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معاونت حمل ونقل
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مراكز لجستيك



مركز 
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شهري
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حمل ونقل 
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انبارمركز توزيع



آيا تعريفي دقيق، 

جامع و مانع براي انواع

مراكز لجستيك

وجود دارد؟

Rimieneگرانديوريميني & Grundey
كيايجادبرايناچيزيتالشلجستيكمحققان
.انددادهانجاملجستيكمراكزازواحددرك

ديميتروپولوسوسامبالس
Tsamboulas & Dimitropolous

لجستيك،مراكزويژگيهايازواحدمجموعهايخالء
نايدرگيريتصميممعيارهايواستانداردروشهاي

.استمحسوسبسيارحوزه

فرگوسنوهيگينز
Higgins & Ferguson

چنامودربررسيادبياتحوزهلجستيك،آنچهروشناستاينكههي
ردقيقوتنهانامهاييغي.تعريفيكهمورداتفاقنظرباشدوجودندارد

.تعموميبراينامگذارياينمراكزمورداستفادهقرارگرفتهاس



برخي
تعاريف

EUROPLATFORMSلجستيكمركز
همهآندركهمشخص،محدودهيكدرمركزي

وزيعتولجستيك،حملونقلبهمربوطفعاليتهاي
وسطتبينالمللي،ترانزيتوداخليسطحدركاال،

انجامتجاريصورتبهومختلفبازيگران
.ميگيرد

Meiduteلجستيكمركز
اما.نداردوجودادبياتدرمشخصيتعريف
.ارددوجودلجستيكمركزازبرداشتدومشخصا

هبديگريوحملونقلزيرساختعنوانبهيكي
اقتصاديتوسعهزيرساختعنوان



برخي
تعاريف

Ng:خشكبندر & Gujar
تجهيزاتدارايسرزمين،داخلدرمجموعهاي

فعاليتهايانجاممنظوربهبارنگهداريحملو
موقت،نگهداري،توزيع،تجميعشاملمتنوع

حملونقل،شيوههايارتباط،گمركيترخيص
وهماهنگيومختلف،نهادهايفعاليتهايتجميع

تامينزنجيرهدرذيربطبخشهايهمكاري

Roso:خشكبندر et al.
ارتباطدارايسرزمين،داخلدرچندوجهيپايانه
رفيتپرظخطوططريقازدرياييبنادربامستقيم

واحدهايميتوانندمشتريانآندركهحملونقل،
درياييبندرماننددرستراخودباراستاندارد
.كننددريافتيادادهتحويل

UNCTAD:خشكبندر
بنادرازدوركهگمركدپويمخصوصمحوطه
.داردقراردريايي

UNESCAP:خشكبندر
انعنوبهكهسرزمينداخلدرشدهواقعايمنطقه
شيوهچنديايكبهمتصللجستيكمركز

،زيساذخيره،بارگيريوتخليهجهتحملونقلي
درحملحالدركاالهايمنظمهايبازرسي
هايرلكنتوتشريفاتانجاموالملليبينتجارت
.باشدمياعمالقابلگمركي



