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 بررسي ضرورت ايجاد هاب و مراكز لجستيكي در ايران

 

 

 
 

 

 

 

 چكيده

 عيتموق دليلبه کشور فراوان هایپتانسيل از بيشتر هرچه برداریبهره ضرورت پژوهش این انجام از هدف

 تجارت همم مراکز از یكی به شدن تبدیل توانمندی و یلجستيك فراوان هایمزیت و منطقه در استراتژیک

 کی موجب لجستيكی عملكرد بهبود سطح،هم سرانه درآمد با کشورهای در است. دنيا حتی و منطقه

 ایران است. شده تجارت در بيشتر رشد درصد دو و (GDP) داخلی ناخالص توليد در بيشتر رشد درصد

 بكهش کل در اما ،دارد مناسبی تقریباً شرایط تفكيكی صورتبه لجستيكی هایزیرساخت قسمت در

 را موضوع این دالیل عمده که دهدمی نشان را ضعيفی بسيار وضعيت ترکيبی صورتبه کشور لجستيک

 برای (و... وجهیچند نقلوحمل هایپایانه لجستيكی، مراکز )همچون کارا هایزیرساخت کمبود توانمی

 هاساختزیر این از برداریبهره نحوه آن از بدتر و لجستيک مختلف هایلفهؤم بين همبندی برقراری

 هایزیرساخت بتوانند که است هاییزیرساخت توسعه و ایجاد ایران، لجستيک آشيل پاشنه .دانست

 و داخلی تجارت در انقطاع بدون جریان یک برقراری امكان و دهد پيوند یكدیگر به را جدا لجستيكی

 هایپایانه خشک، بنادر لجستيكی، هایهاب و مراکز ایجاد لامث برای) کند ایجاد کشور خارجی

 رسیدست کشور، مساحت گستردگی جغرافيایی، موقعيت به توجه با ایران کشور چندوجهی(. نقلوحمل

 ود هر است قادر بالقوه هایپتانسيل و بزرگ ترانزیتی کریدورهای مسير در شدن واقع آزاد، هایآب به

 و المللبين تجارت در را امارات مانند تجاری هاب هم و ترکيه مانند ترانزیتی گذرگاه هم یعنی ،نقش

 کند. ایفا منطقه

 ساختار هایچالش :شوندمی تقسيم کلی بخش دو به ایران در لجستيک روی پيش هایچالش 

 لجستيک حوزه در اجرا و سياستگذاری یكپارچه سازوکارهای و کالن دید نبود شامل مدیریتی کالن

 دو ادغام همچون سازمانی ساختار در اشكال و متولی هایوزارتخانه ميان مطلوب تعامل نبود کشور،

 هایچالش و نقلوحمل متولی نقش شدن رنگکم نتيجه در و شهرسازی و مسكن و ترابری و راه وزارتخانه

 يازن لجستيک صنعت غيرفيزیكی و فيزیكی هایزیرساخت هایچالش شامل لجستيک حوزه هایلفهؤم

 و بجوان همه برگيرنده در که جامع راه نقشه یک تدوین لزوم لذا دارد. پيوستههمبه و جامع نگاه یک به

 هادولت توسعه، حال در کشورهای در .دارد وجود باشد داشته صنعت این در روندهپيش نگاه حال درعين

  .دارند برعهده را لجستيک صنایع توسعه راهبردی هایسياست اصالح و تدوین مسئوليت
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 یجادا به نسبت مدتکوتاه برنامه یک قالب در دولت است ضروری کشور، موجود شرایط به توجه با 

 در و ندک اقدام توليدات ییجاجابه تسهيل و هزینه کاهش هدف با اقتصادی هایبنگاه لجستيكی مراکز

 کاال نجریا تسهيل جهت در و اقتصادی رشد در لجستيک جایگاه به توجه با مدتبلند برنامه یک قالب

 اییفض توسعه نقشه انداز،چشم سند شامل کشور لجستيكی جامع سند تدوین به نسبت کشور در

  گمارد. همت 1404 افق در کشور لجستيک غيرفيزیكی هایزیرساخت توسعه و فيزیكی هایزیرساخت

 

 مقدمه

 از كیی عنوانبه لجستيک عملكرد ارتقای و بهبود جهانی، بانک توسط گرفته صورت مطالعات براساس

 هایفعاليت بر بسزایی ثيرأت لجستيک چراکه است؛ شده مطرح اخير، ساليان طی توسعه، مهم اهداف

 از حكایت 2012 و 2010 ،2007 هایسال طی جهانی بانک هایبررسی نتایج .دارد کشورها اقتصادی

 بهتری لجستيكی عملكرد که کشورهایی آن سطح،هم سرانه درآمد با کشورهای ميان از که دارد این

 تجارت در بيشتر رشد درصد دو و (GDP) داخلی ناخالص توليد در بيشتر رشد درصد یک از ،اندداشته

 شده پرداخته لجستيكی هاب و مراکز ایجاد ضرورت بررسی به تحقيق این در لذا 1.اندشده برخوردار

  است.

 هب دوم بخش .است شده ارائه گزارش این اول بخش در لجستيک به مربوط اصطالحات و تعاریف 

 موانع و هاچالش .پردازدمی عملكردی هایشاخص و هامزیت شامل ایران در لجستيک نقش و جایگاه

 ،است گرفته قرار بررسی مورد سوم بخش در ایران و توسعه حال در کشورهای در لجستيكی توسعه

 در نياد در صنعتی لجستيكی مراکز و کشورها دیگر تجربيات شامل کالن سطح در لجستيک جایگاه

 نجمپ بخش در باالدستی قوانين و ایتوسعه هایبرنامه در نقلوحمل و لجستيک جایگاه و چهارم بخش

 هایزیرساخت و لجستيک توسعه و بهبود در هادولت نقش به ششم بخش .اندگرفته قرار بررسی مورد

 است. شده ارائه اهپيشنهاد و گيرینتيجه انتها در و پردازدمی لجستيكی

  

                                                 
 هايزيرساخت و لجستيك توسعه و بهبود در هادولت حوريه اميدي، نقش و الناز مياندوآبچی سدهی، مجتبی سليمانی .1

 .1392چندوجهی،  نقلوحمل توسعه همايش آن؛ دومين
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 تعاريف

 مانساز نوع دو هر در آنها با مرتبط اطالعات و مواد جریان کنترل و ریزیبرنامه شامل درواقع ،لجستيک

 نظر مورد مكان به و مناسب زمان در الزم مواد رساندن آن اصلی موریتأم و است دولتی و خصوصی

 مفهوم این در کليدی لهئمس. داردمی نگه بهينه حالت در را عملكرد فاکتورهای که ایگونهبه است،

 محصوالت )خام، مواد انبارش نقلوحمل نياز، مورد زمان و چگونگی با رابطه در صحيح گيریتصميم

 است. نهایی( محصوالت و ساختهنيمه

 ترعوسي شبكه یک یا منطقه یک هایفعاليت تجمع و تمرکز محل به تعریف براساس 1هاب كلمه 

 که دشومی القطا کشوری به تجاری هاب کالن، سطح در است؛ مطرح هاب برای کلی سطح دو .است

 را المللیبين یا ایمنطقه سطح در تجاری هاب یک به تبدیل توان ها،ویژگی از ایمجموعه بودن دارا با

 وانت که دشومی القطا کشور داخل در نقاطی و هامكان به لجستيكی مراکز خرد، سطح در باشد، داشته

 .باشند داشته را هاب نقش ایفای

 مختلف، مبادی از کاال آوریجمع آن، در که شودمی گفته اییكپارچه مراکز به 2لجستيكي هاب 

 گيرد.می انجام مختلف مقاصد در کاال توزیع و حمل هایروش انواع بين انتقال یا و آنها سازیذخيره

 

 (LSP) لجستيک خدمات كنندگانارائه

 دوم (،1PL) اول طرف لجستيک خدمات کنندگانمينأت بر مشتمل لجستيک، خدمات کنندگانمينأت

(2PL،) سوم (3PL) چهارم و (4PL) بخواهد که مينأت زنجيره در )فرد یا شرکت( بخشی هر .هستند 

 برد کارهب آن برای توانمی را (1PL) اول طرف اصطالح کند، ارسال دیگر نقطه به اینقطه از را کاالیی

 دوم هایطرف خدمات نوع این دهندهارائه هایشرکت باشد. کنندهدریافت یا کنندهارسال تواندمی که

(2PL) ًسوم و هستند( انبار و نقلوحمل تجهيزات مالک )عموما (3PL) ًکليه متصدی )عموما 

 دهندهارائه هایشرکت هستند. ریزی(برنامه و نقلوحمل موجودی، مدیریت انبارداری، هایفعاليت

 شوند.می محسوب (4PL) چهارم طرف خاص طوربه نيز لجستيک زمينه در تخصصی مشاور خدمات

 عامالن و خدمات اساسبر دهندگانارائه قالب در را لجستيكی خدمات مختلف هایالیه 1 شكل

 .است کرده بندیدسته

 

                                                 
1. Hub 

2. Logistics Hub 

3. Logistics Service Provider 
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 كنندگانارائه نقش و لجستيكي خدمات مختلف هاياليه .1 شكل

 
Source: Rodrigue, J. P. (2011). The Functional Relations between 

Third Party Logistics and Intermodal Transport Systems. Translog 

2011 Conference. Hamilton: McMaster Institute for Transportation and 

Logistics. 

 

 ردمو کنند،می تعریف را آن که مراجعی حسببر توانمی را لجستيک مراکز خصوصدر موجود اصطالحات 

 است. شده ارائه یلجستيك مراکز با مرتبط الحاتطاص و تعاریف مجموعه 1 جدول در داد، قرار بررسی

 

 لجستيک مراكز با مرتبط الحاتطاص و تعاريف .1 جدول

 تعريف اصطالح

 بار دهكده

(Freight Village) 

  بار جاییجاب تسهيالت  و ایچندوسيله  دسترسی   شامل  که صنعتی  فعاليت تسهيالت 

  رایب تسهيالت  ها،رستوران  ها،بانک مثال )برای است.  تجارت پشتيبان  هایفعاليت و

 .و...( تریلرها رانندگان

 و ايوسيلهميان صنعتي پارک

 ايچندوسيله
(Intermodal and Multimodal 

Industrial Park) 

  بجز بار دهكده یک عملكردهای تمامی شنننامل ایوسنننيلهميان صننننعتی هایپارک

 ندچ به دسترسی   دارای ای،چندوسيله  هایپارک است.  تجارت پشتيبان  هایفعاليت

شتي  برای نقلیوحمل گونه ستند،  صنعتی  هایفعاليت انیبپ صالی  و ارتباط ولی ه  ات

 .ندارد وجود نقلیوحمل هایگونه این ميان

 ايوسيلهميان بار مركز

(Intermodal Freight Centre) 

  خدمات   و بار  نقل وحمل  در که  اقتصنننادی نظر از مسنننتقل  های کمپانی  از تمرکزی

 تغيير آن در که  دارند  قرار شنننده طراحی محدوده  یک  در و کنند می کار  آن مكمل 

 .بيفتد اتفاق تواندمی نقلیوحمل گونه

 شهري توزيع مركز

(Urban Distribution Centre) 

  ارتباط،  طریق از شنننهری متراکم نواحی در تریلرها  ترافيک  کاهش  برای را هایی راه

ستفاده  با نماید،می ایجاد ذینفعان ميان هماهنگی و همكاری  و عمومی انبارداری از ا

 .نددپيومی یكدیگر به نيز و شده مجزا یكدیگر از بار جابجایی توزیع، تسهيالت

 توزيع مركز

  ورتصنن مبادالتی مجرای در توليد خط اصننالح ندرآیف تكميل برای که کالبدی تسننهيالت

  چيدمان، عملكردهای سننازی،ذخيره دریافت، از متشننكل آن، مدرن عملكردهای پذیرد.می

 .است اطالعات مدیریت و بازگشتی فرآیند کاال، نقل وحمل افزوده،ارزش هایفعاليت

 مرزيدرون كانتينري انبارگاه

(Inland Container Depot) 

