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 « شوند بندر هند شركتي مي دوازده» : خبر تحليلي

دوازده بندر دولتي در هند، به روش شركتي مديريت و اداره 

 .خواهند شد

از ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مركز بررسي

، كشور هند در تالش است براي تجديد 3تركيش مريتايم

به بندر دولتي خود را  30راني خود،  حيات صنعت كشتي

با ارائه بودجه . نمايدروش شركتي مديريت و اداره 

اين راهكار ابتكاري  0235 – 0236براي سال  ،0اتحاديه

 -4، آرون جيتلي3به گزارش اكونوميك تايمز. نيز اعالم شد

بنادر بايد به جذب سرمايه »: اعالم كرد -وزير دارايي هند

پرداخته و منابع زميني عظيم بالاستفاده نهفته در خود را 

عنوان شركت و  براي انجام اين كار، بسيار بهتر است كه بنادر بخش دولتي به روش شركتي مدريت شوند و به. «شكوفا سازند

 . تحت قانون شركت ها به فعاليت بپردازند

يكي از  5راگورام. جي، Times of India به نقل از خبرگزاري 

مديريت شركتي بنادر، » :در همين رابطه گفت IIM-A6اساتيد 

تر در فرآيند  راهبردي صحيح است، چرا كه موجب استقالل بيش

نمايد بودجه را افزايش  تصميم گيري خواهد شد و به بنادر كمك مي

تري پيدا كنند و ارزش منابع بندري  شداده، مسئوليت پذيري مالي بي

عالوه بر اين، به موجب بودجه تعيين شده، اين  .«را آشكار سازند

طرح براي دريانوردان هندي فعال در شناورهاي تحت پرچم هند و 

هاي خارجي، مزاياي مالياتي در پي خواهد داشت و موجب  پرچم

درآمد حل خواهد شد اختالفات موجود در خصوص محاسبه ماليات بر 

 .شود

1 Turkish Maritime
2 Union Budget  
3Economic Times 
4   Arun Jaitley 
5 G. Raghuram
6 Indian Institute of Management – Ahmedabad

مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی 
سال دوم، شماره3 ، فروردین1394  

http://www.turkishmaritime.com.tr/india-pushes-for-corporatization-of-its-ports-21963h.htm
http://www.turkishmaritime.com.tr/india-pushes-for-corporatization-of-its-ports-21963h.htm


ها و مطالعات راهبردي  مركز بررسي          4 

هاي مديريت بنادر در دنيا را اعالم و امكان استفاده از اين روش براي  جايگاه روش شركتي كردن بنادر در بين ساير روش

 .تحليل نماييد SWOTبنادر كشور را در قالب آناليز 

تقـــدير شويـــــد       نماييــد تحليـل    كـنيد تـحـقـيـق

 و كلمه 0511 در حداكثر و 0111 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي ديدگاه 01/10/0314 مورخ تاخواهشمند است 

هايي كه خارج از چارچوب  گردد تحليل تاكيد مي .نماييد ارسال masir@pmo.ir الكترونيكي پست آدرس به منبع ذكر با

 برعهده شده ارايه هاي تحليل معنوي مسووليت كليه است ذكر به الزم .شوند ذكر شده يا فاقد منبع باشند، پذيرفته نمي

 . ندارد برعهده رابطه اين در مسووليتي گونه هيچ مركز اين و است گر تحليل

مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی 
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 صرفه جويي هاي مقياس و بنادر متوسط در تركيه

هاي مقياس مورد  بنادر متوسط در تركيه به منظور صرفه جويي

 .گيرند بررسي قرار مي

پورت ها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

كه مشاور يكي از بنادر آزاد  8، حسين آتاي سپاهي اوغلو7تكنولوژي

د بنادر و چگونگي عملكر 3تركيه است، صرفه جويي هاي مقياس

. متوسط در قرن معاصر را با نگاهي تازه مورد بررسي قرار داده است

تجارت زمان با رشد اقتصادي، جهاني شدن و كانتينرسازي در  هم

هاي كانتينربر فوق بزرگ هم  ظرفيت حمل بار كشتي. شود تر مي تر و بيش هاي كانتينربر نيز هر سال بيش ظرفيت كشتي بندري،

. ها باز هم افزايش خواهد يافت رسد كه در آينده ظرفيت اين كشتي رسيده است و به نظر مي TEUهزار  33 اكنون به بيش از

اگرچه رشد ظرفيت گامي بزرگ به سوي حمل و نقل مقادير عظيم بار و كاال است، ولي در ابتدا بايد به كمك قابليت هاي مهندسي 

. هاي بزرگ از ميان برداشته شود هاي موجود براي ساخت كشتي ، محدوديت32فيزيكي

تكنولوژي ساخت كشتي كامال پيشرفته است، با اين وجود براي  

هاي كشتي به ساحل  ها به بنادر مدرن، جرثقيل دهي به كشتي سرويس

محوطه اتوماتيك  هاي عظيم و تجهيزات تر، محوطه تر، عمق آب بيش بزرگ

هاي نسل جديد  بنابراين، بنادر هاب فعلي براي جذب كشتي .نياز است

هاي  كه تحوالت و توسعه جايي از آن. تر هستند نيازمند سرمايه گذاري بيش

هاي حمل و نقل دريايي در تضاد هستند، مفاهيم جديدي  اخير با محدوديت

هاي پر هزينه، مگاهاب ها و شناورهاي مادر كه پارادايم هاي  همچون هاب

و با مفاهيم و تعاريف جديد  كردهبايد تغيير  ،و نقل انبوه هستندحمل 

دهند محموله هاي مبداء به مقصد و  راني ترجيح مي كه بسياري از خطوط كشتي جايي از آن. ظرفيت سازگار و هماهنگ شوند

تر مگا  ثبيت و تحكيم بيشتري توقف كنند، پرواضح است كه اين روند به ت كاالهاي ترانسشيپي را حمل نموده و در بنادر كم

تواند تعيين كننده كيفيت كلي سيستم  با اين حال، كيفيت و تعداد شناورهاي فيدر هنوز هم مي. هاي فعلي منجر خواهد شد هاب

وري توزيع از مولفه هاي مهم  الزم به ذكر است كه كيفيت كلي سيستم حمل و نقل و بهره. وري توزيع باشد حمل و نقل و بهره

طور كلي، با افزايش اندازه شناورها و رواج شناورهاي بسيار  به.  ترانشيپمنت در ميان هاب هاي بزرگ و بنادر متوسط استعمليات 

 .     تري را در حمل و جابجايي كااليي ايفا مي نمايند بزرگ، بنادر و شناورهاي فيدر بيش از بيش اهميت يافته و نقش پررنگ

7  Port Technology 
8 Hüseyin Sipahioglu
9 Economies of Scale: نقليههاي ناشي از تناسب حجم بار يا مسافر با اندازه وسيله  صرفه جويي
10 physical engineering capabilities
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 انال سوئزهاي ك بندر دوربان در كمين كشتي

 .شود ظرفيت بندر دوربان چند برابر مي

، بندر دوربان واقع در آفريقاي جنوبي، در تالش 33اسمارت ويكي توديها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

هاي  پروژه حفاري را آغاز نموده تا ظرفيت خود را سه برابر نمايد و به كشتييك هاي عبوري از كانال سوئز،  براي جذب كشتي

آفريقاي در  Transit SOC كه مدير اجرايي شركت حمل و نقل 30مك دونالد–مارك گرگ.  كانتينربر بزرگ خدمات رساني كند

با ساخت شناورهاي بزرگ كه به خدمات تخصصي بنادر عميق نياز دارند، ترافيك دريايي جهاني روز به »: جنوبي است، اظهار نمود

 . «يابد تري مي روز اهميت بيش

. «وئز خواهد بودتر از عبور از كانال س بسيار مقرون به صرفه 33براي شناورهاي كانتينربر بزرگ و مدرن، دور زدن دماغه»: وي افزود

به پايان  0205شود كه فاز اول تا سال  بيني مي آغاز شده و پيش 0230الزم به ذكر است كه كار اليروبي در بندر دوربان در سال 

ميليارد دالر به اقتصاد آفريقاي جنوبي  4/3و به نقل از گرگ مك دونالد، توسعه اين بندر حداقل  34به گزارش بلومبرگ.  برسد

 . نمود كمك خواهد

11 Smart Wiki Today 
12Mark Gregg – McDonald 
13 Cape
14 Bloomberg 
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ميليون كانتينر در بندر بوسان  01جابجايي 

 .يابد اين بندر افزايش مي عمليات كانتينري بيني كرد كه ميزان رشد بندر بوسان پيش

واقع در كره جنوبي در پي  36(BPA)، اداره بندر بوسان 35يماريتبيرد منقل از ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مركز بررسي

  .  اين بندر افزايش خواهد يافت عمليات كانتينري ميزان رشد 0235پيش بيني كرده است كه در سال  0234هاي سال  موفقيت

كه باالترين ركورد (  TEUميليون 38/ 678)خبر داد  0234سابقه حجم عمليات كانتينري در سال  اداره بندر بوسان از افزايش بي

 678/38از اين . است 0233درصد افزايش نسبت به سال  5/ 6حجم عملياتي مذكور مبين . يخ اين بندر بوده استدر تار

TEUميليون  40/3و ( درصد افزايش نسبت به سال قبل 6/3بيش از )به بار محلي    TEUميليون  3/ 05، حدود   TEUميليون

