
باال بودن بهره وری در یک ترمینال كانتينري منوط به ورود و خروج کانتینر با ســرعت مناســب به منظور اســتفاده بهینه از فضای موجود اســت. امروزه دیگر بنادر 

نقــش انبــار را بازی نمی کنند. اگر قرار باشــد کانتینرهایی با مدت زمان باال درون بنادر دپو گردند، بعد از مــدت کمی تمام ظرفیت بندر به کانتینرهای قدیمی اختصاص 

داده خواهد شــد به همین منظور بنادری که عمده فعالیت آنها در خصوص کاالهای وارداتی به کشــور اســت باید به فکر پسکرانه ای جهت انتقال کانتینرها باشند این 

محوطه را می توان بندر خشک تعبیر کرد.

مراکز لجســتیک که به عنوان پشــتیبان بنادر ســاحلی مطرح می گردد با انتقال ســريع و حجيم توســط راه آهن و نگهداری کاال و سپس انجام عملیات گمرکی در آن، 

فضای کافی را جهت ورود مجدد كاال به پایانه دریایی به وجود می آورد. در حال حاضر در ایران بندر خشــک به مفهوم واقعی و اصولی وجود ندارد. اما می توان از بندر 

خشک آپرین در جنوب غربی تهران به عنوان يك نمونه بالقوه نام برد. کیفیت مسیرهای مواصالتی و شبکه ریلی بین بنادر ساحلی و بنادر خشک و نحوه عملکرد ناوگان 

جاده ای و ریلی بر میزان عملکرد بنادر خشــک تاثیرگذار اســت. به گونه ای که وجود سیســتم حمل ونقل ســریع، قابل اطمینان و برنامه ریزی شــده بین بنادر ســاحلی و 

بنادرخشــک از جمله عوامل موفقیت و بقای بنادر خشــک اســت. در همین خصوص گفت و گویی با مهندس فرشــاد خرازی کارشــناس حمل و نقل داشته ایم که به آن 

می پردازیم:

“پرونده لجستیک”

از مهم ترین اهداف و مزایای راه اندازی مراکز لجستیک چه مواردی است؟
از مهم ترین اهداف می توان گفت:

1 - افزایش راندمان عمیات بندری  بنادر ساحلی از طریق کاهش ازدحام و 
تراکم محوطه های آنها

2 - صیانــت از منافــع و امنیت ملــی و تحقق پدافند غير عامل با توجه به 
آســيب پذيري بنادر در جهت توســعه پوشش خدمات بندری به داخل قلمرو 

کشورها
3 - شکل گیری راه حل های ترکیبی برای حمل و نقل کاال و کانتینر

4 - کاهش نیاز به اســتفاده از اراضی حاشــیه ســواحل که معموال نیازمند 
سرمایه گذاری های گسترده هستند.

5 - افزایش کارایی و بهبود زیرســاخت های حمل و نقل کشــورها ، کاهش 
قیمــت تمــام شــده و تقلیل کلــی هزینه هــای حمــل و نقــل کاال و کانتینر با 

محوريت راه آهن
6 - تســریع در توســعه پایدار اقتصادی و یکپارچه سازی لجستیکی مناطق 

داخلی کشورها
7 - فراهم ســاختن زمینه های ســرمایه گذاری خارجی و توســعه اشتغال و 

کاهش قیمت تمام شده محصوالت
8 - ترغیب صاحبان کاال به استفاده از راه آهن در جهت بهره مندی از مزایای 
اقتصادي ناشی ازآن، حفظ محیط زیست و تقلیل آثار ناشی از ضایعات جانی 

و مالی حمل ونقل جاده ای
9 - افزایــش ســرعت انجام و كاهــش هزينه مراحل گمرکی بــا بهره گیری و 

استقرار سامانه الکترونیکی گمرکی
10 - کاهش مشکالت ترافیکی و زیست محیطی 

با توجه به ظرفیتی که شرکت  راه آهن در سایت ایستگاه راه آهن آپرین دارد 
چه برنامه جامعی در راستای توسعه حمل ونقل ریلی دارد؟

شــرکت راه آهــن جمهوری اســالمی ایران قصــد دارد از ظرفیــت در اختیار 

“  طرح راه اندازی شهر لجستیک آپرین برای ایجاد انواع پایانه های 
تخلیه  و بارگیری کاال به روش مشارکت عمومی و خصوصی“

گفت و گو با مهندس فرشاد خرازی، کارشناس حمل و نقل
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خود در ســایت ایســتگاه راه آهن آپرین و در اراضی شــهر لجســتیک آپرین در 
راستای توسعه حمل و نقل ریلی و منطقه ای بهره گیری نماید. از اهداف کالن 

