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 چکیده

این نوشتار به عنوان گزارش پشتیبان تدوین الیحه پیشنهادي براي توسعه مراکز لجستیک شهري 

هاي بندي از زیرساختتهیه شده است. در این گزارش، ابتدا طبقه 1399در قالب بودجه سال 

 گري و توسعه مهمترینافزاري کشور ارایه شده و سپس تعاریف، وضعیت تولیسختتجاري 

سازي، توزیعی و مراکز ونقل و جابجایی، ذخیرههاي حملها به تفکیک زیرساختزیرساخت

لجستیک مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تاکید این متن بر موضوع مراکز لجستیک، 

ه شهري و شهري مورد برسی قرار گرفتتفکیک مرکز لجستیک برون ها بهتوسعه این زیرساخت

هاي پیشنهادي وزارت راه و شهرسازي براي مراکز لجستیک است. در این راستا، تعاریف و پهنه

شهري در قالب سند جامع لجستیک کشور تبیین شده است. به دلیل عدم وجود سازوکارهاي برون

چگونه تجربه از این مراکز در کشور و نقش این توسعه مراکز لجستیک شهري و نبود هی

ها در ساماندهی نظام توزیع کشور، ابتدا به معرفی و تشریح تجربیات جهانی مرتبط زیرساخت

پرداخته شده و سپس پیشنهاداتی در خصوص نحوه توسعه این مراکز در کشور ارایه شده است. 

 توسعه این مراکز، بودجه برآوردي جهت در نهایت، ضمن بررسی بسترهاي قانونی قابل ارتباط با

 پیشنهاد شده است. 1399اختصاص به این موضوع در الیحه بودجه سال 
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 تجاري هايزیرساختبندي طبقه
 

 شکیالتیت و فیزیکی هاي یک جامعه عبارتند از ساختارهاينامه آکسفورد، زیرساختطبق تعریف لغت

هاي تجاري (یا زیرساختاست. بر این اساس،  موردنیاز محیط یا جامعه یک در امور انجام براي که

 فیزیکی و تشکیالتی تعریفاي از ساختارهاي توان مجموعههاي پشتیبان تجارت) را میزیرساخت

هاي اقتصادي مرتبط با تجارت در جامعه مورد نیاز بوده و طیف وسیعی از نمود که به منظور فعالیت

د فیزیکی (موا هايگیرند. در واقع برقراري جریانافزاري را دربرمیافزاري و نرمهاي سختزیرساخت

 واسطهکشور به تامین هايزنجیره در مالی) و غیرفیزیکی (اطالعات و کاال)،

هاي تجاري زیرساخت  .شودمی تجاري ممکن هايزیرساخت

 توانند در مالکیت دولت و یا بخش خصوصی باشند. می

اري افزهاي تجاري سختبندي زیر از زیرساختبه طور کلی طبقه

 کشور قابل ارایه است:

 کارکرد اصلی این  :ونقل و جابجاییهاي حملزیرساخت

ونقل کاال و یا انتقال و جابجایی شتیبانی از حملها پزیرساخت

ونقل است. مهمترین مصادیق آن عبارتند از هاي حملآن بین شبکه

هاي هاي حمل ترکیبی، پایانهاي، پایانهها، خطوط ریلی، خطوط جادهبنادر تجاري، فرودگاه

 مرزي، خطوط لوله و ...

 ها، سیلوها، مخازن و دیگر انبارها، سردخانهها شامل این زیرساخت سازي:هاي ذخیرهزیرساخت

 خصوصی هستند. مهمترین شوند که در اختیار بخش دولتی یاسازي کاال میتاسیسات ذخیره

ها، گمرکات، تواند نقاط کلیدي همچون بنادر، فرودگاهها میهاي استقرار این زیرساختمحل

 و مصرف کاال باشد. ها و مراکز لجستیکی و یا در حاشیه مراکز تولیدپایانه

 وزیع و هاي تها عمدتا پشتیبانی از فعالیتکارکرد اصلی این زیرساخت هاي توزیعی:زیرساخت

اي و سایر واحدهاي صنفی هاي زنجیرهتوان به فروشگاهفروش کاالست که از جمله آنها می

نگ کاال، سورتیبندي و هاي عرضه مستقیم کاال، مراکز دستههاي پخش، نمایشگاهتوزیعی، شرکت

بار و مراکز عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي اشاره هاي صنفی، میادین میوه و ترهشهرك

 نمود.

، نامه آکسفوردطبق تعریف لغت

ــاخـت  هـاي یـک جـامعه    زیرسـ

ــاختارهاي  فیزیکی عبارتند از س

 مورا انجام براي که تشکیالتی و

 موردنیاز یطمح یا جامعه یک در

 است.
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 ونقل و محل تجمیعهاي حملتوان نقاط اتصال شبکه: مراکز لجستیک را میمراکز لجستیک 

یی جاونقل چندوجهی، تخلیه و بارگیري، جاب(حمل انواع خدمات لجستیکی اعم از خدمات پایه

ترل بندي، کنسازي و توزیع)، ارزش افزوده (تجمیع بار خرد، بستهبار و تغییر ناوگان، ذخیره

کیفی، بازرسی، تخلیه و بارگیري کانتینر، عملیات بار فله و بر عمومی غیر کانتینري، ترخیص 

ه عبارتی، ست. بو خدمات جانبی (بانکی، بیمه، اقامتی، مشاوره و ...) دان کاال، تعمیر وسایل نقلیه)،

سازي ونقل و جابجایی و ذخیرههاي حملتوان فصل مشترکی از زیرساختاین مراکز را می

 قلمداد نمود. 

این مراکز بر حسب گستره جغرافیایی فعالیت، گستره خدمات و حتی نوع کاالهاي تحت پوشش 

ز در جهان ین نوع مراکبندي استانداردي براي ابه انواع مختلفی قابل تقسیم هستند. اگر چه طبقه

بندي زیر وجود ندارد، اما وزارت راه و شهرسازي در سند آمایش مراکز لجستیک کشور، طبقه

 .1را از این مراکز ارایه داده است

 غالبا  حیطه فعالیت و گستره : مرکز لجستیکی که با باالترین سطح عملکردي،شهر لجستیک

به عنوان دروازه اصلی کشور فعالیت  صادرات مجدد)،ترانزیت و  واردات، المللی (صادرات،بین

ونقل حمل کند و با دارا بودن منطقه آزاد یا منطقه ویژه اقتصادي و دسترسی به حداقل سه شیوهمی

 .ونقل و تجارت داردنقشی اساسی در حمل

 تره گس داراي حیطه فعالیت و مرکز لجستیکی با ظرفیت و سطح عملکردي باال، :دهکده لجستیک

داراي بندر خشک و دسترسی پرظرفیت ریلی و  ترانزیت)، واردات، المللی (صادرات،غالبا بین

 هاي، جهت ترکیب، توزیع، تخلیه، بارگیري، نگهداري، خدمات ارزش افزوده، بازرسیايجاده

د. نمایهاي مرتبط گمرکی فعالیت میقانونی مربوط به جابجایی کاال و انجام تشریفات و کنترل