  جهيزت ثابت سننيسنناتأت با که عمومی اختيارات وضننعيت با کاربر متعارف تسننهيالت

  شده  ذخيره ]کاالهای[ موقتی سازی ذخيره و داشتن  سروکار  برای را خدماتی و شده 

 .دهدمی ارائه خالی کانتينرهای و صادرات /واردات

 لجستيک مركز
گاشننننت   نوع دو فاوت  پردازیان يک   مراکز از مت   عنوانبه  .1 دارد: وجود لجسنننت

 .بازرگانی مولدهای .2 ،نقلیوحمل هایزیرساخت
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 تعريف اصطالح

(Logistics Centre) 

 خشک بندر

(Dry Port) 

  باربری با مرتبط تسننهيالت با مرزیدرون ایمجموعه عنوانبه تواندمی خشننک بندر

  توزیع، و کردن جمع مثال  برای شنننود، دیده  مختلف های فعاليت   پذیری امكان  برای

  تجمع امكان  ی،نقلوحمل  های گونه  ميان  اتصنننال گمرگی، ترخيص موقت،  ذخيره

  ذینفعان بين کنشميان که آورد،می فراهم را )عمومی و خصوصی   بخش(  سسات  ؤم

 .آوردمی فراهم مينأت زنجيره در را مختلف

 مرزيدرون بندر

 .2 ،دریایی نيز و محلی بار جریان کردن کانتينری .1 شنود: می تعریف ویژگی چند با

  ایجاد کردن ایتوده .3 ،بندری پایانه با مرتبط شننده، داده تخصننيص باالی ظرفيت

 .ترپایين واحد هزینه با باال مقادیر نقلوحمل طریق از مقياس صرفه

 اقماري پايانه

(Satellite Terminal) 

  بار، مونتاژ انجام مختص اصننلی، بار پایانه یک به متصننل کوچک، ]مقياس با[ تسننهيالت

  ونهگ دو ميان بار، واقعی جابجایی تنها توزیع. عملكرد و لجسننتيک کنترل سننازی،ذخيره

 .گرددمی پایانه تراکم از کاستن باعث که شود،می انجام اصلی پایانه در نقلیوحمل

 بار گرهي مراكز

  هگون  به  ینقلوحمل  گونه  یک  از کاال  جابجایی   آن در که  ایوسنننيله ميان  های پایانه   

 در بترکي  های فعاليت   انبارها،   مانند   جانبی  تسنننهيالت برعالوه افتد، می اتفاق  دیگر

  لحاظبه خدمات سنننایر و بيمه ادارات ها،بانک نگهداری، هایکارگاه   ها، گمرک حمل 

 .است بار دهكده معادل عملكردی،

 مرزيدرون بار هايپايانه
 و دکنمی کار عمومی خدمات برمبنای که فرودگاه، یا و بندر یک جزب تسننهيالتی هر

 .شودمی ارسال یا و دریافت جهانی تجارت در بار آن، در

Source: Higgins, C. D. & Ferguson, M. R. (2011) An Exploration of the Freight Village Concept and its 

Applicability to Ontario. McMaster Institute of Transportation and Logistics. Ontario: McMaster University. 

 

 اسبراس گسترده سطح سه در لجستيک مراکز برای استاندارد مراتبیسلسله ساختار 2 شكل در 

 خوشه وعن با مطابق ایمنطقه افزودهارزش و باربری لجستيک، هایفعاليت در عملكرد ثير،أت ميزان اندازه،

 .دشومی تعریف پایانه، و

 

 لجستيک مراكز استاندارد مراتبسلسله .2 شكل

 
Source: Higgins, C. D. & Ferguson, M. R. (2011) An Exploration of the Freight Village 

Concept and its Applicability to Ontario. McMaster Institute of Transportation and 

Logistics. Ontario: McMaster University. 
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 تطبيقي مطالعات

 ادامه در که ،شده گردآوری خرد و کالن سطح دو در تطبيقی مطالعه حاضر، پژوهش هدف به توجه با

 است. شده ارائه مجزا صورتبه بخش هر

 

 كالن سطح الف(

 طشرای مقایسه هدف با جهان لجستيكی هایهاب مطالعه کشوری، یا کالن سطح تطبيقی مطالعه در

 برای ایران قوت و ضعف نقاط و هامزیت تعيين و ایران کشور با جهان در و منطقه در مطرح کشورهای

 2 ولجد در که گونههمان است. گرفته قرار بررسی و تحليل مورد یلجستيك هاب یک به شدن تبدیل

 هاب عنوانبه ترکيه و خاورميانه تجاری لجستيک هاب عنوانبه امارات کشورهای است شده داده نشان

 جاریت لجستيک هاب عنوانبه آلمان کشور و رقيب و الگو کشور دو عنوانبه ایمنطقه تجاری لجستيک

 رارق بررسی مورد مطالعه این در لجستيكی صنعت در جهان کشورهای ترینپيشرفته از یكی و اروپا

 اند.گرفته

 

 آلمان( و تركيه امارات، )كشورهاي جهان تجاري لجستيک هايهاب تطبيقي مطالعه .2 جدول

 شاخص

 اصلي
 آلمان تركيه امارات ايران زيرشاخص

 هایمزیت

 جغرافيایی

 کشور 11 کشور 14 کشور 4 کشور 13 زمينی و دریایی مرز دارای کشورهای

 به دسترسی سطح

 از ایمنطقه بازارهای

 هوایی، نقلوحمل طریق

 ریلی و زمينی

 1000 شعاع در

 کيلومتری
 کشور 12 کشور 9 کشور 6 کشور 16

 2000 شعاع در

 کيلومتری
 کشور 34 کشور 34 کشور 14 کشور 25

 دریاها به دسترسی

 خزر دریای

 فارس خليج

 عمان دریای

 هند اقيانوس

 خزر دریای

 فارس خليج

 عمان دریای

 هند اقيانوس

 سياه دریای

 مدیترانه دریای

 اطلس اقيانوس

 شمال دریای

 دریای

 آدریاتيک

 اطلس اقيانوس

 عبوری ترانزیتی کریدورهای تعداد

 کریدور: 5

 تراسيكا

 ابریشم جاده

 آسيا جنوبی

 جنوب -شمال

 آلتيد

 ندارد

 کریدور: 6

 تراسيكا

 ابریشم جاده

 آسيا جنوبی

 جنوب -شمال

 آلتيد

 سيبری ترانس

 کریدور: 1

 اروپا ترانس

 وضعيت

 هایزیرساخت

 نقلوحمل

 مساحت به هاجاده کل طول

 مربع( کيلومتر بر )کيلومتر
116/0 047/0 46/0 82/1 

 مساحت به ریلی خطوط طول

 مربع( کيلومتر هزار بر )کيلومتر
45/4 0 10/11 34/117 
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 شاخص

 اصلي
 آلمان تركيه امارات ايران زيرشاخص

 وضعيت

 هایزیرساخت

 جابجایی

 ساحلی خطوط طول به تجاری بنادر تعداد

 کيلومتر( هزار به )بندر
5/4 06/6 3/24 18/4 

 مساحت به المللیبين هایفرودگاه تعداد

 مربع( کيلومتر ميليون به )فرودگاه
86/4 20/81 33/29 81/44 

 وضعيت

 هایهاب

 لجستيكی

 امكانات با شده شناخته لجستيكی هایهاب

 چندوجهی نقلوحمل
 ندارد فعالً

 یبود لجستيک شهر

 در خشک بندر دو

 ابوظبی امارت

 عدد 33 ندارد فعالً

 کلی وضعيت

 و تجارت

 صنعت

 لجستيک

 LPI 103 24 39 1 شاخص در کشور جهانی رتبه

 LPI 57/2 63/3 22/3 11/4  شاخص در کشور نمره

 و مطالعات مؤسسه ،(لجستيكی هایهاب :3 گزارش) کشور در تجاری هایزیرساخت توسعه راهبردی سند تدوین مجتبی، سدهی، سليمانی مأخذ:

 .1391 بازرگانی، هایپژوهش

 

 هایص)شاخ است تجارت برای بهتری شرایط و پتانسيل دارای امارات و ترکيه نسبت به ایران اگرچه 

 است بوده امارات و ترکيه کشورهای از ترضعيف خيلی هاظرفيت این از برداریبهره و عملكرد اما ای(؛پایه

 و يهترک کشورهای کار(.وکسب سهولت پذیری،رقابت لجستيک، عملكرد اقتصادی، کالن های)شاخص

 اند.کرده اتخاذ را منطقه تجارت و المللبين تجارت در نقش ایفای برای متفاوت کامالً رویكرد دو امارات

 )همچون است تجاری هاب نياز مورد هایزیرساخت توسعه بر امارات تجاری اصلی توجه که،حالی در

 مرکزت ترانزیت نياز مورد هایزیرساخت توسعه بر ترکيه کشور و...(، لجستيكی شهر بنادر، ها،فرودگاه

 موقعيت به توجه با ایران کشور و...(. نقلوحمل ناوگان بنادر، ریل، ها،جاده )همچون است داشته

 انزیتیتر کریدورهای مسير در شدن واقع آزاد، هایآب به دسترسی کشور، مساحت گستردگی جغرافيایی،

 در را تجاری( هاب هم و ترانزیتی گذرگاه )هم نقش دو هر است قادر خود بالقوه هایپتانسيل و بزرگ

 نيازهایيشپ از یكی که است اهميت حائز بسيار نكته این ذکر البته کند. ایفا منطقه و المللبين تجارت

 است. منطقه در اقتصادی همگرایی وجود ای،منطقه هاب ایجاد اصلی

 

 خرد سطح ب(

 تطبيقی همطالع برای بخش، این در ایران نسبی هایمزیت و مطالعات به توجه با صنعتی لجستيكی مراکز

 شيلی، رد ابرتيس صنعتی لجستيكی مراکز بررسی و مطالعه ،اساس این بر .گردید انتخاب خرد سطح در

 موقعيت ترتيب بدین است. شده انجام 3 جدول مطابق متحده ایاالت در راریتن و ایتاليا در بولونيا

 سرمایه مينأت الگوی آنها، توسط ارائه قابل خدمات ها(،)زیرساخت امكانات و تسهيالت جغرافيایی،
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 یمحيطزیست شرایط و اقتصادی وضعيت نقل،وحمل وضعيت بر آنها ثيراتأت و مدیریتی( )ساختار

 1.است گرفته قرار بررسی مورد اند،شده واقع آن در که ایمحدوده

 

 بولونيا ي،شيل در ابرتيس صنعتي لجستيكي )مراكز جهان صنعتي لجستيكي مراكز تطبيقي مطالعه .3 جدول

