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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي رســد دو نــگاه کالن بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
باالخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــوالت خيره کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــالب نيــز دور نمان

ــه داشــته اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش هــاي عصرفضــاي مجــازي تــالش مي کنــد ت
فهــم ســازمان ها و دســتگاه هاي مرتبــط بــا حــوزه  فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــوالت اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس رمزک ملي فضاي مجازي
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      ديجيتالی سـازی صنعـت حمل و نقـل عـالوه بـر کاربری هـای سـاده ماننـد 
تسـهيل ارتبـاط يـا مديريـت منابـع، »خلـق مدل هـای کسـب وکاری نويـن«، 
انـواع جديد تراکنش هـا و مکان هايـی  »توليـد فرآيند هـای پويـا« و »ايجـاد 
که تراکنش هـا در آن شـکل می گيرنـد« را نيـز بهمـراه دارد. ايـن تحـول بـا 
اسـتفاده از سـکوها و فناوری هـای نوينـی همچـون اينترنـت اشـياء، زنجيـره 
بلوکـی و هـوش مصنوعـی، دسترسـی بـه بازارهـا و منابـع درآمـدی جديـد و 
افزايـش بهـره وری ايـن صنعـت را نويـد می دهـد. برهميـن اسـاس، تعلـل در 
نمونه هـای مشـابه  تنهـا موجـب تسـلط  نـه  فناوری هـا  ايـن  از  بهره گيـری 
خارجـی بـر اين صنعت می شـود، بلکه خطـر از دسـت دادن بازارهای ترانزيتی 
موجـود و امـکان دسترسـی و نفـوذ شـرکت های بـزرگ فنـاوری بـر داده های 

حمل و نقـل در کشـور و سـوء اسـتفاده از آن را بدنبـال خواهـد داشـت.
     سـکوهای حمل و نقـل بـا گردهـم  آوردن همزمـان و متعامـل کارفرماهـا، 
پيمـان کاران و مشـتريان، فرصـت يکپارچه سـازی داده ها را بـرای بازيگران اين 
صنعـت فراهم کـرده و از طريـق الگوريتم هـای هوشـمند، زمينه رقابتی شـدن 
خدمـات و توليـد ارزش را نيـز فراهـم می کننـد.  به بيـان ديگر، اين سـامانه ها 
ابزارها و وسايل صنعتی را در اختيار ندارند. بلکه با فراهم آوری ابزار های ارتباط 
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و تعامـل، هزينـه مبادلـه ميـان توليد کننـدگان، تأمين کننـده و خريـداران را 
کاهـش داده و موجـب مقـاوم سـازی زنجيره تأميـن و تدارکات خواهند شـد.
گسـترش  محموله هـا،  در  شـفافيت  بهـره  وري،  ارتقـاء  لـزوم       
ظرفيت های ترانزيتـی، توسـعه بازارهـا و نيـاز بـه اجـرای کارآمـد فرآيندها، ما 
را بـه سـمت تدويـن نقشـه راه و مـدل بلـوغ بهره گيـری از سـکوها در صنعت 
حمل و نقـل کشـور و مواجهـه فعـال بـا مخاطـرات ايـن خدمـت نوين تشـويق 

می کنـد.
     در ايـن گـزارش، پـس از بررسـی اکوسيسـتم حمل و نقـل و چالش هـای 
ايـن صنعـت، عوامـل اصلی گـذار در صنعـت حمل و نقل و اثـرات و فرصت های 
ايجـاد شـده براسـاس تحليـل PESTEL  تشـريح می شـود و پـس از بررسـی 
پتانسـيل ايـن صنعـت جهت سـکويی شـدن، تاثيـر فناوری های نويـن در اين 
صنعـت و بيـان قابليت هـای هـر يـک از ايـن فناوری هـا )کالن داده، زنجيـره 
بلوکـی و هـوش مصنوعـی( در صنعـت حمل و نقـل ارائـه شـده و در ادامه پس 
از نمايـش آمـار و روندهـا، نمونـه سـکوهای موجـود و در نهايت  پيشـنهادات 

مطـرح گرديده اسـت. 
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نقـل حملو صنعـت کوسیسـتم ا 

     ســکوهای حمل و نقــل بــا گردهــم  آوردن همزمــان و متعامــل کارفرماهــا، 
بــرای  را  داده هــا  يکپارچه ســازی  فرصــت  مشــتريان،  و  پيمــان کاران 
ــمند،  ــای هوش ــق الگوريتم ه ــرده و از طري ــت فراهم ک ــن صنع ــران اي بازيگ
ــد.   ــم می کنن ــز فراه ــد ارزش را ني ــات و تولي ــدن خدم ــی ش ــه رقابت زمين
ــار  ــی را در اختي ــايل صنعت ــا و وس ــامانه ها ابزاره ــن س ــر، اي ــان ديگ ــه بي ب
ــه  ــه مبادل ــل، هزين ــاط و تعام ــای ارتب ــم آوری ابزار ه ــا فراه ــه ب ــد. بلک ندارن
ــداران را کاهــش داده و موجــب  ــده و خري ــدگان، تأمين کنن ــان توليد کنن مي

ــد.  ــد ش ــدارکات خواهن ــن و ت ــره تأمي ــازی زنجي مقاوم س
ــوع  ــل از ن ــکوهای حمل و نق ــذر س ــد گ ــز موي ــر کشــورها ني ــه ديگ     تجرب
B2C و درون شــهری، بــه نــوع B2B و حمل و نقــل ميــان شــهری و فرامــرزی 

ــر  ــود را ب ــاری خ ــدل تج ــه PiggyBee و Stowga م ــوان نمون ــه عن ــت. ب اس
ديگــر  ســوی  از  نهاده انــد.  بنــا  برون شــهری  تــدارکات  و  حمل و نقــل 
تامين کننــدگان ســنتی خدمــات حمل و نقــل و پشــتيبانی در حــال پيوســتن 
ــبکه  ــا، ش ــداده و از دارايی ه ــت ن ــت را از دس ــا فرص ــتند ت ــازی هس ــه ب ب
 »!Saloodo« .ــد ــترش دهن ــرده و  آن را گس ــت ک ــود محافظ ــات خ و ارتباط
توســط  کــه  هســتند  ســکوهايی  از  نمونــه  دو   »Drive4Schenker« و 
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تامين کنندگان سـنتی )توسـط DHL وDB Schenker(، راه اندازی شـده  است. 
 FreightHub همزمان با اين پيشـرفت ها، اسـتارت آپ های نوآورانه ای همچـون

و Cargonexx باعـث ايجـاد چالش برای رقبای سـنتی خود شـده اند.

1-1-اکوسیستمحملونقل

ــل از اجــزاء مختلفــی تشــکيل      اکوسيســتم هوشــمند صنعــت حمل و نق
شــده اســت. هــر يــک از اجــزا از نقش هــا و وظايفــی برخــوردار اســت:

 دولت
 اپراتور شبکه

cloud ارائه دهنده 
 کسب وکارهای بهره بر از سرويس

 ساير سرويس ها
 مالک وسيله/ راهبر

 Telematic ارائه دهندگان راهکارهای 
 ارائه دهنده و توليد کننده تجهيزات

 واسطه ها / معامله گران
 توليد کننده وسيله حمل

شکل 1-1- اکوسيستم صنعت حمل و نقل
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1-2-انواعحملونقل
     صنعــت حمل و نقــل انــواع مختلفــی دارد و می تــوان بــه دو حــوزه حمــل و 

نقــل بــاری و حمل و نقــل مســافری تقســيم بنــده می شــود. 

ــه حوزه هــای حمل و نقــل هوايــی، دريايــی،  ــاری، ب     در دســته حمل و نقــل ب
ــه دو  ــل مســافری، ب ــی تقســيم می شــود و در دســته حمل و نق ــی و زمين ريل
بخــش بــرون شــهری و بين المللــی و بخــش درون شــهری تفکيــک گرديــده 
اســت. بخــش بــرون شــهری و بين المللــی در حوزه هــای حمل و نقــل هوايــی، 
دريايــی، ريلــی و زمينــی قابــل طــرح اســت و بخــش درون شــهری فقــط در 

ــی مطــرح می شــود. ــی و ريل ــای زمين حوزه ه

شکل 1-2- انواع حمل و نقل
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1-3-تاثیرفناوریاطالعاتبروظایفبازیگران

شکل 1-3- تاثير فناوری اطالعات بر وظايف بازيگران
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     نحــوه تقســيم بنــدی تاثيــر فنــاوری اطالعــات، براســاس شــرح وظايــف 
وزارت راه و شهرســازی صــورت گرفتــه اســت. وزارت راه و شهرســازی 
براســاس حوزه هــای مختلــف حمل و نقــل )ريلــی، هوايــی، زمينــی و دريايــی( 
متشــکل از ســازمان ها و شــرکت هايی اســت کــه در هــر يــک از دســته های 

مشــخص، شــرح وظايــف آن هــا بــه تفصيــل بيــان شــده اســت: 

 خدمات
- بهبــود روش هــاي دسترســي بــه اطالعــات بــار، مســافر، نــاوگان، راننــده و 

شــرکت هاي حمــل ونقــل.
ــل  ــرکت هاي حم ــه ش ــات ب ــات و خدم ــه اطالع ــای اراي ــود روش ه - بهب

ــدگان. ــل، مســافران و رانن ونق
ــواد  ــت، م ــتعال )نف ــل اش ــواد قاب ــرارت م ــه ح ــه و درج ــرل محمول - کنت
ــي و...(  ــواد غذايي،داروي ــده ) م ــد ش ــای منجم ــيميايي،....( و محموله ه ش

از راه دور.

 سیاستگذاری
- افزايـش ايمنـی و امنيـت و کاهـش سـوانح در حمـل ونقـل جـاده ای در 
درراسـتاي افزايـش امنيت ملي، بهبود مديريت وکنتـرل جاده ها و بزرگراه ها.
- ارايه روش های بهينه وصول منابع درآمد سـازمان و افزايش رشد اقتصادي.

- دريافــت گــزارش و تعييــن موقعيــت راننــدگان و وســائط نقليــه و کنتــرل 
ســرقت اتومبيل هــا.
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 توسعهزیرساخت
- توســعه روش هــای مکانيــزه پيــش فــروش بليــط و تنظيم عرضــه و تقاضا 

در روش هــا و زمان هــاي مختلــف.
- افزايــش دسترســي بــه مناطــق دور افتــاده، توســعه منطقه اي، گســترش 
صنعــت جهانگــردي و بــه طــور کلــي تمــام اثــرات مثبتــي کــه در درازمدت 

بــر اقتصــاد نهــاده مي شــود.
- اطالع دقيق و لحظه به لحظه از وضعيت هوا و شرايط جوي.

 رگوالتوری
- نحــوه انتقــال اســناد و مــدارک مربــوط بــه حمــل ونقــل و بيمــه کاال و 

مســافر.
- نحــوه کنتــرل مصــرف ســوخت، مســافت طــي شــده، ظرفيــت اســتاندارد 

قابــل حمــل و برنامــه ريــزي زمانبنــدي شــده تعميــرات.
ــي در  ــه جوي ــی و صرف ــش آلودگ ــع زيســت محيطــي، کاه ــظ مناب - حف

ــرژي. مصــرف ان
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PESTEL تحلیل براسـاس نقل صنعـتحملو  در  ر گـذا اصلی مل عوا

ــرای      بهره گيــری از ســکوها در صنعــت لجســتيک و حمل ونقــل کشــور ب
ــي  ــفافيت در جابجاي ــت، ش ــن صنع ــره  وري در اي ــاء به ــای ارتق ــع نيازه رف
ــازار  ــی، گســترش ب ــه  ظرفيت های ترانزيت ــا، دسترســي ســريعتر ب محموله ه
فعاليــت در کشــورهاي همســايه و نيــاز بــه اجــرای کارآمــد فرآيندهــا، عوامل 
ــه  ــل PESTEL ب ــر تحلي ــت مبتنی ب ــن صنع ــذار اي ــل و گ ــی در تبدي اصل

ــوند: ــف می ش ــر تعري ــورت زي ص
)Digitalization( ديجيتالی سازی )1

)Shifts in international trade( تغيير در تجارت بين المللی )2
 Software-driven process( تغييــر در فرآينــد مبتنی بــر نرم افــزار )3

)changes

 Changes in markets’ domestic( تغييــرات در تجــارت داخلــی بــازار )4
)commerce

 Machine-driven process( تغييــر در فرآينــد مبتنی بــر ماشــين )5
)changes
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 در ادامــه، اثــرات، فرصت هــا و راه حل هــا و تاثيــرات بــر مشــتريان توســط 
هــر يــک از ايــن عوامــل مــورد بررســی قــرار می گيــرد.

2-1-دیجیتالیسازی1
    در ايــن بخــش، اثراتــی کــه ديجيتالــی شــدن بــر حمل و نقــل و لجســتيک 
گذاشــته، فرصت هايــی کــه بــرای کســب وکارها ايجــاد نمــوده و راه حل هايــی 
کــه ارائــه می دهــد و اثراتــی کــه بــر مشــتريان ايجــاد می کنــد مــورد بررســی 

قــرار می گيــرد. ديجيتالی ســازی بــه داليــل زيــر اتفــاق می افتــد:
• تغيير در رفتار مشتريان

• شکاف در پرورش استعدادها

1.  Digitalization

)T & L( شکل 2-1- عوامل اصلی گذار در حمل و نقل  و لجستيک

26



• دسترسی به فناوری
• تغيير در شيوه محافظت از داده و مقررات کار

 اثراتدیجیتالیشدنبرصنعتحملونقل
    درصــد شــرکت های تجــاری حمل و نقــل کــه ســطح پيشــرفته ای از 
ديجيتالــی شــدن و يکپارچگــی را گــزارش می دهنــد بــه شــرح زيــر اســت:

• يکپارچه سازی افقی زنجيره ارزش %44
• دسترسی مشتری، فروش، کانال و بازاريابی %37

• يکپارچه سازی عمودی زنجيره ارزش %3
• ديجيتاليزه شدن کلی %28

• توسعه و مهندسی محصول %25
• مدل های تجاری ديجيتال، پورتفوليو خدمات %21

ــرایصنعــتحملونقــل ــیشــدنب ــیکــهدیجیتال  فرصتهای
ــد ــممیکن فراه

ــای  ــترده تر راه حل ه ــرد گس ــا کارب ــی ب ــای داخل ــازی فرآينده • ساده س
ل يجيتا د

• افزايش درآمد با دسترسی گسترده ديجيتالی به مشتريان
• امکانات گسترده برای بازاريابی آنالين

• کاهش ريسک در کسب وکار به دليل پرداخت های آنالين 
• کاهش شکاف های عرضه استعداد

• کاهش هزينه در ارائه خدمات به مشتريان
• رفع نيازهای مشتری با خدمات کاماًل جديد

27



 راهکارهایدیجیتالیسازی
    راه حل هــای ديجيتالی ســازی ديگــر صرفــاً بــه فنــاوری اطالعــات و 
ــرا آن هــا می تواننــد مدل هــای جديــد  ارتباطــات ســاده مرتبــط نيســتند زي
ــع  ــه دهنــده مناب ــازار و خدمــات ارائ ــواع معامــالت، مکان هــای ب تجــاری، ان
درآمــد را فعــال کننــد و همــه بخش هــای حمل و نقــل و لجســتيک را مــورد 

ــد. ــرار می دهن ــه ق توج
    در گذشــته، ديجيتالی ســازی متمرکــز بــر ICT شــامل همکاری، بســته های 
اداری، ارتباطــات و اتوماســيون مديريــت و سيســتم های ERP می شــد ولــی 
ــد،  ــد کســب وکار، فرآيندهــای جدي در حــال حاضــر شــامل مدل هــای جدي
بازارهــا و  انــواع جديد تراکنش هــا و مکان هــای ايجــاد اين تراکنش هــا، 

منابــع خدماتی/درآمــدی جديــد اســت.

