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اد اقتصهای سیاستبا تکیه بر  بررسی ضرورت پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین پایدار

 مقاومتی

  

 .2آزاده سادات فتحی نژاد ،1،1محمدمهدی مظفری

 خمینی )ره(، قزوین، ایران استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام -1

 ، قزوین، ایران)ره( کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینیمقطع دانشجوی  -2

 

  خالصه

تامین  یها از مزیت های رقابتی یک سازمان، رویکردهای سنتی مدیریت زنجیرهرقبا و تقلید آنبا توجه به رشد روزافزون 

ق با شده است. مطاب ضروری ی نوین مدیریتی مانند مدیریت زنجیره تامین پایداراستفاده از روش هاکارایی الزم را نداشته و 

تعریف کمیته جهانی سازمان ملل متحد پایداری به معنای تالش مستمری است که مردم برای افزایش رفاه و کیفیت زندگی 

بنابراین پایداری دارای سه گیرد. را در برمی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطیاین تالش توسعه دهند که خود انجام می

اشد و بتوسعه از دیدگاه اقتصاددانان با دیدگاه جامعه شناسان یکسان نمیباشد. بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می

آن  باشد که بوسیلهنیکی یکپارچه میسنجند. مدیریت زنجیره تامین پایدار تکمتفاوتی آن را می هرکدام با شاخص های

هدف از این تحقیق، معرفی جامع زنجیره [1]. اعی و زیست محیطی را در نظر داشتاقتصادی، اجتمتوان تمام جنبه های می

قات و مطالعه تحقی پس از مرور جامع ادبیاتباشد. میهای اقتصاد مقاومتی تامین پایدار و بیان اهمیت آن با توجه به سیاست

، به شرح مدیریت زنجیره تامین پایدار و تعاریف متعدد ارائه شده از آنها پرداختیم و با دانش کافی در این زمینه پس پیشین

از مطالعه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نظام جمهوری اسالمی ایران، ارتباط مدیریت زنجیره تامین پایدار با این 

کرده و اهمیت باالی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک پایدار را با توجه به بندهایی از این سیاست های  ها را تبیینسیاست

 کلی یادآور شدیم. 
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 مقدمه   .1

-ت میهای تامین با یکدیگر به رقابکنند بلکه زنجیرهها نیستند که با یکدیگر رقابت میدر دنیای امروز دیگر شرکت

ز پیش جیره تامین بیش ابایست به زنکسب و کار و بدست آوردن مزیت رقابتی، میبرتر در برای رسیدن به جایگاه  پردازند.

ها و صرفه جویی کردن بتوانند سود کسب کنند ها در کوتاه مدت با کاهش دادن هزینه ممکن است شرکت[2].اهمیت دهند

های انتواند سازمان را با زیرساند بلکه میاما اثرات منفی اجتماعی یا اکولوژیکی نه تنها به سود بلند مدت شرکت آسیب می

ود خوتاه مدت تاثیر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های کاز ها باید بنابراین سازمان [3].فراوانی روبه رو کند

هد و به دمحیطی بهتر پاسخ میبه تغییرات ، پایدار در مقایسه با رویکردهای دیگرمدیریت زنجیره تامین  روش. آگاه باشند

 [4].شود ز یاد مییر نیانعطاف پذرویکرد همین دلیل از آن به عنوان 

 

 مدیریت زنجیره تامین . 2

مربوط به جریان مواد و تبدیل آنها از مرحله تهیه مواد تا تحویل به مشتری اقدامات ای است که زنجیره تامین، زنجیره

دهد. مدیریت زنجیره تامین فرآیندهایی را برای بهبود دسترسی به مواد، تولید کاال، انتقال آنها و خدمات نهایی را پوشش می

هایی است که تولید کنندگان مجموعه فعالیتمدیریت زنجیره تامین شامل بطور کلی  [5].گیرددر نظر میرا مربوط به آنها 