اولين بار است كه حجم اين الزم به ذكر است، . شود مربوط مي( ال قبلدرصد افزايش نسبت به س 7/ 7بيش از )به بار ترانشيپي 

 .  بار ترانشيپي از بار محلي پيشي گرفته است

با ) 38تحت بهره برداري قرار دارند و حمل و نقل بار در پارك لجستيك شمالي 37اسكله در بندر جديد بوسان 00هم اكنون 

اداره بندر بوسان در    .شود انجام مي( ميليون متر مربع 48/0با مساحت ) 33ربيو پارك لجستيك غ( ميليون متر مربع 7/3مساحت 

ميليون متر مربع ديگر بر مساحت تاسيسات لجستيكي در محوطه جنوبي و غربي  33/3نظر دارد هشت اسكله جديد بسازد و 

 .بيافزايد

 00، بوسان را به بندر توقف(03م اس سي اسكارو ا 02مرسك مك كين مولر)هاي كانتينربر جهان  ترين كشتي دو فروند از بزرگ

ثابت شد كه « سيستم شبيه ساز ورود به بندر» با استفاده از يك . گيرند طور مرتب در آن پهلو مي اصلي خود مبدل نموده اند و به

جزيره كوچك و عالوه براين، كارهاي عمراني براي حذف يك . امن است 03هاي كانتينربر ورود به اين بندر براي اين ابر كشتي

 . شناورهاي بزرگ خواهد بود براي ايمني هميشگي اين اقدامات تضمين كننده. متري در دست اقدام است 37اليروبي تا عمق 

اين رقم بياتگر افزايش ده درصدي . هزار مسافر خدمات ارايه داد 052كشتي كروز و  332به بندر بوسان ،  0234در سال  

نام  Quantum of the Seasكه    هزار تني خط كروز رويال كاراييب 362در سال جاري نيز كشتي . است 0233نسبت به سال

 .بوسان پهلو گرفتبندر ترين كشتي كروز اين منطقه است، در  دارد و بزرگ

15 Baird Maritime
16 Busan Port Authority 
17 Busan New Port
18 Northern Logistic Park
19 Western Logistic Park  
20 Mearsk McKinney MØller 
21 MSC Oscar 
22 Port of Call: راني بندر واقع در مسير كشتي
23ULCC 
24 Royal  Caribbean  Cruise Line 
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 السير دوكانه سوز در اروپا اخت يك فروند كشتي فري سريعس

 .قرارداد بستنددر اروپا ( LNG)السير دوكانه سوز  دو شركت استونيايي و فنالندي براي ساخت يك فروند كشتي فري سريع

و شركت  06راني استونيايي تالينك ، شركت كشتي05خبرگزاري تالينكها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

مسير  03سوز براي عمليات شاتل ر دوگانهسريع السي 08قرارداد ساخت يك كشتي فري 07كشتي سازي فنالندي مايرتوركو

تناژ . مسافر ظرفيت خواهد داشت 0822متر طول و  030اين كشتي دوگانه سوز در حدود . را امضاء نمودند 33هلسينكي -32تالين

 . گره دريايي خواهد بود 07تن و سرعت آن  هزار 43ناخالص اين كشتي 

 و در اوايلشد خواهد ميليون دالر در كارخانه كشتي سازي ماير توركو ساخته  057اي در حدود  اين فري سريع السير با هزينه

و از  كرداستفاده خواهد  LNGو از سوخت  است 30دوستدار محيط زيست، اين شناور جديد. آماده تحويل خواهد بود 0237 سال

سازندگان اين . كند ميپيروي ( از جمله دريايي بالتيك) 33مقررات جديد انتشار گازهاي گلخانه اي در مناطق اروپا و آسياي مركزي

شكل بدنه اين شناور، مقاومت در برابر جريان را به حداقل رسانده و عمليات كارآمد كشتي در يخ و شرايط  كه كشتي اميدوارند

، در هنگام طراحي اين فري سريع السير نسل جديد، گردش سريع و كارآمد بار در بنادر مد همچنين .زمستاني را تضمين نمايد

درصد از كل هزينه در طول دوره ساخت و مابقي در  02اين قرارداد،  الزم به ذكر است كه به موجب. نظر قرارداده شده است

 . هنگام تحويل شناور پرداخت خواهد شد

25 Tallink Press Releases   
26 Tallink  
27 Meyer Turku 
28 Ferry :شناوري بدون محل خواب است و براي حمل مسافر يا وسيله نقليه يا بار در مسافت كوتاه استفاده مي شود  كه فرابر
29 Shuttle Operation :عمليات رفت و برگشت 
30 Tallinn  
31 Helsinki  
32 Environment friendly vessel 
33 Europe and Central Asia (ECA) 
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TEUهزار  01كشتي كانتينربر فوق بزرگ با ظرفيت بيش از  4ساخت 

و شركت  34سازي صنايع سنگين سامسونگ  يارد كشتي

قرارداد ساخت چهار  35كا. اس. ميتسويي او راني كشتي

 . بزرگ را امضا كردند  كانتينربر فوق

ها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

سازي   سابقه، يارد كشتي در اقدامي بي ،36پورت تكنولوژي

ميتسويي  راني با شركت كشتيصنايع سنگين سامسونگ 

بزرگ با ظرفيت  براي ساخت چهار كانتينربر فوق كا. اس. او

02352 TEU هزينه ساخت اين چهار . قرارداد منعقد نمود

 .ميليون دالر برآورد شده است  6/633كشتي تقريبا 

ايماباري براي ساخت دو كشتي كانتينربر ديگر  تشركبا   نامه اي بلندمدت نيز وجود دارد كه شامل انعقاد تفاهم عالوه بر اين، برنامه

ها در حالت خالي  را دارا هستند و آبخور آن LNGها توانايي سازگاري با سوخت  اين كشتي. باشد مي TEU 02352با ظرفيت 

 .متر است 36متر و در حالت پر برابر با  5/34برابر 

ترين  اين شش كشتي در حال حاضر بزرگ

داده شده در سطح جهان هايي سفارش  كشتي

 33شركت كشتي سازي ايماباري با ساخت . هستند

، ركورد قبلي TEU02222  با ظرفيت 37مگاشيپ

 . جهان را نيز از آن خود نموده بود

اي مهم و جهاني  ها به مساله قابل توجه است مگاشيپ

اند و بنادر ساحل غربي ايالت متحده در  تبديل شده

منظور  ظرفيت مازاد به تالش براي سازگاري و ايجاد

 . پذيرش و پهلودهي به اين شناورها هستند

34 Samsung Heavy Industries
35   Mitsui O.S.K
36 Port Technology 
37 Mega ship :هاي فوق بزرگ  كشتي
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 ترين شناوري كه تا كنون از رودخانه تايمز عبور كرده است بزرگ مونكبو مرسك ، 

از رودخانه تايمز  TEUهزار  38يك كشتي با ظرفيت 

 . عبور كرد

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مركز بررسي

كه يك  33، مونكبو مرسك38نيوز مريتايمورلد نقل از 

هزار  81با ظرفيت  42اي –كشتي كانتينربر تريپل

TEU ترين شناوري است كه تاكنون  ، بزرگاست

 . روي رودخانه تايمز حركت كرده است

اين كشتي پس از عبور از رودخانه تايمز، در 

پهلو   DP World London Gatewayترمينال

چهار )متر  333اين كشتي كانتينربر با طول . گرفت

 335متر و ظرفيت  62، عرض (برابر طول زمين فوتبال

 .غرب مرسك بهره برداري مي شود –ترين شناورهاي كانتينربر جهان است و در شبكه جديد شرق  رگهزار تن، يكي از بز

الزم به . لنگر انداخت DP World Landon Gateway ترمينالدر  0235فوريه  06دقيقه  7:42مونكبو مرسك  در ساعت 

 . ترين پارك لجستيك اروپا قرارداد ذكر است كه اين بندر در مجاورت بزرگ

. ، در اين بندر پهلو گرفت DP World London Gatewayبه  43اين كشتي درست چند هفته بعد از ورود كشتي اديت مرسك

 .باشد كه از رودخانه تايمز عبور كرده است ترين شناوري مي متر طول، ركورد قبلي  بزرگ 366اديت مرسك با 

ورود اين شناور ركورد و نقطه عطفي ديگر »: خاطر نشان ساختDP World London Gateway، مدير اجرايي 40سيمون مور

توانيم پذيراي  با پهلودهي به مونكبو مرسك، بار ديگر نشان داديم كه مي. استDP World London Gateway براي 

 .«هاي كانتينربر جهان باشيم ترين كشتي بزرگ

38 World Maritime News 
39 Munkebo Mearsk  
40 Triple-E
41 Edith Mearsk 
42 Simon Moore 
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 43ها گاهلنگر و بنادر المللي بين هامبورگ ميزبان همايش بندري انجمن

ها در بندر  المللي بنادر و لنگرگاه همايش بندري انجمن بين

 .شود هامبورگ برگزار مي

ها و مطالعات راهبردي و به نقل از   به گزارش مركز بررسي 

ها  لنگرگاه و بنادر المللي بين ، انجمن44تودي درگينگ

(  (IAPH بندر »، همايش بنادر جهان را با محوريت

. برگزار خواهد نمود« هوشمند

در شهر هامبورگ  0235ژوئن  3-5اين همايش در مورخ 

آلمان برگزار خواهد شد و نمايندگاني از سراسر جهان براي 

گرد « مديريت هوشمندانه بندر»و باالخص  47«تغييرات جوي»و  46«جهاني شدن»بحث و گفتگو درخصوص موضوعاتي همچون 

