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 نقش بنادر در حمل و نقل -1

 شييهو  بههاي مختلف حمل و نقل بنادر به عنوان محل تالقی شييهو 

يايی ق و حمل درمهمی نقش داراي بالعكس و در ن  لن نادر. هسيييت ن  ب  مان

 نقش داراي تنها نه آنها. دارن  زيادي پهچه گی خود درون در بزرگ شييهاهاي

سافا و بار جابجايی در عملی ستن ؛ م ش يک بهن ارتباطی حلقه بلكه ه ور و ک

 شون . سايا نقاط دنها محسوب می
 

 هاي بندرزيرساخت -2

که بن ر هاي بن ر باخالف موقعهت مكانی آن، چهزي است زيا ساخت

ا گذاري کنن  يتوانن  در تجههزات سييامايهتوان  آن را تغهها ده . بنادر میمی

ساخت ضی ابزارها و زيا صاف نظا کنن . بع ضی بنادر از انجام آن  ا همانن  بع

ضاورت دارد. بنادر کانتهناي نهاز  ستن  که وجود آنها بااي ها بن ري مطلقاً  ه

ها به تجههزات کنتال عبور و ماور هوايی  اي دارن ، فاودگابه جاثقهل درواز 

 ها انجام داد. توان بااي بهبود زياساختنهاز دارن  و... اما کارهاي زيادي را می

ستن  که در نزديكی بنادرتاينمهم ساتی ه سه ود، شايجاد میاينها تأ

هاي بن ر را در ابعاد مانن  انبارها يا تأسيييهسيييات فن آوري. فن آوري فعالهت

بخشيي  و به عامل متمايز کنن   باخی بنادر تب يل شيي   سيياعت می وسييهعی

 است. 

 

 نقش بنادر در زنجیره تأمین -3

ايجاد بسيييتا مناسييي  به نقش بنادر در يک زنجها  تأمهن در حقهقت

خ مات لجستهک است. ماموريت آنها ارائه را  منظور ارتقاء سطح کهفی و کمی

اين زنجها  ي حمل ن کاال است.هاي مورد نهاز مشتاي بااي تسههل جاياحل

 اب کن می تالش و اسييت فوق م يايتی و عملهاتی نهازهاي پاسييخیويو نقل 
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 و حمل هزينه حمل، کاهش سييياعت افزايش عم   ه ف سيييه به دسيييتهابی

 موج  را زنجها  دراين حمل مختلف يهاروش اتصيييال منی حلقهايافزايش

 . گادد حمل مسها طول در کاال انتقال سب  کارااي گونه به شود و
 و کشيييتهاانی کاال، خطوط صييياحباناين زنجها ، بازيیاان اصيييلی

 أمهنت مانن  جانبی خ مات از باخی که هايیبنیا  يعنی پشتهبان هايسازمان

 و دريايی لجسييتهک خ مات ارايه، بارگهاي و تخلهه آالت ماشييهن و تجههزات

 عاضييه کاال جايان تسييههل بااي را... و گماکی خ مات، مجوزها اخذ، بن ري

 چارچوبی جادايسمت به کار، بنادر و کس  فضاي در اماوز هستن . کنن ، می

 مورد خ مات مختلف انواع تا هسييتن  فوق يهاسييازي فعالهت يكپارچه بااي

 . کنن  ارايه هزينه کم و کارا طور را به نقل و حمل سهستم در نهاز

  
 هاي مهم بندرجنبه -4

 زارهامحل ارتباط با با 

 محل ارتباط با رقبا 

 هاي درون خشكیارتباط 

 زيابنا و فن آوري 

 دستاسی به مسها تجاري 

 م يايت 
 

 علل تفکیک بنادر از تاسیسات -5

شييون . اوالً در يک به چن  دلهل مهم، بنادر از تأسييهسييات تفكهک می

هاي ديیاي به جز فاستن   و گهان   محموله وجود دارن . محموله بن ر، طاف

اي هاي ديیشيييود؛ بلكه در کنار آن بارگهاي، تخلهه و فعالهتجا نمیفقط جاب

کنن  که در صورت تحويل محموله ايجاد میها خطاي رااين فعالهتوجود دارد.
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یا  به اين بناز سوي فاستن   به بنیا  باري و تحويل مستقهم محموله از سوي

حمل و نقل در  هاي مختلفگهان   محموله وجود نخواه  داشيييت. ثانهاً روش

ش از روشييون . چنانچه درم مهمیيک بن ر در کنار يك يیا به کار گافته می

شهم،  شخصهحمل گافته با ست که ها روش حمل و نقل م هاي منحصا اين ا

ماهنیی بهن روشبه فادي دارد و كاري و ه جاد هم به اي هاي مختلف حمل 

قاً مكانی اسييت که باي  ها کار آسييانی نخواه  بود. بن ر دقهدلهل همهن ويژگی

لثاً به عنوان محل ثا. شيييون  گافته کار به هاي مختلف حمل در آن با همروش

توان  در ها يک تالقی، مسييهاهاي متفاوتی در بن ر وجود دارد که محموله می

 توان  به معنی وجود خطا در تعههن مسها باش . اين میاز آنها جابجا شود و

 
 تايجاد رقابروش اصلی براي -6

صلی بااي ست که به ، ايجاد رقابتروش ا شهايی ا سهم بن ر به بخ تق

سان قاار گهان  و بخش صادي فقط باي  در اختهار يک خ مت ر اي هداليل اقت

ي هاتوان  تامهنالديیاي که باي  خصيييوصيييی و رقابتی شيييون . يک بن ر می

مختلفی تحت م يايت متفاوت وجود داشيييته باشييي . بزرگتاين بنادر از نظا 

اين توانن  داراي بنادر گوناگونی در يک منطقه باشييين . سيييپسجغاافهايی می

شن . بنادر بنادر می شته با ش   يا رقابت مبتنی با قهمت دا صی  ص توانن  تخ

 هايتوانن  فعالهت خود را با روي جابجايی مسافا، حمل محمولهتخصصی می

توانن  به ا میکاالهاي عمومی، حمل بهن وجهی و نظايا آن متماکز کن  و ي

عنوان بنادر مجاور هم، خ مات يكسانی را با شاايط رقابتی در کهفهت خ مات 

 ها ارائه دهن . يا قهمت
 

 هاي فعالیت بنادرزمینه -7

هاي کنن . فاستن گان و بنیا هاي متع دي فعالهت میبنادر در زمهنه

له بارگهاي محمو يا  هه  به تخل ق ام  که اصيييلیها میبارباي ا ن   تاين نوع کن
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اي مانن  باران ازي، بسييته هاي گسييتاد خ مات هسييتن ، اما در بن ر فعالهت

سته بن ي مج د بار، فعالهت صورت بن ي و ب سبک و نظايا آنها  صنعتی  هاي 

هاي هاي بازرگانی نظها باپايی مااکز در حوز  زمهنگهاد. همچنهن فعالهتمی

 نقل ن ارن . بن ر وجود دارن  که ارتباط چن انی با حمل و 
 

 ارتباطات داخلی -8

توانن  شيييود که در آن بنادر میارتباطات داخلی به روشيييی گفته می

شكلی شهو  ضی از بنادر به  هاي مختلف حمل و نقل را به هم ماتبط کنن . بع

 رياب . دطااحی شييي   ان  که بار در آن با کمتاين جابجايی و تأخها انتقال می

رن  که زمان با هسيييتن . به عنوان مثال، ها دا وجود ارتباطاتی ديیاي موارد

بن ر در حالت آرمانی ارتباطات ريلی خواه  داشييت که تا کنار کشييتی پهش 

 رون . می
 

 دسترسی به مسیر تجاري -9

يک خط مسييتقهم اسييت. بااي يافتن  تاين فاصييله بهن دو نقطهکوتا 

  تهی به مقصتاين مسها منمسها آرمانی ارسال محموله، در وهله اول به کوتا 

ان شود. به عنوشود و احتماالً از بنادري در طول مسها استفاد  مینیايسته می

اي از آسها به اروپا به بنادري در خاورمهانه نهاز است. مثال، بااي حمل محموله

تاين نقطه هن  به از نظا آرمانی يک مسييها مسييتقهم وجود دارد که از جنوبی

اين منطقه دوبی اسييت. سييايا بن ر مهم در شييود؛ اماکانال سييوئز منتهی می

بنادري که بهشيييتا در مسيييها تجاري هسيييتن  مانن  بن ر يمن از مشيييكالت 

بان . در مواردي بنادر در کنار م يايتی، سييهاسييی يا کمبود تجههزات رن  می

هاي زيادي رودخانه و دور از درياي آزاد واقع شيي   ان ، وجود دارد. بنادر زمهن

شغال می صنعتی قهمت زمهن باالست.کنرا ا شهاها يا مناطق  ين ان . در کالن 

به آن معناسييت که بن ر باي  در مقوله مكان يابی موازنه بهن نزديكی به بازار و 
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دستاسی به زمهن ارزان باقاار کن . بسهاري از بنادر، رقابت با سا خاي  زمهن 

 . در کننه میرا با سييايا کارباانی که اسييتطاعت پاداخت بهشييتاي دارن  تجاب

بسهاري از شهاها، حاشهه سواحل با کارباي صنعتی در حال تب يل به مسكن 

و فضيياهاي تجاري و اداري هسييتن . نه تنها بن ر خود را تحت شييار احسييام 

کن ؛ بلكه کل جامعه کار و کسييي  توانايی خود را در انجام دادوسيييت  در می

 بهن . مخاطا  می

 

 ر در موفقیت يا شکست يک بندرمديريت بندر، عامل مهم و مؤث -10

توانن  ضييعف م يايت را جباان موقعهت خوب و تجههزات م رن نمی 

اي از بنادر از سييوي مسسييسييات دولتی و معموالً از سييوي کنن . بخش عم  

ون اين کمهسهشون . بهاي ادار  میکمهسهونی تحت اما دولت محلی يا منطقه

سات دولتی، مقامات بن ري گفته می س شود. بنادر، نه تنها نواحی مجاور يا مس

 سييازن . وفهفهخود؛ بلكه کل منطقه، کشييور يا حتی فااتا از آن را منتفع می

بن ر ضيياورتاً سييود رسييانی نهسييت؛ بلكه باي  خ مات خود به کاراتاين شييكل 

 ضيياورتاً ممكن بااي توسييعه تجارت عاضييه کن . به عبارت ديیا بنادر نباي 

اد جايود باشن . روش اصلی بااي افزايش کارآيیدرص د ح اکثا کادن سود خ

 ساختار رقابتی است. 