 کاال یا خدمت را با مقداری بهینه، در زمانی مناسب و همراه با جلب رضایت مشتریقادر باشند  با انجام آنها و عرضه کنندگان

هایی در دهه هشتاد میالدی به دنبال نگرش زنجیره تامین و مدیریت کردن آن مفهوم  [6].کنندارائه  هاو کاهش هزینه

 [7].شد مانند مدیریت کیفیت جامع، سیستم درست به موقع و غیره متولد

 

 اجزای مدیریت زنجیره تامین . 1-2

 تامین از اجزای زیر تشکیل شده است:زنجیره 

تامین کنندگان اولیه و تامین کنندگان : سرچشمه مسیر مواد در زنجیره تامین این قسمت است. 1زنجیره تامین باالدستی .1

شود، خرید و حمل و نقل های عمده ای که در زنجیره تامین باالدستی انجام میدهند. فعالیتآنها این بخش را تشکیل می

 است. 

های مربوط به تبدیل مواد خام به کاالی نهایی است. از زمانی که مواد : در این قسمت تمام فعالیت2داخلی تامین زنجیره .2

هایی که در این گیرد. فعالیتشود در این بخش قرار میانی که محصول از سازمان خارج میشوند تا زمبه سازمان وارد می

                                                 

1 upstream 

2 Internal supply chain 
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گیرد از تنوع بیشتری برخوردار است و ساخت محصول، مدیریت موجودی، حمل مواد و قسمت از زنجیره تامین انجام می

 گیرد. کنترل کیفیت را در برمی

 های این بخشهای مربوط به توزیع و تحویل محصول به مشتری نهایی است. فعالیت: فعالیت1زنجیره تامین پایین دستی .3     

 [8].توان برونسپاری نمودبسته بندی، انبارش و حمل و نقل است. این قسمت از زنجیره تامین را می

 

 های مدیریت زنجیره تامین روش. 2-2

شود. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تقاضا میتقسیم سنتی و نوین  یدو دسته به مدیریت زنجیره تامینهای روش

اند. به ها را با مشکالت متعددی مواجه نمودههای سنتی مدیریت زنجیره تامین کارایی خود را از دست داده و سازمانروش

جیره نهای نوین مدیریت زاز میان روشهای نوین مدیریتی روی کار آمدند. این ترتیب برای از بین بردن این مشکالت روش

ها عبارتند از: مدیریت زنجیره تامین سبز، کنند. این روشها کمک میتامین سه روش وجود دارند که به پایداری در سازمان

های نوین وجود دارد هایی میان روش سنتی مدیریت زنجیره تامین و هریک از این روشتفاوتانعطاف پذیر)پایدار( و ناب. 

 . [9]اره شده استبه آنها اش 1که در جدول شماره 

 

 های رویکردهای نوین و سنتی مدیریت زنجیره تامینتفاوت -1جدول شماره 

های مدیریت ویژگی عوامل

 سنتی

های مدیریت ویژگی های مدیریت سبزویژگی

 پایدار

های مدیریت ویژگی

 ناب

خواهان رسیدن به  هدف

 سودآوری باالتر

تمرکز بر مسائل اکولوژیک 

 و توسعه پایدار

کاهش خطرات زیست 

محیطی با حمل و 

نقل پایدار، توانایی 

بازگشت به حالت 

جدید پس از هرگونه 

 اختالل

تمرکز بر کاهش 

هزینه از طریق حذف 

های ضایعات و فعالیت

 بدون ارزش افزوده

برآورده کردن تقاضای  تمرکز تولید

 مشتریان

تمرکز بر کاهش ضایعات 

جهت کاهش آُیب رسانی به 

ایجاد  محیط زیست و

 قابلیت استفاده مجدد

تمرکز بر انعطاف 

پذیری، بهبود پاسخ 

گویی به مشتریان و 

جدول برنامه ریزی 

برای تامین مواد و 

 منبع یابی

وری تمرکز بر بهره

 باالتر

                                                 

