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چکیده مدیریتی

گــزارش بــه ســفارش معاونــت اول ریاســت جمهــوری )امــور هماهنگــی و نظــارت تولیــدی و زیربنایــی( بــا موضــوع  ایــن 

، ســازوکارهای نهــادی مــورد  ارایــه پیشــنهاداتی در خصــوص تعییــن تکلیــف مســاله تولی گــری لجســتیک در کشــور

، اولویت هــای  توســعه لجســتیک و اقدامــات پیشــنهادی بــه منظــور بهبــود و ارتقــای ایــن حــوزه تهیــه شــده اســت.  نیــاز

مهمتریــن یافته هــای تحقیــق بــه شــرح ذیــل هســتند:

الف( اهمیت نگرش نظام سیاست گذاری به لجستیک به عنوان یک بخش خدماتی مستقل
لجســتیک بــه طــور ذاتــی، حــوزه ای فرابخشــی محســوب می شــود و دربرگیرنــده طیــف وســیعی از زیرســاخت ها و 

ــی،  ــک جهان ــزارش بان گ ــاس  ــر اس ــه ب ک ــت  ــت اس ــن جه ــه همی ــت. ب کاالس ــارت  ــد و تج ــرای تولی ــتیبان ب ــات پش خدم

کــه در آن وزارت لجســتیک وجــود داشــته باشــد. امــا در عیــن حــال هــر نــوع  کشــوری را نمی تــوان یافــت  تقریبــا 

ــک  ــوان ی ــه عن ــناختن آن ب ــمیت ش ــه رس ــد ب ــطح کالن، نیازمن ــتیک در س ــرای لجس ــزی ب ــت گذاری و برنامه ری سیاس

ــاخت   های  ــون زیرس ــی چ ــده مولفه های ــتیک دربرگیرن ــوزه لجس ــاس، ح ــن اس ــر ای ــت. ب ــتقل اس ــی مس ــش خدمات بخ

مرتبــط  فیزیکــی، نظام هــای اطالعاتــی  زیرســاخت های  قانونــی،  زیرســاخت های  نظــام سیاســت گذاری،  نهــادی، 

ادبیــات جهانــی، مجموعــه  کــه در  ارایه دهنــده خدمــات لجســتیک اســت. شــایان ذکــر اســت  کســب وکارهای  و 

کــه انــواع خدمــات پایــه ای )حمل ونقــل و انبــارداری( و خدمــات ارزش افــزوده لجســتیک،  کســب وکارهای مزبــور 

به ویــژه در قالــب راه حل هــای یکپارچــه ارایــه می دهنــد، تحــت عنــوان صنعــت لجســتیک شــناخته می شــوند. بــا 

کــه بــه جهــت  گفــت، ایــن صنعــت یکــی از ارکان اصلــی خدمــات بازرگانــی محســوب می شــود  ایــن توصیــف می تــوان 

تعــدد نهادهــای ذینفــع و پیچیدگی  هــای ذاتــی، آن طــور کــه بایــد مــورد توجــه نظــام سیاســتگذاری کشــور قــرار نگرفتــه 

اســت.

ب( تجربیــات جهانــی و توصیه هــای نهادهــای بین المللــی در خصــوص هماهنگــی نهادهــا در 
حــوزه لجســتیک

طبــق بررســی تجربیــات جهانــی و توصیــه نهادهــای بین المللــی همچــون بانــک جهانــی، بهتریــن رویکــرد بــه منظــور 

، ایجــاد یــک ســازوکار هماهنگ کننــده ماننــد  ایجــاد تمرکــز در تولی گــری و سیاســت گذاری لجســتیک در یــک کشــور

کــه نقــش محــوری را بــه عنــوان راهبــر و  کمیتــه یــا شــورای ملــی لجســتیک در ســطح یــک نهــاد فراوزارتخانــه ای اســت 

هماهنگ کننــده ذینفعــان ایفــا می کنــد. تجربــه ایجــاد چنیــن ســازوکارهایی )اغلــب در ســطح نهــاد نخســت وزیــری( 

کــش وجــود دارد. در کشــورهای در حــال توســعه نظیــر مالــزی، تایلنــد، ویتنــام، اندونــزی، هندوســتان، تونــس و مرا
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کــدام نهــاد  امــا اینکــه مســئولیت اداره دبیرخانــه و یــا هماهنگــی و نظــارت بــر اجــرای سیاســت های تدویــن شــده بــه 

گــزارش ســازمان همــکاری و  گی هــای ســاختاری دولت هــا بســتگی دارد. طبــق  گــذار شــود، بــه اقتضائــات ملــی و ویژ وا

توســعه اقتصــادی )OECD(، در کشــورهای در حــال توســعه ایــن مســئولیت بیشــتر بــر عهــده وزارتخانه هــای متولــی امــور 

بازرگانــی یــا توســعه اقتصــادی قــرار داده می شــود. در ایــن زمینــه بایــد بــه تجربــه کشــور هندوســتان اشــاره کــرد کــه می توانــد 

، شــورای ملــی لجســتیک ماموریــت جهت دهــی و راهبــری  کشــور گیــرد. در ایــن  کشــورمان قــرار  الگــوی مناســبی بــرای 

توســعه لجســتیک را در ســطح کالن بــر عهــده داشــته و دبیرخانــه ایــن شــورا نیــز در وزارت بازرگانــی و صنعــت اســت.

ج( پیشنهاد ایجاد شورایعالی لجستیک جهت راهبری توسعه حوزه لجستیک کشور
جایگاه سازمانی: ریاست جمهوری )معاونت اول یا معاونت اقتصادی(	 

کلیــدی: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت راه و شهرســازی، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 	  اعضــای 

، وزارت نفــت، وزارت امــور خارجــه،  وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، وزارت کشــور

، اتــاق بازرگانــی، صنایــع،  کاال و ارز بانــک مرکــزی ج.ا.ا، بیمــه مرکــزی ج.ا.ا، ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق 

معــادن و کشــاورزی ایــران و فدراســیون حمل ونقــل و لجســتیک.

 	: محل استقرار دبیرخانه: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دالیل زیر

نقــش وزارتخانــه بــه عنــوان متولــی بخش هــای تولیــد و تجــارت کــه متقاضیــان دریافت خدمات لجســتیک  -

هستند؛

ارتباط برخی از مهمترین مولفه های حوزه لجستیک با ماموریت های وزارتخانه از جمله:	 

کاال - زیرساخت های فیزیکی: ذخیره سازی و توزیع 

 صنعت لجستیک: شرکت های پخش، خدمات انبارداری و سردخانه داری و ... -

کاال  - ردیابــی  و  شناســایی  نظام هــای  ایــران،  تجــارت  جامــع  ســامانه  لجســتیک:  اطالعاتــی  نظام هــای 

 )GS11 جهانــی  اســتانداردهای  بــر  مبتنــی  )مخصوصــا 

صنایع پشتیبان لجستیک: ناوگان، انواع تجهیزات حمل ونقل، جابجایی و بسته بندی -

ــا اجرایــی انــواع خدمــات بازرگانــی )از جملــه حمل  ونقــل 	  ســابقه تاریخــی وزارت بازرگانــی در امــور نظارتــی و ی

دریایــی و جــاده ای(؛

وجود برخی تجربیات جهانی مشابه )از جمله کشور هندوستان(.	 

1. مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، نماینده سازمان جهانی GS1 در ایران است.
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اهم وظایف و ماموریت های شورایعالی لجستیک:	 

؛ - سیاست گذاری کالن برای لجستیک کشور

؛ - راهبری و هماهنگی توسعه لجستیک کشور

نظارت بر تدوین، بروزآوری و اجرای اسناد راهبردی حوزه لجستیک؛ -

اظهارنظر و پیشنهاد مفاد مرتبط با بخش لجستیک برای اسناد باالدستی و برنامه های توسعه؛ -

؛ - رصد مستمر وضعیت حوزه لجستیک کشور

دریافت پیشنهادات و نظرات اعضاء و تصمیم گیری در خصوص آن. -

 د( محورهای اولویت دار توسعه لجستیک و سیاست ها و اقدامات عملیاتی مرتبط
اولویت هــای پنج گانــه زیــر بــه همــراه سیاســت ها و اقدامــات عملیاتــی مرتبــط بــرای ارتقــاء حــوزه لجســتیک کشــور 

پیشــنهاد می شــوند:

محور 1- ایجاد بسترهای نهادی برای حوزه لجستیک

سیاست 1-1- ایجاد ساختارهای نهادی برای راهبری و هماهنگی توسعه حوزه لجستیک

؛	  ایجاد شورایعالی لجستیک ذیل معاونت اول یا معاونت اقتصادی ریاست جمهور

سیاست 1-2- تقویت جایگاه لجستیک در ساختار دستگاه های ذیربط

اختصاص یک واحد سازمانی مشخص به حوزه لجستیک در هر یک از دستگاه های متولی؛	 

کارگروه ملی دیپلماسی حمل ونقل و ترانزیت؛	  استفاده بهینه از ظرفیت 

سیاست 1-3- تقویت نقش تشکل های بخش خصوصی در سیاست گذاری لجستیک

حضــور فعــال اتــاق بازرگانــی،  صنایــع،  معــادن و کشــاورزی ایــران و فدراســیون حمل  ونقــل و لجســتیک ایــران 	 

در شــورایعالی لجســتیک.

کم بر لجستیک محور 2- بهبود نظام سیاست گذاری و محیط قانونی حا

سیاست 2-1- تقویت و شفاف نمودن جایگاه لجستیک در اسناد باالدستی کشور

و 	  "حمل  ونقــل  عنــوان  بــا  کشــور  پنج ســاله  توســعه  برنامه هــای  اســناد  در  مجــزا  بخــش  یــک  اختصــاص 

؛ " لجســتیک

کلی بخش حمل ونقل"؛	  گرفتن مالحظات لجستیکی در بروزآوری "سیاست های  در نظر 
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سیاست 2-2- تعیین سیاست ها و اقدامات یکپارچه در سطح ملی برای توسعه لجستیک کشور

" و "برنامــه اقــدام ملــی لجســتیک" در شــورایعالی 	  تصویــب و بــروزآوری "ســند سیاســتی توســعه لجســتیک کشــور

لجستیک؛

سیاست 2-3- تسهیل فضای کسب وکار در حوزه لجستیک

شناسایی و رفع موانع و تداخالت قانونی تاثیرگذار بر کسب وکارهای حوزه لجستیک؛	 

تســهیل رویه هــا، اصــالح فرآیندهــای قانونــی و رفــع موانــع اجرایــی و ســازمانی ناظــر بــر تجــارت فرامــرزی )بــه 	 

منظــور روان ســازی لجســتیک تجــارت خارجــی و ترانزیــت(؛

تکمیل و تقویت استانداردهای حوزه لجستیک.	 

محور 3- ارتقاء نظام های اطالعاتی لجستیک

سیاست 3-1- شفافیت و روان سازی جریان اطالعات در شبکه لجستیک کشور

کاالهای تحت پوشش؛	  تکمیل سامانه جامع تجارت ایران به منظور رصد بهینه زنجیره تامین 

کاال در زنجیره لجستیک.	  بهره گیری از ابزارهای نوین برای تقویت ردیابی و رهگیری جریان 

سیاست 3-2- پشتیبانی اطالعاتی از نهادهای ذیربط و فعالین اقتصادی در حوزه لجستیک

؛	  کلیدی لجستیک کشور ایجاد نظامی برای محاسبه و پایش شاخص های 

 	. ایجاد بانک جامع اطالعاتی لجستیک کشور

محور 4- ارتقاء صنعت لجستیک کشور

سیاست 4-1- تقویت و مدرن سازی خدمات لجستیک به لحاظ مقیاس، تنوع و کیفیت خدمات

؛	  تعریف سازوکارهای الزم جهت شکل گیری شرکت های خدمات لجستیک طرف سوم و باالتر در کشور

رفع موانع فنی، قانونی و اجرایی گسترش خدمات حمل ونقل چندوجهی؛	 

حمایت و تشویق کسب وکارها برای شکل گیری شرکت های بزرگ مقیاس در حوزه لجستیک.	 