 

 بندري راتبمانواع  -11

 بن ر مالک 

 بن ر ابزاري 

 بن ر خ ماتی 
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 بندر مالک -12

کن  و ها را تحت تملک دارد و ادار  میبن ري اسيييت که زياسييياخت

ها و وسييايل نقلهه را ادار  بخش خصييوصييی قسييمتهاي ديیاي نظها جاثقهل

 اين مت اولتاين روش ادار  بن ر است. کن .می

 

 بندر ابزاري -13

هاي کالن را تحت تملک دارد اما بخش بن ري اسييت که زياسيياخت 

هايی کن . نمونهخصييوصييی آنها را از طايق مجوزها يا دريافت امتهاز اجار  می

 اين دست آنتورپ )بلژيک( و سهاتل )آمايكا( هستن . از

 

 بندر خدماتی -14

ست که ما لكهت و م يايت کامل زياساخت را در اختهار دارد. بن ري ا

بن ر سيينیاپور چنهن وضييعهتی داشييته اسييت؛ اما در حال حاکت به سييوي 

مشييارکت بخش خصييوصييی اسييت. باالخا  تع اد مع ودي بنادر تحت مالكهت 

 اين بنادر بسهار کوچک هستن . بخش خصوصی وجود دارن ؛ اما تقايباً همه

 

 بندر مرکز بار -15

. شيودمی نامه   بار ماکز شيود، بن رمی متماکز آن در بار که بن ري

 از بن ر در توقف که بااي ده می اجاز  کشيييتهاانی خط به بار ماکز بن ر
 کم تع اد در توقف با تاته  اين به و کن  استفاد  بزرگ نسبت به يهاکشتی

شی ي مقهامهاجويی صافه بن ر، از تاي شتیي ان از  از نا  بها  دريا در ک
 . شود من 
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 بندر کانتینري -16
 ان  شيي   واقع شييهاها سيياحلی نواحی در اغل  کانتهناي بن رهاي

 لس و مبورگ آلمانهابلژيک؛ آنتاوپ هلن ؛ رتادام شهاهاي در مثال بااي(
 آن در که شييودمی گفته مكانی به کانتهناي بن ر .)متح   اياالت آنجلس

 از )ديیا کشييتی به يک کشييتی از انتقال قابل غها(انتقالی غها کانتهناهاي
شتی ص يان به و ش   پهاد  ک آهن،  را  خطوط مانن  داخلی نقل و حمل مت

ص يان ص ياناي جاد  نقل و حمل مت  و داخلی يهاآباا  در نقل و حمل ومت
 شودمی سپاد  )اي کاانه نقل و حمل مثال، متص يان بااي( ساحلی يهاآب
شتی يک از انتقال قابل( انتقالی يبن رها، کانتهناها اين بالعكس، در و  به ک

 . شون می داد  انتقال ديیا کشتی به کشتی يک از نهز )ديیا کشتی
 

 جريان کانتینري بندر -17
 چهار با گادن می جا جابه کانتهناي بن ر يک در که کانتهناهايی

صلی فعالهت سكان3(تخلهه/بارگهاي، 2(پذياش1 شون می روبارو بن ري ا  (ا
ب4 و موقت ن ر وارد کشيييتی يک طايق از وارداتی کانتهناهاي. ارش(ان  ب

سط و شون می ص ي يک تو  گادن ؛می خارج بن ر از داخلی و نقل حمل مت
ص ي يک توسط صادراتی کانتهناهاي  و وارد بن ر به داخلی نقل و حمل مت

 . شون می بن رخارج از کشتی توسط

 

 خدمات موجود در بنادر کانتینري -18

اي،  هسته خ مات (1نوعن  دو کانتهناي ن رهايب در موجود خ مات

 خ مات :از عبارتن اي هسته خ مات. افزود  ارزش خ مات (2
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 به افزود  ارزش خ مات. تعمهااتی خ مات و پايانه دريايی، خ مات
 فاستن گان تأمهني زنجها  ارزش بار که شودمی گفته خ ماتی از دسته آن
 . افزاين می کاال

 

 نادر مسافربري و کانتینريمقايسه طراحی ب -19

سافاباي بن رهاي طااحی يهاويژگی  شبهه لحاظ ها از تفايحی م
ش می کانتهناي بن رهاي  کانتهنايي از محوطه بنادر اين که تفاوت اين با با

ستن  باخوردار کاال خاوج و ورود درواز  و سافاباي بن رهاي. نه  از تفايحی م
 هاکشييتی و مسييافاان به رسييانی به جهات خ مات سيياحلی رفاهی امكانات

سافاي بن رهاي. باخوردارن   مورد سنیهن باالبا تجههزات نهازمن  تفايحی م
 و پشييتهبانی لوازم بارگهاي بااي نهسييتن ؛ کانتهناي در بن رهاي اسييتفاد 
شه و بار و ت ارکات سافاان تو سافاان ازي اثاثه و ضايعات تخلهه نهز و م  م
 . شودمی استفاد تا کوچک تجههزات ازتفايحی،  مسافاباي يهاکشتی
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 فصل دوم:

 

 هاي اقتصاديبرخی شاخص 
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 هزينه -20
 که است موفق اقتصادي لحاظ از صورتی در نقل و حمل متص ي يک

 فااهم و نقل حمل خ ماتي ارايه بااي باي  که مناسييبی قهمت به توجه با
 ح اقل به را نقل و لحم خ مات مختلف مقاديا تأمهني نماي  و هزينه

 نقل و حمل کوتا  م ت، متصيي ي در. اسييت زمان تابع هاهزينه اين. باسييان 
ست کوتا  ق ر آن ديیا، زمان بهان دارد. به ثابت توله  منبع يک ح اقل  که ا

 ايجاد تنوع خود توله  منابع تمام مق ار در توان نقل نمی و حمل متصيي ي
ست مثال، ممكن بااي. نماي  ص ي کوتا ، پايانه م ت يک در ا نقل  و حمل مت

ش ، ولی ثابت منبع يک ص ي بلن م ت در با صت از نقل و حمل مت  کافی فا
 . است باداري، باخوردار تحت بها  توله ي منابع تمام به بخشه ن تنوع بااي

 

 مدت کوتاه هزينه -21
ص ي م ت کوتا  کلي هزينه  ثابت يهاهزينه شامل نقل و حمل مت

ست متغها و سط منابع ش   ايجاد يهاهزينه به ثابت يهاينههز. ا  توله  تو
 متص ي خ مات مق ار در تغهها با هاهزينه اين نتهجه شود، درمی گفته ثابت
 . کنن نمی تغهها نقل و حمل

 

 ي ثابتهاهزينه -22

ستهالك عبارتن  مثال بااي ي ثابتهاهزينه  اعمالي بهمه حق و از ا
 . پايانه يهاضمان بااي ش  

سط ايجاد يهاهزينه به متغها يهازينهه  اطالق متغها منابع ش   تو
کنن  می تغهها نقل و حمل متصيي ي خ مات مق ار در تغهها با که گاددمی

 خ مات حس  با که کار نهاوي و سوختي هزينه :از عبارتن  - کلي هزينه
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 مبلن م ت، تما در بلن م ت کلي زينهه کنن می تغهها نقل و حمل متص ي
 . هستن  متغها نقل و حمل متص ي يهاهزينه

 

 رابطه هزينه با نوع وسايل نقلیه -23

سايل به مسن افااد نقل و حمل دارد بااي امكان  نهاز خاصي نقلهه و
افااد  از معهني ع   يک بااي نقلههي وسيييهلهي هزينه نتهجه باشييي ، در

 جوان افااد تع اد همان بااي نقلههي وسييهلهي هزينه به نسييبت سييالخورد 
شتا ست اين، ممكن با عالو . بود خواه  به سافا مايل -تن ا  بااي مايل -و م

متفاوتن ،  تع اد و مسييافت، تنا  لحاظ از که مسييافا و بار از خاص نوع يک

 . باش  يكسان

  

 کشتیرانی خطوط و بندر انتخاب -24
 ح اکثا به را خود سيود بخواه  کشيتهاانی خط يک که صيورتی در

سان ، اين ضوع با  که گنجان ن ش  خواه  عملی منطقی صورت به وقتی مو
 خط اين درآم  که شود موج  شناورهايش نقل و حملي شبكه در بن ر يک
 . شودتا بهش يشهاهزينه از

 

 برخی عوامل مؤثر بر درآمد و هزينه يک خط کشتیرانی -25

 خ مات هنیام در کشتهاانی خط يکي هزينه و با درآم  عواملی چه
تعههن  عوامل توانمی را عوامل اين گذارد؟می تأثها شييبكه يک در رسييانی

ي عوامل، ان از  اين از يكی. نامه  کشتهاانی خط توسط بن ر انتخاب در کنن  

سالی کاالي ست؛ بن ر ار شتی روي باري که ديیا، مق ار بهان به ا  زد  بار هاک
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سالی کااليي ان از  چه ها. شودمی ش ، تا بزرگ بن ر ار  يک اينكه احتمالبا
 . است بهشتا نماي  متوقف بن ر آن در يش راهاکشتی کشتهاانی خط

 

 گذاري قیمت مشی خط -26

شتهاانی خط يک   انتخاب با نهز ش  ( ريزي بانامه منظم)خ مات ک
گذاشت.  خواه  تأثها کشتی نقل و حملي شبكه از بخشی عنوان به بن ر يک

مه منظم خ مات گذاري هماهنگقهمت نا گذاري قهمت بااي اسيييتي ابا

 از بار قهمت(حمل )با ناخ آن موج  به که بن ر به منظم بن ر يهاسيياويس
صلی بن رهاي تمام  رفت و مسها سا يک بن ري )دري مح ود  يک در واقع ا

شت شتی( باگ صلی بن رهاي تمام به ک بن ري، ي ديیا مح ود  سا در واقع ا

 زمهنی نقل و حمل يهائول هزينهمس کاالي فاستن   اگا. بود خواه  يكسان
ش ، با بن ر از/ به ستادن با  محل به بن رتايننزديک(بن رتايننزديک به کاال فا

 خواه  ح اقل به را نقل و حمل کلی يهاهزينه )کاالي فاسييتن   اسييتقاار
 اراضی افزايش به منجا منظم خ مات گذاري هماهنگبنابااين، قهمت. رسان 

 از هاکشتی که شودمی موج  خود اين و ش   خواه بن ري پسكاانه
شتی تع اد و شون  باخوردار بن ري چن  سها خط  سفا يک که طی يیهاک
 شود باابا نماين ، دومی توقف بن ر يک در معهناي شبكه در باگشت و رفت

 

 منظم يهاسرويس گذاري جذبیقیمت -27
ستاي بانامه  به کهدرب،  به درب منظم گذاري خ ماتقهمت بااي ا

ستن گان بن ر از فارغ درب به درب خ مات ناخ آن موج   از کاال منتخ  فا
 اقهانوسييی و داخلی نقل و حمل خ مات تاديه ناخ اين. گاددمی مطالبه آنها