1 downstream 



 

 

 

www.ACONF.ir         4 

اتحاد با تامین 

کنندگان و 

 مشتریان

انتقال دانش سبز به شرکا و  اتحادی وجود ندارد

 مشتریان

توسعه شرکا به منظور 

 توسعه اشتراک دانش 

افزایش اطالعات تقاضا 

 در طول زنجیره تامین 

تمرکز بر 

 زمان سفارش

زمان کمتر جهت جلب 

 رضایت مشتری

کاهش زمان حمل و نقل 

برای کاهش انتشار دی 

 اکسیدکربن

کاهش زمان سفارش 

و استفاده از حمل و 

 نقل پایدار

کوتاه کردن زمان 

تمرکز بر سفارش با 

 هاعدم افزایش هزینه

تنوع 

محصوالت 

 چرخه تولید

محصوالت استاندارد  زیاد تحت تاثیر محیط زیست زیاد

چرخه عمر طوالنی 

 تری دارند

راهبرد 

 هاموجودی

تامین موجودی در 

 صورت کمبود در انبار 

معرفی قطعات قابل استفاده 

مجدد، بازتولید در موجودی 

 مواد

انبار اضطراری در 

 نقاط بحرانی

حداقل سازی 

موجودی در سراسر 

 زنجیره تامین

        

  مدنظر است. های نوین مدیریتی، در این مقاله روش پایدار از میان روش 

 

  پایداری. 3

یرد. گی زیست محیطی، اقتصادی و برآوردن نیازهای اجتماعی را برای نسل کنونی و آینده درنظر میپایداری سه شاخه 

 شود.مالحظه می 2تعاریف متعددی از پایداری ارائه شده است که تعدادی ازآنها در جدول 

 [10] تعاریف پایداری -2جدول                    

 تعریف منبع

 رسیم.با ترکیب کردن مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به پایداری می (2002کارتر و رگرس، )

( 2002، پدرسن معنای تالش همزمان برای دست یابی به توسعه اقتصادی، کیفیت محیطی و سرمایه های اجتماعی  پایداری به (

 است.

( 2011ازدمیر،  پایداری به معنای برطرف کردن نیازهای نسل فعلی بدون محصور کردن توانایی های نسل آتی برای برطرف نمودن  (

 نیازهایشان.

ز ااقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی را  دست یابی به موضوعاتاست که ای یکپارچه  و الگوی بلندمدتپایداری،  (1221شبرواستاو، )

 کند.طریق هماهنگی های داخل سازمان فراهم می
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در واقع  دهد.بعد اقتصادی حداکثرسازی سود سازمان وتالش برای همگام شدن با اقتصاد جهانی پایدار را مدنظر قرار می

سازمان باید تالش کند تا در برابر ریسک ها وتغییرات احتمالی اقصادی انعطاف پذیری کافی را داشته باشد و همچنین بتواند 

پایداری اجتماعی به این معناست که اطمینان . [11]جریان مالی مثبت و مساعدی را برای سازمان و کارکنان فراهم نماید

 پایداری اجتماعی مربوط به بسطشود. شود و با عدالت اجتماعی نسبت به آنها رفتار میآورده میحاصل کنیم نیازهای افراد بر

برای برقراری پایداری زیست  .[12]آزادی های افراد برای دستیابی به زندگی سالم و خالق همچنین سایر اهداف هر فرد است

ند کمینه سازی شوند و فعالیت هایی که آثار مثبت و هایی را که اثر مخرب بر محیط زیست داربایست فعالیتمحیطی می

  [13].آورند به حداکثر ممکن برسندای برای محیط زیست به ارمغان میسازنده

 1زنجیره تامین پایدارمدیریت . 4

وری باال در کل زنجیره تامین را شامل بهرهمدیریت زنجیره تامین پایدار به عنوان یک روش مدیریتی نوین نه تنها 