 متحده( اياالت در راريتن و ايتاليا در

 يابولون صنعتي لجستيک مركز ابرتيس صنعتي لجستيک مركز شاخص
 صنعتي لجستيک مركز

 راريتن

 تأسيس از هدف

ندی   رفع يازم با  لجسنننتيكی های ن (  

  انبارداری( خدمات ارائه بر ویژه تمرکز

  شننننهننرک  در واقننع صنننننننایننع 

   ENEAصنعتی

مل  ترویج - قل وح ندوجهی  ن  چ

ظور    بننه ن هش  م جم   کننا  تردد  ح

 شهر سطح در سنگين خودروهای

 و کاال  توزیع های روش بهبود  -

 پایدار توسعه

 چندوجهی نقلوحمل ترویج -

 مدرن لجستيكی مرکز ایجاد -

 جغرافيايي موقعيت

صله  -   فرودگاه از کيلومتری دو فا

 سانتيگو المللیبين

  راهبزرگ دو به مستقيم دسترسی -

 سانتيگو شهر اصلی

  دسترسی   مسيرهای  به نزدیكی -

 کشور اصلی بنادر به

صله  در و ایتاليا شمال  در -  12 فا

 شهر مرکز از کيلومتری

تداد  -   نيز و اصنننلی بزرگراه درام

  که گرفته قرار سننراسننری  آهنراه

 متصل آن جنوب به را کشور شمال

 نماید.می

  بزرگراه چهار به دسنننترسنننی -

 اصلی جاده چندین و اصلی

  هرودخان به مستقيم  دسترسی   -

 راریتن مرکزی آهن خط و

  فرودگنناه و Newark بننندر  -

ين    لی      ب ل م ل   20 در Liberty ا

 مرکز این کيلومتری

 امكانات و تسهيالت

يز       - ه ج يش    بننه ت  300000 از ب

 انبار مترمربع

 و کار دفتر و استراحتگاه  رستوران،  -

 المللیبين هتل

فاده   -  امنيتی سنننيسنننتم از اسنننت

  خروج و ورود کنترل برای پيشنننرفته 

 افراد

   مختلف انبارهای -

 چندوجهی نقلوحمل امكانات  -

نک،    پسنننت،  دفتر - مات    با   خد

مل  قل وح گاه  عمومی، ن  و تعمير

  در اطالعات فناوری هایزیرساخت 

نه  مل  زمي قل وح نات    نظير ن كا   ام

 ردیابی و پيگيری

 استيجاری وسيع انبارهای -

 ریلی نقلوحمل پایانه -

 ویژه سكوی مترمربع 8800 -

 خودروهای و قطار بار تبادل

 سنگين

 ویژه انبار مترمربع 8500 -

 شدنی فاسد غذایی مواد نگهداری

 و اداری هایساختمان هتل، 5 -

 دائمی نمایشگاه

 خدمات

 انبارداری خدمات -

 و )طراحی دسننت در کليد خدمات -

  خاص نيازهای با مطابق انبارها   اجرای

 مشتریان(

ئه  - فاتر  ارا جاری  د   منظوربه  اسنننتي

 اداری خدمات

 نظير    لجسنننتيكی      خنندمننات -

  قل،ونحمل هایشننرکت انبارداری،

  خدمات   دهندگان  ارائه  ها، واسنننطه 

  لجسننتيكی هایشننرکت گمرکی،

 غيره و ثالث طرف

 و انبارها از اعم امكانات -

 را چندوجهی نقلوحمل امكانات

 کمپانی 3000 از بيش اختيار در

 است. داده قرار

 تأمين الگوي

 سرمايه

 نميأت خصوصی بخش توسط تماماً -

 .شودمی

خش    و دولننت مشننننارکننت -   ب

 درصد( 52 دولت )سهم خصوصی

 و خصوصی بخش توسط تماماً -

  سنننود نمودن حداکثر  هدف  با 

 ت.اس یافته توسعه گذارانسرمایه

 وضعيت بر تأثيرات

 نقلوحمل

نكننه   بننه توجننه  بننا - ی ین  ا  مرکز   ا

  يانم گرفتن قرار امتياز از لجسننتيكی

 سنگين  خودروهای تردد کاهش -

  از برداریبهره ترویج و شنننهر در

  این در ریلی نقل وحمل  حجم -

  به سننال در واگن 700 از منطقه

                                                 
 و مطالعات ستتستتهؤ، م(اصتتاهان استتتان موردي مطالعه)ايران  صتتنعت  هايشتتهر  در لجستتتي   مراكز ايجاد مطالعه .1

 .1392بازرگان ،  هايپژوهش
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 يابولون صنعتي لجستيک مركز ابرتيس صنعتي لجستيک مركز شاخص
 صنعتي لجستيک مركز

 راريتن

  احداث لذا اسننت، برخوردار هابزرگراه

ستم    بر منفی تأثير آن   قلنوحمل سي

 .گذاشت نخواهد شهری

مل  های روش قل وح ندوجهی  ن   چ

 (ریلی -ایجاده)

نه ي سنننال -   از کاال  تن ميليون 5 ا

ستيكی  مرکز این طریق   جاجابه لج

  توسط  آن از درصد  45 که شود می

  خودروهای توسط  باقيمانده و قطار

 .گيردمی انجام سنگين

 

  اسننت یافته افزایش واگن 7000

  کاسته ایجاده ترافيک حجم از و

 .است شده

 وضعيت بر ثيراتأت

 اقتصادي

 رد لجسننتيكی مرکز این تكميل با -

  شننغلی فرصننت 5000 از بيش نهایت

  شننغلی فرصننت 10000 و مسننتقيم

 شد. خواهد ایجاد غيرمستقيم

  ابرتيس لجسننتيكی مرکز توسننعه -

هينننه     موجننب   عمليننات     سننننازیب

مل  قل وح ها    توزیع /ن   موادی و کاال

  نگهنداری  مرکز این در کنه  شننننده

ند  می جه  در و شنننو نه  نتي   های هزی

  هننایهزینننه   همچنين      و عملينناتی    

  نقل وحمل  حوزه در گذاری سنننرمایه  

 .است یافته کاهش

 در شنناغل انسننانی نيروی تعداد -

  توليد  و نفر 1483700 منطقه  این

لص  خلی   ننناخننا   106215 آن  دا

   .است یورو ميليون

صت  15000 از بيش ایجاد -   فر

  هاییشننرکت مجموعه در شننغلی

  مرکز این توسننعه واسننطهبه که

قه  این در لجسنننتيكی   گرد منط

 .اندآمده

 وضعيت بر ثيراتأت

 محيطيزيست

  ازیس بهينه با لجستيكی  مرکز این -

مل  قل وح ها    ن جب  مواد و کاال   مو

صرف  سازی بهينه   انرژی هایحامل م

  های آالینده  حجم کاهش  نتيجه،  در و

 است. شده محيطیزیست

 تجدیدپذیر هایانرژی از استفاده -

  درخت اصننله 2000 کاشننت طرح -

يت  منظوربه  یت  و تثب  و خاک  تقو

  خاک شننندن شنننسنننته از جلوگيری

  از ناشنننی هایسنننيالب وقوع دليلبه

 انهيسال هایبارندگی

 چندوجهی  نقل وحمل  توسنننعه  -

  حجم کنناهش در بسنننزایی نقش

نده  فا  محيطیزیسنننت های آالی   ای

 است. نموده

  این حاشننيه در درخت کاشننت -

 هایپنل نصننب و لجسننتيكی مرکز

  برداریبهره منظوربه) خورشنننيدی

 (پاک هایانرژی از

  خنودروهننای  تنردد  کنناهنش  -

  با  اطراف های جاده  در سننننگين

  ایگونهبه ریلی نقلوحمل توسعه 

نه  که    350 تا  300 تردد از روزا

 جلوگيری     بننار حمننل  خودروی 

  های آلودگی نتيجه،  در و شنننده

 تردد از ناشنننی محيطیزیسنننت

 .است یافته کاهش خودروها

 .1392 بازرگانی، هایپژوهش و مطالعات مؤسسه ،(اصفهان استان موردی مطالعه) ایران صنعتی هایشهرک در لجستيكی مراکز ایجاد مطالعه مأخذ:

 

 شرایط بهبود در بسزایی نقش مراکز این توسعه که دهدمی نشان صنعتی لجستيكی مراکز مطالعه 

 رائها مراکز این توسط که خدماتی کنند.می ایفا شغلی هایفرصت ایجاد و اقتصادی رونق وکار،کسب

 خدمات نمایشگاهی، فضاهای و اداری فضاهای مواد، و کاالها نقلوحمل و نگهداری نوع از عمدتاً گردندمی

 مينأت لگویا باشند.می غيره و بيمه بانک، سوخت، مينأت جایگاه رستوران، استراحتگاه، نظير پشتيبانی

 وسطت صرفاً گاه خصوصی، بخش توسط صرفاً گاه لجستيكی مراکز این توسعه جهت نياز مورد سرمایه

 .گرددمی مينأت خصوصی بخش و دولت مشارکت با نيز گاهی و دولتی بخش
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 ايران لجستيكي هايمزيت

 ودخ ایران، حد در یا کمتر لجستيكی هایمزیت بودن دارا با لجستيک، حوزه در جهان پيشرو کشورهای

 موجود هایفرصت و امكانات تمام با اگرچه اند.کرده مطرح لجستيک حوزه در ممتاز کشوری عنوانبه را

 و کلجستي امر در نتوانسته هنوز ایران سفانهأمت لجستيكی، هاب یا مرکز یک به شدن تبدیل جهت

 کند. عمل مناسبی نحو به بازرگانی

طور به صحيح، نگاریآینده و محيطی شرایط درست درک با همسایه کشورهای برخی ،ازسوی دیگر 

 .اندهبرد بهره خود تجارت و لجستيک توسعه جهت در خاورميانه منطقه فرد به منحصر موقعيت از ایشایسته

 :از عبارتند ايران لجستيكي هايمزيت مهمترين 

 ،ایران در بازرگانی و تجارت دیرینه سابقه .1 

 کشور، گسترده پهنه .2 

 ءجز و شده محسوب هاب یک لجستيكیلحاظ به منطقه این که خاورميانه منطقه در گرفتن قرار .3 

 شود،می محسوب دنيا تجاری مناطق مهمترین

 طریق از عالوه،به دارد. دریایی و زمينی مشترک مرز کشور 13 با )ایران همسایه کشورهای زیاد تعداد .4 

 کشور(، اطراف از کيلومتری 2000 تقریبی فاصله در دیگر کشور 12 از بيش به غيرمستقيم دسترسی

 آزاد، هایآب به دسترسی .5 

 منطقه، کشورهای از بسياری به آسان دسترسی .6 

 اروپا، و آسيا بين لجستيک حلقه به شدن تبدیل قابليت .7 

 کاال، تجارت و ترانزیت المللیبين کریدور پنج مسير در داشتن قرار .8 

 منطقه، تجاری هاب به شدن تبدیل برای ایران فراوان هایپتانسيل .9 

 به دسترسیلحاظ به کشور زمينی خروجی -ورودی مبادی و جغرافيایی مناسب موقعيت .10 

 مصرف، و توليد بازارهای

 ای،قارهميان هوایی کریدور ترینکوتاه عنوانبه ایران از عبوری هوایی کریدورهای مزیت .11 

 ایران، جنوبی همسایه کشورهای با ایران شمالی همسایه کشورهای بين تجارت باالی حجم .12 

 کشور، داخلی پرمصرف و وسيع بازار .13 

 کشور، داخل در گسترده توزیع شبكه .14 

 کشورها، سایر به (کشاورزی خصوصبه) محصوالت و کاالها از بسياری صادرات و توليد .15 

 ،(رجایی شهيد بندر همچون) استراتژیک و مناسب العادهفوق بنادر داشتن .16 

 فارس، خليج منطقه در خصوصبه تجاری آزاد منطقه چندین داشتن .17 
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 که دارد وجود کشور در اقتصادی ویژه منطقه 64 و آزاد منطقههفت  حاضر حالدر اینكه به توجه اب 

 وشهرن بوشهر، آستارا، )ره(، خمينی امام رجایی، )شهيد غيربندری و بندری اقتصادی ویژه مناطق این از برخی

