

P02 ٟ18887 اكؿّب P01 3910 ا٤٧ام 

V01 ٟ44580 آي٨ب C04 50895 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P03 9173 ٝجبك٦ّ V11 ِِٞ5782 ا١ـي 

P06 ٟ15161 ٧ٞـا V10 3897 ّلٝب١ِب٥ 

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب  ٧بة ًبيل٣ ٨ِٝـ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  38-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٧ب ٧بة ي ٧بة ٨ِٝـ ٣ ًبيل٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-38 ُْ٘ 

 

ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ٨ِٝـ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 ُـ٥ اًت. آ٣كؿ٥ 3-39 

  
 وااليي ّاي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي
 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٨ِٝـ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-39 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت.  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ٨ِٝـ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ25ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

٧بي  ؿكٓـ ١ٌجت ث٦ ًبيل ٕل٥٣ 30ِب٣كمي ٣ ؿاٝي ثب ٨ًٜ ثيَ ام ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٤ٝاؿ مقايي، ّ  ٧ٞض٢ي٠ ٕل٥٣
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 ّباليي ؿاكاي ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝلث٤ط ث٦ ٧بة ٙزٌتيِ ٨ِٝـ اًت.

 ّاب خَاف -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 611033ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

  (P05)ٝزب٣كت ٝقـٟ ؽ٤اه ٍلاك ؿاكؿ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيُِـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة ؽ٤اه ٦ّ ؿك 

 اًت.ؽ٤اه ٣ كُتؾ٤اك  ٧بي٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.

ّ٘ ؿكٓـ ام  98، ثي٠  اي٠ امؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  ٧بة 27اًپ٤ُ ٣  15ب ث٧بة ؽ٤اه  ،19-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب  

 .ثبُـ ي٧ٝبة ؽ٤اه ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ؽ٤اه ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ؽ٤اه ٧بة ٧بي رليبٟ -19-3 رـ٣ٗ 

P05خَاف

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 42 ث٨ِ٨ل 13

 212 ُب٧ل٣ؿ 15

P05 540523 ؽ٤اه 

 1076 ١يِبث٤ك 35

 918 ّبُٞل 38

 1666 ًجن٣اك 39

 6519 تلثت ربٛ 41

 58 ّبُبٟ 52

 1895 ماث٘ 76

 34 ريلىت 80

 616 كى٢ٌزبٟ 82

 0 مك١ـ 83

 45 ىٌب 90

 6 ؿاكاة 93

 3 آثبؿ ؽلٛ 111

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبؽ٤اه ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  41-3 رـ٣ٗ ؿك 
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييؽ٤اه ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-40 ُْ٘ 

ثيِتلي٠ ؿكٓـ،  32 ٧بة ٨ِٝـ ثبآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.  ٧ب ًبيل ٧بة ثب٧بي ٧بة ؽ٤اه  رليبٟ 20-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ؿ٧ـ ٝيعزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ 

 ٧ب ًبيل ٧بة٧بي ٧بة ؽ٤اه ٣  رليبٟ -20-3 رـ٣ٗ 

P05خَاف

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ2413 ت٨لا V04 133 تجلين 

P11 ٟ8723 ٢ًٞب P12 80 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 54 V08 ٟ397 ما٧ـا 

P04 ُ71 اكا P09 ٟ180 ّلٝب 

V09 512 ٍن٣ي٠ V05 ٟ217 ًيلرب 

P08 41 كُت C03 2266 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ114 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 450 ُيلام 

V03 18004 ٨ِٝـ P07 268  ٝل٣ؿُت 

P10 8 تلثت عيـكي٦ V12 375 ث٨ُ٤ل 

V02 2320 ينؿ P01 274 ا٤٧ام 

P02 ٟ861 اكؿّب C04 4011 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 
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P05خَاف

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V01 ٟ7797 آي٨ب V11 ِِٞ251 ا١ـي 

P03 5335 ٝجبك٦ّ V10 335 ّلٝب١ِب٥ 

P06 ٟ140 ٧ٞـا    

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب  ًبيل ٧بةثب  ؽ٤اه ي ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  41-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧ب ٧بي ٧بة ؽ٤اه ٣ ًبيل ٧بة رليب٦َِ١ٟ  -3-41 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 42-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ ؽ٤اه ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ؽ٤اه ٧بي ّباليي ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-42 ُْ٘ 

 

ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ؽ٤اه ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ّباليي ٝقـ١ي  50ك٣ؿ ثيَ ام  ٦ّ ا١تؾبك ٝي ع٤ك ٧ٞبٟ

 اًت ٙقا المٛ اًت تب ت٨ٌيالت ٙزٌتيْي ٝلث٤ط ث٦ اي٠ ٕل٥٣ ّباليي ؿك اي٠ ٝلّن اًتَلاك يبث٢ـ.

% ثبك ٤ٝكؿ 60ؽ٤كؿ، ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ثيَ ام  صِٜ ٝي ؽ٤اه ١ين ٦ّ ؿك ى٨لًت ١تبيذ عبٓ٘ ام ٝـٗ كيبضي ث٦

١نؿيِ  ثت عيـكي٦ ٣ ٨ِٝـ ؿك ى٤آ٘ ١ٌجتب٣ اي٠ ٦ّ ٝلاّن ٙزٌتيِ تل اًتٝقـ١ي ٣ ًبؽتٞب١ي  ٤١ؿپلؿامٍ آٟ ام 

٢٢ّـ، ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ تؾٔٔي ٝقـ١ي تقيي٠ ُـ.  ا١ـ ٣ ثبك ف٤ٞٝي كا پلؿامٍ ٝي اي٠ ٝلّن رب١ٞبيي ُـ٥

يبثي  ٧بي ٙزٌتيِ تؾٔٔي ْٝبٟ تل فّل ُـ، ًيبًت ًتبؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ؿك پبكُ ٦ّ پيَ ع٤ك ٧ٞبٟاٙجت٦ 

ر٨ت ت٨ٌي٘ ُل٣ؿ ّبك ٣  ٦ّ ٓلىبا١زبٛ ُـ٥ ؿك اي٠ علط ثبيـ ٕيت  ٝغبٙق٦ؿك ؽ٤ّٔ  ٙقا ت٤ًظ ًتبؿ ١يٌت؛

٤ٝاكؿ ثيِتلي ت٤ًظ ثؾَ  ٍغقبت ٣ ؿك آي٢ـ٥ ا١زبٛ ُـ٥ اً ثلكًياي٠  ،ا٧ٞيت ع٤م٥ ِّب٣كمي ٣ ٝقـ١ي ؿك ٤ِّك

 ؿك اي٠ علط اضبى٦ ؽ٤ا٧ـ ُـ.٧بي پي٨٢ِبؿي  ٕني٦٢ؽ٤ٔٓي ث٦ 

 ّاب ترتت حيذريِ -3-2-4-2

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 411458ؽلىيت فْٞٚلؿي ؿًت آٝـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى  ثب ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ث٦

 ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P10)ٌتيِعيـكي٦، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙز  ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة تلثت

 عيـكي٦ اًت.  ٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل تلثت

ام ّ٘  ،٠يث  ٠يا ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  28ثب تلثت عيـكي٦ ٧بة  ،21-3 رـ٣ٗ  ٝغبثٌ ثب
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 عيـكي٦ ٣ ًلؽي  ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ تلثتٓـ ؿك ٣12  52ث٦ تلتيت  عيـكي٦  ٧بة تلثتثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ 

 .ثبُـ يٝ

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ عيـكي٦ تلثت ٧بة ي٧ب بٟيرل -21-3 رـ٣ٗ 

P10ترتت حيذريِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 15442 ربٛ تلثت 41 23 ىيل٣م٥٤ّ 2

 175 آثبؿ ١زو 51 807 ث٨ِ٨ل 13

 665 ّبُبٟ 52 1070 ُب٧ل٣ؿ 15

 62 اكؿثي٘ 59 1438 ٕلٌٝبك 16

 1 ٝيب٦١ 67 1727 ٢ٕجـّب٣٣ى 29

 70 ماث٘ 76 1174 ثز٤٢كؿ 30

 3174 ريلىت 80 640 ُيل٣اٟ 31

 5687 كى٢ٌزبٟ 82 1304 ص٢بكاٟ 33

 677 مك١ـ 83 6807 ١يِبث٤ك 35

P10  1877 ىٌب 90 95091 عيـكي٦تلثت 

 286 ر٨لٛ 91 842 ٤ٍصبٟ 37

 9 آثبؿ ؽلٛ 111 15828 ّبُٞل 38

 115 ؿ٣ك٣ؿ 113 6083 ًجن٣اك 39

 187 ٢٢ًـد 119 22088 ًلؽي 40

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييتلثت عيـكي٦ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  43-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ تلثت عيـكي٦ ٧بة ٧بي رليب٦َِ١ٟ  -3-43 ُْ٘ 

 

ثتلتيت  ٣ ت٨لاٟ ث٢ـكفجبى٧بة  آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.٧ب  ٧بي ٧بة تلثت عيـكي٦ ٣ ًبيل ٧بة رليبٟ 22-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ؿكٓـ  ٣15  57 ٨ًٜ ثب

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ تلثت عيـكي٦ ٧بة ٧بي رليبٟ -22-3 رـ٣ٗ 

P10ترتت حيذريِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ28708 ت٨لا V04 3202 تجلين 

P11 ٟ7146 ٢ًٞب P12 2568 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 481 V08 ٟ3609 ما٧ـا 

P04 ُ1023 اكا P09 ٟ362 ّلٝب 

V09 4193 ٍن٣ي٠ V05 ٟ549 ًيلرب 

P08 1355 كُت C03 107021 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ566 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 1882 ُيلام 

P05 7 ؽ٤اه P07 712  ٝل٣ؿُت 

V02 2990 ينؿ V12 1549 ث٨ُ٤ل 

P02 ٟ1525 اكؿّب P01 265 ا٤٧ام 
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P10ترتت حيذريِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V01 ٟ5403 آي٨ب C04 8665 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P03 2344 ٝجبك٦ّ V11 ِِٞ1264 ا١ـي 

P06 ٟ1098 ٧ٞـا V10 624 ّلٝب١ِب٥ 

 

 ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ًبيل ٧بة٣ تلثت عيـكي٦ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  44-3 ُْ٘ ؿك

 

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ تلثت عيـكي٦ ٧بة ٧بي رليب٦َِ١ٟ  -3-44 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 45-3 ُْ٘ عيـكي٦ ؿك   ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ تلثت ٕل٤ٞ١٥٣ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك 
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 عيـكي٦ تلثت ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-45 ُْ٘ 

 

٧بي ّباليي ١يتي،  ٦ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣عيـكي  ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ تلثت ٤ُ65ؿ ٦ّ  ِٝب٧ـ٥ ٝي

 ٣ ٝقـ١ي اًت. ِّب٣كميُيٞيبيي، ٤ٝاؿ مقايي ٣ 

 ّاب يسد -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 1417771ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

٣ ٢ٓبيـ ثنكٓ  ٧ب ّبكؽب٦١ثي٢ي ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة ينؿ ٦ّ ؿك ٝزب٣كت  اٙٞٚٚي پيَ ٨ًٜ ثبك ثي٠ ُـ٥،

٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (V02)ًبؽتٞب١ي ٤ِّك ٍلاك ؿاكؿ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ

 اًت. ث٨بثبؿ ٣ٝل٣ًت آكيب، ثبىٌ، تيت، اثل٥٤ّ، ٨ٝلين،  ينؿ، ١يل، ثبك ٧بيُبٝ٘ ٨ُل

ّ٘ ؿكٓـ ام  97، ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  ٧42بة ينؿ ثب  ،23-3 رـ٣ٗ ثب  ٝغبثٌ

 .ثبُـ ي٧ٝبة ينؿ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ينؿ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ينؿ ٧بة ٧بي رليبٟ - 23-3 رـ٣ٗ 

V02يسد

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

 139 ٝيب٦١ 67 2697 ًبكي 10

 1311 ايلا٨ِ١ل 77 952 ث٨ِ٨ل 13
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V02يسد

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

 696 صبث٨بك 78 283 ُب٧ل٣ؿ 15

 6223 ريلىت 80 3513 ٝلّني(ًب٥٣ )اًتبٟ  20

 6120 كى٢ٌزبٟ 82 475 مك١ـي٦ 21

 1351 مك١ـ 83 272 ثز٤٢كؿ 30

 2575 ٨ُلثبثِ 84 85 ُيل٣اٟ 31

 1949 ىٌب 90 686 ١يِبث٤ك 35

 1543 ر٨لٛ 91 382 ٤ٍصبٟ 37

 963  ىيل٣مآثبؿ 92 497 ًجن٣اك 39

 1001 ؿاكاة 93 1371 ًلؽي 40

V02 390 آثبؿاٟ 100 1045940 ينؿ 

 263 ؽل٨ِٝل 103 1211 آثبؿ ١زو 51

 541 ث٨ج٨بٟ 107 2828 ّبُبٟ 52

 831 ٨ُلّلؿ 108 1393 ٨ُلضب 53

 865 ثل٣ر٠ 109 7414 ٝاليل 55

 469 آثبؿ ؽلٛ 111 606 ٨١ب١٣ـ 56

 749 ثل٣رلؿ 112 4743 م١زبٟ 57

 1162 ؿ٣ك٣ؿ 113 1059 اث٨ل 58

 439 ملة آثبؿ اًالٛ 118 2936 اكؿثي٘ 59

 665 ٍل٥٣ 120 1072 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييينؿ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  46-3 ُْ٘ ؿك 



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

110 
 

 

 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييينؿ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-46 ُْ٘ 

ثب  ثتلتيت ٣ آي٨بٟ ٧بي ٝل٣ؿُت ٧بةآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.  ٧ب ٧بة ًبيل ٣ ينؿ ٧بة ٧بي رليبٟ 24-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيعزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ٨ًٜ ام ثيِتلي٠  ؿكٓـ، ٣16  17

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ ينؿ ٧بة ٧بي رليبٟ -24-3 رـ٣ٗ 

V02يسد

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ33123 ت٨لا V04 5483 تجلين 

P11 ٟ7413 ٢ًٞب P12 3324 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 18858 V08 ٟ4109 ما٧ـا 

P04 ُ2338 اكا P09 ٟ13455 ّلٝب 

V09 7000 ٍن٣ي٠ V05 ٟ6162 ًيلرب 

P08 3801 كُت C03 18052 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ3395 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 16746 ُيلام 

V03 6497 ٨ِٝـ P07 49951  ٝل٣ؿُت 

P05 1139 ؽ٤اه V12 3570 ث٨ُ٤ل 

P10 5372 تلثت عيـكي٦ P01 2826 ا٤٧ام 
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V02يسد

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V01 ٟ49077 آي٨ب C04 21793 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P03 7983 ٝجبك٦ّ V11 ِِٞ2594 ا١ـي 

P06 ٟ2607 ٧ٞـا V10 3450 ّلٝب١ِب٥ 

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب  ًبيل ٧بة٣ ينؿ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  47-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧ب ًبيل ٧بة٣ ينؿ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-47 ُْ٘ 

ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ينؿ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-48 
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 ّاي وااليي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي

 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ينؿ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-48 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت. ٧ٞض٢ي٠ تَليجب  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ينؿ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ30ؿ ٦ّ  ِٝب٧ـ٥ ٝي

، ٤ٝاؿ مقايي، ِّب٣كمي ٧بي ّباليي ٝقـ١ي، ّبال٧بي ًبؽتٞب١ي ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ينؿ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ 55

 اؽتٔبٓي ؿك اي٠ ٝلّن اًتَلاك يبثـ. ثبيٌت تز٨ينات ٙزٌتيْي ؿاٝي اًت ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٝي ٣

 ّاب اردماى -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 992288ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

٧ٞض٢ي٠ اي٠  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P02)ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة اكؿّبٟ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ

 اًت. بٟاكؿّپ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل 

ّ٘ ؿكٓـ ام  83، ثي٠  اي٠ ام ٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت. ٣26 اًپ٤ُ  ٧48بة اكؿّبٟ ثب  ،25-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة اكؿّبٟ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ اكؿّبٟ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ اكؿّبٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -25-3 رـ٣ٗ 

P02اردماى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 93 اث٨ل 58 9 ىيل٣م٥٤ّ 2

 41 اكؿثي٘ 59 86 كثبط ّليٜ 3

 682 آثبؿ ثٌتبٟ 63 36 اًال٨ِٝل 4
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P02اردماى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 86 ٝيب٦١ 67 60 ٣كاٝي٠ 5

 43 ايلا٨ِ١ل 77 156 ّلد 6

 404 صبث٨بك 78 260 ًبكي 10

 89 ريلىت 80 34 ث٨ِ٨ل 13

 116 كى٢ٌزبٟ 82 31 ُب٧ل٣ؿ 15

 753 مك١ـ 83 229 ٕلٌٝبك 16

 604 ٨ُلثبثِ 84 1533 مك١ـي٦ 21

 376 ىٌب 90 39 ثز٤٢كؿ 30

 45 ر٨لٛ 91 3 ُيل٣اٟ 31

 28  ىيل٣مآثبؿ 92 225 ١يِبث٤ك 35

 38 ؿاكاة 93 21 ٤ٍصبٟ 37

 9 آثبؿاٟ 100 359 ًجن٣اك 39

 2 ؽل٨ِٝل 103 12 ًلؽي 40

 352 ٨ُلّلؿ 108 126350 ٝيجـ 44

P02 ٟ238 ثل٣ر٠ 109 720768 اكؿّب 

 15 يب٤ًد 110 281 آثبؿ ١زو 51

 239 آثبؿ ؽلٛ 111 820 ّبُبٟ 52

 627 ثل٣رلؿ 112 1875 ٨ُلضب 53

 267 ؿ٣ك٣ؿ 113 5524 ٝاليل 55

 6 ملة آثبؿ اًالٛ 118 36 ٨١ب١٣ـ 56

 262 ٍل٥٣ 120 210 م١زبٟ 57

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيياكؿّبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  49-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيياكؿّبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-49 ُْ٘ 

 ثب ٧بة ٝل٣ؿُتآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.  26-3 رـ٣ٗ ؿك  ٧ب ٧بة ًبيل ٣ اكؿّبٟ ٧بة ٧بي رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 

 .ؿ٧ـ ٝيعزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ٨ًٜ ثيِتلي٠ ؿكٓـ،  51

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ اكؿّبٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -26-3 رـ٣ٗ 

P02اردماى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ3951 ت٨لا V04 2140 تجلين 

P11 ٟ3694 ٢ًٞب P12 828 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 8979 V08 ٟ728 ما٧ـا 

P04 ُ199 اكا P09 ٟ500 ّلٝب 

V09 1812 ٍن٣ي٠ V05 ٟ7882 ًيلرب 

P08 1210 كُت C03 5547 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ141 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 1263 ُيلام 

V03 751 ٨ِٝـ P07 60025  ٝل٣ؿُت 

P05 121 ؽ٤اه V12 453 ث٨ُ٤ل 

P10 4344 تلثت عيـكي٦ P01 2260 ا٤٧ام 
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P02اردماى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V01 ٟ339 آي٨ب C04 4319 ؽٞي٢ي اٝبٛ ث٢ـك 

P03 1910 ٝجبك٦ّ V11 ِِٞ1944 ا١ـي 

P06 ٟ397 ٧ٞـا V10 1732 ّلٝب١ِب٥ 

 

 ٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ًبيل ٧بة٣ اكؿّبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  50-3 ُْ٘  ؿك

 

 ٧ب ًبيل ٧بة٣ اكؿّبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-50 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 51-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ اكؿّبٟ ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

116 
 

 
 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ اكؿّبٟ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ - 3-51 ُْ٘ 

ّباليي ٝقـ١ي،   ٧بي ث٦ ٕل٥٣ ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ اكؿّبٟ ٝلث٤ط ٤ُ50ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

٧ٞض٤ٟ ٝقـٟ صبؿك٤ٚٝ، ؿك اي٠ پ٦٢٨ ك٣ؿ ثب ٣ر٤ؿ ٓبعجبٟ فٞـ٥ ثبك  ٦ّ ا١تؾبك ٝي ع٤ك ٧ٞبٟىٚني ٣ ًبؽتٞب١ي اًت ٣ 

 ٝقـ١ي اًت. ٤ٝاؿي اي٠ ٝلّن ٝلث٤ط ث٦  ثي٢ي ُـ٥ ٨ًٜ فٞـ٥ ثبك پيَ

 ّاب اصفْاى -3-2-4-1

ًبٙيب٦١ ٝغبًج٦  TEU 2025197ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

اٙٞٚٚي  ٣ ١ين عزٜ ٍبث٘ ت٤ر٦ ثبك ثي٠ ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة آي٨بٟ ٦ّ ؿك ٝزب٣كت ٢ٓبيـ ثنكٓ ٤ِّك ٍلاك ؿاكؿ

٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (V01)، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِاي٠ ٧بة

 اًت. ؽ٤ك آثبؿ ٣ ٨ُل، ؿ٣ٙت بٟ، ١بيي٠، ُب٧ي٠ٟ، اكؿًتآي٨بٟ، ث٨بكًتب

ؿكٓـ ام  73، ثي٠  ام اي٠ ؿك اكتجبط اًت.٧بة ؿيٖل  27اًپ٤ُ ٣  ٧48بة آي٨بٟ ثب  ،27-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة آي٨بٟ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ آي٨بٟ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ ّ٘ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ آي٨بٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -27-3 رـ٣ٗ 

V01اصفْاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 6080 اث٨ل 58 1459 كثبط ّليٜ 3

 4084 اكؿثي٘ 59 12484 ًبكي 10
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V01اصفْاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 3828 آثبؿ ثٌتبٟ 63 3540 ث٨ِ٨ل 13

 1457 ٝيب٦١ 67 7475 ُب٧ل٣ؿ 15

 4639 ريلىت 80 1990 ٕلٌٝبك 16

 1479 كى٢ٌزبٟ 82 19413 ؽٞي٠ 18

 33412 مك١ـ 83 9564 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

 5278 ىٌب 90 1816 مك١ـي٦ 21

 3290 ر٨لٛ 91 7428 ث٢ـكا١نٙي 25

 1869  ىيل٣مآثبؿ 92 1536 ال٧يزبٟ 26

 1580 ؿاكاة 93 2161 ١يِبث٤ك 35

 2024 آثبؿاٟ 100 1574 ًجن٣اك 39

 1940 ؽل٨ِٝل 103 516 ًلؽي 40

V01 ٟ3111 ٨ُلّلؿ 108 991284 آي٨ب 

 363 ثل٣ر٠ 109 110500 ٨ُل ي٢يؽٞ 47

 1180 يب٤ًد 110 30949 ٨ُل ٠يمك 49

 2971 آثبؿ ؽلٛ 111 19983 ى٤الؿ٨ُل 50

 3965 ثل٣رلؿ 112 13624 آثبؿ ١زو 51

 20005 ؿ٣ك٣ؿ 113 3918 ّبُبٟ 52

 2116 ٧٤ّـُت 114 651 ٨ُلضب 53

 1019 ملة آثبؿ اًالٛ 118 3820 ٝاليل 55

 2323 ٢٢ًـد 119 5235 ٨١ب١٣ـ 56

 10883 ٍل٥٣ 120 6131 م١زبٟ 57

 

 ُـ٥ اًت.تلًيٜ  52-3 ُْ٘ ؿك  ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبآي٨بٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييآي٨بٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-52 ُْ٘ 

 

٦ ث اٝبٛ ؽٞي٢يث٢ـك  ٧بي ت٨لاٟ ٣ آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٧بة٧ب  ٧بي ٧بة آي٨بٟ ٣ ًبيل ٧بة رليبٟ 28-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘  ،يؿكٓـ ٣12  16 ٨ًٜ تلتيت ثب

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ آي٨بٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -28-3 رـ٣ٗ 

V01اصفْاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ98689 ت٨لا V04 22903 تجلين 

P11 ٟ8273 ٢ًٞب P12 18209 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 11488 V08 ٟ6058 ما٧ـا 

P04 ُ25454 اكا P09 ٟ4254 ّلٝب 

V09 22491 ٍن٣ي٠ V05 ٟ37415 ًيلرب 

P08 4102 كُت C03 55236 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ4618 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 15663 ُيلام 

V03 14540 ٨ِٝـ P07 44306  ٝل٣ؿُت 

P05 15803 ؽ٤اه V12 14626 ث٨ُ٤ل 

P10 6025 تلثت عيـكي٦ P01 20982 ا٤٧ام 
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V01اصفْاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V02 30802 ينؿ C04 79502 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P02 ٟ280 اكؿّب V11 ِِٞ17396 ا١ـي 

P03 39368 ٝجبك٦ّ V10 12312 ّلٝب١ِب٥ 

P06 ٟ4443 ٧ٞـا    

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 53-3 ُْ٘ ؿك ٧ب  ًبيل ٧بة٣ آي٨بٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 

 

 ٧ب ًبيل ٧بة٣ آي٨بٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-53 ُْ٘ 

٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ آي٨بٟ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-54 ُْ٘ 
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 ّاي وااليي گشٍُب( سْن تاس  الوللي الف( سْن تاس تيي

 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ آي٨بٟ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-54 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت.  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ آي٨بٟ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ20ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

٧بي ّباليي ١يتي، ًبؽتٞب١ي، ّبال٧بي  ٧بة ٙزٌتيِ آي٨بٟ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك  ٧50ٞض٢ي٠ ثيَ ام 

 اي٠ ٤ٝض٤ؿ ؿك علاعي ًبيت ٝلث٤ط ث٦ اي٠ ٝلّن ٝالعؾ٦ ٤ُؿ. ايي ٣ ِّب٣كمي اًت ٦ّ المٛ اًت٤ٝاؿ مق ،ىٚني

 ّاب ّوذاى -3-2-4-1

ثي٢ي  پيَ ًبٙيب٦١ TEU 523615ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

٧ٞض٢ي٠ اي٠  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P06)ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة ٧ٞـاٟ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ

 اًت. ىب٢ٝي٠ ٧ٞـاٟ، ث٨بك، كمٟ، ّج٤ؿك آ٢٧ٔ ٣پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي 

عزٜ ّ٘ ؿكٓـ ام  53، ثي٠ ام اي٠  ٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت. 26اًپ٤ُ ٣  ٧51بة ٧ٞـاٟ ثب  ،29-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة ٧ٞـاٟ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ٧ٞـاٟ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ٧ٞـاٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -29-3 رـ٣ٗ 

P06ّوذاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 1263 ب١ـ٣آةيٝ 73 491 كثبط ّليٜ 3

 3956 ث٤ّبٟ 74 1732 ًبكي 10

 1759 ريلىت 80 841 ث٨ِ٨ل 13
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P06ّوذاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 289 كى٢ٌزبٟ 82 194 ُب٧ل٣ؿ 15

 88 مك١ـ 83 1198 ٕلٌٝبك 16

 131 ىٌب 90 6875 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

 658 ر٨لٛ 91 1004 مك١ـي٦ 21

 319  ىيل٣مآثبؿ 92 9162 تبٌّتبٟ 23

 105 ؿاكاة 93 1557 ك٣ؿثبك 27

 833 آثبؿاٟ 100 3244 ١يِبث٤ك 35

 495 ؽل٨ِٝل 103 1493 ًجن٣اك 39

 156 ٨ُلّلؿ 108 1789 ًلؽي 40

 316 ثل٣ر٠ 109 1412 آثبؿ ١زو 51

 250 آثبؿ ؽلٛ 111 529 ّبُبٟ 52

 2223 ثل٣رلؿ 112 597 ٨ُلضب 53

P06 ٟ750 ؿ٣ك٣ؿ 113 196853 ٧ٞـا 

 333 ٧٤ّـُت 114 7934 ٝاليل 55

 1032 ايالٛ 115 5540 ٨١ب١٣ـ 56

 734 ملة آثبؿ اًالٛ 118 9083 م١زبٟ 57

 771 ٢٢ًـد 119 17313 اث٨ل 58

 33850 ٍل٥٣ 120 1917 اكؿثي٘ 59

 35201 ثيزبك 121 1175 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 4146 ٝلي٤اٟ 122 120 ٝيب٦١ 67

 8545 ًَن 123 326 ١َـ٥ 69

 114 ثب٦١ 124 78 پيلا٨ِ١ل 70

    777 ٨ٝبثبؿ 71

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 53-3 ُْ٘ ؿك  ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثب٧ٞـاٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي٧ٞـاٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-55 ُْ٘ 

ث٦  اٝبٛ ؽٞي٢ي٧بي ت٨لاٟ ٣ ث٢ـك  ٧بةآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٧ب  ٧بي ٧بة ٧ٞـاٟ ٣ ًبيل ٧بة رليبٟ 30-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيؿكٓـ، ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘  ٣19  22تلتيت ثب 

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ ٧ٞـاٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -30-3 رـ٣ٗ 

P06ّوذاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ32871 ت٨لا P03 3668 ٝجبك٦ّ 

P11 ٟ5576 ٢ًٞب V04 9858 تجلين 

V07 ٍٜ 2098 P12 1446 ٝلام٦ 

P04 ُ1576 اكا V08 ٟ126 ما٧ـا 

V09 396 ٍن٣ي٠ P09 ٟ3696 ّلٝب 

P08 2619 كُت V05 ٟ7963 ًيلرب 

V13 ٟ1438 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 7943 ث٢ـكفجبى 

V03 4843 ٨ِٝـ V06 1515 ُيلام 

P05 11 ؽ٤اه P07 1989  ٝل٣ؿُت 

P10 1164 تلثت عيـكي٦ V12 1631 ث٨ُ٤ل 
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P06ّوذاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V02 2505 ينؿ P01 4196 ا٤٧ام 

P02 ٟ3783 اكؿّب C04 28203 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

V01 ٟ12653 آي٨ب V11 ِِٞ7420 ا١ـي 

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 56-3 ُْ٘ ؿك ٧ب  ًبيل ٧بة٣ ٧ٞـاٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 

 

 ٧ب ًبيل ٧بة٣ ٧ٞـاٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-56 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 57-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ ٧ٞـاٟ ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٧ٞـاٟ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-57 ُْ٘ 

٧بي ّباليي ٤ٝاؿ  ِ ٧ٞـاٟ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتي ٤ُ25ؿ ٦ّ ثيَ ام  ٝالعؾ٦ ٝي

، ِّب٣كميُبٝ٘ ٦ً ٕل٥٣ ّباليي ٤ٝاؿ مقايي ٣  ،ؿكٓـ ٨ًٜ ّ٘ ثبك 60ع٤كي٦ْ ثيَ ام  ث٦اًت  ِّب٣كميمقايي ٣ 

 ٝقـ١ي ٣ ًيٞبٟ اًت.