پایداری در زنجیره تامین در تمامی مراحل خلق شود بلکه به مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نیز توجه دارد. می

کل گیرد. درشمورد توجه قرار می به دست مشتری شود و از ابتدای زنجیره تا عرضه محصول یا خدماتارزش به کار گرفته می

در این  تواند در آن پیاده سازی شود نشان داده شده است.ن که پایداری میقسمت های مختلف یک زنجیره تامی 1شماره 

ین های هرکدام از اگردد که فعالیتشکل سه بخش زنجیره تامین، زنجیره توزیع، فرآیند خلق ارزش و لجستیک مالحظه می

 [14].قسمت ها که قابلیت پایدار شدن دارند نیز مشخص گردیده است

 

                                                 

1 Sustainable supply chain 
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 پایدار نمودن وظایف زنجیره تامین و لجستیک -1شکل شماره  

 

ترکیب پایداری با زنجیره تامین اثرات قابل مالحظه ای بر جایگاه با توجه به فضای کسب و کارهای کنونی  بنابراین

 ها دارد.کسب و کار سازمان رقابتی و بهبود

کنند محصوالتی بسازند که تداخلی با استانداردهای اجتماعی نداشته باشد و به محیط ها برای پایداری تالش میشرکت

د نهای عملیاتی را در کوتاه مدت افزایش دههزینهو با یکدیگر درتضاد باشند اهداف پایداری ممکن است آسیبی نرساند. 

باید درهنگام تصمیم گیری و اجرای زنجیره تامین مورد توجه قرار گیرد ت گوناگون بسیاری وجود دارد که بنابراین مالحظا

  .[15]شودتا اطمینان حاصل کنیم مدیریت زنجیره تامین به درستی و با موفقیت انجام می

این شاخص ها در جدول های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شاخص هایی را معرفی نموده که برای جنبه 1اسلون

 .[16]آورده شده است 3شماره

 

 

 

 

                                                 

1 Sloan 

 حمل و نقل 

مدیریت موجودی 

تعمیرات نگهداری 

انبارداری 

جریان اطالعات 

خرید 

 حمل و نقل 

مدیریت موجودی 

تعمیرات نگهداری 

انبارداری 

جریان اطالعات 

خرید 

مواد اولیه پایدار 

پایداری خاک 

کاهش مصرف انرژی 

طراحی پایدار محصول 

نوآوری 

بسته بندی پایدار 

 طبیعیحفظ منابع 

بازیافت 

بازسازی 

استفاده مجدد 

 پایداری خاک 

 خروجی ورودی

 لجستیک معکوس

 خلق ارزش
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 شاخص های پایداری زنجیره تامین -3جدول شماره  

 مثال شاخص بعد

 آلودگی های منتشره در هوا هوا اکولوژیکی

 میزان آب مصرفی آب 

 میزان آلودگی های وارده به خاک خاک

 میزان مصرف مواد مواد

 حاصل از بازسازی محصوالت انرژی منابع انرژی و معدنی

 گزارش عملکرد محیط زیستی ی کنترلیسیستم ها

 های شغلیقرار داد کاری و فرصت محیط کاری اجتماعی

 مراکز سالمتی محیط خارجی

 آموزش ایمنی به کارکنان ی کنترلیسیستم ها

 بهره وری و یا ارزش بازار عملکرد اقتصادی اقتصادی

 سودآورینرخ  وضعیت مثبت مالی

 سهم بازار و یا میزان ادغام عمودی بازار و ساختار

 گواهینامه مدیریت کیفیت ی کنترلیسیستم ها

 

 زنجیره تامین پایدار . فعالیت های 1-4

 تولید پایدار   

رند تمرکز دادار باید برروی مواردی مانند کاهش منابع و استفاده از موادی که سازگاری بیشتری با محیط زیست در تولید پای