. هم جمع خواهند شد

ها و  توان به افزايش اندازه كشتي ، از جمله موضوعات مورد بحث در اين همايش مي48به نقل از مجله حمل و نقل آمريكا

 . شاره كردا 43ها ها در هنگام سرويس دهي به  مگاشيپ هاي بنادر و ترمينال چالش

وي در سخنراني خود در خصوص . از جمله سخنران هاي اين همايش خواهد بود -مدير عامل اداره بندر هامبورگ – 52ينس ماير

هاي تحت پشتيباني فناوري اطالعات بر روي كارايي و اثر بخشي فرآيندهاي لجستيكي و  چگونگي اثر گذاري زير ساخت

 . اقتصادي، صحبت خواهد كرد

در . پاسخ خواهند داد« يك بندر هوشمند»نمايندگان استكهلم و والنسيا به پرسش هاي موجود در خصوص عناصر تشكيل دهنده 

 .راني كروز مورد بررسي قرار خواهد گرفت روز آخر اين همايش، مساله كيفيت هوا در بنادر، قوانين و مقررات بندر و كشتي

43 International Association of Ports and Harbors (IAPH) 
44 Dredging Today 
45 IAPH World Ports Conference 
46 Globalization 
47 Climate Change
48 American Journal of Transportation
49 Mega Ships 
50Jens Meier 
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 جيزان سرمايه گذاري وسيع عربستان سعودي در

ميليارد  32عربستان سعودي در شهر اقتصادي جيزان 

 .كند دالر سرمايه گذاري مي

ها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

، مقامات عربستان سعودي 53پورت فاينانس اينترنشنال

ميليارد دالر روي توسعه بندر و كارخانه  32قصد دارند 

سرمايه  50(JEC)زان سازي در شهر اقتصادي جي كشتي

 .گذاري كنند

Eyad Al-Aukeli –  مشاور وزارت تجارت و صنايع

در گفتگو با آژانس خبري محلي عرب  –عربستان سعودي

اين بندر . ميليارد دالر هزينه خواهد داشت 32ساخت بندر در شهر اقتصادي جيزان، پروژه عظيمي است كه »: اظهار داشت 53نيوز

. «ليد شده در شهر صنعتي جيزان به آفريقا و ساير بازار ها را تسهيل مي نمايدصادرات محصوالت تو ،جديد

مقامات رسمي عربستان تمايل دارند . گذاري دو روزه برگزار شد گذاران به اين پروژه، يك نشست سرمايه براي جذب سرمايه

الملل در  مدير روابط بين،  54مد بن ناصرهاي چيني را به اين پروژه جذب كنند و به همين منظور شاهزاده تركي بن مح شركت

 . وزارت تجارت و صنايع عربستان با سفير چين براي بحث و گفتگو در خصوص مشاركت چين در اين پروژه مالقات نمود

هدف از اين پروژه، توسعه صنايع انرژي . ميليارد دالري شهر اقتصادي جيزان است 75اين پروژه بندري بخشي از برنامه توسعه 

 .باشد توليدي كشور عربستان ميو 

اي سرشار از  كيلومتري شهر جيزان كه منطقه 72كيلومتر مربع مساحت دارد و در فاصله  326شهر اقتصادي جيزان، گفتني است، 

 .سازي و يك هتل نيز خواهد بود اين پروژه بندري شامل تاسيس يك كارخانه كشتي. منابع طبيعي مي باشد، واقع شده است

51 Port Finance International 
52 Jazan Economic City 
53 Arab News
54 Prince Turki bin Mohammad bin Nasser
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 برداري از اولين بندر خشك در عمانبهره 

برداري از اولين بندر خشك در  دولت عمان، مقدمات بهره

 .اين كشور را آغاز كرد

ها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

دولت عمان مقدمات اجاره، بهره برداري  ،55بانكر پورتز نيوز

و مديريت اولين بندر خشك اين كشور را آماده نموده 

بتيناه جنوبي  اين پروژه كه در منطقه لجستيك ال . است

(SABLA)56 اي  واقع شده است، عمان را به دروازه

لجستيك براي منطقه خليج فارس و خاور ميانه تبديل 

 .خواهد كرد

 -مدير پروژه اين طرح - 57احمد بن سعيد االذكوي

در سال جاري، پس از برگزاري »: خاطرنشان ساخت

برداري از اين تاسيسات بندري  مناقصه، مجوز اجاره و بهره

الزم به ذكر است كه . «خواهد شدبه برنده مناقصه اعطا 

 35مهلت تكميل و ارسال فرم هاي شركت در مناقصه تا 

هكتار  302اين بندر خشك  .  فوريه سال جاري بوده است

مساحت خواهد داشت و عمان را به دروازه اي لجستيك 

 .براي منطقه خليج فارس و خاور ميانه تبديل خواهد نمود

 -اين بندر خشك با ارايه خدمات گمركي، برخورداري از ظرفيت كافي و اتصال به بزرگراه مسقط»: ذكوي در ادامه اظهار داشتالا

، پاسخگوي نيازهاي فرستندگان كاال و تامين كنندگان خدمات (PGCC)1 بتيناه و خط آهن شوراي همكاري خليج فارس 

 . «لجستيك خواهد بود

ها و  ساختمان هاي اداري، مراكز ارايه خدمات كاميوني، رستورانمانند )مرحله اول كار شامل تاسيسات پشتيباني لجستيك 

 .باشد نيز مي( فضاهاي اداري

55 Bunker Ports News 
56 South Al-Batinah Logistics Area
57Ahmad bin Said Al-Azkawi 

58Persian Gulf Cooperation Council Railway
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 گذاري مصر در پورت سعيد سرمايه

گذاري  ميليون دالر سرمايه 722ورت سعيد ها در پ مصري

 .كنند مي

پورت ها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

 722 مقامات كشور مصر درصدد هستند ،فاينانس اينترنشنال

واقع )ميليون دالر روي توسعه ترمينال كانتينري در پورت سعيد 

ترمينال كانتينري . گذاري كنند سرمايه( ترانهياي مديدر ساحل در

ترين  واقع در پورت سعيد، شلوغ   (SCCT)كانال سوئز 

 54ترمينال كانتينري مصر است و ظرفيت ساالنه آن در حدود 

با اليروبي اين ترمينال، آبخور آن از . باشد مي TEUميليون 

 .متر افزايش يافته است 5/34به  3/33

است، سال گذشته در گفتگو با آژانس خبري اهرام  ترمينال كانتينري كانال سوئزكه يكي از مسوولين  62سوئليستالرس كخ 

تري داشتيم، از توان عملياتي باالتري نيز  عنوان بخشي از كانال سوئز، اگر ظرفيت پهلودهي بيش به»  :خاطرنشان ساخت 63آنالين

 .«ري ما كاسته استاين محدوديت از انعطاف پذي. برخوردار بوديم

دولت مصر در نظر دارد براي شش پروژه مطرح شده در انجمن 

يكي . گذاري كند ميليارد دالر سرمايه 5/0اقتصادي شرم الشيخ، 

. از اين شش پروژه، توسعه ترمينال كانتينري پورت سعيد است

سخنا و  ها عبارتند از بزرگراه ارتباطي بين عين ساير اين پروژه

، هايپوليس و شهر نصر 60رو كه قاهره نو راه اتوبوسبزرگ ؛حلوان

دهد؛ پروژه قطار برقي كه رامسيس را به  را به يكديگر ارتباط مي

اي كه  نمايد؛ و پروژه اتوبوس رودخانه مركز شهر قاهره متصل مي

 .  دهد ارتباط مي 64را به شهر ششم دسامبر 63شهر دهم رمضان

59 Suez Canal Container Terminal
60 Lars Koch-Soelyst
61 Ahram Online
62 .عنوان پايتخت جديد مصر احداث شود قاهره نو شهري است كه در نظر است به 
63 10th of Ramadan City
64 6th of October City
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 المللي خدمات ترمينال كانتينريعراق توسط شركت بين بندر توسعه 

به ( ICTSI) المللي خدمات ترمينال كانتينري شركت بين

 .كند تر عراق كمك مي توسعه بيش

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مركز يررسي

المللي خدمات ترمينال  ، شركت بين65يد گلوبالسي تراز 

پس از انجام يك عمليات موفق  ICTSI)  ) كانتينري

القصر، تصميم گرفت  هاي بندر ام تجاري در يكي از اسكله

اي در  سه اسكله 67يك ترمينال سبز 0236تا نيمه سال 

شركت بين المللي خدمات ترمينال . اين بندر افتتاح نمايد

با شركت دولتي بنادر عراق  0234آوريل در  كانتينري

(GCBI)68  يك قرارداد امتياز انحصاري براي ترمينال

واقع در بندر ام القصر، امضا  63(BGT)بصره گيت وي 

 .نمود

معاون ارشد شركت بين المللي خدمات ترمينال كانتينري در امارات متحده عربي، در حاشيه همايش جهاني  72اوله مدسن-هانس

است  فيلد گرين فاز اول اين قرارداد يك ترمينال»: گفت Seatrade Globalدر دبي، در گفتگو با آژانس خبري  73ينرراني ال كشتي

هاي  در اين زمين المللي خدمات ترمينال كانتينري شركت بين. باشد هكتار زمين پشتيباني مي 54متري و  622كه شامل باراندازي 

 .«ساختپشتيباني، باراندازهاي جديد خواهد 

شود، خاطرنشان  اي و زمين پشتيبان آن را نيز شامل مي مدسن با اشاره به اين نكته كه اين قرارداد، تاسيسات تك اسكله