همچنهن، . سييازدمی پااکن   را بن رهاي گذاري جذبی، پسييكاانهقهمت. اسييت

. کن میاعطاءکشتهاانیخطبهوگافتهکاالي فاستن  ازرابن رانتخابحق
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شتهاانی گذاري جذبی، خطدر قهمت سئول ک ص يان جذب م  نقل و حمل مت
 بن رها بار از/ به انتقال و نقل آهن( بااي خط و مثال، کامهون بااي)زمهنی
ست ست ممكن. ا شتهاانی خط ا ص يان اين از ک  جابه بااي نقل و حمل مت
 . نماي  استفاد  بن ريي مح ود  بن رهاي از يكی از بار جايی

 

 اقیانوسی نقل و حمل تحدب نسبت -28

ش  (  طی ش   )يا جويی صافه است که دريايی مسافت بهن نسبتی 

 آن موج  به خاص بن ر يک در کشتی يک با توقف که داخلی يهامسافت و
ست جويی صافه ش   )يا طی شتی. ش  ( ا سايه بن ر يک در کهاي ک  هم

 شييي   حمل بار دريايی مسيييافت با ن کیا مق ار نماي می )نزديک( توقف
ست ممكن افزاي ، ولیمی سافت از زيادي مق ار شود موج  ا  حمل داخلی م

سته شتی اينكه احتمال نتهجه شود، در کا  توقف )نزديک( مجاور بن ر در ک
 . يافت خواه  افزايش نماي 

 

 هاترين هزينه از طريق تخصصی کردن فعالیتسیاست کم -29

ها در رهباي آوردن دسيييت به و خود خاص يهابازار با تماکز  از آن

 تاينم يايت هزينه و يا سييهاسييت کمتاين هزينه اسييت. سييهاسييت کم طايق

ها قابل دستهابی است. تخصصی کادن هزينه از طايق تخصصی کادن فعالهت

شود ضمن افزايش کارآيی، اتالف زمان و نهاوي انسانی نهز ها سب  میفعالهت

قل خود باسييي . ر ح ا نهبه  کاهش هزي یا وش ديیا بااي  ها روش ها در بن

اسييتفاد  از صييافه ي مقهاسييی اسييت. صييافه ي مقهاسييی عالو  با تأثها در 

ها به دلهل اثا اي سب  کاهش هزينههاي سامايههاي سابار و نهز هزينههزينه

سب  می شود.منحنی يادگهاي می سأله  هاي متغها نهز شود که هزينهاين م

هاي ثابت کاهش يابن . نهعالو  با هزي
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 اقتصاد بندر -30
 (هاآن ام هايهپ )و اقتصييادي يهامهتصييمي مطالعه بن ر اقتصيياد

 انهبن ر متقاضييي کارباان. اسيييت بن ري خ مات کنن گان هيارا و کارباان
ستن ، در بن ري خ مات ضه بن ري خ مات کنن گان هيارا که یحال ه  عا
 از بن ر کارباان. شون محسوب می بن ر کارباان به بن ري خ مات نکنن گا

 مقص  به مب اء از مسافا و کاال نقل و حمل ن يفاآ از یبخش عنوان به بن ر
 که افاادي و کاال فاسييتن گان از؛ بن ر عبارتن  کارباان. کنن می اسييتفاد 
 و کنن می سفا ايدر قيطا از مسافا عنوان به خودشان اي هستن  بار صاح 

 و هاآهن ، را یاانهکشيييت خطوط مثال؛ نقل)بااي و ان حمليمتصييي  زهن
ان يمتص . هستن  نقل و حمل مشغول که اي( جاد  نقل و حمل يهاشاکت

 را آن يیايدر يهاانهيپا از تا( چن  اي) یكي اي بن ر کي که انه(يپا اي) بن ر
 ن گانيهسييتن  نما يبن ر خ ماتي ههاول کنن گان هيارا از کنن می ادار 
 شخص کهستهلج يهااي، بارفااباها، شاکتهبارگ و ههتخل انيمتص ، یکشت

. ، یکشيي  كي يهاشيياکت وی کشييت ، راهنماهايیگماک يهاثالث، واسييطه

 . هستن  بن ري خ مات کنن گان هيارا از يیهامثال

 

 اقتصاد دريايی -31
 اقتصاد که اقتصاد است ازاي شاخه یاانهکشت اقتصاد و بن ر اقتصاد

 . شودمی   هنام يیايدر

 

 بندرها وتوسعه اقتصادي -32
سعه موتور کي بن ر صاد تو ست.منطقه اقت  شيافزا موج  اايز اي ا

شتغال، درآم  زانهم سان اويهن ا اي منطقه اتهمال و یي بازرگانهاافتي، دریان

 حاصييل بن ر تهفعال و توسييعه( اي) سيياخت هنیام در منافع ناي.شييودمی

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

18                                                      

 

 
 

1395  ردادم  |  هارمچشماره   

 و یسياختمان مانكاران، کارگاانهپ بن ر از سياخت م ت طول در .شيون می
 . شودمی استفاد  منطقه یساختمان مصالح و مواد

 

 اي که در آن واقع شده استمنافع بنادر براي منطقه -33

 از: ش  ، عبارتن  واقع آن در کهاي منطقه بااي بن ر کي منافع
 ايمنطقه مستقهم منافع 
 ايمنطقه مستقهم غها منافع 
 سوم منافع نوع 
 دائمی منافع . 

 

 مشاغل مرتبط با فعالیت بندر -34
 از: عبارتن  ن يآوجود می به بن ر تهفعال هنیام در که یمشاغل

 بن ر انيمتص  مشاغل 
 در کاال نقل و حمل انيمتصيي  و کاال )فاسييتن گان بن ر کارباان 

 ( یي داخلهاآب و یانوسهاق يهاآب
 اه، تعمیکشييت ین گينما :مثال )بااي خ مات کنن گان هيارا یايد 

 وخ مات یکشت تي، ه ايیايدري مهه، بارفااباي، بیکشت
 یکش  كي .) 

 

 اي در بندرمشاغل منطقه -35
شاغل صل م شاغل بن ر تهفعال و ساخت از حا ستن اي منطقه م  ه

 اويهن مشيياغل، درآم هاي. شييون می جادايبن ري واسييطه به ماًهمسييتق که
 و سيياخت قيطا از که یاتهمال درآم هاي و یبازرگان ، درآم هايیانسييان

. هستن  بن ر مهمستقاي منافع منطقه انیاينما شون می حاصل بن ر تهفعال
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 ب ست منطقه در بن ر وجود ب ون منافع نايکه است آن با فاض ضمن در
 . آم  نخواهن 

 

 اي غیر مستقیم بندرمنافع منطقه -36
 يهاکار، دريافت نهاوي شغل، درآم هاي جاداياز حاصل ثانويه منافع

اي منطقه مج د، منافع هزينه و هزينه طايق از مالهاتی درآم هاي و بازرگانی

 . شون می بن ر نامه   مستقهم غها

 

 افزايش منافع ثانويه بندر -37
کار،  اويهن درآم هاي که ابن يمی شيافزا یزمان بن ري هيثانو منافع

 یبخش ايکامل) به طور آن، بع ها یاتهمال درآم هاي و یبازرگان يهاافتيدر
 در مثال؛ )بااي يیهانهيهز نهچن صيياف. شييون  صيياف منطقه در آن( از

 درآم هاي شيافزا موج  (یخ مات تخصييصيي اي یحيتفا رسييتورانها، مااکز
 ناي.شودمی منطقه در یاتهمال درآم هاي و یبازرگان يهاافتيکار، در اويهن

 به شييون   تكاار ن يفاآ نايکههنیامی. شييودمی بارها تكاار و بارها ن يفاآ
درآم هاي  و یبازرگان يهاافتيکار، در اويهن درآم هاي باسيي ، کل انيپا

 شيافزا ههاول ايمقاد به نسييبت ک(ي از بزرگتا یبيضييا )با منطقه یاتهمال
 . (یشيافزا  يضا با یعني) ابن يمی

 

 درگیري منافع مستقیم و غیر مستقیم -38
 اي) مهمسيييتق اهغ اب ، منافعي کاهش مهتقمسييي منافع کههنیامی

 مهمنافع مسيتق از مهمسيتق اهغ منافع اايافت، زي خواه  کاهش زهن ه(يثانو
 و کار اويهن درآم هاي از چك امهه قت، اگاهحق در. شيييون می حاصيييل

ستق یبازرگان شود، منافع صاف منطقه در بن ر مهم ستقهغ ن صل مها م  حا
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س واهن خ صفا به منطقه در مخارج ناياز  که یصورت ن، درايبا عالو .  هر
ستق یبازرگان و کار اويهدرآم هاي ني کنن   افتيدر شهاون ان بن ر،  مهم

 کاهش نهيهز به يینها لهم کنن ؛ خاج یايد مناطق در را آنها از یبخشيي
 . ش  خواه تا کوچک شيافزا  يضا جههنت افت، دري خواه 

 

 مضرات وجود بنادر در منطقه -39

 باش ؛ داشته هم انيز توان منافع، می با عالو  منطقه در ربن  وجود
 لهدل به یدرآم هاي بازرگان کاهش موج  بن ر است مثال، ممكن عنوان به

 و بن ر به دادن ارانهي جهتاي منطقه يهااتهمال ، وضيييعیخارج رقابت
صل درآم هاي کاهش ستغالت امالك و با اتهمال از حا  لهدل )به منطقه م

 صورت، به نايدر. شود بن ر( یدولت مستغالت و امالك با اتهمال اعمال ع م
 )منافع  يبا منطقه بااي بن ر خالص منافع یمق ار واقعي محاسييبه منظور
صيورت،  ناياهغ در. نمود مهتنظ هم با را بن ر انيز و سيود (هاانيز منهاي

سعه در بن رهاي بالقو  و یواقع نقش" صادي تو  مورد یسادگ به منطقه اقت
 . "گافت خواه  قاار اغااق

 

 منافع نوع سوم بنادر -40

اي منطقه بن ر کي م، وجودهمسييتق اهغ و مهمسييتق منافع با عالو 

ست ممكن شودهن سوم نوع منافع جادايموج   ا  )ماتبه سوم نوع منافع. ز 
ش سه( صالحات از ینا صالحات ا  خ مات( تهفهک ارتقاء و یساخت ايز )ا

 حادث بن ر وجود لهدل به که استاي نقل منطقه و لحم سامانه از باگافته
 و حمل خ مات و هابزرگاا  سامانه در که یمثال، اصالحات بااي. است ش  
 زمان م ت کاهش موج  ادهگمی صيييورت منطقهاي و جاد  یلير نقل
ش امكانيافزاوبارليتحووهاايهبارگتع ادشيمنطقه، افزادربارتيتاانز

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

21                                                      

 

 
 

1395  ردادم  |  هارمچشماره   

س ستا شت ايشاکته ید  یالملل نهب و یاي، مل منطقه بازارهاي به یاانهک
 . ش  خواه 

 

 مضرات نوع سوم بنادر -41

 بن ر کي از خارج و به داخل بار نقل و حمل زانهم ن، اگاايوجود با
 بن ر آن صورت نايشود، در بزرگاا  در ازدحام موج  که اب ي شيافزا آنق ر

 . است ش   نوع سوم انيز و ضار جادايموج 
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 فصل چهارم:

 

 خصوصی سازي در بنادر 
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 خصوصی سازي -42

شاکت را سازي نوع ج ي ي از  ست که نمونه  خصوصی  ايجاد کاد  ا

آن بن ر سيينیاپور اسييت. مقامات بن ر، خودشييان را در سييايا بنادر به عنوان 

اي( کنن . م يايت بن ر سييينیاپور )پی امکارگزاران م يايتی بن ر مطاح می

ف وم يايت و ادار  سايا بنادر از قبهل بهاوت و هن  در سطح دنها معابه خاطا 

اي از اي يک نهاد دولتی اسيييت، اما تع اد فزاين  اسيييت. در حالی که پی ام

دهن . خصوصی سازي هاي خصوصی پهشنهاد ارائه خ مات مشابه میشاکت

 بن ر موردپسن  همه و به ويژ  نهاوي کار نهست. 