سیاست 4-2- رفع کمبودهای کشور در زمینه ناوگان و تجهیزات

کاالیی خاص(.	  تامین نیاز کشور به ناوگان و تجهیزات )به خصوص برای حوزه های 

سیاست 4-3- حمایت از شکل گیری مدل های کسب وکار نوین در حوزه لجستیک

رفع موانع قانونی و حقوقی توسعه استارت آپ ها در حوزه لجستیک و خدمات پشتیبان لجستیک.	 
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محور 5- بهبود ظرفیت های زیرساختی در حوزه لجستیک

شــبکه های  بــه  آن  اتصــال  و  کشــور  لجســتیک  شــبکه  ســطح  در  زیرســاختی  یکپارچگــی  بهبــود   -1-5 سیاســت 

بین المللــی لجســتیک 

؛	  گلوگا ه های لجستیکی در مسیرهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی کشور رفع 

کاالهای ریل پسند؛	  ایجاد پایانه های اختصاصی ریلی- جاده ای برای 

کز لجستیک برون مرزی در بازارهای هدف صادراتی.	  امکان سنجی و ایجاد مرا

سیاست 2-5- افزایش بهره وری و بکارگیری بهینه ظرفیت های لجستیکی

بهبود مدیریت سیر و حرکت ناوگان باری در شبکه ریلی؛	 

کاالهای اساسی.	  نوسازی و تقویت امکانات بارگیری و تخلیه ریلی در اختیار دستگاه های متولی 

سیاست 3-5- تسریع در توسعه زیرساخت های لجستیکی مورد نیاز

طراحی سازوکارهای تامین مالی برای تسریع در احداث زیرساخت های لجستیک.	 
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1- حوزه لجستیک: مولفه ها و جایگاه آن در خدمات بازرگانی

1-1- حوزه لجستیک و مولفه  های آن 
بــه طــور کلــی مفهــوم لجســتیک )و مدیریــت زنجیــره تامیــن( برخاســته از علــوم مهندســی و مدیریتــی اســت و بنابرایــن 

کــه موضــوع  کــه بــرای آن در منابــع معتبــر ارائــه می شــود، جنبــه بنگاهــی و خــرد دارد. امــا هنگامــی  بیشــتر تعاریفــی 

در ســطح کالن و بــا مقاصــد سیاســت گذاری مطــرح می شــود، لجســتیک عمــال تبدیــل بــه یــک موضــوع فرابخشــی بــا 

ــه سیاســت گذاری و برنامه ریــزی  گون ــذا پیــش از هــر  ــردد. ل ابعــاد و جوانــب گســترده ســخت افزاری و نرم افــزاری می گ

، الزم اســت لجســتیک بــه عنــوان یــک حــوزه )یــا بخــش1( بــه رســمیت شــناخته شــود.  در خصــوص لجســتیک کشــور

گرفــت. البتــه در دیــدگاه ســنتی، بخش هــای  بــا ایــن وصــف می تــوان آن را زیرمجموعــه ای از بخــش  خدمــات در نظــر 

گرفتــه می  شــوند؛ امــا لجســتیک  ، انبــارداری و پســت بــه عنــوان مصادیــق لجســتیک در نظــر  خدمــات حمل ونقــل بــار

فراتــر از ایــن مصادیــق اســت.

بــه منظــور روشــن شــدن موضــوع، در جــدول 1 مهمتریــن مولفه هــای حــوزه لجســتیک و مصادیــق ذیــل آنهــا 

نمایــش داده شــده اســت.
جدول 1- معرفی مولفه های حوزه لجستیک و حوزه های پشتیبان آن

مهمترین مصادیقمولفه

زیرساخت های نهادی و 
نظام سیاست گذاری

- دستگاه های ذینفع حوزه لجستیک
- ساختارهای سازمانی مرتبط با لجستیک در دستگاه های ذینفع

کارگروه ها، ستادها و ...( - سازوکارهای هماهنگی مرتبط با لجستیک )شوراها، 
- نظام های تصمیم گیری و برنامه ریزی مرتبط با لجستیک

قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای ناظر بر حوزه لجستیکزیرساخت های قانونی

زیرساخت های فیزیکی

- زیرســاخت های حمل  ونقــل جــاده ای، ریلــی و هوایــی و دریایــی )اغلــب ایــن زیرســاخت ها بــرای اســتفاده 
مشــترک مســافر و بــار طراحــی شــده اند. امــا در سیاســت گذاری لجســتیک، توســعه و اســتفاده بهینــه از 

کیــد اســت( کاال مــورد تا ظرفیت هــای آنهــا در حمــل 
- زیرســاخت های عمومــی ذخیره ســازی: نظیــر انبارهــا و ســردخانه های عمومــی، امکانــات ذخیره ســازی 

گمــرکات، مرزهــا و ....  ، موجــود در بنــادر
کــز لجســتیک و پایانه هــا: شــهر لجســتیک، دهکده هــای لجســتیک، پارک هــای لجســتیک عمومــی و  - مرا

تخصصــی، بنــادر خشــک، پایانه هــای صادراتــی، پایانه هــای ریلی-جــاده ای و پایانه هــای مــرزی

1.  Logis tics Sector
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مهمترین مصادیقمولفه

صنعت لجستیک1

کــه در ارائــه انــواع خدمــات لجســتیکی  شــامل تمامــی کســب وکارهایی )اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی( 
فعــال هســتند:

- کســب وکارهای حمل ونقــل و خدمــات مرتبــط )توزیــن، بارگیــری و تخلیــه، جابجایــی2 و ...( بــرای بــار و 
مرســوله در ســطح شــهری، بیــن شــهری و بین المللــی

- واسطه های حمل بار )مانند نمایندگی های شرکت های کشتیرانی و هواپیمایی(
- بهره برداران زیرساخت های فیزیکی )نظیر اپراتورهای بندری(

کارگاه های انبارداری و سردخانه داری  -
کاال - شرکت های پخش 

- شــرکت  های لجســتیک طــرف ســوم3: ارائــه ترکیبــی از خدمــات پایــه ای و ارزش افــزوده لجســتیک در قالــب 
راه حل هــای یکپارچــه و بــر اســاس قــرارداد، در تناســب بــا نیــاز متقاضــی

- خدمــات لجســتیک طــرف چهــارم و باالتــر4: مدیریــت لجســتیک در ســطح زنجیــره تامیــن )اغلــب بــا تکیــه 
بــر فنــاوری  اطالعــات و ســایر فناوری هــای مرتبــط(

ــار جــاده ای و اســتارت آپ های تحویــل مرســوله ها  ــواع اســتارت آپ ها )نظیــر بازارگاه هــای حمل ونقــل ب - ان
در ســطح شــهرها(

نظام های اطالعاتی 
لجستیک و زنجیره های 

تامین

کــه عمدتــا بــا هــدف تســهیل یــا نظــارت بــر فعالیت هــای  کلیــه بســترها و سیســتم های اطالعاتــی کالن   -
کاال در زنجیره هــای تامیــن، توســط دولــت ایجــاد شــده و یــا توســعه آنهــا ترویــج  لجســتیکی و یــا جریــان 

می شــود.

خدمات و صنایع 
تخصصی پشتیبان 

لجستیک

- صنایع تولید انواع ناوگان و تجهیزات مورد استفاده در لجستیک 
- خدمــات تعمیــرات و نگهــداری تاسیســات و امکانــات لجســتیکی، نــاوگان و انــواع تجهیــزات مــورد اســتفاده 

در لجستیک
- خدمــات مدیریــت نــاوگان5 بــرای صنعــت لجســتیک )خریــد و نگهــداری نــاوگان، تامیــن نیــروی انســانی، 

انجــام امــور بیمــه و تامیــن مالــی بــرای نــاوگان، رصــد نــاوگان و ...(

منبع: یافته های پژوهش  

1-2- لجستیک به عنوان رکن اساسی خدمات بازرگانی 
کارایــی و رشــد مطلــوب و ســودآوری اعضــا  زنجیره هــای تامیــن بــه منظــور تــداوم عرضــه کاال یــا خدمــات، دســتیابی بــه 

کــه  نیازمنــد خدمــات بازرگانــی پشــتیبان هســتند. خدمــات بازرگانــی6 شــامل طیــف وســیعی از انــواع خدماتــی اســت 

بواســطه آنهــا، برقــراری کارآمــد جریان هــای کاالیــی، اطالعاتــی و مالــی از تولیدکننــده تــا مصرف کننــده میســر شــده و در 

کنــار آن توانمندی هــا و قابلیت هــای بازیگــران بــرای ایفــای نقــش در زنجیــره تقویــت می شــود. در خصــوص خدمــات 

بازرگانــی تعریــف واحــد و مــورد اجماعــی در ادبیــات جهانــی وجــود نــدارد.

Logistics Industry .1: در ادبیات جهانی استفاده از این عبارت مرسوم است. 
2. Handling
3. Third Party Logis tics (3PL)
4.Fourth, Fifth, ... Party Logistics (4PL, 5PL, …)
5. Fleet Management
6.  Commercial Services
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کاالی فیزیکــی بیــن فروشــنده و  کــه در آن هیــچ  کــرد  کنشــی تعریــف  کلــی هــر نــوع خدمتــی را می تــوان ترا بــه طــور 

خریــدار مبادلــه نمی شــود. خدمــات عمدتــا بــه ســه دســته تقســیم می شــود: 

)1( خدمات کسب وکار1: خدمات مورد نیاز سازمان  ها و کسب وکارها برای تداوم فعالیتشان؛ 

که با پشتیبانی دولت به عموم مردم ارائه می شود؛ )2( خدمات اجتماعی: خدماتی 

که بر حسب نیاز اشخاص و منازل آنها ارائه می شود.  )3( خدمات شخصی: خدماتی 

مفهــوم خدمــات بازرگانــی، ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا خدمــات کســب وکار دارد. ایــن مفهــوم در منابــع مختلــف گاه 

، گاه زیرمجموعــه آن و گاه وســیع تر ولــی دارای همپوشــانی بــا آن در نظــر گرفتــه می شــود. معــادل خدمــات کســب وکار

امــا بــر اســاس تعاریــف ارائــه شــده در منابــع جهانــی و از انطبــاق آنهــا بــا نظــام طبقه بنــدی آیســیک، می تــوان 

گــروه اصلــی ذیــل دســته بندی نمــود: خدمــات بازرگانــی را در پنــج 

خدمــات لجســتیک: اعــم از حمل ونقــل، انبــارداری، خدمــات جابجایــی محمولــه و پشــتیبانی حمل ونقــل، 	 

انــواع خدمــات مرتبــط بــا لجســتیک، خدمــات پســت و پیــک و ...؛

، پــردازش و 	  خدمــات اطالعــات و ارتباطــات: برنامه نویســی، مشــاوره و دیگــر امــور رایانــه، انتشــار نرم افــزار

...؛ و  وب  درگاه هــای  داده هــا،  میزبانــی 

خدمات مالی، بیمه و خدمات جانبی مرتبط؛	 

خدمــات حرفــه ای، علمــی و فنــی: اعــم از حســابداری و حقوقــی، مشــاوره مدیریــت، تبلیغــات و بازارپژوهــی، 	 

خدمــات معمــاری، مهندســی و تحلیــل و آزمایــش فنــی و ...؛

خدمــات اداری و پشــتیبان: اعــم از خدمــات اجــاره، اســتخدام، امنیــت، خدمات رســانی بــه ســاختمان ها و 	 

فضــای ســبز و ســایر خدمــات پشــتیبان کســب وکار و ... .

