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در خصوص بنادر خشك
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فصلنکتهصفحه

اول: بنادر ساحلي1 تا 3 1

دوم: كلياتي از بنادر خشك4 تا 416 تا 6

ایجاد 17 تا 722 ســوم: نکات مهم در 
بنادر خشك

بنادر 23 تا 842 تا 10 شــاخص هاي  چهارم: 
خشك

پنجم: تجربيــات جهاني در 43 تا 1158 تا 14
خصوص بنادر خشك

ششم: بنادر خشك در ایران58 تا 1576 تا 19

هفتــم: تحليل برخي مزایاي 77 تا 2085 تا 21
بندر خشك در ایران

ایران در 86 تا 2288 تجربيات  هشــتم: 
خصوص بندر خشك

نهم: قوانين و مقررات مرتبط 89 تا 23100 تا 28
با بندر خشك

فهرست
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1. شاخص هاي رقابت پذیري در بنادر

در دنياي رقابتي امروز بنادر ساحلي نياز به مولفه ها و ویژگي هایي 
دارنــد تا آنها را ممتاز و متمایز نماید. برخي از شــاخصهایي كه 
قابليت رقابت پذیري بنادر را افزایش مي دهد، تنها از بستر دریا 
محقق مي شود، اما برخي دیگر شــاخصهایي هستند كه بنادر 

بایستي به منظور ارتقاي عملکرد بندر بدان ها توجه نمایند. 

فصل اول 
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شماره اول  آذر 1394 4

 اين گروه از شاخصها عبارت اند از: 
 روابط نزديك تر با شهر و محيط اجتماعي؛

  فعاليت هاي تجاري؛
   فعاليت هاي توزيع به طور حرفه اي؛ 

   فعاليت هاي فني و صنعتي؛
   رابطه با همكاران تجاري در زمينة تجارت و نيز حمل و نقل دريايي، 

ريلي و جاده اي؛
 حمل و نقل تركيبي؛

 كاهش قيمت تمام شده ي خدمات؛
 كنتــرل به كمك سيســتم هاي الكترونيكي و فنــاوري اطالعات و 

ارتباطات؛
 نزديكي به مراكز صنعتي؛

 فاصلة بندر تا بازار؛
 وضعيت زيرساخت داخلي؛

 ميزان كاهش تشريفات اداري؛
 فضاي در دسترس؛

 ميزان مراجعات صاحبان كاال ؛
 تعداد مراجعات و تكّرر آن؛

 ميزان كانتينراسيون؛
 حجم معامالت، صادرات و واردات؛

 همكاري شركت هاي موجود در بندر؛
 سطح سرمايه گذاري شركت هاي خصوصي در بندر؛

 زمان حمل عملكرد به موقع. 
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5شماره اول  آذر 1394

2. مشکالت بنادر ساحلي

 مشــكالتي كــه امــروزه بنادر ســاحلي بــا آن مواجــه هســتند، عبارتند از: 
 عــدم دسترســي مطلــوب بــه مقاصــد كاال بــه علــت اســتفاده از 

ــال كاال؛ ــنتي انتق ــيوه هاي س ش
ــه  ــادر و مســيرهاي منتهــي ب ــه وجــود آمــدن ترافيــك در بن  ب

بنــادر؛ 
 كمبــود فضــاي مناســب بــه منظــور تخليــه، بارگيــري و 

كانتينرهــا.  انبارســازي 
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 فصل دوم: 

كلياتي از بنادر خشك

4- تعاریفی از بندر خشك
é  بندر خشك پايانه اي ميان نقليه اي درون مرزی است كه مستقيماً با

بنادر دريايی مرتبط بوده و از نظر وسائط نقليه دارای ظرفيت بااليی 
است كه مصرف كنندگان مي توانند واحدهای استاندارد كاال را ار آن 
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تحويل گرفته يا به آن تحويل دهند، گويی اين عمل را 
مستقيماً در بنادر انجام مي دهند. 

é  بندر خشــك پايانه اي تركيبی در پس كرانه است
كه به بندری ســاحلی متصل اســت. تجهيزات الزم 
و كـافـــی بـــرای مواجهه با تردد ناشی از چندين 
شــيوه حمل و نقل اعم از جــاده ای، ريلی و هوايی 
در آن در نظر گرفته شــده اند و مشتريان مي توانند 
كاالهايشان را با استفاده از اين شيوه های مختلف 

به آن ارسال كنندو يا از آن تحويل گيرند. 
é  بنادر خشــك در نقاط داخلي كشور نسبت به

بنادر ساحلي قرار دارند وليكن 
داراي ارتباط مستقيم با بندر و 
يا بنادر ساحلي هستند 
زمينه ــي  در  و 
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شماره اول  آذر 1394 8

جابه  جايي بين المللي كاالها در ارتباط با مقاصد كاالهاي وارداتي و يا 
مبادي كاالهاي صادراتي مي باشند. بنادر خشك در كشورهاي داراي 
ساحل و همچنين محصور در خشكي، به كار گرفته مي شوند وليكن 
در تمامي آنها شــيوه هاي حمل و نقل زميني، موجب دسترسي آنها 

به بنادر ساحلي مي شود. 

5- اجزاي تشکيل دهنده بندر خشك
é منطقه امن دارای درگاه برای ورود و خروج؛
é  انبارهــای مســقف و بــاز مجزا شــده بــرای واردات، صــادرات و

ترانس شــيپمنت و برای كاالهای فسادپذير، محموالت باارزش باال، 
محموالت خطرناک شامل تركيبات پرخطر؛

é تسهيالت انبارداری شامل انبارداری ضمانت دار گمركی؛
é تسهيالت ذخيره سازی و بازرسی، كنترل و نظارت گمركی؛
é تجهيزات مناسب تخليه و بارگيری كانتيرها و محموله ها؛
é  راه های خدماتی و آسفالته داخلی برای استفاده در عمليات و منطقه

جمع آوری؛
é مكان مناسب جهت توقف ناوگان با فضای پارک مكفی برای ناوگان باری؛
é  ســاختمان اداری مطابق طرح های مصوب مندرج در موافقت اصولی

برای گمرک و ديگر متقاضيان از قبيل فورواردرهای بار، نمايندگی های 
كشتيرانی، ترخيص كارهای گمركی، بانك ها و ساير خدماتمرتبط؛

é  سيستم های اطالعات و ارتباطات شــامل سيستم های الكترونيكی
تبادل داده ها، اسكنرها و تجهيزات توزين ناوگان؛

é  .در صورت لزوم، محوطه تعمير كانتينر، ناوگان و تجهيزات
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9شماره اول  آذر 1394

6-كاركردها و محورهاي كليدي بنادر خشك
كاركردهــا و وظايف كليدي بنادر خشــك را مي توان در چهار محور 

خالصه نمود: 
é  انتقال كانتينر بين گونه هاي مختلف حمل شــامل ريلي، جاده اي و

آبراه هاي داخلي به عنوان يك پايانه كانتينري چندوجهي؛
é انجام ساير عمليات متعارف در پايانه هاي كانتينري بندري؛
é انجام خدمات گمركي؛
é  .ارائه خدمات لجستيكي
é 

7- خدمات بنادر خشك
é  ،عالوه بر خدمات پايه ای كه بنادر خشك در پس كرانه ارايه مي دهند

خدماتي نظير موضوعات زير ارائه مي شوند:
é انبارسازي كاال
é نگهداري از كانتينرهاي خالي
é تعميرات كانتينر
é  امور گمركي و ترخيص
é پشتيباني كاال

8- اهداف راه اندازی بندر خشك
مهــم ترين اهداف راه اندازی بنادر خشــك را مي تــوان در موارد زير 

خالصه كرد:
é افزايش خدمات بندر در منطقه داخلی كشور؛
é كاهش تقاضای نياز به استفاده از اراضی حاشيه ساحل؛
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é افزايش كارايی حمل ونقل؛
é بهبود وضعيت زيرساخت های مرتبط با حمل ونقل؛
é بهبود وضعيت مالی و اقتصادی؛
é افزايش سرمايه گذاری مستقيم كشورهای خارجی؛
é  تســريع توسعه اقتصادی و يكپارچه سازی لجستيكی مناطق داخلی

كشور؛
é بهبود فرايند توسعه پايدار؛
é  .كاهش آثار زيست محيطی
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9- مزایای راه اندازی بنادر خشك
مهم ترين مزايايی را كه از راه اندازی بنادر خشــك حاصل مي شوند را 

مي توان در عبارات زير برشمرد: 
é كاهش كلي هزينه  هاي حمل و نقل؛
é  ترغيب به استفاده از راه آهن به جاي استفاده از جاده و در نتيجهكاهش

خسارت به محيط زيست؛
é تقويت وضعيت بنادر در زنجيره  هاي حمل ونقل؛
é تقويت راهكارهاي تركيبي حمل  ونقل؛
é افزايش جريانهاي كاال؛
é كاربري بهينه از ظرفيت هاي موجود؛
é   كاهش نياز به خريد اراضي گران قيمت در نواحي شــهري حاشــيه ي

بندري؛
é  احتمــال كاهش قابل توجه گــــره هاي ترافيكي در معابر شــهري

ودروازه اي، بهعلتانتقالشيوه يحملو نقلجاده ايبهريلي؛
é كاهش مشكالت محيط زيست در شهرهاي ساحلي؛
é يكپارچگي محوطه هاي بندري با شهرها؛
é بهبود در جريان ثبت داده ها و جمع آوري آمار و اطالعات؛
é افزايش قابليت برنامه ريزي و زمانبندي ارسال و حمل كاال؛
é  ،توســعه  ي نواحي داخلي كشــور و ايجاد فرصت هاي مختلف شغلي

به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته؛
é  احتمال افزايش سرعت مراحل گمركي براي كاالهاي حمل شده به

وسيله  ي احداث بنادر خشك مجهز به خدمات گمركي. 
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10-انواع بنادر خشك
با توجه به موقعيت قرارگيری و خدماتی كه ارايه مي شوند، بنادر خشك 

به سه دسته به شرح زير تقسيم بندي مي شوند: 
بنادر خشك دور از ساحل؛

بنادر خشك با فاصله متوسط از ساحل؛
بنادر خشك نزديك به ساحل. 

11- بنادر خشك دور از ساحل
بنادر خشــك دور متداول ترين نوع بنادر خشــك هستند و در مقايسه 
با انواع ديگر تاريخچه طوالنی تری دارد. دليل عمده اســتفاده از اين نوع 
بنادر خشــك صرفاً اين است كه به دليل فاصله و حجم كاالهای ورودی 
از چشــم انداز هزينه های مصرفی راه آهن روش حمل و نقل مناســبتری 

به نظر مي رسد. 
12- مزایاي بنادر خشك دور از ساحل

é  ايجاد دفاتر شركت هاي حمل و نقل، شركت هاي صادراتي و وارداتي
و تسريع در ارســال خرده بار )گروپاژ( و كاهش هزينه هاي حمل در 
بنادر خشك دور از ساحل و حضور واسطه هاي عمده فروشي و عمده 
فروشان تجاري و نمايندگان عمده فروشان و توسعه كانالهاي توزيع 
و نهايتــاً مديريت توزيع فيزيكي، از مصاديق افزايش بهره وري هزينه 

و زمان و نيروي انساني است. 
é  همچنين تلفيق كارهاي مشــترک براي مقاصد مشترک، در چنين

بنادري، قابل برنامه ريزي و بهره برداري است. 
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13شماره اول  آذر 1394

é  در مقايســه با شــيوه سنتی انتقال ريلی كاال به و از بنادر، تفاوت اين
شيوه اساساً به خدمات ارايه شده در اين بنادر در زمينه مسايل گمركی 
و همچنين كاهش ارتباطات مســتقيم جاده اي به ساحل و در نتيجه 
كاهش راه بندان مسيرهای منتهی به بندر ساحلی مي شود. با توجه 
به اين كه هرقطار به طور تقريبی مي تواند جانشين ۴۰ كاميون شود، 
آثار زيست محيطی پيرامون جـاده های مـنـتـهـی بـه بـندر ساحلی 
نظير ميزان آالينده های هوا، آلودگی صوتی و غيره نيز كاهش مي يابند. 

é  بخشــی از منفعتهای بنادر خشــك دور مربوط به تغيير نوع حمل و
نقل از جاده ها به خطوط راه آهن اســت كــه منجر به كاهش تراكم 
در وروديهــای بنادر دريايی و محيط اطراف آنها مي شــود. هر قطار 
مي تواند جايگزين 35 كاميون در اروپا و 1۰۰ كاميون در آمريكا گردد 
و از اثرات برونی ناشــی از حمل و نقل جــاده اي بكاهد. دليل عمده 
همكاری بندر دريايی با بندر خشــك دور اين است كه از اين طريق 
با ارائه خدمات بهتر با هزينه كمتر بخش وســيعتری از مناطق پشت 

ساحلی تحت پوشش قرار مي گيرد. 

13- بنادر خشك با فاصله متوسط از ساحل
بنادر خشــك با فاصله ي متوسط از ســاحل، در فاصله اي از بندر واقع 

شده اند كه معموالً از حمل و نقل جاده اي برخوردارند. 
اين نوع از بنادر خشك در فاصله مشخصی از بندر ساحلی قرار مي گيرد، 
و از طريق دسترســی جاده ای، به مراكز توليد و جذب كاالی بســياری 
متصل اســت. اين نوع بندر خشــك به عنوان يك محل تالقی خدمات 
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مختلف ريلی و بخشــی از وظايف اداری و فنی بندر ســاحلی )به عنوان 
نمونــه پويش گرهای مجهز به اشــعه ايكس به منظور واحدهای ايمنی و 

بازرسی گمركی( است. 

14- مزایاي بنادر خشك با فاصله ي متوسط از ساحل
بنادر خشك متوسط از ساحل، عمدتاً اهداف دسترسي بهتر جاده اي را 
مدنظر قرار داده و خلوت كردن بنادر دريايي با دپوي مناسب كانتينرها، 
انجام وظايف اداري و فني، ايجاد تجهيزات اشــعه ي ايكس براي بارهاي 

ترانزيتي و انجام تشريفات گمركي را در خود جاي مي دهند. 

15- بنادر خشك نزدیك به ساحل
يك راه ديگر اين اســت كه يك بندر خشــك نزديك در حاشــيه بندر 
دريايــی را مطرح كرد. اين بندر خشــك نزديك حمل و نقل جاده اي را 
از كشــتی های باربری و به سوی آنها در خارج از محدوده شهر استحكام 
بخشــيده و با ارائه خدمات خطــوط راه آهن به بندر، از تراكم ترافيك در 

خيابانها و مدخلهای بنادر مي كاهند. 
اين نوع بنادر خشــك محل تالقی مسيرهای جاده اي بسياری از مراكز 
توليد و جذب كاال در خارج از شهر ساحلی مذكور و همچنين مسير ريلی 
ويژه به بندر بدون استفاده از معابر شهری و اخالل در عملكرد آن ها است. 