 ّاب هثارمِ -3-2-4-2

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 895553ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

٧ٞض٢ي٠ اي٠  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P03)ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة ٝجبك٦ّ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ

 پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل ٝجبك٦ّ اًت.

ّ٘ ؿكٓـ ام  67، ثي٠ ام اي٠ ٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  ٧50بة ٝجبك٦ّ ثب  ،31-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة ٝجبك٦ّ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ٝجبك٦ّ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ٝجبك٦ّ ٧بة ٧بي رليبٟ -31-3 رـ٣ٗ 

P03هثارمِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 21 ٝيب٦١ 67 87 كثبط ّليٜ 3

 468 ريلىت 80 444 ًبكي 10

 251 كى٢ٌزبٟ 82 106 ث٨ِ٨ل 13

 8299 مك١ـ 83 30 ُب٧ل٣ؿ 15
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P03هثارمِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 18 ٨ُلثبثِ 84 823 ؽٞي٠ 18

 1031 ٤١كآثبؿ ٢ٌٞٝي 89 660 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

 413 ىٌب 90 64 مك١ـي٦ 21

 514 ر٨لٛ 91 348 ث٢ـكا١نٙي 25

 173  ىيل٣مآثبؿ 92 132 ال٧يزبٟ 26

 112 ؿاكاة 93 378 ١يِبث٤ك 35

 80 ثلامربٟ 95 31 ًجن٣اك 39

 3409 ٞبٟيٌٝزـًٚ 99 47 ًلؽي 40

 518 آثبؿاٟ 100 2546 ٨ُل ي٢يؽٞ 47

P03 241 ؽل٨ِٝل 103 283435 ٝجبك٦ّ 

 565 ث٨ج٨بٟ 107 58922 ٨ُل ٠يمك 49

 20639 ٨ُلّلؿ 108 7224 ى٤الؿ٨ُل 50

 8128 ثل٣ر٠ 109 2659 آثبؿ ١زو 51

 4026 يب٤ًد 110 562 ّبُبٟ 52

 1225 آثبؿ ؽلٛ 111 9157 ٨ُلضب 53

 383 ثل٣رلؿ 112 43 ٝاليل 55

 613 ؿ٣ك٣ؿ 113 379 ٨١ب١٣ـ 56

 13 ٧٤ّـُت 114 1574 م١زبٟ 57

 103 ملة آثبؿ اًالٛ 118 153 اث٨ل 58

 35 ٢٢ًـد 119 192 اكؿثي٘ 59

 776 ٍل٥٣ 120 71 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 58-3 ُْ٘ ؿك  ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبٝجبك٦ّ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

126 
 

 

 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييٝجبك٦ّ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-58 ُْ٘ 

 ٣17  ٣32 ينؿ ث٦ تلتيت ثب ٧بي ؽ٤اه  ٧بةآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٧ب  رليبٟ ٧بة ٝجبك٦ّ ٣ ًبيل ٧بة 32-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيعزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ٨ًٜ ثيِتلي٠  ؿكٓـ،

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ ٝجبك٦ّ ٧بة ٧بي رليبٟ -32-3 رـ٣ٗ 

P03هثارمِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ7356 ت٨لا V04 1275 تجلين 

P11 ٟ896 ٢ًٞب P12 383 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 705 V08 ٟ299 ما٧ـا 

P04 ُ4738 اكا P09 ٟ35801 ّلٝب 

V09 577 ٍن٣ي٠ V05 ٟ35920 ًيلرب 

P08 332 كُت C03 12718 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ343 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 569 ُيلام 

V03 1653 ٨ِٝـ P07 3497  ٝل٣ؿُت 

P05 137210 ؽ٤اه V12 1034 ث٨ُ٤ل 

P10 892 تلثت عيـكي٦ P01 15128 ا٤٧ام 
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P03هثارمِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V02 72983 ينؿ C04 45459 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P02 ٟ13711 اكؿّب V11 ِِٞ23267 ا١ـي 

V01 ٟ15417 آي٨ب V10 1275 ّلٝب١ِب٥ 

P06 ٟ34 ٧ٞـا P06 ٟ34 ٧ٞـا 

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب  ًبيل ٧بة ثبٝجبك٦ّ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  59-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧ب ًبيل ٧بة٣ ٝجبك٦ّ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-59 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 60-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ ٝجبك٦ّ ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٝجبك٧٦ّبي  ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-60 ُْ٘ 

ّباليي ىٚني،   ٧بي ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ٝجبك٦ّ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٤ُ55ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

ي اي٠ ٝلّن ٝلث٤ط ث٦ ىٚنات  ثي٢ي ُـ٥ ك٣ؿ ثيِتلي٠ ٨ًٜ ثبك پيَ ٦ّ ا١تؾبك ٝي ع٤ك ٧ٞبٟٝقـ١ي ٣ ًيٞب١ي اًت ٣ 

 اًت.

 ّاب تثريس -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 933480ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ تجلينُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة  ٝغبًج٦ ٍبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي ُـ٥، ٨ًٜ ثبك ثي٠

 .٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل تجلين اًت .ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت  (V04)ٙزٌتيِ

 ٣15  53ث٦ تلتيت  ،٠يث  ٠يا ام ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت. ٧بة 27اًپ٤ُ ٣  35ثب  ٧بة تجلين ،33-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 ـ.ثبُ يٝ تجلين ٣ ٝل١ـ ٧بي ٨ُل٧بي پ٦٢٨ٝلث٤ط ث٦ اكتجبط ثب  ٧بة تجلينثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ ام ّ٘ ٓـ ؿك

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ تجلين ٧بة ٧بي رليبٟ -33-3 رـ٣ٗ 

V04تثريس

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 10220 آثبؿ ثٌتبٟ 63 8362 ًبكي 10

 4932 ا٧ل 64 762 ث٨ِ٨ل 13

 6986 ٝيب٦١ 67 580 ُب٧ل٣ؿ 15
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V04تثريس

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 60672 اك٣ٝي٦ 68 688 مك١ـي٦ 21

 180 ١َـ٥ 69 8026 تبٌّتبٟ 23

 1006 پيلا٨ِ١ل 70 18236 ث٢ـكا١نٙي 25

 482 ٨ٝبثبؿ 71 807 ال٧يزبٟ 26

 68 ب١ـ٣آةيٝ 73 1578 ١يِبث٤ك 35

 1157 ث٤ّبٟ 74 466 ًجن٣اك 39

 1751 ثل٣ر٠ 109 837 ًلؽي 40

 492 آثبؿ ؽلٛ 111 2409 ّبُبٟ 52

 1951 ؿ٣ك٣ؿ 113 570 ٨١ب١٣ـ 56

 802 ملة آثبؿ اًالٛ 118 9925 م١زبٟ 57

 727 ٍل٥٣ 120 10273 اث٨ل 58

 1343 ثيزبك 121 36133 اكؿثي٘ 59

V04 194 ٝلي٤اٟ 122 183236 تجلين 

 32 ثب٦١ 124 70772 آفك٨ُل 61

    85043 ٝل١ـ 62

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييتجلين ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  61-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييتجلين ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-61 ُْ٘ 

٧بي ت٨لاٟ ٣ ٧بةآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.  34-3 رـ٣ٗ ؿك  ٧ب٧بة ًبيل ٣ تجلين ٧بة ٧بي رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘  ؿكٓـ، ٣11  29 ٨ًٜ ث٦ تلتيت ثب اٝبٛ ؽٞي٢يث٢ـك 

 ٧ب٧بة ًبيل ٣ تجلين ٧بة ٧بي رليبٟ -34-3 رـ٣ٗ 

V04تثريس

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ114704 ت٨لا P06 ٟ7673 ٧ٞـا 

P11 ٟ9412 ٢ًٞب P12 1015 ٝلام٦ 

V07 ٍٜ 11816 V08 ٟ5318 ما٧ـا 

P04 ُ9650 اكا P09 ٟ4433 ّلٝب 

V09 24982 ٍن٣ي٠ V05 ٟ562 ًيلرب 

P08 7460 كُت C03 31844 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ3370 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 9589 ُيلام 

V03 11951 ٨ِٝـ P07 6062  ٝل٣ؿُت 

P05 15 ؽ٤اه V12 11011 ث٨ُ٤ل 

P10 2655 تلثت عيـكي٦ P01 6951 ا٤٧ام 
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V04تثريس

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V02 11475 ينؿ C04 42948 ؽٞي٢ي اٝبٛ ث٢ـك 

P02 ٟ5263 اكؿّب V11 ِِٞ12791 ا١ـي 

V01 ٟ30219 آي٨ب V10 5809 ّلٝب١ِب٥ 

P03 10916 ٝجبك٦ّ    

 

 .ُـ٥ اًت تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ تجلين ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  62-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧ب ًبيل ٧بة٣ تجلين ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-62 ُْ٘ 

ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ تجلين ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-63 
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 وااليي ّاي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي
 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ تجلين اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-63 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت. ٧ٞض٢ي٠  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ تجلين ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ40ؿ ٦ّ تَليجب  ِٝب٧ـ٥ ٝي

، ٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي، ِّب٣كمي، ؿاٝي، ىٚنات تجلين ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ 55ثيَ ام 

 مقايي ٣ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي اًت. ٤ٝاؿتلّيجبت ١يتي ٣ پتل٣ُيٞي اًت ٣ ثيِتلي٠ ٨ًٜ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ّباليي 

 ّاب هراغِ -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 364167ؽلىيت فْٞٚلؿي ؿًت آٝـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى  ثب ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ث٦

٧ٞض٢ي٠ اي٠  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P12)ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة ٝلام٦، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ

 پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل ٝلام٦ اًت.

٣  31ث٦ تلتيت  ،٠يث  ٠يا امؿك اكتجبط اًت. ٧بة ؿيٖل  27اًپ٤ُ ٣  ٧37بة ٝلام٦ ثب  ،35-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ يٝ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ٝلام٦ ٣ ث٤ّبٟٝلث٤ط ث٦ اكتجبط  ٧بة ٝلام٦ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ ام ّ٘ ٓـ ؿك 14

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ٝلام٦ ٧بة ٧بي رليبٟ -35-3 رـ٣ٗ 

P12هراغِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 6081 ث٢بة 66 2140 ًبكي 10

 6535 ٝيب٦١ 67 324 ث٨ِ٨ل 13

 3040 اك٣ٝي٦ 68 120 ُب٧ل٣ؿ 15
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P12هراغِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 4964 ١َـ٥ 69 229 مك١ـي٦ 21

 7118 پيلا٨ِ١ل 70 1884 تبٌّتبٟ 23

 16397 ٨ٝبثبؿ 71 13015 ث٢ـكا١نٙي 25

 19260 ٝيب١ـ٣آة 73 412 ال٧يزبٟ 26

 32041 ث٤ّبٟ 74 449 ك٣ؿثبك 27

 330 ثل٣ر٠ 109 1119 ١يِبث٤ك 35

 25 آثبؿ ؽلٛ 111 74 ًجن٣اك 39

 296 ؿ٣ك٣ؿ 113 906 ّبُبٟ 52

 130 ملة آثبؿ اًالٛ 118 51 ٨١ب١٣ـ 56

 5460 ٢٢ًـد 119 3366 م١زبٟ 57

 316 ٍل٥٣ 120 2186 اث٨ل 58

 5804 ثيزبك 121 6400 اكؿثي٘ 59

 874 ٝلي٤اٟ 122 5958 آفك٨ُل 61

 4675 ًَن 123 1452 ٝل١ـ 62

 361 ثب٦١ 124 3000 آثبؿ ثٌتبٟ 63

P12 70044 ٝلام٦    

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبٝلام٦ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  64-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييٝلام٦ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-64 ُْ٘ 

 

٧بي ت٨لاٟ ٣  ٧بةآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٧ب  ٧بي ٧بة ٝلام٦ ٣ ًبيل ٧بة رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦  36-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيعزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ٨ًٜ ثيِتلي٠  ؿكٓـ، ٣14  24ث٦ تلتيت ثب  اٝبٛ ؽٞي٢يث٢ـك 

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ ٝلام٦ ٧بة ٧بي رليبٟ -36-3 رـ٣ٗ 

P12هراغِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ31098 ت٨لا P06 ٟ1899 ٧ٞـا 

P11 ٟ4935 ٢ًٞب V04 2615 تجلين 

V07 ٍٜ 4811 V08 ٟ855 ما٧ـا 

P04 ُ4978 اكا P09 ٟ1283 ّلٝب 

V09 5124 ٍن٣ي٠ V05 ٟ1028 ًيلرب 

P08 1050 كُت C03 5841 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ1211 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 3018 ُيلام 

V03 4491 ٨ِٝـ P07 907  ٝل٣ؿُت 

P05 5 ؽ٤اه V12 1508 ث٨ُ٤ل 

P10 2176 تلثت عيـكي٦ P01 4101 ا٤٧ام 
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P12هراغِ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V02 6178 ينؿ C04 18417 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P02 ٟ5665 اكؿّب V11 ِِٞ3258 ا١ـي 

V01 ٟ12947 آي٨ب V10 959 ّلٝب١ِب٥ 

P03 816 ٝجبك٦ّ    

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 65-3 ُْ٘ ؿك ٧ب  ًبيل ٧بة ثبٝلام٦ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 

 

 ٧بًبيل ٧بة٣ ٝلام٦ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-65 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 66-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلام٦ ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٝلام٧٦بي  ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-66 ُْ٘ 

٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي،  ط ث٦ ٕل٥٣ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ٝلام٦ ٝلث٤ ٤ُ60ؿ ٦ّ ثيَ ام  ٝالعؾ٦ ٝي

ي علاعي ًبيت  ِّب٣كمي، ىٚني ٣ ًبؽتٞب١ي اًت ٦ّ المٛ اًت تز٨ينات ٙزٌتيْي اؽتٔبٓي ٤ٝكؿ ١يبم ؿك ٝلع٦ٚ

 ٝلّن ٙزٌتيِ ٝـ ١ؾل ٍلاك ٕيلؿ.

 زاّذاىّاب  -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 684095ؽلىيت فْٞٚلؿي  اًبى٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل  ؿًت آٝـ٥ ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ث٦ثب 

، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ما٧ـاُٟـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة  ٝغبًج٦ٍبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي  ُـ٥، ٨ًٜ ثبك ثي٠

 اًت. ٝيلرب٥٣ ما٧ـاٟ، ؽبٍ ٨٣ل٧بي ٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ُ .ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت  (V08)ٙزٌتيِ

، ا٧ـا٧ٟبي م پ٦٢٨ ثي٠ اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  27اًپ٤ُ ٣  14ثب  ٧بة ما٧ـاٟ ،37-3 رـ٣ٗ  ٝغبثٌ ثب

٧ب كا ُبٝ٘ ؿكٓـ ام ّ٘ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثي٠ ٧بة ما٧ـاٟ ٣ ًبيل اًپ٤ُ ٣11  18، 52 صبث٨بك ٣ ماث٘ ث٦ تلتيت

 .ـ١٤ُ يٝ

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ما٧ـاٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -37-3 رـ٣ٗ 

V08زاّذاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 1396 ّبُبٟ 52

 596 ٨١ب١٣ـ 56
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V08زاّذاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

V08 ٟ126293 ما٧ـا 

 26061 ماث٘ 76

 25930 ايلا٨ِ١ل 77

 44235 صبث٨بك 78

 6009 ريلىت 80

 9495 كى٢ٌزبٟ 82

 151 مك١ـ 83

 3540 ىٌب 90

 2016 ر٨لٛ 91

 1174 ؿاكاة 93

 185 آثبؿ ؽلٛ 111

 389 ؿ٣ك٣ؿ 113

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 67-3 ُْ٘ ؿك  ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبما٧ـاٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 

 

 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييما٧ـاٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-67 ُْ٘ 

٧بي ٧بةآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.  38-3 رـ٣ٗ ؿك ٧ب  ٧بي ٧بة ما٧ـاٟ ٣ ًبيل ٧بة رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 
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ؿكٓـ، ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا  ٣15 15، 16 ،19ث٦ تلتيت ثب ت٨لاٟ ٣ آي٨بٟ  ،ّلٝبٟ ،ث٢ـكفجبى

 .ـ٢ؿ٧ ٝيتِْي٘ 

 ٧ب٧بة ًبيل ٣ ما٧ـاٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -38-3 رـ٣ٗ 

V08زاّذاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ61856 ت٨لا P06 ٟ2356 ٧ٞـا 

P11 ٟ4358 ٢ًٞب V04 10837 تجلين 

V07 ٍٜ 16900 P12 1725 ٝلام٦ 

P04 ُ10282 اكا P09 ٟ67952 ّلٝب 

V09 8042 ٍن٣ي٠ V05 ٟ1579 ًيلرب 

P08 1064 كُت C03 78784 ث٢ـكفجبى 

FV17 ٟ5005 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 16586 ُيلام 

V03 17415 ٨ِٝـ P07 4875  ٝل٣ؿُت 

P05 1779 ؽ٤اه V12 6256 ث٨ُ٤ل 

P10 6949 تلثت عيـكي٦ P01 1933 ا٤٧ام 

V02 15959 ينؿ C04 5728 اٝبٛ ؽٞي٢ي ث٢ـك 

P02 ٟ3019 اكؿّب V11 ِِٞ1074 ا١ـي 

V01 ٟ61020 آي٨ب V10 2072 ّلٝب١ِب٥ 

P03 2816 ٝجبك٦ّ    

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ ما٧ـاٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  68-3 ُْ٘  ؿك
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 ٧بًبيل ٧بة٣ ما٧ـاٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-68 ُْ٘ 

 

ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ما٧ـاٟ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-69 

 
 

 ّاي وااليي گشٍُب( سْن تاس  الوللي الف( سْن تاس تيي
 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ما٧ـاٟ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-69 ُْ٘ 

 

اٙٞٚٚي اًت.  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ما٧ـاٟ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ35ؿ ٦ّ عـ٣ؿا  ِٝب٧ـ٥ ٝي

 ،٧بي ّباليي تلّيجبت ١يتي ٣ پتل٣ُيٞي ٧بة ٙزٌتيِ ما٧ـاٟ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك  ٧60ٞض٢ي٠ ثيَ ام 
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 ٤ٝاؿ مقايي ٣ ِّب٣كمي اًت.

 ّاب مرهاى -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 479349ؽلىيت فْٞٚلؿي ؿًت آٝـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى  ثب ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ث٦

٧ٞض٢ي٠ اي٠  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P09)ٙزٌتيُِـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة ّلٝبٟ، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ 

 اًت. ١لٝبُيل ٣ ّلٝبٟ، ثلؿًيل، ثٜ، ٝغٞـآثبؿ كيٖبٟ، ى٨لدپ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي 

ّ٘ ؿكٓـ ام  90، ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  27اًپ٤ُ ٣  29ثب  ٧بة ّلٝبٟ ،39-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة ّلٝبٟ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ّلٝبٟ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ّلٝبٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -39-3 رـ٣ٗ 

P09مرهاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 402 صبث٨بك 78 242 ث٨ِ٨ل 13

 267106 ّلٝبٟ P09 38 ثز٤٢كؿ 30

 7075 ريلىت 80 19 ُيل٣اٟ 31

 13241 مك١ـ 83 470 ١يِبث٤ك 35

 338 ٨ُلثبثِ 84 195 ٤ٍصبٟ 37

 1325 ىٌب 90 182 ًجن٣اك 39

 345 ر٨لٛ 91 44 ًلؽي 40

 95  ىيل٣مآثبؿ 92 772 آثبؿ ١زو 51

 141 ؿاكاة 93 1005 ّبُبٟ 52

 380 ٨ُلّلؿ 108 206 ٨ُلضب 53

 255 ثل٣ر٠ 109 119 ٨١ب١٣ـ 56

 60 آثبؿ ؽلٛ 111 653 م١زبٟ 57

 101 ثل٣رلؿ 112 263 اكؿثي٘ 59

 166 ؿ٣ك٣ؿ 113 27 ٝيب٦١ 67

    811 ايلا٨ِ١ل 77

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبّلٝبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  70-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبّلٝبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-70 ُْ٘ 

٧بي  ٧بة. آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت ٧ب ٧بي ٧بة ّلٝبٟ ٣ ًبيل ٧بة رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦  40-3 رـ٣ٗ  ؿك

 ؿكٓـ، ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ 14 ٣ 16، 18، ت٨لاٟ ٣ ًيلربٟ ث٦ تلتيت ثب ث٢ـكفجبى

 .ـ٢ؿ٧ ٝي

 ٧ب٧بة ًبيل ٣ ّلٝبٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -40-3 رـ٣ٗ 

P09مرهاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ28350 ت٨لا P06 ٟ4061 ٧ٞـا 

P11 ٟ2741 ٢ًٞب V04 1308 تجلين 

V07 ٍٜ 6468 P12 3978 ٝلام٦ 

P04 ُ1046 اكا V08 ٟ1520 ما٧ـا 

V09 4138 ٍن٣ي٠ V05 ٟ2207 ًيلرب 

P08 1373 كُت C03 24361 ث٢ـكفجبى 

V13 ٟ1556 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 31493 ُيلام 

V03 7304 ٨ِٝـ P07 6076  ٝل٣ؿُت 

P05 1099 ؽ٤اه V12 2932 ث٨ُ٤ل 
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P09مرهاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

P10 1434 تلثت عيـكي٦ P01 1317 ا٤٧ام 

V02 8146 ينؿ C04 7575 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P02 ٟ4450 اكؿّب V11 ِِٞ7706 ا١ـي 

V01 ٟ14820 آي٨ب V10 1557 ّلٝب١ِب٥ 

P03 28350 ٝجبك٦ّ    

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ ّلٝبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  71-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧بًبيل ٧بة٣ ّلٝبٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-71 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 72-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ ّلٝبٟ ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ّلٝبٟ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-72 ُْ٘ 

ّباليي تلّيجبت ١يتي ٣ ٧بي  ٤ُؿ ٦ّ فٞـ٥ ثبك فج٤كي ام ٝلّن ٙزٌتيِ ّلٝبٟ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٝالعؾ٦ ٝي

 ٣ ىٚنات اًت. ِّب٣كمي ،ُيٞيبيي، ٤ٝاؿ مقايي

 ّاب ظيرجاى -3-2-4-1

ًبٙيب٦١  TEU 909597ؽلىيت فْٞٚلؿي  ٝج٢بي٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل  ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ٤ٓكت ٕلىت٦ثب 

٢ٓبيـ تزبكي ٣ ٝقـ١ي ٝزب٣كت ٧بة ًيلربٟ ثب ُـ٥ ٣  ٝغبًج٦ ٍبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي ثي٢ي ُـ٥، ٨ًٜ ثبك ثي٠ پيَ

ؿك ١ؾل ٕلىت٦   (V05)، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِؿك ٌٝيل ث٢ـك فجبىٍلاكٕيلي ٣  ٨ٕل ٧ٕ٘ٞض٤ٟ ٝقـٟ 