 اثردیجیتالیشدنبرمشتریان
     فراهــم شــدن شــرايطی بــرای راحتــی بيشــتر مصرف کننــدگان و 
ــا  مشــتری های تجــاری و امکانــات بيشــتر بــرای شخصی ســازی در رابطــه ب
ثبــت ســفارش آناليــن، پيگيــری و خدمــات پرداخــت از جملــه اثراتــی اســت 

ــد داشــت. ــر مشــتريان خواه ــازی ب ــه ديجيتالی س ک

)T & L( شکل 2-2- ديجيتالی سازی در حمل و نقل  و لجستيک
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2-2-تغییردرتجارتبینالمللی1
ــی  ــل زمين ــر در حمل و نق ــال حاض ــی در ح ــارت بين الملل ــر در تج      تغيي
از چيــن بــه اتحاديــه اروپــا بــه طــور فزاينــده ای قابــل مشــاهده اســت و مــا 
انتظــار داريــم کــه در ايــن دوران شــدت بيشــتری بگيــرد. بــا افزايــش حجــم 
مبــادالت چيــن و اتحاديــه اروپــا ، ســرمايه گذاری های جديــد و فرصت هايــی 
ــی  ــل زمين ــاوگان حمل و نق ــريع ن ــعه س ــه توس ــيدن ب ــرعت بخش ــرای س ب
ــر  ــر زي ــه در تصوي ــد ک ــود آم ــاخت ها بوج ــعه زيرس ــات و توس ــد خدم مانن
ميــزان حجــم تجــارت چيــن بــه اروپــا در ســال های 2007 تا 2017 مقايســه 
ــواع حمل و نقــل نيــز  ــه تفکيــک ان ــن ميــزان حجــم تجــارت ب ــده و اي گردي

آورده شــده اســت. 

ــورد  ــی م ــه صــورت اجمال ــی ب ــرات در تجــارت بين الملل ــه، تغيي     در ادام
بررســی قــرار گرفتــه اســت.

شکل 2-3- مقايسه ميزان حجم مبادالت چين با اروپا بين سال 2007 و 2017

1.  Shifts in international trade
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ــرح  ــه ط ــه ب ــا توج ــتیک: ب ــلولجس ــردرحملونق 2-2-1-تأثی
ــاير  ــن س ــاده ای و همچني ــدور ج ــرح کري ــا ط ــا ب ــه اروپ ــن ب ــال چي اتص
اتصــاالت نوظهــور اقتصــاد، انتظــار مــی رود کــه کــه ايــن نــوع از حمل و نقــل 
بــه شــدت گســترش يافتــه تــا جايــی کــه هزينه هــای حمل و نقــل را کاهــش 
داده و ايجــاد خدمــات جديــد را امــکان پذيــر نمايــد. بــه عنــوان مثــال تعــداد 
قطارهــای منتقــل شــده از چيــن بــه اتحاديــه اروپــا 17 بــه 3673 عــدد در 

ــد. ــال 2017 می باش ــا س ــال 2011 ت س

2-2-2-فرصتهــایشــغلی: تغييــرات بوجــود آمــده در تجــارت 
ــای  ــدن فرصت ه ــود آم ــه بوج ــر ب ــل منج ــت حمل و نق ــل در صنع بين المل
ــرمايه گذاری  ــارت و س ــای تج ــش هزينه ه ــه، کاه ــددی از جمل ــغلی متع ش
ــا ابتــکار جــاده از  در طــول مســيرهای تجــاری در حــال ظهــور، بــه ويــژه ب
ــاط از راه دور و مراکــز  ــا، ارتب ــا، نوســازی راه آهــن، بزرگراه ه ــه اروپ ــن ب چي
ــق  ــه مناط ــی ب ــش دسترس ــی، افزاي ــای اصل ــع در کريدوره ــل واق حمل و نق

ــرد. ــام ب ــوان ن ــد می ت ــاری جدي ــای تج ــد، قرارداده ــاری جدي تج

ــث تحــول  ــد مســير تجــاری باع ــای جدي ــا: راه حل ه 2-2-3-راهحله
ــا  ــن راه حل ه ــد، اي ــد ش ــن خواه ــا و چي ــن اروپ ــی بي ــارت بين الملل در تج
حمل و نقل، ترمينال هــای  زيرســاخت های  در  ســرمايه گذاری  از:  عبارتنــد 
متقابــل )کنواســيون تيــر( جهــت ارائــه خدمــات مــرزی ارائــه شــده توســط 

گمــرکات. 
ــه  ــتيک ک ــل و لجس ــای حمل و نق ــات در بخش ه ــه خدم ــن ارائ      همچني
ــد عبارتنــد از: خدمــات ارســال ــرار می گيرن ــادی تحــت تأثيــر ق ــا حــد زي ت
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ــاخت های  ــی، زيرس ــل درياي ــی و حمل و نق ــن، زمين ــت، راه آه ــته و پس بس
ــار داری. ــل و انب حمل و نق

2-2-4-تأثیــربــرمصرفکننــدگان: از جملــه تاثيراتــی کــه تغييــرات 
ــه  ــوان، کاهــش هزين ــدگان دارد می ت ــر مصرف کنن ــی ب در تجــارت بين الملل
بــه معنــای دسترســی بيشــتر بــه محصــوالت و کاالهــا بازارهــای خارجــی، 
ــع و زود  ــه موق ــل ب ــه تحوي ــل و در نتيج ــان حمل و نق ــدن زم ــر ش کوتاه ت
ــش  ــور و افزاي ــای نوظه ــا توســط اقتصاده ــده کااله ــگام کاال، ورود فزاين هن

ــد اشــاره کــرد. ــف محصــوالت جدي ــت در دســته بندی مختل رقاب

2-3-تغییردرفرآیندمبتنیبرنرمافزار1
ــی  ــزار ط ــر نرم اف ــدی مبتنی ب ــای فرآين ــه راه حل ه ــی رود ک ــار م      انتظ
چنــد ســال آينــده بــه صــورت پويــا رشــد کننــد و منافــع حتــی بزرگتــری را 
نيــز بــرای تجــارت ايجــاد کننــد، امــا آن هــا هنــوز هــم بايــد راه خــود را بــه 

جريــان اصلــی بيابنــد.

1.  Software-driven process changes

)T & L( شکل 2-4- تغيير در تجارت بين المللی در حمل و نقل  و لجستيک
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بــه  توجــه  بــا  لجســتیک:  و حملونقــل در تأثیــر -1-3-2
پيش بينی هــای انجــام شــده از ايــن تاثيــرات »بــازار جهانــی سيســتم 
ــش از 72.3  ــه بي ــوری ب ــای عب ــمند )ITS( در کريدوره ــل هوش حمل و نق
ــی اتوماســيون فراينــد  ــازار جهان ــارد دالر در ســال 2022 برســد« و »ب ميلي
رباتيــک تــا ســال 2021 بــه بيــش از 1.2 ميليــارد دالر برســد« می توان رشــد 
بيــش از 35% رشــد ســاالنه پيش بينــی بازارهــای جهانــی را پيش بينــی نمود. 

ــی  ــا تاثيرات ــزار محــور ب ــا: تغييــر در فرآيندهــای نرم اف 2-3-2-فرصته
 ،)ITS( همچــون، اجــرای سيســتم های مديريــت حمل و نقــل هوشــمند
ــای  ــف فرآينده ــداری و بازتعري ــروری نگه ــر ض ــای غي ــاب از هزينه ه اجتن
ــا  ــه ب ــانی ک ــای انس ــا و رفتاره ــر فرآينده ــرل بهت ــراری، کنت ــاده و تک س
ــعه  ــا و توس ــيون نرم افزاره ــت، اتوماس ــراه اس ــات هم ــت خدم ــود کيفي بهب
ــر و  ــی تعمي ــک و پيش بين ــد رباتي ــی و فرآين ــوش مصنوع ــای ه راه حل ه
ــاوگان و ايجــاد  نگهــداری زمــان تحويــل و اطمينــان از دردســترس بــودن ن
ــد  ــر در فراين ــه تغيي ــد ک ــی باش ــد فرصت هاي ــغلی می توان ــای ش فرصت ه

مبتنی بــر نرم افــزار فراهــم می کنــد.

2-3-3-راهکارهــایتغییــردرکســبوکار: راه حل هــای نوظهــور در 
ــرار  ــورد بررســی ق ــزاری محــور م ــی نرم اف ــد اصل ــرات فرآين ــا تغيي رابطــه ب

ــه شــده اســت: ــز ارائ گرفتــه و مثال هــای آن ني
ــر روی  ــتم ها ب ــن سيس ــمند: اي ــلهوش ــتمهایحملونق سیس
ــت.  ــد داش ــتقيم خواه ــر مس ــی تاثي ــی و ريل ــی، درياي ــل زمين حمل و نق
ــره  ــود به ــازی و بهب ــرای بهينه س ــمند ب ــل هوش ــتم های حمل و نق سيس
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وری از شــبکه های حمل و نقــل در حــال حاضــر اســتفاده می شــود، 
ــد  ــای ITS مانن ــارت از  راه حل ه ــرای نظ ــلونا ب ــال بارس ــوان مث ــه عن ب
پارکينــگ هوشــمند و سيســتم های ترافيکی و همچنيــن بــا اتوبوس هــای 
هيبريــدی و ابتــکار عمــل دوچرخــه ســواری هوشــمند بــرای تميــزی آب 
ــياری از راه  ــرای بس ــال اج ــاگ در ح ــا کپنه ــد ي ــتفاده می کن ــوا اس و ه
حل هــای ITS از جملــه سيســتم های مديريت ترافيــک ، جمــع آوری 
داده هــا بــه منظــور بهينــه ســازی شــبکه حمل و نقــل و ترويــج »رانندگــی 
ــای  ــازی راه حل ه ــال پياده س ــادا در ح ــرال کان ــد و مونت ــبز« می باش س
ــر  ــی می باشــد. در جــدول زي ــراغ راهنماي ــازی چ ــرای هماهنگ س ITS ب

ــم: ــف آورده اي ــا تعاري ــمند را ب ــل هوش ــتم های حمل و نق سيس

تعریف سیستم
حملونقل

ردیف

سيستم هايی که شبکه های حمل و نقل را کارآمد تر می کنند، اطالعات را در 
زمان واقعی به اشتراک می گذارند، چراغ راهنمايی را تنظيم و فضای خيابان 

را به صورت پويا اختصاص می دهند.

سيستم های 
مديريت ترافيک

1

راه حل هايی که بطور خودکار عوارض را از وسايل نقليه در حال عبور از معابر 
خاص، بزرگراه ها يا تونل ها جمع می کنند و در نتيجه باعث صرفه جويی در 

وقت می شوند.

سيستم های پرداخت 
عوارض

2

در حال حاضر راه حل هايی مانند بهينه سازی کاال و جمع آوری اطالعات برای 
کنترل کارايی و شرايط ناوگان به طور روز افزون در حال بکارگيری می باشد.

سيستم های مديريت 
حمل و نقل

3

استفاده از داده های بزرگ برای تجزيه و تحليل حرکت و ترافيک به صورت پويا 
در واکنش به تغييرات غير منتظره از جمله ويژگی های اين سيستم ها است.

سيستم های جمع آوری 
V2I ، V2V ،( داده ها

)GPS

4

راه حل هايی با استفاده از داده های زمان واقعی برای اطالع رسانی به رانندگان 
در جايی که بتوانند ماشين های خود را به راحتی پارک کنند.

سيستم راهنمای 
پارکينگ

5

سيستم های حمل و نقل عمومی جمع آوری و تجزيه و تحليل داده ها ، تنظيم 
عمليات با نياز شهروندان، بهره وری بيشتر.

سيستم حمل و نقل 
عمومی

6

جدول 2-1- سيستم های حمل و نقل
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ــات  ــر روی خدم ــک ب ــيون رباتي ــک: اتوماس ــد روباتي ــيون فراين  اتوماس
ــطه گری  ــل واس ــک، حمل و نق ــارت الکتروني ــت، تج ــته و پس ــال بس ارس
و مديريــت زنجيــره تاميــن تاثيــر مســتقيم دارد. بــه عنــوان مثــال مــوارد 

اســتفاده از اتوماســيون فرآينــد رباتيــک عبارتنــد از: 
ــر بخــش  ــک در شــرکت های زي ــد رباتي ــی اتوماســيون فراين w کاراي

ــزار. ــوان اب ــه عن ــل و لجســتيک ب حمل و نق
w پشــتيبانی از انــواع فعاليت هــای تجــاری ماننــد معامــالت، خدمــات 

منابــع انســانی، IT، امــور مالــی و حســابداری و پــردازش اســناد.
w تاکنــون شــرکت های بانکــی بيشــترين عالقــه را بــه ايــن فنــاوری 
ــل و لجســتيک  ــه شــرکت های حمل و نق ــی ک ــد، در حال نشــان داده ان
قبــاًل در حــال آزمايــش روی برنامــه خــود و يــا اســتفاده از آن بــرای 

تســريع در مشــاغل خــود هســتند.

 پيش بينــی تعميــر و نگهــداری و نظــارت بــر هواپيماهــای بــدون 
سرنشــين: ايــن دســته بندی بــر روی حمل و نقــل زمينــی، دريايــی، 
ــای  ــر بســزايی خواهــد داشــت. از مزاي ــک تاثي ــی و تجــارت الکتروني ريل

ــرد: ــام ب ــر را ن ــوارد زي ــوان م ــداری می ت ــر و نگه ــی و تعمي پيش بين
• کاهش هزينه

• بهبود کيفيت خدمات
• تأثير مثبت بر کارمندان

• تاثير مثبت بر مديريت پسماند و محيط زيست

 راهحلهــایبالکچیــن)DLT(: انتظــار مــی رود کــه بالکچيــن، و بــه 
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ــای  ــام بخش ه ــده، در تم ــع ش ــای توزي ــام فناوری ه ــر، تم ــر بهت تعبي
حمل و نقــل و لجســتيک تأثيــر متوســط با طول اثر حداقل 3 ســال داشــته 
باشــند. از جملــه تاثيــرات و مزايــای آن می تــوان به مــوارد زير اشــاره نمود:

• امنيت
• بهره وری
• شفافيت

• قابليت اطمينان

و حملونقــل بــرای مصنوعــی هــوش حلهــای راه  
ــت  ــد نحــوه مديري لجســتیک: راه حل هــای هــوش مصنوعــی می توانن
عمليات، ترافيــک و شــبکه ها را تغييــر دهنــد، امــا بلــوغ فعلــی چنيــن راه 
ــه  ــان اصلــی، ب ــه جري ــرای راه يافتــن ب حل هايــی نشــان می دهــد کــه ب
بيــش از ســه ســال زمــان نيــاز دارنــد. انــواع هــوش مصنوعــی در تصويــر 

ــر آورده شــده اســت: زي

شکل 2-5- انواع هوش مصنوعی
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ــزار،  ــر نرم اف ــد مبتنی ب ــر در فرآين ــتریان:تغيي ــرمش ــرب 2-3-4-تأثی
منجــر بــه تاثيراتــی بــر مصرف کننــدگان از جملــه، ارائــه خدمــات حمل و نقــل 
قابليــت اطمينــان بيشــتر سيســتم های  ايمنــی بهتــر،  بــا  شــفاف تر 
ــوش  ــای ه ــا راه حل ه ــل ب ــات تحوي ــدن خدم ــودکار ش ــل و خ حمل و نق

ــل شــده اســت. ــان تحوي ــی و کاهــش زم مصنوع

2-4-تغییراتدرتجارتداخلیبازار1            
-تطابــقوســازگاریبــاتغییــرات:نمــایکلــیازتغییــراتدرتجــارت

داخلــیبازارهــا
ــش  ــا افزاي ــراه ب ــه، هم ــر منطق ــی در سراس ــارت الکترونيک ــد تج      رش
ــال  ــه احتم ــتيک2، ب ــل و لجس ــت حمل و نق ــازی در صنع ــه س ــطح بهين س
زيــاد موجــب بــه اشــتراک گذاری اقتصــاد و يکپارچگــی زنجيــره ارزش بيــن 

شــرکت های T&L ، تجــارت الکترونيــک و توليد کننــدگان ميشــود.