 .«ايم ما در حين ساخت سايت جديد، بهره برداري از بارانداز موجود را نيز آغاز نموده» :ساخت

ر بندر ام القصر واقع شده و به دو جرثقيل گنتري و يك جرتقيل نام دارد و د 02اسكله فعلي ترمينال بصره گيت وي، اسكله 

رسيد كه  TEU 30222به بيش از  02در ماه ژانويه، توان عملياتي اسكله »: مدسن در ادامه افزود. باشد متحرك مجهز مي

. ن كشور خواهيم بودبا بهبود خدمات و زيرساخت، شاهد بازگشت بارهاي عراق به خود اي. شود پيشرفت بسيار خوبي محسوب مي

 . «شود جا مي ها هنوز از طريق كويت و عقبه جابه پرواضح است كه حجم زيادي از اين محموله

65 Seatrade Global
66 International Container Terminal Services, Inc.
67 Greenfield: هستند  ها انجام نشده است اي در آن هايي هستند كه قبال هيچگونه فعاليت عمراني يا توسعه گرين فيلد، سايتمحوطه هاي  و به عبارتي بكر 
68 General Company for Iraqi Ports
69 Basra Gateway Terminal
70 Hans-Ole Madsen
71 Global Liner Shipping Conference
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كل هزينه ساخت . گذاري كرده است ميليون دالر در فاز يك سرمايه 332در حدود  كانتينري ترمينال خدمات المللي بين شركت

المللي خدمات ترمينال كانتينري  گذاري شركت بين ه الزم به ذكر است كه كل سرمايهالبت. ميليون دالر خواهد بود 002ترمينال سبز 

 .ميليون دالر خواهد بود 352القصر برابر با  در ام

تواند يك هاب باشد،  ترين نقطه خليج فارس واقع شده و نمي مدسن با اشاره به اين نكته كه ترمينال بصره گيت وي در شمالي

. شود از اين ترمينال انجام نميي گونه عمليات ترانسشيپ هيچ. است 70وي فقط يك دروازه ينال بصره گيتترم«  :خاطرنشان ساخت

 .«شوند علي به اين ترمينال وارد مي جبلبندر از  73در حال حاضر، كاالها و محموله ها به وسيله فيدرها

رغم  علي»: مدسن در اين رابطه اظهار داشت. مودتوان حسن اتفاق تلقي ن اي خوب و مناسب را مي هاي پس كرانه وجود زيرساخت

 522القصر تا بغداد  از ام. هاي بسياري كه رخ داده، بزرگراهي كه تا بغداد امتداد دارد در شرايط معقول و مناسبي قرار دارد جنگ

 . «قرار دارد ها ساخته شده است و در شرايط بسيار خوبي توسط آلمان 3382اين بزرگراه در دهه . كيلومتر فاصله است

بديهي است كه كار زيادي بايد روي اين خط آهن »: مدسن در اين رابطه گفت. يك خط آهن فعال نيز در اين منطقه وجود دارد

 .«كيلومتري تا بغداد وجود دارد 622-522اما يك كريدور ريلي عالي براي فاصله . انجام شود

پس از تصاحب كامل اين ترمينال در ماه نوامبر، خطوط كانتينربر »: داشت وي اظهار مديرعامل ترمينال بصره گيت 74فيليپ مارشام

 . «ايم جا كرده ايم و بار بسياري را جابه بسياري را جذب نموده

مجددا  CMA-CGMراني  گذاري خط كشتي پس از جنگ، ام القصر كه تنها راه دسترسي عراق به دريا است، از طريق سرمايه

امارات متحده عربي اولين اپراتوري بود كه يك ترمينال اختصاصي در  Gulftainer ت ترمينال اپراتورشرك اندازي شد؛ البته راه

 .اندازي نمود اين بندر راه

هاي  هاي تابعه شركت بين المللي خدمات ترمينال كانتينري است كه اپراتور ترمينال وي يكي از شركت ترمينال بصره گيت

اي  ترين اپراتور بندر در فيليپين است و از شبكه شركت بين المللي خدمات ترمينال كانتينري بزرگ. باشد مي 75كانتينري مشترك

 .باشد كشور در سراسر شش قاره جهان برخوردار مي 03ترمينال در  03متشكل از 

72 Gateway 
73 Feeder 
74 Philip Marsham
75 Common-User Terminal Containers
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 بندرهاي عملياتي - 3فصل  -كتاب اقتصاد بندر

 وين كنت تالي: مولف

 نازنين ساغري: مترجم

 پرويز محسن پور: ويراستار

 مقدمه

ي بااري كاه در    شود كه عمده ي مايع به بندرهايي گفته مي ي خشك و فله ، فله76ي نوين بندرهاي ويژه بار كانتينري، تفكيكي، فله

ي  باار فلاه  ي خشاك و   ي نوين، بار فله بار كانتينري، بارهاي تفكيك شده، بار فله: شود به ترتيب عبارت است از جا مي ها جابه آن

ي مايع كاالهاي خاصي مانند خاودرو، زغاال سانگ و     ي خشك و بار فله ي نوين، بار فله ي حمل بار فله اگر در بندرهاي ويژه. مايع

عالوه بار ا  . ي حمل خودرو، زغال سنگ و نفت نيز ناميده شوند جا شود، ممكن است اين بندرها به ترتيب بندرهاي ويژه نفت جابه

توان بر اساس نوع باار اصالي    ها را مي يك بندر باري، داراي بيش از يك پايانه دريايي باشد، هر كدام از پايانه ين، در صورتي كه

هااي درياايي كاانتينري     تواناد پاياناه   براي مثال، يك بندر كانتينري ماي . شود نيز نامگذاري و تعريف نمود جا مي ها جابه كه در آن

يا پاياناه  )اگر يك بندر باري . بري و ديگري پايانه دريايي نفتي باشد يانه دريايي خودرو ممكن است يكي پا. مختلفي داشته باشد

شود نياز   جا مي ها جابه توان بر اساس نوع بار خاصي كه در آن ها را مي بيش از يك اسكله داشته باشد، هر كدام از اسكله( دريايي

 .تعريف نمود

باراي مثاال، بنادرهاي    )شاوند   هاا تعرياف ماي    مسافربري وارد شده به آن هاي بندرهاي مسافربري بر اساس نوع خاص كشتي

اگار  (. هاي مسافري تفريحي و لنج هستند شود كه محل ورود كشتي مسافربري تفريحي و لنجي به ترتيب به بندرهايي ا طالق مي

تاوان بار اسااس ناوع خااص       ا ماي هاي درياايي ر  يك بندر مسافربري بيش از يك پايانه دريايي داشته باشد، هر كدام از پايانه

هاي دريايي مسافربري تفريحي و  تواند از پايانه براي مثال، يك بندر مسافربري مي. گيرد، توصيف نمود اي كه در آن پهلو مي كشتي

 .لنجي برخوردار باشد

هايي نيز در طراحي تمام  تشود، متفاوت هستند؛ اما شباه جا مي ها جابه اگرچه بندرهاي باري، بر اساس نوع خاص باري كه در آن

هاايي مشااهده    از اين گذشته، در طراحي بندرهاي مسافربري تفريحي و بندرهاي لنجاي نياز شاباهت   . بندرهاي باري وجود دارد

 .شود مي

ويژه جرياان كاانتينري و    به. ارايه شده است( مسافربري)و مسافربري تفريحي ( باربي)در اين بخش، عملكرد بندرهاي كانتينري 

طراحي و تجهيزات بندرهاي كانتينري و مسافربري تفريحي نيز . مات بندري در بندرهاي كانتينري مورد بحث قرار گرفته استخد

76 Neobulk
 .باشد، براي مثال، خودرو، الوار يا ورق آهن شود كه به صورت واحد يا يونيت مي اي از يک كاالي خاص گفته مي ي نوين به محموله نئوبالک يا بار فله
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بنابر ايان، بحاث در خصاوص ياك بنادر      . فرض بر آن است كه يك بندر فقط يك پايانه دريايي دارد. بحث و بررسي شده است

 .رود شمار مي اتي نيز  بهعملياتي، بحث در خصوص يك پايانه دريايي عملي

 بندر كانتينري

براي مثال در شهرهاي رتردام هلند؛ آنتاور  بلژياك؛ هاامبورگ    )اند  بندرهاي كانتينري اغلب در نواحي ساحلي شهرها واقع شده

بل انتقال از ياك  غير قا)شود كه در آن كانتينرهاي غير انتقالي بندر كانتينري به مكاني گفته مي(. آنجلس اياالت متحده آلمان و لس

اي و  آهن، متصديان حمل و نقل جااده  از كشتي پياده شده و به متصديان حمل و نقل داخلي مانند خطوط راه( كشتي به كشتي ديگر

شود و باالعكس،   سپرده مي( اي براي مثال، متصديان حمل و نقل كرانه)هاي ساحلي  هاي داخلي و آب متصديان حمل و نقل در آبراه

 .شوند نيز از يك كشتي به كشتي ديگر انتقال داده مي( قابل انتقال از يك كشتي به كشتي ديگر)ها، كانتينرهاي انتقالي در اين بندر

كناد   تباديل ماي  ( ي فاروش  كاالهاي آمااده )يك بندر كانتينري شبيه يك واحد توليدي است كه مواد خام را به محصوالت نهايي 

اگرچاه كانتينرهاا متحمال    . توان به مواد خاام تشابيه كارد    شوند را مي كه وارد بندر ميكانتينرهايي (. 3332چادوين و ديگران، )