16- مزایاي بنادر خشك نزدیك به ساحل
بنادر خشــك نزديك به ســاحل، صد درصد بنادركمكي بوده و محل 
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15شماره اول  آذر 1394

انبار كانتينرهاي دريايي و داراي محوطه اي نظير CFS هســتند. تفكيك 
و تركيب بار از وظايف اصلي اينگونه بنادر اســت. بالتبع مكان مناســبي 
نيــز بــراي حمل و نقل تركيبي دريايي و هوايي يــا دريايي و زميني نيز 
ميباشــد. گران بودن قيمت زمين در حاشــيه بنادر، ضرورت ايجاد بنادر 
خشــك نزديك به ساحل را ايجاب كرده اســت و داراي مزاياي ديگري 
چــون: كاهش آلودگي هوا، كاهش عمليــات انبارداري و محل نگهداري 
كانتينرهاي رســوبي و كاالهاي متروكه و باعث كاهش ترافيك و تسهيل 

حمل و نقل در بنادر هستند. 
كاهــش اثرات زيســت محيطي در بنادر و دريــا و نگهداري كاالهاي 
عمومــي يا كاالهاي كــم ارزش، اعم از خطرنــاک، يخچالي، ترافكيي و 
ســنگين و ويژه، از مزاياي ديگر بندر خشــك نزديك به ساحل است كه 
سرمايه گذاري مستمر در بنادر را تا حد قابل مالحظه اي تعديل مي كند. 
عــالوه بر ايــن تمركز بر روي كارهاي تخصصي و فنــي بندر، مثل اليروبي، 

افزايش پهلوگيري كشتي ها، توسعه ي اسكله و ساخت موجشكن و افزايش عمق 

آب، جزو مزاياي چنين بنادر خشــكي محسوب مي شود. يعني بنادر دريايي به 

فعاليتهاي تخصصي خود معطوف مي شوند تا ديگر بخشها. 
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فصل سوم: 

 نكات مهم 

در ايجاد بنادر خشك

17- ویژگی های محل استقرار بنادر خشك
محل استقرار بنادر خشك بايد حداقل سه ويژگی را دارا باشد:

é  نخست قابليت دسترسی به آن آسان و اقتصادی باشد كه در خشكی
بهترين آن حمل و نقل ريلی است؛

شماره اول  آذر 1394 16
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é ثانياً در نزديكی مراكز توليد قرار گرفته باشد؛
é  .نهايتا در مناطق خوشه های توزيع قرار گرفته باشد

18- چرخه مطلوب بندر خشك
چرخه مطلوب ايجاد بندر خشــك بايد بين چهــار آيتم لينك قوی و 

تأثيرگذار ايجاد نمايد. اين چهار حلقه عبارتند از:
1. سرمايه گذاری در صنايع لجستيكی، توليدی، كشاورزی و خدمات؛

2. توســعه زير ساخت هاي حمل و نقلی و تشــويق سرمايه گذاری به 
اين منظور

3. توسعه حمل و نقل چند وجهی

17شماره اول  آذر 1394
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۴. كاهش هزينه هاي حمل و نقل و ترانزيت كاال. 

19-عوامل مؤثر در تعيين محل احداث بندر خشك
با توجه به عوامل مؤثر در تعيين محل احداث بندر خشــك، موارد زير 

ارايه شده است: 
é جريانهاي ترافيكي بين مراكز توليد، مصرف و بنادر؛ 
é زيرساخت هاي حمل و نقلي در مجاورت محل؛ 
é شيوه هاي حمل و نقلي دردسترس و ظرفيت هاي شبكه؛ 
é خدمات مرتبط با حمل و نقل كمكي موجود در مجاورت محل؛ 
é  كاهش احتمالي در تن- كيلومتر در حمل و نقل جاده اي، با معرفي 

بندر خشك؛
é  ،عملكردهــاي جاري بندر خشــك، مانند: حمــل و نقل جاده اي 

ذخيره ي واگن هاي كانتينري خالي، ترخيص گمركي كاالهاي انتقال 
يافته و غيره؛

é  .گستره توسعه ي مكان اجراي پروژه در آينده 

20-خط آهن و بندر خشك 
يكي از معيارهاي مهم برای احداث بندر خشــك، دسترســی آسان و 
اتصال به خط آهن ملی در يك كشــور اســت. از آنجايی كه بندر خشك 
مجموعه ای از حمل  و نقل دريايی، زمينی و ريلی اســت؛ بنابراين مكانی 
كه متصل به خط آهن باشد، بهترين نقطه برای احداث بندر خشك است. 
در واقع بايد مكانی انتخاب شــود كه هزينه های حمل  و نقل را به حداقل 
ممكن برساند. به بيان ديگر بايد گفت ماهيت بندر خشك، كاهش هزينه 
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حمل  و نقل و ترانزيت كاال است. 

21- محتواي مطالعه ي امکان سنجي یك بندر خشك
مطالعه ي امكان ســنجي در زمينه ي بندر خشك، بايد بر شاخص هاي 

زير تمركز يابد:
é  تعييــن يا شناســايي بهترين راه حل براســاس شــرايط/طراحي

بازارموجود. 
é  آيا ايجاد ارزش افزوده، با توســعه ي بندر خشك در منطقه ي مورد 

نظر، امكان پذير است؟
é  مكان يابي بهترين گزينه هــا به لحاظ برخورداري از توانمندي هاي

فني و مد نظر قراردادن قابليت هاي توسعه ي فني. 
é  تعييــن موقعيت شــرايط اداري و اقتصادي كه از اجرا و توســعه ي

پروژه ي بندر خشك ممانعت به عمل مي آورند. 
é  طراحي تمهيــدات و اقدامات مرتبط با قوانين و مقررات دولتي، كه

موانع را از پيش روي برمي دارند. اين امر، ممكن اســت شــاخصهاي 
زير را در برگيرد: ساختار مالياتي، كمكهاي اعطايي، بالعوض به بنادر 

خشك، مساعدت فني، معرفي ICT و غيره. 

22- مالکيت بنادر خشك
 الزم نيســت كه بنادر خشــك، الزاماً در تملك بخش دولتي باشد. در 
واقع به لحاظ محدوديت هاي مالي دولت ها چه بســا بهتر است زمينه ي 

مشاركت جدي بخش خصوصي در اين حوزه فراهم آيد.
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 فصل چهارم: 

شاخص هاي بندر خشك

23- بنادر خشك و توسعه ي امنيت ملي
يكی از موضوعات بســيار مهمی  كه در زمينه ي ايجاد بنادر خشك در 

سراسر دنيا رعايت مي شود، توسعه ي امنيت ملی است. 
وقتی كاال، تنها در دو يا سه نقطه ي كشور متمركز مي شود، هر اتفاقی 
مي تواند به راحتی روند حمل  و نقل را مختل و آن را زمين گير كند؛ ولی 
وقتی نقاط تجمع كاالها در سراسر كشور توزيع شده باشند، اين اختالل 

شكل پيدا نمي كند. 
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24- بنادر خشك و توسعه اقتصادي و تجاري 
بنادر به عنوان يك جايگاه ملي در عرصه ي توسعه اقتصادي و تجاري، 
نقش آفريني مي كنند. موقعيت بنادر با موقعيت كشــور در تجارت بين 
المللي، رابطه تنگاتنگي دارد. براي توسعه ي فيزيكي بنادر، دستگاههايي 
مثل: گمرک، اســتاندارد، نيروي انتظامــي و... و از باب غير فيزيكي نيز، 
ســاختارهاي حمل و نقلي، بايد پاســخگو باشــند. گيت هاي نظارتي در 
رويارويي با پديده ي قاچاق، امكانات جاده اي و شــهرهايي كه در مســير 
قرار دارند و مســايلي از اين دســت، باعث شــده تا دنيا به سمت احداث 

بنادر خشك برود. 

25- بنادر خشك و اشتغال
يكي از كاركردهاي بســيار مهم بنادر خشــك توسعه ي اشتغال است. 
يعنی شرايطی ايجاد می شود كه اشتغال به صورت پايدار در نقاط مختلف 
كشــور توسعه يابد و نيروهای بومی هر منطقه، بتوانند به عنوان كارمند، 
كارشــناس، كارگــر، ترخيص كار و راننده و اپراتــور جرثقيل و... به كار 

مشغول شوند. 

26- بنادر خشك و كاهش قيمت تمام شده
بنادر خشــك، جمعيت زيــادي را در پيرامون خود جاي مي دهند و با 
ايجاد كارآفريني بسيار باال، واردات، صادرات و احداث شركتهاي صنعتي 
در آنها به راحتي قابل شكل گيري است. اين بنادر، به طور مستقيم، باعث 
توســعه ي را ه آهن و حمل و نقل ريلي شــده و عالوه بر آن، حمل و نقل 

جاده اي و لجستيك تركيبي و كانتينري را توسعه مي دهند. 
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حمل دو سربار كانتينري، عدم معطلي كاميونها و رانندگان آنها، از ديگر 
ويژگي هاي اين نوع بنادر محسوب مي شوند. 

افراد دست اندركار بنادر خشك، مي توانند به صورت تمام وقت، همه ي 
كانتينرهــاي ورودي و نــوع آنها، خطوط حمــل و نقل جاده اي و ريلي و 
مالكان شــركت هاي حمل و نقل را شناسايي كنند و با استعالم قيمت از 

آنان در امر واردات و صادرات، نهايت هماهنگي را به وجود آورند. 
اين امر، به طور مستقيم، زمينه ي حمل كاال توسط وسيله اي به وسيله 
ديگر تا بنادر هدف را ايجاد مي كند. در واقع، پس از طي تشريفات گمركي، 
پلمپ كاميون و تهيه ي اســناد حمل مورد نياز، كاال با همان كاميوني كه 
كانتينر را آورده، حمل مي شــود و با اين برنامه ريزي و مديريت منسجم، 
صرفه جويي سرشاري در هزينه ها به وجود مي آيد. اين اقدام، باعث كاهش 
چشمگير زمان و هزينه ي تمام شده ي كاال مي شود و مي تواند سطح اين 

تحول اقتصادي را تا حد بسيار قابل توجه اي ارتقا بخشد. 
عــالوه بر اين، هزينه هاي حــق توقف )دموراژ(، به صاحب كاال تحميل 

نمي شود و هزينه هاي انبارداري را نيز به حداقل مي رساند. 

27- بنادر خشك و توسعه فعاليت پایانه هاي دریایي 
بــا توجه به گنجايش و ظرفيت كانتينرها، كه حمل ســريع و آســان 
را در پــي دارند و اســتفاده فزاينده ي از آن هــا در حمل و نقل بار و كاال، 
كشــتيراني ها در صدد هســتند، زمينه ي حمل ظرفيت هاي بيشتري از 
بارهاي كانتينري را ايجاد نموده و از اين روش به نحو احســن اســتفاده 
كنند. مســلماً ارائه هرگونه تســهيالت، منجر به تغيير در ماهيت كاري 
مي شود. تجهيزات استراتژيك و پيشرفته، وسعت فضاي كاري، تخليه ي 
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كانتينرها در مدت زمان كم، ارايه ي خدمات با توجه به محدود بودن بنادر 
از لحاظ پس كرانه اي، از اين دســت تغييرات خواهد بود. از طرف ديگر، 
بنــادر، عالوه بر تخليه و بارگيري توليد ارزش افزوده و البته نقش آفريني 
جديد در لجستيك كاال تبديل شده اند. اين مسايل با دو رويكرد مختلف 

روبه رو شده است:
é  اول: نيــاز به ظرفيت هاي زياد انبارداري براي نگهداري كانتينرهايي

كه توسط كشتي ها وارد مي شوند 
é  .دوم: تأمين شرايط جذب سرمايه گذاري در فعاليتهاي درون مرزي

28- بنادر خشك و توسعه ي سيستم هاي
 حمل و نقل ریلي

همچنين موضوع قابل توجه در خصوص بنادر خشــك، فراهم شــدن 
زمينه افزايش نقش سيســتم های حمل و نقــل ريلی برای نقل و انتقال 
كاالها بين بنادر دريايی و بنادر خشك است. استفاده از راه آهن، مي تواند 
مزيت های اقتصاد ناشــی از مقياس را تبيين كند. در واقع در شــبكه ي 
حمل  و نقل ريلی، كاال در حجم وســيع، بين بندر ساحلي و بنادر خشك 
مبادله مي شــود و از آن جا صاحبان كاال، مي توانند با اســتفاده از وسائط 
نقليــه جاده ای، كاالهاي خود را در شــبكه ي مويرگی بازار توزيع كنند. 
استفاده از راه آهن، يعنی صرفه جويی در سوخت، كاهش حوادث جاده ای، 
تقليل آلودگی محيط زيســت و در نهايت، منفعت رساني به اقتصاد ملی. 

29- بنادر خشك و حل مشکالت حمل و نقل
در حمل  و نقل مدرن، نيازي نيســت كه بنادر در انتظار صاحبان كاال 
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بمانند، بلكه شيوه اي در پيش گرفته مي شود كه بار پس از مدت كوتاهی 
از بنــدر خارج و بــه امكانات پس كرانه اي منتقــل و در آن جا عمليات 
ترخيص در زمان مورد درخواست صاحب بار انجام شود. بنادر خشك در 
نتيجه ي چنين تفكری پديد آمده اند تا بتوانند پاسخ گوی ارتباط كااليی 
در حجم وســيع بين بنادر و پس كرانه ها باشــند و در آنجا، صاحبان كاال، 
بتوانند نســبت به نگهداری و ترخيص كاالهايشــان اقدام كنند. طبيعی 
اســت كه در اثر به كارگيري اين روش، ديگر بنادر قربانی ازدحام، توقف 

و تأخير در ترخيص و خروج كاالها نمي شوند. 

30- بنادر خشك و تغيير ساختار حمل و نقلي
علــت اصلي توجه ويژه ي مســئوالن به موضوع بندر خشــك، تغيير 
ســاختار حمل و نقلي از انباشته و فله ايCARGO GENERAL به 
كانتينري اســت. اين امر، جهشــي در صنعت حمل و نقل ايجاد كرده كه 
تجلي اصلي اش در بنادر و كشــتيراني قابل مشاهده است. بنادر به لحاظ 
محدوديت هايي كه در كسب فضاي مناسب براي عمليات كانتينري دارند 
و بــا توجــه به گراني و محدوديت زمين، نمي توانند انبارهاي مورد نياز را 
تأميــن كنند و اين امر، هزينه ي تخليه و بارگيري و انبارداري كانتينري 

را به شدت افزايش مي دهد. 

31- بنادر خشك و مدیریت زمان
يكي از مزاياي بنادر خشك، تقليل مدت زمان انجام فرآيندهاي گمركی 
اســت. وقتی ترخيص نهايی همه ي كاالهای كشــور در چند بندر معدود 
انجام شــود، فشار بســيار سنگينی روی گمرک و متصديان امور گمركي 
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وارد می آيد. در حالی كه وقتی از بنادر خشــك اســتفاده می شود، حجم 
كار توزيع مي گردد. 

32- بنادر خشك و ایجاد فرصت هاي سرمایه گذاري
مزيــت قابــل توجه ديگر در رابطه با بنادر خشــك، ايجاد فرصت هاي 

سرمايه گذاری است. 
بــا ايجاد بنادر خشــك، مي توان فرصت هايــی را ايجاد كرد كه بخش 
خصوصی، صرفاً به ســرمايه گــذاری در داخل بنادر مبادرت نورزد. بلكه 
بخش خصوصی بتواند سرمايه ي خود را در مناطق ويژه اقتصادی و گمركی، 
به امور پايانه سازی و تدارک امكانات و تجهيزات مورد نياز اختصاص دهد. 