)T & L( شکل 2-6- تغيير در فرايند مبتنی بر نرم افزار در حمل و نقل  و لجستيک

1.  Changes in markets’ domestic commerce
2. T&L  = transport and logistic 36



 تاثیراتبرصنعتحملونقلولجستیک:
ــات CEO در ســال 2018،  55 % از  ــه شــده در تحقيق ــار ارائ     براســاس آم
مديــران و روســا در T&L، در جهــت ايجــاد يــک اتحاديــه اســتراتژيک جديــد 
يــا ســرمايه گذاری مشــترک برنامــه ريــزی می کننــد، در حالــی کــه 38%بــرای 
ــا  ــرکت های نوپ ــان و ش ــا کارآفرين ــکاری ب ــرای هم ــد و 32% ب M&A جدي

ــد. ــزی می کنن ــه ري برنام
     براســاس پيش بينــی جهانــی ســال 2015، ســهم تجــارت الکترونيــک در 
خــرده فروشــی،  7.4 درصــد بــوده اســت و تــا ســال 2021 بــه ميــزان 17.5 

درصــد خواهــد رســيد. 

 فرصتهایتجاری:
:T&L برای کسب وکارهای

ــد و گســترش خدمــات  • رشــد درآمــد از طريــق توســعه خدمــات جدي
موجــود بــرای حمايــت از تجــارت الکترونيکــی، حمل و نقــل ســالمندان و 

ــا موقعيــت مناســب بهره گيــری از ســاير بازارهــا ب
M&A افزايش کارآيی شبکه با همکاری و •
• کاهش هزينه ها با به اشتراک گذاری منابع

برای صاحبان برندها )نام تجاری(/ توليدکنندگان:
• افزايــش فــروش در تجــارت الکترونيک از طريق کانال هــای فروش آنالين

 راهکارهایتغییردرکسبوکار:
راه کارهــای زيــر در واکنــش بــه تغييــرات در تجــارت داخلــی بازارهــا ايجــاد 

شــده اند :
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- ورود کسب وکار به تجارت االکترونيک
- سرمايه گذاری تجارت الکترونيک در لجستيک

- راه حل های CEP برای تجارت الکترونيک
-  به اشتراک گذاری راه حل های اقتصادی

- تجميـع راهکارهـای قبلـی در  تمامی بخش هـا  و حوزه هـای حمل و نقـل 
لجستيک و 

 تاثیراتبرمشتری:
ــت و  ــات ارزان قيم ــه خدم ــن، ارائ ــد آنالي ــيوه خري ــترش ش ــا گس • ب

ــد ــم می کن ــتری را فراه ــی بيش ــتری، راحت ــه مش ــه ب نوآوران
• فرصت هــای جديــدی بــرای بــه اشــتراک گذاری منابــع بــرای اســتفاده 
ــاد  ــتراک گذاری اقتص ــه اش ــت در ب ــش محبوبي ــدف افزاي ــا ه ــره ب روزم

ــود. ــم می ش فراه

ــهتجــارتالکترونیــک-تعریــفراه ــرایورودب ــزرگب -کســبوکارب
حــلومــروریبــراطالعــاتمربوطــه

)T & L( شکل 2-7- تغييرات در تجارت داخلی بازار در حمل و نقل و لجستيک

38



ــی  ــال فرصت هاي ــه دنب ــاری ب ــام تج ــان ن ــزرگ و صاحب ــرکت های ب     ش
هســتند تــا محصــوالت خــود را بصــورت آناليــن ارائــه دهنــد . زيــرا ممکــن 
اســت هنــوز تأثيــر زيــادی بــر تجــارت الکترونيکی داشــته باشــند زيــرا اينگونه 

ــد. ابتــکارات در طــی چهــار ســال آينــده قــدرت بيشــتری می ياب

 داليلی که موجب ترغيب صاحبان برند به تجارت الکترونيک می شود 
w شاخصهایبازار

- فروشــگاه های آناليــن بــه تدريــج در حــال تبديــل شــدن بــه اســتاندارد 
ــح ســاختمانی می باشــند. ــرای شــرکت های مصال صنعتــی ب

- موانــع ورود بــه بــازار بــا بکارگيــری اســتعدادها در حــال کاهــش اســت. 
ــن  ــرکت ها اي ــه ش ــئو )SEO( ب ــن و س ــی آنالي ــرمايه گذاری در بازارياب س
ــه  ــک ب ــارت الکتروني ــازار تج ــود را در ب ــهم خ ــا س ــد ت ــکان را می ده ام

ســرعت افزايــش دهنــد. 

شکل 2-8- مراحل ورود کسب وکارها به تجارت الکترونيک
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w شاخص های سازمان/شرکت
- شــرکت های بــزرگ در حــال حاضــر دانــش را براســاس اوليــن تجربيــات 

خــود در تجــارت الکترونيــک جمــع آوری می کننــد.
ــی خــود  ــای فيزيک - شــرکت های خــرده فروشــی از فروشــگاه های کااله
بــا  نقــاط کليــک و جمــع آوری1 اســتفاده می کننــد تــا کاال را بــه ســهولت 

تحويــل و هزينــه را کاهــش دهنــد.
- ورود بــه تجــارت الکترونيکــی بــه شايســتگی هايی نيــاز دارد، امــا مشــاغل 

بــزرگ در صــورت لــزوم توانايــی تأميــن بودجــه ايــن توســعه را دارنــد.

-ســرمایهگذاریتجــارتالکترونیــکدرلجســتیک-تعریــفراهحــلو
مــروریبــراطالعــاتمربوطــه

     پيش بينــی می شــود کســب وکارهای تجــارت الکترونيــک ســرمايه گذاری 
ــی  ــال امکانات ــه دنب ــد و ب ــروع کنن ــدت ش ــی م ــتيک را در طوالن در لجس
ــدی قبــاًل در فعاليــت  ــرای ايجــاد زنجيره هــای ارزش هســتند و چنيــن رون ب

ــل مشــاهده اســت. ــی قاب ــزرگ تجــارت الکترونيک کســب وکارهای ب

شکل 2-9- درآمد فروش اينترنتی در اروپا )ميليارد دالر(

1.  click-and-collect points
40



مثالهاییازشرکتهایتجارتالکترونیکسرمایهگذاردرلجستیک
o آمـازون:  ايـن شـرکت در زمينـه خدمـات تحويـل بـار فعاليـت دارد. 
سـرمايه گذاری 1.5 ميليـارد دالری بـرای ايجـاد مراکـز بار1 هوايی داشـته و 
انبارها و مراکز تحقيقاتی را در مناطق جغرافيايی مختلف ايجاد نموده اسـت.
o گــروه Otto 2 :  تــا ســال 2020 ، گــروه برنامــه ريــزی هرمــس قصــد دارد 
تــا بيشــتر از 580 ميليــون دالر در ســاخت و گســترش مراکــز لجســتيک 
مبتنی بــر فناوری پيشــرفته ، انبــار کاالها و شــبکه ای جديــد و انعطاف پذير3 
)بــرای دريافــت و يــا بازگشــت بســته های مســافر( را ســرمايه گذاری 
ــترش  ــرم otto و  گس ــعه پلتف ــت توس ــروه جه ــن گ ــن اي ــد. همچني نماي
ــت. ــوده اس ــرمايه گذاری نم ــون دالر س ــی،  116 ميلي ــارت الکترونيک تج
ASOS o 4: پيش بينــی می شــود کــه شــاخص CAPEX، بــرای تمــام ســال 
297-323 ميليــون دالر باشــد. ايــن شــرکت جهــت ارتقاء  200 وب ســايت 
محلــی خــود، ســرمايه گذاری کــرده و فنــاوری هــوش مصنوعــی را در ارائــه 
ــد.  ــری درج می کن ــتجوی بص ــر و جس ــور توصيه گ ــد موت ــی مانن خدمات
همچنيــن جهــت ايجــاد انبارهــای جديــد در آتالنتــا ، ايــاالت متحــده نيــز 

ســرمايه گذاری می کنــد. 

-راهحلهایCEPبرایتجارتالکترونیک-تعریفومروراطالعاتمربوطه
     شـرکت های مبتنی بـر CEP بـه دنبـال طراحـی راه حل های متناسـب برای 
تجـارت الکترونيک هسـتند و مـا انتظار داريم کـه چنين راه حل هايـی تأثيرات 
متعادلـی را  بـر شـرکت های CEP در دراز مـدت بـرای حرکت به سـمت فروش 
Omnichannel )اسـتراتژی کـه سـازمان ها بـرای بهبـود تجربه کاربـری خود از 

آن اسـتفاده می کنند.( داشـته باشند.

1.  cargo hub
2.   يکی از بزرگترين شرکت های تجارت الکترونيکی در جهان است که سفارش های آن از طريق پست الکترونيکی انجام ميشود.

3.  Hermes ParcelShop
4.   يک شرکت خرده فروش لوازم آرايشی و بهداشتی آنالين در بريتانيا است.
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مثالهاییازراهکارهایCEPدرتجارتالکترونیک
     از دو جنبــه ميتــوان مثالهــا را مــورد بررســی قــرار داد. از جنبــه گســترش 
ــد. در راســتای گســترش  ــات جدي ــه خدم ــه ارائ ــات موجــود و از جنب خدم
خدمــات موجــود، بــا تغيير مســير پويــا ، شــيوه تحويل تغييــر می کنــد. فرايند 
خريــد از مغازه هــای مختلــف بــه صــورت حمل و نقــل يکپارچــه خواهــد شــد. 
مســتندات برگشــت کاال بــه صــورت خــودکار/ از پيــش آمــاده شــده خواهــد 
ــد شــد.  ــق خواه ــرر محق ــای مک ــل خــودکار/ تحويل ه ــا  تحوي ــود و نهايت ب
همچنيــن بــا هــدف گســترش خدمــات موجــود، راهکارهايــی همچــون ايجاد 
فراينــد حمل و نقــل کاال از فروشــگاه/ کشــتی بــه فروشــگاه و يکپارچــه ســازی 
ــون  ــازادی همچ ــات م ــتری، خدم ــه مش ــات ب ــه خدم داده و CRM در ارائ
وام بــه مشــتری، پرداخــت الکترونيکــی، برقــراری امنيــت، بازاريابــی/ توليــد 
ســرب و حتــی امتيــاز دهــی بــه شــرکت های وام دهنــده ارائــه شــده اســت.

شکل 2-10- فاکتورهايی که بايد هنگام فروش اينترنتی مورد توجه قرار گيرند
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     براســاس آمــار ارائــه شــده در تحقيقــات CEO در ســال 2018،  64 
% از مديــران و روســا در T&L، بــه تغييــر رفتارهــای مشــتری در پنــج ســال 
آينــده کــه موجــب انجــام ايجــاد اختــالل جــدی در مشــاغل آن هــا خواهــد 

شــد معتقــد هســتند. 

-اشتراکراهحلهایاقتصادی-تعریفومروراطالعاتمربوطه
      بـه عنـوان جايگزينـی در حـوزه اقتصـاد، اقتصاد مشـارکتی در حـال يافتن 
برنامه هايـی در مديريـت زنجيـره تأمين ، حمل و نقـل جـاده ای و حمل و نقل کاال 
اسـت ، امـا هنـوز راهی بـرای افزايش عملکـرد در بازار انبـوه پيدا نکرده اسـت و 
راهـکار ارائـه خدماتی که قابليت هـای رايگانی را بين صاحبـان کاال و گيرندگان 
بـه طورمشـترک فراهـم می کنـد و منجـر بـه اسـتفاده بهتـر آن هـا می شـود را 

پيشـنهاد داده است.

شکل 2-11- درصد بکارگيری راهکارهای CEP در تجارت الکترونيک
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مثالهاییازکاربردهایاقتصادمشارکتی
تثبیتحملونقل-تعریفراهحلوکلیازاطالعاتمربوطه

 M&A ظهور بازيگران جهانی در تجارت الکترونيک احتماالً فعاليت بی سابقه      
را تشـويق می کنـد ، که در T&L طی سـه تا پنج سـال سـرعت آينـده می يابد. 
ــود  ــه منظــور بهب ــات ب ــه شــده: تثبيــت کســب وکار و خدم      راهــکار ارائ

ــا ــر بخش ه ــا در زي ــل و ي ــودآوری در داخ ــطح س ــبکه و س ــره وری ش به
سهمبخشهادربازارT&Lازنظرارزشمعامالت)2017(

2-5-تغییردرفرآیندمبتنیبرماشین1
ــين  ــر ماش ــی مبتنی ب ــد اصل ــرات فرآين ــر، تغيي ــای ديگ ــه مزاي     از جمل
می توانــد باعــث افزايــش راندمــان تحويــل و انبــارداری شــود. بــا ايــن حــال، 
ــه و  ــد، اجــرای متفکران ــه ســرمايه گذاری در فناوری هــای جدي آن هــا نيــاز ب

تغييــرات قانونــی دارنــد.

شکل 2-12- تعداد معامالت جهانی T&L در سال های 2017-2013

1.  Machine-driven process changes
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  اثراتتغییردرفرآیندمبتنیبرماشینبرصنعتحملونقلولجستیک
     36% رشـد تعـداد اتومبيل هـای برقـی در جهـان اسـت کـه سـاالنه بيـن 

می شـود. بينـی   )CAGR( پيـش  و 2030  سـال های 2018 
     12.6% نـرخ رشـد تعـداد روبات هـای صنعتی بين سـال های 2011 تا 2016 

)CAGR( در آسـيا، اروپا و آمريکای شـمالی بوده است.

 فرصتهایتغییردرفرآیندمبتنیبرماشینبرکسبوکار
• بهبود کارآيی انبارداری با استفاده از فناوری های جديد حمل و نقل

• حـل مشـکل شـکاف عرضـه اسـتعداد در بخـش T&L بـا خودکارسـازی 
اصلی عمليـات 

• عـالوه بـر ايـن ، ربات سـازی Last Mile منجر به افزايـش قابليت اطمينان ، 
سـرعت و کارايی می شـود

• پيشـرفت های بيشـتر در فن آوری هـای حمل و نقل ، از ريل های پر سـرعت 
تا توسـعه الکترو موبيليتی پشتيبانی شـده توسط رگوالتورها

 راهحلهایارائهشدهتوسطتغییردرفرآیندمبتنیبرماشین 
     راه حل هـای زيـر در زمينـه فرآيندهـای اصلـی مبتنی بر ماشـين شناسـايی 

شـده اند:
- انبارداری روبات سازی1 )از جمله هواپيماهای بدون سرنشين(

Electro-mobility -
- انبارداری که توسط AR & VR پشتيبانی می شود

- راه آهن با سرعت باال
- بهينه سازی تحويل در آخرين گام

1.  Warehousing robotization
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 اثراتتغییردرفرآیندمبتنیبرماشینبرمشتریان
- بـرای مصرف کننـدگان و کارمنـدان، تغييـرات فرآينـد مبتنی بر ماشـين 
بـه معنـای تعامـل کمتر با مردم و تعامل بيشـتر با ماشـين آالت اسـت  که 
در نهايـت، به دسترسـی بيشـتر خدمـات انعطاف پذيـر نيز منجر می شـود..
- هزينه هـای کل مصـرف ممکـن اسـت يکـی از اصلی تريـن فاکتورهـا در 
جهـت جابجايـی مصرف کننـدگان از موتورهای سـنتی بـه موتورهای برقی 
باشـد و در دراز مـدت، چنيـن راه حل هايـی ممکن اسـت تأثير اسـتفاده از 
سـوخت های فسـيلی را از نظـر هزينـه و ديدگاه هـای محيطـی کاهـش دهد.