ها ارزش افزوده  شود به آن ها انجام مي شوند، اما عملياتي كه توسط كارگران و تجهيزات بندر روي آن نمي  هيچگونه تغيير فيزيكي

ها و در بعضاي از   هاي ريلي و كاميون ها، واگن كانتينرها از كشتي براي مثال عبارت است از؛ تخليه و بارگيري  اين عمليات،. دهد مي

بنادر كاانتينري را    "محصاوالت نهاايي  "سرانجام، كانتينرهاي بارگيري شاده همچاون   . مواقع تخليه و بارگيري بار از كانتينرها

 .بندر هستند "ظرفيت كانتينري"ي  دهنده كنند و نشان ترك مي( ي كشتي يا متصدي حمل و نقل داخلي بوسيله)

طاور مشاابه،    باه . پاذيرد  شود در يك بندر كانتينري نيز صورت ماي  انجام مي "واحد توليدي"هايي كه در يك  بسياري از فعاليت

همچون كنترل موجودي مواد خام و محصوالت نهايي در واحد توليدي، بندرها نيز بايد موجودي كانتينرهااي ورودي و خروجاي را   

يابد كه با استفاده از يك مقدار معين مواد اوليه حاداكثر   د توليدي در صورتي بهه كارايي در توليد دست مييك واح. كنترل نمايند

يابد كه باا اساتفاده از ياك     به همين ترتيب، يك بندر كانتينري زماني به كارايي در توليد دست مي. محصوالت نهايي را توليد كند

تواند با كاهش مدت زمان توقف كانتينرها در  يك بندر مي. ه بيشينه مقدار ممكن برساندمقدار معين منابع، توان كانتينري خود را ب

يعناي باا كااهش تعاداد دفعاات      . خود را افزايش دهاد   جا نمايد و در نتيجه ظرفيت كانتينري تري را جابه بندر، كانتينرهاي بيش

كه در غير اين صاورت ماورد اساتفاده    )اني و تجهيزات بندري ها در بندر، منابع انس جايي كانتينرها و مدت زمان نگهداري آن جابه

 .يابد امكان پذيرش كانتينرهاي بيشتري را خواهند داشت و در نتيجه ظرفيت كانتينري بندر افزايش مي( گرفتند قرار مي

 جريان كانتينري بندر

/ تخلياه  ( 0پاذيرش،  ( 3: شاوند  بندري روبارو ماي  گردند با چهار فعاليت اصلي  جا مي كانتينرهايي كه در يك بندر كانتينري جابه

شوند و توسط يك متصدي حمال و   كانتينرهاي وارداتي از طريق يك كشتي وارد بندر مي. انبارش( 4اسكان موقت و ( 3بارگيري، 

شتي از بندر گردند؛ كانتينرهاي صادراتي توسط يك متصدي حمل و نقل داخلي به بندر وارد و توسط ك نقل داخلي از بندر خارج مي

 .شوند خارج مي
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. گاردد  ثبت مي( براي مثال، نوع بار)ساعت ورود و اطالعات كانتينر . شود عمليات پذيرش در هنگام ورود كانتينر به بندر انجام مي

مجاددا از   شود، بعد از اين مرحلاه،  ي انبارش بندر قرار داده مي گردد و در ناحيه ي نقليه تخليه مي سپس كانتينر از كشتي يا وسيله

 .ي نقليه ديگر بارگيري شود منظور خروج از بندر روي يك كشتي يا وسيله گردد تا به ي انبارش خارج مي ناحيه

در بيشتر مواقع كاانتينر  . به معناي آماده سازي كانتينر جهت ترك بندر با كشتي است "اسكان موقت"براي يك كانتينر صادراتي 

. و آمااده باراي باارگيري قارار گيارد       شود تا در كنار ديگر كانتينرهاي منتظر ورود كشاتي  مي از انبار به محل اسكان موقت منتقل

هادف  . شوند در محل اسكان موقت چيده مي( به بيان ديگر، طرح بارگيري كشتي)ي بارگيري كشتي  كانتينرها برطبق فرآيند بهينه

نتينرها در بندر و ديگر بندرهاي واقاع در مساير كشاتي و حفا      تواند به حداقل رساندن زمان تخليه و بارگيري كا از اين طرح مي

 .تعادل كشتي باشد

سپس كاميون به سمت ياك منطقاه در بنادر    . ي كاميون وارد دروازه ورود و خروج شود فرض كنيد يك كانتينر صادراتي به وسيله

در صورت استقرار در . سكان موقت قرار داده شودجا كانتينر از روي كاميون برداشته شده و در محل انبارش يا ا حركت كند و در آن

 .محل انبارش، سرانجام به محل استقرار موقت منتقل خواهد شد تا براي بارگيري روي كشتي حمل كننده، منتظر بماند

ي يك جرثقيل  كانتينر به وسيله. اندازد هاي بندر لنگر مي اي كه كانتينر وارداتي روي آن بارگيري شده است در يكي از اسكله كشتي

اين كانتينر يا از محل اسكان . گيرد قرار مي( محل اسكان موقت)ي بندري  شود و در محوطه ساحل از كشتي تخليه مي –به  –دريا 

در صورت اساتقرار در محال   . گردد شود، يا براي خروج از بندر روي يك كاميون بارگيري مي موقت به محل انبارش انتقال داده مي

كاانتينر وارداتاي بنادر را از    . شود ي ريلي بارگيري مي ي نقليه له بعد براي خروج از بندر روي يك كاميون يا وسيلهانبارش، در مرح

 .تغيير دروازه ورود و خروج ترك خواهد كرد

جايي  شاسي تريلري است كه كانتينر هنگام جابه. توان هم روي شاسي قرار داد و هم در محل انبارش روي هم چيد كانتينرها را مي

. شاود  ي دو ديفرانسيلي نيز گفته ماي  ي نقليه انبارش روي شاسي به عمليات انبارش روي وسيله. شود با كاميون روي آن حمل مي

از جنبه زماني ( چينش روي هم)اي  براي متصديان حمل و نقل داخلي و بندر انبارش كانتينرها روي شاسي نسبت به انبارش پشته

اند، رانندگان كااميون ناچاار نيساتند     كه در اين حالت بر خالف زماني كه كانتينرها روي هم چيده شدهويژه  به. داراي مزيت است

. براي قرار گرفتن كانتينر روي شاسي در بندر معطل شوند، زيرا در اين حالت كانتينر از قبل روي شاساي قارار داده شاده اسات    

جويي در زمان براي بندر است، زيرا كانتينرهاا مادت زماان     ي صرفهجويي در زمان براي متصدي حمل و نقل داخلي به معنا صرفه

اگر زمين . ي دو ديفرانسيلي، زمين بر بودن آن است هاي عمليات انبارش روي وسيله نقليه يكي از كاستي. مانند كمتري در انبار مي

 .كند اي استفاده  دهد از روش انبارش پشته قيمت باشد، بندر ترجيح مي بندر كم و يا گران

يكي از مزاياي انباارش  . شوند شود، در محلي كه كانتينرها روي هم چيده مي اي در يك محل معين در بندر انجام مي انبارش پشته

يكي از مشكالت انباارش  . اي آن است كه كانتينرها به فضاي كمتر و در نتيجه زمين كمتري براي انبارش نياز خواهند داشت پشته

اي زمان برتر از انبارش  شود انبارش پشته باشد كه باعث مي و ورود و خروج كانتينرها از محل انبارش مي اي دشواري بازيابي پشته

ساازي كانتينرهاا باه تجهيازات      سازي و پياده بر است، زيرا پشته اي سرمايه همچنين، انبارش پشته. كانتينرها روي شاسي باشد
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كاانتينر انتقاالي باه    . كانتينرهاي وارداتي و صادراتي، كانتينرهاي انتقاالي نياز وجاود دارد   در يك بندر، عالوه بر  .اي نياز دارد ويژه

شاود تاا    شود و سپس در همان بندر روي كشتي ديگري باارگيري ماي   شود كه توسط يك كشتي وارد بندر مي كانتينري گفته مي

هاايي كانتينرهااي    بندري كه باه جاباه   .كند اده نميرهسپار مقصد بعدي خود گردد، در نتيجه از متصديان حمل و نقل داخلي استف

هااي   اين بندرها معموال اساكله . شود پردازد، مركز فعاليت تجاري، بندر اصلي يا بندر ترابري غير مستقيم نيز ناميده مي انتقالي مي

كه تعداد بساياري كاانتينر را بار    هايي  كشتي)دهد  هاي كانتينربر بزرگي را مي ي پهلودهي به كشتي ها اجازه عميقي دارند كه به آن

هااي اقتصاادي انادازه     جاويي  كنند تا بتوانند از صرفه و فقط در تعداد معدودي از بندرها معدود توقف مي( كنند روي خود حمل مي

هاي  لدربين سا. هايي از بندرهاي ترابري غير مستقيم هستند سنگاپور، هنگ كنگ و شانگهاي نمونه. مند شوند در دريا بهره  كشتي

 (. 0226، 77پنفولد)درصد افزوده شد  58، بر تعداد كانتينرهاي انتقالي اروپا و مديترانه 0224تا  0222

از بندرهاي اصلي ياا تراباري غيار    / به ترابري كانتينري به  78نسبت كوچك يا تغذيه كننده هاي به ي كشتي بندرهايي كه به وسيله

گردند  كانتينرهايي كه از بندرهاي انتقالي به بندر تغذيه كننده ارسال مي. شوند اميده ميپردازند، بندرهاي تغذيه كننده ن مستقيم مي

