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1- لجستيك 
لجستيك به كليه فعاليت هاي هماهنگي 
اطالق مي شــود كه جهت بررسي، تحقيق، 
مطالعــه و برآورد نيازهــا و احتياجات اوليه 
در زمينه وســايل و تجهيزات، ماشــين ها و 
ابزارآالت، تأسيســات و قطعــات از هر نوع 
و كليــه امور مربوط به تهيــه، توليد، بيمه، 
نگهداري، انبــارداري، توزيع، حمل و نقل، 
تنظيــم و تهيــه روش انجــام كار، طراحي 
سيستم و دســتور العمل و نظارت بر موارد 

فوق انجام مي گيرد. 

 فصل اول: 

لجستيك و زنجيره ي تأمين

شماره دوم،  فروردین 1395



شماره دوم،  فروردین 1395 8

2-  زنجيره ی تأمين
زنجيره تأمين شامل موارد زير است: 

é مراكز توليد
é )مراكز ذخيره سازی )انبار
é سيستم توزيع
é مصرف
é حمل و نقل

3- حمل و نقل در لجستيك و زنجيره ی تأمين 
بخــش مهمي از محصوالت و خدمات مرتبط با مديريت زنجيره تأمين 

و لجستيك در حوزه هاي حمل و نقل تعريف مي شوند كه عبارتند از: 
é  سيستمها و تجهيزات حمل و نقل محصوالت و بار
é فناوري ها و سيستم هاي ذخيره سازي و انبارش
é فناوري هاي حمل و نقل اقالم خشك
é اقالم مايع و اقالم فله اي
é  خدمــات و فناوري هاي لجســتيك مــواد خطرناك داراي

ريسك و ويژه
é )... انواع سيستم هاي كنترل )بيسيم و
é  سيستم ها و نرم افزارهاي مديريت حمل و نقل و مديريت انبار
é ...

بدين ترتيب فعاالن عرصه حمل و نقل از شــاخص ترين فعاالن عرصه 
لجستيك و خدمات زنجيره تأمين هستند. 
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4- منافع بكارگيري دانش لجستيك 
و مدیریت زنجيره تأمين

é موجودي هاي كمتر
é بهره وري باالتر
é چابکي بيشتر
é موعدهاي تحويل كوتاهتر
é سود باالتر
é رعايت حقوق بيشتر مشتري
é وجود موجودي ها و اندازه انباشته ها به مقدار صحيح
é  قابليت مشاهده و ردگيري رخدادها
é كاهش هزينه  ها
é  افزايش خدمت دهي به مصرف كنندگان
é ايجاد مزيتهاي رقابتي
é  تعامل نزديکتر با تأمين كنندگان
é ايجاد فرصت براي خريد مقادير زياد و با هزينه كمتر
é  ايجاد مرجع پاسخگويي
é توانايي اجراي دقيق سيستم ها به صورت تركيبي

5- اثرات اقتصادی سيستم لجستيك
سيسـتم لجسـتيك فرآينـدي بهـم پيوسـته بـراي مديريـت و بهينه 
سـازي فعاليت هـا بمنظـور اطمينان از حمل و نقل مناسـب و سـريع 
كاالهـا از يـك نقطـه بـه نقطـه اي ديگـر اسـت. كارآمـدي سيسـتم 
لجسـتيك، باعـث كاهـش هزينه هـاي كلـي لجسـتيك و در نتيجـه 
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كسـب مزيـت رقابتـي، توسـط صنايـع مرتبـط بـا آن مي گردد. 
در كشــورهاي پيشرفته هزينه لجستيك حدود10 درصد GDP بوده 
و برای كشورهای كمتر توسعه يافته اين رقم 30 درصد مي باشد. بر طبق 
مطالعات انجام شــده در اروپا، ميانگين هزينه های لجســتيك نسبت به 
كل گردش مالی ساالنه در صنايع غذايی 30 درصد، در صنايع فلزی 27 
درصد، در صنايع شــيميايی 23 درصد، و در بخش اتومبيل ســازی 15 

درصد مي باشد. 

6- هاب های لجستيكی
تبديل شدن به هاب لجستيکی بين المللی و منطقه اي، يکی از مهم ترين 
راهبردهای تجاری كشورها طی ساليان اخير در رشد و توسعه اقتصادی 
بوده اســت. كلمه هاب به معنی محل تمركــز و تجمع فعاليت های يك 
منطقه يا يك شــبکه وسيع تر اســت. به طور كلی اگر هاب را يك نقش 
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يــا يك صفت برای يك مکان تصــور كنيم، در اين صورت در ابعاد كالن 
و ملی، از يك ســو نقش يك كشــور به عنوان هاب تجاری/لجستيکی در 
تجارت بين المللی و از ســوی ديگر نقاطی از داخل آن كشــور به عنوان 

هاب تجارت داخلی قابل بررسی خواهد بود. 

7- انواع هاب های لجستيكی
هاب های لجستيکی شامل : 

é شهر لجستيکی
é  مراكــز لجســتيکی ) پارك های لجســتيکی - دهکده های

لجستيکی - بنادر خشك(
é )ساير ) پايانه های صادراتی - پايانه های بار - پايانه های مرزی

8- شهر لجستيكی
شــهر لجستيکي را مي توان پيشــرفته ترين و كامل ترين نوع هاب های 
لجستيکي دانست كه به تازگي در سطح جهان مورد توجه قرار گرفته اند. 
در واقع شهر لجستيکي حد كمال يك هاب لجستيکي است. در واقع اين 
مراكز قابليت ارائه خدمات لجستيکي را در سطوح بين المللي دارا هستند. 
چنين مراكزی نيازمند زيرســاخت های عظيمي همچون فرودگاه و بندر 
هستند. به دليل جديد بودن مفهوم شهر لجستيکي، تعاريف زيادی برای 
آن ارائه نشده است. در يکي از منابع، شهر لجستيکي چنين تعريف شده 
است: “يك شهر لجستيکي يك تمركز يافتگي جغرافيايي است كه با يك 
دروازه تجارت جهاني مرتبط بوده و شــامل مجموعه اي از زيرساخت های 

لجستيکي است”. 
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9- مراكز لجستيك 
واژه مراكز لجســتيکی يا )لجســتيك هاب( به طور كلــی بر مراكز و 
مکان هايی داللت دارد كه به طور ويژه برای انجام فعاليت های لجستيکی 
ســازماندهی شــده اند. اين مراكز و مکان ها دارای نام های ديگری چون 
پارك لجستيکی، بندر خشك، ترمينال و پلت فرم باربری، مركز حمل و 

نقل و دهکده باربری مي باشند. 
مركز لجســتيکی، يك هاب در منطقه  اي مخصوص اســت كه در آن 
تمامی فعاليت های مرتبط با حمل و نقل، لجســتيك و توزيع كاال در دو 
ســطح ترانزيت ملی و بين المللی و بر اســاس اصول بازرگانی و از طريق 

متصديان عملياتی گوناگون اجرا مي گردد. 
به منظور متقاعد كردن شبکه حمل و نقل بين المللی برای حمل كاال، 
مراكز لجســتيکی بايد ترجيحا از سوی طيف وسيعی از شيوه های حمل 
و نقــل از قبيل جاده، راه آهن، دريا، آبراه های داخلی، هوا و خدمات ارايه 

شده منتفع گردد. 
انــواع مراكز لجســتيك شــامل: پارك های لجســتيکی، دهکده های 

لجستيکی و بنادر خشك مي باشد. 

10- هدف از ایجاد مراكز لجستيكی 
يکــی از مهم ترين مســايل در بحــث ترانزيت بار، مســاله نحوه ارايه 
تسهيالت تجاری است، هدف از ارايه تسهيالت تجاری گسترش محيطی 
سازگار، شفاف، مورد تاييد جهانی و قابل پيش بينی برای تبادالت تجاری 
بين المللی اســت ارايه تسهيالت تجاری، بر اساس موافقتنامه های مورد 
تاييد بين المللی اجرا مي  گردد كه حاصل اســتانداردكردن تســهيالت 
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فيزيکی، ســاده ســازی روش ها و تشــريفات و هماهنگ كردن قوانين و 
مقررات تجارت و حمل ونقل مي باشــد. در واقع تســهيالت دهی تجاری 
به دنبال رويه های گمركی ســاده و قابل پيش بينی، شــبکه زيربنايی بی 
عيب و عمليات لجســتيکی موثر مي باشــد، وظيفه لجستيك تهيه كاال 
برای مکان هايی است كه به آن نياز دارند، لجستيك، آن بخشی از فرآيند 
زنجيره ی تداركات اســت كه انتقــال و انباركردن موثر و كارای كاالها و 
خدمات و اطالعات مربوطه را به منظور برآورده كردن نياز مصرف كننده 

از مبدأ توليد تا مقصد مصرف، برنامه ريزی، اجرا و كنترل مي كند. 

11- مزایای مراكز لجستيكی
é متمركز سازی امور
é كاهش هزينه های سرمايه گذاری و عملياتی
é جلوگيری از فعاليت های فاقد ارزش افزوده

12- پارک لجستيك
پارك لجستيك منطقه ای مشخص است كه اپراتور ها و كاربران مختلف 
همــه فعاليت های مربوط بــه حمل و نقل، تداركات و توزيع كاال را عهده 

دار هستند. 
پارك لجســتيك زمينــی دارای امکاناتی بــرای فعاليت های حمل و 
توزيع كاال و ســاير خدمات پشتيبانی، به جز فعاليت های اقتصادی است. 
پارك های لجستيکی، در راســتای سياست های ارايه مطلوب تسهيالت 
تجاری و با هدف ارايه خدمات لجستيکی با كيفيت و كارايی باال، احداث 
مي شوند. اين مکان ها، سبب تجميع بخش های مختلف صنعت لجستيك 
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از قبيل پارك كاميون، شركت های حمل ونقلی، انبار كانتينر، بخش های 
لجستيکی، مركز فن آوری و پروسه توزيع در يك مکان مي گردند. هر يك 
از اين بخش ها، از اهميت بااليی در شبکه حمل ونقل برخوردار مي باشند. 