ای و زباله و ... باشد. مهم ترین شود. به عنوان مثال در فرآیند تولید باید سعی در به حداقل رساندن انتشار گازهای گلخانه

معیارهایی برای انتخاب تامین کننده مناسب در زنجیره  .[17]ستادر انتخاب تامین کنندگان مورد در تولید پایدار دقت 

 شود.مالحظه می 4ند که در جدول شماره ناسایی شده اپایدار ش
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 [18]معیارهای انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین پایدار  -4جدول             

 منبع شاخص بعد

 Govindan et al (2012); Hsu et al (2011) موقعیت مالی و سهم بازار اقتصادی

 Hsu et al (2011); Hervani et al (2005) میزان درآمد ناشی از محصوالت سبز

 Lozano & Huisingh (2011); Invalid source کیفیت و ایمنی محصول

specified 

 Govindan et al (2012 قیمت پیشنهادی

 Invalid source specified.;Invalid source تحویل به موقع کاال

specified.;Invalid source specified 

از انرژی های تجدیدپذیر و تجدید میزان استفاده  زیست محیطی

 ناپذیر

Carter & Easton (2011); Gri (2013 

 Lozano & Huisingh (2011); Hervani et al میزان بازیافت

(2005); Gri (2013) 

 ;Bai & Sarkis (2010);Gauthier (2005) دفع آلودگی

Corbett (2007); 

 ;Bai & Sarkis (2010);Gauthier (2005) استفاده از فناوری پاک

Corbett (2007); 

 ;Bai & Sarkis (2010);Gauthier (2005) آلودگی ایجادشده

Corbett (2007); 

 ;Phillis & Andriantiatsaholiniaina (2001) میزان کارکنان آموزش دیده اجتماعی

Hsu et al (2011); Labuschange (2005); 

Hervni et al (2005); Lozano & Huisingh 

(2011); Gri (2013 

 Marques et al (2010); Gri (2013) میزان ساعت کاری کارکنان

 Marques et al (2010); Gri (2013) تعامل با انجمن های محلی

 Marques et al (2010); Gri (2013) رعایت تنوع جنسیت

 ;Bai & Sarkis (2010);Gauthier (2005) نظم، انظباط و امنیت

Corbett (2007); 
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انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین پایدار هستند که معیارهای اصلی  2معیار ذکر شده در جدول شماره  11

اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی هستند. از میان این ابعاد، بعد زیست محیطی از اثرپذیری بیشتری  بعد3زیرمجموعه 

باشد. بعد اقتصادی اثرگذاری بیشتری نسبت به ابعاد دیگر می "آلودگی ایجاد شده "نیزاثرپذیرتر آن برخوردار است و شاخص 

  .[19]است "قیمت پیشنهادی "دارد و اثرگذارترین شاخص آن نیز شاخص 

 توزیع پایدار

همچنین حمل و نقل کاال از . [20]های حمل و نقل حداقل گردددر توزیع پایدار فرآیندی مدنظر است که در آن هزینه

تاثیرات مخرب بر محیط زیست کمترین مقدار ممکن باشد و این فرآیند بر تامین کننده تا مشتری به نحوی انجام شود که 

 نیز آثار منفی نداشته باشد.  و کارکنان محیط اجتماعی

را  و تحویل به مشتری سب گذاریبرچ، بسته بندی، انبارش، حمل و نقل فیزیکیفرآیند توزیع پایدار، تمامی مراحل 

کنند که باعث نوآوری های حمل و نقل به اجرای سیستم های مدیریت حمل و نقل هوشمند کمک می [21].شودشامل می

در فرآیند از منظر اجتماعی نیز  [22].دهدمیو هزینه های حمل و نقل را کاهش  شده کاهش آلودگی های زیست محیطی

ز به عنوان مثال استفاده ا. برای کارکنانگیرد. ازجمله ایجاد محیط کاری بهینه صورت می بسیاریهای توزیع پایدار تالش 