بر خاالف بنادرهاي غيار انتقاالي،     . شوند كانتينرهاي انتقالي هستند، اما در بندرهاي تغذيه كننده به كانتينرهاي وارداتي تبديل مي

در شكل  .هاي ورود و خروج داخلي نيازي ندارند پردازند به دروازه قالي مياي كه فقط به حمل و نقل كانتينرهاي انت بندرهاي انتقالي

بنادرهايي كاه در محال    . گردناد  ارسال ماي  D( تر يا بزرگ)به و از بندر اصلي  Dو  A ،B، كانتينرها از بندرهاي تغذيه كننده 3-3

قارار دارناد از طرياق ياك مساير اصالي        4و  3، 0، 3اند و بندرهايي كه در محال بنادرهاي    واقع شده Dو  A،  B،   Cبندرهاي 

ارسال ( تر يا بزرگ)به و از بندر اصلي  4و  3، 3كانتينرها از بندرهاي . اند قرار دارد به هم وصل شده 0و  Cكانتينربري كه بين بندر 

 .گردند مي

 بندرهاي كانتينري تغذيه كننده و اصلي در دو منطقه بازرگاني( 3-3شكل 

. 3موسسه فناوري بلكينگ، ص : سيستم هاي چند عاملي براي مديريت پايانه كانتينري، كارل اسكرونا، سوئد(. 0226)اي . هنسي، ال: مرجع

77 Penfold
78 Feeder

مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی 
سال دوم، شماره 3، فروردین 1394 



ها و مطالعات راهبردي  مركز بررسي           21 

 طراحي بندر

محوطه ( 5محوطه بارگيري، ( 4بارانداز، ( 3، (پهلوگاه)اسكله ( 0لنگرگاه، ( 3: هاي كلي طراحي بندرهاي كانتينري عبارتند از ويژگي

 .هاي ورود و خروج دروازه( 6انتينري و ك

گردد كه در مجاورت قسامت خشاكي بنادر قارار دارد و      از آب گفته مي( ساخت دست بشر)لنگرگاه به بخش طبيعي و مصنوعي 

 ممكن است در طول مدت لنگراندازي، كشتي منتظر خالي(. راني سواي از مسيرهاي كشتي)توانند در آن لنگر بياندازند  ها مي كشتي

 .شدن اسكله باشد

شود؛  قرار دارد و كشتي براي تخليه و بارگيري در آنجا مستقر مي( سكوي باراندازي)اسكله قسمتي از آب است كه در كنار بارانداز 

شود، بندر بايد تصميم بگيرد كه  وقتي كشتي وارد مي. تواند در اسكله مستقر گردد تر اوقات، در هر مرتبه فقط يك كشتي مي بيش

براي مثال چه تعداد جرثقيل در اختيارش قرار داده )در كدام قسمت اسكله استقرار يابد و چه منابعي در اختيار آن قرار گيرد  كشتي

ها براي تخليه و بارگيري در  قرار دارد و كشتي( يا آبراهه)اي است كه در مجاور لنگرگاه  سازه( يا سكوي باراندازي)بارانداز (. شود

شوند؛ باه   است كه كانتينرها در آن اسكان داده مي( يا سكوي باراندازي)ي بارگيري قسمتي از بارانداز  محوطه. داندازن آن لنگر مي

 .شوند جا جمع مي بيان ديگر، قبل از بارگيري روي كشتي يا بعد از تخليه، در آن

ختلف براي امور اداري، انبارش و برداشات  هاي م ساختمان( 3ي كانتينري از  محوطه. ي كانتينري داخلي بارانداز قرار دارد محوطه

زمين براي ( 3ي كاميون و انواع مختلف تجهيزات انبار و  جايي كانتينرها در بندر به وسيله شاهراه و گذرگاه براي جابه( 0كانتينرها، 

موجود در بندر بستگي ي كانتينري به مقدار زمين  نوع طراحي محوطه. ها و تجهيزات، تشكيل شده است انبارش، كانتينرها، شاسي

اي خواهد بود؛ در غير اين صورت، انبارش بار روي شاساي صاورت خواهاد      در صورت كمبود زمين، انبارش به صورت پشته. دارد

 .گرفت

راني كانتينري و فرستندگان كاال، تلفيقي از هار   ي انبارش بسته به شرايط يا تمايل خطوط كشتي عالوه بر اين، ممكن است ناحيه

اگار  . اي استفاده كنناد  ممكن است بعضي از بندرها از انبارش روي شاسي به عنوان ابزار كمكي براي انبارش پشته. باشددو نوع 

ي ريلي برخوردار خواهد بود كه شاامل   ي كانتينري نيز از يك محوطه اي برخوردار باشد، محوطه بندر از خدمات ريلي درون محوطه

 .باشد روي قطارها نمي/ ري كانتينرها از هاي تخليه و بارگي خطوط آهن وگذرگاه

بنادرهاي  . كاانتينر از بنادر هساتند   ( ياا آباي  )هاي ورود و خروج داخلي براي ورود و خروج زميني  بندرهاي كانتينري داراي دروازه

يك ( كنند جا نمي را جابههيچ نوع كانتينر وارداتي و صادراتي )پردازند  جايي كانتينرهاي انتقالي مي كانتينري انتقالي كه فقط به جابه

( كانتينرهاي وارداتي و صادراتي)شوند  اسناد و وضعيت ايمني كانتينرهايي كه به بندر وارد يا از آن خارج مي. روند شمار مي استثنا به

اي و  اي جااده ه شود كه ورود و خروج كاميون هايي گفته مي هاي ورود و خروج كاميون به دروازه  دروازه. گيرد مورد بازرسي قرار مي

در بعضاي  . اناد  هاي ورودي و خروجي ها شامل دروازه اين دروازه. شود ها انجام مي بارگيري و باراندازي بندر كانتينري از طريق آن

وارد دروازه ( شاسي در بنادر باه آن وصال خواهاد شاد     )موارد، كاميون به همراه شاسي و كانتينر، فقط با شاسي، يا بدون شاسي 
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بعد از پياده كردن كانتينر باا گارفتن شاساي از    )شود و يا همراه با شاسي و كانتينر، فقط با شاسي  مي( ز خارج بندرا)ورودي بندر 

 .رسد مي( از داخل بندر)به دروازه خروجي ( بعد از پياده كردن شاسي و كانتينر يا شاسي خالي)، يا بدون شاسي (بندر

شود؛ به بيان ديگر، اطالعات مربوط به كانتينرهااي حمال    حركت كاميون ثبت مي در محل دروازه ورود كاميون، اطالعات مربوط به

هايي كاه   ها و شاسي شوند، كاميون ها بارگيري مي هايي كه كانتينرها روي آن ، كشتي(ها براي مثال، اطالعات مربوط به بار آن)شده 

جاا اطالعاات    طالعات به ثبت خواهد رسيد، البتاه در ايان  در دروازه خروج كاميون نيز همين ا. شوند ها حمل مي كانتينرها روي آن

شاوند   هايي كه از بندر خارج ماي  در اياالت متحده شاسي. گردد اند ثبت مي ها تخليه شده هايي كه كانتينرها از آن مربوط به كشتي

 .گيرند براي اطمينان از وجود شرايط الزم ايمني و امنيتي مورد بازرسي قرار مي

كنند نيز درب  اي برخوردارند، براي قطارهايي كه كانتينرها را حمل و نقل مي تينري كه از خدمات ريلي درون محوطهدر بندرهاي كان

اي برخاوردار   هااي داخلاي ياا كراناه     در بندرهايي كه از خدمات حمل و نقل بارجي كانتينري در آب. ورود و خروج ريلي وجود دارد

. پردازند هاي كانتينري به تخليه و بارگيري مي شوند كه كشتي اراندازي تخليه و بارگيري ميها در همان ب طور معمول بارج هستند، به

منظاور اطميناان از    شوند، ورود و خروج كانتينر با ريل و بارج نيز باه  همچون كانتينرهايي كه با كاميون وارد بندر يا از آن خارج مي

 .شود صحت مدارك و رعايت شرايط ايمني كنترل مي

 تجهيزات بندري

اي دريا به ساحل  هاي دروازه ي جرثقيل به وسيله( اند كه در بارانداز بندر لنگر انداخته مادامي)هاي كانتينري  تخليه و بارگيري كشتي

 مساتقر )  يا جرثقيل كشتي( مستقر روي سكوي بارگيري يا بارانداز بندر)توانند جرثقيل بارگيري  ها مي اين جرثقيل. شود انجام مي

، (جرثقيل بر روي كشتي ندارند)هاي كانتينربر جديد به خود متكي نيستند  تر كشتي كه بيش از آنجايي. باشند( روي كشتي كانتينربر

هاي بارگيري گردان دريا به سااحل، ريلاي    تر جرثقيل بيش. هاي بارگيري استفاده نمايند بايد مادامي كه در بندر هستند از جرثقيل

كنناد و بادين    ها روي خطوط آهن بارانداز حركت ماي  معموال اين جرثقيل(. از آنها تايرهاي الستيكي دارند هر چند بعضي)هستند 

هاا را تخلياه و    آن)توانند در كنار هم قرار بگيرند و به طور همزمان بر روي چند كشتي كانتينربر بازرگ فعاليات كنناد     صورت مي

 (.بارگيري نمايند

دارند ياا روي آن قارار    كانتينرها را از روي كشتي بر مي)كنند  هاي كانتينر روي كشتي را حمل مي هاي جرثقيل، رديف كن بار پخش