 از بانیپشتي و کاال نقلوحمل ترانزیت، ازجمله اقتصادی کارکردهای دارای سلفچگان( اقتصادی ویژه منطقه و

 یژهو و آزاد مناطق کارکرد توسعه به بتواند که نقاطی در لجستيكی هایهاب و مراکز ایجاد دارند، را تجارت

 رد مكمل نقش تواندمی شود، منجر تجارت امر در تسریع و انبارداری واردات، صادرات، افزایش در یاقتصاد

 توجه با که تاس اهميت حائز بسيار نكته این ذکر البته باشد. داشته اقتصادی ویژه و آزاد مناطق کيفی توسعه

 باغل آزاد مناطق انتخاب کارهایوساز طرفی از و نبوده آزاد مناطق انتخاب مبنای لجستيک محور اینكه به

 صورتهب موضوع این آنكه برای و ندارد لجستيكی کارکرد تجاری، و آزاد منطقه هر لذا است، نبوده کارشناسی

 كیلجستي هایهاب و مراکز اساس آن بر و انجام لجستيكی آمایش باید ابتدا گيرد قرار بررسی مورد علمی

 توليد برای که تجاری و آزاد مناطق در موجود هایزیرساخت از زیادی حدود تا توانمی البته، ند.شو مشخص

 یژهو و آزاد مناطق به نزدیک مناطقی، در لجستيكی هایپارک استقرار منظوربه است شده فراهم صادرات و

  1کرد. استفاده اقتصادی

 اب آنها ارتباطی راه بهترین ایران و هستند خشكی در محصور که کشورهایی با همسایگی .18 

 است، آزاد هایآب

 ایران، در انرژی هایحامل و سوخت پایين قيمت .19 

 ارزان، کار نيروی .20 

 کشور، ایجاده گسترده شبكه .21 

 کشور، در ریلی نقلوحمل مناسب نسبتاً شبكه .22 

 اخير، ساليان طی لجستيک حوزه در توجه قابل مطالعات و اقدامات انجام .23 

 لجستيک، حوزه در برجسته اساتيد و متخصصين داشتن .24 

 .اخير دهه طی لجستيک مقوله به کشور دانشگاهی جامعه وسيع و مثبت بسيار رویكرد .25 

 

 

 

 

 

                                                 
 مراكزجمله منطقه ويژه اقتصتتتتادي بندري شتتتتهيد رجاي  قابليت ايجاد طور مثال برخ  از اين مناطق ويژه اقتصتتتتادي ازبه .1

های لجستيک در مجاورت را دارند. ايجاد پارک افزودهلجستيک بندری برای بسط و توسعه صادرات مجدد و ارائه خدمات ارزش
های منطقه ویژه اقتصتتادی بندری را كاهش و تواند توقف کاال در اماکن و محوطهبندري م مناطق ويژه اقتصتتادي بندري و رير

هوایی و دریایی در مراكز  ريل ، ای،نقلی جادهوهای حملبهبود بخشتتد و با توستتعه ستتيستتت مين کاالی منطقه را أزنجيره ت
هاي لجستتتتتي  ، پشتتتتتيبان  از افزايش تجارت در مناطق آزاد و ويژه اقتصتتتتادي صتتتتورت گيرد. بنابراين در ايجاد مراكز و پار 

 زاد و ويژه اقتصادي داراي اهميت فراوان  است.ياب  ايجاد اين مراكز در تقويت و توسعه كاركرد مناطق آلجستيك م ان
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 ايران يلجستيك جايگاه

 بين لجستيک حلقه به شدن تبدیل قابليت که شودمی محسوب استراتژیک ایمنطقه جغرافيایی،لحاظ به ایران کشور

 این در .است دارا دیگر سویاز را آزاد هایآب و ميانه آسيای کشورهای بين ارتباطی حلقه و یكسو از را اروپا و آسيا

 همچنين و تجاری توانمندسازی و لجستيكی عملكرد خصاش دو ایران، لجستيک جایگاه با آشنایی منظوربه بخش

  است. گرفته قرار بررسی مورد ایران، در لجستيكی مراکز فعلی وضعيت

 

 يلجستيك عملكرد شاخص (الف

 لجستيک عملكرد شاخص درخصوص جهانی بانک سویاز ميالدی 2016 سال شده منتشر گزارش براساس

(LPI)1 در که همانگونه است. یافته ارتقا 96 رتبه به ایپله 18 صعودی با المللیبين شاخص این در ایران رتبه 

 شورهاک لجستيكی بندیرتبه در ایران نزولی روند که است بار نخستين این است شده داده نمایش 4 جدول

 در ایران وضعيت 4 جدول .است شده مشاهده لجستيكی عملكرد بهبود در توجهی قابل صعود و شده متوقف

 دهد.می نشان را 2016 تا 2007 هایسال طی لجستيكی عملكرد شاخص گانهشش ابعاد از یک هر

 

 2016 تا 2007 هايسال طي لجستيكي عملكرد شاخص گانهشش ابعاد از هريک در ايران رتبه .4 جدول
 2016 2014 2012 2010 2007 شاخص

 160 166 155 155 150 كشورها كل تعداد

 كاال ترخيص هايفرآيند كارآيي

 لمث اداری تشریفات بودن بينیپيش قابل و سادگی )سرعت،

 گمرکی( هایفرآیند

63 106 126 133 110 

 لجستيكي هايزيرساخت كيفيت

 اطالعات( تكنولوژی ها،جاده آهن،راه ورودی، مبادی )مثل
66 86 100 97 72 

 الملليبين هايمحموله ارسال در سهولت

 مجدد( صادرات و )ترانزیت
66 121 115 124 88 

 لجستيک خدمات كيفيت و شايستگي

 گمرک( هایواسطه یا کارگزاران نقل،وحمل )متصدیان
78 69 87 83 82 

 111 123 108 110 125 ارسالي كاالهاي رديابي و تعقيب در توانايي

 كاال موقعبه تحويل

 زمان در مشتری به هامحموله تحویل زمان بودن )مناسب

 انتظار( مورد زمان یا شده ریزیبرنامه

106 85 138 141 116 

 96 114 112 103 78 لجستيک عملكرد شاخص

 .بازرگانی هایپژوهش و مطالعات سسهؤم ،2016 تا 2014 هایسال طی ایران لجستيكی عملكرد توجه قابل بهبود و لجستيک خصوصدر جهانی بانک خذ:أم

 

                                                 
1. (Logistics Performance Index :)ست تجاري لجستيک با مرتبط المللیبين شاخص معتبرترین ضعيت  آن در که ا و

ستيک شورها داخلی لج ستيک نيز و ک شورها لج صه در ک شاخص بهمی قرار ارزیابی مورد المللبين عر  صورتگيرد، این 
 .شودمی ارزیابی جهانی بانک توسط انهيدوسال
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 همه عملكرد و است یافته مناسبی بهبود 2016 تا 2014 هایسال طی ایران لجستيكی عملكرد 

 اخصزیرش در ایران لجستيكی عملكرد جهش بيشترین است. یافته ارتقا لجستيكی هایزیرشاخص

 تعامل فضای است. داشته ایرتبه 36 جهشی که است بوده «المللیبين هایمحموله ارسال در سهولت»

 1است. داشته بسزایی ثيرأت بهبود، این در پسابرجام در المللیبين مناسبات در مثبت

 

 2تجاري سازيتوانمند جهاني شاخص ب(

 جهانی مجمع توسطساليانه دو و مرتب طوربه 2006 سال از تجاری، سازیتوانمند جهانی شاخص گزارش

 تجاری وضعيت دادن نشان برای المللیبين کالن شاخص یک شاخص، این شود.می منتشر اقتصاد

 در تفكيک به چنينهم و شاخص این در ایران وضعيت 5 جدول در است. مختلف هایزمينه در کشورها

  است. شده ارائه مربوطه هایشاخص زیر

 

 2016 تا 2012 هايسال طي تجاري توانمندي شاخص گانههفت ابعاد از هريک در ايران رتبه .5 جدول

 2016 2014 2012 شاخص

 136 138 132 كشورها كل تعداد

 داخلي بازارهاي به دسترسي

طور هب و داخلی بازار به المللیبين تجاری هایشرکت و بازرگانان دسترسی )سهولت

 گمرکی( هایتعرفه دیوار خاص

131 138 136 

 خارجي بازارهاي به دسترسي

 جهانی( بازارهای به داخلی توليدکنندگان و بازرگانان دسترسی )سهولت
126 133 136 

 گمركي امور شفافيت و كارآيي

 گمرکی( هایفرآیند و تشریفات بودن شفاف و سادگی )سرعت،
96 119 123 

 ارتباطي و لجستيكي هايزيرساخت

 هایزیرساخت خصوصبه لجستيكی هایزیرساخت بودن دسترس در و )کيفيت

 در نيز و کشور یک داخل در کاال جریان در تسهيل جهت ارتباطی و نقلیوحمل

 کشور( آن مرزهای

67 65 69 

 86 90 71 لجستيكي خدمات كيفيت

 94 103 100 (ICT)  اطالعات فناوري خدمات پذيريدسترس و كيفيت

 وكاركسب عملياتي محيط

 کی در فعال صادرکنندگان و واردکنندگان کاروکسب بر ثرؤم نهادی فاکتورهای يت)کيف

 کشور(

83 125 116 

 132 131 117 تجاري توانمندسازي شاخص

 (World Economic Forum) اقتصاد جهانی مجمع گزارش خذ:أم

 

                                                 
 مطالعات سسهؤ، م2016تا  2014 هايسال طی ایران لجستيکی عملکرد توجه قابل سدهی، بهبود مجتبی سليمانی .1
 بازرگانی هايپژوهش و

2. Enabling Trade Index (ETI) 
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 به دسترسی هایشاخص زیر اخير، ساليان طی است شده داده نشان 5 جدول در که همانگونه 

 يرتغي و داشته را افولی به رو روند کشور در گمرکی امور شفافيت و کارآیی و خارجی و داخلی بازارهای

  است. نشده حادث هابخش این در محسوسی

 

 ايران در لجستيكي مراكز فعلي وضعيت ج(

 ضا،ف مينأت طریق از لجستيک هایفعاليت تسهيل یكی، :دارند عمده کارکرد دو لجستيكی مراکز

 االک هایجریان ترکيب و ادغام امكان ایجاد دیگری، و نقلوحمل خدمات و استراتژیک تجاری هایشبكه

 این در شده بيان هایویژگی با لجستيكی مرکز هيچ هنوز خاص. نقلوحمل خدمات توسعه طریق از

 رد که گرفته صورت خشک بنادر زمينه در محدودی هایتالش تنها است، نشده ایجاد کشور در بخش

 است. گرفته قرار بررسی مورد ایران در لجستيكی مراکز نوع این فعلی وضعيت 6 جدول

 

 ايران در لجستيكي مراكز فعلي وضعيت .6 جدول

 توضيحات لجستيكي مركز

 آپرین خشک بندر

  آهن،اهر البته است.  نرسيده  برداریبهره به رسماً  یخشك  بندر هيچ تاکنون البته

ستفاده  برعالوه ستقر  امكانات از ا   سه  ،ریل به دریا از کاال تبادل برای بنادر در م

  محل در را سننرخس مرزی پایانه و مطهری شننهيد صننادراتی پایانه آپرین، مرکز

ستگاه    تهگرف اختيار در برعكس و ریل به جاده از کاال تبادل برای آهن،راه هایای

 است.