کــه در حــوزه  کسب وکارهاســت  کــه خدمــات بازرگانــی دربرگیرنــده طیــف وســیعی از انــواع  مشــاهده می  شــود 

تولی گــری نهادهــای متعــددی قــرار می گیرنــد. از ســوی دیگــر در بســیاری از مــوارد، خدمــات ارائــه شــده توســط فعالین 

خدمــات بازرگانــی، صرفــا محــدود بــه کســب وکارها نشــده و می توانــد انــواع اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را نیــز شــامل 

کــه بایــد بــدان توجــه داشــت. شــود. ایــن امــر نشــان از پیچیدگــی ماهیــت ایــن بخــش دارد 

صنعــت لجســتیک بــه عنــوان مجموعــه ای از ارائه دهنــدگان خدمــات لجســتیک کــه یکــی از مهمتریــن ارکان حوزه 

خدمــات بازرگانــی محســوب می شــود، از ایــن امــر مســتثنی نیســت. در ادامــه دســته بندی از خدمــات لجســتیک و 

مهمتریــن مصادیــق آنهــا ارائــه شــده اســت: 

1.  Business Services
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الف( خدمات پایه ای لجستیک

انــواع خدمــات حمل ونقــل و جابجایــی بــار )متصدیــان حمــل، بارفرابــران، متصدیــان بارگیــری و تخلیــه و ...( 	 

و حمل ونقــل چندوجهــی1؛

خدمات حمل مرسوله )پست و پیک(؛	 

خدمات انبارداری و سردخانه داری؛	 

خدمات پایانه داری.	 

ب( خدمات ارزش افزوده لجستیک

کز توزیع و مدیریت موجودی؛	  دریافت، تفکیک/ ادغام و ارسال محموله ها در مرا

کاال برای تشکیل محموله واحد2؛	  تجمیع بارهای خرد صاحبان 

بازرسی، بسته بندی و برچسب زنی؛	 

ترخیص کاری گمرکی؛	 

مدیریــت اطالعــات لجســتیک و خدمــات نرم افــزاری مرتبــط )ماننــد ارائــه خدمــات و نرم افزارهــای شناســایی 	 

ــرای مدیریــت و برنامه ریــزی امــور لجســتیک و ...(؛ ــه پلتفرم هــای نرم افــزاری ب و ردگیــری محموله  هــا، ارائ

لجستیک خدمات پس از فروش3 )برای قطعات یدکی، تجهیزات نصب و تعمیر و ...(؛	 

کاالهای مرجوعی، معیوب و ...(.	  لجستیک معکوس4 )لجستیک برای 

کــه در عمــل ممکــن اســت ترکیبــی از دو یــا چنــد خدمــت توســط یــک کســب وکار ارائــه شــود. در  الزم بــه ذکــر اســت 

کــه ایــن خدمــات در حــوزه تولی گــری نهادهــای متفاوتــی قــرار داشــته باشــند، اقدامــات تنظیم گــری و نظــارت  صورتــی 

بــر چنیــن کســب  وکارهایی بــا دشــواریی هایی مواجــه می شــود. 

کــه سیاســتگذاری  کلــی حــوزه لجســتیک( موجــب شــده اســت  گــی صنعــت لجســتیک )و بــه طــور  همیــن ویژ

کــه بایــد در ایــران مــورد توجــه قــرار نگیــرد. مصــداق بــارز ایــن مســاله، شــرکت  های  هماهنــگ در ایــن زمینــه آن طــور 

کــه شــکل گیری آنهــا بــا مشــکالت متعــددی بــه لحــاظ اخــذ مجوزهــا و حتــی  لجســتیک طــرف ســوم و باالتــر هســتند 

تعییــن نحــوه حسابرســی مالیــات و بیمــه مواجــه اســت.

Multimodal Transport  .1: به معنای مدیریت حمل ونقل محموله از مبدا تا مقصد با شیوه های حمل مختلف 
2.  Consolidation
3.  After Sales Logis tics
4.  Reverse Logistics
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2- مروری بر چالش  های بخش لجستیک کشور

ــزوده(  ــه ای، دارای ارزش اف ــم از پای ــتیک )اع ــات لجس ــدودی خدم ــا ح ــی و ت ــاخت های فیزیک ــاظ زیرس ــه لح ــران ب ای

ــعه  ــن توس ــا و همچنی ــن مولفه ه ــگ ای ــت هماهن ــاظ مدیری ــه لح ــا ب ــت؛ ام ــوردار اس ــبی برخ ــبتا مناس ــت نس از وضعی

کارایــی  کلیــت نظــام لجســتیک از  مباحــث نرم افــزاری حــوزه لجســتیک، ضعف هــای اساســی وجــود دارد. در نتیجــه 

کشــور را می تــوان در جــدول 2  مناســبی برخــوردار نیســت. بــه طــور خالصــه، مهمتریــن چالش هــای لجســتیکی 

نمــود. دســته بندی 
جدول 2- مهمترین چالش های حوزه لجستیک کشور

مشکالت شناسایی شدهمولفه

زیرساخت های نهادی، 
سیاست گذاری و 

قانون گذاری

- نبــود هماهنگــی و همراســتایی مطلــوب در رویکردهــا، سیاســت ها و اقدامــات نهادهــای مختلــف دخیــل در 
امــر لجســتیک )عــدم وجــود یــک نهــاد راهبــر و هماهنگ کننــده بــرای توســعه حــوزه لجســتیک(

- جایگاه کمرنگ لجستیک در اسناد باالدستی و برنامه های توسعه
- عــدم وجــود ســند سیاســتی و راهبــردی مشــخص بــرای حــوزه لجســتیک و بــه تبــع آن تقســیم کار نهادهــای 

ذیربط
- وجود تعارض  ها و خالءهای قانونی در حوزه لجستیک

زیرساخت های فیزیکی 

- عدم یکپارچگی مناسب بین شبکه ریلی و جاده ای
- عدم یکپارچگی مناسب بنادر در شبکه لجستیک کشور

- عدم بهره برداری مناسب از ظرفیت های زیرساخت های لجستیکی
کز لجستیک  - کندی روند توسعه مرا

گلوگاه های لجستیکی در مسیرهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی - وجود 

نظام های اطالعاتی 
حوزه لجستیک

- توسعه محدود بسترهای اطالعاتی ارتباط دهنده ذینفعان لجستیک
- عدم وجود نظام اطالعاتی جامع در حوزه لجستیک

صنعت لجستیک

- ســنتی بــودن و مقیــاس کوچــک کســب وکارها در بخــش حمل ونقــل )از جملــه بــه دلیــل خودمالکــی نــاوگان 
باری جــاده ای(

- عدم شکل گیری واقعی ارائه دهندگان خدمات لجستیکی یکپارچه
- عدم توسعه خدمات حمل ونقل چندوجهی
- بهره وری پایین خدمات حمل ونقل در کشور

- فرسودگی ناوگان باری در شیوه های مختلف حمل ونقل
- کمبود ناوگان و تجهیزات تخصصی حمل بار

خدمات و صنایع 
پشتیبان لجستیک

- تنوع محدود خدمات بیمه ای مکمل برای انواع خدمات لجستیکی
- محدودیت منابع مالی برای توسعه زیرساخت های لجستیکی

کافی به منظور تامین انواع ناوگان مورد نیاز صنعت لجستیک - عدم وجود ظرفیت های 

منبع: یافته های پژوهش
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گرهــای اصلــی وضعیــت لجســتیکی یــک کشــور  کلــی دو شــاخص عمــده در ســطح جهانــی بــه عنــوان نما بــه طــور 

: شــاخص عملکــرد لجســتیک LPI1 و نســبت هزینه هــای ملــی لجســتیک  کــه عبارتنــد از مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد 

بــه مقــدار تولیــد ناخالــص داخلــی بــه درصــد.

اهمیــت ایــن دو شــاخص بــه انــدازه ای اســت کــه مبنــای هدفگذاری هــای دولت هــا در اســناد راهبــردی لجســتیک 

قــرار داده می شــود. در ادامــه جایــگاه کشــور در هــر یک از این دو شــاخص تشــریح شــده اســت.

LPI الف( شاخص عملکرد لجستیک
کشــورها ارزیابــی و رتبه بنــدی  کــه براســاس آن عملکــرد لجســتیک تجــاری  LPI یــک شــاخص چندبعــدی اســت 

می شــود. ایــن شــاخص از ســال 2۰۰۷ بــه صــورت دوســاالنه توســط بانــک جهانــی اندازه گیــری و پایــش می شــود. 

گــزارش شــاخص عملکــرد لجســتیکی LPI 2018 بانــک جهانــی در تابســتان ســال 139۷ منتشــر شــد، ولــی  جدیدتریــن 

ــا منتشــر نشــده اســت.  کرون ــه دلیــل شــرایط غیرعــادی ناشــی از شــیوع  ــزارش ب گ ویرایش هــای بعــدی ایــن 

گــزارش ســال 2۰18 ایــن شــاخص، ایــران بــا صعــود 32 پلــه ای، از رتبــه 96 در ســال 2۰16 بــه رتبــه 64  بــر اســاس 

( در ســال 2۰18 ارتقــا یافتــه اســت. بدیــن ترتیــب ایــران بهتریــن رتبــه را نســبت بــه کل رتبه هــای  )در بیــن 16۰ کشــور

کــرده اســت. جزئیــات رتبــه ایــران در ارکان شــش گانه ایــن شــاخص بــه شــرح  ســال های قبــل در ایــن شــاخص کســب 

گــزارش ســال 2۰14، ایــران در بیــن کشــورهای ارزیابــی شــده قــرار نداشــته اســت. جــدول ذیــل اســت. البتــه در 

جدول 3- روند تغییرات رتبه  شاخص عملکرد لجستیک ایران در سال های مختلف

2۰۰۷2۰1۰2۰122۰1۶2۰1۸شاخص

15۰15515516۰16۰تعداد کل کشورها

کاال کارایی فرایندهای ترخیص  631۰612611۰۷1رکن 

کیفیت زیرساخت های لجستیکی 66861۰۰۷263رکن 

6612111588۷9رکن سهولت در ارسال محموله های بین المللی

۷8698۷8262رکن شایستگی و کیفیت خدمات لجستیک

کاالهای ارسالی 12511۰1۰811185رکن توانایی در تعقیب و ردیابی 

کاال 1۰6851381166۰رکن تحویل بموقع 

۷81۰31129664شاخص عملکرد لجستیک

lpi.worldbank.org :منبع

1.  Logis tics Performance Index
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کــه ایــران در تمامــی ارکان شــاخص عملکــرد لجســتیک بــا بهبــود مواجــه بــوده اســت. بــه  مشــاهده می شــود 

گونــه ای کــه رتبــه ایــران در تمامــی زیرشــاخص ها بــه زیــر 9۰ رســیده اســت، در حالــی کــه در گــزارش ســال 2۰16 نیمــی از 

رتبه هــا برابــر 11۰ یــا باالتــر بودنــد. بیشــترین بهبــود رتبــه ایــران در ارکان فــوق نیــز مربــوط بــه تحویــل بــه موقــع کاال بــا 56 

پلــه ارتقــا بــوده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه محاســبه امتیــاز هــر یــک از ارکان شــش گانه بــر اســاس نتایــج نظرســنجی ها 

صــورت می گیــرد1، بــه طــور دقیــق نمی تــوان در مــورد علــت بهبــود ایــن رتبه هــا اظهارنظــر نمــود. 