بندر خشك سيكارانگ در اندونزي



تحول مديريت توزيع كاال1950

ايجاد اولين مراكز لجستيك در 1960

و همكاري دولتتوسط فرانسه

دولت هاي محلي، اتاق هاي  بازرگاني و 

صنايع

مراكز با ايجاد آلمانو ايتالياورود 1970

و تمركز بر چندوجهيلجستيك 

ريليحمل 

گسترش مراكز لجستيك در اروپاي 1980

(انگلستان، هلند، بلژيك)غربي 

در خدمات لجستيكشركت هاينقش آفريني 1990

مراكز لجستيك

تاريخچه



مركز
لجستيك مفهوم

بهبود برنامه ريزي كاربري زمين

افزايش كيفيت خدمات

توسعه حمل ونقل تركيبي

بهينگي در ايجاد زيرساخت هاي حمل ونقل

افزايش بهره وري و مقياس



نقش هاي
مركزحمل ونقل چندوجهي

لجستيك منطقه اي

تجميع و توزيع شهري

منفرد

در تركيب با ساير مراكز

رتوسعه اقتصادي و ايجاد كسب وكا

صنايع و شركت هاي لجستيكتجميع مكاني 

يكي صنايع و شركت هاي لجستهمفزايي توانايي ها شهر 2شهر 
1



مركزاجزاي
لجستيك

زيرساخت ها

انبارها

انبارهاي عمومي

براي ارائه خدمات لجستيكوسيعسوله هاي 

و جاده ايريليسوله هاي داراي دسترسي 

سكوانبارهاي داراي 

(سردخانه)دماانبارهاي داراي كنترل 

زيرساخت هاي حمل ونقلي

و جاده ايريليدسترسي  هاي 

توزيعو تجميعمركز 

ترنشيپمنتتسهيالت 

و پاركينگتعميرگاه



مركزبازيگران
لجستيك

سرمايه گذاران/ مالكين

مديريت

شركت هاي خدمات لجستيك

صنايع

صاحبان كاال

نهادهاي دولتي



هتاريخچ

تحول

خدمات
كمراكز لجستي

1970-1960
خدمات سنتي انبارداري

1980
گسترش خدمات انبارداري

1990
خدمات لجستيك تخصصي

دريافت كاال

نگهداري كاال

پردازش سفارشات
گزارش دهي

مونتاژ
بسته بندي

پالت بندي
برچسب
ارسال بار

مستندسازي

دريافت كاال

نگهداري كاال
انبار متقاطع

پردازش سفارشات
((EDIتبادالت الكترونيكي 

مونتاژ
بسته بندي

(wrapping)بارپيچي 
پالت بندي
برچسب
ارسال بار

مستندسازي
خروجي/حمل ونقل ورودي

خدمات توزيع
دريافت كاال

ترخيص كاالي وارداتي
نگهداري كاال
انبار متقاطع

برنامه ريزي بارگيري
پردازش سفارشات

((EDIتبادالت الكترونيكي 
مونتاژ

بسته بندي
(wrapping)بارپيچي 

پالت بندي
برچسب
ارسال بار

مستندسازي
خروجي/حمل ونقل ورودي

تشريفات صادرات
«سروقت»خدمات لجستيك 

خدمات ارتباط با مشتري
اعالم نرخ خدمات

فورواردينگ
بازرسي كاال

خدمات حقوقي



دسته بندي

خدمات
كمراكز لجستي

امكانات و خدمات 
زيربنايي

خدمات لجستيك پايه
خدمات حمل ونقل چندوجهي، تخليه و بارگيري، 

له، جابجايي بار و تغيير ناوگان، انبارهاي بار خشك ف
نگهداري مايعات در مخازن ويژه، نگهداري عمومي كاال،

نگهداري سفارشي كاال و خدمات پايه توزيع

ارگيري تجميع بار خرد، كنترل كيفي، بسته بندي، بازرسي، تخليه و ب
اال، كانتينر، عمليات بار فله و بار عمومي غيركانتينري، ترخيص ك

عمير فورواردينگ، خدمات تعمير و استقرار وسايل نقليه باري،  خدمات ت
و نگهداري كانتينر، تامين سوخت، اطالعات و خدمات ارتباطي