کند. داخل انبار هدایت می نور بیشتری بهدر روز که برای کاالها خطر آفرین نباشد،  در صورتی ای برای انبارسقف های شیشه

ود شه انجام کار بپردازند همچنین الگوی زیست محیطی رعایت میشود کارکنان در بخش انبارداری راحتتر باین کار باعث می

 [23].یابدها نیز کاهش میو با صرفه جویی در مصرف برق هزینه

 1معکوس کیلجست

محصول از مصرف کنندگان و انتقال آنها به مرکز  یاست که هدف آنها جمع آور هاییتیمعکوس، مجموعه فعال کیلجست

 واد است که به اینم افتیو باز یبازسازساخت مجدد و  در این مراکز قابل انجام است شامل کهفعالیت هایی است  افتیباز

  [24].کمک کنند ستیز طیو هم به حفاظت از مح رندیگ شیدر پ یاقتصاد یهم روش توانندترتیب می
 

 مراحل زنجیره تامین پایدار  .2-4

 های فرآیندهای داخلی سازمانمرحله اول: شناسایی ریسک

 های موجود در سازمان را شناسایی کرده و به آنها امتیاز بدهند.در این مرحله سازمانها باید بتوانند ریسک

 وم: شناسایی زنجیره تامین سازمانمرحله د     

     ند. ک در این مرحله سازمان باید ارتباطات خود در زنجیره تامین و مواردی که بر زنجیره تامین اثرگذار هستند را شناسایی

 مرحله سوم: ایجاد کردن بخش توسعه پایدار در استراتژی کسب و کار     

      پایداری را به عنوان یک اصل مهم درسازمان ها باید پایداری را در فعالیت های داخلی ایجاد کنند و همچنین سازمان 

 تعریف کنند.

                                                 

1 Reverse logistic 
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زمان در این مرحله سازمان باید با استفاده از مرحله چهارم: استفاده از ابزار مناسب برای سنجش پایداری سا    

پایداری بپردازند و با توجه به آنها تصمیم گیری یا مدیریت فرآیندها باید به سنجش رویکردهایی مانند رویکرد تطابق و 

 های الزم را اتخاذ کنند.

 مرحله پنجم: مشارکت در سطح کل  

 [25]. ارتباطات و فرآیندها به پایداری برسند. در این مرحله الزم است که در طول زنجیره تامین کل

    

     اقتصاد مقاومتی.  4

هستیم. این اصطالح  "اقتصاد مقاومتی"ی جدیدی به ادبیات اقتصادی کشورمان تحت عنوان اخیرا شاهد ورود واژه       

به فرموده مقام معظم رهبری، این مورد استفاده قرار گرفته است. بنا  1322اولین بار توسط مقام معظم رهبری در سال 

کند حتی در شرایطی که فشار و تحریم وجود دارد مفهوم به معنای اقتصادی است که توسعه و رشد را برای کشور مهیا می

 [26]. ات و صادرات برای کشور ممکن نیستو وارد

وارده به اقتصاد یک کشور را دارد. های احتمالی اقتصاد مقاومتی منعطف بوده و توانایی مقابله با آسیب ها و شوک

های الزم اتخاذ گردند. در های الزم فراهم گردد و سیاستمقاومتی نمودن اقتصاد مستلزم اینست که زمینه ها و زیرساخت

بایست دید بلندمدتی نسبت به مسائل اقتصادی وجود داشته باشد. اما های اقتصاد مقاومتی میها و استراتژیتدوین سیاست

 های کوتاه مدت را نیز عبور داد.توان بحرانهای زمانی کوتاه مدت نیز کاربردی است و با اتکا برآن میاد مقاومتی در بازهاقتص

ا کاسته هاست که بدین ترتیب از فشارهای وارده توسط تحریم ها به فرصتدر اقتصاد مقاومتی تاکید بر روی تبدیل تهدید