 

 تغییرات پس از خصوصی سازي بندرترين يکی از رايج -43

ي کاهش نهاو، تاين تغههاات پس از خصوصی سازي بن ريكی از راي 

صلی  سائل ا سائل بارگهاي يكی از م ست. م ستان اردهاي کار ا کار و افزايش ا

بنادر هسيييتن . معموالً کارگاان بنادر باخالف ناوگان بازرگانی داراي اتحاديه 

 ها بسهار قوي باشن . يكی ازاين اتحاديه ت کهاين بود  اسهستن  و گاايش به

ها ب ون داشييتن رقباي نزديک، سييازمانی اين اتحاديه داليل آن، اين اسييت که

سوب می صی مح ص اي در يک بن ر شون . به عبارت ديیا، چنانچه اتحاديهتخ

ستخ ام کارگاان بنادري که معموالً  صاب زد، مقامات بن ر بااي ا ست به اعت د

ومتا دورتا هستن ، روزگار سختی خواهن  داشت. دلهل ديیا انسجام ص ها کهل

سايا فعالهت اتحاديه ست که بنادر مانن   سهار ق يمیاين ا و هاي دريانوردي ب

ها معمول ها در فاودگا داراي سيياختار خوبی هسييتن . انسييجام کامل اتحاديه

 هايدر فعالهتگهاي است. از زمان مقارات زدايی لنهست و ج ي اً در حال شك

هايی باوز کاد  است که به افزايش کارگاان غهاعضو هوايی در آمايكا، آشفتیی

 ها منجا ش   است. در اتحاديه
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 فصل پنجم: 

 

 درآمدزايی در بنادر
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 کسب درآمد بنادر -44

کنن ؛ اما مت اولتاين بنادر درآم  خود را به طاق مختلف کسييي  می

از کارباان اسيييت. بنادر فضييياي خود را به  منبع درآم  آنها کسييي  عوارض

یا  جار  میبن بارباي ا به هاي  بادرت  که م تاکسيييی  گان  ن  ن . حتی ران ده

 کنن ، باي  بابت آن پولی پاداخت کنن . جابجايی مسافا می

 

 گذاري ناشی از سودسرمايه -45

توانن  سود را در معنايی که به طور کلی مادم از آن استنباط بنادر می

، کسيي  کنن . چنانچه وفهفه بن ر فعالهت در کاراتاين شييكل ممكن کنن می

باشيي ، نه کسيي  سييود )يا همان چهزي که از آن به عنوان مازاد بودجه تعبها 

ست آم   چه میمی ضافی در بن ر شود(، پس منافع ب  شون ؟ معموالً پول ا

ن شود. به عنواشود يا ح اقل باعث کاهش عوارض بن ر میگذاري میسامايه

درص  مازاد بودجه خود را به شها اعطا کن ؛ اما  10توان  مثال بن ر اوکلن  می

اين درصيي  افزايش ياب . غالباً بنادر در هايی در جايان بود  اسييت تاکوشييش

هاي بهن المللی متوسييل فاآين  مطالبه هزينه از کارباان به ح  متوسييط ناخ

د که با مبناي آن، آخاين شيييون . يک قاع   حقوقی بهن المللی وجود دارمی

کن  و از جمله تجارت .. که روابط بهن المللی را تنظهم می.حاف را در خصوص

 زنن . را، مقامات ف رال می

 

 هاعوارض بندري و مالیات بندرگاه -46

گا  ن ر هات ب مال ن ري و  حل عوارض ب ته شييي  ، م يل گف به دال ها 

شه سی درمناق سها ستن . ها زمانی کهاي  ضع آين   نهز ه ه مالهات ج ي ي و

کنن  که بن ر در شييود، غال  کارباان بن ر نزد مقامات ف رال شييكايت میمی

کن . بنادر ايجاد میحوز  اختهار دولت م اخله کاد  يا با سيييا را  تجارت مانع
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درصيي د هسييتن  تا بهن عوارض بن ري و عوارض کارباان تمايز شييفافی قائل 

 شون . 

 

 معافیت ضد انحصار بنادر -47

هتب عال ن  ف مان يايی، در باخی موارد از نادر نهز  قل در هاي حمل و ن

ش   صار بها  من   ض انح ست که بنادر می ان .معافهت  ن  تواناين به آن معنا ا

ها و سايا موضوعات نشست داشته با سايا بنادر بااي بحث در خصوص قهمت

 باشن . 

 

 شوندتوجیهاتی که براي معافیت ضدانحصار مطرح می -48

 با هستن . ادر هزينهبن 

 دهن . ارائه میبنادر خ مات عمومی 

  . بنادر سامايه باهستن 

   ها از ق رتی همسنگ باخوردار بنادر باي  در باابا فاستن

 باشن . 

 توانن  جابجا شون . بنادر نمی 

  بنادر نهاز به تبادل آرا دارن 
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 : فصل ششم

 

 کارهاي افزايشبرخی راه

 بنادر در اقتصاديسود  
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 يهاهزينه در جويی صرفه درصد پنج و بیست -49
 چهارتا کانتینرهاي با عملیاتی

 حمل ايدر قيطا از که يیناهاهکانت از درص  ستهب حاضا حال در
ص  چهل و شون می گادن ، جا می جابه ینهزم بطور که يیناهاهکانت از در

 حمل اب ماتبط يهانهيهز چهارتا یتاشييي ن ناهايهکانت. هسيييتن  یخال
 با که دهن ، چااکاهش می یتوجه قابل زانهم به را یخال ناهايهکانت

 کي حمل بااي ازهن مورد فضاي در را ناهکانت چهار توانمی هاآن از استفاد 
 و حمل يهانهيهز کاهش چهارتا موج  ناهايهکانت. نمود نا، حملهکانت
 یکشييت در يیاج جابه و مكان، انبارش اههتغ بااي ازهن مورد زمان و نقل

 و حفافت يهانهيباالتا، هز  يخا متهق ازی لهخ ايمزا ناي.شييي  خواهن 
 . هستن تا ، مهمهاآن کادن بسته و باز يهانهيهز و نیه اري

 

 استاندارد کانتینر يک از ناشی سود حاشیه شدن برابر سه -50

 چهارتا ناهايهکانت از اسييتفاد  با که ان  داد  نشييان محاسييبات
ص  25 توانمی درآم   که یحال در. داد کاهش را یاتهعمل يهانهيهز از در

صل ستان ارد ناهکانت کي از حا ست، ول باابا چهارتا و ا ش یا  کي سود ههحا
 . استتا شهب باابا سه چهارتا ناهکانت

 

 CSC ,UICايزو، گواهی -51
 الزامات همه با چهارتا یتاشيي ن ناهايهزو، کانتايیگواه موج  به

شته مطابقت نقل و حمل صنعت ستفاد  کهستهلج ستمهس در و دا  قابل ا
شن می صاالت. با  چهه نيشود، بناباامی حفظ ناهاهکانت نايقطعات همه ات

ستفاد  با ناهاهن کانتاياهتعم. ش  نخواه  مفقود قطعات از کي  قطعات از ا
 . باش می ايپذ امكان نيهپا نهيهز با جهان سااسا در موجود استان ارد
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 هاي استانداردي کانتینربرابر با اندازه اياندازه -52
ش ن ناهايهکانت ابعاد ستان ارد ناهکانت کي ابعاد با چهارتا یتا  باابا ا

 سيياهاسييتان ارد م ناهکانت کي مشييابه روش به هاآن حمل امكان و اسييت
 . باش می

 
 چهارتا کانتینرهاي از منايو  آسان برداري بهره -53

   هرس انيپا به تهموفق با اي کشتهاانی خطوط مختلف يهاشيآزما
 متح   االتيوا اهآسيي بنادر در چهارتا ناهايهکانت. دارن  ادامه هنوز نكهاياي

 يهاکارتن و نهسنی کودهاي لهقب )از کاالها انواع حمل بااي اروپا و كايآما
ستفاد  مورد اي( سههک چاي حاوي  در چهارتا ناهايهکانت. ان  قاارگافته ا
شک محموالت حمل بااي و بود  قاومم هوا نفوذ مقابل سام خ س  ح  منا

 . باشن می
 

 مزاياي اقتصادي اصلی کانتینرهاي چهارتا -54
 خالی کانتهناهاي نقل و حمل بااي هاجايی جابه تع اد کاهش 
 در خالی کانتهناهاي انبارش بااي نهاز مورد فضيياي کاهش 

 درص  70 از بهش تا انبار محوطه/
 خالی هايکانتهناتا سايع جايی جابه 
 در خالی کانتهناهاي بارگهاي صيياف که زمانی م ت کاهش 

 بارگهاي زمان م ت کاهش وتا بموقع )عملكاد شودمی بن ر
 درص ( 75 تا خالی کانتهناهاي 

 هاکشتی بارگهاي و تخلهه عملهات پذياي انعطاف افزايش 
 نايی  يک بوسيييهله همزمان بطور کانتهنا چهار باالباي توا

 باالباي باالبا، امكان بازوي دو وجود صيييورت )در جاثقهل
 همزمان

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

30                                                      

 

 
 

1395  ردادم  |  هارمچشماره   

 دارد( وجود واح  هشت 

 تا کم بن ري تااکم 
 درآم زا اسالت سه ايجاد 
 بهكار و انتظار حال در کانتهناهاي تع اد کاهش 

 

 مزاياي کانتینر چهار تا يک -55
 و طهمح روي و اب يمی شيافزا روز به روز انبارش فضيياي تهاهم

 . است حل را  کي چهارتا ناهکانت. دارد يیبسزا اهتاث ستيز طهمح
، یصييوت یآلودگ همچون یاجتماع ليمسييا با چهارتا ناهايهکانت