13- دهكده های لجستيكی
“دهکده های بار” يا “مراكز لجستيکي حمل و نقل محور« دارای ترمينال 
انتقال كاال هســتند. دهکده بار به عنوان منطقه اي تعريف مي شود كه در 
آن كليه فعاليت های مرتبط با حمل و نقل، لجســتيك و توزيع، هم برای 
ترانزيت ملي كاال و هم برای ترانزيت بين المللي كاال، توســط متصديان 
مختلف اين امور انجام مي شود. به عبارتي ارائه كنندگان خدمات در اين 
مراكز مســتقر هســتند. دهکده بار ترجيحاً توسط چندين روش حمل و 
نقل( جادهای، ريلي، هوايي و آبي) قابل دستيابي بوده و تسهيالت مربوطه 
جهت انتقال كاال در دســترس عموم مشتريان قرار دارند. دهکده های بار 

قادر به ارائه خدمات لجستيك كاال در سطح شهرها نيز هستند. 

14- مناطق فعاليت لجستيك
دليل اصلی ايجاد و راه اندازی پايانه های دريايی غالبا كاهش فعاليت ها ی 
اسکله و يا فعاليت در منطقه بندری است. موقعيت توسعه مناطق فعاليت 
لجســتيك را مي توان به عنوان مركزی جهت تجميع خدمات ياد كرد و 
هدف از آن ايجاد مركزی جهت فعاليت در منطقه ای مطلوب ومناسب كه 
قابليت ارايه خدمات چند منظوره برای فعاليتی فراتر از خدمات )كســب 
و كار پارك، منطقه تجاری، هتل و رستوران، مركز كاميون و غيره( است. 
در نهايت مناطق فعاليت لجســتيك محلی است توسعه يافته در خشکی 
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كه واســط بندر برای كاربران بندری جهــت فعاليت های حمل و نقلی و 
پشتيبانی )مركز انبار، بارگيری ريلی، زمينی، هوايی، كاالهای خطرناك، 
فاسد شدنی، سوختی و... ( قرار مي گيرد و در قالب توسعه مناطق فعاليت 

لجستيك دريايی و بندری مي توان يك بندر لجستيك نيز ايجاد كرد. 

15- پایانه های صادراتی
پايانه صادراتي يکي از مهمترين زيرساخت های تخصصي مورد نياز برای 
حمل و نقل صادراتي مي باشد و با متمركز نمودن خدمات صادراتي نظير 
حمل و نقل، گمرك، بيمه، استاندارد و غيره به منظور كاهش هزينه های 
پنهــان فرآيند صادرات با هدف ايجاد مزيت رقابتي برای توليدات داخلي 

ايجاد مي گردند. 

16- پایانه های بار
طبق تعريف ارائه شده از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده اي، 
پايانه بار محلي اســت به منظور ســاماندهي امور حمل و نقل و خدمات 
مورد نياز رانندگان وســيله نقليه عمومي باری، كه دارای كليه تأسيسات 
و امکانات برای ارائه خدمات وابســته به حمل و نقل كاال از قبيل ســالن 
اعالن بار، موسســات و شركتهای حمل و نقل كاال و ساير خدمات الزم و 
تعيين نرخ خدمات حمل و تعيين مقصد با مشــاركت راننده، شــركت يا 

موسسه شركت يا موسسه و صاحب كاال مي باشد. 

17- پایانه های مرزی
طبق تعريف ســازمان راهــداری و حمل و نقل جــاده اي، پايانه های 
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مرزی اعم از زميني، دريايي و هوايي، بســتر جابجايي كاال و مسافر ميان 
كشورها به شمار مي روند. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده اي در پي 
جهت گيری برنامه های كالن اقتصادی برای همســويي با اين برنامه ها و 
بهره گيری هرچه بيشــتر از موقعيت اســتثنايي ايران برای ترانزيت كاال، 
ايجاد و ساماندهي پايانه های مرزی در مبادی زمينی كشور را مورد توجه 
قرار داده است. همانگونه كه از تعاريف برمي آيد، كاركرد پايانه های مرزی 
نقل و انتقال مســافر و بار بين ايران و يك كشــور مرزی ديگر اســت. لذا 
حداكثر كاركرد اين مراكز از لحاظ كاركردهای لجستيکي، تسهيل ورود 

و خروج و بويژه ترانزيت كاال از كشور است. 

18- ویژگی های كليدی هاب لجستيكی
تعداد كشــورهای همسايه دارای مرز دريايی و زمينی، سطح دسترسی 
بــه بازارهــای منطقه اي از طريــق مدهای مختلف حمــل و نقل، طول 
مرزهای آبی، كريدورهای ترازيتی كه كشــور در آن ها عضو اســت، طول 
كل جاده ها، طول بزرگراه ها و آزاد راه ها، طول خطوط ريلی، تعداد بنادر، 
تعداد فرودگاه های بين المللی، ارتباطات حمل و نقل چند وجهی، كميت 
و كيفيت هاب های لجســتيکی داخل كشــوری و وضعيت كلی تجارت و 
صنعت لجســتيك كشــور به عنوان مهم ترين ويژگی ها و پتانسيل های 
الزم برای تبديل شدن كشوری به هاب لجستيکی مورد توجه مي باشند. 

19- عوامل موثر در انتخاب مكان مراكز لجستيك
é  عالقمندي اجتماعي به توسعه در مکان هدف
é  وجود مزيت قيمت رقابتي
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é  محيط فيزيکي مناسب
é  دارا بودن زمينه توليد صنعتي با تکنولوژي پيشرفته
é امکان سرمايه گذاري خارجی
é  زيرساخت و امکانات و تجهيزات مناسب ترمينالها
é امکان اجراي برنامه هاي توسعه منابع انساني
é وجود مراكز تحقيق و توسعه

20- معيارهای كليدی انتخاب مراكز لجستيك
é زير ساخت های فناوری اطالعات بندر
é قيمت زمين
é ميزان مهارت نيروی كار
é سطح دستمزدها
é تکنولوژی اطالعات موجود
é وضعيت شهرهای اطراف
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 فصل دوم: 

حمل و نقل دريايي

شماره دوم،  فروردین 1395



19شماره دوم،  فروردین 1395

21- تعریف حمل و نقل دریایی
حمل و نقل دريايي يکي از پر اهميت ترين روشهاي حمل مورد استفاده 
در ســطح جهان بوده و نقش عمده اي در گســترش و تســهيل تجارت 
جهاني داشــته است. پيشرفت هاي اخير در صنعت كشتي سازي، كاربرد 
تجهيزات پيشرفته لجستيکي در بنادر، بهره گيري از مزايايي چون حمل 
در حجم هاي بســيار باال و گســتره جغرافيايي عملکــرد آن و همچنين 
استفاده از كانتينرها براي سهولت حمل و نگهداري كاالها، كاربرد حمل 
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و نقل دريايي را به شــدت در عمليات حمل بين قاره اي و بين كشــوري 
مورد توجه قرار داده است. امروزه به دليل اهميت يافتن معيارهايي چون 
تحويل به موقــع، تحويل با كمترين هزينه و قابليت اطمينان در تحويل 
كاال به مشــتري، مفهوم لجســتيك دريايي اهميتي بيش از پيش پيدا 

كرده است. 

22-  ویژگی های حمل و نقل دریایی
در دنيای بهم پيوسته و جهانی شده امروزی، سيستم های حمل و نقل 
كارا و كــم هزينه كه زنجيره های تأمين جهانی را بهم متصل مي كنند به 
عنوان موتور محركه رشــد و شکوفايی اقتصادی شناخته مي شوند. پس 
از گســترش آزادسازی تجارت جهانی در ســاليان اخير، اهميت و نقش 
هزينه های مرتبط با حمل و نقل دريايی در قيمت تمام شــده محصوالت 

صادراتی و وارداتی بسيار حايز اهميت شده است. 
مهمترين ويژگی های حمل و نقل دريايی:

é هزينه حمل ارزان تر
é توانمندی جا به جايی بار در حجم باال
é  زمــان حمل و نقل طوالتــی تر و تأثير پذيری از فاكتورهای

آب و هوايی

23- عوامل تأثير گذار در افزایش سهم حمل بار
 از طریق دریا

é  ،افزايــش در ميزان بارهاي مرتبط با انرژي و بارهاي معدني
ناشــي از رشد تقاضا در كشورهاي توســعه يافته آمريکاي 
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شــمالي، اروپا و ژاپن. همچنين بســياري از كشورهاي در 
حال توسعه مانند چين با افزايش در واردات مواد خام روبرو 

شده اند. 
é جهاني سازي همسو با آزادسازي تجارت در سطح بين المللي
é  بهبودهاي تکنيکي در ترمينالهاي دريايي و كشتي ها 
é  بهــره گيري از اقتصاد مقياس در حمل بار و در نتيجه پائين

بــودن هزينه حمل واحد كاال كه كانتينري شــدن بارهاي 
دريايي نقش اصلي را در ايجاد اين مزيت داشته است. 

24- مشكالت حمل و نقل دریایی
در حمل دريايي دو مشــکل عمده وجود دارد. مشکل اول پايين بودن 
سرعت حركت در درياست كه به طور متوسط به حدود 15 گره دريايی) 

26 كيلومتر در ساعت( مي رسد. 
مشکل دوم تأخيرهايي است كه به علت بارگيري و تخليه در بنادر رخ 

مي دهد. زمان تخليه بارهاي غيركانتينري گاه تا چند روز مي رسد. 

25- مزیت های حمل و نقل دریایی
é  با صرفه ترين راه انتقال كاال
é ظرفيت باال
é ظرفيت و پيوستگی باال
é اتوماسيون حمل و نقل
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فصل سوم: 

لجستيك دريايي

26- لجستيك دریایی
بر طبق تعريف سازمان تجارت جهانی )WTO(، لجستيك آن بخش از 
فرآيند مديريت زنجيره تأمين را شامل مي شود كه برنامه ريزي، بکارگيری 
و كنترل موثر و كارای جريان و ذخيره كاالها، خدمات و اطالعات مرتبط 
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با آن را در طی مراحل توليد، توزيع و ارسال از تأمين كنندگان ابتدايی تا 
مشتريان نهايی محصوالت بر عهده دارد. چنانچه اين لجستيك از طريق 

آب و دريا انجام شود بدان لجستيك دريايی اطالق مي شود. 
لجستيك دريايی شامل دو بخش عمده است:
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é حمل و نقل دريايی
é مديريت بنادر

كه بر آن اســاس، خطوط كشــتيرانی جابجايی و حمل و نقل بار را به 
صــورت كانتينری يا فلــه )مايع، جامد و گاز( بر طبق خط، مشــی ها و 

سياست های مديريت بنادر تجاری انجام مي دهند. 