33- بنادر خشك و مبادله ي منطقه اي كاال
بنادر خشــك مي توانند موجب توســعه ي نقش در مبادالت منطقه ای 
كاالها شود. يعنی از بنادر خشك، مي توان برای بهبود روند عبور محموالت 

منطقه اي استفاده كرد. 

34- بنادر خشك و رفع چالش سرمایه سنگين
 توسعه بنادر دریایي

در بســياری از بنادر دنيا كه توســط شهرها محصور هستند، گسترش 
بنادر، مســتلزم صرف هزينه های بسيار سنگين است و گاهی اوقات نيز، 
اساســاً غيرممكن است. ايجاد بنادر خشــك، كمك می كند كه با كوتاه 
نمــودن مدت ماندگاری محموالت در بنــادر دريايی، بتوان كاالها را در 
يك فاصله ي زمانی كوتاه، از بنادر دريايی به بنادر خشــك منتقل نمود و 
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به جای صرف ســرمايه ي سنگين برای گسترش محدوده اراضی بنادر از 
راه رفع معارض و احيای زمين، آن را صرف ايجاد بنادر خشك و شبكه ي 

اتصال بنادر دريايی به بنادر خشك نمود.

35- بنادر خشك و افزایش بهره وري 
ظرفيت ناوگان حمل و نقل

ايجاد پايانه ي خشــك، باعث مي شود بهترين بهره وري از ظرفيت هاي 
ناوگان حمل و نقلي ايجاد گردد. بهره برداري مطلوب، اين اســت كه در 
مســيرهاي طوالني، كاال را به وســيله ي تجهيزات مناسب، مثل واگن، 
حمل گردد و در مســافت هاي كوتاه از كاميون استفاده شود. در غير اين 
صورت، ممكن است عملكرد تجاري انجام گيرد، اما قطعاً صرفه اقتصادي 

نخواهد داشت. 

36- بنادر خشك و آثار زیست محيطي
حمل  و نقل و ترانزيت كاال از بنادر خشــك در مقايســه با شيوه سنتی 
انتقال ريلی كاال تفاوت های شــاخصی دارد. با توجه به اين كه هرقطار به 
طور تقريبی می تواند جانشــين ۴۰ كاميون شــود، آثار زيست  محيطی 
پيرامون جاده های منتهی بـــه بندر ساحلی نظير ميزان آالينده های هوا، 

آلودگی صوتی و غيره نيز كاهش می يابند. 

37- بنادر خشك و كاربري هاي مفيدتر
 در بنادر دریایي

در كشورهايی كه از بندر خشك برخوردارند، شاهد كم شدن مساحت 
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بنادر دريايی هم هســتيم؛ چون فضای وســيعی برای انبار كاال مورد نياز 
نيست؛ از اين رو، انبارهای سابق را به فضاهای سياحتی و اداری- تجاری 

تبديل مي كنند. 
در اغلب بنادر، با توجه به زمين های آبرفتی حاشــيه ي آنها، كه امكان 
ســاخت و ســاز و گسترش شهر را محدود مي كنند، كوچك شدن فضای 
عمليات بندری، به توســعه ي فضاهای شــهری مي انجامــد و از ميزان 

آاليندگی نوار ساحلی هم كاسته مي شود. 

38- توسعه ي صنعتي- تجاري 
در مناطق مرتبط با بنادر خشك

در بعضی از كشــورها، مناطقی كه به عنوان بندر خشك در نظر گرفته 
مي شــوند، عامل شكل گيری مناطق صنعتی نيز بودند؛ يعنی مواد اوليه 

در بنادر خشك مستقيماً وارد خط توليد مي شود. 
وجود بنادر خشــك، باعث ايجاد مناطق صنعتی- تجاری عمده اي در 
اطراف آنها مي شود. با ورود كاال به اين مناطق، با حداقل فاصله، به محل 
تبديل و فرآوری حمل، و وارد بازار آن كشــور شــده يا به خارج از كشور 

صادر مي شود. 

39- بنادر خشك و كاهش انتشار گازهاي 
گلخانه اي از طریق تغيير شيوه حمل و نقل

در جاده هر ليتر بنزين مي تواند 25 تن كاال را در يك كيلومتر جابه جا 
كند و به طور ميانگين اين جابه جايي باعث انتشار 62 گرم گاز cc2 در هر 
تن - كيلومتر مي باشد. اين در حالي است كه در خط ريلي هر ليتر بنزين 
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مي تواند 85 تن كاال را در يك كيلومتر جابه جا كند و به طور ميانگين اين 
جابه جايي باعث انتشار 22 گرم گاز co2 در هر تن - كيلومتر مي باشد. 
در شــهر بيرجونگ در كشــور نپال، انجام عمليات حمل و نقل توسط 
راه آهن به بندر خشك، )طبق تخمين اسكاپ( موجب كاهش انتشار 58 
هزار تن گاز co2 در مقايسه با ميزان آن در سالهاي 2۰۰8-2۰۰9 بوده 

است. 
40- بنادر خشك و كاهش ازدحام 

وسایل نقليه در جاده ها
در كشــور سوئد، ارائه خدمات روزانه 7۰ قطار به بندر گوتنبرگ باعث 
كاهش تردد 2۴۰۰ دستگاه كاميون در روز از جاده هاي اين كشور گرديده 
اســت. در كشور آمريكا حمل 25% محموالت به بندر ويرجينيا از طريق 
قطارهــاي دوبل كانتينري باعث كاهش روزانه 2۰۰دســتگاه كاميون از 

جاده ها شده است. 

41- بنادر خشك و كاهش ميزان خطر تصادفات 
جاده اي از طریق كاهش اضطراب رانندگان 

و كاهش صف هاي طوالني در بنادر
 در ورودي هاي بندر گوتنبرگ در زمان هاي اوج شلوغي، چندين ساعت 
صفهاي طوالني وجود دارد (ســال 2007، روســو ) ولي با اتصال بندر 
خشك به بندر گوتنبرگ ورود و خروج كاميونها تنها در عرض سي دقيقه 
انجام مي شــود كه رانندگان در اين زمان هرگز حق ترک وســايل نقليه 

خود را ندارند. 
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42- بندر خشك و مزیت ها براي بازرگانان و تجار
در بنادر خشك باری كه بايد در بندر سوار كشتی شود، توسط خطوط 
كشــتيرانی تحويل گرفته شــده و در مراكز اقتصادی به مشتری بازپس 
داده مي شود. به عبارتی ديگر در مبدأ بار گرفته شده و دغدغه های ديگر 
تجار كم می شــود. اين نوعی از سرويس يكپارچه است كه اثر مستقيمی 

روی هزينه ي حل و نقل محصوالت دارد. 
بازرگانان در پروســه انتقال كاال بايد يك سيســتم بازرگانی تشــكيل 
می دادند و البته تمامی هزينه ها را نيز پوشــش می دادند. اما با اين روش 
يــك نفر متصدی همه اين كارها می شــود و در عمل وظايف بازرگان را 

شخصاً بر عهده می گيرد. 
اين مدل برای صادركنندگان هم مناسب است، چرا كه او هم می خواهد 

وارد اين حوزه ها نشود و حاشيه های كاری اش كم شود. 
در بنادر خشك، كاال به جای اينكه وارد بندر شود، به وسيله كشتيرانی ها 
از مراكز اقتصادی تحويل گرفته می شــود و در مراكز اقتصادی كانتينرها 
را نگه می دارند و از همان جا بارنامه سراسری برايشان صادر می شود. به 
طور مثال كاالها مســتقيماً از مشــهد برای شانگهای و به وسيله خطوط 
خدماتی كشتيرانی ارسال می شوند و ديگر بازرگانان در اين پروسه دخل 

و تصرفی ندارند. 
بــه اين ترتيب پس از تحويل كانتينرها در مشــهد )به طور مثال(خط 
كشتيرانی تمام مسئوليتها را می پذيرد تا زمانی كه كاال به مشتری تحويل 

داده شود.
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 فصل پنجم: 

تجربيات جهاني

در خصوص بنادر خشك

43- تجربيات جهانی در خصوص بنادر خشك
در حال حاضر در كشــورهای بسياری بنادر خشك راه اندازی شده اند و 
نقش مهمی در بهبود و توســعه وضعيت حمل و نقل كاال و بويژه كاالی 
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كانتينری يافته اند. در كشــورهای آمريكا، برزيل و كانادا در قاره آمريكا، 
اســپانيا، ايتاليا، آلمان، بلژيك، دانمارک، ســوئد، فرانسه، فنالند و هلند 
در اروپا، اســتراليا و زالندنو در اقيانوسيه، امارت متحده عربی، پاكستان، 
فيليپين، كامبوج و هندوستان در آسيا و تانزانيا، سوازيلند و غنا در آفريقا 

انواع مختلفی از بنادر خشك راه اندازی شده اند. 
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44- بندر خشك ویرجينيا
بندرخشك ويرجينيا به صورت رسمی اواسط دهه 8۰ و با هدف تبديل 
شدن به يكی از مراكز صنعتی بزرگ برای بندر ساحلی ويرجينيا در شرق 
آمريكا احداث شــد. 17 شركت بزرگ، واحدهای صنعتی خود را تاكنون 

در مجاورت اين بندر خشك ساخته اند. 

Santo Andre 45- بندر خشك
بندر خشكSanto Andre در برزيل در سال 1998 به منظور بارهای 
وارداتی و صادراتی و ارائه خدمات پشتيبانی برای انواع مختلف روش های 
گمركی مورد بهره برداری قرار گرفت. اين بندر يكی از مهمترين انبارهای 
نگهداری و جابه جايی بار و كاال در برزيل اســت كه به مســيرهای اصلی 
دسترســی دارد. اين بندر خدمات متنوعــی از جمله انجام امور تخليه و 

بارگيری و ترخيص كاال را ارائه مي دهد. 

clark 46- منطقه ویژه اقتصادي
منطقه ويژه اقتصادي clark و بندر خشك فيليپين يكی از كارآمدترين 
بنادر خشك در آسياست. در حال حاضر چندين شركت حمل و نقل كاال 
و بار در اين بندر مستقر هستند. در اين بندر در كنار امكانات و تجهيزات 

مدرن، سرمايه گذاران از امكانات رفاهی و تفريحی نيز بهره مندند. 

474- بندر خشك مترانس
بندرخشك مترانس بين آلمان و جمهوری چك مشترک است و نقش 
عمده ای در حمل و نقل ريلی ميان بنادر ساحلی آلمان و مناطق داخلی 
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جمهوری چك برعهده دارد. 

 Metroport 48- بندر خشك متروپورت
اين بندر خشك در كشور زالندنو قرار دارد و در سال 1999 راه اندازی 
شده است. اين بندر خشك در حدود 22۰ كيلومتر با ساحل فاصله دارد. 
ارتباط ميان اين بندر خشــك و ساحل به وسيله راه آهن انجام مي گيرد. 
اين بندر خشك خدمات مختلف حمل و نقل را به شركت های كشتيرانی، 
راه آهــن و مراكز عمده توليد و جــذب كاال ارايه مي دهد. از جمله عوامل 
موفقيت و توسعه اين بندر خشك سرعت و كارايی باال در چرخه يكپارچه 

حمل و نقل بين آن و ساحل است. 

49- بنادر خشك در هندوستان 
هندوستان توجه ويژه اي به احداث بنادر خشك كرده  است. هند، داراي 
مرزهاي آبي بســيار گســترده اي است، ولي هزينه ساخت و تجهيز بنادر 
براي اين كشــور بسيار سنگين اســت. از سوي ديگر، الزم نيست همه ي 
تجار، سرمايه گذاران و كارآفرينان در بنادر جمع شوند؛ زيرا اين امر، باعث 
گراني و بروز مشــكالت خاص مي شــود. هندي ها حدود 1۰ سال پيش، 
مطالعات بسيار گسترده اي را در سرزمين خود آغاز كردند و متوجه شدند 
كــه نيازي به تبديل 15 بندر دريايي و عمده ي خود به 5۰بندر در آينده 
ندارند و بهتر اســت به جاي نگاه به توســعه ي بنادر، ده ها نقطه از كشور 
خود را شناســايي و مكان يابي كنند. از منظر فضايي، ضمن استفاده از رو 
شــهاي اكولوژي لجســتيك و با مد نظر قرار دادن جنبه هاي فقرزدايي و 
جغرافياي سياســي )ژئوپلتيك( اين امر، با تأســيس بنادر خشك، توزيع 
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ثروت و اقتصاد، توســعه ي صنايع و ساير مسايل اجتماعي، شكل بهنجار 
و طبيعي خود را به دست خواهد آورد. 

50- بنادر خشك در پاكستان
هم اكنون، پاكســتان از 15 بندر خشك برخوردار است و بندر خشك 
الهور، قديمي ترين و مهم ترين بندرخشــك اين كشور محسوب مي شود. 
برخي از بنادرخشــك پاكستان عبارتند از: پيشاور، راولپندي، سيالكوت، 

فيصل آباد، موتان، كواتا و حيدرآباد. 

51-بندر خشك الهور 
بندر خشــك الهور، با برخورداري از 85 درصد ظرفيت بنادر خشــك 
پاكســتان درســال 1974ميالدي، در محل دپوي فعلي كاالهاي ريلي 

احداث شد. 
بندر خشك الهور، در اصل به عنوان ايستگاه گمرک زميني و كاالهاي 
وارداتي ) كه وارد اين بندر مي شــدند( و كاالهاي صادراتي )كه اساســاً 
به هند و پاكســتان صادر مي شدند تأســيس و معرفي شد. به دنبال آن، 
با توســعه ي تجارت و صنعت و درنتيجه توقــف مبادالت تجاري با هند 
و به دليل مشــكالت پيــش روي تّجار محلي پنجاب، ايســتگاه گمرک 
زميني موگالپورا الهور به اسكله اي خشك تبديل شد؛ يعني بندري درون 
ســرزميني براي واردات و صادرات كاالهايي كه از مســيرهاي دريايي به 
آن منطقه انتقال مي يافتند. از اين رو، مركز يادشــده، به بندري مجهز به 
تجهيــزات بارگيري، تخليه و انتقال بار به شــيوه ي حمل و نقل تركيبي 
مبدل شد. انتقال بار در آغاز، صرفا از مسير خط آهن انجام مي شد؛ اما به 
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دنبال آن، اين مركز، ضمن توسعه، به محل لجستيك ملي ارتش پاكستان 
تبديل شــد و سپس، به مركز اســتقرار شركتهاي حمل و نقل خصوصي 
تغييــر يافت. در اين منطقه، راه آهن پاكســتان، متولي تخليه و بارگيري 

كاالهاي وارداتي و صادراتي است. 
ارايه خدمات كاالها به درون كشــور وارد و به وسيله ي واگنهاي ريلي 
يا از مسير جاده اي، از كراچي به الهور حمل مي شوند. پوشاک، فرشهاي 
پشمي، محصوالت چرمي و كاالهاي ورزشي، ازجمله اقالم اصلي صادرات 
از اين بندر خشك محسوب مي شوند. با توجه به سياست دولت پاكستان، 
به منظور تشــويق بازرگانان به صادرات، ايســتگاه صادرات گمرک نيز، 

ازحقوق گمركي خود، تا حّد قابل توجه اي كاسته است. 