. شاوند  هاا قفال ماي    هاي حلزوناي باه قاالب    ي كانتينرها وصل و از طريق قفل هاي گوشه ها به قالب اين بار پخش كن(. دهند مي

هاي  ها، بوم هنگام تخليه و بارگيري كشتي. شوند لي نيز ناميده مياي يا جرثقيل پ هاي بارگيري گاهي اوقات جرثقيل اسكله جرثقيل

هااي باارگيري    تارين جرثقيال   بازرگ (. 0-3شكل )رسند  خم شده است شبيه به پلي روي كشتي به نظر مي  ها كه روي كشتي آن

 .دهند بيست  و شش رديف كانتينر را در يك كشتي كانتينربر پوشش مي( هاي بارگير سوئز جرثقيل)
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 جرثقيل گردان دريا به ساحل( 0-3شكل 

هااي   هاي بندري، شاسي كاميون از كشتي را روي شاسي كاميون( وارداتي)توانند كانتينرهاي تخليه شده  هاي بارگيري مي جرثقيل

هااي   اميونهاي بندري قرار داده شوند، توسط ك در صورتي كه كانتينرها روي شاسي. ي بارگيري قرار دهند اي و يا در محوطه جاده

ي ريلي  اي يا محوطه ي انبارش پشته شوند به ناحيه هدايت مي( افراد فعال در محوطه)هاي بندر  ي راننده كاميون بندر كه به وسيله

 . شوند  حمل مي

ر داده شوند و در اين ناحياه قارا   هاي گردان محوطه از شاسي پياده مي ي جرثقيل اي، كانتينرها به وسيله ي انبارش پشته در ناحيه

پيما كه توسط رانناده   هاي جاده ي كاميون پيما قرار گيرند به وسيله هاي جاده در صورتي كه كانتينرها روي شاسي كاميون. شوند مي

ي باارگيري قارار    كانتينرهايي كه در محوطاه . شوند شوند به سمت دروازه خروج كاميون حمل مي پيما هدايت مي هاي جاده كاميون

 .ي ريلي منتقل كرد اي بندر يا محوطه ي انبارش پشته به ناحيه 73ان با استفاده از جراثقالتو گيرند را مي مي

هاي بندري،  هاي بارگيري، كانتينرها را از روي شاسي كاميون جرثقيل. شود براي كانتينرهاي صادراتي عكس اين فرآيند انجام مي

هاي  جرثقيل در صورتي كه. تا روي يك كشتي كانتينربر بارگيري كنند دارند مي ي بارگيري بر پيما يا محوطه هاي جاده شاسي كاميون

در نتيجاه    كنناد،  اند حركت ماي  هاي كانتينربري كه در بارانداز لنگر انداخته ريلي بارگيري روي ريل سوار شده باشند از كنار كشتي

 .دهاي بارگيري كشتي تخليه و بارگيري نماين تواند كانتينرها را از تمام سكوي مي

تواند كانتنيرها را در داخل چهاارچوب   دار با تاير الستيكي است كه مي ي نقليه چرخ يك وسيله( ي حمل بار خودروي ويژه)جراثقال 

اي از ايان وسايله باراي     در ناواحي انباارش پشاته   (. 3-3شكل )هاي مختلف بندر حمل نمايد  ها را به قسمت خود بلند كرده و آن

 .شود ها استفاده مي ها در پشته ها و نيز تغيير مكان آن ها از روي پشتهگذاشتن و برداشتن كانتينر

79 Straddle Carrier 
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هاي كانتينرها برخوردار باشاند تاا    اند بايد از فضاي كافي در ميان رديف ها براي حمل كانتينرهايي كه روي هم چيده شده جراثقال

سازي  توان از آن هم براي حمل و نقل و هم براي پشته يكي ديگر از انواع تجهيزات بندري كه مي. ها حركت كنند بتوانند از بين آن

 (.4-3شكل )كن مجهز است  ي بار پخش نوعي چرخ باربري است كه به ميله 82لودر تا . لودر است كانتينرها استفاده كرد تا 

 جراثقال( 3-3شكل 

80 Top Loader
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 تا  لودر( 4-3شكل 

ي ريلاي بنادر    اي و محوطاه  توان كانتينرها را در ناحيه انباارش پشاته   اي مي هاي دروازه لودر و جرثقيل با استفاده از جراثقال، تا 

هاا پيااده شاده و روي     كانتينرهاي وارداتاي كاه از كشاتي   . بارگيري كرد/سازي و يا از وسايل نقليه ريلي تخليه پياده/سازي پشته

كانتينرهاي صادراتي . شوند هم چيده مياي از شاسي پياده شده و روي  شوند در نواحي انبارش پشته هاي بندر قرار داده مي شاسي

ي بارگيري بنادر منتقال    گيرند و به محوطه هاي بندر قرار مي ي انبارش خارج شده، روي شاسي اند از ناحيه كه روي هم چيده شده

ها  شاسي هاي بارگيري گردان دريا به ساحل از اند توسط جرثقيل هايي كه لنگر انداخته شوند، سپس براي بارگيري روي كشتي مي

ي  توانناد روي شاساي خاود در ناحياه     شوند هم مي پيما وارد بندر مي هاي جاده ي شاسي كانتينرهايي كه به وسيله. شوند پياده مي

كانتينرهايي كه بنادر  . اي قرار داده شوند ي انبارش پشته توانند از شاسي پياده شده و در ناحيه انبارش شاسي باقي بمانند، هم مي

پيماا ياا باارگيري و     هااي جااده   اي خارج شده و جهت خروج از بندر روي شاساي كااميون   ند از محل انبارش پشتهكن را ترك مي

 .شوند باراندازي قرار داده مي

هاا   هايشان را به آن كن از اين نظر كه براي برداشتن و گذاشتن كانتينرها، بار پخش 83(يا ترانستينرها)هاي گردان محوطه  جرثقيل

ريلاي    توانند كانتينرها را از روي وسايل نقليه ترانستينرها مي(. 5-3شكل )هاي دريا به ساحل شبيه هستند  چسبانند، به جرثقيل مي

چارخ  )ترانستينرها ياا ريلاي هساتند ياا تاايري      . ها بگذارند روي آني كانتينرها برداشته يا  ها و پشته ، شاسي، كاميون(ها واگن)

( 5-3شاكل  . )شاوند  نامياده ماي  ( RTGs)در صورتي كه تاير داشته باشند، جرثقيل گردان تايري يا چرخ الساتيكي  (. الستيكي

هر چناد،  . بيشتر استهاي گردان تايري  ها براي حركت از يك ايستگاه انبارش به ايستگاه ديگر نسبت به جرثقيل RTGتحرك 

كند تا كانتينرهاي بيشتري را روي هم بچينند و  به بندرها كمك مي( براي ايستادن روي ريل)هاي گردان ريلي  تعادل بيشتر جرثقيل

 .هاي كانتينري در نواحي انبارش بيافزايند ي كانتينرها را بلندتر سازند و در نتيجه بر تراكم پشته پشته

81 Transtainer
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 گردان محوطه ايجرثقيل ( 5-3شكل 

توانند كانتينرها  ها، ترانستينرها نمي بر خالف جراثقال. برند ها كانتينرها را از باالي سر باال و پايين مي ترانستينرها همچون جراثقال

ي ديگر انتقال دهند؛ حمل و نقال كانتينرهااي ترانساتينري معماوال توساط       ي خاص بندر به نقطه را به نحو شايسته از يك نقطه

 .ها به تجهيزات بيشتري نياز است گيرد، در نتيجه براي حمل و نقل آن هاي متصل به كاميون انجام مي اسيش

برخوردار هستند؛ باه بياان    80"بهگزيني"ها از مزيت  سازي كانتينرها نسبت به جراثقال در هر صورت، ترانستينرها از لحاظ پشته

ي انبارش خارج يا درون محوطه تغيير مكان  كانتينرها را انتخاب كرده و از محوطه ها تر از جراثقال ديگر، ترانستينرها معموال سريع

هااي كاانتينر نياز باا      افزايش طول و عرض پشاته . يابد هاي كانتينر اهميت مي اين مزيت با افزايش طول و عرض پشته. دهند مي

گ كه زمين گران است، كانتينرها شش رديف روي براي مثال، در بندر هنگ كن. افزايش قيمت زمين بندر در ارتباط مستقيم است

ها فقط  معموال، جراثقال. ها در ارجحيت قرار دارند نسبت به جراثقال  هاي ترانستينرها نيز بر حسب ارتفاع پشته. شوند هم چيده مي

لودرها باه   ها و تا  جراثقالعالوه بر اين، ترانستينرها نسبت به (. 830226بيلي و ديگران، )چينند  سه رديف كانتينر را روي هم مي

ي انباارش   ي انبارش نياز دارند؛ به بيان ديگر، در صورت استفاده از ترانستينر تراكم كانتينرها در ناحياه  فضاي كمتري در محوطه

 .لودر استفاده شود، بيشتر خواهد بود اي نسبت به زماني كه از جراثقال يا تا  پشته

جاا از شاساي پيااده شاده و روي      شوند، در آن هاي ريلي بندر مي اند وارد محوطه تقر شدهكانتينرهاي وارداتي كه روي شاسي مس

شوند از قطاار تخلياه شاده و روي شاساي قارار       كانتنيرهاي صادراتي كه با قطار وارد بندر مي. شوند هاي قطار بارگيري مي واگن