پیش رو در این برنامه می توان به نکات ذیل اشاره نمود؛

 افزایش سهم راه آهن از حمل و نقل کاال در کشور
 افزایش اثربخشــی و بهــره وری طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای 

شرکت
 تقویت جایگاه حمل و نقلی سایت آپرین در منطقه

 حفــظ، نگهداری و توســعه فضاها و امکانات موجود در اراضی ســایت 
ایستگاه راه آهن آپرین

ویژگی ها
شــرکت راه آهن در راســتای توســعه حمل و نقــل ریلی، امتیــاز بهره برداری 
از بخشــی از ســایت را به شــرکت های متقاضی در قالب ســرمایه گذاری جهت 

احداث پایانه های تخلیه و بارگیری کاال واگذار می نماید. 
جهت تســهیل شرایط ســرمایه گذاری، ایجاد زیرســاخت های ریلی به عهده 

راه آهن خواهد بود.
مطابق برنامه ریزی به عمل آمده این پروژه به روش اجاره به شــرط تجهیز 

مبادله خواهد شد. 
بخشی از اسکلت فلزی انبارهای کاال از طرف راه آهن در اختیار مستاجر قرار 

خواهد گرفت. )تعداد دقیق قبل از قرارداد مشخص می گردد(
کلیه ساختمان ها و فضاهای ایجاد شده در دوران بهره برداری پروژه توسط 

سرمایه گذار بهره برداری خواهد شد. 

توضیحاتی در خصوص موقعیت مکانی شهر لجستیک آپرین بدهید؟ و چرا 
از نظر موقعیت مکانی دارای اهمیت است؟ 

اراضی شــهر لجستیک آپرين در محدوده )بیست( 20 كيلومتري جنوب غربی 
تهران بزرگ و در  محدوده شهرستان اسالم شهر قرار دارد و به دليل قرار گرفتن 
در تقاطــع كريــدور ريلي ترانزيتي شــمال - جنوب و شــرق - غرب و همچنين 
دسترســي به جاده هاي نقاط 4 گانه كشــور و نزديكي به مراكز بزرگ صنعتي و 
مصرفي كشــور و پايتخت مكان مناســبي جهت ایجاد  پايانه حمل بار از طريق 
حمل ونقل ریلی و تركيبي است كه باستناد ماده 164 قانون برنامه پنجم توسعه 
 و  بند 15 )پانزده( مصوبه شماره45346/148649 به تاریخ 89/07/04 هیئت 
محتــرم وزیــران و مقرره شــماره 57466 به تاريــخ 89/06/17 هيئت محترم 
وزيران و مصوبه شماره100/177247/ص به تاریخ 1394/11/04 هیئت مدیره 
شــرکت راه آهن ج.ا.ا مجوز ســرمایه گذاری  و  فعال نمودن منطقه آپرین جهت 
احداث بندر خشــك براي آن تصویب شده است. در ادامه مطابق مصوبه سال 

محدوده اراضی قابل واگذاری با رنگ آبی مشخص شده است

29 شماره 51 - آذرماه 1400



96 ســتاد مراکز لجســتیک کشور 
ســازمان مســئول راه انــدازی 17 
پهنه لجســتیکی کشــور به شرکت 

راه آهن واگذار گردید.

آپرین  لجستیک  شهر  محدوده 
چه ویژگی هایی دارد؟

ایســتگاه راه آهن آپرین در 21 
کیلومتری ایســتگاه راه آهن تهران 
قرارد دارد این ایســتگاه در شمال 
شــهر اسالمشهر در اســتان تهران 

جاي گرفته است.
ایــن ایســتگاه در مرکــز تقاطع 
کریدورهای ریلی شــرق -  غرب و 
شــمال - جنوب قــرار گرفته و به 
عنــوان کمربند اتصــال محورهای 
مذکــور بــه یکدیگــر ایفــای نقش 
می نمایــد به گونه ای کــه از طریق 
ایســتگاه اسالمشــهر بــه محــور 
جنــوب، از طریــق ایســتگاه بهرام 
به محور شرق و از طریق ایستگاه 
ملکی به محور غرب متصل است.
سایت ایستگاه آپرین در حدود 
700 هکتــار مســاحت داشــته و 
برنامه توسعه اي جهت ایجاد شهر 
لجســتیک به وسعت 420 هکتار 
در نظر گرفته شده است. لذا مقرر 
اســت در فــاز اول در 200 هکتــار 

شــرقی شهر لجستیکی تخصیص اراضی، نسبت به 
تخصیــص اراضی در قطعات مجــزا جهت احداث 
پایانه های تخلیه و بارگیری ریلی کاال در دســتور کار 