کشــورمان بــا وجــود برخــورداری از ظرفیت هــای جغرافیایــی و زیرســاختی مناســب، در شــاخص  بــا ایــن حــال 

گرفتــه اســت. جــدول زیــر بــه خوبــی نشــانگر وجــود  عملکــرد لجســتیک در بیــن 2۰ کشــور منطقــه در رتبــه هشــتم قــرار 

ــی  ــه مطالعــات جهان ک ــر اســت  ــه ذک ــرای بهبــود و ارتقــاء لجســتیک کشــور اســت. الزم ب ــل توجــه ب پتانســیل های قاب

کــه بیــن عملکــرد لجســتیکی و توســعه یافتگی کشــورها رابطــه مســتقیم وجــود دارد. ایــن موضــوع  کــرده اســت  ثابــت 

کــه کشــورهای بــا توســعه یافتگی باالتــر در ابتــدای جــدول و  بــه روشــنی از جــدول زیــر قابــل مشــاهده اســت؛ به طــوری 

ــد. گرفته ان ــر توســعه یافته در انتهــای جــدول قــرار  کشــورهای کمت

جدول 4- جایگاه ایران در بین کشورهای منطقه از نظر رتبه شاخص عملکرد لجستیک )سال 2۰1۸( 

رتبه در دنیا کشور
) )بین 1۶۰ کشور

رتبه در منطقه
) )بین 2۰کشور

رتبه در دنیا کشور
) )بین 1۶۰ کشور

رتبه در منطقه
) )بین 2۰کشور

8411اردن111امارات

9212ارمنستان3۰2قطر

9913ازبکستان433عمان

1۰814قرقیزستان4۷4ترکیه

کستان555عربستان 12215پا

12616ترکمنستان596بحرین

1341۷تاجیکستان63۷کویت

13818سوریه648ایران

14۷19عراق۷19قزاقستان

16۰2۰افغانستان۷51۰روسیه

منبع: محاسبات پژوهش بر اساس آمار بانک جهانی

1.  در ایــن زمینــه، نظرســنجی آنالیــن ســاختارمند از متخصصــان لجســتیک در شــرکت هایی نظیــر بارفرابــران )فورواردرهــا( چندملیتــی و حمــل کاال در ســطح جهانــی )کریرهــا( 
انجــام می شــود. بــرای ارزیابــی وضعیــت یــک کشــور در هــر یــک از زیرشــاخص ها، از فعالیــن لجســتیکی هشــت شــریک تجــاری مهــم آن نظرســنجی شــده و پــس از جمع بنــدی 

نتایــج، امتیــاز کشــور )بــه صــورت عــددی بیــن ۰ تــا ۵( تعییــن می شــود. 
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ب( هزینه های ملی لجستیک
در خصــوص شــاخص هزینه هــای ملــی لجســتیک و نســبت آن بــه تولیــد ناخالــص داخلــی بــر حســب درصــد، رویکــرد 

کــه بــه طــور جــدی توســعه  کشــورهایی  کشــورها وجــود نــدارد. امــا بســیاری از  یکســان و مــورد اجماعــی در بیــن 

لجســتیک را مــورد توجــه قــرار داده انــد، نظام هــای آمــاری خاصــی را بــه منظــور محاســبه و پایــش ایــن شــاخص )در 

کرده انــد. در حــال حاضــر در ایــران ســازوکاری بــرای محاســبه ایــن شــاخص وجــود نــدارد.  بازه هــای ســاالنه( ایجــاد 

امــا بــر اســاس برآوردهــای تقریبــی در اواخــر دهــه 138۰، مقــدار آن حــدود 15 درصــد بدســت آمــده اســت. نمــودار زیــر 

آخریــن مقــدار بــرآورد شــده بــرای ایــن شــاخص را در کشــورهای مختلــف جهــان نمایــش می دهــد.

منبع: یافته های پژوهش و منابع اینترنتی 

شکل 1- نسبت هزینه های ملی لجستیک به تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای مختلف )برحسب درصد(

3- اولویت های توسعه لجستیک و سیاست های مرتبط

، پنج اولویت برای توسعه لجستیک کشور پیشنهاد شده  است: در این بخش با توجه به مالحظات زیر

اهمیــت بهبــود زیرســاخت های نهــادی و نظــام سیاســت گذاری لجســتیک بــه عنــوان بســتر و پیش نیــاز اصلــی 	 

توســعه ایــن حوزه؛

از 	  مناســب  بهره بــرداری  تقــدم  و  فیزیکــی  زیرســاخت های  در  شــده  ایجــاد  مطلــوب  نســبتا  ظرفیت هــای 

آنهــا؛ بــه توســعه فیزیکــی  ظرفیت هــا 

، خدمــات ارائــه 	  وجــود چالش هــای متعــدد در ابعــاد نرم افــزاری لجســتیک کشــور )اعــم از فضــای کســب وکار

شــده و ...(؛
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از 	  بــه لحــاظ تامیــن منابــع مالــی جهــت ســرمایه گذاری و مشــکالت ناشــی  کشــور  محدودیت هــای فعلــی 

. یم هــا تحر

اولویت اول: تقویت زیرساخت های نهادی حوزه لجستیک
ایجاد زیرساخت نهادی جهت راهبری و هماهنگی توسعه حوزه لجستیک؛	 

تقویت جایگاه لجستیک در ساختار سازمانی دستگاه های ذیربط؛	 

تقویت نقش تشکل های بخش خصوصی در سیاست گذاری لجستیک.	 

کم بر لجستیک  اولویت دوم: بهبود نظام سیاست گذاری و محیط قانونی حا
؛	  شفاف نمودن جایگاه لجستیک در اسناد باالدستی کشور

؛	  تعیین سیاست ها و اقدامات یکپارچه در سطح ملی برای توسعه لجستیک کشور

تسهیل فضای کسب وکار در حوزه لجستیک.	 

اولویت سوم: ارتقاء نظام های اطالعاتی حوزه لجستیک
پشــتیبانی اطالعاتــی از نهادهــای ذیربــط و فعالیــن اقتصــادی در حــوزه لجســتیک بــه منظــور سیاســت گذاری 	 

و تصمیم گیــری بهینــه؛

 	. شفافیت و روان سازی جریان اطالعات در شبکه لجستیک کشور

اولویت چهارم: ارتقاء صنعت لجستیک کشور
تقویت و مدرن سازی خدمات لجستیک به لحاظ مقیاس، تنوع و کیفیت خدمات؛	 

کاال؛	  رفع کمبودهای کشور در زمینه ناوگان و تجهیزات جابجایی 

حمایت از شکل گیری مدل های نوین کسب وکار در حوزه لجستیک؛	 

پشتیبانی از بکارگیری فناوری های نوین در بخش لجستیک.	 

اولویت پنجم: بهبود ظرفیت های زیرساختی در حوزه لجستیک
کشــور و اتصــال آن بــه شــبکه های لجســتیک 	  بهبــود یکپارچگــی زیرســاختی در ســطح شــبکه لجســتیک 

کیــد بــر حمل ونقــل ریلــی(؛ بین المللــی )بــا تا
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افزایش بهره وری و بکارگیری بهینه ظرفیت های لجستیکی؛	 

کــز لجســتیک، بنــادر خشــک1، 	  : از جملــه مرا تســریع در توســعه زیرســاخت های لجســتیکی مــورد نیــاز کشــور

. خطــوط ریلــی فرعــی در بنــادر و نیــز چشــمه های بــار مهــم در داخــل کشــور

اولویت های بعدی در صورت فراهم شدن شرایط
کــه پرداختــن بــه آنهــا نیازمنــد فراهــم شــدن  عــالوه بــر مــوارد فــوق، می تــوان بــه موضوعــات دیگــری نیــز اشــاره نمــود 

بســترهای نهــادی و قانونــی الزم، ثبــات و بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور و رفع محدودیت های ناشــی از تحریم هاســت. 

گیرنــد: ایــن مــوارد می تواننــد در صــورت فراهــم شــدن پیش نیازهــای الزم، بــه شــرح ذیــل مــورد توجــه قــرار 

کوتاه مدت: الف( موارد قابل تحقق در 

حضور بازیگران مطرح لجستیکی جهان در کشور و ارائه خدمات توسط آنها؛	 

ــز لجســتیک: ایــن 	  ک ــر مرا ــه منظــور توســعه زیرســاخت های لجســتیکی نظی جــذب ســرمایه گذاری خارجــی ب

اقــدام از جملــه ابزارهایــی اســت کشــورهای در حــال توســعه بــا هــدف تامیــن مالــی و نیــز بهره گیــری از دانــش 

ــته اند؛ ــره جس ــاخت ها، از آن به ــن زیرس ــاخت و اداره ای ــی س جهان

ب( موارد قابل تحقق در میان مدت:

ســرمایه گذاری بازیگــران مطــرح لجســتیکی در بخــش لجســتیک و شــکل گیری همکاری هــای مشــترک بــا 	 

ــا هــدف انتقــال دانــش فنــی؛ صنعــت لجســتیک کشــور ب

ک چیــن، اینترنــت اشــیاء،  اتوماســیون، 	  بهره گیــری از فناوری هــای نوظهــور در حــوزه لجســتیک )ماننــد بال

هــوش مصنوعــی، مــه داده هــا، وســایل نقلیــه خــودران2(؛

ج( موارد قابل تحقق در بلندمدت:

افزایش رقابت پذیری صنعت لجستیک کشور در سطح منطقه ای و بین المللی؛	 

تبدیل کشور به هاب لجستیک و تجارت منطقه.	 

1.  Logistics Centers (Hubs), Dry Ports
2.  Block Chain, Internet Of Things, Automation, Artificial Intelligence, Big Data, Driverless Vehicles
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ــخگویی  ــارت و پاس ــتگذاری، نظ ــل، سیاس ــوه تعام ــوص نح ــنهاداتی در خص 4- پیش
دســتگاه های ذیربــط در حــوزه لجســتیک

در ایــن بخــش مــوارد پیشــنهادی بــرای اجــرای سیاســت های اولویــت اول )تقویــت زیرســاخت های نهــادی( و بخشــی 

از اولویــت دوم توســعه لجســتیک )بهبــود نظــام سیاســت گذاری( تشــریح شــده اســت. ایــن مــوارد در مجمــوع نحــوه 

تعامــل، سیاســت گذاری، نظــارت و پاســخگویی دســتگاه های ذیربــط را دربــر می گیرنــد.

4-1- پیشنهاداتی برای تقویت زیرساخت های نهادی حوزه لجستیک
ایــن  بــه وضعیــت فعلــی  اســت  نهــادی لجســتیک، الزم  زیرســاخت های  تقویــت  بــه موضــوع  از پرداختــن  پیــش 

و  دولتــی  از  )اعــم  ذینفــع  نهادهــای  فهرســت  جامــع،  تصویــر  یــک  ایجــاد  منظــور  بــه  شــود.  اشــاره  زیرســاخت ها 

شــده اند. داده  نمایــش  ذیــل  جــدول  در  خصوصــی( 

جدول 5- وضعیت فعلی زیرساخت های نهادی حوزه لجستیک کشور

عنواننوع نهادهابخش

دولتی

وزارتخانه های ذینفع

- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت راه و شهرسازی

- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
گمرک ج.ا.ا( - وزارت امور اقتصادی و دارایی )

- وزارت کشور
- وزارت نفت

- وزارت امور خارجه

سایر دستگاه  های ذینفع
کاال و ارز - ستاد مبارزه با قاچاق 

- بانک مرکزی ج.ا.ا.
- بیمه مرکزی ج.ا.ا.