27- اهميت لجستيك دریایی
تجــارت جهاني از طريق دريا 96 درصــد از كل فعاليت هاي تجاري را 
به خود اختصاص داده است كه همين اهميت موضوع لجستيك دريايي 
را نمايانگر مي ســازد. از سوي ديگر، تجارت جهاني در قالب محموله هاي 
كانتينري همه ســاله با رشــد قابل توجهي مواجه مي شود؛ به طوری كه 
سرعت رشد آن بيش از سرعت رشد GDP پيش بيني مي شود. اين مسئله 
نشــانگر جهاني شدن سريع زنجيره هاي عرضه و توزيع است. اقتصادهاي 
توسعه يافته و در حال توسعه به طور فزاينده اي با تجارت جهاني مرتبط 
مي شوند. كشور ايران در اين ميان جايگاه بالقوه ويژ ه اي در تجارت دريايي 
دارد. بــه دليــل وجود مرزهاي آبي در شــمال و جنوب كشــور و امکان 
دسترســي به آبهاي آزاد، حمل ونقل دريايي ايران يك مزيت استراتژيك 
است كه سهم باالي حمل ونقل دريايي از تجارت خارجي مؤيد آن است. 

28- سایت لجستيك بندري
بندر پايگاهی است ارتباطی ميان حمل و نقل دريايی و زمينی، كه كار 
اصلی آن تضمين تداوم كافی جريان كاال و مسافر تا حد قابل انعطاف در 

زنجيره حمل و نقل مي باشد. 
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افزايش چشمگير وفاداری مشتری در يك دوره كوتاه مدت و همچنين 
تقاضــای جديــد در يك دوره ميان مدت و بلنــد مدت محصول مناطق 
فعاليت لجستيکی بندر و به طور كل ارائه خدمات لجستيکی پيشرفته به 

منظور حمل و نقل دريايی كاالست. 
امروزه اغلب بنادر ملزم به ساخت سايت لجستيك بندري خود در يك 
محيط رقابتی هســتند لذا ملزم به ارائه تسهيالتی كه خصوصاً در شرايط 

عملی جهت مشاركت متصديان لجستيکی ارائه شده اند، مي شوند. 

29-ارزیابی تأثير مراكز لجستيكی 
در فضا و خدمات بندر

تمركز فعاليت های لجستيکی در يك حوزه خاص از بنادر ) خواه داخل 
بنــادر يا خــارج از آن ها( كمك مي كند تا كاربردهای مناســبی به بندر 
اختصاص دهند. مركز لجســتيك به علت تمركز فعاليت ها باعث تسهيل 
در جريان های لجستيکی و حمل و نقل مي شود و توان عملکردی مديريت 

بنادر را تسهيل مي بخشد. 
راه اندازی يك مركز لجستيك موجب:

é  آزادسازی فضای بندر مي شود كه مي توانند از نظر فيزيکی 
به شهر مرتبط شوند 

é  به اســتحکام ارتباط عملياتی ميان شبکه های لجستيکی و 
حمل و نقل و بندر كمك مي نمايند. در نتيجه با ايجاد مراكز 
لجستيك، بندر، يکپارچگی خود را با سياست های مديريتی 

داخلی حاكم بر محيط منطقه اي افزايش مي دهد. 
é  تســهيل تبديل عمليــات لجســتيکی بندر بــه عمليات
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مشتری مدار
é  امکان ارايه خدمات ارزش افزوده به جريان كاالهای بندری

باعث نزديك شــدن به شــرايط كيفی مورد نظر مشتريان و 
افزايش رقابت پذيری مي شود

é برون سازی و افزايش كيفيت خدمات بندری
é  كارآيی خدمات بندر بر اســاس برون سپاری ارائه مستقيم

اين خدمات به شخص ثالث
é عمليات های لجستيکی روی كاال را تسهيل مي كند
é باعث جذب مشتريان جديد مي شود

30-نقش لجستيك دریایی در تجارت
نزديك به ســه دهه اســت كه بحث مديريت زنجيره تأمين مطرح 
گرديده است و براساس آمار و ارقام موجود، كشورها و سازمانهايي كه 
اين دانش را به كار گرفته اند پيشــرفت هاي چشمگيري در حوزه هاي 
مربوطه داشــته و سود سرشــار و صرفه جويي هاي كالن مالي از بابت 
به كارگيري اين نگرش نصيبشــان شــده است. كما اينکه مردم نيز به 
عنوان مشــتريان از اين بابت منتفع شــده اند. امروزه لجستيك نقشی 

مهم در ايجاد توسعه پايدار دارد. 
سرمايه گذاری در بخش دريايی و بندری نيز جزو فعاليت های سودآور 
اقتصادی است و در اين بخش بازگشت سرمايه حتی ظرف دو تا سه سال 
صورت مي گيرد، حجم كاالهای وارداتی و صادراتی كشور رو به رشد است 

و مردم از اين طريق سود قابل توجهی بدست مي آوردند. 
در ميان كشورهای با درآمد سرانه هم سطح، آن كشورهايی كه عملکرد 
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لجستيکی بهتری داشته اند، شاهد يك درصد رشد بيشتر در توليد ناخالص 
داخلی و دو درصد رشد بيشتر در تجارت بوده اند. 

عواملی همچون:
é  همبســتگی و وابستگی اقتصاد كشورها به يکديگر در عرصه

جهانی شدن 
é رشد حمل و نقل های بين المللی و رشد تجارت
é  حمــل و نقــل بيش از 90 درصد جابه جايی كاال از راه آب و

دريا در عرصه بين الملل
نقش لجستيك دريايی در تجارت را به خوبی بيان مي نمايد. 

31- عوامل رشد لجستيك دریایی
 طی ساليان اخير

é توسعه همکاری های منطقه اي و بين المللی بين كشورها
é  افزايــش گوناگونــی و تنــوع در تأميــن منابع از ســوی

توليدكنندگان محصوالت
é گستردگی روز افزون زنجيره های تأمين در كشورهای مختلف
é افزايش مصرف به دنبال افزايش جمعيت
é دسترسی به بازارهای جديد از طريق معاهده های تجاری بين كشورها
é  توســعه حمل و نقل چند وجهی با توجه به رشد فزاينده جا

به جايی كانتينری 
é توسعه زير ساختی تکنولوژيکی شبکه های حمل و نقل دريايی
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32-فاكتورهای اقتصادی لجستيك دریایی
é هزينه حمل
é زمان جابه جايی
é قابليت اطمينان
é  تناوب حمل

در خصــوص هزينه حمــل دريايی بايد اذعان كرد كه نرخ حمل و نقل 
دريايی با مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين مي شود و عرضه و تقاضای بار نيز 
به عوامل سياســی، شرايط اقتصادی و محيطی وابسته است بنابر اين نرخ 

حمل دريايی معموال متغير و تابع شرايط است. 
ضعف و كمبود در زير ســاخت های حمل و نقل به خصوص دريايی به 
عنوان مهم ترين دليل عمده فاصله تجاری بين كشورهای توسعه يافته و 

كشورهای در حال توسعه مطرح مي باشد. 

33- مدیریت ناوگان در لجستيك دریایی
مديريت ناوگان در لجستيك دريايي، كليه عمليات مرتبط با بکارگيري 
مناســب و صحيح تجهيزات و ناوگان حمــل ونقل را در بر مي گيرد. اگر 
ناوگان حمل شامل كليه تجهيزات بکار گرفته شده در بخش هاي مختلف 
فرآينــد حمــل بار در بنادر و درياها در نظر گرفته شــود، در اين صورت 

ناوگان شامل دو بخش خواهد بود:
é انواع كشتي ها و شناورها
é  انواع تجهيزات حمل بار در بنادر و ترمينال ها )شــامل انواع

جرثقيل ها و ليفت تراك ها و. . . (
با اين ديد، مسئله مديريت ناوگان دريايي در دو بخش مديريت ناوگان 

كشتي ها و مديريت ناوگان تجهيزات بندري قابل بررسي است. 
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34- مزایاي بكارگيری دانش لجستيك 
و مدیریت زنجيره تأمين در بنادر نسل جدید

é موجودی های كمتر
é بهره  وری باالتر
é چابکی بيشتر
é موعدهای تحويل كوتاه تر
é سود باالتر
é رعايت حقوق بيشتر مشتری
é وجود موجودی  ها و اندازه انباشته  ها به مقدار صحيح
é قابليت مشاهده و رد گيری رخدادها
é كاهش هزينه   ها
é افزايش خدمت دهی به مصرف  كنندگان
é ايجاد مزيت های رقابتی
é تعامل نزديك تر با تأمين كنندگان
é ايجاد فرصت برای خريد مقادير زياد و با هزينه كمتر
é ايجاد مرجع پاسخ گويی
é توانايی اجرای دقيق سيستم  ها به صورت تركيبی

35- مهمترین ابعاد لجستيك تجاری
 در بنادر نسل جدید

é كارامدی فرايند ترخيص گمركی
é كيفيت زير ساختهای تجارت و حمل ونقل
é سهولت انجام حمل ونقل با قيمت رقابتی
é ظرفيت و كيفيت خدمات
é امکان رديابی يا ردگيری محموله ها
é ميزان تحويل بموقع محموله ها
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 فصل چهارم :

 توسعه ي لجستيكي بنادر

36- عوامل موثر بر تغييرعملكرد و وظایف بنادر
é جهانی شدن توليد و توزيع
é ايجاد بازارهاي محلي و مديريت زنجيره عرضه جهاني
é توسعه حمل و نقل كانتينری
é توسعه فناوری اطالعات
é سرمايه گذاري در زير ساختهاي لجستيك
é تغيير مزيتهاي رقابتي

شماره دوم،  فروردین 1395
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37- مدیریت بنادر
توســعه بندرهای تجاری به عنــوان يك كاتاليــزور موثر در تحريك 
فعاليت هــای اقتصادی و تجاری و همچنين ايجاد موقعيت های شــغلی 

شناخته شده است. 
بنادر بسته به نحوه بارگيری محموله ها به دو دسته تقسيم مي شوند:

é بنادر كانتينری
é )بنادر غير كانتينری )و البته تركيب هر دو نوع

كه بنادر كانتينری در لجستيك از اهميت بااليی برخوردار است. 