است. 
در موضــوع جانمایــی کلــی الزم به ذکر اســت 
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود مقرر اســت 
زمیــن، خطوط ریلی، راه های دسترســی به اراضی، 
اسکلت های فلزی موجود در سایت آپرین و برخی 
از ســازه های بتنی بعنــوان آورده راه آهن و تکمیل 
ســوله ها، ساخت سکوها و شــبکه راه های داخلی 
و تاسیسات مورد نیاز به عنوان آورده سرمایه گذار 
لحــاظ شــده و با توجه به مدل مالــی مورد توافق 

حجم و مدت سرمایه گذاری تعیین گردد. 
هــدف از اجــرای طــرح، ایجاد و بهره بــرداری از 
زیرســاخت های ساختمانی و تاسیســاتی و احداث 
پایانه ریلی کاال و کانتینر، ترمینال ها، پارک لجستیک 
کاال، انبارهــای روبــاز و سرپوشــیده کاال وکانتینــر، 
تعمیرگاه هــای تجهیزات و تاسیســات شستشــو و 

ضدعفونــی کانتینرهــا و هرگونــه فعالیــت مرتبط 
دیگر توسط طرف قرارداد می باشد. همچنین طرف 
قرارداد  باید موضوع حضور گمرک و بندر خشــک 
شــدن اراضی مجتمع آپرین را مد نظر داشته باشد 
طــرف قــرارداد متعهــد می گــردد در فــاز اول 200 
بــراي ظرفيت تخليه و بارگيري حدودا یک میلیون 
TEU كانتينر با در نظر گرفتن اســتانداردهای طرح 
تفصیلــی از جمله،کدهــای ارتفاعــی و دفع آبهای 
سطحی و توسعه آینده ظرف مدت حداقل 3 سال 

به انجام برساند. 
دوره مشارکت براورد 30 ساله درنظر گرفته شده 

است.

بوده  صورت  چه  به  پروژه  سرمایه گذاری  مدل 
است؟

روش سرمایه گذاری پروژه فوق بصورت قرارداد 
blt است که در چهار چوب مدل مالی و اقتصادی 
قابــل ســرمایه گذار و بــا توجه بــه آورده خود و تا 
زمــان بازگشــت ســرمایه از منافــع پــروژه )اجاره( 

برخوردار خواهد شد. 

راه  در  مشکالتی  و  موانع  چه 
آپرین  لجستیک  شهر  اندازی 

وجود دارد؟
در خصوص موانع موارد زیر 

قابل ذکر است:
 تشریفات طوالنی حضور 
دیوان ســاالری  بدلیــل  گمــرک 

اداری
 مجاور اراضی شهر آپرین 
جــاده ای  محــدوده گمــرک  در 
شــهریار و ... که ایــن امر باعث 
طوالنــی شــدن اخــذ مجــوز از 
گمرک شده است) مافیای جاده 

ای(
 اولویــت اعطــای مجــوز 

گمرک به جاده ای بجای ریلی
جامــع  طــرح  نداشــتن   
مصــوب کــه الزم اجــرا بــوده 
قانــون  پیوســت  به عنــوان  و 
بــه دســتگاه اجرایــی )شــرکت 

راه آهن( ابالغ می گردد.
 تغییرات مدیریتی و عدم 

ثبات
 محدودیت های ناشــی از 
اجازه قانونی برای انجام مذاکره 
مســتقیم با متقاضیــان جذب 
مشــارکت وسرمایه گذاری که این امر سبب کاهش 

متقاضیان بواسطه شرکت در فراخوان می گردد.
 دسترسی ریلی با توجه به گلوگاه های ظرفیت 
ریلی منتهی به شــهر آپرین مرتفع نشــده و انتقال 
بارو قطار برنامه ای با مشــکالت زیرســاختی مواجه 

است.
 نزدیکی منطقه ویژه اقتصادی ســلفچگان و 
فرودگاه حضرت امام )ره( در محدوده شهر آپرین

انــدازی   بیــش از ســی ســال از شــعار راه 
شــدن  طوالنــی  و  می گــذرد  آپریــن  بندرخشــک 
موضوع تبلیغات معکوس و منفی برای متقاضیان 
سرمایه گذاری مبنی بر اینکه اقدامی انجام نخواهد 

شد متوجه می باشد.
 ســهم خواهی شــهرداری و مراکــز مجاورت 

شهر لجستیکی مبنی بر مشارکت در اراضی
 حضــور شــرکت هایی در قالــب تفاهم نامــه 
سرمایه گذاری و عدم اقدام عملی که این امر باعث 

شده فرصت زمانی از سایر شرکت ها سلب شود.
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