 نشده احداث سلفچگان و سيرجان در خشک بندر

 در و ایران مرکزی مناطق در خشک بندر

 بافق -عباسربند ریلی مسير حاشيه
 نشده احداث

 نقطه عنوانبه یزد استان در خشک بندر

 کشور ارتباطی ثقل
 نشده احداث

 جهت لرستان استان در خشک بندر

 خمينی امام بندر با اتصال
 نشده احداث

 مؤسسه ،(لجستيكی هایهاب :3 گزارش) کشور در تجاری هایزیرساخت توسعه راهبردی سند تدوین مجتبی، سدهی، سليمانی مأخذ:

 .1391 بازرگانی، هایپژوهش و مطالعات

 

 تجاري لجستيک عملكرد و هازيرساخت مقايسه د(

 شده داده نشان 7 جدول در که گونههمان ایران تجاری لجستيک عملكرد و هازیرساخت مقایسه کلیطور به

 لجستيک بكهش کل وقتی اما ،است مناسب تقریباً تفكيكی صورتبه لجستيكی هایزیرساخت قسمت در است

 دالیل عمده که دهدمی نشان را تریضعيف بسيار وضعيت گيرد قرار بررسی مورد ترکيبی صورتبه کشور

 چندوجهی نقلوحمل هایپایانه لجستيكی، مراکز )همچون آکار هایزیرساخت کمبود توانمی را موضوع این

 این از برداریبهره نحوه بدتر، آن از و دانست لجستيک مختلف هایلفهؤم بين همبندی برقراری برای ( و...

  دهد.می نشان را ترنامطلوب بسيار وضعيتی که است هاساختزیر
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 2014 سال در ايران تجاري لجستيک عملكرد و هازيرساخت وضعيت .7 جدول

 ميانگين رتبه جهان در ايران رتبه شاخص 

 هازيرساخت

 )تفكيكی(

 22 هافرودگاه

33 
 24 ریلی مسيرهای

 26 ایجاده مسيرهای

 60 دریایی تجاری ناوگان

 هازيرساخت

 )ترکيبی(

 97 لجستيكی هایزیرساخت
81 

 65 نقلیوحمل هایزیرساخت

 عملكرد
 114 لجستيک عملكرد شاخص

123 
 131 تجاری توانمندسازی شاخص

Source: 1. https://www.cia.gov 

2. World Bank (LPI) 

3. World Economic Forum (ETI) 

 

 انامك جداگانه طوربه لجستيكی هایزیرساخت از یکهر در ایران اگرچه گفت توانمی کلی طوربه 

 كه است هاييزيرساخت توسعه و ايجاد ايران، لجستيک آشيل پاشنه اما دارد؛ ارتقا و بهبود

 ريانج يک برقراري امكان و دنده پيوند يكديگر به را جدا لجستيكي هايزيرساخت بتوانند

 هایهاب و مراکز ایجاد لامث برای) كند ايجاد كشور خارجي و داخلي تجارت در انقطاع بدون

 1چندوجهی(. نقلوحمل هایپایانه خشک، بنادر لجستيكی،

 

 ايران در لجستيک روي پيش هايچالش

 النک سطح در سياستگذاری و ریزیبرنامه نيازمند اقتصادی هایبخش سایر همانند لجستيک توسعه

 قرار بررسی مورد کشور سطح در موجود هایچالش و هاکاستی باید ابتدا منظور بدین .است کشوری

 د.شو طراحی هاچالش آن با متناسب هاییحلراه سپس و گرفته

 و مدیریتی کالن ساختار بخش دو در توانمی را کشور در لجستيک حوزه هایچالش ترینعمده 

 .است شده پرداخته هاچالش این بررسی به بخش این در نمود. بندیطبقه لجستيک حوزه هایلفهؤم
 

  مديريتي كالن ساختار به مربوط هايچالش الف(

 تيکلجس حوزه مدیریت رویكرد در توانمی را کشور در لجستيک توسعه هایچالش تریناصلی از بخشی

 از: عبارتند هاچالش این دانست. کالن سطح در

 ،کشور در لجستيک بلندمدت توسعه مدیریت درخصوص سيستمی و کالن دید نبود ن 

 ،کشور لجستيک حوزه در اجرا و سياستگذاری یكپارچه سازوکارهای نبود ن 

 و معدن صنعت، و شهرسازی و )راه لجستيک متولی هایوزارتخانه ميان مطلوب تعامل نبود ن 

                                                 
 .. مصاحبه با آقای دکتر مجتبی سليمانی سدهی1
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 ،لجستيک حوزه با مرتبط مسائل در خصوصی بخش و تجارت(

 ،)لجستيک ملی هایهزینه مانند( ایتوسعه هایبرنامه در لجستيک کالن هایشاخص محاسبه عدم ن 

 و مسكن و ترابری و راه وزارتخانه دو غيرکارشناسی و زدهشتاب تجميع :نامناسب سازمانی ساختار ن 

 1ملی. اقتصاد در ونقلحمل جایگاه و زمانی شرایط با آن انطباق عدم و شهرسازی

 

  لجستيک حوزه هايمؤلفه به مربوط هايچالش ب(

 جدول .داد قرار مطالعه مورد 3غيرفيزیكی و 2فيزیكی هایزیرساخت زمينه دو در توانمی را هاچالش این

 حوزه تفكيک به را کشور در لجستيک حوزه هایلفهؤم در موجود هایچالش ترتيببه 9 و 8

 است. داده قرار بررسی مورد مختصر صورتبه غيرفيزیكی و فيزیكی هایزیرساخت

 

 حوزه هايزيربخش تفكيک به كشور در لجستيک حوزه هايلفهؤم در موجود هايچالش .8 جدول

 فيزيكي هايزيرساخت

 موجود هايچالش زيربخش

 جابجايي و نقلوحمل

 ايجاده

 کشور ترانزیتی مسيرهای در کافی ایجاده هایزیرساخت نبود ن

 اصلی هایراه به هاشهرستان مراکز و بزرگراهی هایشبكه به هااستان مراکز همه اتصال عدم ن

 کشور ایجاده ناوگان فرسودگی ن

 سرمایه بازدهی بودن پایين و ناوگان از اقتصادی برداریبهره عدم ن

 جابجايي و نقلوحمل

 ريلي

 کشور شهریبرون ونقلحمل در ریلی نقلوحمل پایين بسيار سهم ن

 ریلی ونقلحمل در برداریبهره به ناکافی توجه ن

 بار ترکيبی حمل و چندوجهی خدمات ارائه در جدی سياست نبود ن

 برقی هایسيستم به شبكه نبودن مجهز و السيرسریع نقلوحمل فقدان ن

 جابجايي و نقلوحمل

 هوايي

 کشور المللینبي هایفرودگاه در کارگو هایترمينال نبود ن

 ناوگان بودن فرسوده ن

 المللیبين کاالی ترانزیت از هوایی بخش ناچيز سهم ن

 کشور از صادره هوایی بار جابجایی از المللیبين عملكرد با استانی هایفرودگاه پایين سهم ن

 جابجايي و نقلوحمل

 دريايي

   ایکرانهپس هایشبكه ناهماهنگی و ضعف ن

 سوم نسل بنادر هایفناوری با منطبق بنادر در دریایی پيشرفته خدمات ارائه عدم ن

 دریایی تجاری ناوگان عمر بودن باال ن

 هايهاب و بار هايپايانه

 لجستيكي

  هایشنننبكه بين ارتباط برقراری منظوربه ترکيبی نقلوحمل هایپایانه مطلوب توسنننعه اراده نبود نننننن

 لجستيكی هایهاب توسعه بحث به ورود نيازپيش عنوانبه نقلوحمل

 کشور داخلی تجارت شبكه به ساماندهی رویكرد با لجستيكی هایهاب توسعه اراده نبود ن

 محورصادرات توليدات به کمک و المللیبين رویكرد با لجستيكی هایهاب توسعه عدم ن

 

                                                 
 .1394های مجلس، توسعه، مرکز پژوهش شش  در برنامه نقلوحمل بخشطلوع ،  الهذبيح. 1

شامل های. زیرساخت2 جهت  خصوصی و دولتی هایبنگاه توسط که خصوصی یا عمومی هایزیرساخت کليه فيزیکی: 

 گيرد.می قرار استااده مورد هابنگاه محدوده از خارج لجستيکی هایفعاليت انجام

 .لجستيک حوزه کنندهپشتيبانی و افزارینرم هایزیرساخت کليه شامل ريرفيزیکی: های. زیرساخت3
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 حوزه هايزيربخش تفكيک به كشور در لجستيک حوزه هايلفهؤم در موجود هايچالش .9 جدول

 غيرفيزيكي هايزيرساخت

 موجود هايچالش بخشزير

 هايزيرساخت

 تكنولوژيكي

 لجستيكی خدمات ارائه در تكنولوژیكی هایزیرساخت یارتقا به نياز ن

 لجستيک هایشبكه سطح در هماهنگی و یكپارچگی ایجاد جهت اطالعات فناوری مطلوب توسعه عدم ن

 ملی

 حقوقي هايزيرساخت

 قانوني و

 همچون جدید هایزیرساخت عملكرد بر نظارت و برداریبهره توسعه، جهت قانونی و حقوقی هایینيازمند ن

 ... و سوم طرف لجستيكی هایشرکت ترکيبی، نقلوحمل لجستيكی، هایهاب

 زیكیفي هایزیرساخت دیگر در توسعه تحقق از پشتيبانی و حمایت جهت قانونی و حقوقی هایینيازمند ن

 لجستيک غيرفيزیكی و

 رکشو لجستيک حوزه مختلف هایبخش یكپارچگی تحقق راستای در قانونی و حقوقی هاینيازمندی ن

 نهادهاي و هابنگاه

 لجستيكي

 کشور توزیع نظام اصالح عناصر مهمترین عنوانبه سوم طرف لجستيكی هایشرکت نبود ن

 و تيكیلجس پيشرفته خدمات ارائه به نياز و لجستيک صنعت هایبنگاه بيشتر فعاليت بودن سنتی ن

 نوین هایفناوری کارگيریهب

 افزارینرم هایحلراه ارائه و ایمشاوره هایشرکت بخش در لجستيک حوزه ناکافی توسعه ن

 هايسيستم

 سطح در لجستيكي

 بنگاه

 هابنگاه در لجستيک نوین مدیریتی هایشيوه و هاسيستم کارگيریهب عدم ن

 هابنگاه لجستيكی هایفعاليت سپاریبرون و گراییتخصص مناسب رواج عدم ن

 مينأت زنجيره اجزای بين کافی اعتماد نبود ن

 مينأت هایزنجيره در بنگاهی بين هایهماهنگی عدم و بروکراتيک مدیریت ن

 نميأت هایزنجيره در هابنگاه هماهنگ فعاليت جهت پيشرفته و منعطف مدیریتی هایسيستم نبود ن

 حوزه در انساني منابع

 لجستيک

 :جهت لجستيک انسانی نيروهای توانمندی و دانش یارتقا و تربيت به نياز ن

 لجستيک صنعت فعال هایبنگاه در تخصصی مشاغل ●

  خدماتی توليدی هایبنگاه در لجستيكی هایسيستم اجرای و مدیریت ●

 دولتی هایبخش در همشاور ارائه یا سازیتصميم ●

 لجستيک حوزه در پژوهش و تدریس ●

 

 

 (ياه)سياست اسناد و توسعه هايبرنامه قوانين در نقلوحمل و لجستيک جايگاه بررسي

 كشور باالدستي

 1404 اندازچشم سند ای،توسعه هایبرنامه بخش سه در نقلوحمل و لجستيک جایگاه بررسی ادامه در

  است: گرفته قرار بررسی مورد مقاومتی اقتصاد هایسياست و

 

 نظام كلي هايسياست و 1404 افق اندازچشم سند در نقلوحمل و لجستيک جايگاه (الف

 اندازچشم دوره در

 اول جایگاه به یافتهدست کشوری باید 1404 سال در ایران کشور، ساله 20 اندازچشم سند طبق