 اًت. اكم٣ئي٦ ٣ ًيلربٟ، ثبىت، كاثل٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي  .ُـ٥ اًت

ؿكٓـ ام  98، ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  ٧31بة ًيلربٟ ثب  ،41-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة ًيلربٟ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ًيلربٟ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ ّ٘ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ًيلربٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -41-3 رـ٣ٗ 

V05ظيرجاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 1150 ريلىت 80 57 ث٨ِ٨ل 13

 806283 ًيلربٟ V05 99 ثز٤٢كؿ 30

 1016 كى٢ٌزبٟ 82 15 ُيل٣اٟ 31

 1416 مك١ـ 83 479 ١يِبث٤ك 35

 4188 ٨ُلثبثِ 84 369 ٤ٍصبٟ 37
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V05ظيرجاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 750 ث٢ـكفجبى 85 309 ًجن٣اك 39

 2919 ىٌب 90 29 ًلؽي 40

 267 ر٨لٛ 91 376 آثبؿ ١زو 51

 77  ىيل٣مآثبؿ 92 422 ّبُبٟ 52

 1160 ؿاكاة 93 155 ٨ُلضب 53

 106 ٨ُلّلؿ 108 90 ٨١ب١٣ـ 56

 170 ثل٣ر٠ 109 122 م١زبٟ 57

 34 آثبؿ ؽلٛ 111 62 اكؿثي٘ 59

 91 ثل٣رلؿ 112 16 ٝيب٦١ 67

 126 ؿ٣ك٣ؿ 113 115 ايلا٨ِ١ل 77

    522 صبث٨بك 78

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبًيلربٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  73-3 ُْ٘  ؿك

 

 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييًيلربٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-73 ُْ٘ 

٧بي ّلٝبٟ،  . ٧بةُـ٥ اًتآ٣كؿ٥  42-3 رـ٣ٗ ك ؿ٧ب  ًبيل ٧بة ثب٧بي ٧بة ًيلربٟ  رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 
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 ـ.٢ؿ٧ كا تِْي٘ ٝيعزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة ٨ًٜ ؿكٓـ، ثيِتلي٠  ٣10  12، 19ت٨لاٟ ٣ آي٨بٟ ث٦ تلتيت ثب 

 ٧ب٧بة ًبيل ٣ ًيلربٟ ٧بة ٧بي رليبٟ -42-3 رـ٣ٗ 

V05ظيرجاى

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ10170 ت٨لا P06 ٟ836 ٧ٞـا 

P11 ٟ1103 ٢ًٞب V04 1870 تجلين 

V07 ٍٜ 2555 P12 690 ٝلام٦ 

P04 ُ318 اكا V08 ٟ169 ما٧ـا 

V09 1300 ٍن٣ي٠ P09 ٟ16401 ّلٝب 

P08 772 كُت V06 4356 ُيلام 

V13 ٟ1218 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب P07 6448  ٝل٣ؿُت 

V03 4014 ٨ِٝـ V12 1705 ث٨ُ٤ل 

P05 208 ؽ٤اه P01 2826 ا٤٧ام 

P10 598 تلثت عيـكي٦ C04 3276 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

V02 7361 ينؿ V11 ِِٞ367 ا١ـي 

P02 ٟ6123 اكؿّب V10 278 ّلٝب١ِب٥ 

V01 ٟ8527 آي٨ب    

P03 924 ٝجبك٦ّ    

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ ًيلربٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  74-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٧بًبيل ٧بة٣ ًيلربٟ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-74 ُْ٘ 

٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ًيلربٟ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-75 ُْ٘ 

  
 ّاي وااليي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي

 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ًيلربٟ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-75 ُْ٘ 
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اٙٞٚٚي اًت.  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ًيلربٟ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ50ؿ ٦ّ تَليجب  ِٝب٧ـ٥ ٝي

 ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ًيلربٟ ٝلث٤ط ث٦ ؿ٣ ٕل٥٣ ّباليي ٝقـ١ي ٣ ىٚني اًت. ٧50ٞض٢ي٠ 

 ػثاض ّاب تٌذر -3-2-4-1

ٝغبًج٦ ُـ٥، ًبٙيب٦١  TEU 3530163ؽلىيت فْٞٚلؿي عجٌ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثب ت٤ر٦ ث٦ 

ثي٢ي ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت اًتلاتويِ ٧بة ث٢ـكفجبى ث٦ ف٤٢اٟ ؿك٣ام٥ آٚي ٣ك٣ؿ ثبك ث٦ ٤ِّك ام  اٙٞٚٚي پيَ ٨ًٜ ثبك ثي٠

٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (C03)عليٌ ؿكيب، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ٨ُل ٙزٌتيِ

ثٌتِ، ث٢ـكؽٞيل، پبكًيبٟ، ًيليِ ٣ آثبؿ، ؿ٧جبم، ٍِٜ، ٝي٢بة،  ث٢ـكربًِ، ث٢ـك٦ٖ٢ٙ، اث٤ٝ٤ًي، عبريث٢ـكفجبى، 

 اًت. ًلؿُت

 عزٜ ام ّ٘ ،٠يث  ٠يا امبط اًت. ٧بة ؿيٖل ؿك اكتج ٤26ُ ٣ اًپ 19ثب  ث٢ـكفجبى٧بة  ،43-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ 

 .ثبُـ يٝ فجبى ٣ ًيلربٟ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ث٢ـكٓـ ؿك ٣15  72ث٦ تلتيت  فجبى ٧بة ث٢ـكثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ث٢ـكفجبى ٧بة ٧بي رليبٟ -43-3 رـ٣ٗ 

C03تٌذرػثاض

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 849 ًبكي 10

 1976 آثبؿ ١زو 51

 11913 ّبُبٟ 52

 4148 ٨ُلضب 53

 265 ٨١ب١٣ـ 56

 633 صبث٨بك 78

 3174 ريلىت 80

V05 ٟ234825 ًيلرب 

 31974 كى٢ٌزبٟ 82

 68425 مك١ـ 83

C03 1131367 ث٢ـكفجبى 

 18975 ىٌب 90

 15996 ر٨لٛ 91

 1754  ىيل٣مآثبؿ 92

 11568 ؿاكاة 93

 990 ٨ُلّلؿ 108
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C03تٌذرػثاض

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 2223 ثل٣ر٠ 109

 7621 آثبؿ ؽلٛ 111

 14460 ؿ٣ك٣ؿ 113

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 76-3 ُْ٘ ؿك  ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبث٢ـكفجبى ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 

 

 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي فجبى ث٢ـكي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-76 ُْ٘ 
 

٧بي  . ٧بةُـ٥ اًتآ٣كؿ٥  44-3 رـ٣ٗ  ؿك ٧ب ٧بة لي٣ ًب٧بة ث٢ـكفجبى  ي٧ب بٟيرلاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 

عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ٨ًٜ ثيِتلي٠ ؿكٓـ،  17 ٣ 18، 18ؿ ث٦ تلتيت ثب ، ؽ٤اه ٣ ينًيلربٟ

 .ـ٢ؿ٧ ٝي

 ٧ب٧بة ًبيل ٣ ث٢ـكفجبى ٧بة ٧بي رليبٟ -44-3 رـ٣ٗ 

C03تٌذرػثاض

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ57834 ت٨لا P06 ٟ1392 ٧ٞـا 
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C03تٌذرػثاض

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

P11 ٟ12739 ٢ًٞب V04 39083 تجلين 

V07 ٍٜ 145104 P12 11588 ٝلام٦ 

P04 ُ22486 اكا V08 ٟ1364 ما٧ـا 

V09 24897 ٍن٣ي٠ P09 ٟ25484 ّلٝب 

P08 5105 كُت V05 ٟ346154 ًيلرب 

V13 ٟ2007 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V06 51952 ُيلام 

V03 47414 ٨ِٝـ P07 64432  ٝل٣ؿُت 

P05 343888 ؽ٤اه V12 14080 ث٨ُ٤ل 

P10 61684 تلثت عيـكي٦ P01 14641 ا٤٧ام 

V02 328102 ينؿ V11 ِِٞ58301 ا١ـي 

P02 ٟ64626 اكؿّب V10 17902 ّلٝب١ِب٥ 

V01 ٟ129773 آي٨ب    

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ فجبى  ث٢ـكي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  77-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٧بي ٧بة ث٢ـك فجبى ٣ ًبيل ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-77 ُْ٘ 

٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ث٢ـكفجبى ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-78 ُْ٘ 

  
 ّاي وااليي گشٍُب( سْن تاس  الوللي الف( سْن تاس تيي

 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ث٢ـكفجبى اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-78 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت.  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ث٢ـك فجبى ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ95ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

، ٧بي ّباليي ٝقـ١ي، تلّيجبت ١يتي ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ث٢ـك فجبى ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ؿكٓـ ٨ًٜ ٧55ٞض٢ي٠ ثيَ ام 

ثبيٌت تز٨ينات ٙزٌتيْي اؽتٔبٓي ؿك  ٤ٝاؿ مقايي، ِّب٣كمي ٣ ؿاٝي اًت ٦ّ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٝي ،ُيٞيبيي

 ـ.٢اي٠ ٝلّن اًتَلاك يبث

 ّاب ؼيراز -3-2-4-1

ًبٙيب٦١  TEU 840831ؽلىيت فْٞٚلؿي  ٝج٢بي ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل ت٤ر٦ ث٦ ١تبيذ عبٓ٘ ام علط آٝبيَثب 

، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ُيلامُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة  ٝغبًج٦ ٍبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي ثي٢ي ُـ٥، ٨ًٜ ثبك ثي٠ پيَ

 اًت. ٤ّاك ٣ ُيلام، ًل٣ًتب٧ٟٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي  .ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت  (V06)ٙزٌتيِ

ّ٘ ؿكٓـ ام  65، ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  27اًپ٤ُ ٣  33ثب ٧بة ُيلام  45-3 رـ٣ٗ  ٝغبثٌ ثب

 .ثبُـ ي٧ٝبة ُيلام ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ُيلام ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ُيلام ٧بة ٧بي رليبٟ -45-3 رـ٣ٗ 

V06ؼيراز
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 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 17501 ٤١كآثبؿ ٢ٌٞٝي 89 3681 ًبكي 10

 10472 ىٌب 90 1001 ث٨ِ٨ل 13

 20798 ر٨لٛ 91 2004 آثبؿ ١زو 51

 12452  ىيل٣مآثبؿ 92 4061 ّبُبٟ 52

 16326 ؿاكاة 93 3586 ٨ُلضب 53

 2381 ثلامربٟ 95 304 ٨١ب١٣ـ 56

 5342 ف٤ٌٚي٦ 96 849 م١زبٟ 57

 76 ٌٝزـًٚيٞبٟ 99 1916 اث٨ل 58

 3799 ث٨ج٨بٟ 107 991 اكؿثي٘ 59

 1924 ٨ُلّلؿ 108 1087 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 1845 ثل٣ر٠ 109 78 ٝيب٦١ 67

 688 يب٤ًد 110 2561 ريلىت 80

 2976 آثبؿ ؽلٛ 111 1682 كى٢ٌزبٟ 82

 589 ثل٣رلؿ 112 34 مك١ـ 83

 859 ؿ٣ك٣ؿ 113 1062 ٨ُلثبثِ 84

V06 131 ملة آثبؿ اًالٛ 118 290839 ُيلام 

    32409 ّبمك٣ٟ 87

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبُيلام ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  79-3 ُْ٘ ؿك 
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 َٝبٓـ ٨١بيي٣ ٝجبؿي ٣ ُيلام ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-79 ُْ٘ 

٧بي آي٨بٟ ٧بة ُـ٥ اًت. تلًيٜ 46-3 رـ٣ٗ ؿك ٧ب  ٧بي ٧بة ُيلام ٣ ًبيل ٧بة رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 

 .ؿ٧ـ ٝي٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ؿكٓـ، ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ ٣17  ٣19 ت٨لاٟ ث٦ تلتيت ثب 

 ٧ب٧بة ًبيل ٣ ُيلام ٧بة ٧بي رليبٟ -46-3 رـ٣ٗ 

V06ؼيراز

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ67583 ت٨لا P06 ٟ3258 ٧ٞـا 

P11 ٟ2834 ٢ًٞب V04 12672 تجلين 

V07 ٍٜ 10420 P12 3132 ٝلام٦ 

P04 ُ1896 اكا V08 ٟ1562 ما٧ـا 

V09 9801 ٍن٣ي٠ P09 ٟ5479 ّلٝب 

P08 3359 كُت V05 ٟ22232 ًيلرب 

V13 ٟ2189 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 30150 ث٢ـكفجبى 

V03 12745 ٨ِٝـ P07 1539  ٝل٣ؿُت 

P05 808 ؽ٤اه V12 10432 ث٨ُ٤ل 

P10 2259 تلثت عيـكي٦ P01 10673 ا٤٧ام 
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V06ؼيراز

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V02 34759 ينؿ C04 36947 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P02 ٟ11370 اكؿّب V11 ِِٞ4812 ا١ـي 

V01 ٟ72541 آي٨ب V10 1822 ّلٝب١ِب٥ 

P03 14103 ٝجبك٦ّ    

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ ُيلام ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  80-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧بًبيل ٧بة٣ ُيلام ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-80 ُْ٘ 

ُْ٘  ٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ُيلام ؿك ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣اٙٞٚٚي ٣  ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-81 
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 ّاي وااليي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي

 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ُيلام اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-81 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت.  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ُيلام ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ15ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

قايي، ِّب٣كمي، ؿاٝي، ٧بي ّباليي ٤ٝاؿ م ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ُيلام ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٧70ٞض٢ي٠ ثيَ ام 

پتل٣ُيٞي ٣ ًبؽتٞب١ي اًت ٦ّ ١يبم اًت علاعي ًبيت اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ ثب ت٤ر٦ ث٦  ،ىٚنات، تلّيجبت ١يتي

 ٧بي ّباليي علاعي ٤ُؿ. تز٨ينات ٙزٌتيْي ٤ٝكؿ ١يبم اي٠ ٕل٥٣

 ّاب هرٍدؼت -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 492920ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

٧ٞض٢ي٠  ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.  (P07)ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة ٝل٣ؿُت، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ

 اًت. ٨ُل ًقبؿت ث٤ا١بت، اٍٚيـ، اك٢ًزبٟ ٣ ٝل٣ؿُت، آثبؿ٥، ٓيب٨ُل،اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي 

ؿكٓـ ام  95، ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  27اًپ٤ُ ٣  ٧32بة ٝل٣ؿُت ثب  ،47-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة ٝل٣ؿُت ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ٝل٣ؿُت ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ ّ٘ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ٝل٣ؿُت ٧بة ٧بي رليبٟ -47-3 رـ٣ٗ 

P07هرٍدؼت

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 10 مك١ـ 83 211 ًبكي 10

 78 ٨ُلثبثِ 84 202 ث٨ِ٨ل 13

 392032  ٝل٣ؿُت P07 66 ١يِبث٤ك 35
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P07هرٍدؼت

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 2073 ىٌب 90 17 ًجن٣اك 39

 1472 ر٨لٛ 91 8 ًلؽي 40

 5377  ىيل٣مآثبؿ 92 572 آثبؿ ١زو 51

 2002 ؿاكاة 93 335 ّبُبٟ 52

 57 ٌٝزـًٚيٞبٟ 99 2286 ٨ُلضب 53

 606 ث٨ج٨بٟ 107 165 ٝاليل 55

 814 ٨ُلّلؿ 108 147 ٨١ب١٣ـ 56

 416 ثل٣ر٠ 109 90 م١زبٟ 57

 199 يب٤ًد 110 306 اث٨ل 58

 392 آثبؿ ؽلٛ 111 81 اكؿثي٘ 59

 150 ثل٣رلؿ 112 33 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 366 ؿ٣ك٣ؿ 113 20 ٝيب٦١ 67

 29 ملة آثبؿ اًالٛ 118 100 ريلىت 80

    271 كى٢ٌزبٟ 82

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 82-3 ُْ٘ ؿك  ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبٝل٣ؿُت ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييٝل٣ؿُت ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-82 ُْ٘ 

 

٧بي ٧بةآ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.  48-3 رـ٣ٗ ؿك  ٧ب ًبيل ٧بة ثب٧بي ٧بة ٝل٣ؿُت  رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 

عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا ٨ًٜ ؿكٓـ، ثيِتلي٠  14 ٣ 18، 22ث٦ تلتيت ثب  اٝبٛ ؽٞي٢يآي٨بٟ، ينؿ ٣ ث٢ـك 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيتِْي٘ 

 ٧ب٧بة ًبيل ٣ ٝل٣ؿُت ٧بة ٧بي رليبٟ -48-3 رـ٣ٗ 

P07هرٍدؼت

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ6006 ت٨لا P06 ٟ1023 ٧ٞـا 

P11 ٟ730 ٢ًٞب V04 989 تجلين 

V07 ٍٜ 1459 P12 180 ٝلام٦ 

P04 ُ876 اكا V08 ٟ79 ما٧ـا 

V09 1238 ٍن٣ي٠ P09 ٟ362 ّلٝب 

P08 652 كُت V05 ٟ525 ًيلرب 

V13 ٟ388 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 2398 ث٢ـكفجبى 

V03 1218 ٨ِٝـ V06 3174 ُيلام 

P05 16 ؽ٤اه V12 3541 ث٨ُ٤ل 
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P07هرٍدؼت

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

P10 123 تلثت عيـكي٦ P01 735 ا٤٧ام 

V02 14907 ينؿ C04 11185 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P02 ٟ1574 اكؿّب V11 ِِٞ926 ا١ـي 

V01 ٟ17756 آي٨ب V10   

P03 8947 ٝجبك٦ّ    

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ ٝل٣ؿُت ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  83-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧بي ٧بة ٝل٣ؿُت ٣ ًبيل ٧بة٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-83 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 84-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ ٝل٣ؿُت ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ٝل٣ؿُت٧بي  ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-84 ُْ٘ 

 

٧بي ّباليي ٝقـ١ي،  ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ٝل٣ؿُت ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٤ُ70ؿ ٦ّ ثيَ ام  ٝالعؾ٦ ٝي

ؿكٓـ ٨ًٜ ّ٘ ثبك فج٤كي ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣  30ع٤كي٦ْ تَليجب  تلّيجبت ١يتي ٣ ُيٞيبيي اًت ث٦ ،ِّب٣كمي ،٤ٝاؿ مقايي

 ّباليي ٝقـ١ي اًت.

 ّاب تَؼْر -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 552655ؽلىيت فْٞٚلؿي  اًبى٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل  ؿًت آٝـ٥ ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ث٦ ثب

، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ث٨ُ٤لُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة  ٝغبًج٦اٙٞٚٚي  ثبك ثي٠ٍبث٘ ت٤ر٦ ُـ٥، ٨ًٜ 

 اًت. ؽ٤ك٤ٝد ٣ ث٨ُ٤ل، ا٧ل٧ٛٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي  .ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت  (V12)ٙزٌتيِ

ف٤ٌٚي٦ ٣  پ٦٢٨ ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  ٧25بة ث٨ُ٤ل ثب  ،49-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .١٤ُـ ي٧ٝب كا ُبٝ٘ ؿكٓـ ام ّ٘ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثي٠ ٧بة ث٨ُ٤ل ٣ ًبيل اًپ٤ُ 35ث٨ُ٤ل ٧ل يِ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ث٨ُ٤ل ٧بة ٧بي رليبٟ -49-3 رـ٣ٗ 

V12تَؼْر

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 تارحجن 

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 1888 ؿاكاة 93 85 ث٨ِ٨ل 13
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V12تَؼْر

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 تارحجن 

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 109966 ث٨ُ٤ل V12 1181 آثبؿ ١زو 51

 24266 ثلامربٟ 95 2143 ّبُبٟ 52

 110633 ف٤ٌٚي٦ 96 1975 ٨ُلضب 53

 28 ٌٝزـًٚيٞبٟ 99 169 ٨١ب١٣ـ 56

 1205 ث٨ج٨بٟ 107 183 ريلىت 80

 969 ٨ُلّلؿ 108 869 كى٢ٌزبٟ 82

 2443 ثل٣ر٠ 109 8 مك١ـ 83

 3828 يب٤ًد 110 1491 ّبمك٣ٟ 87

 292 آثبؿ ؽلٛ 111 2318 ٤١كآثبؿ ٢ٌٞٝي 89

 176 ثل٣رلؿ 112 2825 ىٌب 90

 303 ؿ٣ك٣ؿ 113 34795 ر٨لٛ 91

    11178  ىيل٣مآثبؿ 92

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 85-3 ُْ٘ ؿك  ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبث٨ُ٤ل ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 

 

 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييث٨ُ٤ل ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-85 ُْ٘ 

٧بي آي٨بٟ  آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. ٧بة 50-3 رـ٣ٗ ؿك ٧ب  ٧بي ٧بة ث٨ُ٤ل ٣ ًبيل ٧بة رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 
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 .ـ٢ؿ٧ ٝيعزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘ ٨ًٜ ثيِتلي٠ ؿكٓـ،  ٣15  ٣36 ت٨لاٟ ث٦ تلتيت ثب 

 ٧ب٧بة ًبيل ٣ ث٨ُ٤ل ٧بة ٧بي رليبٟ -50-3 رـ٣ٗ 

V12تَؼْر

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ35946 ت٨لا P06 ٟ217 ٧ٞـا 

P11 ٟ1677 ٢ًٞب V04 2862 تجلين 

V07 ٍٜ 4453 P12 862 ٝلام٦ 

P04 ُ2385 اكا V08 ٟ294 ما٧ـا 

V09 3832 ٍن٣ي٠ P09 ٟ994 ّلٝب 

P08 3015 كُت V05 ٟ1549 ًيلرب 

V13 ٟ340 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 17163 ث٢ـكفجبى 

V03 2411 ٨ِٝـ V06 8009 ُيلام 

P05 63 ؽ٤اه P07 18143  ٝل٣ؿُت 

P10 610 تلثت عيـكي٦ P01 6134 ا٤٧ام 

V02 9347 ينؿ C04 22424 ؽٞي٢ي اٝبٛ ث٢ـك 

P02 ٟ3464 اكؿّب V10 664 ّلٝب١ِب٥ 

V01 ٟ85127 آي٨ب P06 ٟ217 ٧ٞـا 

P03 3586 ٝجبك٦ّ    

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ ث٨ُ٤ل ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  86-3 ُْ٘  ؿك
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 ٧بًبيل ٧بة٣ ث٨ُ٤ل ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-86 ُْ٘ 

 

ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ث٨ُ٤ل ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-87 

 
 

 وااليي ّاي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي
 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ث٨ُ٤ل اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-87 ُْ٘ 

 

اٙٞٚٚي اًت.  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ث٨ُ٤ل ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ80ؿ ٦ّ ثيَ ام  ٝالعؾ٦ ٝي
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٤ٝاؿ مقايي ٣  ،ُيٞيبيي ،٧بي ّباليي تلّيجبت ١يتي ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ث٨ُ٤ل ٧50ٞض٢ي٠ 

 .ِّب٣كمي اًت

 ّاب اَّاز -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 1077413ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

٧ٞض٢ي٠ اي٠  ُـ٥ اًت. ؿك ١ؾل ٕلىت٦  (P01)ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة ا٤٧ام، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ پبكُ ٙزٌتيِ

 اًت. عٞيـي٦ فجـاهلل ٣ ٤ين٥، ٧يتٖ٘، ُيجبٟ، ٤ّتِٝٚ، ٢ً٤ًٖلؿ، كا٨ٝلٝن، ٧ ا٤٧ام، ثبكپ٦٢٨ ُبٝ٘ ٨ُل٧بي 

ّ٘ ؿكٓـ ام  72، ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  27اًپ٤ُ ٣  ٧35بة ا٤٧ام ثب  ،51-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة ا٤٧ام ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ا٤٧ام ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ا٤٧ام ٧بة ٧بي رليبٟ -51-3 رـ٣ٗ 

P01اَّاز

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 1596 ٤١كآثبؿ ٢ٌٞٝي 89 3181 ًبكي 10

 1692 ىٌب 90 389 ث٨ِ٨ل 13

 1998 ر٨لٛ 91 3122 مك١ـي٦ 21

 794  ىيل٣مآثبؿ 92 2297 ١يِبث٤ك 35

 280022 ا٤٧ام P01 52 ًجن٣اك 39

 57 ٤ُُتل 98 11576 آثبؿ ١زو 51

 393 ؽل٨ِٝل 103 3785 ّبُبٟ 52

 5453 ٨ُلّلؿ 108 8262 ٨ُلضب 53

 17949 ثل٣ر٠ 109 2626 ٝاليل 55

 510 يب٤ًد 110 3050 ٨١ب١٣ـ 56

 1827 آثبؿ ؽلٛ 111 918 م١زبٟ 57

 6611 ثل٣رلؿ 112 3035 اكؿثي٘ 59

 13317 ؿ٣ك٣ؿ 113 748 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 1649 ٨ٝلاٟ 116 78 ٝيب٦١ 67

 737 ملة آثبؿ اًالٛ 118 2190 ريلىت 80

 1095 ٢٢ًـد 119 752 كى٢ٌزبٟ 82

 4945 ٍل٥٣ 120 2485 مك١ـ 83
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P01اَّاز

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

    2112 ّبمك٣ٟ 87

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبا٤٧ام ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  88-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييا٤٧ام ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-88 ُْ٘ 

ّبٟ ٣ ؿ٧بي اك٧بة آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت. 52-3 رـ٣ٗ ؿك ٧ب  ًبيل ٧بة ثب٧بي ٧بة ا٤٧ام  رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيؿكٓـ، ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘  ٣13  32ًيلربٟ ث٦ تلتيت ثب 

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ ا٤٧ام ة٧ب ٧بي رليبٟ -52-3 رـ٣ٗ 

P01اَّاز

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ60029 ت٨لا P06 ٟ7347 ٧ٞـا 

P11 ٟ7650 ٢ًٞب V04 12091 تجلين 

V07 ٍٜ 12990 P12 6259 ٝلام٦ 

P04 ُ32670 اكا V08 ٟ2315 ما٧ـا 
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P01اَّاز

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

V09 8535 ٍن٣ي٠ P09 ٟ4854 ّلٝب 

P08 3892 كُت V05 ٟ86115 ًيلرب 

V13 ٟ4454 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 28329 ث٢ـكفجبى 

V03 7551 ٨ِٝـ V06 15481 ُيلام 

P05 23837 ؽ٤اه P07 6493  ٝل٣ؿُت 

P10 976 تلثت عيـكي٦ V12 5794 ث٨ُ٤ل 

V02 66727 ينؿ C04 2253 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

P02 ٟ216428 اكؿّب V11 ِِٞ4904 ا١ـي 

V01 ٟ27658 آي٨ب V10 4846 ّلٝب١ِب٥ 

P03 20597 ٝجبك٦ّ    

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ ا٤٧ام ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  89-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٧بًبيل ٧بة٣ ا٤٧ام ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-89 ُْ٘ 

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 90-3 ُْ٘ ٧بي ّباليي ٝلّن ٙزٌتيِ ا٤٧ام ؿك  ٤ٞ١ؿاك ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣
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 ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ا٤٧ام٧بي  ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ -3-90 ُْ٘ 

ّباليي ىٚني،   ٧بي ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ا٤٧ام ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٤ُ60ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

 ٤ٝاؿ مقايي، ِّب٣كمي ٣ ؿاٝي اًت. ام اي٠ ثي٠، ثيِتلي٠ ٨ًٜ ٝلث٤ط ث٦ ىٚنات اًت. ،ٝقـ١ي

 اهام خويٌيّاب تٌذر  -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 1654475ؽلىيت فْٞٚلؿي ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبًجبت ا١زبٛ ُـ٥ ٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل اًبى 

ثي٢ي ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي ث٦ ف٤٢اٟ يْي ام  پيٍَبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي  ٨ًٜ ثبك ثي٠ ُـ٥،

ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥   (C04)٤اٟ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتي٧ِبي آٚي ٣ك٣ؿ ثبك ى٦ٚ ث٦ ٤ِّك ام عليٌ ؿكيب، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٢ ؿك٣ام٥

 اًت. ث٢ـك ٝب٨ِ٧ل ٣ اٝبٛ ؽٞي٢ي ث٢ـك٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘  اًت.