38-توسعه لجستيكی، تقاضا جهت توسعه 
اجتماعی - اقتصادی بنادر

توسعه لجستيکی يك بندر عمدتاً بر پيچيدگی كارهايی كه در بندر 
صــورت مي گيرد تأثير مي گــذارد. نواحی نزديك بندر و ظرفيت آن ها 
موجب جذب فعاليت های با ارزش افزوده و از طرفی كشش و جذابيت 
بالقــوه آن ها باعث فعاليت هــای توليدی و تجاری مي گردد. در مرحله 
مقدماتی فرآيند توســعه لجســتيکی، اين امنيت به فعاليت های فنی و 
اساســی محدود مي گردد حال آن كه در مراحل پيشرفته، فعاليت های 
با ارزش افزوده بطور فزاينده مورد توجه واقع مي گردند. ايجاد ترافيك 
افزايش يافته، وفاداری مشــتری و يکپارچگی سرمايه گذاری معموالً 
از اهداف يك بندر و منطقه مشــابه آن مي باشــد. تقاضا برای توســعه 
لجســتيکی در يك بندر، موجب مي شــود تا فشار فزاينده اي از سوی 

اقتصاد منطقه وارد آيد. 
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فصل پنجم: مناطق فعاليت 

)ZAL( لجستيكی بندر

)ZAL( 39-تعریف مناطق فعاليت لجستيكی بندر
منطقه اي كه در آن فعاليت اقتصادی و صنعتی صورت مي گيرد، نسبتاً 
از ديگر مناطق بندر جدا نگاه داشــته مي شود و به طور كلی به لجستيك 
كاالهــای دريايی تخصيص مي يابد. از نظــر جوامع بندری ظهور مناطق 
فعاليت لجستيکی بندر، وفاداری روز افزون مشتريان را در كوتاه مدت و 
تقاضای جديد از سوی آن ها را در ميان مدت و بلند مدت موجب مي شود. 

40- مزایای مناطق فعاليت لجستيكی بندر
é  مناطــق فعاليت لجســتيکی بنــدر به عنــوان ارائه دهنده

فعاليت های لجستيکی يکپارچه و كيفی
é  مناطق فعاليت لجستيکی بندر نشان دهنده باالترين سطح

از يك مركز لجستيکی مي باشند

شماره دوم،  فروردین 1395
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é  مناطق فعاليت لجستيکی بندر به منظور دستيابی به مزايای
اوليه لجستيك طراحی شده اند. 

é  مناطق فعاليت لجســتيکی بندر به عنوان متصديان مکمل
توسعه لجستيکی و عاملين استراتژی كلی يك بندر مي باشند. 

é  مناطق فعاليت لجســتيکی بندر بر اســاس يك زيرساخت
مکمــل و فعــال يك الگوی جديد مديريتــی و يك رويکرد 
مبتنی بر خدمات، متفاوت از الگوی ســنتی خود در منطقه 

خدماتی مي باشند. 

شماره دوم،  فروردین 1395
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41-معيارهای دسته بندی عملياتی ZAL های بندر
ZALهای بندر را مي توان بر اساس مجموعه اي از معيارها يا ويژگی های 

اصلی عملياتی دسته بندی يا مشخص نمود:
é با توجه به ميزان يکپارچگی موجود در يك حوزه خاص بندر
é  با توجه به چگونگی ارتباط آن ها با محل واقع در حوزه خاص

خدماتی بندر
é  با توجه به نقش يا ميزان تمركز لجستيکی موجود در پس كرانه
é با توجه به طرح چند وجهی ريلی
é با توجه به ميزان تمركز فضای فيزيکی موجود
é با توجه به ميزان تخصص لجستيکی كاماًل مرتبط با بندر
é با توجه به ميزان تخصص يا چند منظوره بودن بخش
é با توجه به سازمان اداری داخلی

42-معيارهای دسته بندی عملياتی ZALهای بندر
 با توجه به ميزان یكپارچگی موجود در حوزه بندر

é  حوزه های فعاليت بندری يا مراكز لجســتيکی يکپارچه در
حوزه خدماتی يك بندر واقع هستند. 

é  مراكز لجســتيکی يا حوزه های فعاليت مجاور بندر در خارج
از حوزه خدماتی بندر اما در مجاروت آن قرار دارند

é  مراكز لجستيکی يا حوزه های فعاليت نزديك بندر در اطراف
) نه در مجاور( حوزه خدماتی بندر قرار دارد

é  مراكز لجســتيکی يا حوزه های فعاليت دور از بندر سکوهای
لجســتيکی هستند كه بسيار دور بوده و از طريق جاده و راه 

آهن به بندر متصل مي شوند. 
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43- معيارهای دسته بندی عملياتی ZALهای
 بندر با توجه به چگونگی ارتباط آن ها با محل واقع

 در حوزه خاص خدماتی بندر
بدون توجه به اين مســئله كــه ZAL داخل حوزه خدماتی بندر قرار 

دارد يا خارج از آن، به دو عامل بستگی دارد :
é  مراكز لجستيکی يا حوزه های فعاليت دورن بندری در داخل

مرزهای فيزيکی حوزه خدماتی بندر قرار دارند و از طريق امتياز 
بهره برداری، حقوق زمين يا سيســتم اجاره اداره مي شوند. 

é  مراكز لجستيکی يا حوزه های فعاليت برون بندری در بيرون
از مرزهــای اداری حــوزه خدماتی بندر قــرار دارند. در اين 
مراكز امکان تجارت در بازار باز، فعاليت تحت يك سيســتم 
متفــاوت مديريت اموال فراهم اســت و در نتيجه موقعيت 
بهتری جهت افزايش ميزان مشــاركت متصديان خصوصی 

بالقوه وجود دارد. 

44- معيارهای دسته بندی عملياتی ZALهای 
بندر با توجه به نقش یا ميزان تمركز لجستيكی

 موجود در پس كرانه
é  منطقه اي/ كالن شــهری: حــوزه عمليات عمدتاً در ZAL

محوطه های عملياتی و اراضی پشــتيبانی بندر و تا حدی در 
حوزه نفوذ آن متمركز است. 

é  ملــی: دارای پس كرانه اي مشــتمل بر چند منطقه ZAL
است كه در نتيجه شعاع نفوذ مستقيم آن افزايش مي يابد. 

é  .فراملی: در بنادر كنونی، ميانی يا دروازه اي قرار دارد ZAL



شماره دوم،  فروردین 1395 36

45-معيارهای دسته بندی عملياتی ZALهای 
بندر با توجه به طرح چندوجهی ریلی موجود

بدين معنی كه به رابطه كلی عملياتی ميان مراكز لجستيکی ZAL و 
خدمات ريلی چندوجهی بستگی دارد

é های دارای حمل و نقل چندوجهیZAL

é های دارای حمل و نقل چند وجهی مجاورZAL

é های دارای حمل و نقل چندوجهی نزديكZAL

é های دارای حمل و نقل چندوجهی دورZAL

46- معيارهای دسته بندی عملياتی ZALهای
 بندر با توجه به ميزان تمركز فضای فيزیكی موجود

é در يك يا چند محل ZAL ميزان تمركز فيزيکی حوزه
é يك مركزی يا متمركز ZAL

é چند مركزی ZAL

47- معيارهای دسته بندی عملياتی
 ZALهای بندر با توجه به ميزان 

تخصص لجستيكی كامال مرتبط با بندر
é  منحصراً يا تا حد زيادی ZAL ممکن است فعاليت های يك

به لجستيك بندری مربوط شود
é  با فعاليت های لجستيکی مختلط در ZAL امکان دارد يك

ارتباط باشد
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48- معيارهای دسته بندی 
عملياتی ZALهای بندر با توجه به ميزان 

تخصص یا چند منظوره بودن بخش
مراكز لجســتيکی در صورتی چند منظوره هستند كه تقاضايی تنها از 
ســوی مراكز لجستيکی تأمين شــود و طيف گسترده اي از عمليات های 

استراتژيکی لجستيکی را در نظر بگيرد. 
از ســويی ممکن اســت ايــن مراكز به يك نــوع كاالی خاص از قبيل 
وســايل نقليه موتوری، كاالهای فله خشــك، كاالهای متفرقه، كاالهای 

فاسد شدنی و كاالهای خطرناك اختصاص يابند. 

49- معيارهای دسته بندی عملياتی
 ZALهای بندر با توجه به سازمان اداری داخلی

é  گســترده فضای زيادی را اشــغال مي نمايد و دارای ZAL
راه هــای اصلی جاده اي، انبارها و محوطه های انباشــت كاال 

مي باشد. 
é  متراكم دارای تراكم ســاختمانی بيشــتری است و ZAL

فضای باز كمتری دارد. 

50- خدماتی كه توسط ZAL ارائه مي گردد
é ZAL خدمات اصلی
é  گمــرك و خدمات مربــوط به گمــرك ) خدمات گمركی

يکپارچه با بندر- خدمات مربوط به گمرك، گواهينامه های 
بهداشت موادغذايی گياهی و. . . (

é  -خدمات چند وجهی ) خدمات چند وجهی ريلی مســتقيم
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خدمات حمل و نقل داخلی(
é خدمات انتقال اطالعات
é خدمات عمومی برای شركت ها، وسايل نقيله و كاربران
é خدمات گروهی يا خدمات با ارزش افزوده

51- خدمات اصلی ZAL ها 
é امنيت و پاكسازی
é  نظارت بر خدمات و زيرساخت
é خدمات محيطی
é حمل و نقل عمومی

52- خدمات انتقال اطالعات
é  اطالع رسانی
é تبادل كاال
é تجارت الکترونيکی
é سيستم جامعه كاال

53- خدمات عمومی برای شركت ها، 
وسایل نقليه و كاربران

é  ،خدمات مربوط به وسايل نقليه و تجهيزات ) ايستگاه خدماتی
پاركينگ كاميون ها، شستشو و روغن كاری، كارگاه ها و. . . (

é  خدمات پرســنلی) فرودگاه های اصلی، رستوران ها، هتل ها
و. . . (

é ) . . .خدمات تجاری ) مركز تجاری، خدمات عمومی و
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54- خدمات گروهی یا خدمات با ارزش افزوده
é تك پنجره
é كارآموزی و آموزش تجارت
é مركز تجاری
é كمك تجاری و تأمين مالی
é توسعه ملی و بين المللی
é مشاوره
é عرضه ساير خدمات منطقه اي و كالن شهری

55- چگونگی توسعه مناطق فعاليت
 لجستيكی بندر

پيشنهادات ارائه شده جهت توسعه:
é  مرحله برنامه ريزي و توسعه مناطق فعاليت لجستيکی بندر

 -ZAL مرحله مديريت توسعه -ZAL شامل) مرحله طرح
)ZAL مرحله مديريت عمليات

é  اقدامات اساسی جهت تصميم گيری و تعيين مناطق فعاليت
لجستيکی بندر

56- اقدامات اساسی جهت تصميم گيری
 و تعيين مناطق فعاليت لجستيكی بندر

é های بندرZAL موقعيت استراتژيکی
é )بندر )تحليل بازار ZAL اهداف كلی
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é بندر ZAL اهداف و طرح عملياتی
é بندر ZAL توسعه
é بندر ZAL تأثير مديريت و اجرای

57- تعریف سكوهای لجستيكی
نقــاط توقــف در زنجيره های حمــل و نقل و لجســتيك كه در آن ها 
فعاليت ها و عمليات فنی، با ارزش افزوده متمركز مي باشند. در واقع يك 
منطقه تعيين شده كه در آن متصديان متفاوت كليه فعاليت های مربوط 
به حمل و نقل، لجســتيك و توزيع كاال را در حوزه داخلی و بين المللی 

انجام مي دهند. 
اين متصديان مي توانند مالك يا اجاره كننده ســاختمان ها، تجهيزات 
 و تاسيســاتی ) انبارها، محوطه انباشت كاال، اداره ها، پاركينگ، اسکله ها 

و... ( باشند كه در مركز ساخته شده اند. 