لیه، تختوزیع،  اي محصور در داخل دهکده لجستیک است که جهت ترکیب،بندر خشک منطقه

هاي هاي قانونی مربوط به جابجایی و انجام تشریفات و کنترلبازرسی بارگیري، نگهداري،

 .نمایدمیالمللی فعالیت گمرکی مرتبط با کاالهاي بین

 ه داراي پایان یطه فعالیت و گستره کشوري،مرکز لجستیکی داراي ح :پارك لجستیک عمومی

خدمات لجستیک شامل ترکیب، توزیع، تخلیه،  هاي کاالیی،که به انواع مختلف گروه چندوجهی،

                                                           
 )، وزارت راه و شهرسازي.1397مراکز لجستیک (سند آمایش  1
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هاي قانونی مربوط به جابجایی کاال و خدمات ارزش افزوده ارائه بارگیري، نگهداري، بازرسی

 .نمایدمی

 به اص هاي یک گروه کاالیی خرکز بر فعالیتپارك لجستیک تخصصی: مرکز لجستیکی با تم)

در حوزه توزیع، تخلیه، بارگیري، نگهداري و دیگر خدمات ارزش افزوده طور مثال کشاورزي) 

 .نمایدتخصصی گروه کاالیی فعالیت می

  مرکز لجستیک مرزي: مرکز لجستیک مرزي، مرکز لجستیکی است که در منطقه مرزي واقع است

کند. جستیک مورد نیاز را براي صادرات، واردات و ترانزیت فراهم میو امکانات و خدمات ل

گمرك، مرزبانی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفظ نباتات کشور و به طور کلی تمامی 

ربط در ورود و خروج کاال خدمات خود را به طور متمرکز و یکپارچه در این هاي ذيسازمان

 .کنندمرکز ارائه می

کز فوق، مراکز لجستیکی با کارکردهاي ارایه خدمات براي مراکز تولید و مصرف کاال عالوه بر مرا

ي صنعتی هاتوان مراکز لجستیکی براي شهركنیز قابل تعریف هستند. به طور مثال از این جمله می

 و یا مراکز لجستیکی شهري (مراکز توزیع شهري) اشاره نمود. 

ی هایی است که یا اساسا متعلق به بخشی دولتعمدتا بر زیرساختبا عنایت به اینکه تاکید این گزارش 

ــتیبانی ــعه آنها به جهت نقش پشـ ز هاي تامین و توزیع کاال و نیکننده فعالیتیا عمومی بوده و یا توسـ

توانند هاي ذیل میحمایت دولت هســتند، زیرســاخت هاي تنظیم بازار، مورد توجه واجراي ســیاســت

 ند:ها باشواجد این ویژگی

 اي و بنادر تجاري، خطوط ریلی، خطوط جاده ونقل و جابجایی:هاي حملزیرساخت

 ها.فرودگاه

 هاي متعلق به نهادهاي دولتی.عمدتا زیرساخت سازي:هاي ذخیرهزیرساخت 

 هاي عرضه هاي صنفی، نمایشگاهبار، شهركمیادین میوه و تره هاي توزیعی:زیرساخت

ه هاي عرضاندازي زیرساختتقیم محصوالت کشاورزي (راهمستقیم کاال و مراکز عرضه مس

هاي اصناف)، بازارهاي عرضه برداران توسط شهرداري)، (اتاقو نظارت بر فعالیت بهره

 اندازي و نظارت توسط سازمان تعاون روستایی ایران) و ... .محصوالت کشاورزي (راه

 :مرکز کی عمومی و تخصصیپارك لجستی شهر لجستیک، دهکده لجستیک، مراکز لجستیک ،

 لجستیک شهري.
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 هاي تجاري در کشورتوسعه زیرساخت

 

 بندي فوق بههاي اشاره شده در تقسیمهاي دولت در توسعه مهمترین زیرساخترویکردها و سـیاسـت  

 شرح ذیل است.

 نقل و جابجایی و حمل هايزیرساخت -1-1
وزارت راه و شهرسازي است که بر اساس نقل و جابجایی کشور  و هاي حملمتولی اغلب زیرسـاخت 

ــعه آنها میهاي خود (از جمله برنامه جامع حملرویکردها و برنامه هاي پردازد که پروژهونقل) به توسـ

هاي برون شهري هاي توسعه ریل، جادهاي مختص به خود را دارند. عموما پروژهمربوطه ردیف بودجه

اي وزارت ســـرمایه دارایی تملک هايبوده و در قالب طرح اي برخوردارها از ردیف بودجهو فرودگاه

 لونقحمل زیربناهاي توسعه و ساخت تخصصی مادر راه و شهرسازي و نهادهاي وابسته اعم از شرکت

ها و ناوبري اي، شرکت فرودگاهونقل جادهآهن ج.ا.ا، سازمان راهداري و حملکشور، شرکت سهامی راه

ــهر فرودگاهی ا  ــرکت ش ــازمان بنادر و  مام خمینی ره و ... لحاظ میهوایی، ش ــوند. به دلیل اینکه س ش

هاي توسعه زیرساختی بنادر معموال مشمول ردیف اي است، پروژهدریانوردي یک سازمان درآمد هزینه

  شود.بودجه نمی
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 سازيهاي ذخیرهزیرساخت -1-2

ــاخت ــی هاي ذخیرهزیرس ــوص ــازي، در اختیار طیف متنوعی از فعالین بخش خص و برخی بازیگران  س

ها دولتی است و لذا هر نهادي متناسب با نیازهاي حوزه تحت تولی خود اقدام به توسعه این زیرساخت

کند. به طور خاص وزارت صـنعت، معدن و تجارت عنوان متولی صدور مجوز و نظارت بر فعالیت  می

ادر تخصصی بازرگانی سـازي متعلق به شـرکت م  سـازي اسـت. اما مراکز ذخیره  هاي ذخیرهزیرسـاخت 

معدن و  هاي زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت،ها و شرکتدولتی ایران و سـازمان 

 تجارت داراي بودجه خاص خود هستند.
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 هاي توزیعیزیرساخت -1-3

هاي توزیعی مشمول موضوع این گزارش اول، مهمترین زیرساخت بندي ارایه شده در بخشطبق تقسیم

ــاورزي. رویکرد و نقش دولت در  از میادین میوه و تره عبارتند ــوالت کش ــه محص بار و بازارهاي عرض

 هاي فوق متفاوت است که به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.توسعه هر یک از زیرساخت

 
 

ــهرداريمیادین میوه و تره دلیل نیاز کمتر براي تدارك زمین کنند و بهفعالیت می هابار تحت نظارت شـ

ها، نقش مهمی را در کاهش ها، تامین کاال از منابع دسـت اول و کمتر شدن تعداد واسطه براي ایجاد آن