 . است اگذارهتاث زهن اشتغال و )شهاي( ، توسعهیشناس يیبايز
 اي گلخانه گازهاي انتشار اصلی کاهش محهطی زيست مزاياي 
 سوخت مصاف کاهش 
 تاافهكی يهاگا  کاهش 
 فضيياي کاهش طايق از بن ر اطااف در آزاد فضيياي افزايش 

نبييارش  نزديكی در خييالی کييانتهناهيياي بااي نهيياز مورد ا
 مسكونی هايمحوطه

 
 چهارتا کانتینرهاي محیطی زيست يهاصرفه -56

شار موج  یفوت چهل ناهکانت کي با کاال نقل و حمل ص  انت ش  ش
 ناهايهاز کانت اسييتفاد  با. شيي  خواه  سييال در کابن  هاکسيي دي گاز تن

شوي شار زانهم چهارتا تا س دي گاز انت  سال در تن 28 ح ود کابن  هاک
 استفاد  با. باش می درص ي 5 يیجو صافه نهمب رقم ناي که اب يمی کاهش

 توانن می اديز ارهبسيي احتمال به کشييتهاانی چهارتا، خطوط ناهايهکانت از
شار زانهم کاهش س دي انت ا، يرد در. ن ينما ليتب  ینیينق  به را   کابنهاک

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

31                                                      

 

 
 

1395  ردادم  |  هارمچشماره   

ستفاد  با  کابن  هاکس دي گاز انتشار زانهم توانمی چهارتا ناهايهکانت از ا
 . داد درص  کاهش 27 تا را

 

 هاي بزرگتر در بندرکاهش مدت توقف کشتی -57

 توقف زمان م ت کاهش بااي راهی دنبال به کشيييتهاانی خطوط
 ي مقهامهاجويی صييافه از بتوانن  تا هسييتن  بن ر درتا بزرگ يهاکشييتی

 پذيااي توانن می که بن رهايی. شون  من  بها  دريا در کشتیي ان از  از ناشی
 باگشت و رفت و بارگهاي زمان حال م ت عهن در و باشن  بزرگتا يهاکشتی
شتی سانن . )به ح اقل به را ک  خاوج و ورود مهان زمانی ديیا، تفاوت بهان با
شتی شاه  هاک ش توقف تع اد در افزايش از بن ر(   خواهن تا بزرگ يهاتیک

 با ماور زمان اسييت، به کم نسييبت به هاآن آب عمق که بن رهايی در. بود
شتیي ان از  افزايش شتی توقف ، تع ادهاک  بن رهايی در ياب ؛می کاهش هاک

 . است صادق اين قضهه عكس باخوردارن  عمهق آبهاي از که

 

 مختلف توسعه بنادر يهانظام وها گزينه -58

 هاي قابل اشار  درطااحی شبكه بن ري کشور را  حل تاينمهم 
 گذشييته سييهم نظام (Previous Share System يا اسييتماار و )

 گستاش يكنواخت بنادر موجود، 
 قطبی تک نظام (Monopole Systemيا ) ايجاد و گسييتاش يک

 بن ر اصلی متماکز با عملكاد باالي تجاري، 
 قطبی چن  نظام (Multipole Systemيا )   ايجاد چن  بن ر قط

 در حاشهه سواحل
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 فصل هفتم:

 

 اقتصاد بنادر ايران 
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 ايراناقتصاد بنادر -59
هاي اصييلی فاصييت آفاين بااي کشييور که در اصييل اين کانونيكی از 

رون ، بنادر هسييتن . بنادر درواز  تجارت و توسييعه اقتصييادي نهز بشييمار می
انون اصلی تجارت با جهان هستن  که اياان، ککشورمان بخصوص بنادر جنوبی
 اي در اقتصاد ملی کس  کاد  ان . طی سالهاي اخها نقش فزاين  

اياان که در اين نقش آفاينی بنادر در اقتصييياد کشيييورها نه فقط در 
بسهاري از کشورهاي جهان از جمله کشورهاي پهاامونی خله  فارم و درياي 

ش   و ها ک ام از شوعمان نهز درك  سعه در زمهنهاين ک هاي رها همیام با تو
مختلف از توله  انا ي گافته و توسيييعه حمل و نقل تا بها  باداري از مهادين 

هاي گادشیاي، گام در توسعه بنادر خويش نهز نهاد  نفتی و توسعه زياساخت
اين حوز  نهز افزايش دهن . بنابا آمارهاي موجود سييهم ان  تا سييهم خود را از

مهلهارد دالر در منطقه  35به ماز  2015دريايی در سيييال اقتصييياد بن ري و 
اين مهزان ج اي از درآم هايی شيييود کهخله  فارم و درياي عمان بالغ می

شورها می ست که ها ک ام از ک شه  و تاانزيت کاالها از ا توانن  در حوز  تاان
 طايق و يا به وسهله بنادر خود انجام دهن . 

  
 هاي بندريدر عرصهگذاري اهداف اصلی سرمايه -60
با دو  هاي بن ري و دريايی عم تاًگذاري کشييورها در عاصييهسييامايه

 :گهاده ف اصلی صورت می
 هاي بزرگ توسعه من ي و اين عاصه ساشار از فاصتاين که ابت ا

هاي زيادستی و مكمل نظها حمل و نقل ثهاگذار در سايا حوز أت
  ؛و... است و صنعت، پتاوشهمی

 ا درآم  بااليی توام با اشتغال و کارآفاينی پاي ار بااي از سوي ديی
اي به ان از  آن آورد که تقايبا در ههچ حوز کشورها به ارمغان می

 قابل اتكا نهست. 
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 بنادر و پیشانی اقتصادي و تجاري کشورها -61
شمار می صادي و تجاري آنها نهز ب شانی اقت شورها په ه رون  و ببنادر ک

ان  تا م   شهاهاي بزرگ جهان در کنار درياها بنا ش  همهن دلهل است که ع
ها بااي بسييط و گسييتاش ارتباط با ملتتصييوياي شييايسييته از حاکت عمومی

جهان و بها  من ي از فافهت درياها باشيين  تا هم سيياعت توسييعه خويش را 
هاي کمتا فااهم افزايش دهن  و هم فاصييت صيي ور توله ات خود را با هزينه

 کنن . 
  

 گذاري در حوزه بنادرسرمايه دلیل -62
يه م  ملیگذاريسييياما ها در افزايش درآ نه تن نادر  اين ها در حوز  ب

کشورها مسثا است بلكه اشتغال، آبادانی، توسعه و رفا  و باخورداري مادم را به 
س  با  شورها را متنا سی ک سها صادي و  شت و تااز امنهت اقت دنبال خواه  دا

 ده . می ءودريايی آنها ارتقاهاي بن ري افزايش توانمن ي
  

 گذاري کشورهاي حاشیه خلیج فارس در بندرسرمايه -63
هاي کشييورها گذاريتاين حجم سييامايهسييابقههم اکنون شيياه  بی 

شور امارات متح   عابی با تماکز با  ستهم به نحوي که ک شان ه درحوز  بنادر
 افهت سيياالنهبنادر جبل علی، ابوفبی و رام الخهمه در آسييتانه رسييه ن به ف

سامايهمهلهون تی 30بهش از  سعه  ست. عااق با تو ها در گذارياي يو کانتهنا ا
اي يو کانتهناي در منطقه مهلهون تی 6جزيا  فاو و ام القصييا به دنبال سييهم 

 است. خله  فارم 
سالهانه   سعه بنادر خويش به فافهت  عمان نهز وارد مااحل اجاايی تو

ا اسيييت و منابع مالی آن را نهز به طور کامل تأمهن اي يو کانتهنمهلهون تی 6
سهمی ستان و قطا نهز ها ک ام  ست. عاب سبت کاد  ا  حوز  در رابه همهن ن

اينها در حالی اسييت که بنادر ههچ ک ام کنن . همهاي دنبال میمنطقه تجارت
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يت از ها از مز هايی و اقلهمیاين کشيييور ن  هاي جغااف مان اياان باخوردار به 
 تن . نهس
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 فصل هشتم: 

 

 اهبرد توسعه اقتصادي ر

 بنادر بازرگانی کشور
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 طرح جامع بنادر بازرگانی -64
هاي مبادالتی ها کشيييور در فعالهتهاي بنادر بازرگانی به عنوان درگا 

ن  باشاي باخوردار میاقتصادي و توسعه نقش بسزايی داشته و از اهمهت ويژ 
اياان درص  از تجارت خارجی ٩0ي که مطابق آمارهاي رسمی، ح ود ابه گونه

شييود. سييازمان بنادر و دريانوردي به از طايق بنادر و مبادي دريايی انجام می
ساخت و بانامه سعه آتی بنادر عنوان متولی  مهم  ايننظا گافتن در باريزي تو

ادر و جذب اي بنهاي توسييعهسييازي بانامهو به منظور سييامان هی و يكسييان
شاور سامايه گذاران در سهن م ستفاد  از خ مات مهن   تجابه بااين زمهنه، با ا

 نمود  است.  کشور بازرگانی بنادر جامع طاح تههه به اق ام خارجی و داخلی
 

 توسعه بنادر بازرگانی تحت حاکمیت سازمان بنادر و دريانوردي -65
ائه و ار ريانورديتوسعه بنادر بازرگانی تحت حاکمهت سازمان بنادر و د

هاي الزم، طی سيييه دور  به شييياح ذيل تههه و ت وين گادي   و ماحله بانامه
 :باش چهارم آن نهز در دست اق ام می

 توسيييط مشييياور اديبی 1350ور  اول طاح جامع در اوايل دهه د- 
ساله، چارچوبی را جهت توسعه بلن   15هايس با لحاظ نمودن افق 
 رائه نمود. م ت بنادر بازرگانی کشور ا

 دور  دوم طاح توسط مشاور JICA تههه ش   که  1372، در سال
شور در شاايط بهن المللی و جايیا  ک سها  ساختاردر آن با تف ، اين 

خطوط کلی توسييعه بنادر تاسييهم و در نهايت به پهشيينهاد اق امات 
 اجاايی بنادر بازرگانی منجا گادي . 

 سوم مطالعات با عنوان طاح جامع بن سط ادر بازرگانیدور   اياان تو
از کشييور آلمان به  HPC مهن سييهن مشيياور طاح نو ان يشييان و

سال  شتاك در   مطالعات نايکه گادي  انجام زدر دو فا 1383طورم
 13٩4و  1388افق زمانی در سيييالهاي  دو بااي مشيييخص طور به

ت وين شييي  بطوريكه با توجه به تقارن انجام آن با تههه طاح جامع 
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باگزاري جلسيات کارشيناسيی بهن مهن سيهن مشياور حمل نقل و 
ماتبط در ها دو طاف عهنا طاح جامع بنادر بازرگانی تههه شييي   

 جايیزين بخش دريايی طاح جامع حمل و نقل ش . 
 اياان دور  چهارم مطالعات به روز رسييانی طاح جامع بنادر بازرگانی

ر با ه ف تاسييهم محورهاي توسييعه و تعههن فافهت بنادر کشييور د
اياان در و با در نظا گافتن چشم ان از جمهوري اسالمی 1404افق 

شهه  رجائی، بوشها، چابهار، انزلی، نوشها،  1404سال  بااي بنادر 
امهاآباد، امام خمهنی )ر (، لنیه، خامشيييها، آبادان و شيييهه  باهنا 

 تعايف گادي   است. 
 

