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 بازار در رقابت و داخلی برنذ انتخاب بر موثر عوامل بنذی رتبه و بررسی

 استان غرب سوخت عرضه های جایگاه موردی مطالعه سوخت؛ فروشی خرده

 مازنذران
 

 2زاده حسن رضا ،1بنذپی اسحقی سوده

 ایراى ساری، هازًذراى، رٍزتْاى، عالی آهَزش هَسسِ اجرایی، هذیریت ارضذ کارضٌاسی 7

اى، عالی آهَزش هَسسِ صٌایع، گرٍُ تادیاراس 2  ایراى ساری، هازًذراى، رٍزْت

 

 چکیذه

قاًَى اساسی، ضرکت هلی پخص فرآٍردُ ّای ًفتی ایراى، طرحی را  44در سال ّای اخیر در راستای سیاست ّای کلی اصل 

راساس ایي طرح، تخطی از فعالیت آغاز ًوَد. ت "ترًذسازی"هثٌی تر خصَصی سازی جایگاُ ّای عرضِ سَخت کطَر تا عٌَاى 

، "ضرکت ّای صاحة ًطاى )ترًذ("ّای ضرکت هلی پخص در اختیار تخص خصَصی قرار هی گیرد ٍ ضرکت ّایی تا عٌَاى 

عْذُ دار ایي فعالیت ّا خَاٌّذ تَد. در فاز اٍل ایي طرح کِ تا ّذف ارتقا رفاُ هطتریاى ٍ افسایص کیفیت فرآٍردُ ّای ًفتی 

د، عرضِ سَخت ٍ تاهیي فرآٍردُ از هحل اصلی اًثار ضرکت ترعْذُ ایي ضرکت ّا خَاّذ تَد. در ایي هطالعِ، تِ صَرت هی گیر

تررسی عَاهل هَثر تر اًتخاب ایي ضرکت ّا تَسط جایگاُ ّای عرضِ سَخت ٍ رتثِ تٌذی آًْا تا استفادُ از رٍش تحلیل 

رداختین کِ ترای اًجام آى، اتتذا پرسطٌاهِ هقایسات زٍجی جْت تعییي سلسلِ هراتثی فازی ٍ تا استفادُ از ًرم افسار اکسل پ

هعیارّا در اختیار خثرگاى قرار گرفت ٍ تا تَجِ تِ تجسیِ ٍ تحلیل ّای اًجام ضذُ، هعیار عرضِ تِ هَقع فرآٍردُ تیطتریي تاثیر 

زى ّای تِ دست آهذُ ترای ّر هعیار ٍ دادُ را تر اًتخاب ترًذ هَردًظر جایگاّذاراى داضت. سپس تا تَجِ تِ ایي هعیارّا ٍ ٍ

ّای تِ دست آهذُ از پرسطٌاهِ ّای تکویل ضذُ تَسط جایگاّذاراى عرضِ سَخت غرب استاى هازًذراى کِ تِ عٌَاى هطالعِ 

حت هَردی ایي تحقیق تَدًذ ٍ تا استفادُ از ًرم افسارّای تاپسیس فازی ٍ اکسل، رتثِ تٌذی جایگاُ ّای عرضِ سَخت را کِ ت

 پَضص ترًذ ّستٌذ، اًجام دادین کِ جایگاُ ضوارُ ّفت، تیطتریي رتثِ را تِ خَد اختصاظ داد.
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