کنند. شایان ذکر قیمت تمام شـده محصــوالت کشاورزي ایفا می 

تامین زیرســاخت عرضــه و نظارت بر  اســت فقط وظیفه 

ــهرداريعملکرد فعـالیت بهره  ها بوده و برداران برعهده شـ

برداران با شــرایط مشــخص شــده در قالب حق ورود بهره

ــورت می  بهره پذیرد. برداري موقـت (از امـاکن) موجود صـ

ند کنمی یرســانخدمات یبار در ســطوح مختلفو تره وهیم نیادیم

همچون مســاحت، حوزه نفوذ و نوع خدمات (تنوع  ییاهکه با توجه به مولفه

ــل دانیهمچون م ییها) به گروهیو نوع خدمات جانب هايکـاربر  (اقماري)، بازار ثابت و بازارچه  یاصـ

 .1شوندمی يبند) دسته3تا  1 يبند(و رتبه يامحله

زارت صنعت، معدن و تجارت بار در شهر تهران، واندازي میادین میوه و ترهبا عنایت به تجربه موفق راه

 هاي کشور (نامه شمارهبار در همه استاناندازي میادین میوه و ترهاي مبنی بر لزوم راهنامهبا ابالغ بخش

ــوبه هیات وزیران مورخ 19/9/1398در مورخ  251139/60 در این رابطه،  1/11/1374) و مطابق با مص

را به طور ویژه در دستور کار ستاد تنظیم بازار استان یا  از کلیه استانداران درخواست نموده این موضوع

 .هاي استانی دیگر قرار دهندکارگروه

  

                                                           
 بار تهرانسازمان میادین میوه و تره 1
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 ي)محصوالت کشاورز میعرضه مستق کشاورزي (مراکز محصوالتبازارهاي عرضه  -1-3-1

ها و باراندازها در سرتاسر ها، بازارچهتوسعه مراکز عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي در قالب مجتمع

در دستور کار سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران (ذیل وزارت جهاد کشاورزي) قرار دارد. هدف کشور 

ها در توزیع محصوالت کشاورزي و امکان عرضه محصوالت اصلی از توسعه این مراکز، کاهش واسطه

رتبط و مهاي تولیدي ها، تشکلبرداران این مراکز تعاونیبا قیمت و کیفیت مناسب است. مهمترین بهره

اي که قادر باشد محصوالت خود را به صورت مستمر و مستقیم عرضه کند هستند. توسعه کنندههر تولید

مراکز فوق از طریق تدوین اساسنامه و با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه در دست اقدام است. 

ان و ... در حال احداث هایی چون تهران، قزوین، همدتعدادي از این مراکز در شهرهاي مختلف استان

برخی شهرهاي  اند. همچنین پیشنهاد ایجاد این مراکز در مناطق جدیدبوده و یا آغاز به فعالیت کرده

هاي ذیربط کشور نظیر سنندج نیز از سوي سازمان تعاون روستایی استان مربوطه به شهرداري و دستگاه

 .1ارایه شده است

  

                                                           
 وبسایت وزارت جهاد کشاورزي 1
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 مراکز لجستیک -1-4
مراکز لجستیک در طیف متنوعی از کارکردها و سطوح جغرافیایی مورد پوشش قابل چنانچه اشاره شد 

شهري و تعریف هستند. بر این اساس، در این گزارش مراکز لجستیک به تفکیک مراکز لجستیک برون

شهري مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص مراکز لجستیک شهري، با توجه به اینکه این مراکز 

اي براي توسعه آن وجود نداشته و حتی ور کار دولت قرار نداشته است، هیچگونه برنامهتاکنون در دست

ش تري در این گزارتر و جزئیها به طور دقیقمتولی آن نیز مشخص نیست. لذا توسعه این زیرساخت

 .است مورد توجه قرار گرفته

 مراکز لجستیک برون شهري -1-4-1
داشته و نهادهاي مختلفی اعم از وزارت راه و شهرسازي، شهري ماهیت بین بخشی مراکز لجستیک برون

وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك ج.ا.ا و ... در توسعه آنها دخیل هستند. توسعه این مراکز عمدتا 

اندازي ستاد اقدام به راه 1397شود و این وزارتخانه در سال توسط وزارت راه و شهرسازي دنبال می

پهنه  58ین سند آمایش مراکز لجستیک کشور نمود. طبق سند مزبور، تعداد مراکز لجستیک کشور و تدو

در کشور براي ایجاد این مراکز پیشنهاد شده و نوع کارکرد این مراکز نیز مشخص شده است. بر این 

 لجستیک پارك 18 عمومی، لجستیک پارك 12 لجستیک، دهکده 14 لجستیک، شهر 4اساس ایجاد 

ک، هاي مربوط به شهر لجستیبینی شده است. پهنهدر کشور پیش مرزي لجستیک مرکز 10 و کشاورزي

هاي لجستیک و یابی هابدهکده لجستیک و پارك لجستیک عمومی از مدل ریاضی یکپارچه مکان

ن شده هاي مستقل تعییهاي مرکز لجستیکی مرزي نیز با روشهاي پارك لجستیک کشاورزي و پهنهپهنه

 .1است

هاي وزارت راه و شهرسازي، بخش تبر اساس سیاس

دولتی در توسعه مراکز لجستیک تنها نقش تامین 

اي تا مرکز مورد زیرساخت (اتصاالت ریلی و جاده

نظر) و زمین مورد نیاز (در قالب قراردادهاي 

بلندمدت و بدون واگذاري زمین، به جز در مواردي 

که زمین متعلق به خود بخش خصوصی باشد) این 

                                                           
 )، وزارت راه و شهرسازي1397سند آمایش مراکز لجستیک ( 1
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بر عهده خواهد داشت. در رویکرد فعلی این وزارتخانه، واگذاري زمین براي جلوگیري از ایجاد مراکز را 

انحصار و مسائل مشابه مد نظر نیست، مگر در مواردي که خود بخش خصوصی صاحب زمین باشد. در 

هاي متقاضی احداث مراکز برداري از زمین در قالب قراردادهاي بلندمدت به شرکتعوض حق بهره

ستیک اعطا خواهد شد. بدین ترتیب بازیگران بخش خصوصی توسعه این مراکز را بر عهده خواهند لج

ها واگذار خواهند نمود. این سازوکار گرفت و سپس آنها را به اپراتورهاي متقاضی استفاده از زیرساخت

 .1هاي مسئول در مناطق ویژه استبسیار مشابه سازوکار سازمان

، هزینه ایجاد هر مرکز لجستیکی 1399ارت راه و شهرسازي براي بودجه سال طبق الیحه پیشنهادي وز

 گذاري بخشمیلیارد ریال برآورد شده که به منظور ایجاد جذابیت براي سرمایه 10,000-15,000حدود 

میلیارد ریال) مستقیما توسط دولت  3000-4000خصوصی، پیشنهاد شده یک چهارم این میزان (

مرکز است. بدین ترتیب  5الزم به ذکر است که پیشنهاد این وزارتخانه، ایجاد ساالنه گذاري شود. سرمایه

میلیارد ریال برآورد  15,000-20,000معادل  1399بودجه مورد نیاز براي توسعه این مراکز در سال 