 اهبرد توسعه اقتصادي بنادر بازرگانی کشورر -66
اي ز عوامل تسايع کنن   فاآين  توسعة اقتصاد ملی/ منطقهبنادر يكی ا

ستن  و می ضاي توانن  نقش تعههن کنن  و محلی ه سازمان دهی به ف اي در 
صلی، که عنوان درواز  شن . وجود يک يا چن  بن ر ا شته با صلی ملی دا هاي ا

تجارت خارجی باشيين  و به خصييوص با توجه به گسييتادگی سييواحل دريايی 
سامايهکشور، نق گذاري به درون فضاي ملی را نهز عه   دار ش ه ايت جايان 

آي . نیاهی به الیوهاي عملكادي باشيين ، ضيياورتی اجتناب ناپذيا به شييمارمی
اي اسييت که به دلهل هاي بالقوة گسييتاد بنادر کشييور، بهان گا وجود فافهت

ه و يا فتهاي بنادر رقه ، از دست رنبود شاايط الزم در گذشته و فاصت طلبی
 کاهش ش ي ي په ا کاد  است. 

 

 تنظیم و استخراج راهبردهاي توسعه بنادر بازرگانی کشور -67
اي هاي توسيييعههاي کالن نظام و به ويژ  حاکتها چن  سيييهاسيييت

اي همطلوب چن  سال اخها در بنادر، از شكاف عملكادي بنادر کشور با شاخص
ست، لهكن به نظا می سته ا س  میمطلوب جهانی کا شی و ر توان با چار  ان ي

مه نا مه ريزي شييي  ، پهشيييافت ها و راهبادت وين با نا هاي مشيييخص و با
 تاي را بااي بنادر مهسا ساخت. مطلوب
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روش شناسی تنظیم و استخراج راهبردهاي توسعه  -68
 بنادر بازرگانی کشور

هاي روش شييناسييی مورد اسييتفاد  جهت تنظهم و اسييتخااج راهباد
سعه بنادر بازرگانی  شور، باپايه رويكاد بانامه ريزي و م لتو ر هاي موجود دک

بانامه ريزي راهبادي اسييتوار گادي   اسييت. به منظور نهايی کادن محورها و 
ايجاد شييي   و همچنهن غابال موارد غهامسثا، از رويكاد هايحذف همپوشيييی

   است. ( استفاد  گادي FGDهاي متماکز کاري )گاو 
 

 ايرانازرگانیسناريوهاي توسعه بنادر ب -69
 اياان در مقهام اقتصاد کالنگذاري درافزايش سامايه 
 اياانپتانسهل جذب بازار تاانزيتی داالن شمال جنوب از مسها 
  وجود فافهت کاالي تاانشيييهپی که در حال حاضيييا ب لهل ع م جذب به

 اياان اياان از طايق امارات بهبنادر
 شود. تاانشهپ می 
  / اياانصادرات درافزايش تقاضاي واردات 
 هاي ج ي  در زمهنة خ مات بن ري و هاي ج ي  و فناوريسيياخت کشييتی

 هاهاي ج ي  بااي جذب نسل ج ي  کشتیخلق فاصت

 

 تهديدها خاورمیانه در شناورها تعمیرات بازار -70
 اياانمسهاهاي رقه  بااي تاانزيت بار از 
 ه اياان در مقايسة با بنادر رقگذاري درخطا باالي سامايه 
  وجود سامايه گذاران خارجی در بنادر رقه 
 اياان در سطح جهانته ي ات راهبادي و سهاسی علهه 
  فق ان هماهنیی بهن سييازمانی و مناسيي  بهن اجزاء مختلف شييبكة حمل و

 نقل 
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 سازمان بنادر آينده ها و اهداف عملیاتی برايراهبرد -71

راهباد آيني  ،  هيا و اهي اف عملهياتی سييييازميان بنيادر درراهباد

ضعف وعمومی سهم غال  بار ، ايجاد نقاط قوتشناخت نقاط  ست آوردن  به د

ان . اه اف تاانشييهپی مناطقی که توسييط جبل علی و سييالسييه جذب نشيي  

اراية ، فافهت مناسيي  در بنادر بااي پاسييخیويی به عاضيية بار ايجاداصييلی

الزم در  جاد کارآيیاي، سييياويسيييهاي الزم ها بن ر با تأکه  با خ مات جنبی

تقويت سييياختار اداري و ، جاد سييياختار قهمت گذاري رقابتی در بنادراي، بنادر

م يايت در بنادر و سازمان، تماکز با منطقه آسهاي جنوب شاقی و هن وستان 

کس  بهشتاين سهم در بهن رقبا از بار ، اين مناطقو کس  سهم بهشتا بار از

ستان سها، ايتاانزيتی مورد نهاز افغان شتهاانی به بنادرجاد م ، اياان هاي ثابت ک

 باش . ، و... میاياان به جاي جبل علیاياان بهجذب کاالي تاانشهپ سهم

 

 ايرانراهبرد سازمان بنادر و کشتیرانی -72

سيييازمان بنادر به جاي رقابت با بنادر بزرگ منطقه بااي به دسيييت 

ها با اين بازارهاي خود نماي  و درهاي آنها سيييعی در جذب بازارآوردن بازار

 تاين هزينه سهم غال  را به دست آورد. استفاد  از راهباد کم

اياان از طايق تخصصی تاين هزينه در بنادررا  رسه ن به موقعهت کم

اياان و نهز باال بادن کارآيی بنادر است. تخصصی ش ن خود منجا  کادن بنادر

کاهش مضيياعف  اين مسييأله نهز باعث ي مقهاسييی خواه  شيي  کهبه صييافه

 گادد. ها میهزينه
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تواند از اين راهبرد سازمان بنادر میبراي دسترسی به -73

 :هاي حمايتی ذيل استفاده نمايدبرنامه
 اياانبه بنادر ايجاد خطوط کشتهاانی دائمی 
 اياانايجاد خطوط فه ري بهن بنادر 
 اي در بنادربهبود مستما نظام تعافه 

 
 ايرانهاي بنادرظرفیت -74

اياان به عنوان بهتاين بنادر در درياي خزر، درياي عمان و خله   بنادر

جايی ح ود  به جاب قادر  لة 160فارم  بار در افق د  سيييا ن    مهلهون تن  آي

صاحبان کاال و هم بااي  ستن  و بنابااين خ مات کافی و مسثاي را هم بااي  ه

 آورن . مشتايان فااهم می

 

 ايرانتوسعه بنادرراهبردهاي عمومی -75

انتخاب قسمتی  " اياان عبارت است از:توسعه بنادرهاي عمومیراهباد

از بازار بااي به دسييت آوردن نقش رهباي در آن، شييناسييايی و تقويت نقاط 

قوت، با طاف کادن نقاط ضييعف جهت تقويت مزيت رقابتی و جايیا  در بازار 

 "تجارت حمل و نقل دريايی. 

 

 گذاري خارجیت از سرمايهارايه تخفیفات و حمايراهبرد  -76
 ها و تسيييههالت موجود باخورداري از حقوق، حمايت

 گذاري داخلیهمانن  سامايه
  بهامكان واگذاري تمام يا بخشييی از سييامايه خارجی 

 خارجی يا داخلی گذار سامايه
 گذاري خارجی يا امكان اسييتفاد  از حمايت از سييامايه

  سهستم بانكی کشور
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 دو طايق حضيييوري و  گذاري ازدرخواسيييت سيييامايه

گذاري و اينتانتی )سييهسييتم م يايت سييامايهسييايت

 تامهنالهاي بن ري( 
 

 رانايدريايی  تجارت براي هدف بازار شناسايی -77
فت نظا در را زيا يهابازار توانمی  بالقو  توان داراي که گا

 :هستن 
 اياانالهاي وارداتی و صادراتیکا بازار 
 قفقاز و انهمه آسهاي واردات و صادرات بازار 
 جنوب شمال داالن در ش   حمل کاالهاي 
 عمان درياي و فارم خله  منطقه نهاز مورد کاالهاي 
 افغانستان بازار 
 عااق بازار 
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 فصل نهم: 
 

 کشتیرانی در شرايط پسا تحريم
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 ايران در دوران تحريممخاطرات کشتیرانی -78
 که بود نايداشيييت نااايکشيييتهاانی باايها از مخاطااتی که تحايم

 و بن يرد  مبحث در مسأله نايش ن ، که  خارج ااناياز بن ي رد  هايشاکت
شناورهايايجاد مح وديتيايی، موج در هاينامهگواهی ش  هايی بااي  اياانی 

ضالت ست که مع ش . اين حوز  نهز با رفع تحايم و طبهعی ا ها باطاف خواه  
بن ي خارجی، باعث ش  دو وانمادانه موسسات رد اين مسأله و رفتار ناج البته

اياانی، خالء به وجود آم   را پا اياانی با درايت و تخصييص بن يمسسييسييه رد 
ش ن  که سازمان بنادر و وزارت را ، باعث  شبختانه با حمايت   نااايکنن  و خو

 . کن  حفظ را دريا بخش در خود سهم و ها، نقشتحايم وجود با
 

 ايران در دوران پسا تحريم کشتیرانیبررسی شرايط  -79
توان  مورد ها، از دو جنبه میشييياايط کشيييتهاانی، پس از رفع تحايم

 بارسی قاار گهاد. 
 اياان  اياانی و پاچم اول از منظا ملهت 
  دوم از منظا کشيتهاانی بهن المللی، به مفهوم عملهات

 ءاياان يا از مب ا تجاري و نقل و انتقال کاال به مقصيي 
 اياانی يا خارجی باش . اينكه پاچم کشتیاياان، فارغ از

 

 کشتیرانی با پرچم ايران -80
يت ح ود که اماوز  کشيييتیبه طور قطع، م هل هايی  به دل ما  هاي 

ها به آن دچار هستن  و در باخی بنادر مانن  بنادر کشورهاي  اپن، کا ، تحايم
شييود و حوز  اشييته میاسييتاالها و کشييورهاي اروپايی امكان تادد ن ارن ، باد

شتی س  و هاي داراي پاچمفعالهت تجاري ک س  حوز  ک اياان و به همهن تنا
 ياب . اين حوز  افزايش میکار و اشتغالزايی نهز در
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 کشتیرانی و بیمه -81
شيييود مبحث ها دسيييتخوش تغهها میمقوله ديیاي که پس از تحايم

ثا تحايم متوجه کشتهاانی بود. يكی از مخاطااتی که با ا P&I clubها و بهمه
هاي معتبا خارجی و P&I clubاين بود که ههچ يک از اياان شييي ، با پاچم