52.- بندر خشك كمبوجيه 
بندر خشــك كمبوجيه، داراي مســاحتي معادل 19 هكتار، شــامل 
محوطه، انبار، ساختمان اداري و برخي ماشين آالت براي تأمين نيازهاي 
مشتريان است. اين بندر خشك، واقع در مجاورت شهر پنوم پن، خدمات 
درون ســاحلي بندر خشك شامل ايستگاه بار كانتينري و خدمات حمل 

و نقل را فراهم مي آورد. 

53- بندر خشك ایزاكا 
بندر خشك ايزاكا، نوعي پايانه ي كانتينري درون ساحلي است كه در 
سال 1999 ميالدي، به جايگاه بندر خشك دست يافت. تبديل ايزاكا به 
بندر خشك، به آن معني است كه همه ي مستندات گمركي، ممكن است 
به جاي بندر دارالسالم، در ايزاكا انجام شود. ايزاكا، تا اواخر دهه ي هشتاد 
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ميالدي، يك ايستگاه راه آهن به شمار مي رفت، كه از آن تاريخ به بعد، به 
تدريج توسعه يافت و به نوعي مركز تجاري فعال )به دليل افزايش حجم 
ترافيك در بزرگراه رواندا( تبديل شــد. از ســال 1999 ايزاكا، به طور بي 
واســطه، درگير ترافيك واردات و صادرات است. ويژگي هاي اصلي بندر 

خشك ايزاكا، به قرار زير است:
é  .نوعي بندر خشك )درون ساحلي) محسوب مي شود 
é  .ايستگاه راه آهن ايزاكا، شامل پايانه هاي مسافري و باري است 

بندر خشك ايزاكا، نوعي ابزار كارآمد ترافيك بار به رواندا و شمال شرق 
جمهوري دمكراتيك كنگو را فراهم مي آورد. 

 پايانه ي كانتينري ايزاكا، توســط TRC مديريت و راهبري مي شود. 
TRC از ظرفيــت جابه جايي 5.1 ميليون- تن كاال درســال برخوردار 

است. 
بندر خشــك ايزاكا، امنيت و ايمني بار، ترخيص سريع و راحت تر كاال، 
تخصيص واگنهاي دلخواه، زمان سريع تر ترانزيت، هزينه هاي پايين حمل 
و نقــل، هزينه هاي كاهش يافته ي دموراژ )خســارت معطلي در بندر يا 
ايستگاه راه آهن( و اثربخشي و صرفه جويي در هزينه ها را تضمين مي كند. 
بندر خشــك ايزاكا، هم بارهاي كانتينري و هم بارهاي فله ي خشــك 
غيــر كانتينري را جابه جا مي كنــد. اين بندر، از دو انبار ترانزيت، هر يك 
به ظرفيت 7000 ميليون تن ذخيره ي بار ســاالنه برخوردار اســت كه 
مي تواند 42583 ميليون تن بار را در طول ســال جابه جا كند. دو خط 
ريلي، هر يك به ظرفيت 22 واگن در اين منطقه ســرويس هاي خدماتي 

درون محوطه را ارايه مي دهند. 
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54- بندر خشك ریودوژانيرو )برزیل(
اين بندر خشــك، در محلي اســتراتژيك، واقع در ريودوژانيرو، در 
همســايگي ســائو كريســتووائو )در فاصله ي 12 كيلومتري فرودگاه 
بين المللــي گالئــو( قــراردارد. پايانه ي اين بندر خشــك، از همه ي 
قابليت هــاي ذخيــره ســازي يك بندر خشــك، به همــراه خدمات 

اختصاصي ترانسفر بار برخوردار است. 
اين بندر، داراي امكاناتي چون منطقه ي كنترل شده ي آب و هوايي به 

همراه سردخانه و كاركنان آموزش ديده است. 
برخي از خدمات ارايه شده در اين بندر عبارتند از: 

é ذخيره سازي و جابه جايي بار
é توزين بار
é تأمين انرژي براي كانتينرهاي يخچالدار
é بازيافت نمونه
é الک و مهر كردن محموله
é سته بندي و بازكردن بسته بندي
é  عالمت گذاري و برچســب گذاري )نصب اتكيت( بر درخواســت

خريدار خارجي
é انبار تضمين شده
é استرداد حقوق گمركي
é رژيم صادرات كاالهاي داراي گواهي انبارداري تضمين شده
é ترخيص كاال
é اعالميه ي ترانزيت تضمين شده
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55- بندر خشك ریسند )برزیل(
اين بندر خشــك فعاليت اش را از ماه ژوئن ســال 2001 ميالدي، با 
هدف تسهيل امور گمركي، هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات؛ 
كاهش هزينه هاي مشــتري و تسريع در روند توزيع محصوالت تجاري با 
ارايه ي نوعي محيط يا فضاي متفاوت ذخيره ي بار آغاز كرد. بندرخشــك 
يادشــده، همه ي زيرساخت هاي الزم براي ترخيص كاال در يك مكان را 

در اختيار دارد.
 اين بندر، همچنين، از گواهينامه ي بهره برداري محصوالت شــيميايي 

با موضوع كنترل و بازرسي پليس فدرال برخوردار است. 
قرارگرفتن اين بندر خشك در فواصل معين )بيشترين مساحت آن در 
منطقه ي جنوب شــرقي است( نسبت به ساير مراكز مهم كشور، از ديگر 
مزيتهاي آن به شمار مي رود. به عالوه، اين بندر خشك، با قرارگرفتن در 
ناحيه ي اســتراتژيك نزديك به آكادمي نظامي آگاالس نگراس، زمينه ي 
تســهيل ترخيص باري كه توسط ارتش برزيل كنترل مي شود، را فراهم 

مي آورد. 

56- بندر خشك جویز دي فورا )برزیل(
اين بندر خشــك واقع در جويز دي فورا، از فضاي قابل دسترســي به 
مســاحت 165 هــزار مترمربع براي ذخيره ي بار )كــه ده هزار متر آن 
سرپوشــيده است( و يك مسير ريلي انحرافي به طول 600متر برخوردار 

است. 
اين بندر، در اصل، براي تأمين و ارايه ي خدمات لجســتيكي به صنعت 
خودروسازي در ريودو ژانيرو و مناطق ميناس گرايس اختصاص يافت. 
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عالوه بر فعاليت يادشــده، اين بندر، به صورت نيمه وقت )با همكاري 
مركــز توزيع لجســتيك واقع در ناحيه ي كونتيگــواس(، در قالب نوعي 
ســرمايه گذاري مشترک بين مالتي ترمينايس و شنكر اينترناشنال، يكي 
از بزرگ ترين شــركتهاي حمل نقل بار در جهان به شركت مرسدس بنز 

آلمان خدمات ارايه مي دهد. 

57- سایر بنادر
لت كرابانگ كشور تایلند

é يكي از توسعه يافته ترين و پيشرفته ترين بنادر خشك در آسيا
é  واقع در 27 كيلومتري شرق بانكوک و118 كيلومتري از بندر اليم 

چابنگ
é 1993 گسترش امتياز واگذاري در سال 
é اجراي عمليات توسط 6 شركت خصوصي 
é اتصال را ه آهن پرسرعت به بندر 
é :%75 :%25 ،سهم استفاده نسبت ريل به جاده 
é  برنامه ريزي براي گسترش ظرفيت دپوي كانتينري زميني و ارتباط 

ريلي
é 60 / قطار TEU ظرفيت 26 قطار / روزانه 

كن كور كشور هندوستان
é داراي 59 دپوي كانتينري زميني، 49 پايانه صادرات و واردات 
é اتصال به شبكه راه و راه آهن 
é نوسازي تجهيزات، گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات 
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é ايجاد كريدورهاي اختصاصي هزينه حمل 
é اداره بندر به روش تركيبي بخش خصوصي با بخش دولتي 
é  انجــام فعاليتهــا به صورت برونســپاري )انتقال بــه بخش ديگر و 

خصوصي(
é داراي فضاي قابل توسعه با ارائه خدمات گسترده 
é  بزرگتريــن و بهترين ترمينــال: توقالک آباد) جابه جايي 24 درصد 

از كل ظرفيت(

مركز لجستيکي بين المللي ناووئي كشور ازبکستان
é واقع در 35۰ كيلومتري غرب تاشكند
é  انجام عمليات مشــترک حمل و نقل هوايي با اتصال به شــبكه راه و

راه آهن
é  همكاري با شركت هواپيمايي اير كره (كشور كره) با اجراي عمليات

۴۰ پــرواز هواپيماي باري در طول هفته و اســتفاده به عنوان هاب 
حمل و نقل هوايي

é ارتباط حمل و نقل هوايي با فرودگاه هاي بزرگ آسيا و اروپا 
é  2۰۰9 ظرفيت 1۰۰ هزار تن كاال در ســال ( 27 هزار تن در ســال

ميالدي)
é افتتاح ترمينال باري در سال 2۰1۰ ميالدي
é  ارائه تخفيف مالياتي در منطقه آزاد اقتصادي ناوويي، منطقه اي براي

جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
é هوچي مين كشور ويتنام
é داراي 7 بندر خشك در شهر هوچي مين
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é مكاني كوچك با تجهيزات مقدماتي
é  وظيفــه اصلي آن، نگهداري كانتينرهاي خالي شــركتهاي خطوط

كشتيراني 
é كيكارنگ كشور اندونزي
é  محــل پيشــنهادي در منطقه صنعتي كيكارنگ ســيبي تونگ در 

5۰كيلومتري بندر تانجونگ پريوک
é ارائه پيشنهاد اصلي پروژه توسط بخش خصوصي 
é  داراي ظرفيت بيش از نيمي از كل كانتينرهاي بندر تانجونگ پريوک 

در منطقه صنعتي و اطراف آن
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فصل ششم: 

بنادر خشك در ايران

58- بنادر خشك و آمایش سرزميني
در حال حاضر، امارات متحده ي عربي، در فاصله ي حدود 40 كيلومتري 
جبل علي، بندر خليفه را با سرمايه ي اوليه اي بالغ بر 7 ميليارد دالر، تجهيز 
كرده اســت. اين اتفاق، فاصله ي برنامه ريزي و مديريت ما را با آنها بيش 
از پيش خواهد كرد. با اين وجود برتري نســبي ايران با 2800 كيلومتر 
ارتبــاط جاده اي و دريايي و به عبارتي 5800 كيلومتر خط ســاحلي و 
اقليم و ســرزمين پهناور اصلي كه در آن شــهرک هاي صنعتي و مراكز 
صادراتي و وارداتي و تمركز مراكز حمل و نقلي وجود دارد، بايد نگاه ها را 
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به بنادر خشــك، به نوعي نگاه توسعه مندانه ارتقاء دهد. توسعه متوازن با 
خوشــه هاي صنعتي و استفاده از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و توجه به 
آنچه كه آمايش ســرزمين مي نامند دست يافتني است، اگر بنادر خشك 

را بدرستي شناخته و مديريت نمود.
بايد توجه كرد كه كشــورهاي حاشــيه ي جنوبي خليج فارس داراي 
عرض و عمق سرزميني نيستند و سرزمين اصلي آنها در حاشيه و كناره 

واقع شده است. 

59- نگاهي به برخي ضرورت هاي بندر خشك
 در ایران )با نگاهي به بندر شهيد رجایي(

همزمــان با اجراي طرح هاي توســعه ي بندر شــهيد رجايي، ظرفيت 
كانتينری اين بندر افزايش يافته و اين در حالي اســت كه فضای موجود 
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برای نگهداری و اين بندر برای اين ميزان كافی نيست. 
اگر سرعت نقل و انتقال كانتينر از بندر به داخل و خارج افزايش نيابد. 
سرعت تخليه كشتی ها در بندر كاهش مي يابد زيرا تراكم در بندر باالست. 
هندلينــگ)Handling( كانتينرها به دليل افزايش تعداد، به ســختی 
انجام مي شــود و ســرعت تخليه و بارگيری كاهش مي يابد و مدت توقف 
كشــتی ها در بندر افزايش و صف كشتی ها در بندر طوالنی و انبار كاالی 
شــناور در بندر بوجود مي آيد. اين موضــوع باعث افزايش هزينه دموراژ 
Demurrage بــرای صادركننده و واردكننده كاال مي شــود. پس بايد 

شرايطی ايجاد شود كه كانتينر سريع بارگيری يا تخليه شود. 
در شــرايط كنونی تعدادي كانتينر رسوب داريم يعنی اين تعداد برای 
مدت طوالنــی در بندر منتظر مي ماند. اگر ظرفيت كانتينر افزايش يابد، 
كانتينر رســوب افزايش يافته و ســاالنه ۴ الی 5 ميليارد دالر سرمايه به 
جريان نمي افتد. ســرمايه اي كه نيازاســت چرخ مملكت را بچرخاند به 
راحتــی بــر روی زمين مي ماند. از يك طرف هزينه های دموراژ و از طرف 
ديگر خواب سرمايه دو هزينه است كه به اقتصاد كشور تحميل مي شود. 
به نظر مي رسد با توجه به اين موضوع بندر خشك راه حل كاهش تراكم 
بار در بنادر كشور است. البته بندر خشكی موفق خواهد بود كه بر اساس 
راه آهن عمل كند و بر اساس حمل و نقل كاميونی توجيه اقتصادی ندارد. 

60- اهداف احداث بنادر خشك در ایران 
)مطابق آیين نامه اجرایی ایجاد و فعاليت 

بنادر خشك در كشور(
اهداف احداث و بهره برداری از بنادر خشك در كشور: 
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é  بهبود نظام حمل و نقل در كشــور با تكيه بر حمل و نقل كاال در -
فواصل طوالنی توسط راه آهن و فواصل كوتاه توسط كاميون و تسهيل 

تغيير وسايط حمل و نقل و در نهايت كاهش قيمت تمام شده كاال
é تسهيل قوانين گمركی و استفاده از مرز به عنوان نقطه عبور -

61- بندر خشك و نقش ایران در ترانزیت كاال
كشورهايي كه به صادرات و فضاي ترانزيتي ايران نياز دارند، مي توانند از 
مزاياي بندر خشك بهره مند شوند و تبعات اين بهره مندي، جذب سرمايه 
و توســعه ي فضاي كسب و كار و اشــتغال و كارآفريني خواهد بود. مثاًل، 
پنبه ي موجود در كشــورهاي آســياي ميانه، از قبيل ازبكستان را در نظر 
بگيريد، كه در حال حاضر، از راه بندر عباس صادر مي شود؛ كه در صورت 
ســاماندهي بنادر خشك، بخشــي از عمليات لجستيك، گمركي و حتي 
بانكي آن قابل اجرا در اين مناطق اســت و مي تواند بســياري از معضالت 

را كاهش دهد. 
مثال ديگر، صادرات غالت كشورهاي روسيه و قزاقستان به كشورهاي 
حــوزه ي جنوبي خليج فارس اســت كه در حــال حاضر، 15 ميليون تن 
برآورد مي شــود و تا ســال 2020 ميالدي، به بيش از 20 ميليون تن 
خواهد رســيد؛ مســير ســنتي ترانزيت كاالي فوق به ترتيب قزاقستان، 
روسيه، اكراين، درياي سياه، درياي مديترانه، درياي سرخ، اقيانوس هند، 
درياي عمان و خليج فارس است. در حال حاضر، حمل و جابه جايي در اين 
مسير، ارزان است، اما سرعت ارسال آن، به اندازه ي مسير ريلي و جاده اي 
ايران نيســت. در نتيجه، اين مسير، به عنوان يك متغير مهم و راهبردي، 
مي تواند مدنظر ترانزيت غالت روســيه و قزاقســتان قرار گيرد كه چنين 
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اتفاقي، چندين مزيت خواهد داشت. مسايل كشورهاي مشترک المنافع 
عضو شــوروي سابق كه هر آن ممكن است آنها را به سوي مناقشه سوق 
دهد يا تهديدات منطق هاي و پيامدهاي آن در قالب بسته شدن تنگه ي 
بسفر و همچنين، معضل دزدان دريايي در منطقه ي درياي سرخ، از جمله 
دغدغه هايي است كه فرصت هاي ترانزيتي غالت آسياي ميانه را از مسير 
فعلي به چالش مي كشــاند. در اين معادله ي ســاده، مشاهده مي شود در 
صورت تأسيس بنادر خشك و ايجاد راه هاي مراسالتي و امكانات سيلويي 
و دپــوي كاالهاي مدنظر در بازارهاي هدف، مي توان اين كاالها را با تناژ 
باال در كانتينرهاي خالي بنادري چون چابهار- كه عمدتاً پس از تخليه ي 
كانتينرهاي كاالهاي وارداتي، كانتينرها خالي  باز مي گردند- كشتي هاي 
كانتينربر و فله بر را دو سربار حركت داده و با ايجاد حمل و نقل تركيبي 

و كانتينري، اقتصاد منطقه را ارتقا داده و شكوفا سازيم. 