 گرفتهاي براي ایجاد این مراکز در نظر کل کشور، ردیف بودجه 1399شود. البته در الیحه بودجه سال می

 .2نشده است

معدن و تجارت نیز توسعه مراکز لجستیکی را ذیل برنامه ساماندهی  عالوه بر این، وزارت صنعت،

هاي تامین مورد توجه قرار داده که البته اقدام عملی در این زمینه صورت لجستیک تجاري و زنجیره

 و کوچک صنایع سازمانر این، نگرفته و ابتکار عمل در اختیار وزارت راه و شهرسازي است. عالوه ب

رسانی حمایت از توسعه نوع دیگري از مراکز لجستیکی با کارکرد خاص خدمت ،ایران صنعتی شهرکهاي

سازمان را مد نظر قرار داده است.  پوشش تحت اقتصادي ویژه مناطق و صنعتی نواحی و هاشهركبه 

 مراکز این احداث به مربوط ضوابط و شرایط تعیین ستورالعملتنها اقدام سازمان در این زمینه، ابالغ د

 .3کندبوده و سازمان هیچگونه حمایت مستقیم و مالی از ایجاد این مراکز نمی

هاي لجستیک کشاورزي با نظام توزیع، در این بخش به تشریح بیشتر این با توجه به ارتباط خاص پارك

توزیع، تخلیه، ه منظور ارایه خدمات هاي پرداخته خواهد شد.چنانچه اشاره شد، این مراکز بپارك

                                                           
اندازي هستند. هن در حال راهآحاضر مراکز لجستیکی در نقاطی چون یزد (پیشگامان یزد)، تبریز (سهالن) با همکاري شرکت راه در حال .1

 گذار در حال طی شدن است.همچنین در اصفهان، زاهدان، کرمانشاه و قم نیز مراحل جذب سرمایه
 استعالم از وزارت راه و ترابري 2
 هاي صنعتیسازمان صنایع کوچک و شهرك 3
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در حوزه تخصصی محصوالت کشاورزي تعریف افزوده  ظبارگیري، نگهداري و دیگر خدمات ارزش

کاهش ضایعات محصوالت  لجستیک کشاورزي، هايیکی از مهمترین دالیل ایجاد پاركاند. شده

واسطه ه طبیعتا اثرات مثبتی بهها این محصوالت است کدر طول زنجیره تامین و تجمیع جریانکشاورزي 

ها در زنجیره تامین و افزایش کیفیت محصوالت هاي ناشی از مقیاس، کاهش هزینهگیري از صرفهبهره

 عرضه شده به دنبال خواهد داشت.

، بر محصوالت باغی اهرسانی این پاركتمرکز خدمات ،مطالعات سند مراکز لجستیک کشوربر اساس 

هاي لجستیک پهنه پیشنهادي براي ایجاد پارك 18است. محصوالت جالیزي جات و سبزیجات، صیفی

هاي خراسان شمالی و رضوي، مازندران، گلستان، گیالن، ها از استانکشاورزي، شامل برخی شهرستان

تهران، قزوین، زنجان، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، ارومیه، همدان، اصفهان، خوزستان، فارس، 

هایی نظیر مازندران (جویبار)، کرمان مراحل ایجاد این مراکز در استان شوند.ان میکرمان و هرمزگ

 (جیرفت)، زنجان در حال طی شدن است.

 شد: متصوردر کشور  هاي لجستیک کشاورزيتوان براي پاركزیر را میاصلی هاي نقش به طور کلی،

 هاي کشاورزيداران، شهرك، گلخانهدریافت محصوالت از تولیدکنندگان (اعم از کشاورزان، باغداران 

دمات بندي و دیگر خسازي، سورتینگ، بستهاي و دیگر تولیدکنندگان) و ارایه خدمات ذخیرهگلخانه

توانند نقش پررنگی را در این مراکز ایفا نموده ها میارزش افزوده براي آنها که در این راستا تعاونی

 آنها صورت گیرد. تواند توسطها میو حتی اداره این پارك

  تجمیع و ارسال محصوالت به نقاط تقاضا در منطقه محل استقرار و دیگر نقاط کشور اعم از میادین

ارهاي وکبار و مراکز عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي مستقر در حاشیه شهرها، کسبمیوه و تره

 غذایی و ...متقاضی در شهرها (اعم از هورکا و اصناف مرتبط)، صنایع تبدیلی و مواد 

 1صادرات محصوالت کشاورزي، تحت برند خاص. 

ها و کاهش قیمت عرضه این محصوالت الزم به ذکر است که این مراکز موجب کاهش حضور واسطه

در بازارهاي داخلی خواهند شد، مگر در مواردي که وجود واسطه به جهت ایجاد ارزش افزوده ضروري 

 باشد.

                                                           
 که توسط یک شرکت خصوصی در استان مازندران در حال احداث است. روماك يت کشاورزالصادرات محصو انهیو پا کیمرکز لجستمانند  1
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 مراکز لجستیک شهري -1-4-2
ک شهري با هدف دستیابی به کارایی بیشتر در لجستیک شهري، در تعدادي از شهرهاي مراکز لجستی

اند. ) ایجاد شده2UCC) و مراکز ادغام شهري (1UDCاروپا و ژاپن، با عناوینی چون مراکز توزیع شهري (

 اوکارهاي فعال در شهرهکنندگان و کسبها بستري براي همکاري بین صاحبان بار، حملاین زیرساخت

هاي کاالیی به مقصد و از مبدا شهرها را ایجاد ها) هستند که امکان ادغام جریانفروشی(اغلب خرده

. در نتیجه فعالیت این مراکز، تعداد سفرها براي تحویل بار در شهرها کاهش یافته و در نتیجه 3کنندمی

اي ههاي سیستمیژگییابد. یکی از مهمترین وها کاهش میترافیک و آلودگی هواي ناشی از تحویل

لجستیک شهري سنتی، مقیاس کوچک بارهایی است که باید تحویل شوند. این امر موجب عدم استفاده 

ی، این تشود. مراکز لجستیک شهري با اجرا نمودن سیستم تحویل مشارککامل از ظرفیت وسایل نقلیه می

 .4ددهنناکارایی را کاهش می

دي به این سو، در کشورهاي نظیر آلمان، سوئیس، فرانسه، هلند، میال 1970ایجاد این مراکز از دهه 

                                                           
1 Urban Distribution Centers 
2 Urban Consolidation Centers 
3 BESTUFS (2007): Best practice update 2007 Part I. Road pricing and urban freight transport. Urban freight platforms. 
BESTUFS, Deliverable D2.3 Part I, www.bestufs.net. 
4 McKinnon, A. (1998a): International Review of Urban Transhipment Studies and Initiatives. Foresight 
Programme, UK Government. 
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الیت چنین فع پرتقال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان و باالخره ژاپن مورد توجه قرار گرفته است.

و  هاي ناشی از مقیاسگیري از صرفهمراکزي عالوه بر افزایش کارایی شبکه توزیع کاال بواسطه بهره

هاي کاالیی، منافع مهمی همچون کاهش ترافیک و آلودگی هواي شهرها به واسطه انتجمیع بهینه جری

بررسی تجربیات جهانی نشان  ساماندهی و کاهش میزان تردد وسایل نقلیه باري در شهرها را دربر دارد.