58- جامعه لجستيكی
جامعه لجســتيکی در برگيرنده گروه عاملين لجســتيکی است كه در 
يــك محيط خاص و كاماًل مرتبط فعاليت مي كنند و اين محيط شــامل 
ســازمان های مديريتــی مربوط به زير ســاخت لجســتيکی، متصديان 
لجستيکی و حمل و نقل، شركت های تخليه و بارگيری و ارائه دهندگان 

خدمات فرعی مي باشد. 
ايجاد يك جامعه لجســتيکی مســتلزم ايجاد يك استراتژی بلند مدت 

است. 
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59- عاملين مشاركت كننده در جامعه لجستيكی
é  متصديــان دولتــی و خصوصی ســکوهای لجســتيکی و

زيرساخت) ادارات بندر و فرودگاه، توسعه دهندگان/ مديران 
سکوهای لجســتيکی و مناطق توزيع، شركت های راه آهن 

و...(
é  متصديان لجستيکی) شــركت های حمل كاال، انبارداری و

توزيع و...(
é  شــركت های مربوط به كاال ) شركت های صنعتی و خدماتی

كــه كاال را جهت حمل و نقل، انبارداری يا پردازش دريافت 
مي كنند يا ارائه مي دهند. (

é  شــركت های خدماتی دولتی و خصوصــی )عاملين دولتی
شــامل خدمات گمركی يــا مربوط به گمــرك، مخابرات، 

شركت های خدمات پرسنلی يا تجاری و مشاورين و...(
é  ادارات دولتی ) شوراهای شهر، دولت های منطقه اي مربوط

و...(

60-مناطق فعاليت لجستيكی بندر 
به عنوان سكوهای لجستيكی تخصصی

فعاليت در بنادر مستلزم سه فضا مي باشد:
é  فضای اول شــامل كليه فعاليت های منظور شده در منطقه

عملياتی بندر، بخش ساحلی ) جابه جايی كاال روی شناورها،...( 
و بخش خشــکی)جابه جايــی كاال، انبــارداری، پذيرش، 
كنترل،...( مي شود كه معموالً با فضای پايانه يکسان مي باشند. 
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é  فضای دوم شــامل كليه فعاليت هايی مي شــود كه به بخش
انبــارداری و توزيــع مربــوط مي گــردد و همچنين كليه 
فعاليت های ديگری كه در جابه جايی كاال انجام آن ها چندان 

ضرورت ندارد ولی نقش مکمل دارند. 
é  فضای سوم به عملياتی اشاره مي كند كه با فعاليت های كاماًل

لجســتيکی توســعه يافته در مراكز ويژه لجستيکی مرتبط 
مي باشــند. مراكز مزبور به بخشی از بندر و نه لزوماً به داخل 

بندر محدود مي گردند. 

61- مفهوم ناحيه عملياتی
به بخشی از سکوهای عملياتی گفته مي شود كه دارای ميزان مشخصی از 
فعاليت های يکپارچه و يك هدف واحد و تعريف شده در مركز هر سکو مي باشد. 

62- انواع ناحيه عملياتی در سكوهای لجستيكی
é نواحی/سکوهای ترانزيت كاال و توزيع
é نواحی توزيع لجستيکی و شهری
é نواحی انبار و توزيع – مناطق توزيع
é نواحی لجستيکی ويژه يا يك منظوره
é سکوهای مربوط به كشاورزی و مواد غذايی 
é نواحی لجستيکی كاالهای پرخطر
é نواحی لجستيکی وسايل نقيله موتوری 
é سکوهای مربوط به سيستم گمركی
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63- نواحی چند وجهی
é نواحی چند وجهی جاده اي - ريلی
é نواحی چند وجهی جاده اي - هوايی
é  نواحی چند وجهی خشــکی- دريايی ) شامل حمل دريايی

و آبراه های داخلی(

64-مراكز و نواحی خدماتی
é نواحی خدمات ويژه

- نواحی كاالهای پر خطر   
- نواحی خدمات مركزی   

é خدمات مربوط به كار، كاركنان و وسايل نقيله
é خدمات گمركی

65- سكوهای لجستيكی كه جابه جایی را 
با یك نوع شيوه حمل و نقل انجام مي دهند

é مراكز جاده اي يا مراكز خدمات حمل و نقل
é مراكز توزيع شهری يا مراكز لجستيکی شهری
é مراكز توزيع
é مراكز حمل و نقل
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66- سكوهای لجستيكی كه جابه جایی را 
با بيش از یك شيوه حمل و نقل انجام مي دهند

é مناطق فعاليت لجستيکی بندر
é مراكز هوايی كاال
é بنادر خشك
é  سکوهای لجستيکی چند وجهی

67- ناحيه لجستيكی انبار و توزیع
بطور كلی ســکوهای لجســتيکی منطقه اي مي باشند و كليه خدمات 
و تجهيــزات الزم جهت انجــام فعاليت های انبــارداری و توزيع را در بر 
مي گيرنــد. آن ها دارای اداره های لجســتيکی مربوط به توليدكنندگان، 

توزيع كنندگان، متصديان لجستيکی، انبار و. . . مي باشند. 

68-مناطق فعاليت لجستيك بندر
ســکوهای لجستيکی كه به بنادر متصل مي باشند فعاليت های بندری 
فضای دوم و ســوم را تحت پوشــش قــرار مي دهند و به طــور كلی به 
فعاليت های لجســتيکی كاالهای دريايی اختصاص يافته اند. اين سکوها 
جهت تأمين جابه جايی و توزيع كاالهای دريايی به پســکرانه های بندر و 

از آن جا به مقاصد ديگر تاسيس مي شوند. 

69- سكوهای لجستيكی چند وجهی
به ســکوهايی گفته مي شــود كه از عمليات پيچيده تر بر خوردارند و 
چندين ناحيه عملياتی را شــامل مي شــوند. افزون بر آن ها نه تنها دارای 
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نواحی لجســتيکی و خدماتی مي باشــند بلکه مي توانند نواحی تخصصی 
لجســتيکی و چند منظوره را نيز در بر گيرند. ســکوهای مورد نظر ملی و 

گاهی منطقه اي مي باشند. 

70- مناطق فعاليت لجستيكی بندر 
به عنوان ابزاری جهت توسعه لجستيكی بنادر

با وجود ســابقه ی نسبتاً كم ســکوهای مدرن لجستيکی، مي توان 
به تکامل تدريجی مفهوم و بهره برداری از الگوهای توســعه اشــاره 
نمود كه از نوع »ســکوی ابزار« موسســه توسعه و بهره برداری آغاز 
شــده تا »سکوی مالك« شركت توسعه و پس از آن »سکوی مدير« 
يك شــركت مديريتی است كه نه تنها پروژه های مربوط به روز آمد 
نمودن و توســعه بنادر، ZALها و پس كرانه ها را از نظر لجستيکی 

بــه عهده مي گيرد، بلکه تالش مي كند تــا آنها را تقويت نمايد. 

71- سكوی ابزار
شــركت توسعه، زمين و زيرساخت را توسعه داده و خدماتی را به طور 

مستقيم به مشتری نهايی در تجهيزات خود ارائه مي دهد. 

72- سكوی مالك
شــركت توسعه ســکو را توســعه داده، امتيازات بهره برداری را به 
متصديان لجســتيکی و فورواردرهای كاال مي فروشد يا اعطا مي نمايد 
و امتيــازات بهره بــرداری مربوط به ارائه خدمات را به شــركت های 

متخصص واگذار مي كند. 
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73- سكوی مدیر
شــركت توســعه، عالوه بر گرايــش آن به مفهوم مالــك، نقش فعالی 

را در ارائــه خدمات به مشــتريان خود، جمــع اوری بهره ها جهت ايجاد 

خدمات جديد و هماهنگی با ســکوهای ديگر )شــبکه های خدماتی( بر 

عهده مي گيرد و همچنين نقش يك شريك فعال برای مشتريان خود به 

منظور بهينه سازی حوزه های تجاری آنها ايفا مي نمايد. 

74- بازاریابی در خصوص
 مناطق فعاليت لجستيكی بندر

شيوه های كلی مربوط به بازاريابی ZALها

é  بازاريابی غيرمســتقيم: بازاريابی خرده فروشــی و توســعه

حوزه های عملياتی طبق سفارش

é  بازاريابــی بين المللی انتخابی: بازاريابــی هماهنگ با بندر

جهت جذب متصديان يا شركت های بين المللی

é  بازاريابی توسط بخش ها » مديريت فعال گروهی«: مديريت

همراه با بخش های اقتصادی جهت شــکل دهی به شــرايط 

 .ZAL عملياتی و تجاری و معرفی آن ها به خارج از

é  بازاريابی غيرمستقيم توسعه دهندگان متخصص: بازاريابی

عمده فروشی برای متصديان يا توسعه دهندگان حوزه های 

عملياتی. 
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75- تأثير ZAL در بندر
يك ZAL مي تواند بر ســاختار حوزه خدماتی بندر، كارايی و كيفيت 
خدماتی كه توســط جامعه بندر ارائه مي شــوند، و به ويژه بر رشد كوتاه 

مدت، ميان مدت و بلند مدت ترافيك بندری تأثير گذارد. 
é ها در خدمات بندرZAL تأثير
é ها در ترافيك بندرZAL تأثير

76-تأثير ZAL در لجستيك تجاری
يك ZAL بر شيوه اي كه لجستيك تجاری بدليل موقعيت خود، طرح 
فيزيکی و عملياتی، الگوی مديريت لجستيکی و خدمات عمومي  موجود 
در پيــش مي گيرد، تأثير مي گذارد، اكثــر تغييرات در عملکرد، به صرفه 

جويی در هزينه های لجستيکی منجر خواهد شد. 

