
موضــوع مهــم در بحــث اهمیت لجســتیک و 
مراکز لجســتیک این اســت که با تقویت لجستیک 
در ســطح کشــور، هزینه های تولیدکننــده به دلیل 
افزایــش کارایــی حمل و نقــل و انبــارداری کاهش 
می یابــد کــه ایــن موضوع بــه کاهــش هزینه های 
تولیدکننــده خواهــد انجامید که منجــر به افزایش 
مزیت رقابتی تر شــدن قیمت کاالهای تولید شــده 
توســط کشــور خواهد شــد و برای بازرگانان ارزش 
افزوده بیشــترتولید خواهد نمــود. به عنوان مثال 
بنــا بر محاســبات اتاق بازرگانی در حــال حاضر 6 تا 
7 درصد قیمت کاالها در کشــورهای مختلف ناشی 
ازهزینه های حمل و نقل می باشــد که این عدد در 
ایران حدود 12 درصد برآورد گردیده است. با توجه 
به اینکــه هزینه های حمل و نقل حدود 62 درصد 
از کل هزینه هــای لجســتیکی را تشــکیل می دهــد 

می توان نتیجه گیری کرد که بین 9/7 تا11/3 درصد 
از قیمت تمام شده محصوالت، ناشی از هزینه های 
لجســتیک اســت این در حالی اســت که این عدد 
در ایــران حــدود 19/4 درصد از قیمت تمام شــده 

محصوالت است.

شاخص عملکرد لجستیک
ایــن شــاخص یکــی از مهم ترین شــاخص ها به 
جهت ارزیابی عملکرد لجستیکی یک کشور می باشد 

که بر 6 اصل استوار است:
 کارایــی فرآیندهــای ترخیــص کاال )ســرعت، 

سادگی و قابل پیش بینی بودن تشریفات گمرکی(
 کیفیــت زیرســاخت های تجــاری و جابجایی 
)مثــل مبــادی ورودی، راه آهــن، جاده ها و فناوری 

اطالعات(

 سهولت دسترسی به حمل و نقل بین المللی 
با قیمت رقابتی )هزینه ها(

 شایســتگی و کیفیــت خدمــات لجســتیکی 
)عملکــرد متصدیــان حمــل و نقــل، کارگــزاران یا 

واسطه های گمرک(
 توانایی در تعقیب و ردیابی کاالهای ارسالی

 مناســب بودن زمان تحویــل محموله ها به 
مشتری در زمان برنامه ریزی شده یا زمان مورد نظر
جــدول زیــر بــه همــراه شــمای کلــی تصویــر 
نشــان دهنده وضعیت شــاخص LPI در کشورهای 

مختلف می باشد.

هاب/ مراکز لجستیک
بــه مراکــز یکپارچه ای گفته می شــود کــه در آن، 
جمــع آوری کاال از مبــادی مختلف، ذخیره ســازی 

LPIکشور
مدت زمان 

صادرات )2018(
بر حسب روز

مدت زمان واردات 
 )2018(

بر حسب روز

هزینه های 
صادرات )2019( 
بر حسب دالر

هزینه های واردات 
 )2019(

بر حسب دالر

2.87510170150جهان

2.783.23.5107.8131.3منا

2.85356090ایران

1.951014344.4900افغانستان

3.9622140283امارات

32250200-آذربایجان

2.183971800500عراق

2.58163292242ازبکستان

3.15335555ترکیه

2.3015725741سوریه

3.014573267عربستان سعودی

2.4248118130پاکستان

3.47107150290قطر

2.763592152روسیه

لجستیک در واقع شامل برنامه ریزی و کنترل مواد و اطالعات مرتبط با آنهاست. این مفهوم تصمیم گیری صحیح در رابطه با چگونگی و زمان مورد نیاز، حمل و نقل 

و انبارداری و بخشی از عملیات زنجیره تأمین را شامل می شود.

نتایج بانک جهانی در ســال 2007، 2010 و 2012 حکایت از این دارد که از میان کشــورهای با درآمد ســرانه هم ســطح، کشــورهایی که عملکرد لجســتیک بهتری 

داشته اند، از یک درصد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد بیشتر در تجارت برخوردار شده اند.

لزوم تغییر نگرش در احداث مراکز لجستیک

عرفان قربانعلی و مهدی عبدالملکی، کارشناسان حمل ونقل
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آنهــا یا انتقال بین روش های حمل و توزیع کاال در 
مقاصد مختلف انجام می گیرد.