 ندي وبهایی هستند. تقسیمها و کارکردها داراي تفاوتدهد که مراکز لجستیک شهري از نظر ویژگیمی

 :1هاي مهم این مراکز در زیر آورده شده استتشریح ویژگی

 :تواند براي ارایه خدمات تحویل کاال به مراکز لجستیک شهري می محدوده جغرافیایی تحت پوشش

یک مرکز خرید، یک خیابان، یک منطقه از شهر و یا کل شهر ایجاد شوند. در تعیین محدوده تحت 

فایده مد نظر قرار گیرد. بررسی تجربیات کشورهاي اروپایی -هزینهپوشش توسط مرکز باید معیار 

دهد که نظیر فرانسه، آلمان، موناکو، هلند، پرتغال، اسپانیا، سوئد و سوئیس و کشور ژاپن نشان می

 50مراکز لجستیکی با گستره پوشش کل یا بخش بزرگی از شهر، عمدتا در شهرهاي با جمعیت بین 

نفر (شامل شهرهاي بزرگی چون آمستردام، فرانکفورت، زوریخ و موناکو) ایجاد میلیون  1هزار نفر تا 

اند. اما استقرار مراکز لجستیکی با گستره پوشش مرکز یا منطقه محدودي از شهر، در طیف شده

توکیو و پاریس)، شهرهاي بزرگ (مانند استکهلم و گوتنبورگ  شهرها  (مانند برلین،متنوعی از کالن

در پرتغال) مشاهده  وراو ا ایتالیدر ا ناهیاوترخت در هلند) و شهرهاي کوچکتر )مانند سدر سوئد و 

 شود.می

 دهی آنها کل یا بخش بزرگی از یک شهر را مراکز لجستیکی که محدوده خدماتاستقرار:  محل

یابند. اي اصلی استقرار میهاي جادهشود، عموما در خارج از شهرها و در نزدیکی شریانشامل می

، کنندرسانی میتري خدماتاما آن دسته از مراکز لجستیکی که به مرکز شهر و یا مناطق محدود

ه در پاریس ک» ال روشل«ممکن است در داخل شهر نیز مستقر شوند. به طور مثال مرکز لجستیک 

ر اشود، در مجاورت ایستگاه قطمحدوده پوشش خدمات آن شامل منطقه مرکزي و تاریخی شهر می

و بافت تاریخی این شهر واقع شده است. در برخی موارد نیز این مراکز در واقع بخشی از یک مرکز 

المللی هستند که به دلیل دسترسی مناسب به شهر و تجمع حتی بین ایبا کارکرد ملی  جستیکل

                                                           
 همان منبع 1

R.J.H Al-Hindawi, (2019), Urban Distribution Centres: International Models, Applicability to the Inner 
City of Melbourne, PhD Thesis, RMIT University. 
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کی من که یاند. به عنوان مثال بخشی از دهکده بار برشده اندازيامکانات لجستیکی، در آن محل راه

ترین و مجهزترین مراکز لجستیک در آلمان است، به عنوان یک مرکز لجستیک شهري از قدیمی

 کند. می عالیتف

 دهد بخش قابل توجهی از جامعه هدف مورد ها نشان میبررسیهدف مورد پوشش:  جامعه

ها، ها، کتابفروشیفروشیوکارهاي هورکا، عمدهها هستند. همچنین کسبفروشیپوشش این مراکز، خرده

ین ا هدفتوانند در زمره جامعه وکارها و منازل میها نظیر کسبکنندگان بستهها و نیز دریافتداروخانه

نی اي از مواد غذایی و آشامیدمراکز قرار گیرند. اقالم مورد توزیع از مراکز لجستیک شهري، طیف گسترده

تحویلی  هايترونیکی و تجهیزات اداري، دارو، بستهو سایر کاالهاي مصرفی پرگردش، پوشاك، لوازم الک

و سرد از این مراکز به دلیل  نجمدشود. الزم به ذکر است که توزیع مواد غذایی مو غیره را شامل می

هاي متعدد هزینه باالي تجهیزات لجستیکی مورد نیاز و امکان فسادپذیري در نتیجه تخلیه و بارگیري

 چندان مرسوم نیست. 

 سازي هاي متفاوتی از خدمات ذخیرهخدمات مورد ارایه، ترکیبرایه شده در مراکز: ا خدمات

داك یا انبار عبوري )، مدیریت و پایش موجودي و برونسپاري شده، توزیع (بخصوص خدمات کراس

م ها به لحاظ کمیت و کیفیت و اعالانتقال اطالعات به فروشندگان، لجستیک معکوس ، بررسی محموله

 فروشیمشتري در صورت مشاهده عدم انطباق و انواع خدمات داراي ارزش افزوده براي خردهبه  بلیق

سازي جهت نمایش محصول براي هاي بزرگ، نصب برچسب قیمت، آمادهنظیر افزوده بازکردن بسته

 هايگیرد. همچنین خدمات تحویل درب منزل و تحویل سفارشجذب مشتریان و مانند آن را دربرمی

 شوند.در اغلب این مراکز ارایه می نیز ستیپ

 ها در ایجاد این مراکز در طیفی از دخالت نقش دولت ها در ایجاد و فعالیت مراکز:دولت نقش

گیرد. به عنوان مثال در مراکز لجستیکی شهرهاي فوکوئوکا (ژاپن) و کاسل حداقلی و حداکثري قرار می

ل، نقطه مقاب راي فعالیت در این مراکز بوده است. دآوردن بازیگران بر(آلمان) نقش دولت تنها گردهم

در شهر موناکو شهرداري که مالکیت مرکز لجستیک را در اختیار دارد، اجراي عملیات از این مرکز را 

هاي مستقیم در شهرها (خارج از ها واگذار کرده و همزمان تحویلطی قرارداد پیمانکاري به شرکت

هاي ابتدایی در سال هادولتهاي مالی توسط کرده است. ارایه کمککانال مرکز لجستیک) را محدود 

مدت و بلندمدت این مراکز به لحاظ اندازي این مراکز مرسوم است، اما انتظار این است که در میانراه

اي و ایجاد جذابیت هاي هزینهها در راستاي پوشش نیازمنديمالی مستقل شوند. ارایه این کمک
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 ضروري است. اغلبخش خصوصی جهت فعالیت در این مراکز، اقتصادي براي ب

 از بررسی تجربیات اداره مراکز لجستیکی در کشورهاي اروپایی و ژاپن، چهار عملیاتی:  ساختار

نوع ساختار عملیاتی براي این مراکز قابل تشخیص است. نوع اول، مالکیت و اداره توسط یک اپراتور 

گذاري مشترك بین ور مستقیم است. نوع دوم شامل سرمایهخصوصی در قالب پیمانکاري یا به ط

شود (مانند فوکوئوکا در ژاپن و شهرهاي کلن، کاسل و اشتوتگارت در آلمان). هاي خصوصی میشرکت