  پيش بينـی می شـود کـه ربات سـازی، فرآيندهـای تـدارکات را در مديريت 
زنجيـره تأميـن، انبـارداری و زيرسـاخت های حمل و نقـل در طوالنـی مـدت 

بهبود بخشـد.

شکل 2-13- نمونه هايی از برنامه ربات سازی انبارداری در فرآيندهای لجستيک مربوطه

شکل 2-14- برآورد محموله های ساالنه در سراسر جهان از روبات های صنعتی توسط مناطق )به هزار(

46



نظراتمدیرانعاملدربارهرباتیککردنانبار
     31% قصـد دارنـد ظـرف سـه سـال سـرمايه گذاری های قابـل توجهـی را در 

رباتيـک انجـام دهند.
      78% درصـد برنامه ريـزی بـرای کاهـش هزينه ها دارند و هميـن درصد افراد 
می گوينـد تصميم گيـری در مورد اتوماسـيون کارهـا و مشـاغل را در درجه اول 

براسـاس چگونگـی ارائه بهترين هدف شـرکت ها انجـام می دهند.

     پيش بينـی می شـود Electro-mobility در طوالنـی مدت تأثير متوسـطی بر 
زيرسـاخت های حمل و نقـل و انبـارداری و همچنيـن حمل و نقل جاده ای داشـته 
باشـد، زيـرا بـرای دسـتيابی بـه مزيـت هزينه هنـوز هـم نياز بـه نـوآوری دارد.

)T & L( شکل 2-15- تغيير در فرايند مبتنی بر ماشين در حمل و نقل و لجستيک

رویکردقبلیدرمورد
رباتسازی

تمام کارهای ساده با روبات هايی 
جايگزين می شوند که جايگزين 

نيروی کار هستند

رویکردجدیددرمورد
رباتسازی

روبات ها برای پشتيبانی از افراد 
عمل می کنند نه صرفا جايگزينی 

برای نيروی کار
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Electro-mobilityدالیلپیادهسازی
ــدت در  ــی م ــی در طوالن ــه برق ــايل نقلي ــتفاده از وس ــی اس ــای کل     هزينه ه
مقايســه بــا وســايل نقليه ســنتی موتــور احتــراق داخلــی )ICE( کاهــش می يابد.

     خطــرات زيســت محيطــی ناشــی از ســوزاندن بيــش از حــد ســوخت های 
فســيلی منجــر بــه محدوديــت انتشــار در حمل و نقــل مبتنی بــر ICE می شــود.

شکل 2-16- هزينه کل مالکيت در 3.5 سال

شکل 2-17- انتشار گازهای گلخانه ای اتحاديه اروپا
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     پالمـا دی مايـورکا بـا موفيـت وابسـتگی خـود را بـه واردات بنزيـن، آلودگی 
 electro mobility صوتـی و ردپـای کربـن از طريـق مشـوق های مربـوط بـه
کاهـش داده اسـت ماننـد تسـويه حسـاب های مالياتـی، امتيـازات پارکينـگ و 

سـرمايه گذاری در زيرسـاخت های عمومـی در نقـاط شـارژ.

     41%  سـران حمل و نقـل و لجسـتيک در مـورد چشـم انـداز رشـد مشـاغل 
مربوطـه نگـران تغييـرات آب و هـوا و آسـيب های زيسـت محيطـی هسـتند. 
همچنيـن دسـتگاه های واقعيت افـزوده و واقعيت ترکيبی پيشـرفت های مؤثر در 
مديريـت زنجيـره تأميـن را ارائـه می دهند که ممکن اسـت در کوتاه مـدت و با 

تأثير متوسـط، اسـتفاده گسـترده ای در بازار بدسـت آورد.

electro mobility شکل 2-18- نمونه ای از پياده سازی
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ریلباسرعتباال-تعریفراهحلومروراطالعاتمربوطه
HSR شماره های کليدی مربوط به توسعه

• 1964 1 اکتبــر اوليــن ســرويس قطــار پر ســرعت جهان از توکيو بــه اوزاکا
• 29،792 کيلومتر خطوط پرسرعت در جهان )1 آوريل 2015(

• 3603 قطار سريع السير در حال کار )آوريل 2015(
• رکورد سرعت جهانی 575 کيلومتر در ساعت )فرانسه 2007(

• 350 کيلومتر در ساعت حداکثر سرعت در عملکرد درآمد )چين(
• 1600 ميليــون مســافر در ســال کــه توســط Rail Speed Rail در جهــان 

حمل و نقــل می شــود )2015(

واقعیتترکیبی واقعیتمجازی واقعیتافزوده

اين  به کاربران  اين دو،  از  ترکيبی 
امکان را می دهد تا همزمان با اشياء 
در  که  واقعی  دنيای  و  هولوگرافی 
زمان واقعی يکديگر را تحت تأثير 

قرار می دهند ، ارتباط برقرار کنند

دنيای  از  کامل  بصری  جدايی 
در   شدن  ور  غوطه  و  واقعی 
واقعيت مجازی با اشياء ديجيتال 

3 بعدی تعاملی ارائه می دهد.

فناوری که اطالعات ديجيتالی را 
بر روی اشياء دنيای واقعی اليه 
بندی می کند و به عنوان پورت 
مستقيم به داده های ذخيره شده 
شرکت  ای  رايانه  سيستم  در 

عمل می کند.

ف
عری

ت

• تعميرات از راه دور و
• نگهداری

• کنترل پنل قابل حمل
سايت  از  خارج  کاری  ايستگاه   •

)جايگزينی کامپيوتر(

• ساختار / طرح پيچيده
• تجسم

• کمک آموزشی
•   شبيه سازی گردش کار

• بارگيری و تخليه
• چيدن سفارش

• حمل و نقل داخل انبار
• امنيت ، دستيابی به اطالعات، 

نمايش اطالعات T&
Lد
ربر

کا
رد
موا

رد
دا
ت
باه

ش
چه

به

T & L جدول 2-2- واقعيت افزوده، مجازی و ترکيبی در
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o ساالنه 800 ميليون مسافر در چين
o ساالنه 355 ميليون مسافر در ژاپن

o ساالنه 130 ميليون مسافر در فرانسه
o ساالنه 315 ميليون مسافر در ساير نقاط جهان

     انتظــار مــی رود آخريــن بهينــه ســازی های تحويــل مايــل طــی 5 ســال 
 CEP آينــده، بــا تمرکــز اصلــی روی چنيــن راه حل هايــی از بخــش پســتی و
)پيــک، اکســپرس، بســته( تأثيــر متوســطی بــر صنعــت T&L داشــته باشــد.

شکل 2-19- شبکه ريلی با سرعت باال در جهان
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     دو پيشــرفت برتــر درگذشــته کــه توســط مديــران جهانــی T&L برنامــه 
ريــزی شــده اســت:

41%ارسالمرسوالت1
Drop-off lockers%35)قفل(

     اگرچــه برخــی از رهبــران تجــاری قصــد دارنــد تحويــل ربــات را ارائــه دهند ، 
ــا در حــال حاضــر تحويل هــای داخــل اتومبيــل بيشــتر روی راه حل هــای  ام
ــی  ــای داخل ــال آن تحويل ه ــه دنب ــد ، ب ــده ان ــف ش ــل متوق ــل و قف حمل و نق

ــی )%32(. ــای جمع )34%( و تحويل ه
     بــه منظــور تجزيــه و تحليــل دقيــق راه حل هــا، صنعــت T&L بــه 8 زيــر 

بخــش تحــت پوشــش حمل و نقــل مســافر و بــاری تقســيم شــده اســت:

شکل 2-20- سهم هزينه های تحويل توسط بخشی از فرايند حمل و نقل

1.  Drop shipping
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ــزون اقتصــاد  ــر روزاف ــی، تغيي ــرات سياســی جغرافياي ــه تغيي ــا توجــه ب      ب
ــازی  ــن بين المللی س ــا و همچني ــن آوری  ه ــل ف ــريع در تکام ــال، تس ديجيت
ــده و شــکاف اســتعدادی، روندهــای  مشــاغل و رشــد انتظــارات مصــرف کنن

ــود. ــد می  ش ــای جدي ــور راه حل ه ــث ظه ــده PESTEL باع ــايی ش شناس

توضیحات زیربخش

خدمات پستی شامل جمع آوری، توزيع، مرتب سازی و تحويل نامه ها و 
بسته ها و همچنين خدمات پشتيبانی

پست ها، بسته پيک اکسپرس

فروش اينترنتی از طريق تجربه خريد آنالين و تهيه محصوالت از طريق 
شبکه های توزيع فيزيکی

تجارت الکترونيک

مراکز،  )جاده ها،  زيرساخت های حمل و نقل  نگهداری  و  مديريت  مالکيت ، 
دروازه ها( و فضاهای انبار، همراه با مسيرهای حمل و نقل

زيرساخت حمل و نقل و انبار

و  ريلی  جاده های  از  ارزش ،  زنجيره  عناصر  کليه  شامل  ريلی  حمل و نقل 
زيرساخت ها ، از طريق سهام نورد ، تا فعاليت های تجاری

ريلی

حمل و نقل دريايی، حمل و نقل ناوبری داخلی ، مديريت و نگهداری بنادر حمل و نقل ناوبری دريايی و داخلی

حمل و نقل جاده ای بيشتر توسط اتومبيل و کاميون حمل و نقل جاده ای

انواع فعاليت های عملياتی مربوط به نگهداری ، مديريت و پردازش سهام 
کاالها

مديريت زنجيره تامين

حمل و نقل، ادغام سفارشات، هماهنگی روند خريداران خدمات و حمل و نقل باربری

جدول 2-3- زير بخش های صنعت T&L در تجزيه و تحليل روند
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حال گسترش است ، ما شاهد شرکت های بزرگ داده ای که سعی در استفاده 
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شکل 2-21- ارزيابی بلوغ و تاثير PWC بر صنعت حمل و نقل و لجستيک
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مربوط به 
مقررات 

 -20
داده ممکن 

ت از 
محافظ

ت موانعی برای اجرای 
اس

و 
جديد 

فناوری های 
بازيگران 

بين 
همکاری  

ت ايجاد کند.
صنع

)به 
تجاری 

موانع 
 -21

ت 
عنوان مثال قوانين حماي

از مصرف کننده، تعرفه ها( 
می توانند همچنان محدود 
ککنده فرايند مبادله با کاال 

در اروپا با جهان باشند.
22- تغيير مقررات مربوط 
ت ديدگاه 

به کار، ممکن اس
ک اروپايی را به ضرر 

لجستي
ارائه دهندگان اروپای شرقی 

تغيير دهد.

قانونی

17- تمرکز بر پايداری 
ت و ايجاد 

محيط زيس
توليد 
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گازهای 
ت 
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سازگار 
راه حل های 

و 
ت 
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محيط 

با 
سوق می دهد 

ايمن تر 
ک سبز(

)لجستي
18- انتظار می رود که 
تغييرات آب و هوايی 
همچنان به تغيير الگو 
برای رويدادهای آب و 
هوايی و ايجاد اختالل 
در زنجيره های تأمين 

ادامه دهد.
منابع 

ش 
کاه

 -19
ش 

افزاي
به 

منجر 
ش 

ت آن ها و افزاي
قيم

و 
ت 

ت بازياف
محبوبي

کارآمدتر 
ص 

تخصي
منابع می شود.

محیطی

15- تکامل فناوری پايه که راه حل های 
ت می کند )با در نظر 

نوآورانه را تقوي
گرفتن فشارهای ناشی از هزينه(

ش مصنوعی اثر بخشی زنجيره های 
- هو

تأمين را بهينه سازی می کند.
- تحليل کالن داده ، امکان تصميم گيری 

مبتنی بر داده ها را فراهم می کند.
کردن فرايندها، نقاط 

ديجيتالی 
 -

و 
خدمات 

که 
مدل هايی 

و 
س 
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بدون سرنشين(.
ک:
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16- توسعه زيرساخ

- در راستای نيل به اقتصاد نوظهور، 
استفاده از کمربند و ابتکارات جاده ای، 
ب در آسيای مرکزی 

شتاب گرفته و اغل
ت.
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جديد 

ظهور مراکز 
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می کند.
به 
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خريد آنالين و تحويل در 
ت.

خانه تغيير کرده اس
عرضه 

شکاف های 
 -12

استعداد به عنوان تنگنا برای 
اجرای نوآوری های ديجيتال 

ش هزينه کار بدی.
و افزاي

ث 
ت باع

ش جمعي
13- افزاي

ش تقاضای بازار برای 
افزاي

حمل و نقل 
راه حل های 

سالمندان می شود.
ت های تروريستی 

14- فعالي
ت بهتر خدمات 

نياز به امني
به 

توجه 
بدون 
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L

جعرافيا را ايجاد می کند.

اجتماعی

رشد 
ش بينی های 

پي
 -5

ش بينانه، اعمال 
اقتصادی خو

فشار بر کارآيی، توسعه توليد 
&T ، زيرا تقاضا برای خدمات 

L
حمل و نقل با چرخه اقتصادی 

ت.
مرتبط اس

6- رشد بيشتر نفوذ تجارت 
الکترونيکی با سهم روزافزون 
تجارت الکترونيکی موبايل، که 
ت دامن 

به دسترسی به اينترن
ت.

زده اس
 M

&
A

ت 
ش فعالي

7- افزاي
س، 

ناشی از نياز به رشد مقيا
بهبود راندمان و هزينه های 

عملياتی.
8- به دليل تغيير در عرضه و 
ت 

ت سوخ
تقاضا، نوسانات قيم

ت خام( دشوار 
)با احتساب نف

ت.
اس

9- بين المللی سازی بيشتر 
ظهور 

مشاغل تدارکات، با 
گروه های جديد سرمايه مرزی

ت ادامه کار و امکان 
10- جه

استفاده بهينه از منابع در 
ک گذاری 

&T )به اشترا
L ش

بخ
ت به 

انبارها، کاميون ها( حرک
ت تغيير اقتصاد.

سم

اقتصادی

1- توافق نامه تجارت آزاد:
- توافق های تجاری بين اتحاديه 
اروپا و کشورهايی مانند ژاپن، 
ش 

ث افزاي
ک و ويتنام باع

مکزي
حجم تجارت می شود.

CETA تأثير مثبتی 
- توسعه 

در تدارکات اروپا و کانادا خواهد 
ت.

داش
2- تمايالت جدايی طلبانه در 

اتحاديه اروپا:
 Brexit اختالل بيشتر ناشی از -
ت برحجم کاالهای 

ممکن اس
کشورهای 

به 
شده 

حمل 
اتحاديه اروپا تأثير منفی بگذارد 
ث 

ت باع
دليل محدودي

و به 
تاخير شود.

ش هايی که طرفدار خروج 
- نگر

از اتحاديه اروپا در ساير کشورها 
ت در سال های 

هستند ممکن اس
آينده قوی تر شود.

گ های تجاری:
3- جن

گ های تجاری 
- پيامدهای جن

ت مسيرهای تجاری 
ممکن اس

را تغيير دهد
ت 

- فشارهای معامالت ايالل
ت تأثير 

متحده نيز ممکن اس
ت بر تجارت بين اروپا و چين 

مثب
داشته باشد.

4- رشد تجارت آسيا و اروپا

سیاسی

PESTEL جدول 2-4- شاخص های گذار در صنعت حمل و نقل و لجستيک براساس تحليل
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نقل حملو صنعــت نــی جها لشهــای چا

ــن  ــی اي ــه بررس ــت ک ــه رو اس ــی روب ــا چالش هاي ــنتی ب ــل س     حمل و نق
چالش هــا بــه نحــوه بکارگيــری فناوری هــا و ارائــه نقشــه راه جهــت 
بکارگيــری از ايــن فناوری هــا در ايــن صنعــت کمــک بســزايی خواهــد نمــود. 
در ادامــه برخــی از ايــن چالش هــا در جهــان و در ايــران مــورد بررســی قــرار 

می گيــرد.