اين کادن ، هاي خاص بااي تادد شييناورها را تأمهن میهايی که سيياويسبهمه
شتی شش را به ک شورها، اياانی ارائه نمیهايپو دادن  و در نتهجه تع ادي از ک

 را در بنادر خود بپذيان .  هاي ماتوانستن  کشتینمی
 

 منفعت پسا تحريم در مسائل اقتصادي دريايی و بنادر -82
ها خطوط کشيييتهاانی مطاح جهانی که خط مسيييتقهم بع  از تحايم

اياان را تاك کادن . ها همسييو شيي ن  واياان داشييتن ، به ها دلهل با تحايمبه
 با اانايفورواردري و المللی بهن نقل و حمل حاکت، مجموعه نايبا مقابله بااي
ب اع هات ا نگ کاام وتالش، عمل تافه هه يا اسييي ج د بارگهاي و تخل  در را م

اين مسيييأله هزينه انجام دادن . بهشيييتا هايهزينه با البته و ديیا کشيييورهاي
مضييياعفی را به کشيييور و ملت تحمهل کاد که درصيييورت باچه   شييي ن 

مللی الهاي بهنهم کشتیاين مسأله باطاف خواه  ش  و با ورود مستقهاتحايم
اياان، عمال منجا به کاهش قهمت تمام شيي   حمل خواه  شيي  و آثار به بنادر

مثبت آن به طبع با چاخه اقتصيياد کشييور بهش از پهش نمايان خواه  شيي  و 
ن   فافهتقطعا در کار آي به  نادر در دوران تحايم مج دا  هاي خالی باخی ب

 گافته خواه  ش . 
 

 هاهاي بندري پس از رفع تحريمفعالیت گذاري درسرمايه -83
ها بسييهار توان  پس از رفع تحايمهمچنهن از ديیا موضييوعاتی که می

هاي بن ري و دريايی گذاري در فعالهتمورد توجه قاار گهاد مسيييأله سيييامايه
شاکت سألهتوسط افااد و  ست. م هاي اي که قبل از وضع تحايمهاي خارجی ا

ها به طور کلی از بود اما پس از وضييع تحايماقتصييادي در حال شييكل گهاي 
دانهم جذب سامايه خارجی بهتاين نوع دستور کار خارج ش . همانطور که می
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شود منابع مالی هاي بزرگ و زيا ساختی است که موج  میتأمهن مالی پاو  
 هماا  فن آوري روز جهان وارد کشور شود. 
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 ايران بنادر مناطق ويژه اقتصادي -84
 شهه  رجايی 
  ) امام خمهنی )ر 
 امها آباد 
 بوشها 
 نوشها 
 آستارا 

 
 بندر شهید رجايی -85

شهه  رجايی، با باخورداري از موقعهت منحصا به فاد  مجتمع بن ري 

جغاافهايی در نزديكتاين نقطه به تنیه هامز و دهانه ورودي خله  فارم، به 

ص صلی تادد بهن قار دلهل فا سها ا شتیله کوتا  از م ن در ها، با قاار گافتاي ک

مال ي ور تاانزيتی شييي حل تالقی کا جنوب، مهمتاين درواز  واردات و  -م

 شود. اياان محسوب میصادرات جمهوري اسالمی

که در نقطه ماکزي نوار سييياحلی جنوب  ن ري  اين مجتمع عظهم ب

کهلومتا ماز دريايی، واقع  300هزار و  2 کشور و در استان هامزگان با بهش از

اين اسييتان و اسييتانهاي شيي  ، به واسييطه قاار داشييتن در جوار صيينايع بزرگ

شقوق مختلف  س   ساختهاي منا توله ي کشور و همچنهن باخورداري از زيا 

حمل و نقل و اتصيييال به شيييبكه بهن المللی را  آهن، هوايی وجاد  تاريخی 

 80ايفا نمود  و با بهش از نعت حمل و نقل راابايشييم، بهشييتاين نقش در صيي

ن ر معاوف جهان از طايق  بادل کاال و مااود   35ب ها ت خط باتا کانتهناي دن

 بازرگانی دارد. 

هكتار وسيييعت، از فافهت  2400مجتمع بن ري شيييهه  رجايی، با 

مهلهون تن کاال در سييال باخوردار اسييت و فافهت بها  من ي از  70پذياش 

ال تاين تامهنله، با در اختهار داشييتن بزرگتاين و پهشييافتهاسييك پسييت 36
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کييانتهناي کشيييور، و پس از افتتيياح فيياز دوم طاح توسيييعييه از فافهييت 

اي از عملهات کانتهنا در سال باخوردار بود  و حجم گستاد  TEU مهلهون8/5

خصييوصيياً محصييوالت فوالدي، فله خشييک، فله مايع و جابجايی کاالي عمومی

 شود. اين بن ر انجام مینفتی خام درهاي فاآورد 

ن ري بعنوان درواز  واردات وصيييادرات و تنظهم  اين مجتمع عظهم ب

ش ن و  سالهاي اخها حاکتی را بااي جهانی  شور، طی  صاد ک کنن   نبض اقت

شتاي از حمل و نقل دريايی و تجارت بهن المللی آغاز کاد  و  سهم به گافتن 

سيياله کشييور،  20منطقه در افق چشييم ان از  ايسييتادن در رتبه اول بنادربااي

هاي با ه ف توسييعه و افزايش کارآيی و تاغه  بخش خصييوصييی بااي بانامه

هزار  ٩اين بن ر به اجاا درآم   که ماحصل آن جذب بهش از گذاري درسامايه

 مهلهارد ريال سامايه بخش خصوصی دراين بن ر بود  است. 

شههاين تالشايدر نتهجه سال ها، بن ر  مهالدي با 2011  رجايی در 

پله صييعود از  28بن ر مهم دنها با  3500درصيي ، در مهان  46رشيي ي معادل 

اين بن ر، طاح توسييعه و دسييت يافته اسييت. نقطه آغاز 44به رتبه  72رتبه 

هاي ج ي  اين مجتمع به منظور اح اث اسكلههاي دوم و سومتكمهل حوضچه

هزار تن  150دهی شيييناورهاي با فافهت  متا بااي پهلو 17با آبخور ح ود 

 بود  است. 

هكتاراز اراضی واقع در شمال بن ر شهه  رجايی و ارتقاء  2400الحاق 

ساحت بن ر به  ش ن امكان 4800م ستهک هكتار و فااهم  شها لج ايجاد يک 

بن ري بااي بسييط و توسييعه صييادرات مج د و ارائه خ مات ارزش افزود  از 

اين بن ر به جمع بنادر نسيييل ال انجام بااي پهوسيييتنمهمتاين اق امات در ح

صادي بن ر آين  سوم جهان بود  و با اجااي آن در اي نزديک، منطقه ويژ  اقت

صادملی و توزيع کاال در  شكوفايی اقت شمن تاين نقش را در  شهه  رجايی، ارز

   .ايفا خواه  نمودمنطقه
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 بندر امام خمینی )ره( -86
 مااکز صنعتی و جمعهتی کشور تاين بن ر جنوبی بهنزديک 
 تاين پل ارتباطی با کشييورهاي عااق، تاکهه، حوز  کوتاهتاين و مطمئن

 قفقاز و اروپاي شاقی
 اي، ريلی و هوايیاي جاد هاي مناس  پسكاانهبها  من  از پتانسهل 
  هاي اصلی تاانزيتی و را  آهن سااساي کشوراتصال به شبكه را 
  و  100، 18شييها، آبادان و اهواز در فواصييل هاي ماهنزديكی به فاودگا

 کهلومتاي 110
  س شورهاي حوز  خله  منا شهپ کاال به ک شور جهت تاان تاين بن ر ک

 فارم
 هاي الزم به منظور توسعه صادرات مج د کاالباخورداري از پتانسهل 
  نقش مسثا در اقتصيياد ملی و تجارت خارجی به عنوان دومهن بن ر مهم

 کشور
 هاي نفتی و هاي اختصيياصييی، کانتهناي، عمومی، فاآورد وجود تامهنال

 مواد مع نی
 هاي کانتهناي پسييت پاناماکس )نسييل قابلهت تخلهه و بارگهاي کشييتی

 هزار تن 150هاي با فافهت چهارم( و کشتی
  بها  من ي از تجههزات پهشافته بن ري و دريايی به منظور ارائه خ مات

 ايمن به کشتی و کاالسايع و
 داري از سهستم تک پنجا باخور (Single Window)  به منظور ارائه

 خ مات متماکز به مشتاي
 سهستم م يايت يكپارچه سهستم بهن المللی  (IMS) باخورداري از  و 

 (ISMS) امنهت اطالعات
 سهستم پاداخت الكتاونهک از طايق سهستم(PSPOS) 
 باخورداري از سامانه هوشمن  حواله ي الكتاونهكی کامهون (ETT) 
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 بندر امیرآباد -87

بنادر و دريانوردي و منطقه ويژ  اقتصييادي امهااباد در شيياق اسييتان 

 22/53کهلومتاي ماکز اسييتان با مختصييات جغاافهايی 51مازن ران و فاصييله 

ساختمانی 41/36شاقی و  سال شمالی قاار دارد، عملهات   1375اين بن ر از 

ستع ادهاي بالقو  از با توجه به موقعهت م 1376آغاز گادي  و در سال  متاز و ا

سييوي شييوراي عالی مناطق ازاد بعنوان منطقه ويژ  معافی گادي ، فافهتهاي 

مهلهون تن بود  و بااي فاز نهايی با فافهت  5/6اين بن ر در فاز اول عملهاتی

 مهلهون تن طااحی ش   است.  18

  
 بندر بوشهر -88

ي ر  يى در بوشها بن يه منته  کوچك ر نسبتا اى جزيا  شبه شمال اله

صات به اى نقطه در فارم خله  سواحل ، شمالى دقهقه 58 و درجه 28 مخت

س ش   واقع شاقى دقهقه 50 و درجه50 کهلومتا  14اين شبه جزيا  ت طولا

ش . لنیاگا  خارجى شاقى و  50 43اين بن ر در موقعهت مى با  28 58طول 

شمالى قاار دارد. عمق آب در لنیاگا  خارجى ش  که از م 10،8عاض  تا مى با

متا به لنیاگا  داخلى و از لنیاگا  داخلى  ٩200طايق کانال خارجى به طول 

متا به خور سلطانى و اسكله بن ر بوشها  3٩00به وسهله کانال داخلى به طول 

نال بهاونی  کا به خور پودر منتهى مهیادد. عاض کف  جا  متا و 150و از آن

 متا مى باش .  140کانال داخلی تا 

  
 بندر نوشهر -89

ادار  کل بنادر و دريانوردي استان مازن ران به ماکزيت بن ر نوشها، با 

دارا بودن دو بن ر تجاري)نوشها و فاي ونكنار( ضمن فعالهت در زمهنه تخلهه و 

بارگهاي کاالهاي تجاري و نفتی، متولی اجااي وفايف حاکمهتی سازمان بنادر 
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فت و فا يانوردي در اما ح ياو در يايی، ايمنی در جات در نوردي، تجسيييس ون