گذاري خصوصی است که به عنوان مثال در کشور ایتالیا و در قالب سرمایه -نوع سوم، مشارکت دولتی

در  .ستهاي حمل بزرگ مرسوم ابازرگانی، سایر موسسات و شرکت هايمشترك بین شهرداري، اتاق

هاي نهایت، نوع چهارم مالکیت کامال دولتی است که در آن شهرداري مالک مرکز بوده و آن را به شرکت

 دهد (نظیر پاریس در فرانسه، ماالگا در اسپانیا و موناکو).خصوصی جهت فعالیت اجاره می

 هاي لجستیکی به طور داوطلبانه و بر اساس ب تجربیات موجود، شرکتدر اغلتنظیمی:  سازوکارهاي

کنند و دولت اجباري در این زمینه قرار نداده است. منافع خود در مراکز لجستیکی شهري فعالیت می

 مرکزهاي لجستیکی که خارج از کانال هایی را براي شرکتها محدودیتاما در مواردي شهرداري

 دهند تا جذابیت استفاده از این مراکز براي فعالین لجستیکی افزایشد قرار میکننلجستیک فعالیت می

ه ها، وزن وسیلتوان به ایجاد محدودیت در پنجره زمانی تحویلیابد. به طور مثال در این زمینه می

نقلیه، محدودیت سرعت، ممنوعیت استفاده از وسایل نقلیه آالینده یا بزرگ در برخی شهرهاي هلند 

 ه نمود.اشار

 پیشنهاداتی در خصوص توسعه مراکز لجستیک شهري در ایران -1-4-2-1
با توجه به بررسی تجربیات ایجاد مراکز لجستیک شهري در شهرهاي مختلف اروپایی و ژاپن، برخی 

 ها در خصوص توسعه این مراکز در ایران قابل ارایه است:توصیه

ها در با توجه به نقشی که قرار است این زیرساخت نهاد متولی پیشنهادي و سایر نهادهاي ذینفع: •

شود وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهبود و ارتقاي نظام توزیع کشور ایفا کنند، پیشنهاد می

ها، وزارت راه و شهرسازي، عنوان متولی اصلی توسعه این مراکز تعیین شود. همچنین شهرداري

دولتی و  ،یهاي اصناف، و دیگر نهادهاي عموماتاق ،يهاي بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزاتاق

 هاي خصوصی از جمله نهادهاي با قابلیت ایفاي نقش محوري در توسعه این مراکز هستند.تشکل

با توجه به جدید بودن مفهوم مراکز لجستیک شهري و تفاوت رویکردهاي  قانونی: سازوکارهاي •
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هیچ سازوکار قانونی و تنظیمی در خصوص توسعه آنها وجود ندارد. لذا ضروري است  آنها،

 هاي الزم در این خصوص تدوین گردد. استانداردها، ضوابط و دستورالعمل

دهی یجاد مراکز لجستیک شهري با هدف خدماتبا توجه به تجربیات جهانی، ا پیشنهادي: هايپهنه •

تواند در کالنشهرهاي کشور مد نظر قرار گیرد به مناطق مرکزي شهرها و مناطق تجاري عمده، می

 بهدهی (به عنوان مثال محدوده بازار تهران). همچنین ایجاد مراکز لجستیک شهري با هدف خدمات

ه با مشکل ازدحام و آلودگی ناشی از جابجایی تواند در سایر شهرهاي بزرگ کشور ککل شهر، می

روزانه بار مواجه بوده و یا داراي بافت تاریخی و متراکم (نظیر یزد و کاشان) هستند مورد توجه قرار 

 مراکز باید نگیرد. در هر صورت ارایه یک نسخه واحد براي تمامی شهرها ممکن نبوده و توسعه ای

 هاي خاص ومصرف و سرانه مصرف هر کاال، نیازها و ویژگی نزایم ،یتیجمع يهابا توجه به کانون

 سنجی در هر شهر صورت گیرد.بر اساس نتایج امکان

هاي عواملی مهمی چون دسترسی به زمین با قیمت مناسب و میزان آثار ناشی از فعالیت :یابیمکان •

هري اکز لجستیک شیابی مرلجستیکی این مراکز بر مناطق مسکونی و تجاري مجاور باید در مکان

 زمورد توجه قرار گیرند. اما با توجه به گران بودن و دشواري تخصیص زمین مناسب در بسیاري ا

کالنشهرها و شهرهاي بزرگ، استقرار این مراکز در حاشیه شهرها قابل توصیه است. از سوي دیگر، 

ه عنوان مرکز هاي جدید و حتی متمرکز در یک مکان بممکن است لزومی به ایجاد زیرساخت

 هاي موجود که در مالکیتلجستیک شهري وجود نداشته باشد. بدین معنا که استفاده از زیرساخت

اجراي  ریزي ولجستیکی هستند، به شرط تعریف یک نظام همکاري متمرکز براي برنامه زیگرانبا

 پذیر باشد.تواند توجیهعملیات دریافت و توزیع کاال به صورت تجمیع شده می

توانند در زمینه ارایه خدمات توزیع کاال و سایر مراکز لجستیکی شهري می قابل پیشنهاد: بردهايکار •

 هاي پخشعنوان مثال در قالب همکاري شرکتها (بهخدمات ارزش افزوده مرتبط به خواربارفروشی

کاري اي (در قالب همهاي زنجیرهها)، هورکا، فروشگاهشده به فروشگاههاي تجمیعبراي تحویل

ها فروشیها و سایر خردهفروشیعمده شده از مرکز)،هاي تجمیعکنندگان براي انجام تحویلتامین

، لوازم مصرفی اداري و مانند آن فعالیت کنند. در سمت دیگر زنجیره، هایی چون پوشاكدر حوزه

القوه ذینفعان ب انعنوتوانند به هاي صنفی نیز میهاي صنعتی و مجتمعشهرك هاي کشاورزي،شهرك

 این مراکز جهت توزیع محصوالت در شهرها، مد نظر قرار گیرند.

با توجه به  هاي مشابه:بار و زیرساختمکمل مراکز لجستیک شهري و میادین میوه و تره نقش •
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هاي عرضه کاال نظیر میادین کارکردهاي متفاوت مراکز لجستیک شهري و دیگر زیرساخت

ر توانند به عنوان مکمل یکدیگعرضه مستقیم محصوالت کشاورزي، این دو می بار یا مراکزوترهمیوه

زیع بار شبکه توو تره . در صورت استقرار مراکز لجستیک شهري در مجاورت میدان میوهدعمل کنن

تواند براي تحویل سفارشات مشتریان میادین به صورت ادغام شده در نقاط مد نظر این مراکز می

بار اندازي مراکز لجستیک شهري در میادین اصلی میوه و ترهگزینه دیگر، راهار گیرد. مورد استفاده قر

بار، جهت ارایه خدمات توزیع حاشیه کالنشهرها، به عنوان مرکز توزیع تخصصی شهري میوه و تره

هاي روشیبارفادغام به مشتریان میادین است. بدین ترتیب مشتریان عمده میادین، نظیر میوه و تره

اي هسطح شهر و میادین کوچکتر داخل شهرها بدون نیاز به مراجعه مرتب به میدان اصلی، در زمان

 مشخص سفارشات خود را توسط ناوگان این مرکز توزیع دریافت خواهند نمود. 