77- تأثير ZAL در حمل و نقل
يك ZAL بر سازمان ترافيك در نزديکی محيط شهری و كالن شهری 
تأثيــر مي گــذارد، زيرا انواع مختلف ترافيــك كاال را در يك منطقه ويژه 
متمركز مي نمايد. ZAL همچنين در سيستم های حمل و نقل با مسافت 

طوالنی موثر است. 

ZAL 78- تأثير اقتصادی كالن
يك ZAL به توســعه اقتصادی حوزه اطراف كمك نموده و وابستگی 
اقتصادی ايجاد مي نمايد كه اين امر در بندری كه ZAL در آن واقع شده 

است نيز تأثير مي گذارد. 
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79-تأثير ZAL در محيط فيزیكی
 و اجتماعی- اقتصادی

يــك ZAL برمحيط مجاور خود در طی مراحل اجرای طرح ZAL و 
ارائــه خدمات تاثير مي گذارد و عالوه بر آن از صرفه جويی در هزينه های 
خارجی در مقياس وسيع تر نيز حمايت مي كند كه اين امر در نتيجه انتقال 

زنجيره های كاالهای زمينی به زنجيره های زمينی - دريايی مي باشد. 

80-مناطق لجستيكی بندر 
با چه چيزی  رقابت مي كنند؟

رقابـت پايگاه هـای لجسـتيکی در خصـوص حفظ موقعيت خودشـان 
در زنجيره هـای لجسـتيکی موجـود در جريانـات عمده بيـن پايگاه ها 
اسـت كـه در ايـن زمينـه مکمـل يکديگـر نيـز مي باشـد و از طرفـی 
رقابـت جويـی پايگاه هـا بايـد بـر اين جنبـه اصلـی نيز متمركر شـود. 
زمانـی كـه يـك پايـگاه ويـژه بنـدری جهـت تاسـيس يـك شـركت 
متصـدی لجسـتيکی يـا هرگونـه شـركت ديگر انتخاب شـده اسـت، 
رقابـت اصلی ZAL از سـوی مراكز صنعتی چند منظـوره در نواحی 

اطـراف پديـدار مي گردد. 

81- عوامل رقابتی مشترک 
در كليه سكوهای لجستيكی

صرفنظــر از نــوع خاص آن ها، از مهمترين عوامــل مي توان به هزينه 
تاسيس تجهيزات ) هزينه يك متر مربع از زمين توسعه يافته يا ساختمان 
تمام شــده( اشاره نمود. مقايسه هزينه های توسعه زمين ساختار صحيح 
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يك ZAL همچون ســکوهای ويژه لجســتيکی استانداردهای طراحی 
را جهــت توســعه مي طلبد كــه از لحاظ كمي  و كيفی مســتحکم تر از 
استاندارهايی مي باشــند كه برای امالك صنعتی معمولی در نظر گرفته 

مي شوند. 

82- پتانسيل لجستيكی پایگاه های بندر
تصوری كه از محاســبه پتانســيل لجستيکی بنادر در ذهن وجود دارد 
اين اســت كه در ارزيابی ظرفيت بندر به منظور توسعه بايد عوامل اصلی 
كــه بــر آن تأثير كی گذارد را نيز مدنظر قرار داد. به طور كلی اين عوامل 

دو دسته هستند:
é  دســته اول به عرضه و تقاضای بندر مربوط مي شود )عوامل

داخلی(
é  دســته دوم موقعيت جغرافيايی – اســتراتژيکی بندر را در

محيط اقتصادی – اجتماعی آن مشــخص مي نمايد. )عوامل 
خارجی(

پيچيدگــی تفکيك ناپذير موجود در تمركــز عوامل داخلی و خارجی 
كه بر ظرفيت بندر در زمينه توســعه لجستيکی تأثير مي گذارد، منجر به 

محاسبه پتانسيل لجستيکی توسط يك فرمول تركيبی شده است. 
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 فصل ششم: 

لجستيك در ساير كشورها

83- مهم ترین پارک های لجستيك در دنيا
پارك های لجستيکی متعددی در سطح جهان ساخته شده است كه از 
آن جمله مي توان به پارك لجستيکی ارومکی در چين، پارك لجستيکی 
گالســبور در آمريکا و پارك لجستيکی فيانو در ايتاليا اشاره كرد. عليرغم 
اهميت مکان يابی پارك های لجســتيکی، مطالعات انجام شــده در اين 
زمينه و به ويژه در زمينه پارك های مختص ترانزيت بار، نسبتاً كم است. 
اما مطالعات گســترده اي در زمينه مســايل مربوط به حمل ونقل كاالو 

مديريت ناوگان و تخصيص منابع لجستيکی انجام شده است. 

شماره دوم،  فروردین 1395



51شماره دوم،  فروردین 1395

84- خدمات و فناوری های 
پيشرفته حمل و نقل دریایی در جهان

خواسته هاي مشتريان از سيستمهاي حمل ونقل به يك سمت مشخص 
گرايش پيدا كرده اســت. خواسته شماره يك مشتريان، قابليت اطمينان 
در تحويل است. سرعت و هزينه نيز اهميت خاص خود را داشته ولي در 
اولويتهاي بعدي قرار دارند. در ســال هاي اخير به منظور پاســخگويي به 
خواسته هاي فوق، حمل كنندگان به دنبال تکنولوژي ها و استراتژي هاي 

نوين در حمل ونقل دريايي رفته اند:

شماره دوم،  فروردین 1395
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é  شــناورهاي بــا ظرفيت بيشــتر: بکارگيري كشــتيهاي با
ظرفيت هاي بيشــتر در راستاي كارائي هر چه بيشتر ناوگان 

دريايي. 
é  استراتژيهاي نقل و انتقال بار بين كشتيها و استفاده از هاب ها

و اســپك ها: بــه منظور حداكثر بهره گيــري از ظرفيتهاي 
كشــتي هاي گرانقيمت كانتينري و همچنين دســتيابي به 
بازارهايي كه شــناورهاي بزرگ به دليل محدوديت در عمق 
كانال يا ســايز بازار قادر به دسترســي و پهلو گرفتن در آنها 
نيســتند، شبکه هاي هاب-اسپك توســعه پيدا كرده اند. هر 
بازار توسط كشتي با ظرفيت مناسب سرويس دهي مي شود 
و كليه كشــتي ها در نقاط انتقال با يکديگر به نقل و انتقال 

بار مي پردازند. 
é  يکپارچگي بين سيســتم هاي حمل در خشکي: شركت هاي

حمل ونقل دريايي به منظور افزايش سرعت و كارائي با بخش 
راه آهن به همکاري مي پردازند. 

é  ايجــاد كانال هاي عميق تر: به منظــور قابليت پهلوگرفتن
كشتي هاي با ظرفيت هاي بيشتر

85- خدمات و فناوری های پيشرفته
 بندری در جهان

é  استفاده از تجهيزات پيشرفته بارگيری و تخليه و جابه جايی
در ترمينال ها

é  انبــارش متراكم تر كانتينرها، و اســتفاده از سيســتم های
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اطالعاتی برای برنامه ريزي و ردگيری و انبارش
é استفاده از گيت های پيشرفته در ترمينال ها
é بازرسی امنيتی پيشرفته و سيستم های توزين دقيق
é كاهش زمان انتظار كانتينرها در ترمينال ها
é  تالش جهت رفع مشکالت ناشی از تجمع كانتينرهای خالی

در بنادر
é افزايش ساعات فعاليت در بنادر
é بنادر سبز
é بنادر خشك
é بنادر مجازی
é مخزن انباشت كانتينرها
é سيستم زمان دهی حضور كاميون ها

86- لجستيك دریایی در سنگاپور
بندر ســنگاپور بــه جهت قرارگيري در كانون مركزي شــبکه تجارت 
بين المللي آســيا و اتصال آن با 600 بندر در بيش از 120 كشــور دنيا، 
نقش يك بندر هاب كليدي را ايفا مي كند. با توجه با كمبود زمين و منابع 
طبيعي در كشور سنگاپور و جزيره اي بودن آن، اين بندر نقش حياتي را 

در اقتصاد اين كشور ايفا مي كند. 
از نظر جابه جايی كانتينر دومين بندر بزرگ دنيا محســوب مي شــود. 
اين بندر شــامل مجموعه بزرگی از زيرساخت ها و تسهيالت بندری است 
و از پيشــروان ارائــه راه حل های فناوری اطالعات بنــدری از طريق دو 
سيســتم CITOS و PORTNET است. PORTNET يك جامعه 
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مجازی دريانوردی B2B در سطح ملی است. سيستم CITOS وظيفه 
هماهنگ سازی و يکپارچه نمودن تمامي عمليات بندری در ترمينال های 

كانتينری بندر را بر عهده دارد. 

87- امارات متحده عربی در حال احداث
 هاب لجستيكی منطقه 

شهر دوبي كه به عنوان يك مركز منطقه اي برای صادرات مجدد، خرده 
فروشــي، تفريح، هوانوردی، تکنولوژی اطالعات و بانکداری مطرح است، 
حدود 60 درصد كل كاالهای وارد شده به خاورميانه را از طريق مرزهای 
خود ترانزيت مي كند. دوبي با دارا بودن بيش از 20 درصد ســرعت رشد 
در زمينه بازار لجســتيك، هم اكنون در حال ايجاد شهر لجستيکي دوبي 
يا به اختصار DLC اســت كه جامع ترين مركز لجســتيکي در نوع خود 
در كل دنيا محســوب مي شود. اين مركز بســتر الزم را برای تبديل اين 
كشور به يك هاب تجاری برای خاورميانه و ماوراء آن فراهم كرده و بازار 
لجســتيکي آن بيش از 2 ميليارد مشــتری بالقوه شامل اروپای جنوبي، 

كشورهای CIS، شبه قاره هند، خاورميانه و آ فريقا را در برمي گيرد. 
ايـن هـاب لجسـتيکي پـس از بهـره بـرداری كامـل، شـامل امکانات 

ذيـل خواهـد بود:
é )يك فرودگاه بين المللي )شامل ترمينال های كارگو
é يك بندر تجاری
é محل استقرار برای صنايع يا لجستيك قراردادی
é محل استقرار برای فورواردرها
é محل استقرار برای صناي هوايي
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é انبارهای مشترك فورواردرها
é  تسهيالت و تجهيزات برای يکپارچه كنندگان
é مجموعه ساختمان ها برای استقرار دفاتر شركت ها و ادارات
é تسهيالت رفاهي و تفريحي
é دهکده مسکوني برای كاركنان شهر لجستيکي
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فصل هفتم: مقايسه 