62- بنادر خشك ایران و توسعه ي لجستيکي
ايران، داراي موقعيت مناســبي از نظر دسترســي به بازارهاي مختلف 
اســت كه توســعهي بنادر خشــك و در پي آن، افزايش مقادير كاالهاي 
ترانزيتي، تحت ســاختار منسجم تر را توجيه مينمايد. جمعيت و وسعت 
ايران خود به عنوان بازار مناســبي در زمينه خدمات بنادر خشك، بدون 
توجه به كشــورهاي همســايه و منطقه تلقي ميشود. ايران، در مجاورت 
8 كشــور از مجموع 3۰ كشــور محصور در خشكي قرار دارد )افغانستان، 
ارمنســتان، ازبكستان، آذربايجان، تاجيكستان، تركمنستان، قرقيزستان 
و قزاقســتان( و رونق بازار اغلب آنها معطوف به صادرات مواد خام اســت، 
كه ميتواند از كريدورهاي ايران انجام گيرد و بنادر خشك ميتوانند نقش 
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واسطهاي پررنگ در انجام اين فرايند بر عهده داشته باشند. 
عالوه بر آنها، روســيه و حتي كشــورهاي شــمال اروپا نيز ميتوانند به 
عنوان بازارهاي بالقوهي توســعهي حمل و نقل و لجستيك كشور به طور 
عام و بنادر خشك به طور خاص مد نظر قرار گيرند. وضعيت استراتژيك 
و موقعيت مهم لجســتيك ايران، قابل مقايسه با كشورهاي جنوبي خليج 
فارس )به ويژه امارات متحدهي عربي و عمان( اســت كه به رغم فقدان 
بازارهاي گســتردهاي همچون ايران، داراي بنادري با عملكرد به مراتب 

بهتر از ايران هستند. 

63- تأثير ایجاد بنادر خشك در ایران
مهم ترين تأثيرهايي كه بر اســاس ايجاد بنادر خشــك در ايران ممكن 

است رخ دهند،عبارتند از: 
é كاهش ترافيك حمل و نقل جاده اي
é  توسعه حمل و نقل ريلي 
é افزايش اشتغال 
é  خارج سازي عمليات نامرتبط از محوطه هاي بندري

64- الزامات مدیریت اثربخش بنادر خشك در ایران
طرح مســايل، عارضه يابي، حل مشكالت، سهميه بندي، اعتبارسنجي 
شركتها و روشــنگري وظايف وزارتخانه ها، مديريت زمان، مقدار و مكان 
اداره كــردن در دوره هاي مختلف، در آينــده مديريتي را حاكم بر بنادر 
خشــك خواهد كرد كه توسط بخش خصوصي شركتهاي ديگر، به شكل 
هولدينگ، اجرايي و عملياتي خواهد شد. متولي بنادر خشك بايد منافع 
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شــركتهاي زيرمجموعه را مدنظر قرار دهد و اگر اين بنادر در مســير و 
بــا نظارت انجمن هاي صنفي هدايت شــوند، مي توانند برنامه ريزي هاي 
مختلفــي را ســازمان دهي كننــد. هولدينگ ها در امــور بانكي و جذب 
اعتبارات، طراحي راهبردهاي مختلف، صنايع، كشــاورزي، توريســت و 
خدمــات، حمل و نقل و خالصه، كليــه ي بخش ها تخصصي تر و قويتر از 

بخش دولتي، امور بنادر خشك را اداره و مديريت نمايند. 
بــراي جلوگيري از دامپينگ، بايد هولدينگ هــا زير چتر يك انجمن 
تخصصــي صنفــي قرار بگيرند تــا در دراز مدت، منافــع آنها به هم گره 
نخــورد. در اين صورت، اين انجمن براي حصــول به منافع درازمدت، از 
اعضا حمايت و به آنان اطالع رساني كند، تا مشاغل مختلف در اين بستر 
عمومي، فعاليت بهينه ي خود را داشته باشند. حضور بنگاه هاي اقتصادي 
كوچكتر نيز كه در درون اتحاديه ها فعاليت نمايند و تثبيت قيمتها توسط 
آنها از الزامات اينگونه بنادر خشــك هســتند. كاستن از وظايف پايانه ها 
در امر باريابي براي شــركتهاي باربري و مسئوليت خواستن از شركتهاي 
داخلي نيز از جمله مسايل مي باشد. طراحي اين امر، كار ساده اي نيست 
و بايــد هر دو بخش دولتي و خصوصي، بــا تعامل مؤثر در اين زمينه، به 

اين مهم دست يابند. 

65- نکات قابل توجه در ایجاد بنادر خشك
نكات مهمي كه در مسير اجرايي بنادر خشك در كشور مطرح هستند، 

شامل: 
é تدوين مقررات جامع
é انتخاب نوع مناسب از بنادر خشك
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é ارايهي خدمات رفاهي و تفريحي
é مسايل مهم مرتبط با حمايت مسئولين و نهادهاي دولتي
é مشاركت و سرمايهگذاري بخشهاي دولتي و خصوصي
é  ،هماهنگي نهادهاي مختلف در زمينهي سياستگذاري در ابعاد محلي

منطقهاي و ملي، 
é  تهيهــي بانكهاي آمــاري هماهنگ بــه منظور انجــام فرايندهاي

تصميمگيري و مكان يابي
é رفع مشكالت اداري و بوروكراسي
é  بازنگــري مقررات موجود، حذف و بازنگري برخي و تصويب مقررات

جديد

66- شروط موفقيت بنادر خشك در ایران
موفقيت عملكرد بنادر خشــك به عوامل متعددی همچون دسترسی 
بــه خطوط ريلی، هماهنگی دســتگاه ها و ارگان هاي ذيربط در جابجايی 
و ترخيــص كاال، برخورداری از فعاليت هاي كارآمد لجســتيكی و وجود 
ساختار تشكيالتی مناسب، استقرار فعاليت هاي ارزش آفرين در محدوده، 
مكان يابی مناسب و حمايت بخش دولتی بستگی دارد تا بتواند خدمات 
ارزش افزوده و حداقل در سطح بنادر دريايی ارائه دهد. در غيراين صورت 
عدم تمايل خطوط كشــتيرانی يا صاحبان كاالها در انتقال كاال به بنادر 
خشك و يا سرمايه گذاران برای تقويت فعاليت هاي لجستيكی را به همراه 

خواهد داشت. 

67- درجه بندي بنادر خشك در ایران
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بنادر خشك، با توجه به نقش و حوزه عملكردی كه دارند و نيز با توجه 
به ميزان سرمايه گذاری بخش خصوصی و وسعت و حجم عملكردشان، از 
سوی سازمان راهداری در چهار سطح درجه بندی مي شوند. كاركردهای 
حمل و نقلی، كاركردهای لجســتيكی انبارداری، كاركردهای بنادر بين 
المللی، تسهيالت به مشتريان و رانندگان و كاركردهای فناوری اطالعات 
درباره تســهيل حمل و نقلی، از جمله شــاخصه های درجه بندی بنادر 

خشك هستند. 

68- زیرساخت  هاي اطالعاتي و عملياتي مورد نياز 
در بنادر خشك در ایران

é وجود زير ساخت هاي ارتباطی و نرم افزاری مابين بنادر آبی و خشك؛
é يكپارچگی اطالعاتی و زبان مشترک مابين آنها؛
é هماهنگی دستگاه هاي نظارتی و عملياتی؛
é  يكپارچگی در حوزه مفاهيم و اطالعات پايه در حوزه عمليات اسنادی

اطالعات محموله و عمليات بندری در هر دو منطقه؛ 

69- چالش هاي احتمالي فراروي ایجاد 
بنادر خشك  در ایران

طبق تحقيقات و بررسي هاي به عمل آمده، مهم ترين عوامل چالش زاي 
ايجاد و راه اندازي بنادر خشك در كشور عبارتند از: 

é عدم هم آهنگي بين بخش هاي مختلف در داخل كشور
é تغييرات سياست ها و تصميم گيري هاي دولتي 
é بوروكراسي اداري
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é  تداخل منافع

70- نقاط قوت ایجاد بنادر خشك در كشور
é  كاهش هزينه هاي كلي حمل و نقل
é اقتصاد مقياس در حمل كاال
é حذف يا كاهش تعداد جابه جايي هاي يك سر خالي كانتينري
é تقويت وضعيت بنادر در زنجيره هاي لجستيك و حمل و نقل
é  افزايــش ظرفيت عملكــردي و بهر هوري بنادر در صورت تأمين هم

آهنگي مناسب
é كاهش تراكم و تجمع ترافيك كاالدر بنادر
é  بهره وري در مصرف سوخت با كاهش مصرف آن
é  آثار منفي كم تر زيست محيطي
é  ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در منطقه احداث
é توسعه ظرفيت هاي حمل و نقل ريلي با رويكرد بازارگرا
é اشتغال زايي در بازار حمل و نقل ريلي

71- نقاط ضعف ایجاد بنادر خشك در كشور
é  نبود هم آهنگي بين سياســت گذاران در سطوح كشوري، منطقه اي

و محلي
é نبود هماهنگي بين بخش هاي مختلف حمل و نقل در داخل كشور
é  عــدم تمايل بخش خصوصي در ســرمايه گذاري بلندمدت در زمينه

تأمين تجهيزات و امكانات
é  وابســتگي به جريان ترافيك يك بندر )بندر شهيد رجايي( به عنوان
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مهم ترين بندر كانتينري كشور
é  توسعه نيافتگي شبكه ريلي
é حفظ نقش دولت در حمل و نقل ريلي
é  كمبود تجهيزات مناسب تخليه و بارگيري كانتينري درايستگاه هاي

راه آهن و ترمينال هاي ريلي
é  كمبود آالت ناقله مناسب حمل كانتينر در را ه آهن
é مسايل مرتبط با قاچاق كاال

72- فرصت هاي مرتبط با ایجاد بنادر خشك 
در كشور

é  يك پارچه سازي لجستيكي مناطق داخلي كشور
é افزايش روند حمل و نقل تركيبي كاال
é رشد بالقوه حجم كاالها
é مشتريان و كاربران جديد در بازار موجود
é  بازارهاي جديد
é خدمات جديد براي بازارهاي جديد
é خدمات جديد براي بندر يا بنادر ساحلي با توجه به افزايش بازارها
é  جذب بازار كشورهاي محصور در خشكي همسايه، كشورهاي آسياي

ميانه، روسيه و شمال اروپا
é  عزم ملي در جهت توسعه حمل و نقل ريلي به لحاظ فيزيكي و جذب

بار و مسافر بيش تر
é  تسريع انجام مراحل گمركي
é  خارج ســاختن عمليات نامرتبط در بنادر ساحل )براي مثال حذف
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نيروي انساني نامرتبط و ناالزم از محوطه هاي بندر(
é  كاهش هزينه هاي نگهداري و تعميرات جاده اي
é كاهش ميزان تصادفات جاده اي

73- تهدیدهاي مرتبط با ایجاد بنادر خشك
 در كشور

é بحران اقتصادي جهاني
é  ناهماهنگي دســتگاه هاي مختلف جهــت برقراري ملزومات حمل و

نقل تركيبي و يك پارچه
é  عدم نگرش يك پارچه مديران زيربخش به مســايل سيستم حمل و

نقل كشور
é اجرايي نشدن كنوانسيون حمل و نقل تركيبي كاال
é  آماده نبودن بســترهاي مورد نياز اعم از سخت افزاري و نرم افزاري

براي اجراي حمل و نقل تركيبي
é  كمبود فعالين در عرصه حمل و نقل تركيبي در كشــور)در ســطح

شركت هاي حمل و نقلي و مديران آن ها(
é  وجود تحريم هاي بين المللي بر ســر راه خريد و تأمين ماشين آالت

و تجهيزات مورد نياز
é  افزايش هزينه هاي نگهداري و تعميرات ريلي
é كاهش اندكي در فعاليت هاي شركت هاي حمل و نقل جاده اي

74- توجيه پذیري بنادر خشك در ایران
بنادر خشــك در ايران توجيه اقتصادی دارد به شــرطی اينكه سهم 3 
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درصدی حمل و نقل ريلی طی يك برنامه پنج ســاله به 35 درصد برسد. 
در اين شرايط مطلوب، هم دريزد، اصفهان و قم توجيه احداث بندرخشك 
داريم. احداث بندر خشــك از نظری ريالی و ميزان مصرف ســوخت به 
اقتصاد كشــور كمك بسياری مي كند. اگر برای هر سه استان فوق 15۰ 
هزار كانتينر در بنادر خشــك در نظر بگيريم روزانه 2 ميليون دالر دولت 
يارانــه كمتری برای گازوييل پرداخت مي كند. 1۴۰۰ ميليون تن ميزان 

آاليندگی ناشی از سوخت نيز كمتر مي شود. 

75- شاخص هاي مؤثر در مکان یابي
 بنادر خشك ایران

بر اســاس تحقيقات انجام شــده، در سطح زيرمعيارها، به ترتيب شش 
معيار شــبكة حمل و نقل، هزينة حمل و نقــل، نزديكي به بازار، مناطق 
توليــدي و صاحبان كاال، فرصت صــادرات و تجارت بين الملل، حمايت 
مديران اســتاني و نيز وجود افراد ســرمايه گذار مؤثرترين شاخص ها در 

انتخاب مكان بنادر خشك در ايران هستند. 