3-1-چالشهایحملونقلسنتیدرجهان
ــل  ــت حمل و نق ــرای صنع ــی ب ــع بين الملل ــر مناب ــی در اکث ــای اصل چالش ه

بــه شــرح زيــر بيــان گرديــده اســت:
1.هزینــهســوخت: يکــی از باالتريــن هزينه هــای مربــوط بــه نگرانــی 
»کاهــش هزينــه حمل و نقــل«، قيمــت ســوخت اســت، کــه عدم ثبــات آن 
در جهــان ايــن موضــوع را شــديدا تحــت تاثيــر مســتقيم قــرار می دهــد.

ــه اســتفاده از  ــاز مبــرم ب ــل: عليرغــم ني ــدحملونق ــودفرآین 2.بهب
ــل  ــت حمل و نق ــازی آن در صنع ــرش و پياده س ــد، پذي ــای جدي فناوری ه

ــد. ــان می باش ــت در جه ــن صنع ــی اي ــای اصل ــی از چالش ه يک
ــر: فرآينــد جــذب  و نگهــداری راهبــر يکــی ديگــر از  3.کمبــودراهب
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چالش های مهم می باشد که در جهان مطرح است.
4.قوانیــنومقــرراتدولتــی: قوانيــن و مقــررات دولتــی نامناســب 
ــد. ــان می باش ــت در جه ــن صنع ــکالت اي ــر مش ــر از ديگ ــت و پا گي و دس

ــی  ــن يک ــوای زمي ــر آب و ه ــی: تغيي ــتمحیط ــائلزیس 5.مس
ــوده  ــرو ب ــا آن روب ــون ب ــه بشــر تاکن ــی اســت ک ــن تهديدهاي از مهمتري
اســت. بــرای جلوگيــری از تغييــرات فاجعــه بــار، همــه بخش هــای اقتصــاد 
نيــاز بــه کاهــش شــديد توليــد گازهــای گلخانــه ای دارنــد. وســايل نقليــه، 
ــه ای  ــای گلخان ــل، گازه ــکال حمل و نق ــاير اش ــا، کشــتی ها و س هواپيماه

ــد. ــد می کنن ــاد تولي ــای اقتص ــاير بخش ه ــه س ــبت ب ــتری نس بيش
6.تغییــرنیازهــایمشــتریان: بــا توجــه به رونــد رو بــه رشــد فناوری 
اطالعــات در صنايــع مختلــف، نيازهــای مشــتريان بــروز شــده تــا جايــی 
کــه در حــال حاضــر شــفافيت فرآيندهــای حمل و نقــل بــه همــراه کيفيــت 

ــه مشــتريان می باشــد.  ــوب، از خواســته های اولي مطل
7.تحویــلبــهموقــعخدمــت: ارائــه خدمــت در بهتريــن زمــان و بــا 
بهتريــن وجــه ممکــن از چالش هــای مهــم ديگــر ايــن صنعــت می باشــد.

از  )اعـم  مناسـب  زيرسـاخت های  نبـود  يـا  کمبـود  زیرسـاخت:  .8
زيرسـاخت های سـخت افزاری و نرم افـزاری( منجـر بـه بـروز چالش هـای 

جبـران ناپذيـری خواهـد نمـود.
9.ظرفیــت:ظرفيــت نــاوگان حمل و نقــل بــا توجــه بــه افزايــش تقاضــای 
روز افــزون آن، ظــرف مــدت اگــر مرتــب بروزرســانی نشــود بــا توجــه بــه 
ــودی  ــه ناب ــدودی ب ــدت مح ــرف م ــت ظ ــن صنع ــا در اي ــش تقاض افزاي

ــود. ــانده می ش کش
10.امنیــت: از جملــه مشــکالت ايــن صنعــت عمليات ترانزيــت )جابجايی
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وسـيله حمل( در کشـورهای در طول مسـير می باشـد که امنيت کاالها را 
زيرسـوال خواهد برد.

3-2-چالشهایحملونقلدرایران
ــر  ــه دســته های زي ــوان ب ــران را می ت      اهــم مشــکالت ايــن صنعــت در اي

تقســيم نمــود:
1.قیمـتسـوخت: بـا توجـه به قيمـت تمـام شـده توليد سـوخت برای 
کشـور، تغييـرات ناگهانـی قيمـت سـوخت نيـز از چالش های بزرگ می باشـد.

2.زیرســاختها: کمبــود يــا نبــود زيرســاخت های ســخت افزاری)نبــود 
ــيرهای  ــال مس ــدم اتص ــب، ع ــی مناس ــی و بين الملل ــای داخل بزرگراه ه
ريلــی بــه مرزهــا، ضعــف تاسيســات فرودگاهــی(و نرم افزاری)نبــود 
ــی از  ــمند و...( يک ــاوگان هوش ــمند، ن ــير هوش ــش مس ــتم های پاي سيس

ــد. ــوزه می باش ــن ح ــای اي ــن چالش ه بزرگتري
3.فرســودگینــاوگانوتجهیــزات: فرســودگی نــاوگان) بيــش از 30 
ــه عنــوان يکــی از  ــاوگان جــاده ای کشــور فرســوده می باشــد( ب درصــد ن
موانــع مهــم حمل و نقــل ايمــن و کارآ می باشــد. آلودگــی محيــط زيســت، 
افزايــش مصــرف ســوخت، افزايــش هزينه هــای وارده بــه راه هــای کشــور، 
ــت  ــه از ظرفي ــتفاده بهين ــدم اس ــل کاال، ع ــرعت در حمل و نق ــش س کاه
ــری مناســب و افزايــش  ــه و بارگي ــزات تخلي ــاوگان، عــدم وجــود تجهي ن
تصادفــات وکاهــش ايمنــی جــاده ای همــه از پيامدهــای زيــان بــار نــاوگان 

ــد.  ــوده می باش فرس
4.قانــونگــذاری: تکثــر و تعــدد نهادهــای قانــون گــذار و مــوازی کاری 

بخــش دولتــی و خصوصی.

61



5.اقتصــادی:ســرمايه در گــردش بــاال، طوالنــی بــودن دوره بازگشــت 
ــا. ــر تحريم ه ــال ارز در اث ــای انتق ــود کانال ه ــدم وج ــرمايه، ع س

6.اســتقاللبخــشخصوصــی: حمل و نقــل ريلــی، دريايــی و حتــی 
هوايــی وابســته بــه دولــت بوده و بخــش خصوصی بســيار اندک می باشــند.

7.نظارت: ذينفع بودن نهادهای نظارتی و عدم بی طرفی در امر نظارت.
8.سیاسـتهاینرخگذاری: عدم به روز رسـانی نرخ ها بصورت سـاليانه.
9.هزینــهبــاالیتعمیــراتونگهدارینــاوگان: بــا توجه به شــرايط 
کشــور از منظــر سياســی، هزينه هــای تاميــن قطعات بســيار باال می باشــد.
ــار در  ــوازن ب ــيم نا مت ــار: تقس ــبب ــعمناس ــیدرتوزی 10.ناتوان

مختلــف. مکان هــای 

3-3-نهادهایمتولیحملونقل
    ســازمان های تابعــه وزارت راه و شهرســازی در حــوزه حمل و نقــل در 

ــود: ــاهده می ش ــکل مش ش

شکل 3-1- سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل
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    اهــم وظايــف وزارت راه وشهرســازی در حــوزه حمل و نقــل در چهــار 
دســته خدمــات، سياســت گذاری، توســعه زيرســاخت های حمل و نقــل و 

ــر اســت: ــه شــرح زي ــوری ب رگوالت

 خدمات
ــتی در  ــوالت پس ــار و محم ــافر و ب ــی مس ــل هوائ ــدی حمل و نق  تص
ــه  ــه ب ــن زمين ــروش خدمــات در اي داخــل و خــارج کشــور و عرضــه و ف
بخــش عمومــی و خصوصــی از طريــق هواپيمائــی جمهــوری اســالمی ايران 

و شــرکت خدمــات هوائــی کشــور )آســمان(.

 سیاستگذاری
ــه منظــور   مطالعــه، تهيــه و تنظيــم برنامه هــای جامــع و هماهنــگ ب
تعييــن خــط مشــی های اجرائــی در زمينه ترابــری کشــور و اجــرای 

آن هــا.
ــا آن هــا  ــاره راه های ترابــری بين المللــی و نحــوه ارتبــاط ب  بررســی درب
ــا و موسســات  ــا دولت ه ــه ب ــای دو جانب ــزوم پيشــنهاد قرارداده و عندالل

خارجــی.
ــری  ــوان و ظرفيت تراب ــوع ت ــائی مجم ــا و شناس ــی نيازمندی ه  بررس
ــی و خطــوط  ــی، راه هــای هوائ کشــور اعــم از راه هــا، راه آهــن، راه هــای آب
لولــه بــه منظــور تهيــه برنامه هــا و ارائــه توصيه هــای الزم بــه ســازمان های 

مربــوط.
 تعييــن ضوابــط و معيارهــا و اتخــاذ سياســت های الزم بــرای تشــويق 

ــری. ــوط به تراب ــور مرب ــه ســرمايه گذاری در ام بخــش خصوصــی ب
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توسعهزیرساختهایحملونقل
 احــداث، توســعه، بهــره بــرداری و نگاهــداری راه هــا، راه آهــن، بنــادر 

و فرودگاه هــا.
 بررســی روش هــای ســاختمان، نگاهــداری و بهــره بــرداری راه هــا، راه 

ــا. ــادر و فرودگاه ه ــن، بن آه
ــی  ــای مواصالت ــوط پايگاه ه ــرداری از خط ــداری و بهره ب ــاد، نگاه  ايج
اختصاصــی زمينــی، دريائــی و هوائــی بــا توجــه بــه برنامه هــا و 

کشــور. نيازمندی های ترابــری 

    رگوالتوری
  تاسیساتزیربنایی

 تهيــه و تنظيــم ضوابــط و معيارهــای الزم بــرای احــداث و نگاهــداری 
پيشــرفت های  و  مقتضيــات  بــه  توجــه  بــا  زيربنائــی  تاسيســات 

وســائل ترابری و نظــارت بــر اجــرای آن هــا.
 تعييــن مشــخصات مجــاز وســائل ترابری در بهــره بــرداری از تاسيســات 
زيربنائی ترابــری و جلوگيــری از بهره بــرداری وســائل ترابری خــارج از 

مشــخصات مذکــور در اســتفاده از تاسيســات مزبــور.
ــری در  ــادی و ايمنی تراب ــی، اقتص ــای فن ــا و معياره ــن ضابطه ه  تعيي

راه هــای زمينــی، دريائــی و هوائــی و نظــارت بــر اجــرای آن هــا.
ــه و  ــری و تهي ــات زيربنائی تراب ــای تاسيس ــه حريم ه ــی در زمين  بررس
تنظيــم مقــررات مــورد نيــاز بــرای پيشــنهاد بــه مراجــع صالحيــت دار و 

نظــارت بــر اجــرای آن هــا.
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 تعرفه
ــاب  ــوط درب ــازمان های مرب ــا س ــنهادهای الزم ب ــه پيش ــی و ارائ  بررس

ــرخ گــذاری خدمــات جنبــی آن. سياســت ن

 خدمات
 تعييــن ضابطه هــا و معيارهــای الزم بــرای ايجــاد، اداره و توســعه 
ــی  ــوط بين الملل ــا در خط ــل و ي ــه در داخ ــم از آنک ــات ترابری اع موسس

ــا. ــت آن ه ــر فعالي ــت داشــته باشــند و نظــارت ب فعالي
ــازه  ــدور اج ــه ص ــوط ب ــای مرب ــن نامه ه ــررات و آئي ــرح مق ــه ط  تهي
ــی  ــری خارج ــعبه ها و نمايندگی های تراب ــر ش ــات دفات ــيس موسس تاس
کــه در کشــور فعاليــت می کننــد و نظــارت بــر فعاليــت آن هــا بــا جلــب 

نظــر وزارت کشــور.
 تعييــن ضابطه هــا و معيارهــای الزم بــه منظــور تنظيــم امــور مربــوط 
به ترابــری ســازمان های دولتــی بــه اســتثنای نيروهــای مســلح جمهــوری 
ــی و  ــوط و ايجــاد هماهنگ ــکاری دســتگاه های مرب ــا هم اســالمی ايران، ب

تمرکــز امــور مذکــور.
 تهيــه آئيــن نامه هــای مجــازات خالفــی بــا موافقــت وزارت دادگســتری 
و وزارت کشــور و پيشــنهاد قوانيــن و مقــررات الزم دربــاره رســيدگی بــه 

ــری کشــور. ــف از مقررات تراب ــوارد تخل م
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شــدن یی ســکو جهت نقل حملو صنعــت نســیل پتا  ســی ر بر

    شــاخص هايی بــرای آمادگــی صنايــع جهــت ســکويی شــدن ارائــه شــده 
ــدازه يــک صنعــت در هــر کــدام از ايــن چهــار شــاخص  ــه هــر ان اســت و ب
امتيــاز بيشــتری داشــته باشــد، آن صنعــت پتانســيل بيشــتری برای ســکويی 
ــر ســکويی  ــع در براب ــل ســه شــاخص مقاومــت صناي شــدن را دارد. در مقاب
ــک  ــاخص ها در ي ــن ش ــک از اي ــر ي ــودن ه ــاال ب ــه ب ــود دارد ک ــدن وج ش
صنعــت نشــان دهنــده مقاومــت آن صنعــت در برابــر ســکويی شــدن اســت. 
ــرای صنعــت حمل و نقــل براســاس ايــن  براســاس ارزيابــی صــورت گرفتــه ب

ــت پتانســيل ســکويی شــدن را دارد. ــن صنع شــاخص ها، اي

ــهســمتســکوییشــدن 4-1-ویژگیهایــیکــهحملونقــلراب
ســوقمیدهــد

    شــاخص های آمادگــی يــک صنعــت بــرای ســکويی شــدن بــه شــرح زيــر 
: ست ا

1-حسـاسبهاطالعـات1: هر چـه اطالعـات در يک صنعت بـه عنوان 
منبـع ارزش يـک صنعـت حياتی تـر باشـد احتمـال اينکـه آن صنعـت بـه 

پلتفرم بپيوندد بيشـتر اسـت.

1.  Information-intensive
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2-دروازهبانــانمقیاسناپذیــر1: صنايعــی کــه از نظــر نيــروی 
ــد از  ــع می توانن ــن صناي ــر هســتند. اي ــاس ناپذي ــه و مقي انســانی پرهزين

ــد. ــی کنن ــاد و بازارياب ــود را ايج ــای خ ــا کااله ــق پلتفرم ه طري
3-بســیارپراکنــده2: صنايعــی کــه خدمــات پراکنــده و بســيار توزيــع 
ــب  ــرم موج ــق پلتف ــا از طري ــردآوری بازاره ــع و گ ــد. تجمي ــده دارن ش
ــب وکار در  ــرای کس ــتجو ب ــای جس ــش هزينه ه ــی و کاه ــش کاراي افزاي

ــردد. ــع می گ ــن صناي اي
4-عــدمتقــارنحداکثــریاطالعــات3: فراهــم نبــودن دسترســی 
ــات،  ــات کاال، خدم ــرای مشــارکت کنندگان اطالع ــارن ب ــدم تق ــر و ع براب
ــای کارا و  ــتن بازاره ــت داش ــی جه ــای حيات ــر متغيره ــا و ديگ قيمت ه

ــه.  عادالن

ــلدر ــتحملونق ــتصنع ــلمقاوم ــهعام ــیک 4-2-ویژگیهای
برابــرســکوییشــدنهســتند

     ويژگی هايــی کــه موجــب مقاومــت يــک صنعــت در برابــر ســکويی شــدن 
می شــود بــه شــرح زيــر  اســت:

ــه شــدت مقــررات گــذاری  ــاال: صنايعــی کــه ب ــیب ــرلقانون 1-کنت
شــده اند؛ ايــن مقــررات بــه نفــع شــرکت های متصــدی و برعليــه منافــع 
ــد ارزش را  ــع جدي ــد مناب ــالش می کنن ــه ت ــت ک ــی اس ــتارت آپ هاي اس

بــاز کننــد.
ــاالیشکســت: صنايعــی کــه مصرف کننــدگان آن  2-هزینههــایب
بــه دليــل درک هزينه هــای بــاالی شکســت تمايلــی بــه حضــور در ايــن 

ــد. ــا ندارن پلتفرم ه

1.  non-scalable gatekeepers
2.  Highly fragmented
3.  extreme information asymmetries
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ــل توجهــی  ــه طــور قاب ــه ب ــودن:صنايعــی ک ــعب ــرمنب 3-مبتنیب
تحــت تاثيــر اينترنــت قرارندارنــد و اطالعــات نقــش محــدودی در آن هــا 
دارد و مشــارکت کنندگان در ايــن بازارهــا نيازمنــد توانايــی مديريــت کارا 

و فرايندهــای مقيــاس پذيــر هســتند.