 و خاورميانه قفقاز، ميانه، آسيای )شامل غربی جنوب آسيای منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی،

 یرتقاا اقتصادی، مستمر و تابشپر رشد علم، توليد و افزارینرم جنبش بر تأکيد با همسایه( کشورهای
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 را قهمنط تجاری هاب به رکشو شدن تبدیل باشد. کامل اشتغال به رسيدن و سرانه درآمد سطح نسبی

 دانست. منطقه سطح در کشور اقتصادی اول جایگاه تحقق محورهای از یكی توانمی

 با نقلوحمل شبكه اصالح و توسعه نقل،وحمل درخصوص نظام کلی هایسياست از یكی همچنين

 هاب به کشور تبدیل رویكردهای از یكی کشور ترانزیتی موقعيت از گيریبهره .است ملی سودآوری هدف

 زایشاف ،تتجار و توزیع هاب عنوانبه کشور نقش یارتقا با و ترانزیت توسعه به توجه است. ترانزیتی

 به رکشو تبدیل دادن قرار هدف با که گرفت نتيجه توانمی لذا داشت. خواهد دنبال به را ملی سودآوری

 رایب الزم شرایط از بخشی هم ،نقلوحمل شبكه توسعه در مسئله این کردن دنبال و منطقه تجاری هاب

 رداریببهره نهایت کشور ترانزیتی موقعيت از هم و شده فراهم منطقه اقتصادی قدرت به شدن تبدیل

 داشت. خواهند دنبال به را ملی سودآوری فوق موارد همه نهایت در گرفت. خواهد صورت

 قلنوحمل بازار از بيشتر سهم به دستيابی ،نقلوحمل درخصوص اندازچشم سند دیگر سياست

 منظور ینا برای که دارد مستقيم ارتباط منطقه تجاری هاب به کشور تبدیل با مورد این است. المللیبين

 باید الکا توزیع و تجارت خدمات ارائه منظوربه لجستيكی هایهاب ایجاد ترانزیت، جایگاه یارتقا برعالوه

 گيرد. قرار مدنظر

 

 مقاومتي اقتصاد هايسياست در نقلوحمل و لجستيک جايگاه (ب

 از ست.ا مقاومتی اقتصاد هایسياست توسعه، ششم برنامه قانون تدوین در مهم باالدستی اسناد از یكی

 ادامه در که است تأمين زنجيره و لجستيک حوزه با مرتبط مشخص طوربه آن بند شش سند این بند 24

 است: شده ارائه

 نوعمت هایقابليت و ظرفيت کارگيریبه و ... با اقتصاد در وریبهره رشد دادن قرار محور «:3» بند 

 کشور. مناطق هایمزیت جغرافيای در

 شارز ایجاد در هاآن نقش با متناسب مصرف تا توليد زنجيره در عوامل عادالنه بریسهم «:5» بند 

... . 

 با و افزودهارزش تناسب به خدمات و کاالها صادرات از هدفمند جانبههمه حمایت «:10» بند 

 مورد هایزیرساخت و ترانزیت و خارجی تجارت خدمات گسترش ...، طریق: از مثبت ارزآوری خالص

 نياز... .

 کشور... اقتصادی ویژه و آزاد مناطق عمل حوزه توسعه «:11» بند . 

 یپيوندها توسعه طریق از کشور اقتصاد پذیریآسيب کاهش و مقاومت قدرت افزایش «:12» بند 

 .همسایگان ویژهبه جهان و منطقه کشورهای با مشارکت و همكاری گسترش و راهبردی

 بازار بر نظارت هایشيوه روزآمدسازی و قيمتگذاری و توزیع نظام سازیروان و شفاف «:23» بند. 
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 ششم تا اول توسعه هايبرنامه قانون در نقلوحمل و لجستيک جايگاه (ج

 و يکلجست و نقلوحمل ریزیبرنامه به نسبت حاکميتی دیدگاه تحول سير توسعه، هایبرنامه بررسی

 10 جدول کند.می آشكار اندبوده مدنظر زمانی هایدوره برخی در که را توجهی قابل و خاص موضوعات

 .دهدمی نشان ونقلحمل و لجستيک حوزه در را توسعه ششم تا اول سالهپنج برنامه خاص رویكردهای

 

 نقلوحمل و لجستيک حوزه در توسعه هايبرنامه رويكردهاي و مواد بنديجمع .10 جدول

 برنامه رويكرد بنديجمع مربوطه مواد در مهم موضوعات برنامه

 اول

  4 شماره مشیخط ذیل

 سطح در مسافر و بار نقلوحمل زمينه در کشور موقعيت از استفاده :50-4

 و پستی ترانزیت خدمات ئهاار و زمينی و هوایی نقلوحمل ویژهبه المللیبين

 مخابراتی

 مسافر و کاال انبوه جابجایی در عمومی نقلوحمل بر کيدأت و گسترش :51-4

 آهنراه ویژهبه

 جغرافيایی موقعيت به توجه -

 بار نقلوحمل زمينه در کشور

 و برداریبهره فعاليت گسترش -

 ونقلحمل در ریل سهم بردن باال

 مسافر و کاال عمومی

 دوم

 حمایت غيرنفتی(: صادراتی توسعه عالی )شورای «25» تبصره بندهای از یكی -

 ارینگهد سيساتأت همراه صادراتی، هایپایانه نقلوحمل سيساتأت ایجاد از دولت

  حقوقی و حقيقی صادرکنندگان اختيار در المللبين تجارت هایمجتمع و کاال

 و احداث به کشاورزی(: محصوالت بازار )تنظيم «79» تبصره بندهای از یكی -

 مورد لنقوحمل سيستم تقویت و سردخانه و فنی انبارهای و الزم صنایع گسترش

 هایبخش اولویت با و قيمتارزان بانكی تسهيالت از استفاده بر کيدأت با نياز

 تعاونی و خصوصی

 تسهيالت ایجاد از حمایت -

 صادراتی هایپایانه در لجستيكی

 و امكانات ایجاد از پشتيبانی -

 نياز مورد لجستيكی تسهيالت

 کشاورزی محصوالت

 سوم

 به کامل طورهب (132) تا (126) مواد شامل 17 فصل توسعه، سوم برنامه در

 دارد. اختصاص نقلوحمل

 نقلوحمل  خدمات ارائه برای المللیبين نقلوحمل هایشرکت ایجاد -

 چندوجهی و ترانزیتی ای،منطقه

 و هشبك بازسازی و ریلی نقلوحمل با مرتبط هایفعاليت از بخشی واگذاری -

 غيردولتی بخش به ریلی ناوگان

 جلب با هوایی ناوگان توسعه و پروازی و فرودگاهی هایطرح اجرای و تكميل -

 خارجی و داخلی هایسرمایه

 هایپایانه احداث و شهری نبي ایجاده نقلوحمل تدارک از مالی حمایت -

 غيردولتی بخش توسط باری و مسافری

 نقلوحمل هایشرکت ایجاد -

 المللیبين

 غيردولتی بخش نقش یارتقا -

 نقلوحمل بخش توسعه در

 چهارم

 ماده این در است. نقلوحمل کالن سياستگذاری بر ناظر برنامه این (28) ماده

 مشخص کمی اهداف با «کشور نقلوحمل توسعه برنامه» تدوین به موظف دولت

 همچون: شده

 مراکز کنندهمرتبط آزادراه شبكه درصد 50 حداقل تكميل ای:جاده نقلوحمل -

 هایبزرگراه و غرب - شرق جنوب،-شمال هایگذرگاه شبكه 100 ها؛استان

 مراکز کنندهمرتبط اصلی هایراه شبكه درصد 50 کشور؛ محدوده در آسيایی

 ناوگان نوسازی ها؛بخش مراکز کنندهمرتبط فرعی هایراه درصد 50 ها؛شهرستان

 برنامه پایان تا سال 10 به آن سن کاهش و ایجاده

 توسعه برنامه تدوین به توجه -

 نقلوحمل

 صور برای کالن اهداف تعيين -

 نقلوحمل چهارگانه
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 برنامه رويكرد بنديجمع مربوطه مواد در مهم موضوعات برنامه

 نوبج - شمال مسافر و کاال ترانزیت آهنراه هایشبكه تكميل ریلی: نقلوحمل -

 شور؛ک آهنراه شبكه به غيردولتی بخش دسترسی آسيایی؛ آهنراه غرب؛ - شرق و

 جنوب و شمال سواحل و کالنشهرها ارتباط برقراری

 املک تجهيز و برنامه پایان در کشور هایفرودگاه بندیطبقه هوایی: نقلوحمل -

 سال 15 به ناوگان سن کاهش و هوایی ناوگان نوسازی آن، با متناسب هافرودگاه

 برنامه پایان در

 و تخليه ظرفيت افزایش و تجاری بنادر نوسازی و تجهيز دریایی: نقلوحمل -

 تدوین دریایی، نقلوحمل ناوگان نوسازی تن، ميليون 110 به آنها بارگيری

  کاال ترانزیت گسترش نقل،وحمل استانداردهای

 پنجم

 نقلوحمل حوزه کالن مسائل به ،(163) ماده از «ز» و «و» بندهای مشخص طوربه

 دهش مطرح اساسی موضوعات پردازد.می لجستيكی هایزیرساخت برخی توسعه و

 از: عبارتند بندها این در

 نيز و آمار مرکز و ترابری و راه وزارت توسط کشور نقلوحمل جامع بانک ایجاد -

 آمار مرکز توسط کشور نقلوحمل آماری گزارش انتشار

 توسعه برنامه سوم سال پایان تا کشور نقلوحمل جامع طرح تصویب -

 هایشهرک ها،پایانه احداث )لجستيک(، پشتيبانی هایپارک ایجاد از حمایت -

 صوصیخ بخش توسط خشک بنادر گسترش و باری و مسافری ترکيبی نقلوحمل

 تعاونی و

 شبكه در ترکيبی نقلوحمل و )کانتينری( نجبارک هایپایانه یابیمكان طرح تهيه -

 شبكه زني و غربی -شرقی جنوبی، -شمالی از اعم کشور )ترانزیتی( عبوری و اصلی

 تعاونی و خصوصی بخش طریق از آن اجرای و برنامه دوم سال پایان تا آسيایی

 از کاال خارجی ترانزیت حجم افزایش تحقق برای الزم سازوکارهای آوریفراهم -

 برنامه پایان تا درصد 10 تا حداقلساليانه  کشور

 مختلف هایحوزه در اساسی اقدامات برخی به دیگر، مواد از تعدادی در -

 با (166) ماده به توانمی آنها مهمترین ازجمله که است شده پرداخته نقلوحمل

 نقلوحمل اول قطب به )ره( خمينی امام المللیبين فرودگاه شدن تبدیل موضوع

 نمود. اشاره مسافری نقلوحمل دوم قطب و منطقه بار

 جامع بانک ایجاد به توجه -

 نقلوحمل

 جامع طرح تصویب به توجه -

 کشور نقلوحمل

 لجستيكی هایزیرساخت ایجاد -

 چندوجهی نقلوحمل و

 ششم

 توسعه و نقلوحمل حوزه مسائل به ،(57) و (52) ،(51) مواد مشخص طوربه

 این در شده مطرح اساسی موضوعات پردازد.می لجستيكی هایزیرساخت برخی

 از: عبارتند مواد

 خارجی(، و )داخلی المللیبين معتبر هایشرکت به مشارکت اجازه (51) ماده -

 اب اصلی بنادر از برداریبهره و گذاریسرمایه جهت هاییشرکت تشكيل برای

 گسترش و اقتصاد کردن مردمی راستای در فرودگاهی و المللیبين کارکرد

 و )ترانزیت( عبور افزایش و خارجی تجاری خدمات برای نياز مورد هایزیرساخت

  دهد.می نقلوحمل مشكالت حل

 گذاریسرمایه ترغيب و ریلی نقلوحمل اقتصاد تقویت موضوع به (52) ماده -

 و ها()پروژه هاطرح اجرای تسهيل و تسریع و زمينه این در غيردولتی بخش

 پردازد.می رضایتمندی افزایش

 هایطرح اجرای و تكميل منظوربه است شده مكلف دولت (57) ماده -

 و برقی خطوط احداث و مسيرها کردن دوخطه ریلی، نقلوحمل های()پروژه

 وزهح این اعتبارات افزایش و خصوصی -دولتی هایمشارکت برعالوه السير،سریع

 صور برای کالن اهداف تعيين -

 نقلوحمل چهارگانه

 لجستيكی هایزیرساخت ایجاد -

 چندوجهی نقلوحمل و
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 برنامه رويكرد بنديجمع مربوطه مواد در مهم موضوعات برنامه