 76، ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  31ثب  اٝبٛ ؽٞي٢ي ٧بة ث٢ـك ،53-3 رـ٣ٗ  ٝغبثٌ ثب

 .ثبُـ يٝ اٝبٛ ؽٞي٢يثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ث٢ـك  اٝبٛ ؽٞي٢ي٧بة ث٢ـك ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ ّ٘ ؿكٓـ ام 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ اٝبٛ ؽٞي٢يث٢ـك  ٧بة ٧بي رليبٟ -53-3 رـ٣ٗ 

C04اهام خويٌيتٌذر 

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 113 ٤ُُتل 98 170 ث٨ِ٨ل 13

 21475 آثبؿاٟ 100 1009 مك١ـي٦ 21

 942537 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي C04 4687 آثبؿ ١زو 51
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C04اهام خويٌيتٌذر 

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 53269 ٝب٨ِ٧لث٢ـك  102 8201 ّبُبٟ 52

 4157 ؽل٨ِٝل 103 2182 ٝاليل 55

 22372 ث٨ج٨بٟ 107 39917 ٨١ب١٣ـ 56

 2949 ٨ُلّلؿ 108 850 اكؿثي٘ 59

 9720 ثل٣ر٠ 109 440 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 3344 يب٤ًد 110 182 ٝيب٦١ 67

 1679 آثبؿ ؽلٛ 111 286 كى٢ٌزبٟ 82

 5425 ثل٣رلؿ 112 1 مك١ـ 83

 1843 ؿ٣ك٣ؿ 113 1903 ّبمك٣ٟ 87

 89448 ملة آثبؿ اًالٛ 118 2257 ٤١كآثبؿ ٢ٌٞٝي 89

 1169 ٢٢ًـد 119 117 ىٌب 90

 5888 ٍل٥٣ 120 570  ىيل٣مآثبؿ 92

    6912 ثلامربٟ 95

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثب اٝبٛ ؽٞي٢يث٢ـك ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  91-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ؽٞي٢ياٝبٛ ث٢ـك ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-91 ُْ٘ 

 ٧بي. ٧بةُـ٥ اًتآ٣كؿ٥ ٧ب  ٧بي ٧بة ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي ٣ ًبيل ٧بة رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦  54-3 رـ٣ٗ ؿك 

 .ـ٢ؿ٧ ٝيثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘  ؿكٓـ، ٣17  30اكاُ ٣ ت٨لاٟ ث٦ تلتيت ثب 

 ٧ب ٧بة ًبيل ٣ اٝبٛ ؽٞي٢يث٢ـك  ٧بة ٧بي رليبٟ -54-3 رـ٣ٗ 

C04اهام خويٌيتٌذر 

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار 

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ63864 ت٨لا P03 22535 ٝجبك٦ّ 

P11 ٟ4017 ٢ًٞب P06 ٟ29327 ٧ٞـا 

V07 ٍٜ 5436 V04 16839 تجلين 

P04 ُ111531 اكا P12 1938 ٝلام٦ 

V09 3383 ٍن٣ي٠ V08 ٟ215 ما٧ـا 

P08 1875 كُت P09 ٟ378 ّلٝب 

V13 ٟ627 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V05 ٟ502 ًيلرب 

V03 1838 ٨ِٝـ V06 8274 ُيلام 

P05 1435 ؽ٤اه P07 5030  ٝل٣ؿُت 

P10 152 تلثت عيـكي٦ V12 14494 ث٨ُ٤ل 

V02 5924 ينؿ P01 4997 ا٤٧ام 

P02 ٟ8704 اكؿّب V11 ِِٞ19705 ا١ـي 

V01 ٟ22355 آي٨ب V10 15492 ّلٝب١ِب٥ 

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣  اٝبٛ ؽٞي٢يث٢ـك ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  92-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٧بًبيل ٧بة٣  اٝبٛ ؽٞي٢ي ث٢ـكي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-92 ُْ٘ 

٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 93-3 ُْ٘ ؿك 

 
 

 ّاي وااليي ب( سْن تاس گشٍُ                     الوللي الف( سْن تاس تيي
 ٧بة ٙزٌتيِ ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي٧بي ّباليي ٝؾتٚو  اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-93 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ90ؿ ٦ّ ثيَ ام  ِٝب٧ـ٥ ٝي

٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي،  ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ 75اًت. ٧ٞض٢ي٠ ثيَ ام 
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كىت ثب ت٤ر٦ ث٦ ّبكّلؿ ىقٚي  ٦ّ ا١تؾبك ٝي ع٤ك ٧ٞبُٟيٞيبيي ٣ ٤ٝاؿ ٝقـ١ي اًت.  ،ِّب٣كمي، ؿاٝي، تلّيجبت ١يتي

٤ُؿ ٦ّ ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝلث٤ط ث٦  ٧بي ١يتي ٣ پتل٣ُيٞي ٝالعؾ٦ ٝي اي٠ ث٢ـك ٣ ٧ٞض٢ي٠ ١نؿيْي آٟ ث٦ پباليِٖب٥

 ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ٣ تلّيجبت ١يتي اًت.

 ّاب اًذيوؽل -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 563019ؽلىيت فْٞٚلؿي  اًبى٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل  ٝـ٥ؿًت آ ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ث٦ثب 

، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ا١ـيُِِٞـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة  ٝغبًج٦ ٍبث٘ ت٤ر٦ اٙٞٚٚي ُـ٥، ٨ًٜ ثبك ثي٠

 اًت. ٨ُل ا١ـي٧ِِٞٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘  .ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت  (V11)ٙزٌتيِ

عزٜ ام ّ٘  ،٠يث  ٠يا ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  ٧31بة ا١ـيِِٞ ثب  ،55-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ يٝ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ؿمى٤ٗ ٣ ا١ـيِِٞٓـ ؿك ٣30  33ث٦ تلتيت  ٧بة ا١ـيِِٞثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ا١ـيِِٞ ٧بة ٧بي رليبٟ -55-3 رـ٣ٗ 

V11اًذيوؽل

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 714  ىيل٣مآثبؿ 92 1402 ًبكي 10

 145 ؿاكاة 93 129 ث٨ِ٨ل 13

 25041 ٤ُُتل 98 118 ُب٧ل٣ؿ 15

 7116 ٌٝزـًٚيٞبٟ 99 1144 مك١ـي٦ 21

 1868 آثبؿاٟ 100 949 ١يِبث٤ك 35

 113 ؽل٨ِٝل 103 103 ًجن٣اك 39

 126954 ؿمى٤ٗ 104 10944 آثبؿ ١زو 51

 115904 ّلٝب١ِب٥ V11 822 ّبُبٟ 52

 1599 ث٨ج٨بٟ 107 450 ٨ُلضب 53

 3954 ٨ُلّلؿ 108 3268 ٝاليل 55

 927 ثل٣ر٠ 109 7328 ٨١ب١٣ـ 56

 190 يب٤ًد 110 596 م١زبٟ 57

 3379 آثبؿ ؽلٛ 111 1057 اكؿثي٘ 59

 2566 ثل٣رلؿ 112 475 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 13858 ؿ٣ك٣ؿ 113 43 ٝيب٦١ 67

 10230 ٧٤ّـُت 114 967 ريلىت 80
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V11اًذيوؽل

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 18883 ايالٛ 115 438 كى٢ٌزبٟ 82

 12432 ٨ٝلاٟ 116 55 مك١ـ 83

 891 ملة آثبؿ اًالٛ 118 622 ّبمك٣ٟ 87

 767 ٢٢ًـد 119 677 ٤١كآثبؿ ٢ٌٞٝي 89

 2849 ٍل٥٣ 120 225 ىٌب 90

    262 ر٨لٛ 91

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبث٢ـك ا١ـيِِٞ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  94-3 ُْ٘ ؿك 

 

 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بييث٢ـك ا١ـيِِٞ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-94 ُْ٘ 
 

٧بة ت٨لاٟ ثب . ُـ٥ اًتآ٣كؿ٥  56-3 رـ٣ٗ ؿك ٧ب  ٧بي ٧بة ا١ـيِِٞ ٣ ًبيل ٧بة رليبٟاعالفبت ٝلث٤ط ث٦ 

ؿكٓـ، ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا  ٧10ل يِ ثب  اٝبٛ ؽٞي٢ي٧بي آي٨بٟ ٣ ث٢ـك  ؿكٓـ ٣ ٧بة 24

 .ـ٢ؿ٧ ٝيتِْي٘ 
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 ٧ب٧بة ًبيل ٣ ا١ـيِِٞ ٧بة ٧بي رليبٟ -56-3 رـ٣ٗ 

V11اًذيوؽل

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

 ًام پٌِْ هرتَط تِ

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ39858 ت٨لا P03 4852 ٝجبك٦ّ 

P11 ٟ4192 ٢ًٞب P06 ٟ8013 ٧ٞـا 

V07 ٍٜ 12171 V04 4974 تجلين 

P04 ُ6826 اكا P12 2131 ٝلام٦ 

V09 5110 ٍن٣ي٠ V08 ٟ752 ما٧ـا 

P08 5551 كُت P09 ٟ443 ّلٝب 

V13 ٟ1125 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب V05 ٟ224 ًيلرب 

V03 4600 ٨ِٝـ C03 4179 ث٢ـكفجبى 

P05 299 ؽ٤اه V06 3871 ُيلام 

P10 310 تلثت عيـكي٦ P07 2440  ٝل٣ؿُت 

V02 6529 ينؿ P01 1662 ا٤٧ام 

P02 ٟ6761 اكؿّب C04 16889 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

V01 ٟ16660 آي٨ب V10 5117 ّلٝب١ِب٥ 

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ ا١ـيِِٞ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  95-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٧بًبيل ٧بة٣ ا١ـيِِٞ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-95 ُْ٘ 

٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ا١ـيِِٞ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-96 ُْ٘ 

 
 

 ّاي وااليي گشٍُب( سْن تاس  الوللي الف( سْن تاس تيي

 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ا١ـيِِٞ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-96 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت.  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ا١ـيِِٞ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ20ؿ ٦ّ ثيَ ام  ٝالعؾ٦ ٝي

ّبال٧بي ِّب٣كمي ٣ ٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي ٣  زٌتيِ ا١ـيِِٞ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙ ٧55ٞض٢ي٠ 

ؿكٓـي ثبك فج٤كي ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ّباليي ٤ٝاؿ مقايي ٣  40ي ٍبث٘ ت٤ر٦ ٨ًٜ ثيَ ام  ًبؽتٞب١ي اًت. ١ْت٦



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

173 
 

 ثبيٌت ؿك علاعي ًبيت ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ٝـ ١ؾل ٍلاك ٕيلؿ. ِّب٣كمي اًت ٦ّ ٝي

 ّاب مرهاًؽاُ -3-2-4-1

ثي٢ي  پيًَبٙيب٦١  TEU 598861ؽلىيت فْٞٚلؿي  اًبى٣ ١ؾل ؽجلٕبٟ ثل  ؿًت آٝـ٥ ت٤ر٦ ث٦ ثلآ٣كؿ٧بي ث٦ثب 

  (V10)، اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢اٟ ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِّلٝب١ِب٥ُـ٥ ٣ ٤ٍٝقيت ْٝب١ي ٧بة  ٝغبًج٦اٙٞٚٚي  ُـ٥، ٨ًٜ ثبك ثي٠

ل٣ؿ، ٢ًَل، ٓغ٦٢، ٢ّٖب٣ك، ٧لًي٠ ٣ پب٥٣، ر٤ا١ ّلٝب١ِب٨ُ،٥ل٧بي ٧ٞض٢ي٠ اي٠ پ٦٢٨ ُبٝ٘  .ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت

 اًت. ك٣ا١ٌل

ؿكٓـ ام  53، ثي٠  اي٠ ام٧بة ؿيٖل ؿك اكتجبط اًت.  26اًپ٤ُ ٣  ٧52بة ّلٝب١ِب٥ ثب  ،57-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 .ثبُـ ي٧ٝبة ّلٝب١ِب٥ ثب ٨ُل٧بي پ٦٢٨ ّلٝب١ِب٥ ثبك ت٤ٙيـ ٣ رقة عزٜ ّ٘ 

 

 

 

 

 

 ٨١بيي َٝبٓـ ٣ ٝجبؿي ٣ ّلٝب١ِب٥ ٧بة ٧بي رليبٟ -57-3 رـ٣ٗ 

V10مرهاًؽاُ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 1936 ث٤ّبٟ 74 613 كثبط ّليٜ 3

 3156 ريلىت 80 2211 ًبكي 10

 601 كى٢ٌزبٟ 82 190 ث٨ِ٨ل 13

 8 مك١ـ 83 80 ُب٧ل٣ؿ 15

 297 ىٌب 90 7111 ًب٥٣ )اًتبٟ ٝلّني( 20

 990 ر٨لٛ 91 3175 مك١ـي٦ 21

 522  ىيل٣مآثبؿ 92 1054 ث٢ـكا١نٙي 25

 43 ؿاكاة 93 316 ك٣ؿثبك 27

 1498 آثبؿاٟ 100 654 ١يِبث٤ك 35

 757 ؽل٨ِٝل 103 76 ًجن٣اك 39

 1443 ٨ُلّلؿ 108 97 ًلؽي 40
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V10مرهاًؽاُ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 /هقصذ ًْاييهثذأ
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 

 797 ثل٣ر٠ 109 14133 آثبؿ ١زو 51

 552 آثبؿ ؽلٛ 111 1054 ّبُبٟ 52

 1667 ثل٣رلؿ 112 445 ٨ُلضب 53

 4548 ؿ٣ك٣ؿ 113 5557 ٝاليل 55

 441 ٧٤ّـُت 114 9208 ٨١ب١٣ـ 56

 24839 ايالٛ 115 1145 م١زبٟ 57

 824 ٨ٝلاٟ 116 3082 اث٨ل 58

 166508 ّلٝب١ِب٥ 117 870 اكؿثي٘ 59

 3515 ملة آثبؿ اًالٛ 118 943 آثبؿ ثٌتبٟ 63

 5977 ٢٢ًـد 119 529 ٝيب٦١ 67

 3286 ٍل٥٣ 120 5593 اك٣ٝي٦ 68

 2691 ثيزبك 121 341 ١َـ٥ 69

 28086 ٝلي٤اٟ 122 71 پيلا٨ِ١ل 70

 888 ًَن 123 756 ٨ٝبثبؿ 71

 40 ثب٦١ 124 714 ٝيب١ـ٣آة 73

 

 ُـ٥ اًت. تلًيٜ 97-3 ُْ٘ ؿك  ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ثبث٢ـك ّلٝب١ِب٥ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١ 
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 ٣ ٝجبؿي ٣ َٝبٓـ ٨١بيي ث٢ـك ّلٝب١ِب٥ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-97 ُْ٘ 

 

ث٢ـكفجبى، ث٢ـك ٧بة  آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت.٧ب  ٧بة ّلٝب١ِب٥ ٣ ًبيل ٧بةتجبؿٙي ثي٠ ٧بي  رليبٟ 58-3 رـ٣ٗ  ؿك

 .ـ٢ؿ٧ ٝيؿكٓـ ثيِتلي٠ عزٜ ثبك ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ثب اي٠ ٧بة كا تِْي٘  ٣13  15، 19ثب  ٣ ت٨لاٟ اٝبٛ ؽٞي٢ي

 ٧ب٧بة ًبيل ٣ ّلٝب١ِب٥ ٧بة ٧بي رليبٟ -58-3 رـ٣ٗ 

V10مرهاًؽاُ

 مذ
ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

 (TEU )ًبٙيب٦١ 
 مذ

ًام پٌِْ هرتَط تِ 

 ّاب
 حجن تار

(TEU )ًبٙيب٦١ 

C02 ٟ38032 ت٨لا P03 3314 ٝجبك٦ّ 

P11 ٟ5806 ٢ًٞب V04 4020 تجلين 

V07 ٍٜ 3517 P12 2825 ٝلام٦ 

P04 ُ32028 اكا V08 ٟ3859 ما٧ـا 

V09 9511 ٍن٣ي٠ P09 ٟ1254 ّلٝب 

P08 1491 كُت V05 ٟ185 ًيلرب 

V13 ٟ918 )ث٢ـك اٝيلآثبؿ( ٕلٕب C03 53049 ث٢ـكفجبى 

V03 5110 ٨ِٝـ V06 4537 ُيلام 

P05 10 ؽ٤اه P07 2188  ٝل٣ؿُت 

P10 951 تلثت عيـكي٦ V12 10734 ث٨ُ٤ل 

V02 5833 ينؿ P01 7068 ا٤٧ام 

P02 ٟ8960 اكؿّب C04 43469 ث٢ـك اٝبٛ ؽٞي٢ي 

V01 ٟ19821 آي٨ب V11 ِِٞ13152 ا١ـي 

 

 ُـ٥ اًت. تلًي٧ٜب ًبيل ٧بة٣ ّلٝب١ِب٥ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  98-3 ُْ٘ ؿك 
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 ٧بًبيل ٧بة٣ ّلٝب١ِب٥ ي ٧بة ٧ب بٟيرل٦َِ١  -3-98 ُْ٘ 

 

٧بي ّباليي ٝلث٤ط ث٦ ٝلّن ٙزٌتيِ ّلٝب١ِب٥ ؿك  اٙٞٚٚي ٣ ٨ًٜ ثبك ٕل٥٣ ٤ٞ١ؿاك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٨ًٜ ثبك ثي٠

 تلًيٜ ُـ٥ اًت. 3-99 ُْ٘ 

  
 ّاي وااليي ب( سْن تاس گشٍُ الوللي الف( سْن تاس تيي
 ٧بي ّباليي ٝؾتٚو ٧بة ٙزٌتيِ ّلٝب١ِب٥ اٙٞٚٚي ٣ ٕل٥٣ ٨ًٜ ثبك ثي٠ -3-99 ُْ٘ 

اٙٞٚٚي اًت.  ؿكٓـ ثبك فج٤كي ام ٧بة ٙزٌتيِ ّلٝب١ِب٥ ٝلث٤ط ث٦ ثبك ثي٠ ٤ُ35ؿ ٦ّ ثيَ ام  ٝالعؾ٦ ٝي

، ِّب٣كمي ،٧بي ّباليي ٤ٝاؿ مقايي ؿكٓـ ٨ًٜ ثبك ٧بة ٙزٌتيِ ّلٝب١ِب٥ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ٧50ٞض٢ي٠ عـ٣ؿا 

ؿكٓـ ٝلث٤ط ث٦ ٕل٥٣ ّباليي ٤ٝاؿ  30ام ع٤كي٦ْ ثيِتلي٠ ٨ًٜ ثبك ثب َٝـاك ثيَ  تلّيجبت ١يتي ٣ پتل٣ُيٞي اًت ث٦

 مقايي ٣ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي اًت.
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-5-2-3 تٌذي جوغ 

٣  ، ٨ًٜ پبيي٠ عٞ٘ كيٚي٤ِّك ١ؾيل ك٣اٟ ١ج٤ؿٟ ىلآي٢ـ عٞ٘ ثبكُج٦ْ ٙزٌتيِ ٧بي ٤ٝر٤ؿ  ثب ت٤ر٦ ث٦ صبَٙ

٣  ًبمي ىلاي٢ـ٧ب ، يْپبكص٧٦بي اعالفبتي ٧ب ٧ٞض٤ٟ علاعي ًبٝب٦١ ١يبم ث٦ اتؾبف ثلؽي ًيبًت ،ًيلع٤ال١ي مٝبٟ 

اي ث٦ كيٚي  ع٤كي٦ْ علاعي ُج٦ْ عٞ٘ تلّيجي ٢ٝتذ ث٦ ا١تَبٗ ثبك ام ٌٝيل ربؿ٥ علاعي ُج٦ْ عٞ٘ تلّيجي اًت. ث٦

يبثي ٝلاّن ٙزٌتيِ  . ْٝبٟعٞ٘ ّبال اًت ي ُـ٥ تٞب٧ٛبي  ؽ٤ا٧ـ ُـ ٦ّ ؿك كاًتبي ٢ٝبىـ ٝٚي ٣ ّب٧َ ٧ني٦٢

اي ٣ ا١تَبٗ آٟ ث٦ ٌٝيل كيٚي  اٍتٔبؿ َٝيبى ثبفج ّب٧َ عزٜ ثبك ربؿ٥ ت٤ا١ـ ثب تزٞيـ ثبك ٣ اًتيبؿ٥ ام ٝي٤٨ٛ ٝي

تٔٞيٜ ث٦ علاعي  ،يبثي ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلث٤ط ث٦ ْٝبٟ اٙٞٚٚي ٤ُؿ. ؿك ٧ٞي٠ كاًتب ثب ثلكًي ٝغبٙقبت ؿاؽٚي ٣ ثي٠

رٌٚبت ٝتقـؿ ثب   ُـ. پي ام ثلٕناكي ٦ًٌٚٚيبثي ٧بة  ْٝبًٟبمي كيبضي  ٧بي ث٨ي٦٢ ُج٦ْ ٙزٌتيِ ٝجت٢ي ثل ٝـٗ

كيني  ٌٝب٦ٙ ٤ٝكؿ ١ؾل ؿك ٍبٙت يِ ٝـٗ ثل١ب٦ٝ ٧بي ٝؾتٚو ٣ اؽق ١ؾلات ٣ ٝالعؾبت ٝؾتٚو، ١يقبٟ ٣ ًبمٝبٟ في

 28ث٢ـي ُـ. ؿك اؿا٦ٝ پي ام ثلكًي ٓغت فْٞٚلؿ ٝـٗ كيبضي ٣ تغٚي٘ ١تبيذ،  كيبضي فـؿ ٓغيظ ٝؾتٚظ ىل٤ٝٗ

٧ب  ٙزٌتيِ ٢ُبًبيي ُـ. ؿك اؿا٦ٝ ثب ت٤ر٦ ث٦ ِٝؾٔبت اي٠ پ٧٦٢٨بي ث٨ي٦٢ ر٨ت اعـاث ٝلاّن  پ٦٢٨ ث٦ ف٤٢اٟ پ٦٢٨

٧بي  ٧بي ٙزٌتيِ تقليو ُـ ٣ پ٦٢٨ ٧بي ٙزٌتيِ ٣ پبكُ ث٢ـي ّٚي ُبٝ٘ ٨ُل٧بي ٙزٌتيِ، ؿ٧ْـ٥ ؿًت٦

٧بي ُج٦ْ  ؿكٓـي ٧ني٦٢ 30ل، ّب٧َ ي ام ؿًتب٣كؿ٧بي ٨ٜٝ علط عبض٧ْب ٍلاك ٕلىت٢ـ. ي ٢ٝتؾت ؿك اي٠ ؿًت٦

١٣َ٘ ٧ٞض٤ٟ ٧ني٦٢ ٤ًؽت،  ٧بي ٝؾتٚو ُج٦ْ عٞ٘ ٧بي ٝلث٤ط ث٦ ثؾَ ر٤يي ؿك ٧ني٦٢ ٓلى٦ ٙزٌتيِ ١بُي ام

ُج٦ْ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ٧بي ٝلتجظ ثب ٢ٝيقت ارتٞبفي عبٓ٘ ام اًتيبؿ٥ ام ٌٝيل كيٚي اًت.  ٧ني٦٢ تل١ِيپ٢ٞت ٣ ٧ني٦٢

ُْ٘ ٙقا ؿك  اي اًت ربؿ٥ ٙزٌتيِ پي٨٢ِبؿي اي٠ علط ِٝتٞ٘ ثل ٝلاّن ٙزٌتيِ ٣ ٌٝيل٧بي اكتجبعي كيٚي ٣

تلًيٜ ُـ٥ اًت ٦ّ پي٨٢ِبؿي ُج٦ْ علاعي ي ّ٘  ام ٧ني٦٢ ،ام ُج٦ْ ٙزٌتيِ پي٨٢ِبؿي ٌٍٞت٨ًٜ ٧ل  3-100 

 ٧بي ٝؾتٚو ؽ٤ا٧ـ ُـ. ثؾَ اي ٧بي ت٤ًق٦ ؿك تقليو علطث٢ـي  تب ؽ٤ثي ر٨ت ا٤ٙ٣يت٢ٝتذ ث٦ ؿيـ ٝـيليتي ١ٌج
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 اي تيْيْي ٝلث٤ط ث٦ ٧ني٦٢ ّ٘ ُج٦ْ ٙزٌتيِ پي٨٢ِبؿي ًبؽتبك ٧ني٦٢ -3-100 ُْ٘ 

ؿك اؿا٦ٝ ثب ٝغبٙقبتي ٦ّ  .٧بي ٢ٝتؾت تقيي٠ ُـ٥ اًت ُبيبٟ فّل اًت ٦ّ ؿك اي٠ ٝلع٦ٚ ام علط آٝبيَ، پ٦٢٨

ثب ٢ُبؽت ًبؽتبك م١زيل٥ تبٝي٠ ٢ٓبيـ ٧بي ٢ٝتؾت ا١زبٛ ؽ٤ا٧ـ ُـ،  ؿك ىبم رب١ٞبيي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ًغظ پ٦٢٨

٣ ْٝبٟ ؿٍيٌ ٝلاّن  ٤ُؿ ٝيثغ٤ك ؿٍيٌ ٢ُبًبيي ًبيل ٝالعؾبت ٣ تٞبيالت ٓبعجبٟ ثبك ثنكٓ ٣ ٓبعجبٟ آٚي ّبال، 