     لجســتيک و حمل و نقــل يــک صنعــت حســاس بــه اطالعــات و پرمصــرف، 
ــارن در  ــاالی بخشبنــدی و عــدم تق ــا درجــه ب ــر، ب ــه و مقياسناپذي پرهزين
اطالعــات اســت؛ بنابرايــن ايــن صنعــت تمــام ويژگی هايــی کــه يــک صنعــت 

را بــه ســمت ســکويی شــدن ســوق می دهــد دارا اســت.

شکل 4-1- مدل پلتفرمی در بخش لجستيک و حمل و نقل
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نقل حملو ــت صنع  ــر ب طالعات ا ی ر و ــا فن  ثیر تا 

ــر  ــاز اســت تاثي ــای گذشــته، ني ــای مطــرح در فصل ه     براســاس چالش ه
فنــاوری  اطالعــات جهــت پاســخگويی بــه ايــن چالش هــا و نيازهــا و پيــش 
رفتــن بــه ســمت حمل و نقــل هوشــمند از منظرهــای مختلــف مــورد بررســی 
ــادی،  ــی و اقتص ــر مال ــرات از مناظ ــن تاثي ــش اي ــن بخ ــرد. در اي ــرار گي ق

ــرار می گيــرد. ــع انســانی و فنــی مــورد بررســی ق مديريتــی، مناب

5-1-ازمنظرمالیواقتصادی
• تغيير مدل های کسب وکاری

• امکان پياده سـازي سيسـتم هاي هوشـمند و شـبکه يکپارچه اطالع رساني 
در سـازمان های حمـل ونقل

• کاهش هزينه نگهداري وتوسعه راهها
ــاط  ــتريان در نق ــه مش ــات ب ــه خدم ــي و ارائ ــه دسترس ــش هزين • کاه

ــف مختل
• کاهش نرخ تصادفات و جبران خسارات بيمه
• کاهش هزينه حاصل از ترافيک واتالف وقت

• کاهش مصرف سوخت
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• تاثير بر ميزان افزايش بهره وري سازمان هاي حمل ونقل
• کاهش زيان هاي اقتصادي ناشي از آلودگی محيط زيست
• تاثير بر بهبود پشتيباني تجارت و جهانگردي الکترونيک

• کاهش هزينه حاصل از برقراري امنيت در راه ها
• کاهش چرخه زماني توليد و عرضه محصوالت در سطح کشور

• تاثير بر رشد سرمايه گذاری

5-2-ازمنظرمدیریتی
• امــکان پياده ســازي سيســتم هاي پيشــرفته مديريتــي در ســازمان هاي 

حمل و نقــل جــاده اي
• توسعه بنيادين مديريت دانش محور

• بهبود ساختار سازماني
• گسترش وافزايش سرعت در تصميم گيري مديريت

• تاثير بر ميزان کارايي و اثر بخشي سازمان هاي حمل ونقل
• افزايش بهره هوشي سازمان

• تاثيــر بــر اجراي بهتر شــدن نقش مديريت مشــارکتي و نظام پيشــنهادها
• ارتقاي سطح استانداردهاي سازماني

•  افزايش سرعت رسيدگي به شکايات و تقويت چرخه بازخورد
• کمک به تشخيص نقاط ضعف و قوت سازمان هاي حمل و نقل

• افزايش انعطاف پذيري سازماني

5-3-ازمنظرمنابعانسانی
• تاثيــر بــر افزايــش ميــزان دقــت ارزيابــي عملکــرد کارکنان ســازمان هاي
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حمل ونقل 
• تاثير برافزايش امکان برنامه ريزي بهتر منابع انساني

• تاثير بر بهره وری نيروي انساني
• تاثير بر کاهش خطاهای انساني

• تاثير بر افزايش مستند سازي و شناسايي دقيق منابع انساني
• تاثير بر ايجاد پويايي و انگيزه درکار

• بهبود توانايي ها و قابليت نوآوري
• تاتير بر تنفيض اختيار بيشتر به کارکنان

• افزايش کيفيت آموزش، آگاهي و اطالع رساني به هنگام
• تاثير برافزايش رضايت شغلي کارکنان

• تاتير بر نحوه استخدام کارکنان
• بهره گيري از نيروهاي متخصص

• تاثير بر افزايش مزايا و دستمزدها
• اشتغال زايي در صنعت حمل ونقل

5-4-ازمنظرفنی
• افزايش دانش فني سازمان هاي حمل ونقل
• ارتقاي سطح کيفي وکمي خدمات رفاهي

• شناسايي نقاط حادثه خيز
• بهبــود روش های دسترســي به اطالعات بار، مســافر و نــاوگان حمل ونقل

• افزايش آسايش و راحتي سفر
• کاهش سوانح ناشي از خطای غير انساني

• ارتقاء سطح استانداردهاي فني کشور
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• افزايش دقت آمارهای فني صنعت حمل ونقل
• افزايش دقت و نظارت پليس در کنترل از راه دور

• تشخيص دقيق و پيگيري رانندگان متخلف
• کاهش قاچاق : کاال، مواد سوختی و ...

• تسريع بارگيري در پايانه هاي حمل بار
• افزايش سطح کيفي وکمي خدمات حمل ونقل گمرکي
• ارتقاي استانداردهاي توليد خودرو توسط خودروسازان
• فراهم کردن امکان انتخاب کوتاه ترين مسيرجابه جايي

• امداد رساني هوشمند در سوانح جاده اي
• تغيير در شيوه هاي حمل ونقل

GPS و GIS امکان پياده سازي سيستم هاي •
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نقل حملو صنعــت  ر د یــن نو ی یهــا ر و فنا

     بررســی کاربــرد هــر يــک از فناوری هــای نويــن در صنعــت حمل و نقــل 
و لجســتيک، بــه تعييــن نقشــه راه بــرای اســتفاده از ايــن فناوری هــا در ايــن 
صنعــت کمــک بســزايی خواهــد نمــود. در ايــن بخــش ايــن فناوری هــا مــورد 

ــرد. ــرار می گي بررســی ق

6-1-هوشمصنوعیدرحملونقل
کاربردهوشمصنوعیدرحملونقلجادهای

     وســايل نقليــه خــودکار بــرای اســتفاده های تجــاری و حمل و نقــل 
شــخصی براســاس انــواح حســگرها )نظيــر GPS، رادار، دوربيــن( در ترکيــب 
بــا محرک هــا )actuators(؛ دســتگاه هايی کــه ســيگنال ورودی را بــه 
ــد.  ــزار عمــل می کن ــرل و نرم اف ــد.(، واحدهــای کنت ــل می کنن حرکــت تبدي
برخــی از ايــن فناوری هــا فقــط عملکردهــای خاصــی در رانندگــی را برعهــده 
می گيرنــد )ماننــد پــارک کــردن( ولــی برخــی ديگــر بــرای جايگزينــی کامــل 

ــده اند. ــی ش ــانی طراح ــده انس رانن
     پيونــد کاميون هــا )truck platooning(: جفــت کردن چندين وســيله نقليه 
ســنگين بــا فاصلــه ی حداقلــی از يکديگــر طــوری کــه همزمان شــتاب بگيرند
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يا ترمــز کننــد. در حالــی کــه وســيله نقليــه جلويــی توســط راننــده انســانی 
هدايــت می شــود، ســاير وســايل نقليــه راننــده ندارنــد و يــا راننــده آن تنهــا 
ــا حــوادث غيرمنتظــره  ــد حلقه ترافيکــی ي ــده مانن در شــرايط ترافيکی پيچي

ــود. ــل می ش وارد عم
     الگوريتم هـای هـوش مصنوعـی بـه طـور گسـترده در پلتفرم هـای اقتصادی 
اشـتراکی کـه خدمـات حمل و نقل ارائـه می دهند، نظيـر تاکسـی های اينترنتی 
اسـتفاده می شـود. ايـن پلتفرم هـا در همـه ی جنبه هـای خدماتشـان از جفـت 
کردن راننده و مسـافر گرفته تا بهينه سـازی مسـير از هوش مصنوعی اسـتفاده 

. می کنند
    عــالوه بــر مــوارد ذکــر شــده، فناوری هــای هــوش مصنوعــی بــه 
و  الگــو  تحليــل  بــا  تــا  می شــود  اعمــال  جــاده ای  مديريت ترافيــک 
ــه  ــد و ب ــخص کن ــا مش ــرای راننده ه ــير را ب ــريع ترين مس ــک، س حجم ترافي
ــی  ــوش مصنوع ــای ه ــد. فناوری ه ــش ياب ــک کاه ــب ازدحام ترافي اين ترتي
همچنيــن از طريــق کنتــرل چرا غ هــای راهنمايــی رانندگــی جريان ترافيــک 

را مديريــت می کنــد.

کاربردهوشمصنوعیدرحملونقلهوایی
ــامل  ــی )ATM( ش ــک هواي ــی در مديريت ترافي ــوش مصنوع ــرد ه     کارب
مســائلی نظيــر پيش بينی ترافيــک در فازهــای مختلــف پــرواز، بهبــود 
ــر سيســتم اســت. ــا و خودکارســازی کامل ت ــان مســافران در فرودگاه ه جري
کاربــرد ديگــر هــوش مصنوعــی در صنعــت هواپيمايــی ايجــاد يــک پلتفــرم 
امــن بــرای ذخيره ســازی، مديريــت و تجزيــه و تحليــل داده هــای عملياتــی 
تعميــر و نگهــداری هواپيمــا در نــاوگان هواپيمــا و ســطح جهانــی اســت. برای
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ــی  ــل هواي ــه حمل و نق ــوط ب ــات مرب ــامل اطالع ــرم Skywise ش ــه پلتف نمون
از جملــه سفارشــات کاری، مصــرف قطعــات، اطالعــات قطعــات و هواپيمــا و 
پيکربنــدی نــاوگان، و داده هــای سنســور اســت و داده هــای عظيــم را پــس از 

ــد. ــل می کن ــه و تحلي ــازی تجزي يکپارچه س
ــرای  ــين ب ــدون سرنش ــمند و ب ــی هوش ــه هواي ــايل نقلي ــازون از وس     آم

ــد. ــتفاده می کن ــود اس ــای خ ــريع کااله ــل س تحوي
     دبــی بــا همــکاری Volocopter، يــک تاکســی هوايــی بــدون سرنشــين را 

آزمايــش کــرده  اســت.

کاربردهوشمصنوعیدرحملونقلریلی
    از جملــه بارزتريــن کاربردهــای هــوش مصنوعــی در صنعــت حمل و نقــل 
 ATO .ــت ــا ATO اس ــی ي ــات ريل ــازی عملي ــه خودکارس ــک ب ــی، کم ريل
مســئوليت مديريــت عمليــات قطــار را بــا درجــات مختلفــی از خــودکار بودن، 
ــی  ــيون بين الملل ــد. کمس ــذار می کن ــرل واگ ــتم کنت ــه سيس ــده ب از رانن
الکتروتکنيــکال چهــار درجــه ی اســتاندارد خــودکار بــودن قطــار را مشــخص 
ــی  ــدون راننــده ول ــه عمليــات ب ــوط ب کــرده اســت کــه درجــه ی ســوم مرب
ــا حضــور اعضــای خدمــه قطــار در کابيــن و درجــه ی چهــارم مربــوط بــه  ب

ــدون مراقــب اســت. قطارهــای کامــال مســتقل و ب
ــای  ــی از خرابی ه ــاخت، آگاه ــران زيرس ــی و مدي ــای ريل ــرای اپراتوره     ب
احتمالــی قبــل از وقــوع، بــرای جلوگيــری از هرگونــه وقفــه  در ارائــه خدمــات 
بســيار بــاارزش اســت. امــروزه هــوش مصنوعــی می توانــد از قــدرت داده هــای 
ارائــه شــده توســط سنســورهای مســتقر در قطارهــای بحرانــی يــا مؤلفه هــای 
ــتخراج و ــات را اس ــب اطالع ــان مناس ــا در زم ــد ت ــتفاده کن ــاخت اس زيرس
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ــادی  ــای زي ــه مزاي ــد ک ــداری از قطــار پيشــنهاد ده ــرای نگه ــی را ب اقدامات
ــداری  ــای نگه ــش هزينه ه ــريع تر، کاه ــر س ــه تعمي ــراه دارد از جمل ــه هم ب
ــد  ــار می توانن ــای قط ــر آن اپراتوره ــالوه ب ــتريان. ع ــر مش ــت بهت و رضاي
ــاوگان را کاهــش دهنــد و از هــوش  رزرو مــورد نيــاز بــرای مواقــع خرابــی ن

ــد. ــان و اثربخشــی اســتفاده کنن ــت اطمين ــش قابلي ــرای افزاي ــی ب مصنوع

هوشمصنوعیدرصنعتحملونقل

تعدادیازمثالهایعملیموجود زیرمجموعههایموضوع زمینههایکاری

• پارک کردن خودمختار
• truck platooning: جفت شدن ديجيتالی 

وسايل نقليه سنگين

وسايل نقليه خودمختار حمل و نقل جاده ای

• تاکسی های اينترنتی مانند اوبر يا اسنپ پلتفرم های اقتصادی اشتراکی

مديريت جريان ترافيک

تعيين بهترين مسير با در نظر گرفتن ترافيک

• Sesarju.eu: شامل پروژه های پيش بينی ترافيک 
در فازهای مختلف پرواز، بهبود جريان مسافران 
بيشتر سيستم و خودکارسازی  فرودگاه ها  در 
• Coptra.eu: پيش بينی مسير نزديک تر با در 

نظر گرفتن تعادل ميان ظرفيت و تقاضا

)ATM( مديريت ترافيک هوايی حمل و نقل هواپيمايی

BigData4ATM •
 MALORCA )Machine Learning of  •
Speech Recognition Models for Con-

)troller Assistance

تحليل تقاضای بازار و مديريت مسافران

• در سال 2018 حدود 1000 کيلومتر خط 
متروی خودکار در 41 شهر 19 کشور جهان 
سال  در  می شود  پيش بينی  و  داشت  وجود 
کيلومتر  از 2300  بيش  به  آن  مقدار   2025

خط خودکار برسد.
• Shift2Rail.org: مسئول توسعه و اعتبارسنجی 
بخش های  همه ی  برای  استاندارد   ATO يک 
اروپا اتحاديه  توسط  راه اندازی شده  ريلی، 

)ATO( خودکارسازی عمليات ريلی حمل و نقل ريلی

جدول 6-1- هوش مصنوعی در حمل و نقل
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هوشمصنوعیدرصنعتحملونقل

تعدادیازمثالهایعملیموجود زیرمجموعههایموضوع زمینههایکاری

با  )فرانسوی،   Railenium فناوری  • موسسه 
حروف اختصاری SNCF( دو کنسرسيوم برای 
راه اندازی  راننده  بدون  قطار  نمونه  توسعه دو 
طراحی  وظيفه  کنسرسيوم  اولين  کرده است: 
قطار باربری خودمختار و دومی وظيفه طراحی 
قطار مسافربری پرسرعت خودمختار را برعهده 
دارد. در حالت دوم، هدف طراحی ماژولی است 
را  راه آهن  در سکوهای  عملکرد مسافران  که 
درک کرده و امکان بسته شدن بی خطر درب 
واگن های  قطار را فراهم کند. SNCF تصميم 
دارد قطارهای نيمه  خودمختار را تا پايان سال 
2023 و قطارهای خودمختار را تا پايان 2015 

راه اندازی کند.