76- راهبردهاي پيشنهادي براي 
توسعه ي بنادر خشك در ایران
1. توسعه و تسهيل خدمات گمركي در بنادر خشك؛ 

2. هماهنگ كردن نظام گمركي با استانداردهاي بين المللي؛
3. تقويت و حمايت از بخش خصوصي در راستاي افزايش سرمايه گذاري 

در زمينه تأمين و تجهيزات بنادر خشك؛
۴. هماهنگــي نهادهاي مختلف در زمينه سياســت گــذار ي در ابعاد 
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محلي، منطقه اي و ملي؛
5. توسعه خدمات رفاهي تفريحي در بنادر خشك كشور؛

6. بازاريابي با هدف جذب شركت هاي ارائه دهنده خدمات لجستيكي؛
7.رفع مشكالت اداري و بوروكراسي؛

8.توسعه شبكه هاي ريلي و جاده اي در بنادر خشك كشور؛
9. توسعه شبكه ريلي در بنادر تجاري كشور.
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فصل هفتم: 

تحليل برخي مزاياي بندر 

خشك در ايران

77- عدم نياز به پرداخت حق الزحمه نمایندگان
 تخليه و ارسال در بنادر ساحلي

در بندر خشك به علت استفاده از صورتحساب هاي حمل و نقل تركيبي، 
ميتوان از اين حق الزحمه ها به صورت كامل صرف نظر كرد. البته زماني 
چنين اتفاقي مي افتد كه چنين اسنادي توسط يك خط كشتيراني صادر 
شده و كشتيراني مسئوليت عبور كاالها را از طريق بندر ساحلي بپذيرد. 
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بنابراين وارد كنندگان و صادر كنندگان نيازي به اســتخدام يك نماينده 
جهت ارسال و تخليه كاال ندارند. 

78- اجتناب از پرداخت هزینه جهت انبار، 
تأخير در تهيه اسناد و جریمه معطل نگهداشتن 

كشتي جهت تخليه
در سيســتم هاي حمل و نقل ســنتي، كاالها در بنادر ســاحلي و يا در 
مرزهاي زميني به علت نقص اســناد )همانند صورتحساب هاي بارگيري 
يــا فاكتورهاي تجارتي(، بي نظمي هاي كوچك در اســناد موجود، پيش 
پرداخــت هزينه هاي جابه جايي كاال به پول رايــج خارجي، اتمام تاريخ 
اعتبــار يك ضمانتنامه، عدم دسترســي به حمل و نقل پيشــرو و غيره، 
نيازمنــد حضور در انبارها تا زمان حل مشكلشــان هســتند. در چنين 
اوضاعــي، هزينه هــاي انبار پس از بازه هاي زمانــي رايگان مجاز افزايش 
ميي ابد، يا هزينه هاي معطل نگه داشــتن كشتي جهت تخليه و تأخير در 
تهيه اسناد رشد مي كند. با يك بندر خشك و صورتحساب هاي بارگيري 
حمل و نقل تركيبي، بازرســي گمركي در بنادر ســاحلي و در مرزهاي 
كشــورهاي ترانزيتي ضروري نبوده يا در كمترين ميزان كمينه مي شود، 
بنابراين بســياري از علت هاي معمولي تأخير در بنادر ســاحلي بر طرف 
خواهد شــد. در نتيجه هزينه هاي اضافي جهت انبارداري، تأخير در تهيه 

اسناد و معطل نگه داشتن كشتي جهت تخليه رخ نخواهد داد. 

79- عدم نياز به توسعه بازه زماني بيمه دریایي
اعتبار مدت بيمه دريايي معموالً تا 6۰ روز بعد از تخليه كاالهاي بيمه 
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شــده در بندر ســاحلي مقصد گســترش مي يابد. با وجود بندر خشك، 
تأخيرات بيشتر از 6۰ روز رخ نداده و بنابراين پرداخت هر گونه حق بيمه 

اضافي منتفي مي گردد. 

80- استفاده بهينه از حمل و نقل جاده اي و ریلي
در صورتي كه حمل كاال در مســافت هاي طوالني با حمل و نقل ريلي 
جايگزين شود، ممكن است در هزينه هاي حمل و نقل صرفه جويي شود. 

81- بهره برداري بهتر از ظرفيت بنادر ساحلي
 و زیر ساخت ها

بندر خشك مي تواند به عنوان يك مركز تحكيم جهت بازگشت بارهاي 
صادراتي، تعداد واگن هاي ريلي خالي يا تعداد مانورهاي كاميون را كاهش 
دهد. افزايش ضريب بار محموله هاي ارســالي مي تواند باعث صرفه جويي 

در هزينه هاي كلي حمل و نقل داشته باشد. 

82- استفاده بيشتر از كانتينر
تأســيس بندر خشك با تسهيالت جابه جايي كانتينر مي تواند استفاده 

بيشتر از كانتينر را رونق بخشد. 

83- بهره گيري از مزایاي استفاده از سيستم هاي
 حمل و نقل تركيبي رفت و برگشتي و برنامه اي

زمانــي كه جريان حمــل كاال بين دو نقطه قابل توجه باشــد معرفي 
سيســتم هاي حمل و نقل تركيبي رفت و برگشتي و واحد بسيار مناسب 
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است لذا بنادر خشك سبب استفاده از سيستم هاي حمل و نقل تركيبي 
و برنامه اي مي گردند. عمده مزيت بهره برداري از اين سيســتم، اجتناب 
از هزينه هــاي تغيير خط در پايانه ها و محوطه هاي مياني آماده ســازي 
قطارهــاي كاالهاي ســنتي بوده و نرخ بهره ه بــرداري باالتري از واگن و 

لوكوموتيو به دست مي آيد. 

84- بهبود ارتباطات:
انتقال ســاده و سريع اســناد و اطالعات، رعايت اصول مقدماتي جهت 
ترانزيــت مؤثر كاال، ترخيص كاال و پيگيري كامپيوتري كاال هنگام حمل 
با ايجاد بندر خشــك به دست مي آيد. اين مزايا بطور حتم جهت معرفي 

پردازش هاي كامپيوتري قابل استناد مي باشد. 

85- سایر مزایا
é كاهش كلي هزينه هاي حمل و نقل، انبارداري و دموراژ؛ 
é ترغيب به استفاده از راه آهن به جاي استفاده از وسايل نقليه جاده اي؛ 
é كاهش تراكم جاده اي، تصادفات و مصرف سوخت؛ 
é  كاهش نياز به خريد اراضي گرانقيمت در نواحي شــهري حاشــيه 

بندري؛
é  كاهش مشــكالت ناشــي از مسائل زيســت محيطي در شهرهاي 

ساحلي؛
é  توسعه نواحي داخلي كشور و ايجاد فرصت هاي مختلف شغلي، به ويژه در 

كشورهاي توسعه نيافته؛
é .افزايش فرصت هاي سرمايه گذاري داخلي و كشورهاي خارجي
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فصل هشتم: 

تجربيات ايران در خصوص 

بنادر خشك

86- پایانه ي آپرین
پايانــه مركزی آپرين در 21 كيلومتری جنــوب غرب تهران در محل 
تقاطع محورهای شــرق غرب و شــمال جنوب راه آهن واقع شــده و به 
چندين بزرگراه دسترســی دارد. محوطه مركــزی تبادل كاالی آپرين، 
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7۰۰ هكتــار وســعت دارد و احداث 11۰ انبــار و پايانه كانتينری در آن 
پيش بينی شده كه احداث آنها كامل نشده است. مطالعات ايجاد ايستگاه 
بزرگ مانوری و 11۰ انبار )هر يك به مســاحت 9 هزار مترمربع( و پايانه 
كانتينری، حدود 3۰ ســال قبل انجام و خريد تجهيزات مربوطه نيز آغاز 
شد، اما سپس متوقف ماند. از سال 1369 دوباره طرح فعال شده و تا سال 
1383 عمليات مربوط به يك واحد انبار، تعميرگاه های لكوموتيو و واگن، 
تاسيســات ذخيره سازی سوخت، سوخت گيری، روغن گيری و شن گيری 
لكوموتيوهــا، ســاختمان های اداری، خوابگاه و حمل بــار كانتينری، در 
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مجموع به مساحت 86 هزار مترمربع و شبكه های تاسيسات زيربنايی در 
7۰۰ هكتار زمين محوطه پايانه انجام شــده است. هم اكنون طرح جامع 
ايستگاه با توجه به ضرورت های روز و چشم انداز نيازهای 2۰ سال آينده 

در دست اقدام است. 
پايانه آپرين به عنوان يك بندر خشك امكان بالقوه تغذيه بازار مصرف 
شهر تهران و مناطق صنعتی اطراف آن را دارد. در حال حاضر يك انبار به 
مساحت 9 هزار مترمربع در مركز آپرين فعايت می كند و خروجی ساالنه 
آن حدود 5۰۰۰ كانتينر است. وظيفه پايانه آپرين قبول قطارهای باری، 
مانــور، تنظيم و اعزام آنها به ايســتگاه ها و انبارهای مقصد در محورهای 
مختلف اســت. ازجمله تاسيســات مهم آپرين تعميــرگاه لكوموتيو در 

ساختمانی به وسعت 257۰ مترمربع است. 
پايانه آپرين كه در صورت شروع فعاليت رسمی اش در انواع بنادر خشك 
دور از ســاحل طبقه بندی می شود، دارای منافع قابل توجهی خواهد بود. 
در صــورت هماهنگی با گمرک، كاالها پس از تخليه و بارگيری در بنادر 
امام و شــهيد رجايی از طريق راه آهن به مقصد آپرين حمل خواهند شد 
و صاحبان كاال می توانند برای دريافت كاالهای خود مســتقيما به آپرين 
مراجعه كنند. شركت تايدواتر با خريد تجهيزاتی مانند ريچ استاكر، امتی 
استاكر، ســايدليفت، ليفتراک، باسكول، دستگاه شست و شوی كانتينر، 
ليفتراک 1۰ تن، جرثقيل 35 تنی بوم تلســكوپی و يك نســخه نرم افزار 
كامــل TCTS، در كنار گردآوری، جذب و آمــوزش كاركنان مديريتی، 
كارشناسان و نيروهای حفاظتی و نيز بارشماران فعاليت خود را در پايانه 

آپرين از نيمه دوم سال 1386 آغاز كرده است. 
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87- پایانه شهيد مطهری
ايســتگاه شــهيد مطهری در 36 كيلومتری جنوب شــهر مشهد، در 
محل انشــعاب راه آهن مشهد از محور سرخس رازی قرار دارد و به شبكه 
بزرگراهی دسترسی دارد. مساحت محدوده استگاه شهيد مطهری حدود 
19۰ هكتار اســت. انبارها و تجهيزات ايســتگاه مطهری توســط بخش 
خصوصی اداره می شــود. امكان تخليه و بارگيری انواع واگن مسقف، لبه 
بلند، لبه كوتاه، مخزن دار و فله بر در ايستگاه وجود دارد. ميزان تخليه بار 
ايســتگاه در ســال 1385 برابر 525 هزار تن و حجم صادرات 1۰/8 هزار 

تن بوده است. در ايستگاه مطهری تشكيالت گمرک نيز مستقر است. 

88- پایانه سرخس
ايستگاه سرخس در 17۰ كيلومتری شمال شرق مشهد و 15 كيلومتری 
شــهر ســرخس در نقطه مرزی ايران و تركمنستان قرار دارد. دسترسی 
مناسب به شبكه بزرگراهی، شرايط مطلوبی را برای ترانزيت كاال به وجود 
آورده است به طوری كه بالغ بر 88 درصد ترانزيت ريلی كشور از ايستگاه 
مزبور انجام می شــود. ايستگاه ســرخس مجهز به سايت كانتينری و ۴2 
هكتار فضای باز برای ذخيره كاالســت. مجموعه خطوط و ســوزن بندی 
ايستگاه سرخس شامل 36 كيلومتر خط معمولی، 8 كيلومتر خط عريض، 

19 دستگاه سوزن عريض و 72 دستگاه سوزن معمولی است.
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فصل نهم: 

قوانين و مقررات مرتبط با 

بندر خشك
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89- صدور مجوز بنادر خشك
در حال حاضر دريافت مجوز احداث بندرخشــك با پيشنهاد وزارت راه 
و شهرســازی و با تصويب هيئت وزيران ميسر مي باشد. در حال حاضر با 
توجه به آئين نامه اجرايی تأسيس و بهره برداری از بنادر خشك و مطابق 
با موافقت نامه اســكاپ كه در اين آيين نامه قيد شــده اســت، مناطق با 
اولويت اصلی جهت اين امر مشــتمل بر منطقه ويژه اقتصادی سلفچگان 
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)استان مركزي)، ايستگاه شهيد مطهری )خراسان رضوي(، منطقه ويژه 
اقتصادی سيرجان و فرودگاه بين المللی امام  خمينی مي باشد و مناطق با 
اولويت فرعی جهت احداث بندرخشك مشتمل بر منطقه ويژه اقتصادی 
سهالن )آذربايجان شرقي( ، فرودگاه بين المللی دستغيب شيراز، منطقه 
ويــژه اقتصادی ســرخس، منطقه آزاد اروند و مركز لجســتيكی زاهدان 
مي باشد. همچنين عالوه بر موارد مذكور منطقه آپرين در نزديكي استان 
تهران، منطقه مهريز يزد و ايســتگاه سيســتان در اصفهان با طی مراحل 

قانونی از مجوز ياد شده برخوردار شده اند. 

90- اهداف احداث و بهره برداري از بنادر خشك
 در كشور )مطابق آئين نامه اجرایي احداث بنادر خشك (

به منظور پشــتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و امور تصدي گري بخش 
غيردولتــي در حوزه فعاليت هاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابســته به 
آن در راســتاي حمل و نقل كاال از طريق شــبكه ريلي سراسري كشور با 
رويكرد احداث فضاهاي تخليه و بارگيري مورد لزوم و انجام امور بندري و 
ترخيص كاال با هدف تسهيل و تسريع در امر جابجايي كاال و ارائه خدمات 
متناظــر در خصوص تخليه و بارگيري و انبارداري كاالها و امور گمركي، 
قرنطينه، ترخيص كاال، كاهش ترافيك نگهداري و دپوي كاال در اسكله و 
بنادر بدليل كمبود فضاي مورد لزوم در خصوص موارد مطروحه، با وجود 
شــرايطي خاص و مبتني بر ايجاد و توســعه فضاي كســب و كار و انجام 
ســرمايه گذاري در اين عرصه با حضور بخش غيردولتي و براساس مواد و 
مســتندات قانوني مصوب شده همچنين براساس برنامه توسعه پنج ساله 
پنجم توسعه، افزايش سهم حمل و نقل از كل سهم حمل و نقل عمومي 
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بار جهت دســتيابي به سهم 3۰ % درصدي در حمل كاال تا پايان برنامه 
پنج ساله هدف گذاري شده است. 