 ؽ٤ا٧ـ ُـ.ب تقيي٠ ٧ ٙزٌتيِ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ُبؽْ

اٙٞٚٚي،  ٧بي ٙزٌتيِ ُبٝ٘ ٨ًٜ ٕل٥٣ ّباليي، ٨ًٜ ثبك ثي٠ ؿك ا١ت٨بي اي٠ ثؾَ ِٝؾٔبت ٝلث٤ط ث٦ ٧بة

 آٝـ٥ اًت. 101-3 ُْ٘ ؿك ٍبٙت  ْپبكص٦ي ٤ٓكت ث٨ً٦ٜ ثبك كيٚي ٣ ٨ًٜ ثبك فج٤كي 
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 ُٞبتيِ ّٚي ٝلاّن ٙزٌتيِ پي٨٢ِبؿي -3-101 ُْ٘ 

 ّاي لجعتيل مؽاٍرزي پارك ياتي هناى -3-3

٧بيي ؿك ع٤م٥ تزٞيـ، ا١جبكؿاكي، ٨ٖ١ـاكي، ت٤ميـ  پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ٝلّن ٙزٌتيْي اًت ٦ّ ثل ىقبٙيت

٧بي ٙزٌتيِ  پبكُ يبثي ْٝبٟ. ضل٣كت پلؿاؽت٠ ٝزنا ث٦ اىن٣ؿ٥ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي تٞلّن ؿاكؿ٣ ؽـٝبت اكمٍ 
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ث٢ـي(، ك٣ٍ  ثٌت٦ ٣ 1ث٢ـي عج٦َ)ٝب٢١ـ  اِّب٣كمي ث٦ ١يبم اي٠ ؿًت٦ ام ّبال٧ب ث٦ ؽـٝبت اكمٍ اىن٣ؿ٥ ٙزٌتيِ ؿك ٝجـ

بٗ ثلؽي ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ١يبم٢ٝـ ٕلؿؿ. ثلاي ٝخ عٞ٘ ٣يو٥ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ت٤ميـ ٣ تزٞيـ ؿك ُلايظ ٣يو٥ ثبم ٝي

اي ث٦ ١َغ٦ ؿيٖل ٧ٌت٢ـ. ٝلّن تزٞيـ ٣ ت٤ميـ آثنيبٟ ثبيـ تغت ُلايظ ٣يو٥  ؿاك ثلاي عٞ٘ ام ١َغ٦ ٣ًي٦ٚ ١َٚي٦ يؾضبٗ

ك٣ي ثؾَ  ٣ ث٦ ىب٦ٚٓ ِٝؾٔي ام ؿيٖل ٝلاّن ثبُـ. ام علىي ٝـيليت ضبيقبت ث٦ ف٤٢اٟ يِ ٌٝئ٦ٚ ٨ٜٝ پيَ

ال٦١ َٝبؿيل ميبؿي ام ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ٣ ٤ٝاؿ مقايي ٦ّ ثب ٓله ٧ني٦٢، مٝبٟ ٣ ِّب٣كمي ٧ل ٤ِّك اًت. ًب

٢ّـ. ضبيقبت  ١٤ُـ، ث٦ ٤ٓكت ضبيقبت ام ثي٠ كىت٦ ٣ ؽٌبكت ثنكٕي ثلاي ٢ٝبثـ مقايي ر٨بٟ ايزبؿ ٝي ٢ٝبثـ ت٤ٙيـ ٝي

ٝقبؿٗ ٧ل٦١٤ٕ تنييل ؿك ّيييت اًت ٦ّ ٢ٝزل ث٦ ميلٍبث٘ ؿًتلى ُـٟ  2ام ؿيـٕب٥ ًبمٝبٟ مقا ٣ ِّب٣كمي ٝٚ٘ ٝتغـ

٧بي  تلي٠ فٚ٘ ايزبؿ ضبيقبت ؿك ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ٝلث٤ط ث٦ ثؾَ ٣ فـٛ اي٢ٞي ٝغ٤ٔٗ ٤ُؿ. يْي ام ٨ٜٝ

ي ٣ ا١جبك، ًبم ث٢ـي، فؽيل٥ ث٢ـي ٣ ؿًت٦ ١٣َ٘، ثٌت٦ كيني ت٤ٙيـ، ٝلاع٘ ٍج٘ ام ت٤ٙيـ، ت٤ٙيـ، ثلؿاُت، عٞ٘ ٝؾتٚو ثل١ب٦ٝ

٤ُؿ. فٚ٘ ثل٣م ضبيقبت ؿك ٝلاع٘ ٍج٘ ٣ پي ام ثلؿاُت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ث٦ ٤ٓكت ميل  ىلآ٣كي ٣ ت٤ميـ ٝي

 ا١ـ: ٢ُبًبيي ُـ٥

 ث٢ـي ث٢ـي ٣ ثٌت٦ ؿًت٦ 

، علاعي ٣ ٤ٝاؿ فٞٚيبت پي ام ثلؿاُت ميل ا٤ٓٙي، تبؽيل مٝب١يؿالي٘ ثل٣م ضبيقبت ؿك اي٠ ٝلع٦ٚ ٝلث٤ط ث٦ 

 ٧ب ٣ ت٤ٙ٤٢ْهي ١ب٢ٝبًت اًت.، ضقو ميلًبؽتيْي٤ٙ٤هينيى٧بي ىينيْي، ْٝب١يْي ٣ تث٢ـي، آًيثٌت٦

 ًبمي ٣ ا١جبك ّلؿٟ فؽيل٥ 

١بُي ام: كىتبك ؽ٠ِ،  يْي٤ٙ٤هينيى٧بي ىينيْي، ْٝب١يْي ٣ ثل٣م ضبيقبت ؿك اي٠ ٝلع٦ٚ ٝلث٤ط ث٦ آًيت

 ٧ب، عِلات، ر١٤ـٕبٟ ٣ ُلايظ ٝغيغي اًت.٧ب، ّپ٧ِب، ٍبكسثبّتلي

 ٘ٞ١٣َ٘ ع 

٧بي ْٝب١يْي ٣  ١٣َ٘ پي ام ثلؿاُت ضبيقبت ١بُي ام ُلايظ آة ٣ ٤٧ايي، آًيت ؿك اي٠ ٝلع٦ٚ ؿك ىبم عٞ٘

ث٢ـي ضبيقبت ٝلث٤ط ث٦ تبؽيل٧بي مٝب١ي، ضقو ؿك ٧ٞب٢٧ٖي ٣  ١٣َ٘ پي ام ثٌت٦ ىينيْي اًت. ؿك ىبم عٞ٘

١٣َ٘، ا١جبك،  ىلآي٢ـ٧ب، ِْٝالت ٤ٝر٤ؿ ؿك عٞ٘ ١٣َ٘ پي ام ا١جبك ث٦ ؿٙي٘ فـٛ ّبكايي ت٤ٙ٤٢ْهي اًت. ؿك ىبم عٞ٘

 يبث٢ـ. ٧بي ثؾَ ؿ٣ٙتي ثب ؽ٤ٔٓي ضبيقبت ثل٣م ٝي ٣ ؿكٕيلي ٢٢ّـ٥ ٝٔلهٝـيليت، ت٤ٙ٤٢ْهي، آ٤ٝمٍ، فبؿات 

                                                 
1 Sorting 
2 Food and Agriculture Organization of United Nations 
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تلي٠ ؿالي٘ ايزبؿ پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي، اٍـاٝي ؿك ر٨ت ّب٧َ ضبيقبت ٝغ٤ٔالت  يْي ام ٨ٜٝ

، ٨ًٜ ٧ل يِ ام ف٤اٝ٘ ٣2011 ِّب٣كمي ًبمٝبٟ ٝٚ٘ ٝتغـ ؿك ًبٗ ٕناكٍ ًبمٝبٟ مقا  ؿكِّب٣كمي اًت. 

ٝٔله، ت٤ميـ، پلؿامٍ، ّبُت، ثلؿاُت ٣ پي ام ثلؿاُت ؿك ٝيناٟ ضبيقبت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ٣ ؿاٝي تِليظ 

٧ب، ٝيناٟ ضبيقبت  ٝغ٤ٔالت ٣ اًتؾلاد ٝيب١ٖي٠ ٣م١ي آٟ  ُـ٥ اًت. ثب ٝغبًج٦ ٝيناٟ ضبيقبت ٧ل يِ ام ٕل٥٣

ؿك ٤ٝكؿ ٨ًٜ  ؿكٓـ ث٤ؿ٥ اًت. 93/5ؾٚي٦ ؿك ر٨بٟ ًبمي، ثبكٕيلي ٣ ت ١٣َ٘، فؽيل٥ ت ِّب٣كمي ؿك احل عٞ٘ٝغ٤ٔال

٧بي  ١٣َ٘ ام ضبيقبت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ؿك ايلاٟ اعالفبت ؿٍيَي ٤ٝر٤ؿ ١يٌت اٝب ؿك ثقضي ام ٕناكٍ عٞ٘

ؿكٓـ ٧يت  تب ١٣٦ًَ٘  عٞ٘ ُلايظ ثؾَميلكًٞي ٝيناٟ ضبيقبت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ث٦ ؿٙي٘ ١ب٢ٝبًت ث٤ؿٟ 

١٣َ٘ ٣ ٙزٌتيِ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ثب ٝيب١ٖي٠ ر٨ب١ي ثلاثل  فّل ُـ٥ اًت. ثب ىلٕ اي٦ْ٢ ضبيقبت ثؾَ عٞ٘

١٣َ٘ ٣ ٙزٌتيِ ام ّ٘  ؿكٓـ ّ٘ ضبيقبت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ؿك ايلاٟ، ٨ًٜ عٞ٘ 85/18ثبُـ ٣ ثب ؿك ١ؾل ٕلىت٠ 

1.ؿكٓـ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ 31ٝقبؿٗ  ،ضبيقبت
 

 ت٤اٟ ث٦ ٤ٓكت ميل ٝقلىي ّلؿ: كا٧ْبك٧بي ّب٧َ ضبيقبت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي كا ٝي

 ايزبؿ ٣ ت٤ًق٦ ٢ٓبيـ تجـيٚي ٣ تْٞيٚي 

 ت٢ؾيٜ مٝبٟ ثلؿاُت ٓغيظ 

 اكتَبء ت٤ٙ٤٢ْهي ا١جبكؿاكي 

 ث٢ـي اىنايَ ّيييت ثٌت٦ 

 ٘ٞ١٣َ٘ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي اىنايَ ّيييت ع 

 ىلآ٣كي 

 ثبماكيبثي ٢ٝبًت 

٧بي  ٍبث٘ ت٤ر٦ ضبيقبت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ؿك ثؾَ ِّب٣كمي، ضل٣كت اعـاث پبكُت٤ر٦ ث٦ ٨ًٜ ثب 

ام علىي تقليو ؽـٝبت پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي، ثٌيبكي ام كا٧ْبك٧بي  ٤ُؿ. ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ِٝؾْ ٝي

 ٕيلؿ. ّب٧َ ضبيقبت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي كا ؿك ثل ٝي

-1-3-3 ؽاٍرزيّاي لجعتيل م پارك ياتي هناىاطالػات ٍرٍدي هفرٍضات ٍ  

ام عليٌ ٣ماكت  ٣1395  ٧1394بي  ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٝغ٤ٔالت ثبمي ٣ مكافي ٧ل ٨ُلًتبٟ ث٦ تيْيِ ؿك ًبٗ

 ٨ُ32لًتبٟ ؿك  ٨ُ419لًتبٟ ٣ ت٤ٙيـ مكافي  430ر٨بؿ ِّب٣كمي ت٨ي٦ ُـ ٦ّ اي٠ اعالفبت ُبٝ٘ ت٤ٙيـ ثبمي 

                                                 
 ا١زبٛ ُـ٥، اًتؾلاد ُـ٥ اًت. 1384اي٠ اعالفبت ام علط ّب٧َ ضبيقبت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ٦ّ ؿك ٝقب١٣ت ا٤ٝك مكافي ر٨بؿ ِّب٣كمي ؿك ًبٗ  1
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٧ب ٤ٝر٤ؿ  ٣ ٧ٜ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ثبمي ثلاي آٟ ٧بيي ٦ّ ٧ٜ ٝيناٟ ت٤ٙيـ مكافي ٨ُلًتبٟ يپ٤ُب١ ٧ٜ. 1اًتبٟ ٤ِّك اًت

٧بيي ٦ّ ىَظ اعالفبت يْي ام ت٤ٙيـات ثبمي يب مكافي كا  اًت، ٝغبًج٦ ُـ٥ اًت. ؿك ٨١بيت ثب اعتٌبة ٨ُلًتبٟ

 ٨ُ13لًتبٟ ثـ٣ٟ ت٤ٙيـ ثبمي ٣  ؿ٨ُ٣لًتبٟ ؿك ٝغبًجبت ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت. ام اي٠ تقـاؿ  432ؿاك١ـ، 

ؿًت٦ ٍلاك  ٧يتؿك  59-3 رـ٣ٗ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ؿك ثؾَ مكافي ٝغبثٌ  مكافي ٧ٌت٢ـ.٨ُلًتبٟ ثـ٣ٟ ت٤ٙيـ 

 ٕيل١ـ. ٝي

 ث٢ـي ٝغ٤ٔالت مكافي ِّب٣كمي ؿًت٦ -59-3 رـ٣ٗ 

 ٢ٕـٛ، ثل١ذ، ر٤، فكت ؿًت٦ ا٣ٗ

 عج٤ثبت ؿًت٦ ؿ٣ٛ

 ، ١يِْل، ت٤ت٤ٟصن٢ـك٢ٍـ٧بي ك٣م٢ي،  ؿا٦١ ٤ًٛؿًت٦ 

 ربت ًجنيزبت، ٓييي ؿًت٦ ص٨بكٛ

 ٝغ٤ٔالت ربٙيني ؿًت٦ پ٢زٜ

 اي ٝغ٤ٔالت ف٤ٚى٦ ؿًت٦ ُِٜ

 ٝغ٤ٔالت ثقكي ٣ ؿاك٣يي ؿًت٦ ٧يتٜ

 

٧بي ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ثل اًبى تٞبٝي  پبكُ يبثي ْٝبٟاعالفبت ٣ك٣ؿي ثلاي ك٣ٍ ٤ٝكؿ اًتيبؿ٥ ؿك 

ربت ٣ ٝغ٤ٔالت ربٙيني( ٝغ٤ٔالت مكافي اًت ٦ّ  ٝغ٤ٔالت ثبمي ٣ ؿًت٦ ص٨بكٛ ٣ پ٢زٜ )ًجنيزبت، ٓييي

١بٝيـ٥ ُـ٥ اًت. ؿٙي٘ ا١تؾبة « ٝغ٤ٔالت ٙزٌتيْي ِّب٣كمي»ٝز٤ٞؿ اي٠ ٕل٥٣ ٝغ٤ٔالت ؿك اي٠ ٕناكٍ 

٢بًي ٣ ١يبم ٝغ٤ٔالت ث٦ ايزبؿ اكمٍ اىن٣ؿ٥ ام ؽـٝبت ٙزٌتيِ اًت. ثب اعالفبت اي٠ ؿ٣ ؿًت٦ ثل اًبى ١ؾل ّبكُ

اي  ٧بي ٣يو٥ اًتيبؿ٥ ام ١ؾلات ّبك٢ُبًي ٝتؾٔٔبٟ ع٤م٥ ِّب٣كمي، تزٞيـ ٝغ٤ٔالت ؿًت٦ ا٣ٗ ؿك ًي٧٤ٚب ٣ ْٝبٟ

 ٕيلؿ. ؿك عبٗ عبضل ٤ٝر٤ؿ ٧ٌت٢ـ ٤ٓكت ٝي ٦ّ ثقضب

-2-3-3 ّاي لجعتيل مؽاٍرزي پارك ياتي هناىرٍغ تؽريح  

ب ت٤ر٦ ث٦ اعالفبت ٣ك٣ؿي ٤ٝر٤ؿ ٦ّ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ثبمي ٣ مكافي ٧ل ٨ُلًتبٟ اًت، ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٧ل اًتبٟ ث٦ ث

، ٣1395  ٧1394بي  تيْيِ ت٤ٙيـ ثبمي ٣ مكافي ٍبث٘ ٝغبًج٦ اًت. ٝز٤ٞؿ ت٤ٙيـ ٝغ٤ٔالت ثبمي ٣ مكافي ؿك ًبٗ

                                                 
تلى ١ج٤ؿ. ث٦ ٧ٞي٠ ر٨ت ثب ٣ر٤ؿ ْٝبتجبتي ٦ّ ثب ٣ماكت ر٨بؿ ِّب٣كمي ا١زبٛ ُـ، ٍبث٘ ؿً 95ٝتبًيب٦١ آٝبك ّبٝ٘ ٣ ؿٍيٌ ت٤ٙيـ ث٦ تيْيِ ٨ُلًتبٟ ؿك ًبٗ  1

 اًتيبؿ٥ ُـ. ٣95  94ثبالرجبك ام تلّيت آٝبك ًبٗ 
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اًت. اي٠ ٝيناٟ ام ت٤ٙيـ ثب ت٤ٙيـ ّ٘ اًتبٟ ٦ّ  ث٦ ف٤٢اٟ ّ٘ ت٤ٙيـ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ٧ل اًتبٟ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥

٧بي ر٨بؿ ٕناكٍ ُـ٥ اًت ٝتيب٣ت اًت. ؿٙي٘ اي٠ تيب٣ت ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ؿًت٦ ٝغ٤ٔالت ص٨بك ٣ پ٢ذ  ؿك آٝبك١ب٦ٝ

 ٧بي ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ث٦ تلتيت ميل ؿك پ٢ذ ٕبٛ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت: پبكُ يبثي ْٝبٟمكافي اًت. ك٣ٍ 

٧ب ث٦  ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٧ل اًتبٟ ثل اًبى ٝز٤ٞؿ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٝغ٤ٔالت ثبمي ٣ مكافي ٨ُلًتبٟٕبٛ ا٣ٗ: ٝغبًج٦ 

 .٣1395  ٧1394بي  تلتيت ؿك ًبٗ

 ٧ب ث٦ تلتيت ١ن٣ٙي ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٕبٛ ؿ٣ٛ: ٝلتت ّلؿٟ اًتبٟ

 ؿكٓـ ام ّ٘ ت٤ٙيـ ٤ِّك اًت. ٧70بيي ٦ّ ٝز٤ٞؿ ت٤ٙيـُبٟ  ٕبٛ ٤ًٛ: ؿك ١ؾل ٕلىت٠ اًتبٟ

 ٧بي ٧ل اًتبٟ ث٦ تلتيت ١ن٣ٙي ٝيناٟ ت٤ٙيـ ؿك اًتبٟ ٛ: ٝلتت ّلؿٟ ٨ُلًتبٟٕبٛ ص٨بك

ٕبٛ پ٢زٜ: ا١تؾبة ٨ُلًتبٟ ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ثل اًبى عـاّخل ٝيناٟ ت٤ٙيـ ؿك 

 ٧ب ؿك اًتبٟ. اًتبٟ ٣ ٤ٍٝقيت رنلاىيبيي ت٤ميـ ٨ُلًتبٟ

ك٣  ٧بيي ثب ٝيناٟ ت٤ٙيـ ميبؿ ك٣ث٦ ٣ ثب ت٤ميـ پلا٢ّـ٥ ٨ُلًتبٟ ا١ـ ٧بيي ٦ّ ٣ًقت ٍبث٘ ت٤ر٨ي ؿاُت٦ ؿك اًتبٟ

 ٧ٌت٢ـ، ؿ٣ پي٨٢ِبؿ ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت.

-3-3-3 ّاي لجعتيل مؽاٍرزي پارك ياتي هناىًتايج حاصل ؼذُ از  

٤ُؿ.  ل اًتبٟ ٝي٧ب، ٢ٝتذ ث٦ ِٝؾْ ُـٟ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٧ ٝغبًج٦ ٝز٤ٞؿ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ثبمي ٣ مكافي ٨ُلًتبٟ

ؿكٓـ ّ٘ ت٤ٙيـ  70اًتبٟ ٝز٤ٞؿ ت٤ٙيـُبٟ  14ت٤ضيظ ؿاؿ٥ ُـ،  -2-3-3 ٣ -1-3-3 ثب ت٤ر٦ ث٦ ك٣ُي ٦ّ ؿك ث٢ـ 

 44ة ٝز٤ٞؿ ت٤ٙيـ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ؿك ّ٘ ٤ِّك ؿك اي٠ ك٣ٍ عـ٣ؿ ٤ُؿ ٦ّ ثب اي٠ عٌب ٤ِّك كا ُبٝ٘ ٝي

 60-3 رـ٣ٗ ؿكٓـ ت٤ٙيـ ٤ِّك كا ؿاك١ـ ؿك  ٧70بيي ٦ّ ؿك ٝز٤ٞؿ عـ٣ؿ  ٝيٚي٤ٟ ت٠ اًت. اعالفبت ٝيناٟ ت٤ٙيـ اًتبٟ

 ناكٍ ُـ٥ اًت.ٕ

٧بي ؿاكاي ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ٙزٌتيْي اًتبٟ -60-3 رـ٣ٗ   

 اظتاى
 هيساى تَليذ

 )ت٠( 

 تَليذ تِ مل مؽَرًعثت 

 )ؿكٓـ(

 ًعثت تَليذهجوَع 

 )ؿكٓـ( 

 673/12 673/12 02/595969230 ىبكى

04/393819123 ر٤٢ة ّلٝبٟ  657/7 329/20 

32/297929223 يؽلاًبٟ كض٤  323/6 652/26 

78/297899409 ٝبم١ـكاٟ  317/6 969/32 

84/295229475 ؽ٤مًتبٟ  712/5 681/38 

18/199239529 ٧لٝنٕبٟ  355/4 036/43 
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 اظتاى
 هيساى تَليذ

 )ت٠( 

 تَليذ تِ مل مؽَرًعثت 

 )ؿكٓـ(

 ًعثت تَليذهجوَع 

 )ؿكٓـ( 

60/199179529 آي٨بٟ  342/4 379/47 

05/198969383 ٧ٞـاٟ  294/4 673/51 

83/198679981 يملث زبٟيآفكثب  230/4 903/55 

24/197909894 ت٨لاٟ  055/4 959/59 

 706/63 747/3 37/196549720 يُلٍ زبٟيآفكثب

 946/66 240/3 54/194309923 ٣ ث٤ٚصٌتبٟ ٌتبٟيً

 915/69 969/2 03/193119132 ٍن٣ي٠

 

ؿكٓـ ١ٌجت ث٦ ّ٘ ٤ِّك  13ِٝؾْ اًت، اًتبٟ ىبكى ثب ٨ًٞي عـ٣ؿ  60-3 رـ٣ٗ ٦ّ ام  ع٤ك ٧ٞبٟ

٧بي ثقـي  ٧بي ر٤٢ة ّلٝبٟ، ؽلاًبٟ كض٤ي ٣ ٝبم١ـكاٟ پي ام آٟ ؿك كتج٦ ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ كا ؿاكؿ. اًتبٟ

رـ٣ٗ ٦ّ ؿك  اًت ليپق اْٝب٧ٟبيي ثب ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ١ين  ٕيل١ـ. ٢ُبًبيي ٨ُلًتبٟ ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٍلاك ٝي

 ا١ـ. ٨ُلًتبٟ ا٣ٗ ٝقلىي ُـ٥ 20ٕناكٍ ُـ٥ اًت. ؿك اي٠ ٕناكٍ  3-61 

 ٤ٙيـ٧بي ؿاكاي ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت ٨ُلًتبٟ -61-3 رـ٣ٗ 

 )ت٠( هيساى تَليذ ؼْرظتاى اظتاى

 9449535  ريلىت ر٤٢ة ّلٝبٟ

 7869640 ف٢جلآثبؿ ر٤٢ة ّلٝبٟ

 7639423 ؿمى٤ٗ ىبكى

 7299136 ٝي٢بة ٧لٝنٕبٟ

 7199902 ك٣ؿثبك ّلٝبٟ ر٤٢ة ّلٝبٟ

 7039015 ٟ  ٌّتب تب ٍن٣ي٠

 6999747 اك٣ٝي٦ يملث زبٟيآفكثب

 5949697 ر٨لٛ ىبكى

 5739138 ّبمك٣ٟ ىبكى

 5409302 ًبكي ٝبم١ـكاٟ

 5309536 اكؿثي٘ اكؿثي٘

 5019593 ُيلام ىبكى



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

185 
 

 )ت٠( هيساى تَليذ ؼْرظتاى اظتاى

 4809603 ًب٣رجالك ّلد

 4769747 پي٤ِا ت٨لاٟ

 4719405 ث٢ـكفجبى ٧لٝنٕبٟ

 4619433 ٧ٞـاٟ ٧ٞـاٟ

 4379512 ك٣ؿاٟ ٧لٝنٕبٟ

 4369669  كمي٠ ٍيل٣ّب ىبكى

 4139241 ؿاكاة ىبكى

 3829884 م١زبٟ م١زبٟ

 

٧ب، ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ  ريلىت ثب اؽتاله ١ٌجت ث٦ ؿيٖل ٨ُلًتبٟ  ، ٨ُلًتب61ٟ-3 رـ٣ٗ ٝغبثٌ ثب 

 ٕيل١ـ. ٧بي ثقـي ٍلاك ٝي ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي كا ؿاكؿ. ف٢جلآثبؿ، ؿمى٤ٗ، ٝي٢بة ٣ ك٣ؿثبك ّلٝبٟ ١ين ؿك كتج٦

٧بيي ٦ّ ثيِتلي٠ ت٤ٙيـ كا ؿاك١ـ، ٨ُلًتبٟ  ٝغبثٌ ثب تلتيت اًتبٟ 60-3 رـ٣ٗ ثب ت٤ر٦ ث٦ اعالفبت اكائ٦ ُـ٥ ؿك 

٧بي ٢ٝتؾت ؿك  ١تؾبة ُـ٥ اًت. ٧ٞض٢ي٠ ت٤ٔيل ّٚي٦ ٨ُلًتب٢ٟٝتؾت ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ا

 ١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت. 3-102 ُْ٘ 
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 ٧بي ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ٨ُلًتبٟ -3-102 ُْ٘ 

 

ؿك اًتبٟ ٝلث٤ط ث٦ ٨ُلًتبٟ ر٨لٛ ٧بي ٢ٝتؾت ر٨لٛ اًت. ثيِتلي٠ ت٤ٙيـ  ؿك اًتبٟ ىبكى يْي ام ٨ُلًتبٟ

٧بي ؿيٖل ؿك ٝزب٣كت آٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت.  ؿكٓـ ت٤ٙيـ ٨ُلًتبٟ 50اًت ٣ ؿك ١بعي٦ ر٤٢ثي اًتبٟ ىبكى، عـ٣ؿ 

٨ُلًتبٟ ٢ٝتؾت ؿيٖل اٍٚيـ اًت ٦ّ ؿك ١بعي٦ ُٞبٙي اًتبٟ ىبكى ٍلاك ٕلىت٦ ٣ فال٥٣ ثل اي٦ْ٢ ؽ٤ؿ كتج٦ ُِٜ ت٤ٙيـ 

ؿ٧ـ. ا١تؾبة ؿ٣ ٨ُلًتبٟ  ٧ب كا ١ين ؿك ١بعي٦ ُٞبٙي اًتبٟ پ٤َُ ٝي اكؿ، ؿيٖل ٨ُلًتب٧ٟبي اًتبٟ كا ؿ ٨ُلًتبٟ

 ثلاي پي٨٢ِبؿ اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ، ث٦ ؿٙي٘ ٣ًقت ٣ ٧ٞض٢ي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ اي٠ اًتبٟ اًت.

