
فرصت های سرمایه گذاری 

احداث پایانه های حمل و نقل ترکیبی 
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مقدمه
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خدمات ارائه شده در مراکز لجستیک
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مراکز لجستیک در قوانین و 

مقررات
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اسناد باالدستی

(مجلس شورای اسالمی1395/11/10مصوب )قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 

كشورتوسعهبرنامهدائمياحكامقانون30مادهچبند:

«رضهعزنجيرهدرنسبيمزيت هايبهتوجهباحمل ونقلفعاليت هايكردنرقابت پذيرتجارت،تسهيلمنظوربه

:استمجازدولتبين المللي،ومنطقه ايترابريخدماتو

ادربنگسترشوباريومسافريتركيبيحمل ونقلشهرك هايپايانه ها، احداث،(لجستيك)پشتيبانيپارك هايايجاداز

.نمايدحمايتتعاونيوخصوصيبخشتوسطخشک

ازاعموركش(ترانزيتي)عبوريواصليشبكهدرتركيبيحمل ونقلوكانتينريپايانه هايمکان يابیطرحتهيهبهنسبت

وخصوصيبخشطريقازآناجرايوبرنامهدومسالپايانتاآسياييشبكهنيزوغربيـشرقيجنوبي،ـشمالي

.نمايداقدامتعاوني

کندفراهمکاالخارجی(ترانزيت)عبورحجم(%10)درصددهساالنهافزايشتحققبرایراالزمکارهایوساز.»

(1394/12/20مصوب )قانون موافقت نامه بين دولتی بنادر خشک 

خشكنادربتوسعهبهاقيانوسيهوآسيادرترانزيتوتركيبيحمل ونقلتوسعهراستايدراستشدهمتعهدايران

.بپردازداسكاپ،سازمانقبولمورداستانداردهايطبقبين المللياهميتداراي
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ارکان مديريت و سياست گذاری مراکز لجستيک 

کشور

9

ور ستاد لجستیک کش
رم به ریاست وزیرمحت
راه و شهرسازی

دبیرخانه ستاد 
لجستیک کشور به

ریاست معاونت حمل 
و نقل 

سازمانهای مسئول 
ورمراکز لجستیک کش

کمیسیون تخصصی
ور ستاد لجستیک کش

ابالغ مصوبه تشکيل ستاد 

لجستيک کشور توسط وزير



های انجام شده در ستاد لجستیک کشورفعالیت
10

ب آن تدوين سند آمايش مراکز لجستيک کشور و تصوي
در ستاد 

تاد تدوين آيين نامه مراکز لجستيک و تصويب آن در س

تدوين نهايی سازمانهای مسئول در پهنه های منتخب

تيک تدوين فرآيند کلی ايجاد و بهره برداری مراکز لجس
با مالکيت دولتی و خصوصی



یک اهداف اصلی پیاده سازی سند آمایش مراکز لجست

کشور

کاهش قیمت تمام شده بار

به ریلافزایش سهم ریلی از طریق تجمیع باردر مراکز لجستیک و اتصال آنها

انتقال حمل بار در مسافت طوالنی به ریل

فراهم سازی ایجاد قطار برنامه ای

افزایش کیفیت خدمات لجستیک از طریق تجمیع آنها در مراکز

کاهش زمان حمل و نقل ترکیبی

کاهش تلفات جاده ای وافزایش منافع اجتماعی

کاهش ضایعات بار و هزینه های لجستیکی
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دسته بندی مراکز لجستیک کشور

12



دسته بندی مراکز لجستیک کشور

ادرات،ص)المللبینحیطهدرخصوصبهراعملکردیسطحباالترینکهلجستیکیمرکز:لجستيکشهر-1

قهمنطبودنداراباوکندمیفعالیتکشوراصلیدروازهعنوانبهداردرا(مجددصادراتوترانزیتواردات،

.داردتجارتونقلوحملدراساسینقشنقلیوحملشیوه3حداقلبهدسترسیواقتصادیویژهمنطقهوآزاد

المللیبینالباغگسترهوفعالیتحیطهدارایباالعملکردیسطحوظرفیتبالجستیکیمرکز:لجستيکدهکده-2

ادهجوریلیپرظرفیتدسترسیوگمرکیمحصورمنطقهدارای(مجددصادراتوترانزیت،واردات،صادرات)

هبمربوطقانونیهایبازرسیافزوده،ارزشخدماتنگهداری،بارگیری،تخلیه،توزیع،ترکیب،جهتای

.نمایدمیفعالیتگمرکیمرتبطکنترلهایوتشریفاتانجاموکاالجابجایی

بهکهچندوجهیپایانهدارایکشوری،گسترهوفعالیتحیطهدارایلجستیکمرکز:عمومیلجستيکپارک-3

ارزشاتوخدمنگهداریبارگیری،تخلیه،توزیع،ترکیب،شامللجستیکخدماتکاالیی،گروههایمختلفانواع