91- جانمایي محل استقرار بنادر خشك در كشور 
)مطابق آئين نامه اجرایي احداث بنادر خشك (

براساس موافقت نامه اسكاپ 9 منطقه مشخص در ايران جهت احداث 
بندر خشك اعالم و به تصويب رسيده است كه اين مناطق براساس اولويت 

بندي ويا به صورت اصلي- فرعي مي باشند كه عبارتند از :
اولویت های اصلي :

1 - فرودگاه بين المللي امام خميني )استان تهران(
2 - ايستگاه شهيد مطهري )استان خراسان رضوي(
3 - منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم ) استان قم(
۴ - منطقه ويژه اقتصادي سيرجان )استان كرمان(

 اولویت های فرعي :
1- -منطقه آزاد اروند )استان خوزستان (

2 - منطقه ويژه اقتصادي سهالن )استان آذربايجان شرقي(
3 - منطقه ويژه اقتصادي سرخس )استان خراسان رضوي(

۴ - فرودگاه بين المللي شهيد دستغيب )استان فارس- شيراز(
5 - مركز لجستيك زاهدان )استان سيستان و بلوچستان (
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92- شرایط حضور و نحوه فعاليت سرمایه گذار 
در بنادر خشك )مطابق آئين نامه اجرایي احداث

 بنادر خشك (
الف- شرايط ســرمايه گذار : سرمايه گذاري مي بايست از حيث داشتن 
سرمايه مالي الزم جهت احداث، بهره برداري و ساير اقدامات مرتبط 
با فعاليت هاي اين حوزه و همچنين اســتفاده از تيم فني و مهندسي 
الزم جهــت احــداث، بهره برداري و اجراي پــروژه مذكور، وضعيت 
خودرا مشخص وبه سرمايه پذير اعالم نمايد. سرمايه پذير مي بايست 
اطالعات فني و مالي فعاليت هاي سرمايه گذار را از واحدهاي مرتبط 

استعالم نمايد. 
ب-نحــوه فعاليــت ســرمايه گذار: بــه منظور تســهيل و توســعه تجارت، 
رقابت پذيركردن فعاليت هاي حمل و نقل و تركيبي، سرمايه گذار مي بايست 
با ارائه طرح مورد نظر خود به همراه نقشه، جانمايي هر فعاليت درمحل هاي 
مورد نظر طرح و ارائه مشخصات فني و مهندسي طرح پيشنهادي خود به 
ســرمايه پذير اقدام نمايد. سرمايه پذير مكلف است جهت اخذ تائيديه هاي 
فني مورد لزوم براي احداث پروژه مذكور در راستاي حمايت از سرمايه گذار 

با هماهنگي ادارات مرتبط اقدامات الزم را انجام دهد. 
 تبصره 1 – چنانچه ســرمايه گذار قصد استفاده و بهره مندي از شبكه 
ريلي سراسري از طريق احداث خط فرعي )صنعتي- تجاري( جهت 
اتصال بندرخشك مورد نظر به بندر ساحلي را داشته باشد، مي بايست 
نظــرات فني و اقتصادي ادارات مرتبط با موضوع درراه آهن و ســاير 
دســتگاه هاي اجرايي مربوطه را اخذ و براساس ميزان بار موجود در 

منطقه و ضرورت احداث طرح اعالم نظر نمايند. 
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تبصره 2- چنانچه ســرمايه گذارقصد اســتفاده و بهره مندي از ديگر 
شــقوق حمل و نقــل از جمله حمل و نقل جــاده اي و هوايي را در 
نظرداشــته باشد، مي بايست نظرات فني و اقتصادي ادارات مرتبط با 
موضوع در حمل و نقل جاده اي يا هوايي وساير دستگاه هاي اجرايي 
مربوطــه را اخذ و براســاس ميزان بار موجــود در منطقه و ضرورت 

احداث طرح اعالم نظر نمايند
 تبصره3- ســرمايه گذار مي بايســت با ارائه طرح توجيهي فني- مالي 
واقتصادي، نســبت به ارائه اطالعات مورد نياز فني، مالي و اقتصادي 
طرح مورد نظر به سرمايه پذير اقدام نموده تا پس از انجام بررسي هاي 
الزم نسبت به انجام فعاليت مذكور واخذ تائيديه هاي الزم اقدام نمايد. 
همچنين ســرمايه گذار موظف است نســبت به تخصيص فضاهاي 
روباز و بســته براساس نوع كاالها و همچنين فضاهاي مورد نياز يك 
بندرخشــك از قبيل فضاهاي اداري و تاسيساتي و محوطه سازي و 
خدماتي و گمرک انبارهاي عمومي و قرنطينه و ساير موارد با رعايت 
مــوارد ايمني و فنــي مربوط به هريك از فعاليتها براســاس قوانين 

ومقررات مربوطه اقدام نمايد. 
 تبصره۴- چنانچه ســرمايه گذار قصد همكاري با شــريك خارجي و يا 
تشكيل كنسرسيوم با حضور شركت يا شركت هاي خارجي در هر يك 
از زمينه هاي فعاليت مورد نظر و يا حتي در خصوص فاينانس مالي را 
داشته باشد، مي بايست ضمن هماهنگي و اطالع رساني در خصوص 
ارائه اطالعات كامل نحوه فعاليت با شــركت مورد نظر به ســرمايه 
پذير، جهت انجام هرگونه فعاليت و همكاري با شركت هاي خارجي، 
براســاس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آئين نامه 
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اجرايي آن و ساير مستندات قانوني در اين حوزه كه دركشور جاري 
مي باشد اقدام نمايد. 

93- فضاي مورد لزوم براي احداث بندر خشك در
 ایران )مطابق آئين نامه اجرایي احداث بنادر خشك (

زمين مورد نياز براي احداث بندر خشك براساس لزوم استفاده ازفضاهاي 
قانونــي درخصوص احداث مواردي از قبيل فضاهاي اداري، رفاهي، انبار، 
گمركات، قرنطينه، ســوله ها، محوطه سازي و ساختمان تاسيسات وساير 
فضاهاي مورد نياز براي ايجاد يك بندر خشك حداقل مي بايست، يكصد 
1۰۰ هكتار باشد تا ضمن وجود فضا براي كليه اقدامات مورد لزوم، نسبت 
به توسعه آن درفازهاي بعدي نيز قابليت هاي الزم راداراباشد. تأييد متراژ 
زميــن و يا محوطه مورد نياز براي هرفعاليت و بخش درتشــكيالت يك 
بندرخشــك براساس استاندارد قانوني تعريف شــده براي هريك ازآنها 
بوده و واحدهاي فني وزيربنايي مربوطه ســرمايه پذير مكلف به بررســي 
و تائيــد و يــا عدم تائيد اطالعات مربوطه كه از طرف ســرمايه گذاراعالم 
مي گردد)بسته به متراژ و حجم و اندازه بندر خشك مورد نظر( مي باشد. 
تبصره - چنانچه زمين مورد نظر كمتر از يكصد 1۰۰ هكتار باشــد اين 
پروژه، بندر خشك محسوب نشده و مي بايست درقالب پايانه بارريلي 
ودرقالب ســايت تخليه وبارگيري لحاظ گردد. زيراكميت مورد لزوم 
بــراي فضاهــاي احداثي و دپو و انبار نمودن وســايرامور بندري كه 
مي بايســت در اين فضا صورت پذيرد مســتلزم فضايي در اندازه هاي 
بزرگتر و داراي قابليت هاي توسعه اي نيز باشد. ليكن چنانچه سرمايه 
گذار بخواهد در فضايی كمتر از مقدار مشــخص شــده يكصد هكتار 
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به فعاليت خود در قالب بندر خشــك اقدام نمايد، بايد با هماهنگی 
ســرمايه پذير وعقد توافقنامه اي فی مابين، مبنی بر تعهد ســرمايه 
گذارجهت توســعه و گســترش فضا و فعاليتهای مربوطه، طی مدت 
مشخصی كه در توافقنامه ذكر خواهد شد، بطور موقت به فعاليتهای 
خود در قالب بندرخشك اقدام نموده و در موعد مقرر براساس توافق 
صورت گرفته نســبت به تامين موارد مورد لزوم بندر خشــك اقدام 

نمايد. 

94- الزامات و تعهدات سرمایه گذار براي احداث 
بندر خشك در ایران )مطابق آئين نامه اجرایي 

 احداثبنادر خشك (
الف - سرمايه گذار مكلف است ضمن هماهنگي كامل با سرمايه پذير در طول 
اجــراي پروژه، به هنگام هرگونه فعاليتي درحوزه احداث و بهره برداري از 
بندرخشك از قبيل: احداث ساختمان ها، ابنيه و تاسيسات فني و زيربنايي، 
محوطه سازي، ديوار كشي، زيرسازي آب روها، تسطيح زمين، نصب وكابل 
كشي برق- تلفن- آب و گاز وساير موارد فني مورد نياز، كليه مقررات فني 
و ايمني مربوطه رارعايت نموده و از نيروي انساني متخصص در اين زمينه 

استفاده نمايد. 
تبصره - ســرمايه گذار حق واگذاري اراضي و تاسيســات موضوع اين 
آئين نامه را به غير، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، بصورت اجاره 
يــا صلح حقوق و غيره نخواهد داشــت. همچنين وي حق هيچگونه 
دخل و تصرف در پروژه بندر خشك مورد نظر به ويژه در اراضي مورد 
توافق را بدون موافقت كتبي ســرمايه پذير ونخواهد داشت. چنانچه 
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سرمايه گذار از وظايف و تعهدات خود تخطي نموده و در راستاي مجوز 
صــادره و توافقات بعمل آمده فعاليت ننمايد و يا به فعاليت هايي غير 
از موضوعات اعالم شــده مبادرت نمايد، سرمايه پذير مجاز به تعليق 
يا ابطال مجوز صادره و همچنين جلوگيري از هرگونه فعاليتهاي وي 

ودر صورت نياز ارجاع آن به مراجع ذي صالح قانوني خواهد بود. 
ب- مدت زمان دوره احداث و بهره برداری : براســاس اطالعات، ضرورت ها 
و محاســباتي است كه ســرمايه گذار در قالب طرح توجيهي فني، مالي و 
اقتصادی به سرمايه پذير ارائه مي دهد و نيز مفاد قرار داد منعقده فی مابين 
كه درخصوص احداث بندر خشك مربوطه با تعيين شرايط مربوطه تعيين 
مي گردد. سرمايه گذار بايد كليه هزينه های مربوطه را بهمراه ميزان سود مورد 
انتظار و منطقی بطور مشخص و دقيق در طرح توجيهی مذكور درج نمايد. 
 تبصــره 1- چنانچــه روش ســرمايه گذاري بصورت )ســاخت، بهره 
برداری وانتقال( BOT باشــد، براســاس مفاد اين آئين نامه وقرار 
داد منعقــده جهــت اجراي پروژه بندر خشــك مربوطه، براســاس 
قراردادي كه في مابين سرمايه گذار و سرمايه پذيرمنعقد خواهدشد، 
سرمايه گذارموظف است درپايان دوره مقرربهره برداري از پروژه و در 
زمان اتمام قرارداد، نسبت به انتقال و واگذاري كليه امكانات، تجهيزات 
اراضي، ســوله ها، ساختمان ها و تاسيسات و ساير موارد احداث شده 
از قبيل ســاختمان هاي اداري و غير اداري، تاسيســات وتجهيزات، 
ماشين آالت و جرثقيل ها، فضاهاي بارانداز روباز، محوطه هاي مربوط 
به امورگمرک وقرنطينه و ســاير موارد مربوطه به سرمايه پذير اقدام 
نمايد. درخصوص ســاير روش هاي ســرمايه گذاري با توجه به نحوه 
عملكرد و قوانين مربوط به هريك از روش هاي ســرمايه گذاري مورد 
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نظر و نيز قرارداد منعقده فی مابين اقدام خواهد شد. 
 تبصره 2- در صورت موافقت سرمايه پذير با احداث هرگونه ساختمان 
يا تاسيسات )غير از تاسيسات مربوط به فعاليت بندرخشك و خدمات 
مربوط به آن ( پس از انقضاء يا فســخ قرار داد كليه ســاختمان ها و 
تاسيســات غير منقول به صورت بال عوض به ســرمايه پذير منتقل 
خواهد شــد و ســرمايه گذار حق ادعاي بهاي آن را نخواهد داشت، 
همچنين كنتورها و انشعابات آب و برق نيز غير منقول تلقي مي گردد. 
ج- سرمايه گذار موظف است، پس از توافق و انعقاد قرار داد نسبت به احداث 
كليه موارد احداثي بندر خشــك اعم از ســاختمان وتاسيسات، ابنيه، راه 
وراه آهن وســاير مســيرهاي مواصالتي مورد لزوم، طبق طرح ارائه شــده 
اقدام نمايد. بديهي اســت قبل از هرگونه تغييردر نقشــه هاي اجرايي الزم 
اســت جهت اخذ مجوز با سرمايه پذير هماهنگي الزم بعمل آورده واجراي 
عمليــات طرح مذكورنيزتحت نظارت ســرمايه پذير بصورت مســتقيم يا 

غيرمستقيم صورت خواهد پذيرفت. 
 تبصره : ســرمايه گذار بايد نسبت به رعايت استاندارد ساخت فضاهای 
اداری- تاسيســات- فضاهای گمركی- سوله ها- باراندازها- انبارها و 
ســاير موارد و همچنين نحوه استفاده و بهره برداری از آنها براساس 

قوانين و مقررات موجود در كشور اقدام نمايد. 

95- الزامات سرمایه پذیر وسایر دستگاه ها و 
نهاد هاي  اجرایي كشور در احداث بندر خشك در 
ایران مطابق آئين نامه اجرایي احداث بنادر خشك (

الف - الزامات : الزامات ســرمايه پذير بســته به نوع قرارداد و شــرايط 
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فعاليت وي به شرح ذيل مي باشد :
1- ســرمايه پذير حتي المقدور مكلف به ارائه اطالعات و مشورت هاي 
الزم وســاير همكاري ها وحمايت هاي قانوني مربوطه بمنظور انجام 
فعاليت هاي مورد لزوم پروژه از قبيل : فرايند احداث و نيز شرايط بهره 
برداري از آن به سرمايه گذار مي باشد. چنانچه سرمايه گذار در راستاي 
احداث و راه اندازي پروژه بندر خشــك با ساير نهادها و دستگاه هاي 
اجرايي كشــور نيازمند همكاري و پيگيري ارائه توضيحات ومعرفي 
فعاليت مذكور براســاس مســتندات قانوني از طرف ســرمايه پذير 
باشــد، سرمايه پذير بعنوان دســتگاه اجرايي مرتبط با موضوع ضمن 
هماهنگــي و همكاري با هيئت نظارت مي تواند در راســتاي اجراي 
قانون سياســت هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساســي كشــور نسبت به 
همكاري هــاي الزم ازقبيل: مكاتبات، پيگيري هاي اداراي، حضور در 
جلسات مربوطه وســايراقدامات مشابه را كه موجب پيشبرد اهداف 
پروژه بندر خشــك با رويكرد تســهيل وتسريع درامورمربوطه واخذ 

مجوزهاي الزمه، اقدام نمايند. 
 2- سرمايه پذير براساس درخواست سرمايه گذار نسبت به احداث خط 
فرعي صنعتي- تجاري مورد نياز با توجه به ملزم بودن سرمايه گذار به 
اخذ مجوزهاي مربوطه، از جمله : مجوز احداث خط فرعي صنعتي- 
تجاري، مجوز احداث بندر خشك و مجوز انجام فعاليتهاي تعميراتي 
نــاوگان ريلي، مجوز احداث ســوله ها و بارانداز هاي مورد نياز پروژه، 
مجوز ايجاد گمرک در بندر خشك مذكور و...، شرايط احداث و بهره 
بــرداري بــه منظور انجام پروژه با بخش هــاي مختلف حمل و نقل، 
همچنين نســبت به احداث جاده و ســاير موارد مشابه در خصوص 
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امور مربوط به حمل و نقل جاده اي و هوائي، همكاري و اقدامات الزم 
را بعمل خواهد آورد. 