 [27]. ودششود درنتیجه خوداتکایی حاصل می

 

 ارکان اقتصاد مقاومتی  .3-4

 رکن را برای اقتصاد مقاومتی برشمردند: 10مقام معظم رهبری 
  جتماعیا لتاعد هیژو به نکال یها شاخص دبهبوو رکشو دقتصادر ا پویاییو  کتحر -

 توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا -

 امکانات بیرون کشورهای داخلی در عین حال استفاده حداکثر از تکیه بر ظرفیت -

 رویکرد جهادی -

 مردم محوری با واگذاری فعالیت اقتصادی به مردم -

 امنیت اقالم راهبردی و اساسی -

 کاهش وابستگی به نفت -

 اصالح الگوی مصرف -
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 فسادستیزی و امنیت اقتصادی به ویژه از طریق شفاف سازی و ایجاد فضای رقابتی و با ثبات -

 [28].نیروی انسانیدانش محوری به ویژه با توجه به  -

 

 با تکیه بر اقتصاد مقاومتی توسعهبندهای مرتبط با لجستیک و زنجیره تامین در برنامه ششم   .4-4

: توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه ای کشور به ویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، 4بند 

 تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی.

 تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی: 11بند 

فزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کاالهای دارای بازدهی : 11بند 

 بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی(

 بر سواحل مکرانخرمشهر با تاکید -: توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار21بند 

 های دارای مزیت: توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه23بند

 : اولویت بخش ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن24بند 

تصادی، مراکز بزرگ اقتوسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه های باری و اتصال شبکه به : 21بند 

جنوب -ای و جهانی به ویژه کریدور شمالتجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه های ریلی منطقه

 .با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار )منظور همان ایجاد مراکز لجستیکی و بنادر خشک است(

داخلی کشور با تاکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد اولویت دادن به تامین مواد موردنیاز صنایع : 22بند 

 سیاستهای کلی معدن 3معدنی و اجرای بند 

ره گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادالت پستی و ترافیکی ارتباطات و اطالعات به: 31بند 

 .دیل شدن به هاب تجارت الکترونیک منطقه است(منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین المللی )منظور تب

ای هدر سیاستمقوله لجستیک و زنجیره تامین را توجه جدی به اهمیت و توان با توجه به موارد ذکر شده در فوق، می

زوم لزنجیره تامین و لجستیک نقش بسیار پررنگی در توسعه اقتصادی هر کشور دارند بنابراین . به خوبی درک نمود نظامکلی 

 [29]. تن به این حوزه کامال آشکار است.پرداخ

 

 در اقتصاد مقاومتیپایدار زنجیره تامین لزوم توجه به    .5

درجامعه ما نیز مانند. شوند و در حد حرف باقی میامروزه یکی از آفات تهدید کننده شعارهایی هستند که عملی نمی

شاخص اقتصاد "گزارشی با نام  2011موسسه گلوبال اف.ام در سال . های مختلف شده استاین آفت گریبان گیر حوزه

کشور جهان داراست. شاخص اقتصاد  130را از میان  120کشور ایران رتبه  را منتشر نموده است که در این گزارش" مقاومتی

خاطره و کیفیت م مقاومتی موسسه گلوبال اف.ام مقیاسی تلفیقی است. این شاخص ترکیبی از سه عامل رونق اقتصاد ملی،

باشد. می (130از  29) و (130از  24)، (130از  122)باشد که به ترتیب رتبه ایران در این سه عامل، زنجیره تامین می

. سرانه تولید 1باشد که این زیر معیارهای پیشرو در این سه عامل به ترتیب عبارتند از هرعامل شامل زیرمعیارهایی می

. میزان در معرض خطرات طبیعی بودن،کیفیت مدیریت مخاطرات 2ناخالص داخلی، مخاطره سیاسی و شدت وابستگی به نفت 
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بدون نیاز به توضیح ستیک محلی. . مهارفساد، زیرساخت و کیفیت لج3طبیعی و کیفیت مدیریت مخاطره ناشی از حریق 