سازوکارهای هماهنگی 
مرتبط با موضوع

کــز لجســتیک  (، ســتاد مرا - وزارت راه و شهرســازی: شــورایعالی هماهنگــی ترابــری )وزیــر
(، شــورای ترانزیــت کشــور )پیشــنهادی وزارتخانــه( )ریاســت وزیــر

کارگروه ملی دیپلماسی حمل ونقل و ترانزیت - وزارت امور خارجه: 

تشکل های حرفه ایخصوصی
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران )کمیسیون حمل ونقل و لجستیک(

- فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران
- اتحادیه  ها و انجمن های صنفی مرتبط با خدمات لجستیکی

منبع: یافته های پژوهش

بــر اســاس جــدول فــوق، عــالوه بــر حضــور ذینفعــان متعــدد در حــوزه لجســتیک کــه امــری طبیعــی بــوده و مختــص 

ایــران نیــز نیســت، برخــی ســازوکارهای هماهنگــی نیــز در ایــن زمینــه ورود کرده انــد و یــا بــه طــور مجــزا ایجــاد شــده اند.
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گــذاری تولی گــری سیاســتگذاری لجســتیک بــر عهــده یــک وزارتخانــه،  امــا در رابطــه بــا ادعاهــای مطــرح دربــاره وا

کــه تعییــن هــر یــک از ایــن دســتگاه ها بــه عنــوان متولــی لجســتیک، بــه جهــت غلبــه نگرش هــای  گــردد  کیــد  بایــد تا

بخشــی و براســاس تجربیــات موجــود، بعیــد اســت بتوانــد بــه تحــول جــدی در ایــن حــوزه بیانجامــد. اقدامات مســتقل 

ــرای شــرکت  های لجســتیک  وزارت راه و شهرســازی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در تعریــف ضوابــط فعالیــت ب

طــرف ســوم، یکــی از مصادیــق ایــن نگــرش بخشــی اســت.

بــر ایــن اســاس، در ادامــه پــس از مــرور مختصــر تجربیات جهانــی و توصیه های بانــک جهانی در خصوص ســازوکارهای 

هماهنگی حوزه لجســتیک، پیشــنهاداتی جهت تقویت زیرســاخت های نهادی لجســتیک در کشــور ارائه شــده اســت.

4-1-1- پیشنهاداتی برای ایجاد زیرساخت نهادی جهت راهبری و هماهنگی حوزه لجستیک

4-1-1-1- مروری بر تجربیات جهانی در زمینه تعیین نهاد متولی لجستیک

کــه در آن وزارت لجســتیک وجــود داشــته  کشــوری را نمی تــوان یافــت  گزارشــات بانــک جهانــی، تقریبــا  بــر اســاس 

کــه تمرکــز  کــه لجســتیک بــه طــور ذاتــی یــک حــوزه فرابخشــی محســوب می شــود. ولــی بســیار مهــم اســت  باشــد. چــرا 

و هماهنگــی الزم در زمینــه سیاســت گذاری کالن بــرای ایــن حــوزه ایجــاد شــده و تقســیم وظایــف مشــخصی در ســطح 

گیــرد1. ملــی بــرای نهادهــای ذینفــع صــورت 

طبــق بررســی تجربیــات جهانــی و توصیــه نهادهــای بین المللــی همچــون بانــک جهانــی، بهتریــن رویکــرد بــه 

، ایجــاد یــک نهــاد هماهنگــی ماننــد کمیتــه یــا شــورای ملــی بــرای لجســتیک در  منظــور ایجــاد تمرکــز و هماهنگــی مزبــور

کلیــه ذینفعــان ایــن حــوزه عمــل می کنــد.  کــه بــه عنــوان نهــاد راهبــر و هماهنگ کننــده  ســطح فراوزارتخانــه ای اســت 

بــه منظــور پیگیــری اجــرای سیاســت ها و تصمیمــات و انجــام هماهنگی هــای الزم، معمــوال دبیرخانــه ایــن نهــاد 

هماهنگــی در یکــی از وزارتخانه هــای اصلــی ذینفــع و یــا در همــان نهــاد باالدســتی قــرار داده می شــود.

کشــورهای در حــال  کمیته هایــی )اغلــب در ســطح نهــاد نخســت وزیــری( در  تجربــه ایجــاد چنیــن شــوراها یــا 

کــش وجــود دارد. امــا اینکــه مســئولیت  توســعه نظیــر مالــزی2، تایلنــد، ویتنــام، اندونــزی، هندوســتان، تونــس، مرا

گــذار شــود، بــه  کــدام نهــاد وا اداره دبیرخانــه و یــا هماهنگــی و نظــارت بــر اجــرای سیاســت های تدویــن شــده بــه 

گــزارش ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی  گی هــای ســاختاری دولت هــا بســتگی دارد. طبــق  اقتضائــات ملــی و ویژ

1.  www.worldbank.org
، دبیرخانــه شــورای ملــی لجســتیک )ذیــل نهــاد نخســت وزیــری( بــه صــورت مشــترک توســط وزارت تجــارت بین المللــی و صنعــت و وزارت حمل ونقــل اداره  2. در ایــن کشــور

می شــود.
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)OECD(، در کشــورهای در حــال توســعه، ایــن مســئولیت بیشــتر بــر عهــده وزارتخانه هــای متولــی امــور بازرگانــی یــا 

توســعه اقتصــادی قــرار داده می شــود1.

کــه می توانــد الگــوی مناســبی بــرای کشــورمان قــرار  کــرد  در ایــن زمینــه بایــد بــه تجربــه کشــور هندوســتان اشــاره 

، وزارت بازرگانــی و صنعــت بــه عنــوان متولــی توســعه یکپارچه حوزه لجســتیک تعیین شــده اســت.  گیــرد. در ایــن کشــور

در همیــن راســتا، ایــن وزارتخانــه در ســال 2۰19 اقــدام بــه انتشــار پیش نویــس ســند سیاســت لجســتیک هندوســتان2 

کمیتــی بــرای بخــش لجســتیک اســت. بــرای ایــن  نمــود. یکــی از محورهــای ایــن ســند، تقویــت چارچــوب نهــادی و حا

کــه ذیــل دپارتمــان بازرگانــی در وزارت بازرگانــی و صنعــت  منظــور در ســال 2۰1۷، واحــد لجســتیک )بــال لجســتیک( 3 

هندوســتان تشــکیل شــد، مســئولیت اصلــی پیشــبرد اجــرای حوزه هــای کلیــدی سیاســت لجســتیک و تســهیل ایجــاد 

، سلســله  ــرای تحقــق ایــن امــر ــر عهــده خواهــد داشــت. امــا ب کلیــدی ذینفــع را ب هماهنگــی در بیــن وزارتخانه هــای 

مراتبــی از ســازوکارهای هماهنگــی در نظــر گرفتــه شــده اســت4.

در باالتریــن ســطح، "شــورای ملــی لجســتیک"5 بــه ریاســت نخســت وزیــری قــرار دارد. اعضــای ایــن شــورا شــامل 

وزیــر بازرگانــی و صنعــت، وزیــر حمل ونقــل جــاده ای و بزرگراه هــا، وزیــر خطــوط ریلــی، وزیــر کشــتیرانی، وزیــر هوانــوردی 

غیرنظامــی، وزیــر ارتباطــات و وزیــر مالیــه هســتند. در صــورت نیــاز ســایر وزرای حوزه هــای مرتبــط در جلســات شــورا 

کــرد. وظیفــه اصلــی شــورا، جهت دهــی و راهبــری توســعه یکپارچــه لجســتیک در هندوســتان بــوده و  شــرکت خواهنــد 

کــرد. بــال لجســتیک  هــر شــش مــاه یکبــار وضعیــت پیشــرفت برنامــه اقــدام ملــی لجســتیک یکپارچــه را پایــش خواهــد 

)ذیــل وزارت بازرگانــی و صنعــت( بــه عنــوان دبیرخانــه شــورا عمــل می کنــد6.

کــه بــر اســاس تجربیــات جهانــی، ورود مســتقل دســتگاه های ذینفــع بــه  کــرد  در نهایــت بایــد خاطــر نشــان 

سیاســتگذاری لجســتیک در غیــاب ســازوکار هماهنگ کننــده باالدســتی، چنــدان موفقیت آمیــز نبــوده اســت. بــه 

عنــوان نمونــه در کشــور پانامــا، در ســال 2۰12 وزارت بازرگانــی و صنایــع اقــدام بــه تشــکیل یــک ســازوکار هماهنگــی 

ذیــل خــود بــا عنــوان کابینــه لجســتیکی نمــود. امــا در ســال 2۰14، ریاســت ایــن ســازوکار بــه ســازمان امــور دریایــی ایــن 

کابینــه لجســتیکی بــه زیرمجموعــه ریاســت  کــرد. در نهایــت در همــان ســال  کــه مناقشــاتی را ایجــاد  کشــور محــول شــد 

جمهــوری ایــن کشــور منتقــل شــد تــا بــه مشــکالت هماهنگــی بیــن نهــادی پایــان دهــد.

1.  OECD (2015), Drivers of Logistics Performance: A Case Study of Turkey, https://www.itf-oecd.org/ 
2.  Draft National Logis tics Policy
3.  Logistics Division (Logis tics Wing)
4.  https://commerce.gov.in/
5.  National Logistics Council
6.  https://commerce.gov.in/
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4-1-1-2- بررسی جایگاه سازوکارهای هماهنگی فعلی در ارتباط با لجستیک

کفایــت ســازوکارهای هماهنگــی )عمدتــا بــا محوریــت وزارت راه و شهرســازی(، بــرای ایفــای  در ایــن بخــش، جایــگاه و 

گرفتــه اســت: نقــش جهــت هماهنگــی لجســتیک کشــور مــورد بررســی قــرار 

کــه 	  شــورایعالی هماهنگــی ترابــری: ایــن شــورا در مقاطعــی بــه سیاســت گذاری لجســتیک ورود داشــته اســت 

کــز  " )1395( و تصویــب ایجــاد "ســتاد مرا تصویــب انجــام طــرح ملــی "تدویــن ســند جامــع لجســتیک کشــور

" )1395( از آن جملــه اســت. هــر چنــد موضــوع اول بــه مرحلــه اجــرا نرســید. حــوزه ماموریــت  لجســتیک کشــور

کــه انطبــاق مناســبی بــا مولفه هــای لجســتیک  ( اســت  ایــن شــورا، مباحــث حمل ونقــل )اعــم از مســافر و بــار

کنــد. نــدارد. لــذا ایــن شــورا نمی توانــد نقــش مــورد انتظــار را بــرای هماهنگــی لجســتیک ایفــا 

: ایــن ســتاد در ســال 139۷ و بــا مصوبــه جلســه 2۰2 شــورایعالی هماهنگــی 	  کشــور کــز لجســتیک  ســتاد مرا

کــز لجســتیک )بــه عنــوان  ترابــری بــه منظــور سیاســت گذاری و هماهنگــی و تنظیــم مقــررات مرتبــط بــا مرا

( تشــکیل شــد. ریاســت ســتاد بــر عهــده وزیــر راه و شهرســازی  یکــی از مولفه هــای زیرســاختی لجســتیک کشــور

کــز لجســتیک تبلــور عینــی  بــوده و دیگــر وزارتخانه هــا و ســازمان های مرتبــط نیــز در آن عضــو هســتند. مرا

ماهیــت فرابخشــی لجســتیک هســتند. لــذا پیشــنهاد می شــود ایــن ســتاد ذیــل یــک ســازوکار هماهنگــی 

کنــد. فراوزارتخانــه ای بــرای لجســتیک )موضــوع پیشــنهاد بخــش بعــدی( فعالیــت 