ؿك ر٤٢ة ّلٝبٟ، ٨ُلًتبٟ ريلىت ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ؿك اًتبٟ كا ؿاكؿ. ا١تؾبة ٨ُلًتبٟ ريلىت ثلاي 

٧بي ف٢جلآثبؿ، ك٣ؿثبك ّلٝبٟ ٣ ٤٢٨ّد اًت ٦ّ ٧ل  ـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي، پ٤َُ ٢ٝبًجي ثلاي ٨ُلًتبٟاع

 ٕيل١ـ. ٧بي ثقـي ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٍلاك ٝي ّـاٛ ؿك كتج٦

ؿك اًتبٟ ؽلاًبٟ كض٤ي، إلص٦ ٨ُلًتبٟ ٨ِٝـ ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ؿك اًتبٟ كا ؿاكؿ اٝب ث٦ ؿٙي٘ ٤ٍٝقيت 

٤ُؿ. تلثت  ٧بي ثب ت٤ٙيـ ثبال ١ين ٝغ٤ٌة ٝي تبٟ ص٢بكاٟ ا١تؾبة ُـ٥ اًت. ص٢بكاٟ رن٣ ٨ُلًتبٟرنلاىيبيي، ٨ُلً

٧بي ٤١اعي ر٤٢ثي اًتبٟ ؽلاًبٟ كض٤ي ث٦ ف٤٢اٟ ٨ُلًتبٟ ؿيٖل ثلاي اعـاث  عيـكي٦ ١ين ث٦ ؿٙي٘ پ٤َُ ٨ُلًتبٟ
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 پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ا١تؾبة ُـ٥ اًت.

اًت. ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ ثيِتلي٠ ت٤ٙيـ ؿك اي٠ اًتبٟ ٝلث٤ط ث٦ ٨ُلًتبٟ اي ؽغي  اًتبٟ ٝبم١ـكاٟ ؿاكاي پ٦٢٨

ا١ـ، اي٠ ٨ُلًتبٟ ث٦ ف٤٢اٟ  ٧بيي ٦ّ ت٤ٙيـ ثباليي ؿاك١ـ ١ين ؿك ١نؿيْي ًبكي ٍلاك ٕلىت٦ ًبكي اًت ٣ امٚت ٨ُلًتبٟ

 ٨ُلًتبٟ ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ا١تؾبة ُـ٥ اًت.

٧بي ؿمى٤ٗ، ٤ٍُ ٣ ا١ـيِِٞ ١يٞي ام ت٤ٙيـ اًتبٟ كا ؿاك١ـ. ؿمى٤ٗ ث٦ ؿٙي٘  تبٟؿك اًتبٟ ؽ٤مًتبٟ، ٨ُلً

ا١ـ، ثلاي  ٧بي ؿيٖل ؿك ١نؿيْي آٟ ٍلاك ٕلىت٦ اي٦ْ٢ ثيِتلي٠ ٨ًٜ ؿك ٝيناٟ ت٤ٙيـ اًتبٟ كا ؿاكؿ ٣ ٧ٞض٢ي٠ ٨ُلًتبٟ

 اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ا١تؾبة ُـ٥ اًت.

ؿكٓـ  85ا١ـ،  ة، ث٢ـكفجبى ٣ ك٣ؿاٟ ٦ّ ؿك ١نؿيْي يْـيٖل ١ين ٣اٍـ ُـ٧٥بي ٝي٢ب ؿك اًتبٟ ٧لٝنٕبٟ، ٨ُلًتبٟ

ام ّ٘ ت٤ٙيـ اًتبٟ كا ؿاكا ٧ٌت٢ـ. ث٦ ٧ٞي٠ ؿٙي٘ ٨ُلًتبٟ ٝي٢بة ثب ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ث٦ ف٤٢اٟ ٕني٦٢ اعـاث پبكُ 

 ٙزٌتيِ ا١تؾبة ُـ٥ اًت.

ؿك آٟ پلا٢ّـ٥ اًت. ١يٞي ام ت٤ٙيـ ّ٘  اًتبٟ آي٨بٟ ٣ًقت ميبؿي ؿاكؿ ٣ ٝلاّن ت٤ٙيـ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي

٧بيي ٦ّ ثيِتلي٠  ٧بي آي٨بٟ، ًٞيلٛ، ىال٣كربٟ، ّبُبٟ ٣ ىليـٟ اًت. تٞلّن ٨ُلًتبٟ اًتبٟ ٝلث٤ط ث٦ ٨ُلًتبٟ

ت٤ٙيـ كا ؿاك١ـ ثيِتل ثل ١بعي٦ ر٤٢ثي ٣ ر٤٢ة ُلٍي اًتبٟ اًت. ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٠ ٤ٝاكؿ، ٨ُلًتبٟ آي٨بٟ ث٦ ف٤٢اٟ 

 بكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.ٕني٦٢ اعـاث پ

ؿك اًتبٟ ٧ٞـاٟ ثب ا١تؾبة ٨ُلًتبٟ ٧ٞـاٟ ث٦ ف٤٢اٟ ٕني٦٢ اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي، پ٤َُ ؽ٤ثي 

٤ُؿ،  ؿكٓـ ت٤ٙيـ ّ٘ اًتبٟ كا ُبٝ٘ ٝي ٤ُ25ؿ. ث٦ رن ٨ُلًتبٟ ٧ٞـاٟ ٦ّ  ثلاي ّ٘ اًتبٟ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ٝي

 ا١ـ. ـ ٝيناٟ ت٤ٙيـ اًتبٟ كا ؿاكا ٧ٌت٢ـ، ؿك ٝزب٣كت ٨ُلًتبٟ ٧ٞـاٟ ٍلاك ٕلىت٦ؿكٓ ٧60بي ؿيٖلي ٦ّ  ٨ُلًتبٟ

ؿكٓـ اًت. ث٢بثلاي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦  ٨ً37ٜ ت٤ٙيـ ؿك ٨ُلًتبٟ اك٣ٝي٦ ١ٌجت ث٦ ّ٘ اًتبٟ آفكثبيزبٟ ملثي 

 ُـ٥ اًت.٧بي ؿيٖل ثب اي٠ ٨ُلًتبٟ، ث٦ ف٤٢اٟ ٕني٦٢ اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ا١تؾبة  ١نؿيْي ٨ُلًتبٟ

ا١ـ  ٧بي پي٤ِا، ؿٝب١٣ـ ٣ ٣كاٝي٠ ٦ّ ؿك ٤١اعي ر٤٢ة ٣ ر٤٢ة ُلٍي اًتبٟ ٣اٍـ ُـ٥ ؿك اًتبٟ ت٨لاٟ ٨ُلًتبٟ

ؿكٓـ ت٤ٙيـ ّ٘ اًتبٟ ٧ٌت٢ـ. تٞلّن ٨ًٜ ّٞي ام ت٤ٙيـات ؿك  60ث٦ تلتيت ؿاكاي ثيِتلي٠ ت٤ٙيـ ٣ ٨ًٞي عـ٣ؿ 

ي٠ كتج٦ ت٤ٙيـ ؿك اًتبٟ، ث٦ ف٤٢اٟ ٕني٦٢ پي٨٢ِبؿي ثلاي ٤١اعي ملثي اًتبٟ اًت. ٨ُلًتبٟ پي٤ِا ثب ت٤ر٦ ث٦ ا٣ٙ

 اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت.

ؿك اًتبٟ آفكثبيزبٟ ُلٍي إلص٦ ثيِتلي٠ ٨ًٜ ام ت٤ٙيـ ٝتقٌٚ ث٦ ٨ُلًتبٟ ْٝٚبٟ اًت، اٝب ث٦ ؿٙي٘ ٤ٍٝقيت 

ني٦٢ اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ا١تؾبة ُـ٥ ٧ب، ٝلام٦ ث٦ ف٤٢اٟ ٕ رنلاىيبيي ٣ ٧ٞض٢ي٠ پ٤َُ ؿيٖل ٨ُلًتبٟ

 اًت.

ؿك اًتبٟ ًيٌتبٟ ٣ ث٤ٚصٌتبٟ ثب ت٤ر٦ ث٦ اي٦ْ٢ صبث٨بك ثيِتلي٠ ٨ًٜ ت٤ٙيـ ؿك اًتبٟ كا ؿاكؿ ٣ ٧ٞض٢ي٠ پ٤َُ 
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٢ّـ، ث٦ ف٤٢اٟ ٨ُلًتبٟ ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث  ٧ب )٢ّبكُ، ايلا٨ِ١ل ٣ ًلا٣اٟ( ايزبؿ ٝي ٢ٝبًجي ثلاي ؿيٖل ٨ُلًتبٟ

 زٌتيِ ِّب٣كمي ا١تؾبة ُـ٥ اًت.پبكُ ٙ

٧بي تبٌّتبٟ، ث٤يي٠ م٧لا ٣ ٍن٣ي٠ ٨ًٞي  اًتبٟ ٍن٣ي٠ ٣ًقت ٝغـ٣ؿي ؿاكؿ ٣ ام ١ؾل ٝيناٟ ت٤ٙيـ، ٨ُلًتبٟ

ؿكٓـ ام ت٤ٙيـ ّ٘ اًتبٟ كا ؿاكا ٧ٌت٢ـ. ٨ُلًتبٟ تبٌّتبٟ ث٦ ف٤٢اٟ ٕني٦٢ اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ  85عـ٣ؿ 

 ًت.ِّب٣كمي ثلاي اي٠ اًتبٟ ا١تؾبة ُـ٥ ا

ؿكٓـ ام ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي ؿك ّ٘ ٤ِّك  70ا١ـ، ثب ؿك ١ؾل ٕلىت٠  ٧بيي ٦ّ ٝقلىي ُـ٥ ٨ُلًتبٟ

٨ُلًتبٟ ثلاي اعـاث پبكُ  15ؿكٓـ ام ت٤ٙيـ ّ٘ ٤ِّك اًت ٦ّ ٢ٝتذ ث٦ ٝقلىي  70اًتبٟ،  13اًت. ٝز٤ٞؿ ت٤ٙيـ 

بٟ ٝغبثٌ ١ؾلات ّبك٢ُبًي ٣ ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ٧بي م١زبٟ، اكؿثي٘ ٣ ٕلٕ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ُـ٥ اًت. ٨ُلًتبٟ

٧بي م١زبٟ ٣ اكؿثي٘ ؿك  ا١ـ. ٨ُلًتبٟ ٧ب ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ٝقلىي ُـ٥ ُلايظ اي٠ ٨ُلًتبٟ

ا١ـ. ٝغبثٌ  (، ٍلاك ٕلىت61٦-3 رـ٣ٗ ٨ُلًتب١ي ٦ّ ثيِتلي٠ ٝيناٟ ت٤ٙيـ كا ؿك ًغظ ٤ِّك ؿاك١ـ )ثب ت٤ر٦ ث٦  20ٙيٌت 

٧بي ٝؾتٚو، َٝـٝبت اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ؿك م١زبٟ ىلا٧ٜ ُـ٥ ٣ ؿك عبٗ  ثب ١ؾلات اًتب١ـاك م١زبٟ ؿك ؽجلٕناكي

١يبم٢ٝـ ت٤ٔيت پيٖيلي اًت. اي٠ اٍـاٛ ؿك كاًتبي ٤ٔٝث٦ ًيل كييي ر٤٨ٞكي ٣ٍت ث٦ م١زبٟ ث٤ؿ٥ اًت ٦ّ 

فبٙي ٨ُلًبمي ٣ عي ّلؿٟ ثَي٦ ٝلاع٘ ٍب١٤١ي اًت. اكؿثي٘ ١ين ام ١ؾل ٝيناٟ ت٤ٙيـ ثقـ ام ٨ُلًتبٟ ًبكي  ٤ُكاي

٧بي ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث پبكُ  ٍلاك ؿاكؿ. اي٠ ٨ُلًتبٟ ١ين ثب ت٤ر٦ ث٦ ١ؾل ّبك٢ُبًي ٣ ؽجلٕبٟ ؿك ٙيٌت ٨ُلًتبٟ

ٕلٕبٟ ١ين ٝغبثٌ ثب ١ؾلات ٣ رٌٚبتي ٦ّ ؿك ٤ٝكؿ ؽلىيت اي٠  ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ٨ُلًتبٟ

 ٨ُلًتبٟ ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ثلٕناك ُـ٥ ؿك ٙيٌت پي٨٢ِبؿي ٍلاك ٕلىت٦ اًت.

-4-3-3 تٌذي جوغ 

پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ؿك ٤ِّك، ١يبم٢ٝـي اي٠ ؿًت٦ ام ٝغ٤ٔالت ث٦ ك٣ٍ عٞ٘ ٣يو٥،  يبثي ْٝبٟؿالي٘ 

ِب٣كمي ث٦ مٝبٟ ؿك ىلاي٢ـ تزٞيـ ٣ ت٤ميـ ٣ ّب٧َ ضبيقبت ٝغ٤ٔالت ِّب٣كمي اًت. ٝغ٤ٔالت ّ  عٌبًيت

 ٧بي تبحيلٕقاك ثل ا١تؾبة يِ ٨ُلًتبٟ ٧ب ؿك اًتبٟ، ٣يوٕي ٧ب ٣ ٧ٞض٢ي٠ ٤ٍٝقيت رنلاىيبيي آٟ ٝيناٟ ت٤ٙيـ ٨ُلًتبٟ

٧بي پي٨٢ِبؿي ثب اعالفبتي ؿك ٤ٝكؿ  اًبٝي ٨ُلًتبٟ 62-3 رـ٣ٗ ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي اًت. 

 ؿ٧ـ. ٝيناٟ ت٤ٙيـ ثبمي ٣ مكافي كا اكائ٦ ٝي

 ٧بي ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ٨ُلًتبٟ -62-3 رـ٣ٗ 

 هيساى تَليذ مل )ت٠( هيساى تَليذ زراػي )ت٠( هيساى تَليذ تاغي ؼْرظتاى رديف

 5949697 38،745 555،952 ر٨لٛ 1

 376،472 177،882 198،590 اٍٚيـ 2
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 هيساى تَليذ مل )ت٠( هيساى تَليذ زراػي )ت٠( هيساى تَليذ تاغي ؼْرظتاى رديف

 944،535 526،676 417،859 ريلىت 3

 256،410 119،557 136،853 ص٢بكاٟ 4

 109،135 90،313 18،822 عيـكي٦ تلثت 5

 540،302 54،075 486،227 ًبكي 6

 762،423 709،709 52،714 ؿمى٤ٗ 7

 729،136 588،651 140،485 ٝي٢بة 8

 314،083 273،211 40،872 آي٨بٟ 9

 461،433 369،032 92،401 ٧ٞـاٟ 10

 699،747 148،045 551،702 اك٣ٝي٦ 11

 476،747 124،728 352،019 پي٤ِا 12

 194،240 19،078 175،162 ٝلام٦ 13

 283،931 201،326 82،605 صبث٨بك 14

 703،015 397،732 305،283 تبٌّتبٟ 15

 382،884 307،576 75،308 م١زبٟ 16

 530،536 518،899 11،637 اكؿثي٘ 17

 310،718 285،122 25،596 ٕلٕبٟ 18

 

 هرامس لجعتيل هرزي ياتي هناى -3-4

٣اٍـ اًت ٣ اْٝب١بت ٣ ؽـٝبت ٙزٌتيِ ٤ٝكؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي، ٝلّن ٙزٌتيْي اًت ٦ّ ؿك ٢ٝغ٦َ ٝلمي 

٢ّـ. ٕٞلُ، ٝلمثب١ي، ًبمٝبٟ ٝٚي اًتب١ـاكؿ، ًبمٝبٟ عيؼ ١جبتبت  ١يبم كا ثلاي ٓبؿكات، ٣اكؿات ٣ تلا١نيت ىلا٧ٜ ٝي

كثظ ؿك ٣ك٣ؿ ٣ ؽل٣د ّبال ؽـٝبت ؽ٤ؿ كا ث٦ ع٤ك ٝتٞلّن ٣ يْپبكص٦ ؿك  ٧بي في ٤ِّك ٣ ث٦ ع٤ك ّٚي تٞبٝي ًبمٝبٟ

ت٤ا١ـ ث٦ ف٤٢اٟ  اٙٞٚٚي اًت ٣ ٝي ١٣َ٘ ثي٠ ٕيل ٣ پيضيـ٥ عٞ٘ ٢٢ّـ. فج٤ك ام ٝلم يْي ام ٝلاع٘ مٝبٟ اكائ٦ ٝي اي٠ ٝلّن

اٙٞٚٚي ّبال كا ث٦ ٝيناٟ ٍبث٘ ت٤ر٨ي اىنايَ ؿ٧ـ. ث٦ ٧ٞي٠ فٚت  ١٣َ٘ ثي٠ ٤ٕٕٚب٥ ّ٘ ىلآي٢ـ، مٝبٟ ٣ ٧ني٦٢ عٞ٘

١٣َ٘ ثي٠  ٧بي عٞ٘ ا١ـ ثب ٧ٞب٢٧ٖي ا٢ًبؿ ٣ ك٣ي٦ يي ٤ُّيـ٧٥ب اٙٞٚٚي ثب تـ٣ي٠ كا٢٧ٞب ٣ ؿًت٤كاٙقٞ٘ ٨١بؿ٧بي ثي٠

ًبمي اي٠ ىلآي٢ـ٧ب كا ىلا٧ٜ  ٝلمي، اي٠ ىلآي٢ـ كا ت٨ٌي٘ ٢٢ّـ. ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي ثٌتلي ٢ٝبًت ثلاي ث٨ي٦٢

 ٢٢ّـ. ٝي
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-1-4-3 هرامس لجعتيل هرزي ياتي هناىهفرٍضات ٍ اطالػات ٍرٍدي  

ث٨ج٤ؿ ىلآي٢ـ  ا٣ٗ٣ك٣ؿ ث٦ ٤ٝض٤ؿ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي ؿك علط آٝبيَ ام ؿ٣ ر٢ج٦ آٚي ٤ٓكت ٕلىت. 

٣ مٝبٟ ٕقك ام ّبال ام ٝلم ٣ ر٢ج٦ ؿيٖل اىنايَ ٨ًٜ كيٚي ؿك ؿاؽ٘  ٧ب ١٣َ٘ ثي٠ ٝلمي ث٦ ٝق٢بي ّب٧َ ٧ني٦٢ عٞ٘

ٓٚي ٤ِّك ٣ ىلا٧ٜ آ٣كؿٟ اْٝبٟ ٤ِّك. اىنايَ ٨ًٜ كيٚي ث٦ ٤ٓكتي ٦ّ ثب ٌٕتلٍ ُج٦ْ كيٚي ث٦ ٝلم٧بي ا

 ١٣َ٘ كيٚي ثبُـ. تل١ِيپ٢ٞت، تب عـ اْٝبٟ ًيل ّبال ؿك ؿاؽ٘ ًلمٝي٠ ث٦ ُي٥٤ عٞ٘

٧بي ١يتي ام اٍٚيٜ ّلؿًتبٟ ث٦ ث٢ـك  اي ام تلا١نيت ٤ِّك ا١تَبٗ ىلآ٣كؿ٥ ث٦ ف٤٢اٟ ٝخبٗ ؿك عبٗ عبضل ثؾَ فٞـ٥

٧بي اؽيل ٤ًا١ظ ميبؿي ث٦ ؽبعل  ٠ ٌٝيل تلا١نيتي ؿك ًبٗاٝبٛ ؽٞي٢ي ام ٝلم٧بي پل٣ينؽبٟ ٣ ثبُٞبً اًت. ؿك اي

كػ ؿاؿ٥ ٦ّ ٤ٝرت ٙغٞبت ثٌيبكي ثلاي ًب٢ّي٠ اي٠ ٌٝيل تلا١نيتي ُـ٥ اًت. ؿك  ٧ب َّ ١يتتٔبؿه ٣ ا١يزبك 

٧بي ١يتي ؿك ؿاؽ٘ ٤ِّك ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٣ ؿك اي٠  ٤ٓكت اتٔبٗ ُج٦ْ كيٚي ث٦ ٝلم پل٣ينؽبٟ، اْٝبٟ عٞ٘ كيٚي ىلآ٣كؿ٥

 يبثـ. اي ّب٧َ ٝي ث٦ علم ٍبث٘ ٝالعؾ٦ يغيٝغ ٌتيم٧بي ٤ًا١ظ ٣ آ٤ٙؿٕي  ني٦٢عبٙت ٧

٧بي تلّيجي ؿك ٝلم ٤ِّك اًت. عتي ؿك ٝلم ًلؽي ٦ّ ؿًتلًي ث٦ ٧ل ؿ٣ ُي٥٤  ٌٝئ٦ٚ ؿيٖل فـٛ ٣ر٤ؿ پبيب٦١

اي٠ اي٠ پتب١ٌي٘ ٣ر٤ؿ ا١ـ. ث٢بثل ّي٤ٚٝتل ام يْـيٖل اعـاث ُـ٥ 15اي ث٦ ىب٦ٚٓ  اي ؿاكؿ، ٝلم كيٚي ٣ ربؿ٥ كيٚي ٣ ربؿ٥

 ٧ب ١ين ث٨ج٤ؿ يبثـ. ؿاكؿ ٦ّ ثب ت٤ًق٦ ٝلاّن ٙزٌتيِ ص٢ـ٣ر٨ي ؿك ٢ٝبعٌ ٝلمي فْٞٚلؿ ص٢ـ٣ر٨ي اي٠ پبيب٦١

-2-4-3 هرامس لجعتيل هرزي ياتي هناىتؽريح رٍغ  

 ت٤ر٦ ث٦ ٌٝيل ؿك اي٠ ٝغبٙق٦ ثب اًتيبؿ٥ ام عزٜ ّبالي فج٤كي ام ٝلم٧ب ث٦ تيْيِ ٣اكؿات، ٓبؿكات ٣ تلا١نيت،

٧بي ٝلمي ٣ ثلٕناكي رٌٚبت ثب ١ؾجٖبٟ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي  تلا١نيتي، ثلكًي ٝيـا١ي ثلؽي ام پبيب٦١ 1ّليـ٣ك٧بي

َٝبث٘ ثبمي ٢ّـ ٣ ٧بيي ٧ٌت٢ـ ٦ّ ٍلاك اًت ١ََ اًبًي ؿك تجبؿالت ٝب ثب ٤ِّك  ٝلاّن، پبيب٦١ِٝؾْ ُـ٥ اًت. اي٠ 

٧ب اكائ٦ ٤ُؿ. ا٤ٙ٣يت ؿك ؿكر٦ ا٣ٗ ثب  ٤ِّك َٝبث٘ ؿك آٟ اْٝب١بت ٣ ؽـٝبت ٙزٌتيِ ث٦ ع٤ك يْپبكص٦ ٣ ٧ٞب٢٧ٔ ثب

ؿك عبٗ عبضل يب ؿك آي٢ـ٥ ١نؿيِ ث٦ ُج٦ْ كيٚي ؿًتلًي ؿاك١ـ. ؿٙي٘ اي٠ ٝقيبك، ا٤ٙ٣يت عٞ٘ كيٚي  ٝلم٧بيي اًت ٦ّ

بُـ، تل ث ثبك ؿك ؿاؽ٘ ًلمٝي٠ اًت. ٝقيبك ؿيٖل عزٜ ثبالي ٝجبؿ٦ٙ ُـ٥ ام عليٌ اي٠ ٝلم اًت. ٧لص٦ عزٜ ثبك ثيَ

١يبم ثلاي اكائ٦ ؽـٝبت ٙزٌتيِ ثب ّيييت ٝغ٤ٚة ٣ ث٦ ٤ٓكت ٝتٞلّن ٣ يْپبكص٦ ثيِتل اًت. ٝقيبك ؿيٖل، اْٝب١بت ٣ 

ثل٣ٟ ؿك ٣ضقيت ىقٚي  ٧بي ٤ٓكت ٕلىت٦ ؿك ٝلّن اًت. ث٦ ف٤٢اٟ ٝخبٗ ؿك ٝلم اي٢ض٦ ٕقاكي تز٨ينات ىقٚي ٣ ًلٝبي٦

ث٦ ٧ٞي٠ فٚت اي٠ ٝلم ؿك ٢ّبك ًلؽي ث٦ ف٤٢اٟ ٝلاّن ٍبث٘ ت٤ر٨ي ٤ٓكت ٕلىت٦ اًت ٣  ي٧ب يٕقاك ٦يًلٝب

 ا١ـ. ٙزٌتيِ ٝلمي ثب ٤ِّك تل٢ٌّٞتبٟ ا١تؾبة ُـ٥

                                                 
1 Corridor 



 
 سند آمايش مراكس لجستيك كشور

 

191 
 

 

-3-4-3 هرامس لجعتيل هرزي ياتي هناىؼذُ از رٍغ  ًتايج حاصل 

٧بي  ِٝؾْ ُـ٥ اًت. ًت٤ٟ 63-3 رـ٣ٗ ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي ٝغبثٌ ثب  10ٝقيبك٧بي فّل ُـ٥  ثل اًبى

ؿ٧ـ. ٝلرـ اي٠ آٝبك ًب٢ٙب٦ٝ  ١ِبٟ ٝي 95آٝبك ًبٗ  ثل اًبى٤ًٛ ٣ ص٨بكٛ رـ٣ٗ، ٝيناٟ ثبك ٣ك٣ؿي ٣ ؽل٣ري ٝلم كا 

ك ٣ك٣ؿي ث٦ ٝق٢بي ٝز٤ٞؿ ٣اكؿات ٣ تلا١نيت آ٠٧ اًت. ثب اي ٣ ًب٢ٙب٦ٝ ُلّت كا٥ ١٣َ٘ ربؿ٥ ًبمٝبٟ كا٧ـاكي ٣ عٞ٘