کارکرد مراکز لجستیک
 تســهیل فعالیت هــای لجســتیک از طریــق 
تأمیــن فضــا، شــبکه های تجــاری اســتراتژیک و 

خدمات حمل و نقل
 ایجــاد امکان ادغام و ترکیب جریان های کاال 

از طریق توسعه خدمات حمل و نقل

برخی از مزایای لجستیکی ایران
تعداد زیاد کشــورهای همســایه )مرز مشــترک 
زمینــی و دریایــی بــا 13 کشــور و دسترســی غیــر 
مستقیم به بیش از 12 کشور در فاصله تقریبی 2000 

کیلومتری از اطراف کشور(
 دسترسی به آب های آزاد

 قرار گرفتن در مســیر پنــج کریدور بین المللی 
ترانزیــت و تجــارت کاال و حجم بــاالی تجارت بین 

کشورهای همسایه شمالی و جنوبی ایران
 بازار وســیع و پرمصرف داخلی کشور و شبکه 

توزیع گسترده 
 همســایگی با برخــی کشــورهای محصور در 

خشکی
 قیمت سوخت و نیروی کار ارزان در کشور

 شبکه نسبتًا مناسب جاده ای و ریلی
 تولیــد و صادرات بســیاری از محصوالت )به 

خصوص کشاورزی( به سایر کشورها
 سال 1397، سند آمایش مراکز لجستیک کشور 
در وزارت راه و شهرســازی تدوین شــد.در این سند 

عملکردهای اضافیعملکردهای پشتیبانیعملکرد لجستیکی

حمل دریاییحمل و نقل
خدمات فنی وسائط حمل 

و نقل

فروش سوخت و روغنترخیص از گمرکانبارداری

تعمیرات واحدهای بارگیریبیمهترانشیپ

هتلگردش واحدهای بارگیریمدیریت موجودی

خدمات پارکینگاجاره کانتینر و پالتبسته بندی

انتخاب سفارش
سرویس های فناوری 

اطالعات
خدمات کترینگ

خدمات بانکیبازاریابیمدیریت سفارش ها

خدمات حسابداری

خدمات مخابراتی

دهکده لجستیکشهر لجستیکردیف
پارک لجستیک 

عمومی

اهوازاصفهانچابهار1

همدانیزدتهران2

رشتمشهدبندر عباس3

کرمانتبریزبندر امام خمینی4

سمنانبندر امیرآباد-5

اراکسیرجان-6

مبارکهشیراز-7

تربت حیدریهقم-8

مراغهزاهدان-9

مرودشتقزوین-10

اردکانکرمانشاه-11

خوافاندیمشک-12

-بوشهر-13

-جاسک-14
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مدیریت اطالعات
%۴

از بعد از هزینه ای:

از بعد زمانی:

انبار
%3۴

انبار
%62

مدیریت 
اطالعات

%۴

حمل و نقل
%3۴

حمل و نقل
%62



نام مرکز لجستیک/
دهکده لجستیک/

مرکز مرزی
توضیحاتموقعیت

مرکز لجستیک آپرین
25 کیلومتری راه آهن تهران و در مجاورت شهر 

اسالمشهر
تخصیص 400 هکتار به فعالیت های لجستیکی و 

40 هکتار پایانه کانتینری

دهکده لجستیک کرمانشاه
15کیلومتری شهر کرمانشاه و در اراضی مجاور 
ایستگاه باری راه آهن کرمانشاه و شهرک صنعتی 

زاگرس

وسعت 280 هکتار و پیش بینی به عنوان 
مهم ترین مرکز لجستیکی غرب کشور

دهکده لجستیک زاهدان
مجاورت ایستگاه باری زاهدان و در فاصله 

5کیلومتری شهر زاهدان
نقطه اتصال خط ریلی چابهار - مشهد و خط 

موجود بافق - زاهدان در آینده ای نزدیک

دهکده لجستیک اندیمشک
3 کیلومتری غرب شهرستان اندیمشک 
ودرمجاورت مسیر ریلی اندیمشک - اهواز

رفع محدودیت های ظرفیتی موجود در انتقال 
بار توسط شبکه ریلی با انجام فرآیند های لجستیکی 

در این منطقه

دهکده لجستیک اصفهان
در فاصله 35 کیلومتری شرق اصفهان و در کنار 

جاده ترانزیتی اصفهان - نایین
قابلیت فعالیت عمده در حوزه معدن و فوالد

مرکز مرزی آستارا
درمجاورت شهر آستارا و دارای ارتباط ریلی با 

ایستگاه آستارا در کشور آذربایجان
قابلیت فعالیت به عنوان دروازه صادرات و 

واردات کشور پس از تکمیل خط ریلی رشت- آستارا

مرکز مرزی سرخس
در فاصله 185 کیلومتری از ایستگاه راه آهن 

مشهد  قرار داشته
دروازه صادرات، واردات و ترانزیت در منطقه

مرکز مرزی اینچه برون
درفاصله 90 کیلومتر از ایستگاه راه آهن گرگان و 

در مجاورت مرز ترکمنستان

بیش از 650 هکتار وسعت و قرار گرفتن 
مسیرارتباط کشورهای آسیای میانه، چین و روسیه 

با خاورمیانه

مراکز لجســتیک به 3 دســته کلی پارک لجستیک، 
دهکده لجســتیک و شهر لجســتیک تقسیم بندی 
شــده است.پیشنهاد لیســت پهنه های منتخب به 
منظور احداث مراکز لجستیک بر اساس دسته بندی 