ب- متولــی امر بندر خشــك و هيئت نظارت بــر فعاليتها : نظارت بر 
فعاليتهــاي عمراني جهــت احداث و بهره برداری از بنادر خشــك 
دركشــور برعهده ســرمايه پذير با هماهنگي و همكاري مشترک با 
هيئــت نظارت بــوده و معاونت برنامه ريــزی و اقتصاد حمل و نقل 
وزارت راه وشهرسازي بعنوان متولي امراحداث بنادر خشك دركشور 

مي باشد. 
ج-وظايف و فعاليت دســتگاه هاي اجرايي كشــور:كليه دســتگاه هاي 
اجرايــي كشــور از جمله مركز امور مناطــق آزاد تجاري، صنعتي و 
ويژه اقتصادي، گمرک جمهوري اســالمي ايران، شــركت انبارهاي 
عمومــي وخدمــات گمركي ايران، ســازمان بنــادر و دريانوردي، 
شــركت فرودگاهها، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، وزارت 
جهادكشاورزي و سازمان ها و واحدهاي دولتي مربوط به دام و غالت 
و سايردســتگاه هاي ذيربط موظفند، اقدامات الزم دراين خصوص را 
با هماهنگي وزارت راه وشهرســازي و اســتانداري استان مربوطه و 
سايرنهادهاي قانوني براســاس مفاد اين آئين نامه و سايرمستندات 

قانوني مربوطه را معمول و به اجراء درآورند. 
 تبصره- كليه دســتگاه هاي اجرايي كشــور و ســاير نهادهاي عمومي 
موظفند براســاس مفاد اين آئين نامه كليه اقدامات و وظايف تعريف 
شــده درحوزه خود را در اســرع وقت اقدام و پيگيــري نمايند. لذا 
بديهي اســت هر يك از دســتگاه هاي اجرايي و يا نهاد هاي عمومي 
كــه موجبات كندي در روند احداث و اجراي پروژه احداث و فعاليت 
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بندر خشــك گردد، معاونت برنامه ريزي واقتصاد حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازي با تشكيل هيئت نظارت مكلف به پيگيري موضوع و 
بررسي علل و در نهايت به جريان انداختن و تسريع و تسهيل شرايط 

اجراي فعاليت ها از طريق دستگاه هاي اجرايي كشور مي باشد. 
د-مشــاركت در احــداث و بهره برداری با ســرمايه گــذاران خارجی 
: نحــوه پذيرش و ورود وخروج ســرمايه خارجی و ســود حاصل از 
آن در كليه فعاليت های مربوط به بنادر خشــك و چگونگی وميزان 
مشــاركت خارجيان درفعاليت های اشــاره شــده دراين آئين نامه 
براســاس قانون تشــويق وحمايت از سرمايه گذاری خارجی مصوب 

19 /138۰/12صورت خواهد پذيرفت. 

96- مشوق های سرمایه گذاری در احداث و بهره 
برداری از بنادر خشك در كشور )مطابق آئين نامه 

رایي احداث بنادر خشك(
مشوق های سرمايه گذاری در اين حوزه عبارتند از :

برخورداری از برخی معافيت های گمركی
 معافيت از پرداخت عوارض در محدوده جغرافيايی بندر خشــك )در 

حوزه استان مربوطه (
صدور و اعطای مجوزهای الزمه با اولويت و در اسرع وقت برای احداث 

بنادر خشك
 تسهيل در انجام مبادالت بازرگانی و امور گمركی بنادر خشك با داخل 

وخارج از كشور. 
مشاركت در احداث و بهره برداری با سرمايه گذاران خارجی
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 ارائه خدمات الزم توسط وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات وشركتهای 
دولتــی ووابســته به دولــت درحيطه وظايف قانونی وبــا اولويت به 
بنادرخشــك در كليه مناطق مشــخص شده در كشور از قبيل: برق، 
آب، مخابرات، ســوخت و سايرخدمات درحدود امكانات و با نرخ های 

مصوب جاری در همان منطقه جغرافيايی. 
اعطاي تسهيالت ارزي و ريالي از طريق وجوه اداره شده و صندق توسعه 

ملي جهت خريد ناوگان و ماشين االت زيربنايي ريلي. 
 مشــاوره، پيگيري فعاليتها و اخذ مجوزهاي مورد لزوم وســاير موارد 

درخواستي مربوط به سايردستگاه هاي اجرايي كشور
 ايجاد وحمايت ازفضاي كســب وكار براي كارگران وكارمندان مربوطه 
و همچنيــن حمايت از كارفرمايان در راســتاي اعطاي تخفيف هاي 

بيمه اي و مالياتي و... 
 اعطاي تخفيف هاي بيمه اي در خصوص جذب نيروي انساني متخصص 

جوان در راستاي ايجاد اشتغالزايي كارآمد و پويا

97- مدارك و شرایط مورد نياز جهت احداث
 بندر خشك

بر اساس تعريف دفتر ترانزيت سازمان راهداری، متقاضی بندر خشك، 
شــخص حقيقی يا حقوقی اســت كه با ارائه درخواست كتبی به سازمان 
راهــداری و يا اداره كل مربوطه در اســتان، تمايل خود را برای احداث و 
بهره بــرداری از بندر خشــك اعالم مي كند. متقاضــی بايد ابتدا موافقت 
اصولی اين كار را از ســازمان، اخذ كرده و پس از آن، در راســتای كسب 
مجــوز بهره برداری، اقدام كند. مجوز بهره برداری، پس از پايان عمليات 
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اجرايــی پــروژه و در طول دوره بهره برداری، برای دارنده موافقت اصولی 
صادر مي شود. 

برنامه های دولت در زمينه های ترانزيت و صادرات و واردات كاال، توسعه 
حمــل و نقل كانتينری و چندوجهی، ارائه خدمات لجســتيك )تركيب، 
توزيع، تخليه و بارگيری، نگهداری، بازرســی های منظم، انجام تشريفات 
و كنترل هــای گمركی مرتبط(، توجيه فنــی از جهت ايمنی و ترافيكی 
طرح، واقع شدن موقعيت محل پيشنهادی در شبكه بزرگراه های آسيايی 
اســكاپ، از جمله نكاتی اســت كه ســازمان راهداری، در جريان صدور 

موافقت اصولی، برای متقاضيان مدنظر قرار مي دهد. 
همچنين متقاضيان احداث بندر خشــك بايد مدارک زير را به سازمان 

راهداری يا اداره كل استان مربوطه ارائه كنند:
é شخص حقيقی: تصاوير مدارک شناسايی معتبر 
é  .شــخص حقوقی: اساسنامه، آخرين آگهی تغييرات روزنامه رسمی 

همچنين احداث و بهره برداری از بندر خشك بايد در اساسنامه قيد 
شده باشد. 

é مدارک مربوط به كروكی زمين و مستندات مالكيت آن 
موافقت اصولی ســازمان راهداری برای احداث بندر خشك، در صورت 
تاييد شــخص، برای يك ســال صادر مي شود و در شرايطی، قابل تمديد 
خواهــد بــود. متقاضی بايد گزارش پيشــرفت كار را در مدت اعتبار اين 
موافقت، به اطالع ســازمان برساند. نقل و انتقال موافق اصولی صادره نيز 

با كسب موافقت سازمان راهداری، بالمانع است. 
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98- بررسي هاي مقتضي جهت صدور مجوز
 احداث بندر خشك

هنگام بررسي جهت صدور مجوز احداث بنادر خشك موارد ذيل مورد 
توجه قرار خواهند گرفت:

é دسترسی به شبكه ريلی كشور
é قرار داشتن در مسيرهای بارهای جاده اي و ريلی كشور
é قرار داشتن در مسيرهای ارتباطی به بنادر دريايی كشور
é مناطق ويژه و آزاد اقتصادی كشور
é مبادی ورودی و خروجی كاال از كشور 
é فرودگاه ها 

99- زیر ساخت، تجهيزات و تاسيسات بنادر 
خشك )مطابق تفاهم نامه بين دولتي بنادر خشك(

بنادر خشــك بايد از زير ساخت، تجهيزات و نيروی انسانی متناسب با 
حجم حمل و نقل موجود و قابل پيش بينی بنا به صالحديد اعضا و مطابق 

با قوانين و مقررات و اقدامات ملی كشور متبوع خود، برخوردار باشند. 
اين بند توصيه آميز است و نبايد هيچكدام از موارد ذيل الزام آور محسوب شوند. 

الف(منطقه اي امن با دروازه اي برای ورود و خروج اختصاصی
ب(محوطه های انبارش سرپوشيده و روباز مجزا برای كاالهای وارداتی، 
صادراتــی و ترانسشــيپمنت و همچنين كاالهای فاســد شــدنی، 

محموله های خطرناک )از جمله مواد خطرناک(
پ(تاسيســات انبارداری كه ممكن است تاسيسات انبارداری گمرک را 

نيز شامل شود
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ت(تاسيسات نظارت، كنترل، بازرسی و انبارش گمرک
ث(تجهيزات مناسب جابجايی محموله ها و كانتينرها

ج(جاده ها و راههای شوســه خدماتی داخلی مورد استفاده در محوطه 
عمليات و انبارش

چ(محوطه هــاي نگهداری وســايل نقليه با فضای پاركينگ كافی برای 
وسايل نقليه باربری

ح(ساختمان اداری ويژه گمرک، بارفرابرها، فرستندگان كاال، كارگزاران 
گمرک، بانك ها و ساير نهادهای مربوطه

خ(يك سيســتم اطالعاتی و ارتباطی كه شــامل سيســتم های تبادل 
الكترونيكی داده، اسكنرها و تجهيزات وزن كشی وسايل نقليه باشد
د( يك محوطه تعمير كانتينر، وسايل نقليه و تجهيزات )در صورت ضرورت (

100-چارچوب سازماني، اداري و نظارتي بنادر خشك
 )مطابق تفاهم نامه بين دولتي بنادر خشك(

اعضا بايد چارچوب هاي ســازمانی، اداری، و نظارتی متناسب با توسعه 
و بهره برداری از بنادر خشك را راه اندازی كنند؛ از جمله اين چارچوب ها 
می توان به فرايند مميزی نظارتی و انجام كنترلها و تشريفات گمركی بر 

طبق قوانين و مقررات ملی عضو مربوطه اشاره كرد. 
اعضــا بايــد با ارايه دهنــدگان خدمات حمل و نقل مربوطه، ســازمان هاي 
بين المللی و موسســات برای اطمينان از به رســميت شــناختن بنادر خشك، 

همكاری كنند. 
 مالكيت بنادر خشك می تواند به صورت دولتی، خصوصی يا مشاركت بخش 

خصوصی و دولتی باشد.
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منابع و مأخذ:

é  ســيد احسان دادور، نادر عربشــاهي، محمد تنظيفي؛ اهميت ايجاد
بنادر خشــك به منظور توسعه لجســتيك ايران؛ فصل نامه ديدگاه 

)مركز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي(؛ شماره پاييز 1389
é  عباس حاج ابراهيمي؛ بنادر خشــك، مديريت نوين هولدينگ كشور

را نهادينه مي سازند؛ ماهنامه علمي، تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه 
1389- پياپي 176

é  حميدرضا آبايي؛ بنادري كه سبز مي شوند ؛ ماهنامه علمي، تحقيقاتي
بندر و دريا ؛ دي ماه 1389- پياپي 176

é  آپرين تجربه  ايراني ايجاد بندر خشــك ؛ ماهنامه علمي، تحقيقاتي
بندر و دريا ؛ دي ماه 1389- پياپي 176

é  محمد ســعيد محبوبي؛ گره كور بنادر خشك باز مي شود ؛ ماهنامه
علمي، تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه 1389- پياپي 176

é  عليرضا چشــم جهان؛ بنادر خشــك در منظر منفعت ملي ؛ ماهنامه
علمي، تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه 1389- پياپي 176

é  خشــايار تيموري پور؛ بنادر خشــك يك تير و چند نشان ؛ ماهنامه
علمي، تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه 1389- پياپي 176

é  امير جعفر پور؛ بنادر خشــك پشــت به پشت بنادر دريايي؛ ماهنامه
علمي، تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه 1389- پياپي 176

é  مقدمات ايجاد يك بندر خشــك ؛ ماهنامه علمي، تحقيقاتي بندر و
دريا ؛ دي ماه 1389- پياپي 176

é  رالف دي. اوســمرس؛ نگاهي به ايجاد بنادر خشــك در پاكســتان؛
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ماهنامه علمي، تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه 1389- پياپي 176
é  بنادر خشك در آسيا و آفريقا ؛ ماهنامه علمي، تحقيقاتي بندر و دريا

؛ دي ماه 1389- پياپي 176
é  بنادر خشــك در برزيل ؛ ماهنامه علمي، تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي

ماه 1389- پياپي 176
é  سيد احســان دادور؛ امكان سنجي ايجاد ترمينال كانتينري خشك

در پس كرانه ) Dry Port( و سيستم جابجايي كانتينر در بين بندر و 
ترمينال كانتينري خشك؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه آزاد 

اسالمي؛ واحد جنوب تهران
é  ســيد ناصر سعيدي، حســين جعفري؛ تحليل و اولويت بندي نقاط

قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدات بنادر خشــك ايران با اســتفاده از 
مدل هاي SWOT و AHP؛ اقيانوس شناســي، ســال پنجم، شماره 

2۰، زمستان 1393
é  علي حيدري، حســين صفري، فاطمه نريماني؛ شناســايي و اولويت

بندي شاخص هاي مؤثر در مكان يابي بنادر خشك به منظور ارتقاي 
DEMATEL- عملكرد رقابتي خدمات بندري با اســتفاده از روش

ANP؛ مديريت صنعتي؛ دوره 6، شماره 1، بهار 1393

é  آصف قنبري؛ بنادر خشــك مسيري در تجارت بين المللي؛ ماهنامه
خبري و تحليلي لجســتيك شمال و جنوب؛ سال اول، شماره 5، آذر 

1389
é  آئين نامه اجرايي احداث بنادر خشك در كشور
é  ابوالقاسم پور تيموري؛ اهميت بنادر خشك و وضعيت آن در كشور؛

پيام دريا؛ شماره 232، فروردين و ارديبهشت 139۴
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é  عبدالرضا شيخ االسالمي، الهام براتي، يونس افتخاري يگانه، غالمرضا
ايالتي؛ بررســي تأثيرات وجود بنادر خشــك در رفع مشكالت بنادر 

ساحلي؛ فصل نامه دريا و كشتي
é  عبدالرضا شيخ االسالمي، الهام براتي؛ تحليل افزايشي نسبت سود به

هزينه در مكان يابي بنادر خشك در ايران؛ پژوهش نامه حمل و نقل؛ 
سال دوازدهم، شماره اول، بهار 139۴

é  ليال قضايي، نقش بنادر خشك در كريدورهاي حمل و نقل؛ راهبران؛
شماره 72، اسفند 1392

é  شهريار افندی زاده، محمد رضا احدی، محمد تنظيفی، احسان دادور
؛ مكان يابی بنادر خشــك، بررســی روشی تازه؛ صنعت حمل و نقل؛ 

شماره 3۰6؛ اسفند 1389
é  تفاهم نامه بين دولتي بنادر خشــك؛ ماهنامه علمي، تحقيقاتي بندر

و دريا ؛ آذر 1393؛ شماره 215
é  نرگــس احســاندار؛ احداث بنادر خشــك در ايــران؛ ضرورت ها و

پيش نيازها؛ پيام دريا؛ شماره 19۴، مرداد 1389
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