ر که با توجه به مساحت د مودبار شهر تهران اشاره نو تره وهیم يمرکز دانیتوان به مبطور نمونه می

هکتار  13تهران با مساحت  ییموادغذا يمجتمع بنکدار جادیهکتاري این میدان و لزوم ا 270حدود 

واند تایجاد مرکز لجستیک شهري می ،يشهردار یهاي ساماندهاز طرح یکیدر میدان مزبور، به عنوان 

به منظور ارایه خدمات توزیع به میدان مرکزي و مجتمع مد نظر قرار گیرد. الزم به ذکر است که این 

مستقر در مناطق یازده و دوازده تهران (نظیر محمدیه،  یرسته صنف 11شامل انتقال بالغ بر  طرح

هاي ن با توجه به برنامه انتقال خشکبارفروشیشود. همچنیمولوي و غیره) به مکان مورد نظر می

غ بار شهر اصفهان با مساحت بالو تره وهیم يمرکز انشهر اصفهان از مناطق صارمیه و ولیعصر به مید

ان است زم یهیهکتار، ایجاد مرکز لجستیکی در مجاورت این میدان قابل توصیه است. بد 190بر 

وده تره بار متفاوت ب دانیشکبار با اقالم عرضه شده در محبوبات و خ ،ياقالم خواربار يمراجعه برا

 طرح است.  نیا ياجرا تیمراجعه مز يبرا یتفاوت زمان نیو ا

به دلیل عدم وجود تجربه قبلی در کشور و نو بودن مفهوم مراکز لجستیک شهري  توسعه و اداره: مدل •

وکار شود سازگر، پیشنهاد میاز یک سو و عدم مطلوبیت مالکیت دولت براي این مراکز از سوي دی

خصوصی براي توسعه این مراکز مد نظر قرار گیرد. بر اساس تجربیات جهانی  -مشارکت عمومی

قاد گذاري مشترك با مشارکت طرفین و انعتواند در قالب سرمایه(نظیر کشور ایتالیا) این سازوکار می

 بسترهاي قانونی تعریف شده براي ارایه نامه اجرایی با بازیگران این حوزه شود. با توجه بهموافقت

 ايههاي پخش، شرکتخدمات لجستیکی در سطح شهرها، بازیگران لجستیکی همچون شرکت

ونقل بار کننده خدمات ایستگاهی حملهاي ارائهونقل بار شهري و حومه و شرکتمدیریت حمل
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هاي ) و شرکت11394ونقل باري شهري و حومه، شهري و حومه (طبق دستورالعمل مدیریت حمل

توانند در اداره و ارایه خدمات از مراکز لجستیک شهري ایفاي نقش پست سریع و خدمات پستی می

هاي تجهیز و عملیات این تواند از طریق تامین و پرداخت بخشی از هزینهکنند. همچنین دولت می

 ند.ین مراکز اطمینان حاصل کپذیري اقتصادي و استمرار فعالیت امراکز تا مدت زمان معین، از توجیه

کنندگان خدمات توزیع و تحویل از به منظور افزایش جذابیت جهت فعالیت ارایه تنظیمی: اقدامات •

هاي فعال در این مراکز و ها و امتیازات را به شرکتتواند اعطاي مشوقمراکز لجستیکی، دولت می

 ی. برخهدراکز در شهرها مد نظر قرار دها براي عملیات توزیع خارج از این مایجاد برخی محدودیت

ها، وزن وسیله نقلیه، مطرح شده در تجربیات جهانی، شامل ایجاد محدودیت در زمان تحویل ودیاز ق

 شوند.محدودیت سرعت و ممنوعیت استفاده از وسایل نقلیه آالینده یا بزرگ می

  

                                                           
 هاي کشور.ها و دهیاريسازمان شهرداري 1
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 شهريبسترهاي موجود در قوانین و مقررات براي ایجاد مراکز لجستیک  -1-4-2-2
اگر چه هیچ نوع سازوکار قانونی که به صراحت به موضوع توسعه مراکز لجستیک شهري پرداخته باشد 

وسعه کننده نیاز به تتوانند به عنوان بسترهاي قانونی توجیهوجود ندارد، اما برخی قوانین و مقررات می

 رت مد نظر قرار گیرند:این مراکز در کشور و ارتباط آن با حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجا

 :یاقتصاد مقاومت يهااستیس •

 نظارت بر بازار يهاوهیش يو روزآمدساز يگذارمتیو ق عینظام توز يسازشفاف و روان -23بند 

 :قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور •

 ونقل با توجه بههاي حملپذیر کردن فعالیتمنظور تسهیل تجارت، رقابتبه: 30ماده » چ«بند 

 :المللی، دولت مجاز استاي و بینهاي نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابري منطقهمزیت

افري ونقل ترکیبی مسهاي حملشهرك ها،هاي پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانهاز ایجاد پارك -1

 .و باري و گسترش بنادرخشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید

بکه اصلی ونقل ترکیبی در شهاي بارگُنج (کانتینري) و حملیابی پایانهمکاننسبت به تهیه طرح  -2

ان غربی و نیز شبکه آسیایی تا پای -جنوبی، شرقی -و عبوري (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی

 .سال دوم برنامه و اجراي آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید

) حجم عبور (ترانزیت) خارجی %10ساالنه ده درصد (سازوکارهاي الزم را براي تحقق افزایش  -3

 .کاال فراهم کند

 :مصرف سوخت تیریو مد ینقل عموموقانون توسعه حمل •

 تیریکشور و مد يو برون شهر يدرون شهر ونقلحملدولت مکلف است در جهت توسعه  -1ماده 

و توسعه شبکه  اصالح قی(از طر ونقلحملعرضه خدمات  يسازنهیبر مصرف سوخت نسبت به به

سرعت در  شیو ارتباطات، افزا ساتیکردن خطوط و اجراء عالئم و تأس یبرق ،یلیر ونقلحمل

و بهبود  يسازمنیا ها،متی، اصالح قونقلحمل تیریمد یو سامانده يسازکپارچهی ،یلیشبکه ر

درون و  يو بار يمسافر نیفرسوده سبک و سنگ يو از رده خارج نمودن خودروها يتردد، بهساز

توسعه  ،یفن نهیسوز به دوگانه سوز، الزام معا لیسوز و گازوئ نیبنز يخودروها لیتبد ،يبرون شهر

بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند يبوس و مد ینیون و م یهمگان ونقلحملناوگان 

ا کاال از مبدأ ت یبیحمل ترک ،يشهر نیب يهاها و بزرگراه، ساخت و توسعه شبکه آزادراهونقلحمل

احداث  ها،يالزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربر ،ياو شبکه مکمل جاده یلیبا شبکه ر ییمقصد نها
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 يو برون شهر يبار و مسافر شهر يهاانهیها و پاتوقفگاه جادیو ا یسامانده ،یعموم يهاگاهتوقف