.نمایدمیارایهراافزوده

بارگیری،،تخلیهتوزیع،حوزهدرخاصگروهفعایتبرتمرکزبالجستیکمرکز:تخصصیلجستيکپارک-4

.نمایدمیفعالیتکاالییگروهافزودهارزشخدماتدیگرونگهداری
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فرآیند کلی ایجاد و بهره برداری از مراکز 

لجستیکی با مالکیت دولتی 
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فرآیند کلی ایجاد و بهره برداری از مراکز 

لجستیکی با مالکیت دولتی 
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پهنه های مصوب مراکز لجستیک
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و  راه آهنلجستیکمراکز 
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سازمان های مسئول ایجاد مراکز لجستیک در

پهنه های مصوب
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های انجام شده در خصوص ایجاد فعالیت

در شرکت راه آهنمراکز لجستیک
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تشکيل اداره کل لجستيک در معاونت بهره برداری و بازرگانی راه آهن

تشکيل دفتر مهندسی حمل و نقل در معاونت بهره برداری و بازرگانی راه آهن

شروع فرآيند نقطه يابی دقيق مراکز لجستيک تحت مسئوليت راه آهن 

آغاز فعاليت جذب سرمايه گذار برای مراکز تحت مسئوليت راه آهن 

شروع فرآيند تهيه طرح های جامع برای مراکز تحت مسئوليت راه آهن 



رویکرد توسعه مراکز

22

(راه آهن)در نظر گرفتن مالکیت مراکز لجستیک به صورت دولتی 

فراهم کردن زیرساخت ها، انشعابات و آماده سازی زمین های مورد نظر بر عهده راه آهن

(مشابه شهرک های صنعتی)ساخت و بهره برداری بر عهده سرمایه گذار بخش خصوصی 
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بندر خشک آپرین
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منطقه آپرین

24

واقع در جنوب غربی تهران

کیلومتر26:  تهران -فاصله جاده ای آپرین 

کیلومتر22: تهران –فاصله ریلی آپرین 

تهران

اسالم

شهر

آپرین
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اسالمشهر

روستاي 
آپرین

تهران

ایستگاه 

اسالمشهر

ایستگاه 

آپرین
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جاده ساوه

آزاد راه تهران ساوه

بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران قم

دسترسي جاده اي و بزرگراهي



اتصاالت ریلی آپرین

27

آپرین



تاسيسات، تجهيزات و فضاي موجود در 

آپرين

محوطه مانور•

بار انداز•

كانتینر یارد•

تعمیرات دیزل•

هاي آینده و هكتار زمین خالي و مناسب براي توسعه فعالیت1200•

بندر خشک
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طراحی اوليه بندر خشک آپرين
29



طرح توجیهی فاز یک بندر خشک آپرین
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پایانه مرزی 

اینچه برون
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ایستگاه اینچه برون

32

اينچه 

برون

گرگان

بندر 

بندر ترکمن

اميرآباد

ساری



احداث پایانه مرزی اینچه برون
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پایانه مرزی اینچه برون

انجامسنجيامكانمطالعاتبراساس

هاينچايستگاهنيازموردظرفيتشده

مجموعبراي1414سالدربرون

وارداتوصادراتوترانزيتبارهاي

يبينپيشبارتنميليون 6.7بربالغ

.ه استگرديد
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اقدامات انجام شده و در حال انجام

کيلومتر15طولبهبروناينچهخشکبندرکشیديوارعملياتشروع

آهنسنگبارگيریمحوطهساخت

مترمربع10400مساحتبهسازیمحوطه•

متر300طولبهدسترسیراهاحداث•

مترمکعب11000خاکریزیحجم•

مترمکعب500خاکبرداریحجم•

کلينکربارگيریمحوطهساخت

مترمربع6760مساحتبهسازیمحوطه•

متر460طولبهدسترسیراهاحداث•

مترمکعب10578خاکریزیحجم•

مترمکعب6980خاکبرداریحجم•
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اقدامات انجام شده و در حال انجام

وبارگيریتخليهسايتاحداث

نفتیمواد

ترابرشهابشرکتتوسطاحداث•

بنزینومازوتترانزیتامکان•

(مخزندار)واگنبهواگنبارگیری•

ایستگاهی7خطدراحداث•

عريضخطاحداث

36

خطمتر3200احداث•

مترمکعبهزار 228خاکبرداریحجم•

مترمکعبهزار 32خاکریزیحجم•

سوزندستگاه6نصب•

ه مطالعه طرح جامع ايستگاه و تاسيسات الزم آن و همچنين توسعه پايانه مرزی در منطقه اينچ➢