ايران، تركيه و امارات

88-جایگاه لجستيك دریایی در ایران
 در مقایسه با دو كشور تركيه و امارات از نظر بنادر

كشـور تركيـه بيشـترين تعـداد بنـادر را نسـبت بـه ايـران و امـارات 
دارد. دليـل ايـن امـر را مي تـوان شـبه جزيـره بـودن ايـن كشـور و 
خطـوط سـاحلي طوالنـي آن نسـبت به دو كشـور ديگر دانسـت. اگر 
طـول خطـوط سـاحلي يـك كشـور را يکـي از عوامـل تاثيرگـذار در 
ايجـاد بنـادر بدانيـم، نسـبت بنـادر تجاري بـه طول خطوط سـاحلي 
مي توانـد شـاخصي بـراي ميـزان توسـعه بنـادر در نظـر گرفـت. اگر 
چـه عوامـل ديگـري همچون مناسـب بـودن خطوط سـاحلي از نظر 
عمـق و نـوع سـاحل نيـز در ايـن امـر موثرنـد. چنانچـه عکـس اين 
شـاخص را مـد نظر قـرار دهيم، عدد حاصله نشـانگر متوسـط فاصله 
بيـن هـر دو بنـدر در طـول خط سـاحلي خواهد بـود. در اين صورت 
متوسـط فاصلـه بنـادر ايـران در خط سـاحلي شـمال بيـش از 330 
كيلومتـر و در خـط سـاحلي جنـوب 170 كيلومتـر خواهـد بـود. در 
حالـي كـه ايـن رقـم در دو كشـور امـارات و تركيه به ترتيـب 165 و 

41 كيلومتر اسـت. 
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89- جایگاه لجستيك دریایی در ایران 
در مقایسه با دو كشور تركيه و امارات 

از نظر زیرساخت های بندری
مقايســه ظرفيت كانتينري بنادر ســه كشور نشــان ميدهد كه كشور 
امــارات باالترين ظرفيــت كانتينري را دارا بوده اســت. مهمترين دليل 
ظرفيت باالي بنادر امارات، وجود بندر جديداالحداث جبل علي است كه 
در ســال 2009 حدود 11 ميليون TEUظرفيت داشــته است. ظرفيت 
بندر در آن سال دربرگيرنده 70 درصد كل ظرفيت كانتينري كشور بوده 
اســت. بدون احتســاب اين بندر، ظرفيت كانتينري بنادر امارات با ايران 

برابري مي كرده است. 
كشــور امارات در وضعيت فعلي از نظر متوسط مساحت بنادر اختالف 
چشمگيري با دو كشور ديگر دارد. اين اختالف را مي توان در وجود بنادر 
بسيار بزرگ اين كشور دانست. به عنوان مثال بندر جبل علي طبق ادعاها 
بزرگترين بندر خاورميانه و بزرگترين بندر ســاخت دست بشر در دنيا با 
مساحت تقريبي 5 در 5 كيلومتر است و بندر بزرگ خليفه با مساحت 3/2 
كيلومتر مربع نيز جزو يکي از بزرگترين مناطق صنعتي دنياست. در مقابل 
تركيه با وجود برخورداري بنادر بســيار بيشتر از ايران و امارات كمترين 
مقدار متوسط مساحت به ازاي هر بندر را داراست. ميتوان چنين برداشت 
نمود كه بنادر تركيه عمدتاً كوچك هســتند. بزرگترين بنادر تركيه، بندر 
آلتاش آمبارلي با مساحت 1/64 كيلومتر مربع و بندر مرسين با مساحت 
1 كيلومتر مربع است. از نظر متوسط طول اسکله، ايران كمترين و امارات 
بيشــترين مقدار را در بين سه كشور دارا هستند. مجدداً كشور امارات به 
دليل دارا بودن بنادر بســيار بزرگ، متوسط طول اسکله بيشتري نسبت 
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به تركيه و ايران دارد. 
از نظــر حداكثــر عمق اســکله ها كه تاثير مهمــي  در قابليت پذيرش 
كشتي هاي بســيار بزرگ توسط بندر دارد، ايران كم عمقترين اسکله ها 
و تركيه عميق ترين آنها را داراســت. بيشترين عمق آبخور تركيه متعلق 
به بندر گمليك يا گم پورت تركيه واقع شده در كناره درياي سياه است. 
بيشــترين عمق آبخور امــارات متعلق به بندر جبل علي بــوده و نهايتاً 
عميقترين اســکله در ايران متعلق به اسکله كانتينري بندر امام خميني 
اســت. لذا كم بودن عمق آبخور نســبت به بنادر جهان يکي از مشکالت 

بنادر ايران است. 
هر سه كشور در سال 2009 در ميان 35 كشور مالك بزرگترين ناوگان 
دريايي دنيا )با پرچم همان كشــور و پرچم ســاير كشورها( قرار داشتند. 
تركيه در رتبه 8، امارات در رتبه 22 و ايران در رتبه 31 قرار داشته است. 
كشتيهاي با پرچم تركيه با اختالف زيادي از ايران و امارات، بزرگ ترين 
ســهم از ظرفيت Dwt كشتيهاي در حال تردد را دارا هستند. بطوريکه 
مجموعاً 13. 1 ٪ ظرفيت ناوگان دريايي تجاري دنيا را كشتيهاي با پرچم 
تركيه شامل مي شوند. بيشترين سهم از اين ظرفيت يعني 11. 2 ٪ متعلق 
به ناوگان باري است كه اين خود نشان دهنده حجم فعاليت كشور تركيه 

در زمينه حمل ونقل دريايي كاالهاي غيرنفتي است. 
با اين وجود، با مقايســه حمل ونقل دريايي ايران با برخي كشــورهاي 
همسايه و منطقه در مي يابيم كه ايران چه از نظر زيرساخت و چه از نظر 
عملکرد هنوز جاي پيشرفت داشته و لذا توجه مسئولين و دولتمردان در 

اين زمينه بيش از پيش صورت گيرد. 
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 فصل هشتم: 

لجستيك دريايي در ايران

90-توسعه بنادر
90درصـد كاالهـای تجـارت بيـن المللـی در دنيـا از طريـق دريـا و 
كشـتيرانی جـا بـه جا مي شـود و سـهم بنادر ايـران نيـز در صادرات 

و واردات كاالهـای كشـور حـدود 92 درصـد اسـت. 
بـا مـد نظـر قـرار دادن اهـداف معيـن شـده در سـند چشـم انـداز 
بيسـت سـاله كشـور كرانـه هـا، در افـق 1404 مي بايسـت دارای 
بنـادری ايمـن، هوشـمند، مـدرن، مسـتقل، مجهز، كارآمد، مشـتری 
محـور و پيشـرو در منطقـه و جهـان باشـند. بـرای رسـيدن بـه ايـن 

اهـداف يـك نـگاه راهبـردی وجـود دارد، توسـعه دريـا محـور. 
در سـند چشـم انداز  تاكيـد  مـورد  آرمان هـای  تحقـق  منظـور  بـه 
بيسـت سـاله كشـور و اشـاعه فرهنـگ دريايی و بسـيج همـه جانبه 
بـرای شـکوفايی اقتصاد كشـور با اسـتفاده از ظرفيت هـای خدادادی 
دريايـی، ضـروری اسـت كـه بـر راهکارهـای تدويـن شـده ماننـد 
تـالش مسـتمر بـا هـدف توسـعه پايـدار و پيوسـته ايمنـی و امنيت 
بنـادر، نـاوگان و آبـراه هـا، تقويـت ظرفيت هـای ترانزيتی كشـور در 
مسـيرهای مختلـف، توجـه بـه محيـط زيسـت دريايـی و سـواحل، 
اعمـال مديريـت جامـع سـواحل، بنـادر و آب هـای تحـت مالکيـت 
كشـور و بسـط اقتـدار مرجعيـت دريايـی بـا هـدف ارتقـا بنـادر در 
زنجيـره بيـن المللی حمل و نقل دريايی تاكيدی همه جانبه داشـت. 
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91- موقعيت ایران
بـا توجـه بـه موقعيت اسـتثنايی ايـران و بنـادر آن، در صـورت توجه 
ايـران بـه توسـعه بنـادر كانتينری در كشـور، قطعـاً پتانسـيل بااليی 
بـرای رشـد و ارتقـای سـهم ايـران در تجـارت دريايـی وجـود دارد. 
سـرمايه گـذاری در بنـادر در واقـع توسـعه زيـر سـاخت محسـوب 
مي شـود. ضمـن اينکـه مديريـت و بهـره بـرداری از بنـادر بايـد بـر 

عهـده بخـش خصوصـی رقابتی باشـد. 

92- امكانات ایران برای تبدیل شدن
 به هاب لجستيكی بين المللی

بـرای تبديل يك كشـور به هاب لجسـتيکی/تجاری، هـم ويژگی های 
جغرافيايـی و هـم وضعيـت زيرسـاخت های لجسـتيکی آن بايـد مـد 
نظـر قـرار گيـرد. ايـران نيـز بـه توجـه بـه سـابقه ديرينـه بازرگانـی 
و نقـش لجسـتيك، موهبت هـای خـدادادی و موقعيـت ژئوپليتيـك 
خـود باعـث شـده اسـت تـا ايـران را كشـوری لجسـتيکی بنامنـد. 
قـرار گرفتـن در مسـير پنـج كريـدور اصلـی ترانزيت و حمـل و نقل 
بيـن المللـی، امـکان اسـتفاده و بکارگيـری همه روش هـای پنجگانه 
حمـل و نقـل اعـم از: جاده اي، ريلـی، هوايی، دريايـی و خطوط لوله، 
داشـتن سـاحل آبی و مرز خشـکی گسـترده، دسترسـی بـه آب های 
آزاد، داشـتن بنـادری كـه پتانسـيل قـرار گرفتن بيـن ده بندر بزرگ 
لجسـتيکی دنيـا را دارا هسـتند. وسـعت زيـاد و بـازار مصرف وسـيع 
كشـور، دسترسـی به كشـورهای زياد در شعاع مشـخص جغرافيايی، 
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وجـود ارتبـاط كااليی زياد بين كشـورهای اطراف ايـران كه ترانزيت 
آن هـا از ايـران هـم به لحاظ زمـان و هـم هزينه مقرون بـه صرفه تر 
مي باشـد، همـه بيانگـر مزيت های لجسـتيکی فـوق العـاده و منحصر 