و  نانیاطم تیو قابل تیامن شیافزادر نقاط مناسب از شهرها و حومه آن،  ياو جاده یلیاعم از ر

 يکاربرد فناور ،يادار يندهایاصالح فرآ قی(از طر ونقلحمل يتقاضا يسازنهی)، بهیدسترس

زش آمو ،یکیتراف يتهایاعمال محدود ن،یسرزم شیو آما نیزم يو ارتباطات، اصالح کاربر العاتاط

 ونقلحمل يدر بخشها لیو گازوئ نیعرضه بنز قی(از طر يمصرف انرژ يسازنهی)، بهيسازو فرهنگ

 تیعرضه گاز، حما يگاههایکارت هوشمند سوخت، احداث جا تیبا اولو يو صنعت و کشاورز

 دیتول قیخودرو [از طر دیتول يساز نهیو اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت)، به اتاز ابداع

 يخودروها دیاز تول تیاستفاده از گاز توسط خودروها، حما زاتیتجه نیگازسوز، تأم يخودروها

و  نیسبک و سنگ يخودرو دیتول ي) و کم مصرف، استانداردسازيدیبری(ه ییرویدو ن ،یبرق

 ،یتیاز سبد حما لیو گازوئ نی] و خروج بنزیندگیسوخت و کاهش آال رفدر مص کلتیموتورس

 .دیاقدام نما یشمس يهجر 1391حداکثر از ابتداء سال 

 است. يحمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهردار تیریـ مد9 ماده

 شماره(مصوبه هیات وزیران به  نقل بار و مسافر در شهر و حومهوحمل تیرینامه مدنییآ •

 ):20/03/1388مورخ  ك42282/ت61585

بار  نقلوملح تیریمد يبرا لیمقررات مربوط، در موارد ذ تیموظفند با رعا هايشهردار -6ماده 

 :ندیو مسافر در محدوده شهرها و حومه آن اقدام نما

و  بار نقلوحمل ییاجرا یمشخط نییتع يبرنامه جامع و هماهنگ برا میو تنظ هیـ مطالعه، ته الف

مدت پس از  کوتاه مدت و انیدرازمدت، م يهاآن در قالب برنامه يو اجرا يمسافر درون شهر

 .صالحیدر مراجع ذ بیتصو

 يـ آموزش و فرهنگساز ب

 )ITSونقل (هوشمند حمل يهاو استقرار سامانه تیریـ مد پ

 یونقل عمومو توسعه سامانه حمل تیریـ مد ت

 ونقل بار و مسافرحمل یمنیـ اعمال ضوابط ا ث

 خودروها براساس مقررات مربوط یفن نهیـ معا ج

 .آنها تیفر و نظارت بر فعالونقل بار و مساحمل يشرکتها يبردارـ صدور پروانه بهره چ

 ونقل بار و مسافرناوگان حمل تیـ صدور پروانه فعال ح
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 ونقل بار و مسافرـ صدور پروانه اشتغال افراد در امور حمل خ

 )یکی(تراف ژهیـ صدور بارنامه و برگ بار و د

 ياو حومه يبار و مسافر شهر يهاانهیو اداره پا ياندازـ راه ذ

 ونقل بار و مسافرحمل يبرا یو مکان یزمان تیـ اعمال محدود ر

 ونقل بار و مسافرحمل نفعانیذ تیـ نظارت مستمر بر عملکرد و رضا ز

و  یبازرگان ،يکشور، تعاون، راه و ترابر يهاوزارتخانه ژهیبه و ربطیذییاجرا يهادستگاه -9ماده 

 يبرا يبا شهردار را الزم ياهیو هماهنگ يموظفند همکار ران،یا یاسالم يجمهور یانتظام يروین

 به عمل آورند. نامهنییآ نیمقرر در ا فیوظا ياجرا

 قانون هواي پاك: •

 ربطيذ يهاها و سازمانوزارتخانه ،رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین ها،يشهردار -7ماده

 یطراح یصورترا به يشهر ونقلحمل )ستمی(س و سامانه يموتور هینقل لیتردد وسا موظفند نحوه

 باشد. يشهر روزانه يسفرها يهوا جوابگو یآلودگ کاهش ضمن کنند که یو سامانده

 99بودجه پیشنهادي جهت توسعه مراکز لجستیک شهري در الیحه سال  -1-4-2-3
در خصوص هزینه احداث مراکز لجستیکی شهري در تجربیات جهانی، اطالعاتی در دسترس نبوده و 

هاي فیزیکی این مراکز نیز در صورت وجود تنها محدود به مساحت شده از امکانات و ویژگیآمار ارایه 

دهند که مساحت این مراکز، بسته به محل استقرار و گستره فعالیت هاي موجود نشان میشود. دادهآنها می

شهرها) تا بیش  مترمربع (براي مراکز واقع شده در داخل 650اي در حدود آن بسیار متفاوت بوده و بازه

گیرد. اما اغلب مقادیر این بازه، شامل کیلومتر مربع (براي مراکز خارج از شهرها) را در برمی 1از 

 شوند.مترمربع می 8000تا  1000هاي بین مساحت

هزینه احداث یک مرکز لجستیک شهري به عواملی چون هزینه زمین، مساحت انبار، نوع تجهیزات و 

سازي از قبل در محل استقرار مورد نظر وجود داشته . در صورتی که مراکز ذخیرهنظایر آن بستگی دارد

اندازي راه هاي مترتبباشند، به نحوي که بتوان از آنها به عنوان مرکز لجستیک شهري استفاده نمود، هزینه

 این مراکز به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. 

ازي) اندبار (با در نظر گرفتن هزینه خرید زمین، ساخت و راه، هزینه احداث یک مترمربع ان1398در سال 
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که با در نظر گرفتن نرخ پیش بینی  1شودمیلیون ریال برآورد می 35با کاربري مرکز توزیع، در حدود 

ریال خواهد رسید. بدین ترتیب  38,700,000، این قیمت به 13992درصدي کشور در سال  29تورم 

، حدود 1399مترمربع در سال  8000تا  1000یک شهري با مساحت بین هزینه ساخت یک مرکز لجست

مرکز لجستیک شهري با مساحت متوسط  3شود. با فرض ایجاد میلیارد ریال برآورد می 309,6تا  38,7

 1399مترمربع به عنوان پایلوت در کشور، هزینه مورد نیاز جهت احداث این سه مرکز در سال  4500

ارد ریال خواهد بود. چنانچه به طور متوسط پرداخت نیمی از هزینه ایجاد این میلی 473معادل حدود 

میلیارد ریال خواهد بود. پیشنهاد  236مراکز توسط دولت مد نظر قرار گیرد، میزان بودجه مورد نیاز برابر 

ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شود پرداخت این مبلغ، از محل اعتبارات قانون توسعه حملمی

  د نظر قرار گیرد.م

                                                           
 استعالم از خبرگان صنعت پخش 1

2 www.worldbank.org 
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