ستم سه ست دريايی و مقابله با باقااري  هاي مخابااتی دريايی، حفظ محهط زي

آلودگی دريا، رعايت و اعمال کنوانسهونهاي بهن المللی در م يايت امور بن ري 

سنامهو دريايی، ص ور گواههنامه شنا شناورهاي تجاري و  ستیی  شاي هاي هاي 

  . باشهاي مابوطه میلهه شناورها و ارائه گواههنامهدريانوردي، ثبت بازرسی ک

سال سابقه با ورود نخستهن کشتی تجاري  70بن ر نوشها با بهش از 

حامل قطعات و ماشيييهن آالت کارخانه ذوب آهن کاج را  ان ازي گادي . بن ر 

هاي تجاري و خ ماتی و هكتار و دارا بودن اسيييكله 45نوشيييها با مسييياحت 

س   شكی و دريايی با عمق تجههزاتی منا سط  5/5خ ساالنه به طور متو متا، 

 باش . فاون  کشتی از کشورهاي حوز  درياي خزر می 500پذيااي

آين   نزديک به اين بن ر درهايبا توجه به بازسييازي و توسييعه اسييكله

هايی با فافهت اين اما امكان ورود کشتیمتا دست خواه  يافت که 5/6عمق 

ي .یباالتا را فااهم م ما کاال اعم از عمومی، ن مات انواع  خ  نائی  ن ر توا اين ب

کاالي عمومی له، موادنفتی،  هاو لن کانتهناي، ف ناور به شييي ها، آب رسيييانی 

نیه اري و پادازش کاال را دارد و امكان بها  باداري تجار و سيييامايه گذاران 

ااهم فبخش خصوصی از مزايا و تسههالت ناشی از قانون مناطق ويژ  اقتصادي 

 گادي . 

  
 بندر آستارا -90

اين بن ر گادد. ه ف از ساختبامی 1375ساخت بن ر آستارا به سال 

سام سافاي بود و با ا صهادي، تجاري و م ساخت بن ر  اين در طاح اولهه آن، 

بايسييت دو حوضييچه مجزا که يک حوضييچه بااي بخش صييهادي، و طاح می

ضچه ديیا بااي ديیا کارباي ساخته میحو ضچه ش  ها  در حالهكه فقط حو

هاي شييهالتی اول يعنی بخش صييهادي آن سيياخته شيي  و جهت انجام فعالهت
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مورد بها  باداري قاار گافت و موج شييكن مابوط حوضييچه دوم بطور ناقص و 

 نهمه کار  رها گادي . 

پس از انقااض ماههان کهلكا، فعالهتهاي شيييهالتی نهز متوقف و بن ر  

 ر متاوکه مب ل گادي  و سامايه سنیهنی که از صهادي آستارا عمال به يک بن

ها، پسييكاانه، کشييور صيياف اح اث موج شييكنها، اسييكلهمحل بودجه عمومی

سييياختمانها، الياوبی و غها  شييي   بود بال اسيييتفاد  مان  و صيييافا به مكان 

هاي نهاوي دريايی مب ل گادي . با توجه به موقعهت مناسيي  پهلوگهاي ناوچه

ستارا ب شاقی و جغاافهايی آ ستانهاي زنجان، آذربايجان )  ه لحاظ نزديكی به ا

و اردبهل از يكسيييو و تفكا نقش بن ر در توسيييعه شيييهاي در اذهان  (غابی

از جمله داليلی بود که ضاورت احهاء مج د بن ر را در  مسئولهن از سوي ديیا

 نمود.  تش ي  مسافاي -هاي تجاريقال  انجام فعالهت
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 فصل يازدهم:

 

 گذاري اقتصاديهاي سرمايهرصتف 

 در بنادر ايران 
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گذاري در منطقه ويژه اقتصادي هاي سرمايهفرصت -91

 بندر شهید رجايی
  ايجاد مااکز ارائه کنن   خ مات ارزش افزود 
 بسط و توسعه صادرات مج د 
 جذب و توسعه تاانشهپ 
 هاي لجستهک کاال و کانتهنااح اث سهلوي غالت اح اث پايانه 
  اث سادخانه و نیه اري کاالهاي فاس ش نیاح 
 اح اث مخازن جهت عملهات بانكاينگ 
  هاي نفتیاح اث مخازن جهت صادرات، تاانزيت و سوآپ فاآورد 
 هادريافت و پادازش مواد زائ  کشتی 
 اح اث مجتمع تأمهن آذوقه و ت ارکات به شناورها 
 هاي خوراکیاح اث مخازن روغن 
  آب شهاين کن و نهاوگا  باقاح اث و بها  باداري از 

  
گذاري در منطقه ويژه اقتصادي هاي سرمايهفرصت -92

 (بندر امام خمینی)ره
 اح اث ماکز لجستهک کانتهنا (ICD) 
 سازي، تعمهاات و صنايع وابستهاح اث صنايع کشتی 
 صنايع توله  قطعات، مونتا  و توله  خودرو 
 صنايع پايهن دستی پتاوشهمی 
 ستهکارخانه توله  ملزوما بن ي و حمل کاال )جامبوبگ، پالت( ت ب

 ايجاد مااکز تفايحی دريايیو
 سييازي و ايجاد صيينايع وابسييته به حمل و نقل ريلی نظها واگن

 مونتا  لوکوموتهو 
 توسعه داك ساسا  بن ر امام)ر ( و افزايش فافهت 
  هزارتن 300اح اث تامهنال غالت با فافهت  
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 آزاد بندر انزلی گذاري در منطقههاي سرمايهفرصت -93
 هاايجاد مجتمع تعمهاات و ساخت کشتی 
  سييياخت مخازن نیه اري و ذخها  سيييوخت و خط لوله انتقال

 مواد مايع و صنايع پايهن دستی مواد نفتی
 خاي  کشتی مسافاي و بها  باداري از تامهنال مسافاي 
 ساخت انبار ساپوشه   بااي نیه اري کاالي عمومی 
 ساخت سهلوي غالت 

  
 گذاري در بندر چابهارهاي سرمايهفرصت -94

 اح اث انبار 
 اح اث سهلو غالت 
 هاي صادراتیاح اث پايانه 
 اح اث مخازن نیه اري روغن خوراکی 
 هاسوخت رسانی و خ مات کتاينگ به کشتی 
 مشارکت در اجااي طاح و توسعه بن ر چابهار 

 

در منطقه ويژه اقتصادي  گذاريسرمايههاي فرصت -95

 بندر امیر آباد
 هاي تاانزيتی سوختح اث مخازن و فعالهتا 
 هاي ماتبط با صنايع فوالدفعالهت 
 هاي ماتبط با صنايع چوب وکاغذفعالهت 
 ايجاد پايانه صادراتی مواد نفتی 
 اح اث سهلو غالت 
 اح اث نهاوگا  و توله  باق 
  تاسهسات جمع آوري و تصفهه مواد زائ 
 مات آذوقه رسانی هاي مشابه، ارائه خت ارکات ناوگان و فعالهت 

 و آب رسانی
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 خرمشهر بندر درگذاري هاي سرمايهفرصت -96
 ارائه خ مات تاانزيت کاال به عااق 
 استقاار ماکز ذخها  و توزيع کاالهاي وارداتی 
  صنايع بسته بن ي و مونتا 
 اح اث سادخانه وانبارداري بااي نیه اري و پادازش کاال 
  به منظور تاانزيت ارائه خ مات ماتبط با کشيييتی اح اث مخازن

 مواد نفتی
 استقاار ماکز لجستهک نفتی دريايی 
 ارائه خ مات تفايحی و سهاحتی دريايی 

  
گذاري در منطقه ويژه اقتصادي هاي سرمايهفرصت -97

 بندر نوشهر
 هاي تجاري و نفتیساخت اسكله 
 ساخت انبارهاي روباز و ساپوشه   و حوضچه دوم بن ر 
 ود ايجاد صنايع تب يلی و ارزش افز 
 هاي صييادراتی و سييهلوي اي، پايانهاح اث تاسييهسييات سيياد خانه

 غالت
  شتهبانی ضی پ ساخت زيابناها و روبناهاي ارا شارکت در   200م

 هكتاري
 قابلهت را  ان ازي سفاهاي دريايی و توسعه صنعت توريسم  

  
 گذاري در بندر لنگههاي سرمايهفرصت -98

 حوز  خاورمهانههاي تاانزيتی خودرو به مقص  کشورهاي فعالهت 
  ارائه خ مات آباسيييانی، آذوقه رسيييانی و ت ارکات شيييناورها و

 هاي مشابهفعالهت
 هاي صادراتی مواد مع نی با ورود شناورهاي بزرگتافعالهت 
 هاي مسيييافاي با افزايش ناوگان مسيييافاي و توسيييعه فعالهت

 مسهاهاي ج ي 
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 هاي صادراتی مهو  و تا  بار بصورت يخچالیفعالهت 
 هاي کانتهنايگذاري در استقاار و را  ان ازي فعالهتسامايه 
 تاانزيت سوخت با اولويت مازوت 
  اح اث انبار ساپوشه   ج ي 
  متا 600اح اث اسكله تجاري مسافاي به طول 

  
گذاري در منطقه ويژه اقتصادي هاي سرمايهفرصت -99

 بندر بوشهر
 ح اث و بها  باداري از نهاوگا  باق و سيييهسيييتم ه  آا ب هاي تول

 شهاين
 اي و کانتهنا يخچالیاح اث پايانه صادرات و واردات کاالي سادخانه 
 اح اث پايانه صادرات مشتقات نفتی 
  هاي نفتیاح اث مخازن روغن و فااورد 
   تا ن ي و مون ايجاد خ مات ارزش افزود  نظها پادازش، بسيييته ب

 صنايع سبک
  شها جه 17وجود ستان بو شكن چن  منظور  اح اثی در ا ت موج 

 واگذاري به بخش غها دولتی
  

 بندر توسعهگذاري در طرح هاي سرمايهفرصت -100

 بوشهر()نگین
 ساخت اسكله تامهنال کانتهناي 
 تأمهن تجههزات و ساخت محوطه تامهنال کانتهناي 
 هاي نفتی و مواد مع نیساخت اسكله و تامهنال 
 هاي دپوي مواد مع نیساخت مخازن نفتی، روغن پايه و محوطه 
 و حمايت از سامايه گذار خارجی تشويق  
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 منابع و مأخذ:
 
 تحلهلی خباي، الكتاونهكی نشايه اولهن مسها، (1

 دريايی و بن ري آموزشی و

 کتاب اقتصاد بن ر نوشته وين ك تالی (2
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