 رد را دولت سهم گاز و نفت فروش از حاصل منابع درصد یک انه،يسال بودجه در

  دهد. اختصاص شهرسازی و راه وزارت بهساليانه  بودجه قالب

 توسعه همچون مواردی به ششم برنامه سند نقلوحمل بخش راهبردهاي در

 و لجستيک حوزه در اصلی بنادر کارکرد یارتقا چندوجهی، و ترکيبی نقلوحمل

 و واحد مدیریت ایجاد المللی،بين کارکرد با خشک بنادر توسعه افزوده،ارزش

 نقلوملح توسعه در ریلی بخش اولویت و کشور از مسافر و کاال ترانزیت یكپارچگی

 کند.می کيدأت آن، بر رقابتی مزیت ایجاد و نقلوحمل

 همچون مواردی به ششم برنامه سند نقلوحمل بخش اساسي اقدامات در

 مناسب هوایی کریدورهای ایجاد هدف با یكطرفه و مستقيم هوایی هایراه ایجاد

 برداریهبهر و احداث در تسریع بار، انبوه مراکز به ریلی شبكه اتصال المللی،بين

 بكهش بر منطبق مسيرهای اولویت با ترانزیتی هایراه و ریلی خطوط مهمترین از

 در اجرایی هایفرآیند تسهيل آسيا، سراسری آهنراه و آسيایی هایبزرگراه

 در عتسری جهت واحد پنجره ایجاد گمرکی، تشریفات اصالح و ذیربط هایدستگاه

 مبادی زتجهي الكترونيک، پلمپ روش به ترانزیتی هایمحموله ردیابی ترانزیت، امر

 بنادر احداث ای،دروازه XRAY دستگاه به کانتينری ترانزیت خروجی و ورودی

 ی،المللبين تجارت مقياس در خشكی و هوایی دریایی، نقلوحمل تجهيز خشک،

 اقتصادی اتظمالح و ترافيک تقاضای برمبتنی نقلوحمل هایزیرساخت احداث

 اشاره کشور فضای از عبوری هواپيماهای عبور تسهيل و هوایی هایراه افزایش و

 دارد.

 به ششم برنامه سند در آزاد مناطق صادراتي هايظرفيت توسعه بخش در

 و ترانزیتی خطوط ایجاد آزاد، مناطق در لجستيكی هایپارک و هادهكده ایجاد

 صادرات پایگاه و لجستيكی مناطق گيریجهت با اقتصادی ویژه مناطق ایجاد

 دارد. کيدأت

 و مطالعات سسهؤم ،(لجستيكی هایهاب :3 گزارش) کشور در تجاری هایزیرساخت توسعه راهبردی سند تدوین ،مجتبی سدهی، سليمانی خذ:أم

 .کشور توسعه ششم تا اول هایبرنامه و 1391 بازرگانی، هایپژوهش

 

 جغرافيایی موقعيت به اول برنامه در هستند. ملیأت قابل هایگيریجهت حاوی دوم و اول هایبرنامه 

 مينأت به نيز دوم برنامه در است. شده توجه منطقه لجستيكی هاب عنوانبه ایران نقش درواقع یا کشور

 وجهت کشاورزی محصوالت توزیع و مينأت و کاال صادرات برای نقل(وحمل فقط )نه لجستيكی امكانات

 است. شده

 توسعه به آن در که است ایبرنامه اولين درواقع که است خاص جهت آن از پنجم برنامه 

 دهش اشاره نقلوحمل هایشبكه به اتصال و کشور کالن سطح در لجستيكی تخصصی هایزیرساخت

 .اندداشته توجه نقلوحمل حوزه هر به مجزا صورتبه ایتوسعه هایبرنامه آن، از پيش که چرا است؛

 اهداف و لجستيكی هایزیرساخت موضوع به آزاد، مناطق و نقلوحمل بخش دو در ششم برنامه 

 شدهن توجه نكته این به توسعه ششم برنامه تدوین در .پردازدمی نقلوحمل چهارگانه صور برای کالن

 هر رایب تواننمی لذا است، نبوده آزاد، مناطق انتخاب مبنای لجستيک محور اینكه به توجه با که است

 هایزیرساخت از که دارد وجود امكان این البته، گرفت. نظر در لجستيكی کارکرد تجاری، و آزاد منطقه
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 هایپارک استقرار منظوربه است شده فراهم صادرات و توليد برای که تجاری و آزاد مناطق در موجود

 و آزاد منطقه هر لزوماً اما ،کرد استفاده اقتصادی ویژه و آزاد مناطق به نزدیک مناطقی، در لجستيكی

 ندارد. را لجستيكی هاب به تبدیل قابليت تجاری

 اليانس طی ویژهبه کشور توسعه هایبرنامه در لجستيک و نقلوحمل موضوع به اگرچه کلی طوربه 

 اشتهد ایران اقتصاد در تواندمی صنعت این که نقشی و گستردگی به توجه با اما ،است شده توجه اخير

 ،ودشمی تقویت هم از جدا و گسسته صورتبه موضوع این همچنان و است نشده ایشایسته نگاه ،باشد

 زومل لذا دارد. نياز پيوسته هم به بسته یک قالب در و جامع نگاه یک به لجستيک صنعت آنكه حال

 وجود ،صنعت این در جلو به رو نگاه حال عين در و جوانب همه برگيرنده در جامع راه نقشه یک تدوین

 ابزارها تریناصلی از یكی عنوانبه مختلف هایحوزه برای کالن توسعه و راهبردی اسناد تدوین .دارد

 است. بوده هادولت توجه مورد همواره توسعه اساسی هایگيریجهت و نياز مورد اقدامات تعيين جهت

 ایرس از پشتيبانی وجود با حال این با برگرفته، در را اقتصادی هایبخش از وسيعی طيف اسناد این

 شدهن پرداخته مستقل طوربه تاکنون آن ماهيتلحاظ به لجستيک حوزه به ،کشور اقتصادی هایبخش

 است.

 

 لجستيكي هايزيرساخت و لجستيک توسعه و بهبود در حكمراني نظام نقش

 صنایع توسعه راهبردی هایسياست اصالح و تدوین مسئوليت هادولت توسعه، حال در کشورهای در

 و اییشناس را کشور لجستيک نيازهای ،معيارها تعيين با باید ابتدا هادولت .دارند برعهده را لجستيک

 ارائه بومی شرایط اساسبر را خود راهبردهای و فراهم را الزم اقدامات هااولویت گرفتن نظر در با سپس

 .دهند

 که گرددمی بر عمومی هایزیرساخت توسعه عدم به لجستيک حوزه توسعه هایچالش از بخشی 

 دارند قرار هاییحوزه در هاچالش این از دیگری بخش است. دولت مستقيم اقدام و ریزیبرنامه نيازمند

 ت،حمای همچون هاییسياست با آنها رفع که شودمی بنگاهی بين و بنگاهی سطوح شامل بيشتر که

 رد دولت نقش موارد این گرفتن نظر در با است. پذیرامكان مشابه هایاقدام و سازیفرهنگ تشویق،

 .است شده ارائه 11 جدول در مختصر صورتبه لجستيک حوزه توسعه و هاچالش رفع جهت
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 لجستيک حوزه هايچالش با مقابله و توسعه در دولت نقش .11 جدول

 راهبردها دولت نقش رديف

1 

 كارهايوساز بينيپيش

 توسعه جهت كالن

 لجستيک

 يکلجست توسعه در کلی هایگيریجهت تعيين برای نياز مورد کالن راهبردی اسناد تدوین -

 لجستيک حوزه جانبههمه توسعه جهت مدتميان و بلندمدت هایبرنامه تدوین -

 اقدامات اجرای ها،گيریتصميم در یكپارچگی ایجاد جهت کالن هماهنگی هایمسمكاني ایجاد -

 شوراها، همانند هاگيریتصميم در خصوصی بخش دادن مشارکت و لجستيک ایتوسعه

 ... و هادبيرخانه دفاتر، ها،کميته

 توسعه هایصندوق یا هازیرساخت توسعه هایبانک همچون کالن مالی هایزیرساخت ایجاد -

 هازیرساخت توسعه از مالی پشتيبانی جهت

2 

 هايبرنامه اجراي

 در ايتوسعه

 فيزيكي هايزيرساخت

 لجستيک حوزه

 و آبی هوایی، آهن،راه )جاده، موجود هایراه بهبود و توسعه یا و جدید هایجاده احداث -

 و...( دریایی هوایی، ریلی، ای،)جاده نقلوحمل روش نوع چند با خدمات توسعه و لوله( خطوط

 دیبنبسته و بندیدرجه مراکز ای،زنجيره هایفروشگاه همچون توزیعی هایزیرساخت توسعه -

 ...و کاال

 لجستيكی هایهاب انواع مانند لجستيكی جدید هایزیرساخت ایجاد و توسعه -

 موجود انبارهای بهبود و مكانيزه سيلوهای و هاسردخانه انبارها، احداث -

 کاال لجستيک خدمات ارتقای و تسهيل رویكرد با هافرودگاه بنادر، توسعه -

 گمرکی اداری کارهای چرخه کردن بهينه و گمرک از کاالها ترخيص زمان بهبود -

3 

 قوانين تصويب و تدوين

 حوزه در نياز مورد

 لجستيک

 مچونه لجستيكی نوظهور هایزیرساخت فعاليت و توسعه برای زمينه ایجاد جهت قانونگذاری -

 لجستيكی هایهاب انواع و ترکيبی نقلوحمل هایپایانه سوم، طرف لجستيک هایشرکت

 هتج مالی منابع مينأت و سازیپياده اجرا، هایفرآیند در تسریع و تسهيل جهت یقانونگذار -

 فيزیكی هایزیرساخت در شده ریزیبرنامه هایتوسعه تحقق

 مينأت زنجيره و لجستيكی هایشبكه قالب در هابنگاه فعاليت تسهيل جهت یقانونگذار -

 لجستيک توسعه در گذاریسرمایه برای خصوصی بخش مشارکت جلب جهت یقانونگذار -

 مينأت زنجيره مدیریت و لجستيک هایفعاليت برای کيفيتی استانداردهای تدوین -

4 

 تشويقي اقدامات اتخاذ

 رفع جهت حمايتي و

 لجستيكي هايچالش

 يكیلجست مدیریت نوین و کارآمد هایشيوه کارگيریهب برای سازیفرهنگ و آموزش تشویق، -

 هابنگاه بين در مينأت زنجيره مدیریت و هابنگاه داخل در

 نظام طریق از مينأت زنجيره و لجستيک کاربردی و علمی هایآموزش توسعه از حمایت -

 آموزشی

 مينأت زنجيره و لجستيک حوزه در تحقيق و هاپژوهش از حمایت -

 