شــورای ترانزیــت: جایــگاه ســازمانی هماهنگــی بــرای ترانزیــت، در دهه هــای اخیــر همــواره از مســائل مــورد بحــث 	 

کارگــروه توســعه و روان ســازی  در حــوزه لجســتیک کشــور بــوده اســت. موضــوع ترانزیــت در حــال حاضــر در قالــب "

ترانزیــت" ذیــل شــورایعالی هماهنگــی ترابــری پیگیــری می شــود. همچنیــن وزارت راه و شهرســازی در ســال 

" بــه هیــات دولــت ارائــه نمــوده اســت. از آنجایــی  1399 پیشــنهادی را مبنــی بــر ایجــاد "شــورای ترانزیــت کشــور

کــه ترانزیــت یکــی از زیربخش هــای مهــم لجســتیک اســت، بــه منظــور پرهیــز از مــوازی کاری و تعــدد ســازوکارها، 

گیــرد. ایــن حــوزه نیــز می توانــد ذیــل ماموریت هــای ســازوکار هماهنگــی فراوزارتخانــه ای بــرای لجســتیک قــرار 

کارگــروه ملــی دیپلماســی حمل ونقــل و ترانزیــت: ایــده اولیــه شــکل گیری ســازوکار هماهنگــی دیپلماســی بــرای 	 

حمل ونقــل، در ســال 1398 در وزارت راه و شهرســازی و در قالــب تشــکیل شــورای دیپلماســی حمل ونقــل در 

آن وزارتخانــه مطــرح شــده بــود. امــا بــه دلیــل فقــدان ظرفیت هــای الزم بــرای هماهنگــی دســتگاه های خــارج 

ــده توســط وزارت امــور خارجــه )ذیــل معاونــت  ــز ماهیــت سیاســی موضــوع، اجــرای ایــن ای ــه و نی از وزارتخان

کارگــروه می توانــد نقــش موثــری را در پیشــبرد اهــداف لجســتیکی کشــور  اقتصــادی( بــه عهــده گرفتــه شــد. ایــن 

کارگــروه بــا یــک ســازوکار  در ســطح منطقــه ای و بین المللــی ایفــا نمایــد. امــا همراســتایی فعالیت هــای ایــن 

هماهنگــی فراوزارتخانــه ای بــرای لجســتیک ضــروری اســت.
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یــک ســازوکار هماهنگــی  ایجــاد  لــزوم  بــر اســاس تجربیــات جهانــی،  و  فــوق  بــه توضیحــات  بــا توجــه  در نهایــت 

فراوزارتخانــه ای بــرای راهبــری و تولی گــری لجســتیک آشــکار می شــود کــه بخــش بعــدی بــه تفصیــل بــدان پرداختــه اســت. 

4-1-1-3- پیشنهاد ایجاد شورایعالی لجستیک به عنوان متولی توسعه این حوزه

الف( جایگاه سازمانی پیشنهادی:

ریاست جمهوری )معاونت اول یا معاونت اقتصادی(	 

ب( اهم اعضای پیشنهادی:

جهــاد 	  وزارت  دارایــی،  و  اقتصــادی  امــور  وزارت  شهرســازی،  و  راه  وزارت  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 

، وزارت نفــت، وزارت امــور خارجــه، بانــک مرکــزی،  کشــاورزی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، وزارت کشــور

کاال، ارز و اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران و  بیمــه مرکــزی، ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق 

فدراســیون حمل  ونقــل و لجســتیک ایــران.

ج( دبیرخانه پیشنهادی:

وزارت صنعت، معدن و تجارت	 

پیشــنهاد تعییــن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان دبیرخانــه شــورایعالی لجســتیک، بــه دالیــل ذیــل 

گرفتــه اســت: صــورت 

نقــش وزارتخانــه بــه عنــوان متولــی بخش هــای تولیــد و تجــارت کــه متقاضیــان دریافت خدمات لجســتیک  -

هستند؛

جملــه  - از  وزارتخانــه:  ماموریت هــای  بــا  لجســتیک  حــوزه  مولفه هــای  مهمتریــن  از  برخــی  ارتبــاط 

کاال و خدمــات مرتبــط، صنایــع تولیــدی پشــتیبان  زیرســاخت های ذخیره ســازی، شــبکه های توزیــع 

لجســتیک )نــاوگان و انــواع تجهیــزات مــورد اســتفاده بــرای بارگیــری و تخلیــه، بســته بندی و ...(، ســامانه 

کاال و همچنیــن نظام هــای شناســایی و  جامــع تجــارت ایــران بــه عنــوان بســتر اطالعاتــی رصــد جریــان 

کاال؛ ردیابــی 

( در ســاختار فعلــی وزارت صنعــت، معــدن  - کلــی خدمــات کســب وکار جایــگاه خدمــات بازرگانــی )و بــه طــور 

و تجــارت: بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت لجســتیک یکــی از ارکان مهــم خدمــات بازرگانــی محســوب می شــود.

ســابقه تاریخــی وزارت بازرگانــی در امــور نظــارت و یــا اجــرای انــواع خدمــات بازرگانــی: جایــگاه خدمــات  -

کشــتیرانی ج.ا.ا، حمل ونقــل بین المللــی خلیــج فــارس،  بازرگانــی در قــرار داشــتن شــرکت هایی چــون 
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و حمل و نقــل و خدمــات دریایــی آبــادان در زیرمجموعــه وزارت بازرگانــی ســابق؛ اختیــارات و تکالیــف 

تفویــض شــده بــه وزارت بازرگانــی ســابق در خصــوص شــرکت ســهامی بیمــه ایــران )طبــق قانــون تشــکیل 

وزارت بازرگانــی مصــوب 1353(؛

وجــود تجربیــات مشــابه در کشــورهایی چــون هندوســتان در تعییــن نقــش محــوری سیاســت گذاری حــوزه  -

لجســتیک بــرای وزارتخانه هــای متولــی امــور بازرگانــی و صنعــت.

در نهایت خاطرنشــان می ســازد که گزینه ارائه شــده برای اســتقرار دبیرخانه شــورایعالی لجســتیک، جنبه پیشــنهادی 

کــه تصمیم گیــری نهایــی در خصــوص ایــن موضــوع نیازمنــد توافــق همــه جانبــه )مخصوصــا بیــن  داشــته و بدیهــی اســت 

گزینــه  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و وزارت راه و شهرســازی یعنــی دو ذینفــع اصلــی لجســتیک( اســت. در عیــن حــال، 

ایجــاد دبیرخانــه مشــترک بیــن دو وزارتخانــه دینفــع، بــه ماننــد تجربــه کشــور مالــزی نیــز قابــل طــرح اســت.

د( اهم وظایف و ماموریت های شورایعالی لجستیک:

؛	  سیاست گذاری کالن برای لجستیک کشور

؛	  راهبری و هماهنگی توسعه لجستیک کشور

نظارت بر تدوین، بروزآوری و اجرای اسناد راهبردی حوزه لجستیک؛	 

اظهارنظر و پیشنهاد مفاد مرتبط با بخش لجستیک برای اسناد باالدستی و برنامه های توسعه؛	 

؛	  رصد مستمر وضعیت حوزه لجستیک کشور

دریافت پیشنهادات و نظرات اعضاء و تصمیم گیری در خصوص آن.	 

4-1-2- پیشنهاداتی برای تقویت جایگاه لجستیک در ساختار دستگاه های ذیربط

اختصــاص یــک واحــد ســازمانی مشــخص بــرای لجســتیک در هــر یــک از دســتگاه های متولــی: پیشــنهاد می شــود 	 

حســب لــزوم و بــه منظــور ایجــاد تمرکــز در تصمیم گیــری، هماهنگــی و اجــرای اقدامــات حــوزه لجســتیک در ســطح 

دســتگاهی، یــک واحــد ســازمانی مشــخص در هــر دســتگاه مســئولیت مســائل لجســتیکی مرتبــط را عهــده دار شــود.

کارگــروه ملــی دیپلماســی حمل ونقــل و ترانزیــت )ذیــل معاونــت اقتصــادی وزارت 	  اســتفاده بهینــه از ظرفیــت 

کارگــروه بایــد بــه عنــوان بســتر مناســبی بــرای پیشــبرد اهــداف توســعه لجســتیک کشــور در  امــور خارجــه(: ایــن 

کارگــروه می تــوان بــه اســتفاده از ابــزار  کارکردهــای ایــن  گیــرد. از جملــه  ســطح بین المللــی مــورد اســتفاده قــرار 

دیپلماســی بــرای تقویــت مناســبات گمرکــی و حمل ونقلــی بــا دیگــر کشــورها و کمــک بــه رفــع موانــع لجســتیکی 

واردات، صــادرات و ترانزیــت اشــاره نمــود.
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4-1-3- پیشنهاداتی برای تقویت نقش تشکل های بخش خصوصی در سیاست گذاری لجستیک

حضــور فعــال اتــاق بازرگانــی،  صنایــع،  معــادن و کشــاورزی ایــران و فدراســیون حمل  ونقــل و لجســتیک ایــران در 	 

شــورایعالی لجســتیک: عضویــت ایــن تشــکل ها در شــورایعالی لجســتیک و حتــی ریاســت برخــی از کمیته هــای 

مربوطــه )در صــورت لــزوم(، می توانــد بســتر مناســبی را بــرای شــکل گیری تعامــل مســتمر و نظام منــد بیــن 

کنــد. دولــت و بخــش خصوصــی در زمینــه لجســتیک فراهــم 

4-2- پیشنهاداتی برای بهبود نظام سیاستگذاری حوزه لجستیک
ــروزآوری منظــم آن در صــورت 	  " در شــورایعالی لجســتیک و ب تصویــب "ســند سیاســتی توســعه لجســتیک کشــور

کالن خواهــد بــود. لــزوم: ایــن ســند عمدتــا دربرگیرنــده اولویت هــا، جهت گیری هــا و هدف گذاری هــای 

تصویــب "برنامــه اقــدام ملــی لجســتیک" در شــورایعالی لجســتیک و بــروزآوری منظــم آن: ایــن ســند ماهیــت 	 

عملیاتــی داشــته و برنامه هــای اجرایــی در ســطح بخشــی، دســتگاهی و در صــورت لــزوم منطقــه ای را بــه 

منظــور تحقــق ســند سیاســتی توســعه لجســتیک شــامل خواهــد شــد. اقدامــات تعریــف شــده در ایــن برنامــه 

مبنــای عمــل کلیــه ذینفعــان قــرار خواهــد گرفــت کلیــه دســتگاه ها بــر اســاس وظایــف مشــخص شــده در برنامــه 

بایــد پاســخگویی داشــته باشــند.

اختصــاص یــک بخــش مجــزا در اســناد برنامه هــای توســعه پنج ســاله کشــور بــا عنــوان "حمل ونقــل و لجســتیک" 	 

)در هماهنگــی بــا ســند سیاســتی توســعه لجســتیک و برنامــه اقــدام ملــی لجســتیک(

توامــان  بــه طــور  بــار  و  بــه حمــل مســافر  کــه  اســت  کالن  یــک موضــوع  کــه حمل ونقــل  آنجایــی  از  توضیــح: 

ــار  کن ــردازد، پیشــنهاد می شــود موضوعــات حــوزه لجســتیک در اســناد باالدســتی و برنامه هــای توســعه ای، در  می  پ

بحــث حمل ونقــل مطــرح شــود.