٣ك٣ؿي ام ٝلم ٝق٤ّك ٣ ؽل٣ري ث٦ ٝق٢بي ٝز٤ٞؿ ٓبؿكات ٣ تلا١نيت ؽل٣ري اًت. ؿك ٝلم٧بيي ٦ّ ٧ٜ ٝلم كيٚي ٣ 

 63-3 رـ٣ٗ ؿ٧ـ. اي كا ١ِبٟ ٝي اي ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، افـاؿ رـ٣ٗ ٝز٤ٞؿ فْٞٚلؿ كيٚي ٣ ربؿ٥ ٧ٜ ربؿ٥

 ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي -63-3 رـ٣ٗ 
 هشاكض لجستيك

 هشصي
 كطَس هقابل

 فعلي باس ٍسٍدي

 )ّضاستي(

 فعلي باس خشٍجي

 )ّضاس تي(

 - - افغاًستاى شوتيغ

 1958.04 4.96 افغاًستاى هيله

 1335.84 780.57 تشووٌستاى سشخس

 515.33 58.44 تشووٌستاى تشٍى ايٌچِ

 774.38 265.53 آرستايجاى آستاسا

 279.92 286.44 ًخجَاى جلفا

 1950.98 2311.21 تشويِ تاصسگاى

 676.16 1163.52 ػشاق پشٍيضخاى

 19.21 - ػشاق شلوچِ

 17.21 7.98 پاوستاى هيشجاٍُ

 

ؿ٧ـ ؿك ُلايغي ٦ّ ثبك٧بي  رـ٣ٗ، ثلآ٣كؿي ام ثبك ٝز٤ٞؿ ثبك ٣ك٣ؿي ٣ ؽل٣ري كيٚي اكائ٦ ٝيًت٤ٟ آؽل 

ّي٤ٚٝتل، ثب كي٘ عٞ٘ ٤ُؿ. اي٠ فـؿ ت٨٢ب تَليجي ام تَبضبي اي٠ ٝلاّن  300ٓبؿكات، ٣اكؿات ٣ تلا١نيت ثبالي 

 ا١زبٛ ٤ُؿ. ؿ٧ـ ٣ ؿك ىبم٧بي ثقـي ثبيـ ٝغبٙقبتي ثلاي ثلآ٣كؿ ؿٍيٌ تَبضب ٙزٌتيِ اكائ٦ ٝي

ؿ٧ـ. ًقي ُـ٥ اًت ٦ّ تب عـ اْٝبٟ ثب ٧ل  ت٤ميـ رنلاىيبيي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك كا ١ِبٟ ٝي 3-103 ُْ٘ 

٢ٌّٞتبٟ ٣ فلاً ؿ٣ ٝلم ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت. ٤ِّك عـاٍ٘ يِ ٝلم ا١تؾبة ٤ُؿ ٣ ثلاي ٤ِّك٧بي اىنب١ٌتبٟ، تل

ؿك ٤ِّك فلاً ٝلم پل٣ينؽبٟ ثب اٍٚيٜ ّلؿًتبٟ ٣ ٝلم ُٚٞض٦ ثب ر٤٢ة اي٠ ٤ِّك ٣ ؿ٣ٙت ٝلّني ؿك اكتجبط اًت. ام 
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ربيي ٦ّ اي٠ ؿ٣ ثؾَ ام ٤ِّك فلاً ٢ٝبًجبت ٝتيب٣تي ثب يْـيٖل ؿاك١ـ، ١يبم ث٦ ؿ٣ ٝلم ٙزٌتيِ ٝلمي ؿك اي٠ ؿ٣  آٟ

 ٤ُؿ: ٧بي ٧ليِ ام ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي تِليظ ٝي ٧ب ٣ صبَٙ ٤ُؿ. ؿك اؿا٦ٝ ٣يوٕي ٦ اعٌبى ٝي٢ٝغَ

 

 وشَس هشصي لجستيه هشاوض ًمشِ -3-103 ُْ٘ 

 ضوتيغ:

ٝلم كيٚي ُٞتيل، ٝلم رـيـ كيٚي ايلاٟ ثب اىنب١ٌتبٟ اًت. اي٠ ٝلم ثلاي ٓبؿكات ٤ٝاؿ ٝقـ١ي ٤ِّك اىنب١ٌتبٟ 

٧بي آماؿ ١يبم ث٦  ٦ّ اىنب١ٌتبٟ ٤ِّكي ٝغ٤ٔك ؿك ؽِْي اًت، ثلاي كًيـٟ ث٦ آة آ١زبثٌيبك عبئن ا٧ٞيت اًت. ام 

ت٤ا١ـ ث٦ ع٤ك  ل، تلا١نيت ام اىنب١ٌتبٟ ث٦ ث٢بؿك ر٤٢ثي ٝيا١ـامي ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي ُٞتي ٍٚٞل٣ي ايلاٟ ؿاكؿ. ثب كا٥

 ّبٝ٘ ثب ُي٥٤ كيٚي ا١زبٛ پقيلؿ.

ّي٤ٚٝتلي  ١90ََ ؿيٖل اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ، رب١ِي٢ي ٝلم ؿ٣مبك٣ٟ ثب اي٠ ٝلم اًت. ٝلم ُٞتيل ؿك عـ٣ؿ 

٠ اكائ٦ ٝغ٤ٚة ؽـٝبت ص٢ي اي ؿك اي٠ ١َغ٦ ٣ ٧ٜ ُٞبٗ ٝلم ؿ٣مبك٣ٟ ؿاكؿ ٣ ؿك ٤ٓكت ت٤ًق٦ ُج٦ْ كيٚي ٣ ربؿ٥

ت٤ا٢١ـ  ٢٢ّـ، ٝي اي ام ٝلم ؿ٣مبك٣ٟ ؿك عبٗ عبضل تلؿؿ ٝي ٙزٌتيِ، ثؾَ ٍبث٘ ت٤ر٨ي ام ثبك٧بيي ٦ّ ث٦ ُي٥٤ ربؿ٥

ث٦ ُي٥٤ كيٚي ام ٝلّن ٙزٌتيِ ُٞتيل اًتيبؿ٥ ٢٢ّـ. ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي ُٞتيل ث٦ ف٤٢اٟ ٝلمي ٦ّ ٤٢٧م ٣اكؿ ىبم 

 ٦١ ٝغ٤ٚثي ثلاي ت٤ًق٦ اي٠ ٦١٤ٕ ٝلاّن ؿك ٢ٝبعٌ ٝلمي ثبُـ.ت٤ا١ـ ٤ٞ١ فٞٚيبتي ١ِـ٥ اًت، ٝي

 هيلل:
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ثب ٤ِّك اىنب١ٌتبٟ ٝلم ٝيِٚ ١ين ث٦ ف٤٢اٟ ٝلّن ٙزٌتيِ تقليو ُـ٥ اًت تب ٝجبؿالت ٝب ثب ر٤٢ة ٤ِّك 

ت٤ا١ـ ث٦  آ٠٧ ُلً ٣ اتٔبٗ صبث٨بك ث٦ ما٧ـاٟ، ٝلم ٝيِٚ ١ين ٝي اىنب١ٌتبٟ ًبٝب١ـ٧ي ٤ُؿ. ؿك ٤ٓكت اعـاث ؽظ كا٥

٧بي آماؿ تجـي٘ ٤ُؿ.  ثلاي اتٔبٗ اىنب١ٌتبٟ ث٦ آة آ٠٧ ث٦ ٌٝيل تلا١نيتي كا٥-ُج٦ْ كيٚي ٝتٔ٘ ٤ُؿ ٣ ّليـ٣ك صبث٨بك

٣ميل كا٥ ٣ ، ١٣َ٘ ُلّت ًبؽت ٣ ت٤ًق٦ ميلث٢ب٧بي عٞ٘ٝقب٣ٟ ث٦ ١َ٘ ام پبيٖب٥ ؽجلي ٣ماكت كا٥ ٣ ٨ُلًبمي ث٦ ٕيت٦ 

ما٧ـاٟ ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ اىنايَ -آ٠٧ صبث٨بك اعـاث كا٤ٌٞ٧٥ ثب ثل اي٠ اتٔبٗ كيٚي تبّيـ ؿاكؿ ٣ ؿك١ؾل ؿاكؿ ٨ُلًبمي 

ثل اي٠ اًبى ثب اعـاث  .ٝيٚي٤ٟ ت٠، اي٠ ٌٝيل كيٚي ث٦ ًٞت ٝلم ٝيِٚ اؿا٦ٝ يبثـ 8.5ؽلىيت ث٢ـك ٨ُيـ ث٨ِتي ث٦ 

 ت٤اٟ ُب٧ـ تْٞي٘ ع٦َٚ ٝي٤َؿ٥ تلا١نيت كيٚي ر٤٢ة ُلً ٤ِّك ث٤ؿ. ٝيِٚ ٝي-ماث٘-آ٠٧ ما٧ـاٟ كا٥

 ظرخط:

ؿك عبٗ عبضل  ثل٣ٟ ِٝؾْ ُـ٥ اًت. ًلؽي ٢ٌٞتبٟ، ؿ٣ ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي ًلؽي ٣ اي٢ض٦ثب ٤ِّك تلّ

٧ناك ت٠ فْٞٚلؿ اًت. عجٌ ثبمؿيـ٧بي ٝيـا١ي ؿك عبٗ عبضل ١ين اْٝب١بت  850تلي٠ ٝلم كيٚي ٤ِّك ثب عـ٣ؿ  ىقبٗ

اٟ ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي، ُب٧ـ ٢ٝبًجي ؿك اي٠ پبيب٦١ ٝلمي ايزبؿ ُـ٥ اًت ٣ اٝيـ اًت ٦ّ ثب تقيي٠ اي٠ ٝلّن ث٦ ف٤٢

ت٤ًق٦ ٍبث٘ ت٤ر٨ي ؿك اكائ٦ ؽـٝبت ٙزٌتيِ ؿك اي٠ ٝلّن ثبُيٜ. ِْٝ٘ آٚي ؿك پبيب٦١ ٝلمي ىقٚي، رـا ث٤ؿٟ 

 ثل اًبىّي٤ٚٝتل اًت ٣  15اي ؿك ًلؽي ؿك عبٗ عبضل  اي اًت. ىب٦ٚٓ ٝلم كيٚي ٣ ربؿ٥ ٝلم٧بي كيٚي ٣ ربؿ٥

٧بي ميبؿ اعـاث ٌٝيل  پبيب٦١ ٝلمي ثب يْـيٖل اؿمبٛ ١٤ُـ. ثب ت٤ر٦ ث٦ ٧ني٦٢ٝي٤٨ٛ ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي ثبيـ اي٠ ؿ٣ 

١٣َ٘ تلّيجي ىلا٧ٜ ٤ُؿ. ١ْت٦  اي ث٦ ٝغ٘ ٝلم كيٚي ا١تَبٗ يبثـ تب اْٝبٟ عٞ٘ كيٚي رـيـ، ؿك اي٠ ُلايظ ثبيـ ٝلم ربؿ٥

٧ب ؿك ٌٝيل ٤ِّك٧بي ؿيٖل ؿك ٝلم ًلؽي ٙن٣ٛ اكائ٦ ؽـٝبت ٝغ٤ٚة تنييل ث٤هي ثلاي ّب٧َ مٝبٟ ت٤ٍو ٍغبك

 آًيب١ي ٝيب٦١ ث٦ ايلاٟ اًت.

 ترٍى: ايٌچِ

ّي٤ٚٝتلي ٨ُل ٕلٕبٟ ٣اٍـ ُـ٥ ٣ ٕٞلُ ٌٝتَل ؿك اي٠ ٨ُل ؿك ١َغ٦ ٓيل  70 ؿكثل٣ٟ  ٨ُل ٝلمي اي٢ض٦

٣ ٤ِّك تل٢ٌّٞتبٟ ٍلاك ٕلىت٦  ٧ْتبك ٝيبٟ ٍٚٞل٣ ر٤٨ٞكي اًالٝي ايلاٟ 50اي ث٦ ٌٝبعت عـ٣ؿ  ٝلمي ٣ ؿك ٝغ٤ع٦

٦ ٝيب٦١ ثبمي ياي٠ پتب١ٌي٘ كا ؿاكؿ ٦ّ ١ََ ىقبٙي ؿك تزبكت ثب ٤ِّك٧بي آًيب ثل٣ٟ، ّن ٙزٌتيِ ٝلمي اي٢ض٦ت. ٝلاً

ا٤٢ّٟ تز٨ينات ٢ٝبًجي ثلاي ا١جبك مالت ٣ ؿيٖل ٓبؿكات ٤ِّك٧بي ٝغ٤ٔك ؿك ؽِْي  ثل٣ٟ ٧ٜ ٢ّـ. ؿك ٝلم اي٢ض٦

 اي٠ ٢ٝغ٦َ ىلا٧ٜ ُـ٥ اًت.

ـ٣ك٧بي آًيبي ُلٍي ث٦ اك٣پب ١ََ ثبمي ٢ّـ ٣ يْي ام ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ص٢ي٠ ؿك ّلي ت٤ا١ـ ٧ٜ ثل٣ٟ ٝي اي٢ض٦

-ٍناٌٍتبٟ-٧ِتٞي٠ ٍغبك تزبكي صي٠ ام ٌٝيل صي٠، 1397ع٤ٗ ّليـ٣ك٧بي كا٥ اثليِٜ ثبُـ. ؿك ٝلؿاؿٝب٥ ًبٗ 

ت٤ا١ـ  ًبمي آٟ، ايلاٟ ٝي ؿك ٤ٓكت كىـ ٤ٝا١ـ فٞٚيبتي اي٠ ٌٝيل ٣ تزبكيام اي٠ ٝلم ٣اكؿ ايلاٟ ُـ.  ايلاٟ-تل٢ٌّٞتبٟ

ثل٣ٟ، آمبم پل٣ه٥ ثلٍي  اك٣پب ثبمي ٢ّـ. ؿيٖل ٝنيت ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي اي٢ض٦-١َِي ّٚيـي ؿك ّليـ٣ك كيٚي آًيب

http://news.mrud.ir/news/
http://www.tabnak.ir/fa/news/785938/
http://www.tabnak.ir/fa/news/785938/
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پل٣ه٥، ٌٝيل اتٔبٗ  آ٠٧ ك٣ًي٦ اًت. ثب اتٞبٛ اي٠ ت٤ًظ ُلّت كا٥ 1397ٕلٌٝبك ؿك تيلٝب٥ -ثل٣ٟ آ٠٧ اي٢ض٦ ّلؿٟ كا٥

 ٤ُؿ. ثل٣ٟ ث٦ ث٢بؿاك ر٤٢ثي ؿاكاي ٝنيت ١ٌجي ٍبث٘ ت٤ر٨ي ٝي اي٢ض٦

 آظتارا:هرمس لجعتيل هرزي 

ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي آًتبكا، ت٨٢ب ٝلّن ِٝؾْ ُـ٥ ؿك اي٠ ثؾَ اًت. آًتبكا ث٦ فٚت ١ََ اًبًي ؿك 

٤ِّك٧بي ك٣ًي٦، ايلاٟ ٣ ٢٧ـ ُْ٘ ٕلىت ثي٠  2000ر٤٢ة ٤ٝكؿ ت٤ر٦ اًت. ّليـ٣كي ٦ّ ام ًبٗ -ّليـ٣ك ُٞبٗ

-ت٨لاٟ-تب ثؾِي ام ٝجبؿالت ٢٧ـ ٣ ك٣ًي٦ ام ايلاٟ ثٖقكؿ. يْي ام ٌٝيل٧بي آٚي اي٠ ّليـ٣ك ؿك ايلاٟ، ث٢ـكفجبى

 آًتبكا ؿك ايلاٟ اًت. -كُت -ٍن٣ي٠

ليـ٣ك ا١زبٛ إلص٦ ٤٢٧م آًتبكا ث٦ ُج٦ْ كيٚي ٝتٔ٘ ١ِـ٥ اًت، اٝب اٍـاٝبت ٨ٝٞي ؿك كاًتبي تِْي٘ اي٠ ّ

ىبم ١ؾٌت پل٣ه٥ كيٚي اتٔبٗ ٨ُل آًتبكاي ايلاٟ ث٦ ٨ُل ُـ٥ اًت. ث٦ ف٤٢اٟ ٝخبٗ ؿك ىل٣كؿي٠ ٝب٥ ًبٗ ربكي، 

آًتبكا ؿك ر٤٨ٞكي آفكثبيزبٟ ثب عض٤ك ك٣ًبي ر٤٨ٞكي ايلاٟ ٣ آفكثبيزبٟ ث٦ ٤ٓكت ١ٞبؿي٠ ٣ ام ٝغ٘ ٧ٞبيَ 

ّي٤ٚٝتل ؽظ كيٚي ؿك  8.5ثلاي ارلاي اي٠ پل٣ه٥  .تبط ُـِٝتلُ اٍتٔبؿي ؿ٣ ٤ِّك ؿك ٝلّن عيـكفٚي اه ثب٤ّ اىت

ت٤ٔيل  104-3 ُْ٘ ؿك  .ّي٤ٚٝتل ؽظ كيٚي ؿك ؽبُ ايلاٟ اعـاث ُـ٥ اًت 1.5ؿاؽ٘ ؽبُ ر٤٨ٞكي آفكثبيزبٟ ٣ 

 ٤ُؿ. آًتبكا ِٝب٧ـ٥ ٝي-كااىتتبط ؽظ كيٚي آًتب

 

 آستاسا-آستاسا يلياتصال س -3-104 ُْ٘ 
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ام ٌٝيل كيٚي  يليٕ ث٨ل٥ثب  ثلؿ يٝك٣م٥ مٝبٟ  45ربيي ثبك ؿك ٌٝيل ؿكيبيي ٦ّ  ب كا٥ ا١ـامي اي٠ علط كيٚي، ربث٦ث

 .ّبال كا ث٦ ٧ٞلا٥ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت ١٣َ٘ عٞ٘ؿكٓـي ٧ني٦٢ ؿك  30ك٣م ّب٧َ ؽ٤ا٧ـ يبىت ٣ اي٠ ٨ٜٝ ّب٧َ  25ث٦ 

 ّي٤ٚٝتل ؿك ا٤ٙ٣يت ٍلاك ؿاكؿ 164آًتبكا ث٦ ع٤ٗ  -اعـاث ؽظ كيٚي كُت  ،ر٤٢ة -ثلاي تْٞي٘ ّليـ٣ك ُٞبٗ 

 زبٟ ٤ٓكت ٕلىت٦ اًت.٣ ٝقاّلاتي ثلاي ىبي٢ب١ي اي٠ علط ت٤ًظ ٤ِّك آفكثبي

 هرمس لجعتيل هرزي جلفا:

ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي رٚيب ثلاي ٝجبؿالت ايلاٟ ثب ١ؾز٤اٟ آفكثبيزبٟ ٣ اك٢ٌٝتبٟ ؿك ١ؾل ٕلىت٦ ُـ٥ اًت. 

آ٠٧ ؿك ١ؾز٤اٟ، ٝجبؿالت ؿك ُلايظ ىقٚي  إلص٦ ؿك اي٠ ٝلم اتٔبٗ كيٚي ١ين ٣ر٤ؿ ؿاكؿ، اٝب ث٦ فٚت فٞٚيبتي ١ج٤ؿٟ كا٥

ا١تَبٗ ثبك٧بي ثب  ؿك ٤ٓكتؿ٧ـ فْٞٚلؿ كيٚي اي٠ ٝلّن  ٤ُؿ. ثلآ٣كؿ ا٣ٙي٦ ١ِبٟ ٝي اي ٝغـ٣ؿ ٝي ٘ ربؿ١٣٥َ ث٦ عٞ٘

 ٧ناك ت٠ ثبُـ. 400ت٤ا١ـ ثبٙل ثل  ث٦ كي٘ ٝي 300ٌٝبىت ثبالي 

٨ُل رٚيب، ث٦ ٙغبػ رنلاىيبيي، ٨ُلي ٝلمي ثي٠ ايلاٟ، اك٢ٌٝتبٟ ٣ آفكثبيزبٟ اًت  اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي 

ثؾَ ٌٌٕت٦ ام ٧ٜ ٣ ث٦ ٝلّنيت  ٢ٝ7غ٦َ آماؿ اكى ُبٝ٘  ت.٣اٍـ ُـ٥ اً اكى ١ين ٢ٓقتي-٢ٝغ٦َ آماؿ تزبكي ؿك ٣

، آثبؿ ٢ٝغ٦َ آماؿ پبكى، ٢ٝغ٦َ آماؿ آال١ـ٣م، ٢ٝغ٦َ آماؿ ؽٞبك٤ٙ، ٢ٝغ٦َ آماؿ ٤١كؿ٣م، ٢ٝغ٦َ آماؿ رٚيب: ٨ُل رٚيب اًت

 .٢ٝغ٦َ آماؿ آماؿ٣٤ٙ  ٤ًاك ٢ٝغ٦َ آماؿ ثي٦ٚ

اي٠  .اًت  ٍلاك ٕلىت٦ ك٣ؿ اكى ٣اٍـ ُـ٥ ٣ ؿك عبُي٦ ايلاٟ ؿك ُٞبٗ ملة رٚيب ٢غ٦َ آماؿ اكى ثب ٝلّنيتٝ

 137اًت. ٢ٝغ٦َ آماؿ اكى ؿك   ٍلاك ٕلىت٦ اكًجبكاٟ ٣ ّيبْٝي ُـ٥ ٢ٓقتي ؿك ثي٠ ؿ٣ ٢ٝغ٦َ عيبؽت -٢ٝغ٦َ تزبكي

 .اًت  ٣اٍـ ُـ٥ -٤ُؿ ٢ُبؽت٦ ٝي ايلاٟ ٦ّ ث٦ ف٤٢اٟ ٍغت ُٞبٗ ملة ٣ ؿ٣ٝي٠ ٨ُل ٢ٓقتي -ّي٤ٚٝتلي تجلين 

١٣َ٘ ثب ٤ِّك٧بي ٍيَبم ؿك  ت٤ا١ـ ٤ٝرت ت٤ًق٦ تزبكت ٣ عٞ٘ فْٞٚلؿ ٢ٝبًت ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي رٚيب ٝي

 اي٠ ٢ٝغ٦َ ٤ُؿ.

 هرمس لجعتيل هرزي تازرگاى:

٨ُل  ايلاٟ اًت.تلي٠ ٝلم مٝي٢ي  ٝيٚي٤ٟ ت٠ ثبك ؽل٣ري، ٨ٜٝ 2ٝيٚي٤ٟ ت٠ ثبك ٣ك٣ؿي ٣  2ٝلم ثبمكٕبٟ ثب عـ٣ؿ 

ّي٤ٚٝتلي ُٞبٗ آٟ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. اي٠ ٝلم ت٨٢ب ٝلم  ٧15ْتبك  95ٌٝبعت عـ٣ؿ ثب ثبمكٕبٟ ام ت٤اثـ ٨ُلًتبٟ ٝب٤ّ 

 اًت.كي ؿاكاي ؿ٣ ٣ك٣ؿي رـإب٦١ تليٚل ٣ ات٤ث٤ى ٣ ٤ًا اًت ٣اٙٞٚٚي ٝبثي٠ ايلاٟ ٣ تلّي٦  ًبفت٦ ٣ ثي٠ 24

ؿ، اٝب ث٦ ؽبعل عزٜ فْٞٚلؿ ثبال ث٦ ف٤٢اٟ يْي ام ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي إلص٦ اي٠ ٝلم اْٝبٟ اتٔبٗ كيٚي ١ـاك 

اي ثلؽ٤كؿاك اًت ٣ ثبيـ تٞبٝي  ٢ُبًبيي ُـ. ٝلم ثبمكٕبٟ ث٦ ف٤٢اٟ ؿك٣ام٥ آٚي ٤ِّك ث٦ ًٞت اك٣پب ام ا٧ٞيت ٣يو٥

٧بيي ثب ٤ِّك  ٢ٖيص٢ي٠ ١يبم اًت تب ٧ٞب٧ ىلآي٢ـ٧ب ؿك اي٠ ٝلّن ؿك كاًتبي ّب٧َ مٝبٟ ٣ ٧ني٦٢ آالط ٕلؿؿ. ٧ٜ

٧ب تب عـ اْٝبٟ  ًبمي ا٢ًبؿ ٤ٓكت ٕيلؿ تب مٝبٟ ت٤ٍو ّبٝي٤ٟ ًبمي تِلييبت ٣ يْپبكص٦ تلّي٦ ؿك كاًتبي ًبؿ٥

 ّب٧َ يبثـ.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 هرمس لجعتيل هرزي پرٍيسخاى:

٧بي  ٝيٚي٤ٟ ت٠ تلا١نيت ىلآ٣كؿ٥ 1.3ثبٙل ثل  1395تلي٠ ٝلم تلا١نيتي ٤ِّك اًت. ؿك ًبٗ  ٝلم پل٣ينؽبٟ ٨ٜٝ

آ٠٧ ٣ علط اتٔبٗ آٟ ؿك اؿا٦ٝ ث٦ ٝلم  تي ام اي٠ ٝلم ٤ٓكت ٕلىت٦ اًت. ثب ت٤ر٦ ث٦ اتٔبٗ ّلٝب١ِب٥ ث٦ ُج٦ْ كا١٥ي

ؽٌل٣ي، ضل٣كي اًت ٦ّ ٝلم پل٣ينؽبٟ ١ين ؿك ثل١ب٦ٝ اتٔبٗ كيٚي ٍلاك ٕيلؿ. ٝلم ؽٌل٣ي ث٦ اي٠ فٚت ٦ّ ٧ٌٞبيٖي 

لم ٤ُؿ. ؿك ٤ٓكت اي٠ اتٔبٗ كيٚي ث٦ اي٠ ٝلم، ثبك پبيب٦١ ٝلمي ت٤ا١ـ ربيٖني٠ اي٠ ٝ ٕيلؿ، ١ٞي اٍٚيٜ ّلؿًتبٟ ٍلاك ١ٞي

 ٝيٚي٤ٟ ت٠ ثلًـ. 7ت٤ا١ـ ت٤ًظ اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ رقة ٤ُؿ ٣ عزٜ ثبك كيٚي آٟ ث٦  ثبُٞبً ١ين ٝي

ؿ٧ـ اي٠ پبيب٦١ ٝلمي فٚيلمٜ عزٜ ثبال ام ٣ضقيت ٢ٝبًجي  ١ِبٟ ٝي 105-3 ُْ٘ ٧بي ٝيـا١ي ٝغبثٌ ثب  ثلكًي