باال به صورت زیر است:
متأســفانه بــا وجود مزیت هــای فــراوان، هنوز 
مرکز لجســتیک بــه مفهوم واقعی در کشــور ایجاد 
نشــده اســت و مراکز ایجاد شــده در حــال حاضر 
بــه صورت جزیــره ای در حــال فعالیت هســتند و 
عملکرد یکپارچه ندارند. در حال حاضر در کشور ما، 
شیوه های حمل و نقل به صورت جداگانه در حال 
فعالیت هستند و مراکز لجستیک به مفهوم واقعی 

در ایران فعال نشده اند. 
ناگفتــه نماند برخی از مراکز لجســتیک در حال 
حاضــر فعالیــت دارنــد اما بــه صورت کامــل و به 
مفهوم واقعی لجســتیکی خیر! ســایر مراکز تحت 

مسئولیت راه آهن نیز عبارتند از:
 دهکده لجســتیک شامل یزد، مشهد، تبریز، 

سیرجان، شیراز، قم، قزوین، اراک، جهرم
 مراکــز لجســتیک مــرزی شــامل میرجــاوه، 

شمتیغ، سرخس، شلمچه، پارس آباد
 پارک لجستیک  شامل خواف، رشت

بازیگران فعلی لجستیک در ایران
حمل کننــدگان، پایانه داران و مراکــز جابه جایی، 
افــزوده  ارزش  دهنــدگان  خدمــات  انبــارداران، 
لجستیکی، خدمات وابسته لجستیکی، سازمان ها و 
نهادهای حاکمیتی )شــامل وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت صمــت، وزارت ارتباطــات، وزارت اقتصاد و 

تشکل ها و انجمن های مرتبط(

نتیجه گیری:
شــاخص  در  وضعیــت کشــور  بهبــود  جهــت 
لجستیک نیاز به تغییراتی بنیادین از سیاست گذاری 
تــا اجــرا وجــود دارد؛  یکی از این مشــکالت فعلی 
لجستیک در کشور، فقدان متولی خاص لجستیک 
اســت. در ابتدای امر می بایست لجستیک در کشور 
نهادینــه گــردد. در همین راســتا پیشــنهاد تفکیک 
وزارت راه و ترابری از مســکن و شهرسازی و تغییر 
نــام وزارت راه و ترابــری بــه وزارت حمل و نقل و 
لجســتیک با تأکید بر لجستیک تأسیس گردد. الزم 
اســت در این وزارتخانه نماینده تام االختیار وزارت 
صمت، وزارت ارتباطات، وزارت امور خارجه، وزارت 
اقتصاد و گمرک جمهوری اســالمی ایران در شورای 
عالی لجستیک حضور داشته باشند. موضوع مهم 

دیگر که می بایســت بر آن تأکید کرد این اســت که 
رویکــرد تأســیس مراکز لجســتیک که توســط این 
وزارتخانــه جدید برنامه ریزی می گردد، می بایســت 
شــیوه های مختلف حمل و نقــل را دربرگیرد و این 
مراکز به صورت جزیره ای برای هر شیوه حمل ونقل 
تأســیس نگــردد و پیــش از آن نســبت بــه ایجاد 
ســند جامع لجستیک اقدام شــود. سیاست گذاری 
بــه منظــور افزایش شــرکت های لجســتیکی طرف 
ســوم می بایســت در رأس اولویــت اقدامــات این 
وزارتخانــه قــرار گیــرد. بر اســاس آمار منتشــره در 
ســال 2017 درآمــد شــرکت های لجســتیکی طرف 
ســوم، در کشــورهای CIS و روسیه، عددی بالغ بر 
25/5 میلیــارد دالر بــوده و همیــن عدد در بخش 
خاورمیانه 42/2 میلیارد دالر بوده است. این اعداد 
نشــان دهنده ظرفیت باالی شــرکت های لجستیکی 
طرف ســوم می باشــد که می بایســت مورد حمایت 
سیاست گذاران در بخش های مختلف مالیات، بیمه 

و ... قرار بگیرند.

Logistics Performance Index -1

3LP  -2

مراجع در دفتر انجمن موجود است.
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