کلی بخش حمل ونقل"	  گرفتن مالحظات لجستیکی در بروزآوری "سیاست های  در نظر 

4-3- موضوعات محوری نیازمند سیاستگذاری در حوزه لجستیک
گرفتــه و در اســناد باالدســتی، فرابخشــی  کار ایــن شــورا قــرار  کــه می تواننــد در دســتور  مهمتریــن محورهــای موضوعــی 

و بخشــی نیــز بــه آنهــا توجــه شــود، بــه شــرح ذیــل پیشــنهاد می شــوند:

لجستیک برای پشتیبانی از صادرات غیرنفتی و واردات؛	 

(؛	  کریدورهای ترانزیتی عبوری از کشور ترانزیت )به خصوص تجاری سازی 
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لجســتیک کاالهــای کلیــدی شــامل کاالهــای اساســی، محصــوالت کشــاورزی فاسدشــدنی، کاالهــای معدنــی و 	 

کاالهــای صنعتــی مهــم )نظیــر فــوالد و پتروشــیمی(؛

کســب وکارهای خــرد، 	  لجســتیک در بخش هــای تخصصــی و دارای اهمیــت: از جملــه تجــارت الکترونیــک، 

کوچــک و متوســط، حــوزه بهداشــت و ســالمت، لجســتیک بشردوســتانه در شــرایط بحــران1؛

بــرای 	  منــزل  درب  تحویل هــای   ، بــازار تنظیــم  و  خرده فروشــی  بــرای  توزیــع  جملــه  از  شــهری:  لجســتیک 

ســاختمانی؛ فعالیت هــای  بــرای  مصالــح  حمل ونقــل  و  هتل هــا  و  رســتوران ها  بــرای  توزیــع  شــهروندان، 

در 	  مقاومتــی  اقتصــاد  و  غیرعامــل  پدافنــد  ســرزمین،  آمایــش  چــون  موضوعاتــی  بــه  مربــوط  مالحظــات 

لجســتیک. حــوزه  بــرای  سیاســت گذاری 

5- سایر اقدامات پیشنهادی جهت ارتقاء لجستیک کشور

در ایــن بخــش، اهــم اقدامــات پیشــنهادی بــرای اجرایــی نمــودن سیاســت های ذکــر شــده ذیــل اولویت هــای دوم 

کــم بــر لجســتیک( و ســوم تــا پنجــم توســعه لجســتیک ارائــه شــده اند. الزم  )بخــش مربــوط بــه محیــط قانونــی حا

کــه ایــن اقدامــات در راســتای فراهم ســازی زیرســاخت های و بســترهای ضــروری حــوزه لجســتیک  بــه ذکــر اســت 

ــد. ــر دارن گی ــت فرا ــا ماهی ــب آنه ــه اغل ک ــده اند  ــنهاد ش پیش

کم بر لجستیک 5-1- اقدامات پیشنهادی برای بهبود محیط قانونی حا
کســب وکارهای حــوزه لجســتیک: اعــم از قوانیــن، 	  شناســایی و رفــع موانــع و تداخــالت قانونــی تاثیرگــذار بــر 

و  تجــارت داخلــی، حمل ونقــل، جابجایــی  تجــارت خارجــی،  گمرکــی،  امــور  بــا  مقــررات و ضوابــط مرتبــط 

کاال، قانــون تجــارت، قوانیــن مالیاتــی، بانکــی، بیمــه ای و ماننــد آن. بــا قاچــاق  کاال، مبــارزه  ذخیره ســازی 

تســهیل رویه هــا، اصــالح فرآیندهــای قانونــی و رفــع موانــع اجرایــی و ســازمانی ناظــر بــر تجــارت فرامــرزی: بــه 	 

منظــور روان ســازی زنجیــره عملیــات لجســتیک در حــوزه واردات، صــادرات، ترانزیــت و صــادرات مجــدد.

تکمیــل و تقویــت اســتانداردهای حــوزه لجســتیک: ناظــر بــر بخش هــای مختلــف زیرســاختی، خدمــات، نیــروی 	 

انســانی و ماننــد آن.

1.  Humanitarian Logis tics
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5-2- اقدامات پیشنهادی برای ارتقاء نظام های اطالعاتی لجستیک
کاالهــای تحــت پوشــش )در 	  کامــل وضعیــت زنجیــره تامیــن  تکمیــل ســامانه جامــع تجــارت ایــران بــه منظــور رصــد 

تمامــی زمینه هــای واردات، صــادرات، ترانزیــت و توزیــع داخلــی( 

بهره گیــری از ابزارهــای نویــن بــرای تقویــت ردیابــی و رهگیــری جریــان کاال در زنجیــره لجســتیک: تعریــف قابلیــت ردیابی 	 

 LPI کاال بــه عنــوان یکــی از ارکان شــش گانه شــاخص عملکــرد لجســتیک و رهگیــری مرســوله ها بــرای صاحبــان 

بانــک جهانــی، نشــان از اهمیــت بــاالی ایــن مقولــه بــرای ایجــاد شــفافیت و بهبــود جریان هــای اطالعاتــی در شــبکه 

لجســتیک دارد. در ایــن زمینــه بکارگیــری اســتاندارد جهانــی GS1 که به منظور تســهیل شناســایی موجودیت  های 

زنجیــره تامیــن، ضبــط خــودکار داده هــا و تبــادل داده هــا بیــن اعضــای زنجیره هــای تامیــن تعریــف شــده اســت، بــه 

عنــوان یــک اقــدام محــوری قابــل پیشــنهاد اســت. اجرایــی شــدن ایــن اقــدام نیازمنــد تامیــن بســترها در ســطح 

کمیتــی و پیاده ســازی ایــن اســتاندارد در هــر دو ســطح دســتگاه های اجرایــی و کسب وکارهاســت. حا

ایجاد نظامی برای محاسبه و پایش شاخص های کلیدی لجستیک کشور از جمله برای:	 

هزینه های ملی لجستیک )به تفکیک مولفه  های تشکیل دهنده آن( -

کاال در صنایع و بخش های مختلف. - سهم هزینه های لجستیک از قیمت تمام شده 

 	: ایجاد بانک جامع اطالعاتی لجستیک کشور با قابلیت های زیر

کلیــدی لجســتیک کشــور )اعــم از شــاخص های بین المللــی  - اطالع رســانی در مــورد وضعیــت شــاخص های 

یــا ملــی(.

ارائه آمار و اطالعات در مورد زیرساخت ها، بازیگران و غیره. -

کاالهــای در انتظــار تخلیــه یــا بارگیــری  - کاالهــا در شــبکه لجســتیک )اعــم از  کلــی  ارائــه آمــار بــروز از وضعیــت 

گمــرکات،  ، مرزهــای زمینــی، فرودگاه هــا و  کاال در بنــادر ، موجــودی  کشــور در مبــادی ورودی و خروجــی 

کاالهــای حمــل شــده و ...(. میــزان 

- . انتشار سالنامه آماری لجستیک کشور

کلیــه اســناد باالدســتی، اســناد بخشــی، قوانیــن، مقــررات و ضوابــط و  - امــکان دسترســی عمــوم جامعــه بــه 

اســتانداردهای مرتبــط بــا لجســتیک.

گزارش گیری توسط نهادهای متولی. - وجود داشبوردهای مدیریتی با قابلیت 

تبادل اطالعات با سامانه جامع تجارت ایران به منظور تکمیل نیازمندی های اطالعاتی هر دو سامانه. -
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کــره جنوبــی در ایجــاد ســامانه ای تحــت عنــوان »مرکــز ملــی اطالعــات  توضیــح: پیشــنهاد فــوق براســاس تجربــه کشــور 

لجســتیک1«، ارائــه شــده اســت. 

5-3- اقدامات پیشنهادی برای ارتقاء صنعت لجستیک
تعریــف ســازوکارهای الزم بــرای مجوزدهــی، حمایــت و تشــویق بازیگــران صنعــت لجســتیک جهــت شــکل گیری 	 

: ایــن شــرکت ها خدمــات لجســتیک یکپارچــه )ترکیبــی  ــر ت شــرکت های خدمــات لجســتیک طــرف ســوم2 و باال

انــواع  بــه  قــراردادی  را در قالــب لجســتیک  افــزوده(  انبــارداری و خدمــات ارزش  از خدمــات حمل ونقــل، 

فعالیت هــای تولیــدی و تجــاری ارائــه می دهنــد. دیگــر قابلیــت مهــم ایــن شــرکت ها، ارائــه خدمــات مشــاوره و 

طراحــی سیســتم لجســتیک بــرای کســب وکارهای متقاضــی اســت. بــا توجــه بــه تعــدد دســتگاه های دخیــل در 

مجوزدهــی بــه ایــن شــرکت ها، هماهنگــی بیــن دســتگاه ها در تعریــف ســازوکارهای مــورد نظــر بســیار ضــروری 

اســت. از ایــن لحــاظ، شــورایعالی لجســتیک می توانــد بســتر مناســبی بــرای ایجــاد ایــن هماهنگــی باشــد. الزم 

کنــون تالشــها و اقدامــات مســتقلی توســط وزارت راه و شهرســازی، وزارت صنعــت، معــدن  کــه تا بــه ذکــر اســت 

و تجــارت3 و حتــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران بــرای تدویــن ضوابــط تاســیس و فعالیــت 

کــه مســاله تعییــن متولــی راهبــری لجســتیک و هماهنگــی  گرفتــه اســت. امــا تــا زمانــی  ایــن شــرکت ها صــورت 

سیاســت ها حــل نشــود، هیــچ یــک از ایــن اقدامــات اثربخشــی الزم را نخواهنــد داشــت.

: خدمــات حمل ونقــل 	  رفــع موانــع فنــی، قانونــی و اجرایــی گســترش خدمــات حمل ونقــل چندوجهــی در کشــور

کاال بــا ترکیبــی از شــیوه های مختلــف حمل ونقــل در  چندوجهــی بــه معنــای ترتیــب دادن هماهنگــی انتقــال 

ــوز در  ــه هن ک ــت  ــد اس ــه واح ــک بارنام ــت ی ــه تح ــل محمول ــئولیت حم ــرش مس ــی و پذی ــیر جابجای ــول مس ط

کشــور شــکل نگرفتــه اســت.

حمایــت و تشــویق کســب وکارها بــرای شــکل گیری شــرکت های بــزرگ مقیــاس در حــوزه لجســتیک: به خصــوص 	 

گن هــای  در حــوزه خدمــات حمل ونقــل و در مــورد شــرکت های حمل ونقــل جــاده ای و شــرکت های مالــک وا

باری.

کاالیــی خــاص(: در حــال 	  کشــور در زمینــه نــاوگان و تجهیــزات )بــه خصــوص بــرای حوزه هــای  تامیــن نیازهــای 

غــالت،  حمــل  اختصاصــی  گن هــای  وا  ، یخچالــدار و  معمولــی  کانتینرهــای  زمینــه  در  کمبودهایــی  حاضــر 

1.  National Logis tics Information Center (nlic.go.kr)
2.  Third Party Logistics Companies (3PL), Fourth Party Logistics Companies (4PL), … 

3.  تدوین دستورالعمل ساماندهی فعالیت  شرکت های ارائه دهنده خدمات لجستیکی در کشور 
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کشــتی های مخصــوص حمــل قیــر و مــواد  ک و نیــز  کاالهــای فاسدشــدنی و محصــوالت شــیمیایی خطرنــا

شــیمیایی در کشــور وجــود دارد.  بــه مــوارد فــوق بایــد تامیــن نیــاز بخــش ریلــی بــه لکوموتیــو را اضافــه نمــود.