اي ٝب٢١ـ ٝغ٤ع٦ آًيبٙت ُـ٥ ٣ تيْيِ ُـ٥ ثلاي تل١ِيپ٢ٞت ثبك ثي٠  ثلؽ٤كؿاك ١يٌت ٣ عتي ام اْٝب١بت ا٣ٙي٦

 ٧بي ايلا١ي ٣ فلاٍي ثلؽ٤كؿاك ١يٌت. ّبٝي٤ٟ

 

 ضخاىيپشٍ يهشص اًِيپا يفؼل تيٍضؼ 3-105 ُْ٘ 

ث٢ـكاٝبٛ ٤ٝرت -فلاٍي ؿك ٌٝيل پل٣ينؽبٟ ي٧ب َّ ١يتىقٚي تلؿؿ تل اُبك٥ ُـ، ؿك ٣ضقيت  ٦ّ پيَ ع٤ك ٧ٞبٟ

٧ب فٞـتب ث٦  ٣ ؽ٤مًتبٟ اًت. ١بكضبيتي الٛيا ّلٝب١ِب٥،بي ٝلمي ٝب٢١ـ ّلؿًتبٟ، ٧ ٧بي ثٌيبكي ؿك اًتبٟ ١بكضبيتي

فلاٍي اًت.  ي٧ب َّ ١يتاي ؿك احل فج٤ك ٣ ٝل٣ك  ٧بي ربؿ٥ ؽبعل ٤ًا١ظ ٣ تٔبؿىبت ث٦ ٣ر٤ؿ آٝـ٥ ٣ تؾليت ميلًبؽت

ثب اعـاث ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي پل٣ينؽبٟ ٣ تزٞيـ ثبك٧بي ٓبؿكات، ٣اكؿات ٣ تلا١نيت اٍٚيٜ ّلؿًتبٟ ؿك اي٠ ٝلّن ٣ 

 يبثـ. اي ّب٧َ ٝي ٧بي ١بُي ام تلؿؿ ١ب٣ٕبٟ ربؿ٥  ك ٍٚٞل٣ ٤ِّك، ٧ني٦٢عٞ٘ كيٚي آٟ ؿ

 ؼلوچِ:هرمس لجعتيل هرزي 

. اي٠ پبيب٦١ ؿك مٝي٢ي ٣اٍـ ُـ٥ اًتّي٤ٚٝتل ٨ُل ا٤٧ام  140ىب٦ٚٓ  ؿكپبيب٦١ ٝلمي ُٚٞض٦ ؿك اًتبٟ ؽ٤مًتبٟ 
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ٞض٦ ؿك ٢ٝغ٦َ آماؿ اك١٣ـ ٍلاك ؿاكؿ ٣ ُٚ .اًت٧ْتبك اعـاث ٕلؿيـ٥ ٣ ٝلم عله َٝبث٘ ت٦ٝ٤٢  12ث٦ ٌٝبعت عـ٣ؿ 

 ت٤ا١ـ فْٞٚلؿ اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ كا ث٨ج٤ؿ ؿ٧ـ. ٢ٝـي ام ٝنايبي تزبكي ٣ ٢ٓقتي اي٠ ٢ٝغ٦َ ٝي ث٨ل٥

اٙٞٚٚي  ٤ُؿ اي٠ ٝلّن ٙزٌتيِ ربيٖب٥ ثي٠ ارلاي علط اتٔبٗ كيٚي ُٚٞض٦ ث٦ ث٢ـك ثٔل٥ ؿك فلاً ٤ٝرت ٝي

ؽجل  ثل اًبىثٔل٥ ثب ٝغ٤كيت ُٚٞض٦ ُْ٘ ثٖيلؿ.  -ؽٞي٢ي ١نيتي ث٢ـك اٝبٍٛبث٘ ت٤ر٨ي ١ين پيـا ٢ّـ ٣ ّليـ٣ك تلا

 ر٤٨ٞكي آ٠٧ كا٥ ٝـيل٥ ٧يبت فض٤ث٦ ٕيت٦  1397ؿك ؽلؿاؿٝب٥  پبيٖب٥ ؽجلي ثبُٖب٥ ؽجل١ٖبكاٟ ر٤اٟ ؿك ٢ٝتِلُـ٥

ّي٤ٚٝتلي  32ـ٣ؿ ع كيٚي ٍغق٦ يِ ٣ پ٘ يِ تب اًت ١يبم ثٔل٥، ث٦ ُٚٞض٦ ٝلم كيٚي اتٔبٗ ثلاي ايلاٟ اًالٝي

 .ًبؽت٦ ٤ُؿ ٦ّ َٝـٝبت فَـ ٍلاكؿاؿ آٟ ؿك ؿًت اٍـاٛ اًت

تلي٠ ٝغ٤ك كيٚي ؿك ؿًت ًبؽت ثلاي اتٔبٗ ث٦ فلاً اًت. ثلاي  ٣ ّٜ ٧ني٦٢ ٠يتل ٤ّتب٥ثٔل٥ -ُٚٞض٦ آ٠٧ كا٥

 ؽظ كيٚي ؿك ؽبُ فلاً ٣ يِ پ٘ ثل ك٣ي اك١٣ـك٣ؿ ًبؽت٦ ٤ُؿ.ّي٤ٚٝتل  32ثٔل٥ ثبيـ -ُٚٞض٦ آ٠٧ كا٥اعـاث 

٧بي ٕقُت٦ مائلي٠ ايلا١ي فتجبت فبٙيبت  ٦ْ ًبٗع٤كي ٚي ام ثٔل٥ تب ّلثال ىقبٗ اًت ث٦ؿك عبٗ عبضل، ٝغ٤ك كي

ب ات٤ث٤ى ثٔل٥ ث آ٠٧ كا٥ّي٤ٚٝتلي كا تب  32ؿك ايبٛ اكثقي٠ پي ام كًيـٟ ث٦ ٝلم ُٚٞض٦ ام ٍغبك پيبؿ٥ ُـ٥ ٣ اي٠ ٌٝيل 

ثٔل٥ ٌٝئ٤ٙي٠ -ُٚٞض٦ آ٠٧ كا٥ثلاي ًبؽت  ا١ـ. ا١ـ ٣ ث٦ ّلثال كىت٦ پي٤ٞؿ٥ ٣ ؿك ٨١بيت، ٝزـؿا ٤ًاك ٍغبك فلاٍي ُـ٥

ّي٤ٚٝتلي ت٤ًظ  32ت٤اىٌ ّلؿ١ـ ٦ّ اعـاث پ٘ ت٤ًظ ايلاٟ ٣ ؽظ آ٠٧  ٣93  ٧90بي  ؿ٣ ٤ِّك عي تيب٧ٞي ؿك ًبٗ

ؿك ٤ٓكت ث٨ج٤ؿ ا٣ضبؿ ؿك  ٤ك فلاً، ارلاي اي٠ پل٣ه٥ ٝت٤ٍو ُـ.فلاً ٤ٓكت پقيلؿ اٝب ث٦ ؿٙي٘ ِْٝالت ٝبٙي ِّ

ت٤ا١ـ تب ؿكيبي ٝـيتلا٦١ ١ين اٝتـاؿ ٢ّـ ٣ ٌٝيلي ثلاي كًيـٟ ث٦ ثبماك اك٣پب  ٤ِّك٧بي فلاً ٣ ٤ًكي٦، اي٠ ّليـ٣ك ٝي

 ثبُـ.

-4-4-3 تٌذي جوغ 

ٝلاّن، اىنايَ ٨ًٜ ؿك اي٠ ثؾَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي علط آٝبيَ ٝقلىي ُـ١ـ. ٧ـه آٚي ام تقيي٠ اي٠ 

ٝلمي اًت. ؿك ٤ٓكت فْٞٚلؿ ٝغ٤ٚة اي٠ ٝلاّن، ثؾَ ٍبث٘ ت٤ر٨ي  كيٚي عٞ٘ ثبك ؿك ٤ِّك ٣ ث٨ج٤ؿ ٙزٌتيِ ثي٠

 يبثـ. ٧بي فج٤ك ٝلمي ّبال ّب٧َ ٝي ٤ُؿ ٣ مٝبٟ ت٤ٍو ٣ ٧ني٦٢ ام تلا١نيت ام ٍٚٞل٣ ايلاٟ ث٦ ُي٥٤ كيٚي ا١زبٛ ٝي

اٙٞٚٚي، ّليـ٣ك٧بي تلا١نيتي، ثلكًي ٝيـا١ي ٣  عزٜ ٝجبؿالت ثي٠ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝقيبك٧بي اىنايَ ٨ًٜ كيٚي،

١٣َ٘  ا١ـ. اي٠ ٝلاّن ١ََ آٚي ؿك عٞ٘ ٢ٝـي ام ١ؾلات ١ؾجٖبٟ، ؿ٥ ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي ؿك ٤ِّك ٝقلىي ُـ٥ ث٨ل٥

فْٞٚلؿ  ٢ٝـي ام اٍتٔبؿ ١بُي ام َٝيبى، اٙٞٚٚي اييب ؽ٤ا٢٧ـ ّلؿ ٣ ثب تزٞيـ ثبك ٣ ؽـٝبت ٣ ث٨ل٥ ٣ ٙزٌتيِ ثي٠

ًقي ُـ٥ اًت تب عـ اْٝبٟ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلّني ِٝؾْ ُـ٥  ؿ٢٧ـ. ٙزٌتيِ ٤ِّك ؿك ًغظ ّالٟ كا ث٨ج٤ؿ ٝي

 ثب ت٤ميـ رنلاىيبيي ٢ٝبًت، تٞبٝي تجبؿالت تزبكي ٣ اٍتٔبؿي ٨ٜٝ ايلاٟ كا ثب ٤ِّك٧بي ٧ٌٞبي٦ پ٤َُ ؿ٢٧ـ.

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6551407/
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 آهايػ هرامس لجعتيل ظٌذ ٍ ًتايج تٌذي جوغ -4

١٣َ٘ ٣ تزبكت ٤ِّك ث٦  آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ثب ٧ـه ت٤ًق٦ ٢ٓقت ٙزٌتيِ ٣ ث٨ج٤ؿ صلؽ٦ عٞ٘ ٢ًـ

يبثي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك اي٠ علط ؿك ٦ً ع٤م٥ ٝزنا ٤ٓكت  پلؿامؿ. ْٝبٟ يبثي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك ٝي ْٝبٟ

٧بي  يبثي پبكُ ت(، ْٝبًٟبمي كيبضي ٤ٓكت ٕلىت٦ اً ٧بي ٙزٌتيِ )٦ّ ام عليٌ ٝـٗ يبثي ٧بة ٕلىت٦ اًت: ْٝبٟ

يبثي ٧ل يِ ام  اي٠ ٢ًـ، ك٣ٍ ْٝبٟ ٦ًيبثي ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي. ؿك ىٔ٘  ٙزٌتيِ تؾٔٔي ِّب٣كمي ٣ ْٝبٟ

يبثي ٣  ٧ب ٣ ١تبيذ آٟ ث٦ تئي٘ ت٤ضيظ ؿاؿ٥ ُـ. اي٠ ت٤ضيغبت ُبٝ٘ اعالفبت ٣ك٣ؿي ٣ ٝيل٣ضبت، ك٣ٍ ْٝبٟ ع٤م٥

عبٓ٘ ُـ٥ ؿك ٧ل يِ ام ٦ً ع٤م٥ ٝق٤ّك ث٦ ع٤ك ؽال٦ٓ ٕناكٍ ُـ٥ ٣ ١تبيذ عبٓ٘ ُـ٥ اًت. ؿك اي٠ ىٔ٘، ١تبيذ 

 ًبمي ٣ ارلاي اي٠ علط تِليظ ؽ٤ا٧ـ ُـ. ث٢ـي ُـ٥ اًت. ٧ٞض٢ي٠ ١تبيذ ٤ٝكؿ ا١تؾبك ام پيبؿ٥ رٞـ

 هرامس لجعتيل مؽَر ياتي هناىتٌذي ًتايج  جوغ -4-1

ث٦ ا١تؾبة ٝلاّني ؿك ٦ً ؿًت٦  ٧بي ٙزٌتيِ ٢ٝتذ يبثي ٧بة ًبمي كيبضي ثلاي ْٝبٟ اًتيبؿ٥ ام ك٣ٍ ٝـٗ

٧بي ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث  ُـ٥ اًت. ٙيٌت پ٦٢٨« پبكُ ٙزٌتيِ ف٤ٞٝي»٣ « ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ»، «٨ُل ٙزٌتيِ»

٧بي ٢ٝتذ ام ٝـٗ  اًت. ؿك ٙيٌتي ٦ّ اكائ٦ ُـ٥ فال٥٣ ثل پ٦٢٨ اكائ٦ ُـ٥ 1-4 رـ٣ٗ اي٠ ؿًت ام ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك 

ًبمي كيبضي، ٦ً پ٦٢٨ صبث٨بك، ربًِ ٣ ث٢ـك اٝيلآثبؿ )ربيٖني٠ پ٦٢٨ ٕلٕبٟ( ثب ت٤ر٦ ث٦ ١ؾل ؽجلٕبٟ ٣  ث٨ي٦٢

٧بي  ثؾَ ا٤ٝك اٍتٔبؿي ًيبًت اٛـ  21ا١ـ. ث٢ـ  ٧بي ت٤ًق٦ ٤ِّك ؿيـ٥ ُـ٥، اضبى٦ ُـ٥ ٧بيي ٦ّ ؿك ثل١ب٦ٝ ًيبًت

ّٚي ثل١ب٦ٝ ُِٜ ت٤ًق٦، ث٦ ت٤ًق٦ اٍتٔبؿي ؿكيبيي ر٤٢ة ٤ِّك ؿك ٝغ٤ك صبث٨بك ـ ؽل٨ِٝل تبّيـ ؿاكؿ. ث٢بثلاي٠ پ٦٢٨ 

ؿك ٙيٌت ٝلاّن ٙزٌتيِ ٍلاك ٕلىت٦ اًت. ربًِ ٣ ث٢ـك اٝيلآثبؿ ١ين ثب ت٤ر٦ ث٦ « ٨ُل ٙزٌتيِ»صبث٨بك ث٦ ف٤٢اٟ 

٧بي  ٧بي ؽبكري ٤ٓكت ٕلىت٦ ؿك اي٠ ؿ٣ پ٦٢٨، ؿك ٙيٌت ؿ٧ْـ٥ ٕقاكي اٙٞٚٚي ٣ ًلٝبي٦ ثي٠ ٧بي ٝجبؿالتي پتب١ٌي٘

 ا١ـ. ٙزٌتيِ ٍلاك ٕلىت٦
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 ٧بي ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ٙيٌت پ٦٢٨ -1-4 رـ٣ٗ 

 تيك عوَهيپاسک لجس سديف  دّکذُ لجستيك سديف  ضْش لجستيك سديف

 اَّاص 1  اصفْاى 1  چاتْاس 1

 ّوذاى 2  يضد 2  تْشاى 2

 سشت 3  هشْذ 3  تٌذس ػثاس 3

 وشهاى 4  تثشيض 4  خويٌي تٌذس اهام 4

 سوٌاى 5  تٌذس اهيشآتاد 5   

 اسان 6  سيشجاى 6   

 هثاسوِ 7  شيشاص 7   

 تشتت حيذسيِ 8  لن 8   

 هشاغِ 9  صاّذاى 9   

 هشٍدشت 10  لضٍيي 10   

 اسدواى 11  وشهاًشاُ 11   

 خَاف 12  اًذيوشه 12   

    تَشْش 13   

    جاسه 14   

 

ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ؿ٣ ع٤م٥ ِّب٣كمي ٣ ٝلمي ١ين ث٦ ٤ٓكت ٝزنا ثب اًتيبؿ٥ ام ٝقيبك٧بي ٝلث٤ط ث٦ ٧ل ع٤م٥ 

٧بي ٧ل اًتبٟ ٣ ٤ٍٝقيت  ت٤ٙيـ ٨ُلًتبٟا١تؾبة ُـ٥ اًت. ٝقيبك٧بي ا١تؾبة پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي، ٝيناٟ 

٧ب اًت. ٝقيبك٧بي ا١تؾبة ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي عزٜ ٝجبؿالت، اْٝبٟ ىقبٙيت ص٢ـ٣ر٨ي ٝلّن ٣ ؿك  رنلاىيبيي آٟ

١٣َ٘ كيٚي ؿك ؿاؽ٘ ًلمٝي٠ ٣ ا٧ٞيت ١ََ آٟ ١َغ٦ ٝلمي ام ؿيـٕب٥ ت٤َيت ٣ عيؼ اكتجبعبت ثب ٤ِّك  ١تيز٦ عٞ٘

 ٧ٌٞبي٦ اًت.

٧بي ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ٣ ٧ٞض٢ي٠ ١َبط ٝلمي ٢ٝتؾت ثلاي  تبٟى٨لًت ٨ُلً

 اكائ٦ ُـ٥ اًت. 2-4 رـ٣ٗ اعـاث ٝلاّن ٙزٌتيِ ٝلمي ؿك 
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 ٣ ١َبط ٝلمي ٢ٝتؾت ثلاي اعـاث ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلميثلاي اعـاث پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي  ٧بي ٢ٝتؾت ٨ُلًتبٟ -2-4 رـ٣ٗ 

  هرمس لجعتيل هرزي رديف  مؽاٍرزيپارك لجعتيل  رديف

  ُٞتيل 1  اٍٚيـ 1

  آًتبكا 2  ر٨لٛ 2

  ًلؽي 3  ريلىت 3

  پل٣ينؽبٟ 4  ص٢بكاٟ 4

  ثل٣ٟ اي٢ض٦ 5  تلثت عيـكي٦ 5

  ثبمكٕبٟ 6  ٝي٢بة 6

  ٝيلرب٥٣ 7  تبٌّتبٟ 7

  ُٚٞض٦ 8  اك٣ٝي٦ 8

  ٝيِٚ 9  ًبكي 9

  رٚيب 10  اكؿثي٘ 10

     پي٤ِا 11

     ٧ٞـاٟ 12

     آي٨بٟ 13

     صبث٨بك 14

     ؿمى٤ٗ 15

     ٝلام٦ 16

     م١زبٟ 17

     ٕلٕبٟ 18

 

، «پبكُ ٙزٌتيِ ف٤ٞٝي»، «ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ»، «٨ُل ٙزٌتيِ»٦َِ١ ربٝـ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ُبٝ٘ 

١ِبٟ ؿاؿ٥ ُـ٥  1-4 ُْ٘ ٧بي ٢ٝتؾت ؿك  ثب ت٤ر٦ ث٦ پ٦٢٨« ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي»٣ « پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي»

ٝلّن ٙزٌتيِ ُبٝ٘  ١58ٞبيَ ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت، ٝز٤ٞفبً  1-4 ُْ٘ آٝبيَ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٦ّ ؿك  ٢ًـاًت. ؿك 

 10پبكُ ٙزٌتيِ ِّب٣كمي ٣ ٨١بيتبً  18پبكُ ٙزٌتيِ ف٤ٞٝي،  12ؿ٧ْـ٥ ٙزٌتيِ،  ٨ُ14ل ٙزٌتيِ،  ص٨بك

 ٝلّن ٙزٌتيِ ٝلمي ِٝؾْ ُـ٥ اًت.
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ربٝـ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ٦َِ١ -4-1 ُْ٘ 
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 آهايػ هرامس لجعتيل مؽَر ظٌذظازي  ًتايج هَرد اًتظار از پيادُ -4-2

١٣َ٘ فٞ٘  تل فّل ُـ، ٝلاّن ٙزٌتيِ ٦١ ت٨٢ب ؿك ١ََ ٤ٙال٧بي اتٔبٗ ٝـ٧بي ٝؾتٚو عٞ٘ ٦ّ پيَ ع٤ك ٧ٞبٟ

ٕيلي ٣  ا١ـ ٦ّ اي٠ ا٧ٞيت اي٠ ٨١بؿ٧ب ؿك ُْ٘ ١٣َ٘ ؽب٧ل ُـ٥ ٧بي اتٔبٗ تزبكت ٣ عٞ٘ ٢٢ّـ، ث٦ْٚ ث٦ ف٤٢اٟ ع٦َٚ ٝي

تٌْا  شي هشاوض لجستيه دس وشَس9 ًِگي سٍد تا شىل لزا اًتظاس هي ؿ٧ـ. ت٤ًق٦ ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك كا ١ِبٟ ٝي

ًٍمل وشَس است افضايش پيذا وٌذ9  ّاي تخش حول ًٍمل سيلي وِ اص اّذاف ًظام ٍ استشاتژي سْن حول

 تلىِ تجاست حَل ايي هشاوض ًيض تسْيل شذُ ٍ تمَيت شَد.

يـ٥ ٤ُؿ، ّب٧َ ٕيلي ٝلاّن ٙزٌتيِ ؿك ٤ِّك ؿ ك٣ؿ ثب ُْ٘ ٧بيي ٦ّ ا١تؾبك ٝي ؿك ٢ّبك اي٠، ام ؿيٖل ٝنيت

ت٤ًظ ؽ٤ؿك٧٣بي ثبكي، ّب٧َ احلات ٝؾلة تنييل اٍٚيٜ، ّب٧َ  ـُـ٥يت٤ٙٝغيغي ١بُي ام ّلث٠  ٧بي ميٌت آ٤ٙؿٕي

 2-4 ُْ٘  اي اًت. ١٣َ٘ ٣ ؿك ٨١بيت ّب٧َ تٚيبت ١بُي ام تٔبؿىبت ربؿ٥ ٝٔله ٤ًؽت ث٦ ٣اًغ٦ تنييل ُي٥٤ عٞ٘

 .اٙقّل اًت ٧بي ى٤ً ٤ٕيبي ٝيناٟ اىنايَ يب ّب٧َ ُبؽْ

 

 ًبمي كيبضي ث٨ي٦٢ ٝـٗ ام عبٓ٘ اًٞي يث٨ج٤ؿ٧ب ثلآ٣كؿ -4-2 ُْ٘ 

ؿ٧ـ. ثل اي٠ ٝج٢ب ؿك  ًبمي ُـ٥ كا ١ِبٟ ٝي كيبضي پيبؿ٥ثلآ٣كؿ ث٨ج٤ؿ٧بي اًٞي عبٓ٘ ام ٝـٗ  4-2 ُْ٘ 

١٣َ٘ ٣ ٢ٝيقت ارتٞبفي ُبٝ٘  ٧بي عٞ٘ ٝلّن ٙزٌتيِ ٢ُبًبيي ُـ٥ ت٤ًظ ٝـٗ ؿك ٤ِّك، ٧ني٦٢ ٤ٓ28كت اعـاث 

٧بي تٚيبت ١بُي ام  ٣ ٧ني٦٢ يغيٝغ ٌتيم٧بي آ٤ٙؿٕي  ٧بي تنييل اٍٚيٜ، ٧ني٦٢ ٨ُلي، ٧ني٦٢ ربيي ثبك ثي٠ ٧ني٦٢ ربث٦

% ّب٧َ ؽ٤ا٧ـ يبىت. ٧ٞض٢ي٠ ثل اي٠ اًبى ٝٔله ّ٘ ٤ًؽت ٤ِّك ؿك ثؾَ 30 باي ٝز٤ٞف ٔبؿىبت ربؿ٥ت

ؿكٓـي ؿك  44ّب٧َ ؽ٤ا٧ـ يبىت ٦ّ اي٠ اٝل ّب٧َ  4/5ٝيٚيبكؿ ٙيتل ٕبم٣ئي٘ ث٦  ١٣6/9َ٘ ثبك ثي٠ ٨ُلي ام  عٞ٘

٧بي ١بُي ام آ٤ٙؿٕي  ؿ٧ـ ٧ني٦٢ ٝيؿ٧ـ. ٝغبًجبت ١ِبٟ  ث٨ب كا ث٦ ٤ٓكت ًبٙيب٦١ ١ِبٟ ٝي ٝٔله اي٠ ٢ٝجـ ٕلاٟ
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% ث٨ج٤ؿ ؽ٤ا٧ـ ؿاُت. ؿك ٨١بيت ثل 12% ٣ 15اي ث٦ ع٤ك رـإب٦١ ث٦ تلتيت  ٝغيظ ميٌت ٣ تٚيبت تٔبؿىبت ربؿ٥

 ت٤ا١ـ ثلًـ. % ٝي60ّي٤ٚٝتلي ث٦  % ٣ ث٦ ٤ٓكت ت25٠اًبى ٝـٗ كيبضي ارلا ُـ٥، ٨ًٜ كيٚي ث٦ ٤ٓكت ت٢بهي ث٦ 

ؿك  ٧بي اًٞي ث٨ج٤ؿ پتب١ٌيٍ٘لاك ٕيلؿ اي٠ اًت ٦ّ ٤ٝاكؿ فّل ُـ٥ ؿك ثبال  ١ؾلٝـاي ٦ّ ؿك اي٢زب ثبيـ  ١ْت٦

تٞبٝي ٣  ثلؿاكي ١٤ُـ ث٦ ١غ٤ اع٠ٌ اعـاث ٣ ث٨ل٥ ُـ٥ ينيك ثل١ب٧٦ٝبًت؛ ثـي٠ ٝق٢ب ٦ّ إل ٝلاّن ٙزٌتيِ  ُبؽْ

ؽ٤ا٧ـ اىتبؿ. ٙي٠ْ ِٝؾْ ؿك اي٠ ٝلاّن پلؿامٍ ١٤ُـ، اي٠ ث٨ج٤ؿ٧ب اتيبً  ُـ٥ ينيك ثل١ب٦ٝث٦ ٤ٓكت  ثبك ثي٠ ٨ُلي

٧بي ف٢٧ي ىب٦ٚٓ ؿاكؿ ٣ ؽ٤ٔٓبً تٔٞيٞبت ٣ تلريغبت ّبكثل ؿك اي٠ ٝـٗ ّالٟ ؿك  اًت ٦ّ ٤ٞ٧اك٥ ٣اٍقيت ام ٝـٗ

)اْٝبٟ ؿك ١ؾل ٕلىت٠ ١ـاُت٦ اًت( ىٚقا ؿك اي٢زب ٓله علّت ث٦ ًٞت ث٨ج٤ؿ٧بي فّل ُـ٥ ١ؾل ٕلىت٦ ١ِـ٥ اًت 

 اًت. ٝـ١ؾل
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 ًاهِ هرامس لجعتيل مؽَر آييي :2پيَظت 

ث٦  30/02/1397فبٙي تلاثلي ٤ِّك ٤ٝكػ  ١ب٦ٝ ٝلاّن ٙزٌتيِ ٤ِّك ؿك ١ٌِت ؿ٣يٌت ٣ ؿ٣ٛ ٤ُكاي آيي٠

 ١ب٦ٝ ثـي٠ ُلط اًت: ت٤ٔيت كًيـ. ٝت٠ اي٠ آيي٠
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