)ATO( خودکارسازی عمليات ريلی حمل و نقل ريلی

هوش  پروژه های  جمله  از   :SurferLab  •
مصنوعی اين موسسه امکان ارسال »وضعيت 
تا  است  ناوگان  سرپرست  به  قطار  سالمت« 
بتواند از راه دور و از طريق نرم افزارهای تشخيص 
صدا، تعمير و نگهداری قطار را ساماندهی کند.

• SNCF: روش های نگهداری پيشگويانه حوادث 
مرتبط با سوئيچ  های قطار را 30% کاهش داده 

است.

تعمير و نگهداری پيشگويانه

• شرکت Stena Line: از هوش مصنوعی برای 
از  پيش بينی بهترين مسير حرکت کشتی ها 
نظر مصرف سوخت استفاده می کند. در اين 
هوا،  و  آب  جريان  مانند  متغيرهايی  رويکرد، 
در  و سرعت  کم عمق  آب های  شرايط جوی، 
آب، در حالت های مختلف که به صورت دستی 
در  و  گرفته شده  نظر  در  نيست  امکان پذير 

اختيار کاپيتان قرار داده می شود.

ناوبری کشتی ها حمل و نقل دريايی

• بندر رتردام از هوش مصنوعی برای پيش بينی 
زمان ورود و خروج کشتی ها استفاده می کند 
که در نتيجه ی آن زمان انتظار 20% کاهش 

پيدا کرده است.
• بندر رتردام : اولين پلتفرم اشتراک کالن داده 
شرايط  با  را   )safety4sea.com( دريانوردی 
بهبود  برای  سختگيرانه  و  دقيق  دسترسی 
کيفيت و دسترس پذيری داده در سال 2016 

راه اندازی کرد.

بنادر
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6-2-دفاترتوزیعشدهدرحملونقل
    بــه طــور کلــي بالکچيــن بــه تمامــي صنايــع و شــرکت ها کمــک مي کنــد 
ــا  ــو پ ــر ايجــاد کننــد. ايــن فنــاوري ن ــر و روان ت ــا سيســتم هايي کاربردی ت ت

همچنيــن بــه شــفافيت و رديابــي داده هــا نيــز کمــک مي کنــد.
ــار آورده و  ــل فش ــتم های حمل و نق ــياری از سيس ــر بس ــهرها ب ــد ش     رش

ــه و ناکارآمــد کــرده اســت. ــر هزين اســتفاده از آن هــا را  پ
عمومــي  در صنعــت حمل و نقــل  بالکچيــن  فنــاوری  بکارگيــری       
ــا چگونگــی اســتفاده ساکنانشــان  ــه شــهرداري ها کمــک کنــد ت ــد ب می توان
ــال،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر درک کنن ــل عمومی بهت ــای حمل و نق را از گزينه ه
ــای  ــا داده ه ــد ت ــازه می ده ــران اج ــه کارب ــس ب ــتقر در انگلي DOVU مس

ــوس،  ــتفاده از اتوب ــوه اس ــه نح ــود، از جمل ــل خ ــد و حمل و نق ــت و آم رف
قطــار، دوچرخــه و حتــی مســيرهای پيــاده روی خــود را از طريــق يــک برنامه 
پشــتيبانی شــده توســط بالکچيــن بــه اشــتراک بگذارنــد و ســپس توکن هاي 
ارزهــاي ديجيتالــي پــاداش بگيرنــد. تانســيل تکنولــوژی بالکچيــن و صنعــت 
ــر ايــن باورنــد کــه بــه رســميت  حمل و نقــل. اعضــای صنعــت حمل و نقــل ب
شــناختن تکنولــوژی بــالک چيــن، فرصــت خوبــی بــرای صنعــت حمل و نقــل 

خواهــد بــود.
ــا  ــی ب ــه انجمن ــر اينک ــی ب ــل ) BiTA ( تصميمی مبن ــه حمل و نق      اتحادي
عنــوان آمــوزش تکنولــوژی بــالک چيــن و توســعه اســتانداردهای آن بــرای 
صنعــت حمل و نقــل ايجــاد کننــد، گرفتــه انــد. در حــال حاضــر 2000 عضــو 
شــامل UPS، FedEx و Bridgestone وجــود دارنــد. بــالک چيــن می توانــد در 
صنعــت حمل و نقــل، کارايــی و شــفافيت کل فرآينــد حمل و نقــل را افزايــش 
ــردن  ــاده تر ک ــدگان آن، س ــا حمل کنن ــا ب ــق محموله ه ــد: تطبي ــد؛ مانن ده
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پرداخت ها، کاهش تعداد واسطه ها و ...
ــل، ايجــاد  ــن در صنعــت حمل و نق ــالک چي ــم ب ــای مه     يکــی از کاربرده
ــه وســيله  قــرارداد  ــار اســت. ب ــه و حامــل ب قــرارداد هوشــمند بيــن محمول
هوشــمند شــرايط معاملــه از پيــش تعييــن شــده و در بــالک چيــن تاييــد 
و ثبــت می شــوند. هنگامی کــه شــرايط تعييــن شــده فراهــم شــوند، 
قراردادهــای هوشــمند بــه صــورت خــودکار ايجــاد می شــوند. ســپس بعــد از 
انجــام، معامــالت در بــالک چيــن ثبــت و تاييــد می شــوند و پرداخت هــا نيــز 
بالفاصلــه ارســال می شــوند. بنابرايــن بــالک چيــن بــا حــذف افــراد واســطه و 
کاهــش هزينه هــای مرتبــط بــا آن، باعــث می شــود ايــن فرآينــد بــه راحتــی 

و ســادگی انجــام شــود.
     عــالوه بــر اين هــا، صنعــت حمل و نقــل يــک ديــد کلــی نســبت بــه کل 
فرآينــد و زنجيــره بــه دســت مــی آورد زيــرا هــر يــک از طرفيــن، معامــالت 
ــن افزايــش  خــود را در بــالک چيــن تاييــد و ثبــت می کننــد. همچنيــن اي
شــفافيت و توانايــی رديابــی باعــث جلوگيــری از ســرقت و کالهبــرداری نيــز 
ــه جــان  می شــود. ايــن کالهبــرداری و ســرقت ها ماننــد بيمــاری طاعــون ب
ايــن صنايــع افتــاده اســت و ضررهــای جــدی را بــه ايــن صنايــع وارد کــرده 
ــن  ــون دالر از اي ــالدی، 14 ميلي ــه در ســال 2016 مي ــی ک اســت. در صورت
صنعــت، ســرقت انجــام شــده اســت. همچنيــن بــا ايجــاد رابطــه بيــن بــالک 
ــد.  ــه خــود افزايــش می ياب ــه نوب چيــن و صنعــت حمل و نقــل اعتمــاد نيــز ب
ــا  ــی ب ــای آزمايش ــرای برنامه ه ــه اج ــروع ب ــرکت ها ش ــر ش ــال حاض در ح
ــکاری  ــا هم ــال، IBM ب ــوان مث ــه عن ــد. ب ــن کرده ان ــالک چي ــوژی ب تکنول
Maersk بــا موفقيــت رديابــی کشــتی هايی کــه از کنيــا بــه هلنــد و از کلمبيــا 

بــه کاليفرنيــا فرســتاده شــده را انجــام داده انــد.
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6-3-کالندادهدرحملونقل
ــتن  ــدون داش ــر ب ــه اوب ــل از جمل ــت حمل و نق ــزرگ صنع ــای ب     پلتفرم ه
حتــی يــک ماشــين بــا اســتفاده از ديتــا، تمــام ماشــين های تحــت مديريــت 
ــوم  ــزرگ و عل ــای ب ــا داده ه ــن پلتفرم ه ــد. در اي ــت می ده ــود را حرک خ
اطالعــات در قلــب همــه چيــز اســت و می تواننــد بوســيله آن افزايــش قيمت، 
ــدی  ــی، رتبه بن ــی، کارت جعل ــواری جعل ــخيص س ــر، تش ــای بهت اتومبيل ه
جعلــی، بــرآورد قيمت هــا و رای راننــدگان را مديريــت کنــد. اصــل بنياديــن 
ــا  ــت. داده ه ــا big data principle of crowdsourcing اس ــن پلتفرم ه در اي
و   Spark از  داده هــا  پــردازش  بــرای  و  آوری  جمــع   Data Hadoop در 
Hadoop اســتفاده می شــود. ايــن داده هــا از طيــف وســيعی از انــواع داده هــا و 

پايگاه هــای داده ماننــد جــداول پايــگاه داده SOA و آپاچــی کافــکا می آينــد.
ــت شــده  ــاطGPS ثب ــه نق ــوط ب ــات مرب ــا تمامی اطالع ــن پلتفرم ه      در اي
ــس  ــتفاده از ديتابي ــا اس ــفر را در سيســتم خــود داراســت و ب ــر س ــرای ه ب
عظيــم خــود بــه محــض اينکــه يــک کاربــر درخواســت ماشــين می دهــد بــا 
توجــه بــه اطالعــات او بهتريــن راننــده را در عــرض 15 ثانيــه بــا پيشــنهاد 
ــرای  ــفر ب ــر س ــده از ه ــداری ش ــای نگه ــا از ديتا  ه ــد. آن ه او Match می کن
ــع کافــی  پيش بينــی تقاضــای اتومبيــل، تنظيــم قيمت هــا و تخصيــص مناب

ــد. ــتفاده می کنن اس
ــق  ــل عمي ــه و تحلي ــن تجزي ــر همچني ــا در اوب ــی داده ه ــم تحقيقات      تي
شــبکه های حمل و نقــل عمومــی را در ميــان شــهرهای مختلــف انجــام 
ــا آن هــا بتواننــد در شــهرهای دارای حمل و نقــل ضعيــف تمرکــز  می دهــد ت
کننــد و بهتريــن اســتفاده را از داده هــا بــرای بهبــود تجربــه مشــتری داشــته 

باشــند.
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دادههایدریافتیازرانندگان
     اوبـر در زمانـی کـه رانندگانـش هيـچ مسـافری را حمـل نمی کننـد نيـز از 
اطالعـات دريافـت شـده از آن هـا برای تشـخيص الگوهای ترافيکـی، محل های 
حضور رانندگان، نظارت بر سـرعت رانندگان، محاسـبه پرداخت های تشـويقی 
بـه راننـدگان و اينکـه آيـا آن هـا به صـورت همزمان بـرای شـرکت های رقيب 

نيـز کار می کننـد يا نـه اسـتفاده می کند.
ــر گســترده  ــر شــرکت اوب ــزرگ در سراس ــای ب ــل داده ه ــه و تحلي      تجزي
شــده اســت .يادگيــری ماشــين، علــم اطالعــات، بازاريابــی، تشــخيص تقلــب 
ــا کار  ــه کالن داده ه ــر پاي ــر ب ــه در اوب ــتند ک ــر هس ــوارد ديگ ــياری م و بس
می کننــد. يکــی از اســتفاده های جالبــی کــه اوبــر از کالن داده هــا دارد ايــن 
اســت کــه بــه راننــدگان کمــک می کنــد تــا بــاز طريــق يــک نقشــه حرارتــی 
ــا تعــداد  ــا در نهايــت ب ــرای قرارگيــری انتخــاب کننــد ت بهتريــن نقــاط را ب

ســفر بيشــتر ســود بيشــتری بــرای دو طــرف حاصــل شــود.

کالندادههاورضایتمشتریان
ــطح  ــردن س ــاال ب ــا ب ــر از کالن داده ه ــتفاده های اوب ــر از اس ــک ديگ     ي
رضايــت مشــتريان و راننــدگان از طريــق ايجــاد تجربــه کاربــری مثبت اســت. 
در ايــن مــورد اوبــر صرفــا داده هــای مشــتريان و راننــدگان خــود را ذخيــره 
ــرای  ــورت Real Time ب ــه ص ــا ب ــن داده ه ــد از اي ــه می کوش ــد بلک نمی کن
ايجــاد تجربــه مثبــت و حــس بهتــر در مشــتريان و راننــدگان اســتفاده کنــد.

کالندادههاوقیمتگذاریدراوبر
     علوم داده قلب الگوريتم افزايش قيمت اوبر اســت. يک مدل قيمت گذاری
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دايناميــک در قلــب سيســتم اوبــر وجــود دارد کــه ايــن الگوريتــم بــا توجــه 
بــه شــرايط مختلــف در لحظــه و بــا توجــه بــه دو فاکتــور منطقــه جغرافيايــی 
درخواســت و ميــزان تقاضــا در آن لحظــه بــرای يــک ســفر قيمــت گــذاری 
ــزان  ــيونی مي ــای رگرس ــتفاده از تحليل ه ــا اس ــا ب ــن آن ه ــد، همچني می کن
ــق  ــق مناط ــن طري ــد و از اي ــی می کنن ــه را پيش بين ــر منطق ــا در ه تقاض
شــلوغ را مشــخص کــرده و بــا کمــی  بــاال بــردن قيمــت، راننــدگان بيشــتری 
را ترغيــب بــه خدمــات دهــی در آن مناطــق می کننــد. موضــوع بســيار مهــم 
ــم  ــن الگوريت ــت اي ــرده اس ــعی ک ــر س ــه اوب ــت ک ــن اس ــه اي ــن زمين در اي
طــوری عمــل کنــد کــه بــا ايــن حــال کــه افزايــش قيمــت وجــود دارد ولــی 

مســافر ســفر خــود را کنســل نکنــد.
     اتفــاق بســيار مهــم ديگــری کــه اخيــرا در اوبــر رخ داده اســت ايــن اســت 
ــا اســتفاده از روش هــای  کــه دانشــمندان داده ايــن شــرکت تــالش دارنــد ب
ــق  ــن طري ــا از اي ــد ت ــی کنن ــا را پيش بين ــزان تقاض ــين مي ــری ماش يادگي
ــادی حفــظ کــرده و در  ــا حــد زي ــوازن بيــن عرضــه و تقاضــا را ت بتواننــد ت
ــد.  ــت بکاهن ــش قيم ــم افزاي ــر الگوريت ــا و اث ــن قيمت ه ــاال رفت ــت از ب نهاي
البتــه اوبــر هنــوز بــه صــورت رســمی بــه کارگيــری ايــن سيســتم را تاييــد 

نکــرده اســت.