رفــع موانــع قانونــی و حقوقــی توســعه اســتارت آپ ها در حــوزه لجســتیک )و خدمــات پشــتیبان لجســتیک(: موانــع 	 

ــورد  ــوع در م ــن موض ــت. ای ــور اس ــتارت آپ ها در کش ــکل گیری اس ــای ش ــن چالش ه ــه مهمتری ــی از جمل قانون

اســتارت آپ های حــوزه لجســتیک و خدمــات پشــتیبان آن نیــز صــدق می کنــد. بــه عنــوان مثــال بازارگاه هــای 

ــرای  ــددی ب ــی متع ــع قانون ــا موان ــد ب گرفته ان ــکل  ــت ش ــال اس ــن س ــه چندی ک ــاده ای  ــل ج ــی حمل ونق اینترنت

فعالیــت جــدی در بــازار حمل ونقــل کاالهایــی مواجــه هســتند. ایــن بازارگاه هــا بــر اســاس قانــون تجــارت اجــازه 

کــه اقــدام بــه دریافــت مجــوز شــرکت های  کار خواهنــد بــود  صــدور بارنامــه ندارنــد و تنهــا زمانــی مجــاز بــه ایــن 

بــزرگ مقیــاس هوشــمند نماینــد. امــا اخــذ ایــن مجــوز نیــز تبعاتــی نظیــر مالکیــت یــک شــرکت باربــری ســنتی 

کــه بــه جهــت تضــاد منافــع بخــش ســنتی و مــدرن، مانــع از رشــد  بــر ســهام ایــن بازارگاه هــا را بــه دنبــال دارد، 

مطلــوب ایــن اســتارت آپ ها خواهــد شــد.

5-4- اقدامات پیشنهادی برای بهبود ظرفیت های زیرساختی حوزه لجستیک
ــد 	  ــدام بای ــن اق : ای ــور ــی کش ــای ترانزیت کریدوره ــی و  ــی، واردات ــیرهای صادرات ــتیکی در مس ــای لجس گلوگا ه ه ــع  رف

گلوگاه هــای شــبکه  گرفتــه و مــواردی چــون  کریدورهــا صــورت  بــر اســاس اولویت گــذاری در بیــن مســیرها و 

ریلــی، امکانــات بارگیــری و تخلیــه در بنــادر و چشــمه های بــار ریلــی، اتصــاالت ریلــی اســکله های بنــدری 

بارگیــری و ذخیره ســازی در  و  بــه مرزهــا و امکانــات تخلیــه  ریلــی، محورهــای جــاده ای منتهــی  بــا شــبکه 

پایانه هــای مــرزی را در برگیــرد. ظرفیــت قانونــی الزم بــرای اجــرای ایــن اقــدام پیشــنهادی در مــاده 15 ضوابــط 

اجرایــی سیاســت های ارزی و تجــاری بــرای توســعه صــادرات و مدیریــت واردات )مصــوب جلســه دهــم ســتاد 

هماهنگــی اقتصــادی دولــت مــورخ 14۰۰/۷/4( وجــود دارد.

کاالهــای ریل پســند: ماننــد محصــوالت کشــاورزی، معدنــی 	  ایجــاد پایانه هــای اختصاصــی ریلــی- جــاده ای بــرای 

و صنعتــی.

کــز لجســتیک برون مــرزی در بازارهــای هــدف صادراتــی: ایــن اقــدام در وهلــه اول نیازمنــد 	  امکان ســنجی و ایجــاد مرا

کشــاورزی و تشــکل های صادراتــی جهــت شناســایی  تعامــل دولــت بــا اتاق  هــای بازرگانــی، صنایــع، معــدن و 

نیازهــای صادرکننــدگان کشــور بــه زیرســاخت ها و حتــی خدمــات لجســتیک در بازارهــای هــدف اســت.

ــار و بهره  گیــری 	  ــا هــدف افزایــش ســرعت ســیر ب بهبــود مدیریــت ســیر و حرکــت نــاوگان بــاری در شــبکه ریلــی: ب

ــاوگان ریلــی. بهینــه از ظرفیــت ن
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کاالهــای 	  نوســازی و تقویــت امکانــات بارگیــری و تخلیــه ریلــی در اختیــار دســتگاه های متولــی تامیــن و توزیــع 

ــور و  ــور دام کش ــتیبانی ام ــرکت پش ــار ش ــی در اختی ــای دام ــالت و نهاده ه ــه غ ــری و تخلی ــرای بارگی ــی: ب اساس

ــی. ــی دولت ــی بازرگان ــادر تخصص ــرکت م ش

ریلــی 	  احــداث خطــوط  بــرای تســریع در احــداث زیرســاخت ها: جهــت  تامیــن مالــی  طراحــی ســازوکارهای 

کــز لجســتیک(، پایانه هــای صادراتــی و دیگــر  کــز لجســتیک )بــر اســاس تعریــف ســند آمایــش مرا فرعــی، مرا

ســرمایه گذاری. نیازمنــد  لجســتیکی  زیرســاخت های 

6- جمع بندی اولویت ها، سیاست ها و اقدامات پیشنهادی 

، سیاســت های پیشــنهادی  بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده در بخش هــای قبــل، جمع بنــدی محورهــای اولویــت دار

مرتبــط و اقدامــات پیشــنهادی مرتبــط بــا هــر یــک از سیاســت های مزبــور در جــدول ذیــل ارائــه شــده اســت.

جدول ۶- جمع بندی اولویت ها، سیاست ها و اقدامات پیشنهادی به منظور ارتقاء لجستیک کشور

اهم اقدامات پیشنهادیسیاست های پیشنهادیمحور اولویت دار

1- تقویت زیرساخت های 
نهادی حوزه لجستیک

1-1- ایجــاد زیرســاخت  نهــادی جهــت راهبــری و 
هماهنگــی توســعه حــوزه لجســتیک

ذیــل  لجســتیک  حــوزه  توســعه  متولــی  عنــوان  بــه  لجســتیک  شــورایعالی  ایجــاد   -
جمهــوری ریاســت  اول  معــاون  یــا  اقتصــادی  معاونــت 

ســاختار  در  لجســتیک  جایــگاه  تقویــت   -2-1
ذیربــط دســتگاه های  ســازمانی 

از  یــک  هــر  در  لجســتیک  حــوزه  بــه  مشــخص  ســازمانی  واحــد  یــک  اختصــاص   -
متولــی دســتگاه های 

کارگروه ملی دیپلماسی حمل ونقل و ترانزیت - استفاده بهینه از ظرفیت 

بخــش  تشــکل های  نقــش  تقویــت   -3-1
لجســتیک سیاســت گذاری  در  خصوصــی 

فدراســیون  و  ایــران  کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،   بازرگانــی،   اتــاق  فعــال  حضــور   -
لجســتیک شــورایعالی  در  ایــران  لجســتیک  و  حمل  ونقــل 

2- بهبود نظام 
سیاست گذاری و محیط 
کم بر لجستیک قانونی حا

در  لجســتیک  جایــگاه  نمــودن  شــفاف   -1-2
کشــور باالدســتی  اســناد 

- اختصــاص یــک بخــش مجــزا در اســناد برنامه هــای توســعه پنج ســاله کشــور بــا عنــوان 
“حمل  ونقــل و لجســتیک”

کلــی بخــش  بــروزآوری “سیاســت های  گرفتــن مالحظــات لجســتیکی در  - در نظــر 
حمل ونقــل”

2-2- تعییــن سیاســت ها و اقدامــات یکپارچــه در 
ســطح ملــی بــرای توســعه لجســتیک کشــور

شــورایعالی  در   » کشــور لجســتیک  توســعه  سیاســتی  »ســند  بــروزآوری  و  تصویــب   -
لجســتیک

بــه  لجســتیک  شــورایعالی  لجســتیک«  ملــی  اقــدام  »برنامــه  بــروزآوری  و  تصویــب   -
لجســتیک توســعه  سیاســتی  ســند  تحقــق  منظــور 

حــوزه  در  کســب وکار  فضــای  تســهیل   -3-2
لجســتیک

کســب وکارهای حــوزه  بــر  تاثیرگــذار  قانونــی  تداخــالت  و  رفــع موانــع  و  - شناســایی 
لجســتیک

- تســهیل رویه هــا، اصــالح فرآیندهــای قانونــی و رفــع موانــع اجرایــی و ســازمانی ناظــر 
بــر تجــارت فرامــرزی )بــه منظــور روان ســازی لجســتیک تجــارت خارجــی و ترانزیــت(

- تکمیل و تقویت استانداردهای حوزه لجستیک
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اهم اقدامات پیشنهادیسیاست های پیشنهادیمحور اولویت دار

3- ارتقاء نظام های 
اطالعاتی لجستیک

3-1- شــفافیت و روان ســازی جریــان اطالعــات در 
شــبکه لجســتیک کشــور

- تکمیــل ســامانه جامــع تجــارت ایــران بــه منظــور رصــد بهینــه زنجیــره تامیــن کاالهــای 
تحت پوشــش

کاال در زنجیــره  - بهره گیــری از ابزارهــای نویــن بــرای تقویــت ردیابــی و رهگیــری جریــان 
لجستیک

3-2- پشــتیبانی اطالعاتــی از نهادهــای ذیربــط و 
فعالیــن اقتصــادی در حــوزه لجســتیک

کلیدی لجستیک کشور  - ایجاد نظامی برای محاسبه و پایش شاخص های 
- ایجاد بانک جامع اطالعاتی لجستیک کشور

4- ارتقاء صنعت 
لجستیک کشور

4-1- تقویــت و مدرن ســازی خدمــات لجســتیک 
کیفیــت خدمــات بــه لحــاظ مقیــاس، تنــوع و 

- تعریــف ســازوکارهای الزم جهــت شــکل گیری شــرکت های خدمــات لجســتیک طــرف 
ســوم و باالتــر در کشــور

- رفع موانع فنی، قانونی و اجرایی گسترش خدمات حمل ونقل چندوجهی
کســب وکارها بــرای شــکل گیری شــرکت های بــزرگ مقیــاس در  - حمایــت و تشــویق 

ــتیک ــوزه لجس ح

4-2- رفــع کمبودهــای کشــور در زمینــه نــاوگان و 
کاال تجهیــزات جابجایــی 

کاالیــی  کشــور بــه نــاوگان و تجهیــزات )به خصــوص بــرای حوزه  هــای  - تامیــن نیــاز 
خــاص(

مدل هــای  شــکل گیری  از  حمایــت   -3-4
لجســتیک حــوزه  در  نویــن  کســب وکار 

- رفــع موانــع قانونــی و حقوقــی توســعه اســتارت آپ ها در حــوزه لجســتیک و خدمــات 
پشــتیبان لجســتیک

5- بهبود ظرفیت های 
زیرساختی لجستیک

ســطح  در  زیرســاختی  یکپارچگــی  بهبــود   -1-5
بــه  آن  اتصــال  و  کشــور  لجســتیک  شــبکه 

بین المللــی لجســتیک  شــبکه های 

کریدورهــای  و  وارداتــی  صادراتــی،  مســیرهای  در  لجســتیکی  گلوگا ه هــای  رفــع   -
کشــور ترانزیتــی 

کاالهای ریل پسند - ایجاد پایانه های اختصاصی ریلی- جاده ای برای 
کز لجستیک برون مرزی در بازارهای هدف صادراتی -- امکان سنجی و ایجاد مرا

بهینــه  بکارگیــری  و  بهــره وری  افزایــش   -2-5
لجســتیکی ظرفیت هــای 

- بهبود مدیریت سیر و حرکت ناوگان باری در شبکه ریلی
- نوســازی و تقویــت امکانــات بارگیــری و تخلیــه ریلــی در اختیــار دســتگاه های متولــی 

کاالهــای اساســی تامیــن و توزیــع 

زیرســاخت های  توســعه  در  تســریع   -3-5
نیــاز مــورد  لجســتیکی 

زیرســاخت های  احــداث  در  تســریع  بــرای  مالــی  تامیــن  ســازوکارهای  طراحــی   -
لجســتیک
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