بـه فرد ايـران مي باشـد. 
امـا بـا تمـام امکانـات و فرصت هـای موجـود جهـت تبديـل شـدن 
كشـور بـه هـاب لجسـتيکی متاسـفانه نتوانسـته ايم از ايـن موهبـت 
الهـی و سـابقه ديريـن در امر لجسـتيك و بازرگانی به نحو مناسـبی 

ببريم.  بهـره 

93- بندر شهيد رجایی
 بزرگترین بندر تجاری ایران در انزوا

بنـدر شـهيد رجايـی بـه عنـوان منطقـه ويـژه اقتصـادی محسـوب 
مي شـود كـه ايـن وضعيـت بـا عـدم اسـتقبال صاحبـان كاال موجب 
شـده تـا شـاهد كاهـش تخليـه و بارگيـری در ايـن بنـدر باشـيم. از 
سـوی ديگـر بـه دليـل نبـود بانك هـای بين المللـی در ايـن بنـدر 
صاحبـان كاال نمي تواننـد اقـدام بـه بازگشـايی LC كننـد و اين امر 
خـود موجـب كاهـش عمليات بندری در شـهيد رجايی شـده اسـت. 
عمليـات بانکرينـك، خريـد لـوازم و مايحتـاج غذايی بـرای كاركنان 
كشـتی های بيـن المللـی نيـز در بندر شـهيد رجايی مشـکالت ديگر 

موجـود در ايـن بندر اسـت. 
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94- پيشنهادهایي برای رشد 
و ارتقای لجستيك دریایی با تاكيد

 بر مدیریت بنادر ایران
é افزايش ظرفيت كانتينری بنادر
é توسعه زير ساخت های حمل و نقل چند وجهی در بنادر
é  ايجاد و توسعه ناحيه های لجستيکی در بنادر نسل سوم )در

اين خصوص بايد توجه داشت ترمينال های بار دو گونه هستند 
يکی ترمينال های بار خصوصی و دوم ترمينال های بار عمومی(

é  ارتقای ســطح بنادر ايران از بنادر نســل دوم به بنادر نسل
سوم و چهارم

é حمايت از توسعه بنادر خشك به عنوان پشتيبان بنادر اصلی
é مدرنيزاسيون و اتوماسيون فعاليت های بندری
é شکل گيری بنادر كانونی

95- ضرورت توسعه مراكز لجستيك دریایی
بنـادر و ارتبـاط بـا درياهـای آزاد از مهم ترين عوامل رشـد و توسـعه 
اقتصـادی كشـورهای دنيـا هسـتند. اكنـون بنـادر، تنهـا رابـط بيـن 
خشـکی و دريـا نبـوده و بـا توجه بـه تغييـر نيازهای مشـتريان بنادر 
و پيشـرفت تکنولـوژی، نقـش و جايـگاه بنـادر در عرصـه تجـارت 
بين المللـی ارتقـا يافتـه و تبديـل بـه مراكـز لجسـتيك يـا قابليـت 

ايجـاد و ارائـه ارزش افـزوده شـده اند. 
بنادر در چند نسـل دسـته بندی مي شـوند. در بنادر نسـل اول، صرفاً 
عمليـات تخليـه و بارگيـری كاال صـورت مي پذيـرد. بنادر نسـل دوم 
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عـالوه بـر تخليـه و بارگيری نقـش توزيـع كاال را نيز ايفـا مي كنند و 
بنـادر نسـل سـوم عالوه بـر فعاليت هـای تخليـه و بارگيـری و توزيع 

كاال، نقـش لجسـتيك و تأميـن كاال را نيـز بر عهـده دارند. 
نقـش لجسـتيك كاال در بنـادر نسـل سـوم بسـيار بـا اهميت اسـت، 
در بنادر نسـل سـوم بـه عنـوان مراكز لجسـتيك در زنجيـره تأمين، 
كاالهـا و مـواد اوليه پس از خارج سـازی كاال از كانتيتر )اسـتريپ( و 
انجـام فرآيندهای تکميلـی روی آن، دوبـاره در كانتينر قرار مي گيرد 
)اسـتافينگ(، بسـته بندی شـده و از آن جا به مراكز توزيع و مصرف 

مي شـود.  منتقل 

96- موانع توسعه لجستيك
 و مدیریت زنجيره  های تأمين در كشور

é  زيرساخت  های ضعيف حمل  و نقل و قوانين متعدد و مختلف
مربوط به آن

é وسايل حمل  و نقل فرسوده و ناكافی
é شبکه جاده  اي ناكافی
é انبارهای ناكافی
é شبکه راه  آهن اندك و قديمی
é چالش  های اقتصادی
é درك ضعيف از اقتصاد رقابتی
é ضعف در برنامه  ريزي اقتصادی واقع  بينانه و عملی
é ضعف در تثبيت مسير اقتصادی
é بازار كوچك داخلی و كمبود اطالعات در بازار
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é سيستم بانکی ناكارا و نرخ های بهره باال
é مشکالت و نارسايی ها در حمايت  های اقتصادی دولت
é ناكارايی نظام مالياتی
é چالش  های مديريتی
é  مديريــت بروكراتيك و عدم هماهنگی های ميان ســازمانی

در زنجيره

97- چالش های لجستيك دریایی در ایران 
چالش هـا و تهديـدات در چنـد گـروه عمـده قابل طبقه بندي هسـتند 

كـه هـر ذيل طبقـه مـواردي قابل گنجاندن اسـت:

عدم یكپارچگي فيزیكي كامل بنادر تجاري و لجستيك درون كشور:
é  مشکل در مديريت فصل مشترك حمل ونقل دريايي و ساير

شبکه هاي حمل ونقل در بنادر تجاري
é  عدم وجود دسترسي مناسب بنادر به خطوط ريلي، به گونه

ايکه از بنادر شمال كشور تنها بندر اميرآباد و از بنادر جنوبي 
تنها سه بندر خرمشهر، شهيد رجايي و امام خميني به شبکه 

راه آهن دسترسي دارند
é  عدم وجود پايانه هاي درون ســرزمينی )بنادر خشك( برای

بنادر بزرگ جهت كاستن از ازدحام كاال در اين بنادر

نياز به ارتقاء جایگاه بنادر تجــاري مطابق با نيازهاي روز حمل 
ونقل دریایي:
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é  لزوم ارائه خدمات بندري پيشرفته ) خدمات مرتبط با كشتی
و كاال(

é  لزوم ارتقاء بنادر تجاري جنوب متناســب با شرايط رقابتي
موجود در حوزه خليج فارس 

نقایص در حوزه زیرساخت هاي غيرفيزیكي مرتبط:
é  عدم يکپارچگي اطالعاتي بنادر و شبکه هاي لجستيك كشور

با يکديگر
é  عدم يکپارچگي همه بنادر با سيستم گمركي كشور
é  انعطــاف ناپذيري قوانين و مقــررات حاكم بر بخش جهت

رقابت با بنادر منطقه
é عدم هماهنگي قوانين و مقررات داخلي و بين المللي در اين حوزه
é مسئله نظام تعرفه اي بنادر و قابليت رقابت آنها با بنادر منطقه

وجود تهدیدات خارجي براي بنادر كشور:
é  ظهور و توســعه بنادر عظيم و پيشــرفته تجاري در حاشيه

جنوبي خليج فارس )بنادر كشــور امارات( كه به سرعت در 
حال تبديل شدن به هاب هاي تجاري هستند. 

é  بال استفاده ماندن ظرفيت هاي بندري به دليل كاهش حجم
جريان هاي كااليي ناشــي از تحريم ها و فعاليت بنادر جنوب 

خليج فارس. 
é  عدم وجود بســتر مناسب سياسي، اقتصادي، امنيتي جهت

سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين بخش
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98-تاسيس مناطق آزاد تجاري
 براي تقویت مراكز لجستيك بنادر

مناطـق آزاد تجـاري عمومـٌا بعنـوان مناطقـي در نزديکـي بنـادر كه 
عـوارض  پرداخـت  بـدون  مي تواننـد  طوالنـي  زمـان  بـراي  كاالهـا 
گمركـي و ماليـات در آنجـا نگهـداري شـوند، شـناخته مي شـوند. 
ضمـن اينکـه توليـد كننـده مي توانـد انبـارش / فـروش / نمايـش / 
تفکيـك / بسـته بنـدي /مونتـاژ / توزيع / مرتب كـردن / درجه بندي 
/ برچسـب گذاري و توليـد را در ايـن مناطـق انجـام دهـد. مهمترين 

مزايـاي مناطـق آزاد تجـاري عبارتنـد از :
é اشتغال مستقيم و غير مستقيم
é  ورود ارز به داخل كشــور )ناشي از ارزش افزوده صادر شده

از طريق كاالها (
é افزايش توان صادرات
é  افزايش بهره مندي از منابع، خدمات و ســرمايه هاي داخلي

براي صادرات
é انتقال تکنولوژي
é افزايش سرمايه گذاري خارجي
é توسعه مهارت هاي نيروي كار بومي
é انتقال دانش مديريت
é  توســعه فرصت هاي بازاريابي/ فروش بــراي مناطق آزاد و

محصوالت داخلي
é افزايش ترانزيت كاال
é افزايش فعاليت بانکداري
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99-مشكالت توسعه مراكز لجستيك در بنادر ایران
é محدوديت زيرساخت ها
é ضعف شركت های تخصصی خدمات لجستيك
é گرانی قيمت زمين برای توسعه مراكز لجستيك
é ناكارآمدی رويه های اداری
é سطح پائين ارائه خدمات در بنادر

100- راهبردهای پيشنهادي توسعه 
و ارتقاء مراكز لجستيك بنادر ایران

é  برنامه ريزي و توسعه سيستماتيك مراكز لجستيك )اختصاص
زمينها به كاربردهاي عملياتي مرتبط /بهره برداري مناسب از 
زمين هاي واگذار شده در صنايع مرتبط دريايی / اطمينان از 
بهره برداري اقتصادي از زمين هاي واگذار شــده / استفاده از 
زمين هاي با كاربري قديمي براي طرح هاي توســعه جديد / 

انعقاد قراردادهاي واگذاري زمين بصورت مرحله اي(
é طرح ريزي و سازماندهی مکانيزم های تشويقی
é توسعه مناطق آزاد تجاری
é سرمايه گذاری در توسعه زيرساخت ها
é توسعه شركت های حرفه اي ارائه دهنده خدمات لجستيك
é توسعه تکنولوژی اطالعات
é توسعه چارچوب قانونی برای ايجاد مراكز لجستيك در بنادر
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