 [30]. .آشکار استدر مقوله اقتصاد مقاومتی در زنجیره تامین به بازاندیشی  نیاز مبرماضافی از همین گزارش مختصر 

متوجه ضرورت وجود زنجیره تامین و جمهوری اسالمی ایران، نظام  اقتصاد مقاومتی های کلیبا نگاهی به سیاست

که در این سند بارها به طور مستقیم و غیر مستقیم به ابعاد پایداری اشاره شده  گرددها آشکار مینالجستیک پایدار در سازم

برخی از . ها و همچنین در حوزه زنجیره تامین و لجستیک مورد توجه و تاکید قرار گیرداست که نیاز است در تمامی حوزه

 در ذیل آمده است: ی کلیاین بندها

عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه . سهم بری عادالنه 1

 انسانی از طریق ارتقا آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.

 . تامین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید)مواد اولیه کاال(2

. صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف 3

 های زاید.های موازی و غیر ضروری و هزینهدستگاه

 [31].شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن .4

     

 گیرینتیجه  .6

کنند که بتوانند با کشورهای تالش مینوین امروزه کشورهایی که در حال توسعه هستند با استفاده از تکنیک های 

در این میان نقش زنجیره تامین و لجستیک های جهانی بیابند. رتوسعه یافته رقابت کنند و راه ورودی برای واردشدن به بازا

رچند ه در این مسیر بسیار کمک کننده خواهد بود.به سمت توسعه پایدار بسیار با اهمیت است. حرکت از توسعه اقتصادی 

 و این اثرات بایست تاثیرات منفی آن بر اجتماع و محیط زیست را مورد توجه قرار دهیمتوسعه اقتصادی الزم است، اما می

های مدیریتی گرفی در تئوریطور که امروزه در همه جای دنیا تغییرات شهمان [32].مخرب را به حداقل ممکن کاهش دهیم

به عنوان های اجتماعی و محیطی هم در سطح خرد و هم در سطح کالن به و اقتصاد به وجود آمده است و توجه به حوزه

عه ای به توسظهل مالحهایی مثل دولت ایران که توجه قاببنابراین ضروری است که در دولت یک اصل پذیرفته شده است،

کرده  ها را خنثیترتیب بتوانند هم فشار تحریم ایدار را سرلوحه قرار داده و بدینیریت زنجیره تامین پپایدار دارند اصول مد

لزوم توجه به مقوالت اجتماعی و زیست محیطی  بیابند.راه ورود به بازارهای جهانی را با حمایت از تولید صادرات محور و هم 

کمتر مورد  در این میان شود. متاسفانه بعد پایداری اجتماعیمی به شدت احساسبه خصوص در حوزه اشتغال در کشور ما 

یکی از موضوعات مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی [33]. توجه قرار گرفته است و کمتر با دو معیار دیگر تلفیق شده است

بازسازی  قابلیتو تولید محصوالتی که بهینه سازی مصرف انرژی های فسیلی  حفاظت از محیط زیست است این اصل تنها با

های بازیافت کارا ضمن اینکه آلودگی های محیط زیست را کاهش گردد. پیاده سازی سیستمو بازیافت را دارند محقق می

 لیبه طور ک نماید.ای به مقاوم نمودن اقتصاد و توسعه پایدار ایجاد میدهد اشتغال نیز ایجاد نموده و کمک قابل مالحظهمی
منابع انسانی و محیط زیست یکی از مفاهیم موردنیاز برای اجرایی کردن راهبردهای اقتصاد مقاومتی است استفاده بهینه از 

 .یابدهای مختلف ازجمله زنجیره تامین تحقق میکه نقطه شروع بوده و با پیاده سازی مدیریت پایدار در حوزه
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