. برون با همکاری مشاور روس در حال بررسی و تهيه می باشد



طرح توجیهی فاز یک پایانه مرزی اینچه برون
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دهکده لجستیک اصفهان
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احداث دهکده لجستیک اصفهان
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ایستگاه 

اصفهان

ایستگاه 

یزد

ایستگاه 

تهران

ایستگاه 

قم



داليل اصلی انتخاب زمين مورد نظر به عنوان 

لجستيک اصفهاندهکده 

40

مالکيت دولتی
زمين ( راه آهن)

مذکور 

دسترسی به 
راههای 

ارتباطی و 
بزرگراهی 

امکان 
دسترسی 

پرظرفيت ريلی
و جاده ای 

وجود انبارهای 
عمومی و 
کشاورزی 

زديکی ن
انبارهای غله و 

سيلوی 
اصفهان

پيش بينی 
تقاضای کافی 

وجود گمرک 
اصفهان در 
منطقه مذکور 



احداث دهکده لجستیک اصفهان

41

حریم مساحت 

مجموعه سایت 

راه آهن اصفهان 

745حدود : 

هکتار



فازبندی احداث دهکده لجستیک اصفهان

42

فاز بندی اراضی 

پیشنهادی به مساحت 

هکتار300تقریبی 



بار در دهکده لجستيک اصفهان96سال بررسی تقاضای 

کورهنفتبارحاملین✓

آهکبارحاملین✓

صنعتیمحصوالتبارحاملین✓

آهنذوبکارخانه✓

فوالدمجتمعکارخانه✓

اصفهانگندمسیلوی✓

43

میلیون تن13.2به مقصد اصفهانريلی بارهای حمل شده 

از اصفهان به ريلیبارهای حمل شده

ديگر نواحی
میلیون تن2

هزار تن809اندر ناحيه اصفهريلی بارهای جابجا شده 

به مقصد استانجاده ای بارهای حمل شده 

اصفهان
تنمیلیون 25.6

از مقصد استان جاده ای بارهای حمل شده 

اصفهان
تنمیلیون 20.4



فهانتقاضای بار در دهکده لجستيک اصپیش بینی 

جمع کل باربارسايربار فوالدسال

140018.61.620.4

140526.82.429.5

141035.33.138.8

141543.73.948.1
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میلیون تن
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دهکده لجستیک اندیمشک
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ایستگاه اندیمشک

46

اندیمشک

اهواز

بندر 

امام

خرمشهر



دهکده لجستیک اندیمشک

47

مساحت زمین 

ق پیشنهادی که از طری

استانداری در اختیار

شرکت راه اهن قرار 

هکتار 266گرفته 

می باشد

شهرستان انديمشک در جنوب غربی ايران و در

ه شمالی ترين قسمت استان خوزستان واقع شد

ک مرکز شهرستان انديمشک، شهر انديمش. است

.است

دهکده لجستیک اندیمشک



احداث دهکده لجستیک اندیمشک
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تقاضای بار برآورد شده دهکده لجستیک 

اندیمشک
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گزینه های اتصال ریلی دهکده اندیمشک اتصال به )

(ایستگاه سبزآب یا اندیمشک
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(مطهری)دهکده لجستیک مشهد 

51



ایستگاه شهید مطهری 
52

سرخس

مشهد

شهید 

مطهری

تربت 

حیدریه

خواف



سایت ایستگاه مطهری 
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افزايش ظرفيت و توان تخليه و بارگيری بويژه در بخش حمل و نقل بين المللی-

انتقال کامل حوزه بار از ايستگاه راه آهن مشهد بويژه حمل و ذخيره سازی نفت کوره استان-

به خارج از شهر مشهدCISانتقال گمرک ريلی و بارگيری کاالهای صادراتی به راه آهن های -

ایستگاه شهید مطهری

پایانه سوخت

ایستگاه راه آهن مشهد

پایانه سوخت مشهد

گمرک

ضرورت احداث دهکده لجستیک مشهد
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مرز دو 

غارون

ايستگاه شهيد 

مطهری

انترکمنست

نافغانستا

سرخس

به سمت 

افغانستان

مشهد مقدس

به سمت 

اروپا

احداث دهکده لجستیک مشهد

دوغارونآهنراهواستانمرکزبهبودننزديک•

وترکمنستانکشورهایريلیمرزبهنزديکی•

شورکورازیبندرعباس،بهريلیاتصالوافغانستان

کشوربنادرسايرواروپايیهای

رسیدستوهمچنينکاويانصنعتیشهرکبهنزديکی•

وفريمانباغچهمشهدآزادراهبهاسان

شهيدايستگاهدرخصوصیبخشگذاریسرمايه•

شدهايجادهایساختزيرازاستفادهومطهری

لایرميليارد2500ازبيشرقمیباآنتوسط
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نقشه مصوب طرح توسعه ایستگاه شهید مطهری
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با تشکر از توجه شما
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