کالندادههاوبحثزمانبندیدراوبر
     بخــش ديگــر اســتفاده از الگوريتم هــا در اوبــر تخميــن مــدت يــک ســفر 
و يــا مــدت زمانــی اســت کــه يــک راننــده بــه مســافر خواهــد رســيد کــه 
ايــن موضــوع بــا اســتفاده از تحليــل داده هــای محــل ســوار شــدن و پيــاده 
شــدن مســافران انجــام می پذيــرد. يــک موضــوع جالــب در زمينــه اســتفاده 
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از الگوريتم هــای Matching در اوبــر ايــن اســت کــه ايــن سيســتم در زمــان 
درخواســت مســافر، نزديکتريــن راننــده را بــا توجــه بــه زمــان رســيدن راننده 
ــده و مســافر.  ــن رانن ــه فيزيکــی بي ــه فاصل ــد و ن ــن می کن ــه مســافر تعيي ب
ــز  ــل عمومی ني ــت حمل و نق ــد وضعي ــع داده ای خارجــی مانن ــن مناب همچني

ــتند. ــذار هس ــر تاثيرگ ــای اوب در برنامه ريزی ه

تکنولوژیهایتحلیلدادهمورداستفادهدراوبر
     پايتــون زبــان برنامــه نويســی اصلــی علــوم داده در Uber اســت و بــه طــور 
گســترده توســط تيــم Data Uber مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد. معمــوال 
در اوبــر از ماژول هــای NumPy، SciPy، Matplotlib و Pandas اســتفاده 
 R، ــی ــه نويس ــای برنام ــات از زبان ه ــی اوق ــم Data Ober گاه ــود. تي می ش
ــای داده ی  ــا پروژه ه ــه ي ــای اولي ــاد نمونه ه ــرای ايج ــا Matlab ب Octave ي

اصلــی  پياده ســازی های  بحــث  بــرای  ولــی  می  کنــد  علمی اســتفاده 
پايتــون زبــان مــورد اســتفاده اســت. ابــزار D3 بيشــترين کاربــرد را در زمينــه 
مصور ســازی داده هــا در اوبــر دارد و پرکاربردتريــن چهارچــوب SQL در اوبــر 

Postgres اســت.

 UberFresh اوبــر بــا اســتفاده از اطالعــات ســرويس های ديگــر خــود ماننــد    
و UberRush کــه به ترتيــب بــرای تحويــل مــواد غذايــی و بســته ها اســتفاده 
می شــوند و ترکيــب ايــن اطالعــات بــا اطالعــات شــخصی کاربــران خــود در 
حــال تبديــل شــدن بــه اَبـَـر کمپانــی ای اســت کــه پيشــرانه اصلــی آن داده ها 

. هستند
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نقل حملو  ر د یــن نو ی یهــا ر و فنا گیری ر بکا ی ندهــا و ر  و  هــا ر ما آ

ــت  ــن در صنع ــای نوي ــری فناوری ه ــی بکارگي ــای جهان ــا و رونده     آماره
حمل و نقــل، نشــان دهنــده جهــش بــزرگ جهــان بــه ســمت ســکويی شــدن 
ــن بخــش  ــن صنعــت اســت. در اي ــن در اي ــری از فناوری هــای نوي و بهره گي

ــرار می گيــرد. ــن آمارهــا و روندهــا مــورد بررســی ق اي

7-1-آمارهایجهانی

شکل 7-1- پلتفرم اوبر در يک نگاه کلی
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eTravel شکل 7-2- شرکت های منتخب در بخش

شکل 7-3- داده های جمعيتی افرادی که از Ride Sharing در اياالت متحده استفاده می کنند

شکل 7-4- چين در راس پنج کشور اپليکيشن های تاکسی بر روی آيفون با نزديک به 30 درصد کل کاربران
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شکل 7-5- گزارش هايی از بازار حمل و نقل به عنوان سرويس )TaaS( جهانی 2019

شکل 7-6- رشد درآمد حاصل از تکنولوژی های حمل و نقل در CAGR تا 103 درصد در سال 2017

شکل 7-7- درآمد حاصل از فناوری حمل و نقل فصل چهارم سال 2017، 866 درصد فصل مشابه در سال 2016 
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شکل 7-8- پنج رخداد برتر فناوری درآمدزای حمل و نقل 

شکل 7-10- 16 مالک فناوری حمل و نقل 
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نقل حملو ســکوهای  ــه ن نمو 

     امـروزه سـکوها و کسـب وکارهای آناليـن متعـددی در صنعـت حمل و نقل 
و لجسـتيک، بـا بکارگيـری فناوری هـای نويـن و بهرهگيـری از اصل نـوآوری، 
در بخش هـای مختلـف ايـن صنعـت ايجاد شـده اسـت. اين بخش به بررسـی 

اين سـکوها میپـردازد. 

8-1-سکوهایحملونقلدرایرانوجهان
ــه  ــنپ، ب ــاری اس ــام تج ــا ن ــاک، ب ــات روم ــن ارتباط ــده گزي ــرکت اي      ش
عنــوان ســکوی اصلــی در بخــش درخواســت خــودروی تاکســی در صنعــت 
ــود  ــه خ ــران را ب ــتفاده کارب ــار اس ــن آم ــتيک، باالتري ــل و لجس حمل و نق
اختصــاص داده اســت. ايــن شــرکت در ســال 1393 راه انــدازی شــد. اســنپ 
شــرکتی پويــا و مبتنی بــر داده اســت کــه از ذهــن پويا و خــالق جوانــان ايران 
قــدرت می گيــرد. ايــن شــرکت بــه عنــوان راهــکاری اثربخــش بــرای انجــام 
ســفرهای درون شــهری، فعاليــت خــود را بــا يــک تيم کوچــک آغاز کــرد و در 
کمتــر از چنــد ســال بــه بزرگ تريــن ســامانه هوشــمند حمل ونقــل در ايــران 
ــذاران  ــوز هم بنيان گ ــود ف ــر محم ــار و دکت ــاد الکس ــر اي ــد. دکت ــل ش تبدي
ــال از  ــار س ــت چه ــد از گذش ــنپ بع ــن اس ــتند. اپليکيش ــرکت هس ــن ش اي
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شــروع فعاليتــش بــه ســوپراپ تبديــل شــد و اکنــون خدمــات گــروه اســنپ 
ــت، ســفارش  ــور، وان ــکان درخواســت خــودرو، موت ــه می شــود. ام در آن ارائ
غــذا، رزرو هتــل و اقامت گاه هــای ارزان، خريــد بليــط هواپيمــا، اتوبــوس و   در 

ايــن اپليکيشــن جامــع بــه صــورت يک جــا فراهــم اســت.
ــران در  ــر در اي ــم ديگ ــکوی مه ــوان س ــی بعن ــر تپ س ــوی ديگ      از س
ــران  ــرداد 1395 در ته ــود را از خ ــودرو، کار خ ــتراک گذاری خ ــش اش بخ
آغــاز کــرد تــا ســفرهای درون شــهری را بــرای شــهروندان تهرانــی راحت تــر، 
امن تــر و ارزان تــر کنــد. امــروز تپ ســی، بــا بيــش از 800 پرســنل و حضــور 
ــان  ــورد اطمين ــرکتی م ــور، ش ــت کش ــتان های پرجمعي ــياری از اس در بس
ــه از  ــورت روزان ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــا ايران ــرای ميليون ه ــنا ب و نامی آش
اپليکيشــن آن اســتفاده می کننــد  مســافرانی کــه در هــر نقطــه ای از شــهر 
می تواننــد بــدون اتــالف وقــت تپ ســی )تاکســی( بگيرنــد و رانندگانــی کــه 
ــرای پيــدا کــردن مســافر کافــی اســت اپليکيشــن خــود را روشــن کننــد  ب
ــب وکارهای  ــتارتاپ ها و کس ــه اس ــد. نقش ــر کنن ــه صب ــد دقيق ــط چن و فق

ــود. ــاهده می ش ــکل 8-1 مش ــران در ش ــل در اي ــن حمل و نق آنالي
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شکل 8-1 نقشه استارتاپ ها و کسب وکارهای آنالين در حمل و نقل ايران

شکل 8-2- نمونه هايی از شرکت ها و سکوهای در گروهبندی های مختلف حمل و نقل
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8-2-نمونههـایکاربـردفناوریاطالعاتوسیسـتمهایهوشـمند
درابزارهـایصنعـتحملونقل

ــده«  ــدون رانن ــای ب ــا »خودروه ــه اصطالح ــودران ک ــای خ      اتومبيل ه
ــد  ــا می توانن ــن اتومبيل ه ــران، اي ــه تحليلگ ــه گفت ــود. ب ــه می ش ــز گفت ني
ــش  ــذار را درکاه ــی تاثيرگ ــافرت، نقش ــای مس ــش هزينه ه ــر کاه ــالوه ب ع
تلفــات ناشــی از تصادفــات رانندگــی ايفــا کننــد. اتومبيل هــای بــدون راننــده 
ــاری از  ــی ع ــد جهان ــد و می توانن ــی برخوردارن ــزان آاليندگ ــن مي از کمتري
گازهايــی همچــون کربــن را بــرای زندگــی مــا انســان ها بــه ارمغــان آورنــد. 
ــره در حــال  ــر و غي ــل، اوب ــوگل، تســال، اپ شــرکت های بزرگــی همچــون گ
کار بــر روی ايــن خودروهــا و توســعه تکنولوژی هــای مرتبــط بــا آن هســتند.

براســاس مطالعــات صــورت گرفتــه، اگــر 90 درصــد از خودروهــای موجــود 
در آمريــکا از نــوع خــودران باشــند، تعــداد تصادفــات رانندگــی از 6 ميليــون 
نفــر در ســال بــه 1.3 ميليــون و تعــداد مــرگ و ميــر ناشــی از آن نيــز از 33 

هــزار بــه حــدود 11 هــزار نفــر خواهــد رســيد.
     ايــن روزهــا و بــا توجــه بــه افزايــش جمعيت در شــهرهای بزرگ دنيــا، نياز 
بــه وســايل حمل و نقلــی کــه عــالوه بــر ايمــن بــودن، از آاليندگــی کمتــری 
نيــز برخــوردار باشــند، بيــش از پيــش احســاس می شــود. در هميــن رابطــه، 
ــوس خــودران  ــن اتوب ــش از اولي ــدی پي ــز چن ــی مرســدس بن ــراً کمپان اخي
ــای  ــايی چراغ ه ــون شناس ــی همچ ــه از قابليت هاي ــرد ک ــی ک ــود رونماي خ
راهنمايــی، تشــخيص عابريــن پيــاده و دوچرخــه ســواران و مــواردی از ايــن 
ــن  ــز، سيســتم خــودران اي ــه مرســدس بن ــه گفت قبيــل برخــوردار اســت. ب
ــل مصــرف الکتريســيته  ــه از حداق ــه ای طراحــی شــده ک ــه گون ــوس ب اتوب
ــر ســاعت،  ــر ب ــا ســرعتی حــدود 70 کيلومت ــد ب برخــوردار اســت و می توان
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گزينه ای مناسب برای مسافرت های درون شهری به حساب آيد.
ــای  ــات در ابزاره ــاوری اطالع ــای فن ــن کاربرده ــای ديگــری از اي     نمونه ه

ــود: ــز اشــاره نم ــر ني ــوارد زي ــه م ــوان ب ــل می ت صنعــت حمل و نق
 پهبادهای مسافربری خودران

 خودروهای الکتريکی
 هواپيماهای الکتريکی

  ترن های هوايی
 ون های خودران
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دات ــنها پیش 

ــزوم ارتقــاء بهــره  وري، شــفافيت در محموله هــا، گســترش      در مجمــوع ل
ظرفيت های ترانزيتــی، توســعه بازارهــا و نيــاز بــه اجــرای کارآمــد فرآيندهــا، 
ــه ســمت تدويــن نقشــه راه و مــدل بلــوغ بهره گيــری از ســکوها در  مــا را ب
ــت  ــن خدم ــرات اي ــا مخاط ــال ب ــه فع ــور و مواجه ــل کش ــت حمل و نق صنع
نويــن تشــويق می کنــد. البتــه وزارت راه و شهرســازی در اســتفاده از 
ــرد )همچــون طــرح ســپهتن  ــود عملک ــن در راســتای بهب ــای نوي فناوری ه
ــه  ــرو ب ــای پيش ــزو وزارتخانه ه ــمند( ج ــل هوش ــع حمل و نق ــامانه جام و س
حســاب می آيــد. در هميــن راســتا و بــه منظــور تســريع در تحقــق اهــداف، 

ــردد: ــنهاد می گ پيش
1. شبکه ســازی کليــه بازيگــران صنعــت حمل و نقــل )مســيرهای مواصالتــی، 
نــاوگان حمل و نقــل بيــن شــهری، کشــتيرانی و هوايــی( در بســتر شــبکه 
ــت  ــون اينترن ــن )همچ ــای نوي ــتفاده از فناوری ه ــا اس ــات ب ــی اطالع مل

اشــيا و زنجيــره بلوکــی(؛
2. ترغيــب و فعال ســازی ظرفيــت بازيگــران بخــش خصوصــی در ايجــاد و 

توســعه زيســت بــوم ســکويی حمل و نقــل؛
ــا  ــب ب ــل متناس ــت حمل و نق ــذاری صنع ــرره گ ــام مق ــی نظ 3. بازبين
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نيازمنــدی  ســکوهای حمل و نقــل و تبييــن الزامــات و اســتاندارد های 
اتصــال و تجميــع داده در ايــن ســکوها جهــت محافظــت از حريــم 

ــان؛ ــاری ذينفع ــای تج ــی و داده ه خصوص
4. کاهــش مخاطــرات و مديريــت تخلفــات حمل و نقلــی کشــور بــا بهره گيری 

از فناوری هــای امــن و غيرقابــل تغييــر نظير زنجيــره بلوکی؛
از  بهره گيـری  بـا  ظرفيت های ترانزيتـی  توسـعه  بـرای  برنامه ريـزی   .5
ژئوپلوتيک کشـور و ايفای نقش فعال در شـبکه ای نمودن بازيگران ترانزيت 

ابريشـم؛ در جاده 
و  حمل و نقــل  بخش هــای  همــه  در  جديــد  درآمدهــای  ايجــاد   .6
ــواع  ــه موجــب فعالســازی مدل هــای کســب وکار، ان لجســتيک کشــور، ب

معامــالت، بازار هــا و خدمــات جديــد؛
7. سـرمايه گذاری در زيرساخت های حمل و نقل، از جمله  ترمينال های ترابری، 

مراکز پردازش گمرکی و زيرسـاخت های شارژ خودروی برقی؛
بکارگيــری   و  نرم افــزار  مبتنی بــر  فرآينــدي  تغييــرات  ايجــاد   .8

هوشــمند؛ نقــل  حمــل و   سيســتم های 
ــت  ــزات الزم، جه ــن تجهي ــص و تامي ــانی متخص ــروی انس ــت ني 9. تربي

ــن؛ ــای نوي ــا فناوری ه ــزات ب ــداری تجهي ــر و نگه تعمي
ــای  ــای مدل ه ــه نيازه ــرای پاســخگويی ب ــن ب ــک نمــودن قواني 10. چاب

ــل. ــوزه حمل و نق ــی در ح ــطح مل ــد در در س ــب وکاری جدي کس
11. يکپارچــه ســازی فرآينــد تعييــن و اعــالم نــرخ خدمــات در صنعــت 

حمل و نقــل.
API .12 )فراهــم نمــودن اســتفاده از ريــز خدمت هــای حمل و نقــل بــرای 

بازيگــران ايــن صنعت(.
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13. حمايــت نهادهــای سياســی و افزايــش بودجــه دولتــی بــرای ســاخت 
و توســعه ســريع تجهيــزات و همچنيــن ارائــه تســهيالت بلنــد مــدت بــا 
ــل  ــت حم ــاخت های صنع ــعه زيرس ــتای توس ــی در راس نرخ های ترجيه

ونقــل.
ــی  ــا و نهادهــای دولت ــد ســاله ارگان ه ــرداری از رويکــرد چن 14. بهــره ب

ــک. ــت الکتروني ــات دول ــه خدم ــر ارائ مبتنی ب
15. تشــويق بــه اســتفاده از ســامانه های هوشــمند حمل و نقــل بــا اعطــاء 

ــی و..... مشــوق های ماليات
ــل  ــرکت های حمل و نق ــی ش ــق دسترس ــه ح ــل مالحظ ــش قاب 16. کاه
ــل در  ــيوه حمل و نق ــن ش ــودن اي ــر نم ــت پذي ــور رقاب ــه منظ ــی ب ريل

ــيوه ها. ــاير ش ــا س ــه ب مقايس
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