خدمات ارزش افزوده

خدمات مالي و تجاري

و درمانياقامتي خدمات بانكي، بيمه اي، امنيتي، 



در يك مركز لجستيك3PLخدمات ارزش افزوده يك شركت 



برخي مراكز لجستيك در اروپا



برخي مراكز لجستيك در آمريكاي شمالي



دسته بندي
مراكز

لجستيك 
در كشور

ك
ستي

ج
مراكز ل

بندر دريايي

شهر لجستيك

دهكده لجستيك

پارك لجستيك

پارك لجستيك عمومي

يپارك لجستيك تخصص

مركز لجستيك مرزي

پايانه بار

پايانه تركيبي

پايانه جاده اي

پايانه مرزي

پايانه صادراتي

يانبار و مركز توزيع محل



تعاريف
مراكز

لجستيك 
در كشور

شهر

كلجستي

ردي، عملكسطحباالترينباكهلجستيكيمركز

ادرات، ص)بين الملليغالباگسترهوفعاليتحيطه

عنوانبه،(مجددصادراتوترانزيتواردات، 

ودنبداراباومي كندفعاليتكشوراصليدروازه

بهيدسترسواقتصاديويژهمنطقهياآزادمنطقه

دراساسينقشيحمل ونقلشيوه 3حداقل

.داردتجارتوحمل ونقل



تعاريف
مراكز

لجستيك 
در كشور

گسترهوفعاليتحيطهدارايباال، عملكرديسطحوظرفيتبالجستيكيمركز

يدسترسوخشكبندرداراي، (ترانزيتواردات، صادرات، )بين الملليغالبا

اري،نگهدبارگيري،تخليه،توزيع،تركيب،جهتجاده اي ،وريليپرظرفيت

انجاموكاالجابجاييبهمربوطقانونيبازرسي هايافزوده،ارزشخدمات

.مي نمايدفعاليتگمركيمرتبطكنترل هايوتشريفات

دهكده 
كلجستي

ب، تركيجهتكهلجستيكدهكدهداخلدرمحصورمنطقه اي

مربوطقانونيبازرسي هاينگهداري، بارگيري، تخليه،توزيع،

باطمرتبگمركيكنترل هايوتشريفاتانجاموجابجاييبه

.  مي نمايدفعاليتبين الملليكاالهاي

بندر 
خشك



تعاريف
مراكز

لجستيك 
در كشور

پارك 
ك لجستي

عمومي

وفعاليتحيطهداراييلجستيكمركز

، يچندوجهپايانهدارايكشوري، گستره

كااليي،گروه هايمختلفانواعبهكه

ع،توزيتركيب،شامللجستيكخدمات

 هايبازرسينگهداري،بارگيري،تخليه،

اتخدموكاالجابجاييبهمربوطقانوني

.مي نمايدارائهافزودهارزش



تعاريف
مراكز

لجستيك 
در كشور

پارك
ك لجستي
يتخصص

يت هايفعالبرتمركزبالجستيكيمركز

،توزيعحوزهدرخاصكاالييگروهيك

ديگرونگهداريبارگيري،تخليه،

گروهتخصصيافزودهارزشخدمات

.مي نمايدفعاليتكااليي



نمونه هاي
موفق 

جهاني
مراكز 

لجستيك

هكتار430مساحت

نفر1500شاغلين

شركت100فعاالن

1973

ريل و جادهدسترسي قهتوجه به زيباسازي فضا به منظور پذيرش از سوي ساكنان منط•

تامين رايگان خدمات رهگيري كاال براي كسب وكارهاي كوچك•

خصوصي% 48دولتي% 52سهامدار دولتي و خصوصي20•

ي سهامداران خصوصي شامل بانك ها، شركت هاي بيمه، اتاق بازرگان•
محلي، شركت هاي لجستيك

حضور گروه مديريتي در خدمات مشاوره ايجاد مراكز لجستيك•

دستگاهكاميونازبزرگراههايبولونيا55000كاهش•

ميليون تن4/5حجم فعاليت

درصد47سهم ريل



نمونه هاي
موفق 

جهاني
مراكز 

لجستيك

هكتار360مساحت

نفر8000شاغلين

شركت150فعاالن

1985

ريل، جاده، آبراهه، فرودگاهدسترسي ايفاي نقش مفصلي در شبكه مراكز لجستيك آلمان•

كيلومتري با مركز شهر برمن2فاصله •

ه دولتهمگرايي شركت هاي توزيع و استفاده از كاميون هاي پاك با ياران•

سال10ميليون دالري در طول 200سرمايه گذاري •

نماينده از شركت هاي 4نماينده از شهر برمن، 3هيئت مديره شامل •
مستقر، يك نماينده از راه آهن آلمان،  و يه خبره حمل ونقل

درصديكاميونهاازبزرگراههايبرمن15كاهش•



نمونه هاي
موفق 

جهاني
مراكز 

لجستيك

1989

(كابزرگترين منطقه آزاد آمري)ايفاي نقش دروازه تجاري آمريكاي شمالي •

ميليارد دالر5/4عبور كاالهايي به ارزش بيش از •

درصدي بخش خصوصي95سهم •

ميليارد دالر11توليد ناخالص •

زرگ واحد مسكوني، بيمارستان، فرودگاه، مدرسه، منطقه ب6200داراي •
تجاري،  زمين هاي گلف و ورزشي، اماكن 

واحد كانتينري در سال در پايانه تركيبي700000جابجايي •

كيلومتر مربع69مساحت

نفر28000شاغلين

شركت170فعاالن

ريل، جاده و فرودگاهدسترسي