 

 هاپيشنهاد و گيرينتيجه

 2010 ،2007 هایسال طی که ایگونهبه دارد کشورها اقتصادی هایفعاليت بر سزاییب ثيرأت لجستيک

 اندتهداش بهتری لجستيكی عملكرد که کشورهایی آن سطح،هم سرانه درآمد با کشورهای ميان از 2012 و

 .اندبوده تجارت در بيشتر رشد درصد دو و (GDP) داخلی ناخالص توليد در بيشتر رشد درصد یک شاهد

 ت.اس بوده لجستيک عملكرد ارتقای و بهبود اخير، ساليان طی کشورها توسعه مهم اهداف از یكی لذا

 رد اقتصادی ویژه و آزاد مناطق کارکرد توسعه به که نقاطی در لجستيكی هایهاب و مراکز ایجاد 

 توسعه در مكمل نقش تواندمی شود، منجر تجارت امر در تسریع و انبارداری واردات، صادرات، افزایش
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 انتخاب هک آنجا از که داشت توجه نكته این به باید البته باشد. داشته اقتصادی ویژه و آزاد مناطق کيفی

 کارکرد تجاری، و آزاد منطقه هر برای تواننمی لذا ،است نبوده لجستيک محور مبنایبر آزاد مناطق

 يكیلجست آمایش لجستيكی، هایهاب و مراکز انتخاب برای گام اولين ،اگرچه کرد. تعریف لجستيكی

 و توليد برای که تجاری و آزاد مناطق در موجود هایزیرساخت از زیادی حدود تا توانمی اما ،است

 ادیاقتص ویژه و آزاد مناطق ینزدیك در لجستيكی هایپارک استقرار منظوربه است شده فراهم صادرات

 کرد. استفاده

 رسيده 96 به ایپله 18 صعودی با 2016 سال در (LPI) لجستيک عملكرد شاخص در ایران رتبه 

 صعود و هشد متوقف کشورها لجستيكی بندیرتبه در ایران نزولی روند که است بار نخستين این .است

 جهانی شاخص در ایران رتبه سفانهأمت اما .است شده هشاهدم لجستيكی عملكرد بهبود در توجهی قابل

 ميان از 132 رتبه به 2014 سال به نسبت نزول پله یک با 2016 سال در (ETI) تجاری توانمندسازی

 است. رسيده کشور 136

 هایزیرساخت وضعيت دهدمی نشان ایران تجاری لجستيک عملكرد و هازیرساخت بررسی 

 ترکيبی ورتصبه کشور لجستيک شبكه کل وقتی اما ،است خوب تقریباً تفكيكی صورتبه لجستيكی

 ودکمب توانمی را موضوع این دالیل عمده که شودمی مشاهده یضعيف وضعيت گيرد قرار بررسی مورد

 برقراری برای و...( چندوجهی نقلوحمل هایپایانه لجستيكی، مراکز )همچون آکار هایزیرساخت

 آن از ربدت و دانست غيرفيزیكی( و فيزیكی های)زیرساخت لجستيک مختلف هایلفهؤم بين همبندی

 هاگرچ کلی طوربه دهد.می نشان را ترینامطلوب وضعيت که است هازیرساخت این از برداریبهره نحوه

 لآشي پاشنه اما دارد؛ ارتقا و بهبود فضای جداگانهطور به ایران لجستيكی هایزیرساخت از یک هر در

 هب را جدا لجستيكی هایزیرساخت بتوانند که است هاییزیرساخت توسعه و ایجاد ایران، لجستيک

 فراهم کشور خارجی و داخلی تجارت در انقطاع بدون جریان یک برقراری امكان و دهد پيوند یكدیگر

 چندوجهی(. نقلوحمل هایپایانه خشک، بنادر لجستيكی، هایهاب و مراکز ایجاد لامث برای) کند

 ساختار هایچالش شوند:می تقسيم کلی بخش دو به ایران در لجستيک روی پيش هایچالش 

 لجستيک حوزه در اجرا و سياستگذاری یكپارچه کارهایوساز و کالن دید نبود شامل مدیریتی کالن

 هایلفهؤم هایچالش و سازمانی ساختار در اشكال و متولی هایوزارتخانه ميان مطلوب تعامل نبود کشور،

  .غيرفيزیكی و فيزیكی هایزیرساخت هایچالش شامل لجستيک حوزه

 طشرای و پتانسيل دارای امارات و ترکيه نسبت به ایران اگرچه دهدمی نشان تطبيقی مطالعات 

 اب مقایسه در هاظرفيت این از برداریبهره و عملكرد اما ای(؛پایه های)شاخص است تجارت برای بهتری

 لجستيک، عملكرد اقتصادی، کالن های)شاخص است بوده ترضعيف امارات و ترکيه کشورهای

 هاب نياز مورد هایزیرساخت توسعه بر امارات تجاری اصلی توجه کار(.وکسب سهولت پذیری،رقابت
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 وردم هایزیرساخت توسعه بر ترکيه کشور ...(،و لجستيكی شهر بنادر، ها،فرودگاه )همچون است تجاری

 جهتو با ايران كشور (.نقلوحمل ناوگان بنادر، ریل، ها،جاده )همچون است داشته تمرکز ترانزیت نياز

 رد شدن واقع آزاد، هايآب به دسترسي كشور، مساحت گستردگي جغرافيايي، موقعيت به

 ذرگاهگ )هم نقش دو هر است قادر خود بالقوه هايپتانسيل و بزرگ ترانزيتي كريدورهاي مسير

 بسيار هنكت اين ذكر البتهكند. ايفا منطقه و المللبين تجارت در را تجاري( هاب هم و ترانزيتي

 همگرايي وجود اي،منطقه هاب ايجاد اصلي نيازهايپيش از يكي كه است اهميت حائز

 .است منطقه در اقتصادي

 ایجاد و اقتصادی رونق وکار،کسب شرایط بهبود در بسزایی نقش صنعتی لجستيكی مراکز توسعه 

 و نگهداری نوع از عمدتاً گردندمی ارائه مراکز این توسط که خدماتی کنند.می ایفا شغلی هایفرصت

 استراحتگاه، نظير پشتيبانی خدمات نمایشگاهی، فضاهای و اداری فضاهای مواد، و کاالها نقلوحمل

 توسعه تجه نياز مورد سرمایه مينأت الگوی باشند.می غيره و بيمه بانک، سوخت، مينأت جایگاه رستوران،

 با يزن گاهی و دولتی بخش توسط صرفاً گاه خصوصی، بخش توسط صرفاً گاه لجستيكی مراکز این

 .گرددمی مينأت خصوصی بخش و دولت مشارکت

 ورکش توسعه هایبرنامه در لجستيک و نقلوحمل موضوع به اخير ساليان طی اگرچه کلی طوربه 

 است. دهنش آن به ایشایسته نگاه ایران، اقتصاد در آن نقش و تردگیگس به توجه با اما ،است شده توجه

 نگاه با جامع راه نقشه یک تدوین لزوم لذا دارد. پيوستههم به و جامع نگاه یک به نياز لجستيک صنعت

 صادیاقت هایبخش از وسيعی طيف کالن توسعه و راهبردی اسناد است. نياز صنعت این در نگرانهآینده

 ماهيتحاظ لبه کشور اقتصادی هایبخش سایر از پشتيبانی وجود با لجستيک حوزه به اما برگرفته، در را

 است. نشده پرداخته مستقل طوربه تاکنون آن

 یعصنا توسعه راهبردی هایسياست اصالح و تدوین مسئوليت هادولت توسعه، حالدر کشورهای در 

 و اییشناس را کشور لجستيک نيازهای ،معيارها تعيين با باید ابتدا هادولت .دارند عهدهبر را لجستيک

 ارائه بومی شرایط اساسبر را خود راهبردهای و فراهم را الزم اقدامات هااولویت گرفتن نظر در با سپس

 که گرددمیبر عمومی هایزیرساخت توسعه عدم به لجستيک حوزه توسعه هایچالش از بخشی .دهند

 دارند قرار هاییحوزه در هاچالش این از دیگری بخش است. دولت مستقيم اقدام و ریزیبرنامه نيازمند

 ت،حمای همچون هاییسياست با آنها رفع که شودمی بنگاهی بين و بنگاهی سطوح شامل بيشتر که

 است. پذیرامكان مشابه هایاقدام و سازیفرهنگ تشویق،
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 ورکش عظيم پتانسيل آن، کنار در و کشور لجستيک حوزه ایتوسعه موانع و موجود هایچالش بررسی

 يکلجست حوزه در جانبههمه و جامع برنامه یک تدوین لزوم منطقه، لجستيكی هاب به شدن تبدیل در

 به وجهت با سازد.می آشكار پيش از بيش را توسعه برای سياستگذاری و نگرش در یكپارچگی منظوربه

 حسط در شود، ریزیبرنامه کالن و خرد سطح دو در باید لجستيكی مراکز ایجاد کشور، موجود شرایط

 ییجاابهج تسهيل و هزینه کاهش هدف با اقتصادی بنگاه لجستيكی مراکز ایجاد ،مدتکوتاه برنامه با خرد

 ایهشهرک لجستيكی مراکز )همچون است انجام قابل ،گذاریسرمایه کمتر نياز به توجه با توليدات

 در نآ نقش کلی طوربه و اقتصادی رشد در لجستيک جایگاه به توجه با کالن سطح در اما صنعتی(.

 منظورهب مدتبلند برنامه به نياز ،بيشتر گذاریسرمایه به نياز همچنين و کشور در کاال جریان تسهيل

 هس در كشور لجستيک جامع نقشه گرددمی پيشنهاد روایناز دارد. لجستيكی جامع سند تدوین

 گردد: تدوین و تهيه زیر شرحبه مرحله

 :1404 افق در کشور لجستيک اندازچشم سند تدوین -اول مرحله ـ 

 جغرافيای به توجه با 1404 افق در ایران لجستيک حوزه یافتگیتوسعه از دورنمایی باید سند این در

 گردد. ترسيم لجستيكی هایزیرساخت یافتگیتوسعه ميزان و منطقه

 :1404 افق در کشور لجستيک فيزیكی هایزیرساخت فضایی توسعه نقشه تدوین -دوم مرحله ـ

 المللينب تجارت در کشور جایگاه ارتقای جهت در را لجستيک حوزه فيزیكی بخش توسعه چگونگی

 جارتت شبكه اصالح جهت در و لجستيكی یا تجاری هاب به آن تبدیل لحاظ از منطقه در کشور نقش یا

 .نمایدمی تبيين )کشور در کاال توزیع نظام( داخلی

 :1404 افق در کشور لجستيک غيرفيزیكی هایزیرساخت توسعه راه نقشه تدوین -سوم مرحله ـ

 کشاورزی، در لجستيک از ثيرپذیرندهأت هایبخش سایر با ارتباط همچون مواردی مرحله، این در 

 افرمس جابجایی در فيزیكی هایزیرساخت اغلب بودن مشترک به توجه با گردد. لحاظ صنعت و تجارت

 گردد. ورمنظ باید نيز کاالیی بخش در مسافری بخش توسعه هایسياست ثيراتأت و هاگيریجهت کاال، و

 سند این در پایش و گيریاندازه قابل هایشاخص تعریف اجرایی، ضمانت ایجاد منظوربه نهایت در

 شده تعریف اقدامات سازیپياده در خصوصی و دولتی نهادهای وظایف و نقش تقسيم باید و بوده ضروری

 .گردد بينیپيش مناسب هماهنگی سازوکار و
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