همچناين ممكان   . شوند اسي پياده شده و روي هم چيده ميجا از ش اي ارسال گردند، در آن ي انبارش پشته گيرند تا به محوطه مي

هاي بارگيري بندر از شاسي پياده شده و  ي جرثقيل جا به وسيله ي بارگيري بندر ارسال شده و در آن است اين كانتينرها به محوطه

 .روي كشتي بارگيري شوند

82 Selectivity - Capability
83 Bielli
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ي حمال و نقلاي كاه     وساايل نقلياه  )شود  ستفاده ميا( AGVs) 84ي خودكار در بعضي از بندرهاي كانتينري جهان از وسايل نقليه

هاا  AGV، (هلناد )در بنادر رتاردام    85در پايانه بنادري دلتاا  (. شوند هاي كنترل خودكار هدايت مي خودكار بوده و توسط سيستم

بنادر   AGVمديريت /سامانه كنترل. كنند جا مي جابه( وبالعكس)اي به محوطه بارگيري ترمينال  كانتينرها را از ناحيه انبارش پشته

وسايله نقلياه   . ي نقليه تشكيل شده اسات  ي و سامانه هدايت وسيله ، دستگاه كنترل در داخل وسيله(AGV)ي نقليه  از يك وسيله

هاي ديگري برخوردار است كه توسط يك دستگاه كنتارل   رانه، ترمز، فرمان و بخش ختي باشد و از پيشتواند الكتريكي يا سو مي

سامانه مديريت مركزي؛ مسئول اعزام، مسيريابي و كنترل ترافيك (. 6-3-شكل )شود  ي نقليه هدايت و كنترل مي در داخل وسيله

AGVمت مقصد راهنمايي ميكند و با از برداشاتن ماوانعي كاه در مساير     ي نقليه را به س سامانه هدايت، وسيله. ها در بندر است

هاا  AGVباازده عمليااتي   ( آلماان )در بندرهاي رتردام و هاامبورگ  . دهد ي نقليه قرار دارند، ايمني را ارتقاء مي حركت اين وسيله

 .هاي نيروي كار كاهش يافته است افزايش يافته است، از تعداد تصادفات كاسته شده و هزينه

 (AGV)وسايل نقليه هدايت خودكار (  6-3شكل 

هااي   فنااوري  86(.73:0222آينو و ديگران، )يابي آزاد در حال تغيير هستند  از حالت هدايت با سيم به مسافت AGVهاي  سيستم

، (ماايكرو وياو  )هااي خودكاار ريزماوج     ، فرساتنده (پويشاگرهاي ليازري  )ها عبارتند از اسكنرهاي ليازري  AVGهدايتگر جديد 

وجاود   AGVدو ناوع  . هاي بصري مجهز به دوربين، ژيروسكو  ايزسي و سنسورهاي فراصوتي رباهاي تعبيه شده، سيستم آهن

در ضمن، كانتينرها روي . شوند ها بارگيري مي ي آنبر رو AGVكانتينرها جهت حمل و نقل با . كاستي AGVسنتي و  AGVدارد، 

AGVشوند تا به كمك اين  هاي جدا شدني بارگيري مي شوند، بلكه بيشتر روي كاست هاي كاستي بارگيري نميAGVجا  ها جابه

 (. 7-3شكل )گردند 

اگرچه ايان  . باشد ي يك واگن مي است كه به معناي حمل مواد به وسيله "Cassettie"ي فنالندي  ي كاست برگرفته از واژه واژه

 مزيات . شاود  شاناخته ماي   "كاسات "هاي كانتينري طراحي شده است، اما هنوز تحت عناوان   وسيله مجددا متناسب با ترمينال

AGV هاي كاستي نسبت بهAGV هاي سنتي در آن است كه درAGV  توانناد بايش از ياك كاانتينر را روي      هاي كاساتي ماي

84 Automatic Guided Vehicle
85 Delta
86 Ioannou

مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی 
سال دوم، شماره 3، فروردین 1394 



ها و مطالعات راهبردي  مركز بررسي           28 

هااي  AGVدر حاالي كاه،   . پذير سازند نمايند و حمل و نقل چند كانتينر به طور همزمان را امكان هاي جدا شدني خود حمل كاست

كاستي امتياز انبارش آن است؛ به بياان   AGVيكي ديگر از مزاياي . جا نمايند توانند جابه سنتي در هر سفر فقط يك كانتينر را مي

 .ها چيد رها را روي آنها، كانتينAGVها به  توان بدون وصل كردن كاست ديگر، مي

 جابه جا مي گردد AGVدر اين شكل دو كانتينر روي كاست بار زده شده است و كاست توسط . كاستي AGV(  7-3شكل 

. 3موسسه تكنولوژي بلكينگ، ص : سيستم هاي چند عاملي براي مديريت ترمينال كانتينري، كارل اسكرونا، سوئد(. 0226)اي . هنسي، ال: مرجع

از ( ايااالت متحاده  )ويرجينياا   88در پورتزماو   APMو پايانه ( بلژيك)و آنتور  ( جنوب شرقي انگليس) 87بندرهاي تايمزپورت

ها به طور خودكاار   اين جرثقيل. باشند برخوردار مي –( ASCs) 83هاي پشته سازي خودكار جرثقيل –تجهيزات انبار كامال خودكار 

هاا بار    هاا روي كشاتي   ها و بارگيري آن ها از اين پشته ي آن دهند تا خروج بهينه ها تغيير مي جاي كانتينرهاي صادراتي را در پشته

 .پذير سازند اساس طرح چيدمان انبار كشتي را امكان

 ASCپيماا و   هااي جااده   ها را نيز جهت بارگيري بهيناه بار روي شاساي كااميون     توانند جاي كانتينرهاي وارداتي در پشته مي ها

 (.8-3شكل )هاي قطار و خروج از بندر، تغيير دهند  واگن

87 Thames port
88 Portsmouth
89  Automatic Stacking Crane (ASC)
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 جرثقيل پشته سازي اتوماتيك( 8-3شكل 

 خدمات بندري

و خادمات ارزش افازوده   ( خدمات بنادرهاي سانتي  )اي  شوند عبارتند از خدمات هسته خدماتي كه در يك بندر كانتينري ارايه مي

اي و خادمات   اي عبارتند از خدمات دريايي، خادمات پاياناه   خدمات هسته.]022332بانك جهاني، [( خدمات بندرهاي غير سنتي)

. كشاي و خادمات ماديريت ترافياك درياايي      ، يادك (پايلوت)راهنمايي كشتي : رتند ازخدمات دريايي، براي مثال، عبا. تعميراتي

جايي و انتقال كانتينرها، انبارش كانتينرهاا و پار كاردن و خاالي كاردن       مهار كشتي، جابه: هايي از خدمات پايانه عبارتند از نمونه

ي تعميار   هاي موجود در حوضچه ها، تعمير كشتي ري از كانالهايي از خدمات تعميراتي عبارتند از اليروبي و نگهدا نمونه. كانتينرها

 .ها هاي باالبر، تعمير كانتينرها و تعمير شاسي كشتي، تعمير دستگاه

ي  هاا را در زنجياره   پردازند كاه نقاش آن   كنندگان خدمات در بندرهاي كانتينري بيشتر به ارايه خدمات بندري غير سنتي مي ارايه

توانناد از لحااظ    ي قلمرو بازارهايي كه فرساتندگان كااال ماي    اين خدمات با توسعه. سازند تر مي رنگعرضه فرستندگان كاال پر 

ي تكميل معاامالت   فروشند يا با كاهش هزينه ي تحويل كاالهايي كه مي ها دسترسي داشته باشند، با كاهش هزينه اقتصادي به آن

خادمات بنادري غيار سانتي     (. 0223: 32بانك جهاني، )افزايند  ال ميبر ارزش و اعتبار فرستندگان كا( خريد و فروش)بازرگاني 

هاي لجستيك  طور معمول بر ارزش فعاليت به( ي دفتر كار و تجهيزات و نگهداري از تجهيزات براي مثال، خدمات اطالعاتي، اجاره)

 .افزايند مي( براي مثال، مديريت موجودي و انبارداري)فرستندگان كاال 

ي مهمي هستند که در بسياري از بندرهاي کااتتينيي   از جمله خدمات ارزش افزوده( ي آزاد تجاري يا منطقه) خدمات بندر آزاد

شود که کاالهااي وارداتاي در آن    گفته مي( داخل يا خارج از بندر)ي معين در بندر  بندر آزاد به يک منطقه. شوتد جهان ارايه مي

90 World Bank
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هاي مختلفاي در ياك    فعاليت(. 0223، 33فيروز)شوند  گونه عوارض گمركي صادر مي هيچيا فرآوري شده و بدون پرداخت / انبار و 

بنادي مجادد، درجاه بنادي، آزماايش،       بندي، يكپارچه سازي قطعات، پاكسازي، بسته گيرد؛ براي مثال، بسته بندر آزاد صورت مي

بندرهاي آزاد با به كار گرفتن نيروي انسااني و  . زني و تركيب كاالهاي وارداتي با كاالهاي داخلي يا كاالهاي خارجي ديگر برچسب

منظور تامين خدمات بندر آزاد؛ موجب شكوفايي و ارتقااي وضاعيت اقتصاادي بنادر      گذاري خارجي به ساير منابع و جذب سرمايه

 (.022830. فنگ و سيه)هدف از ايجاد بندرهاي آزاد، بيشينه ساختن ارزش بارهاي انتقالي است . شوند اي مي منطقه

 بندر مسافربري تفريحي

باه داخال و خاارج از بنادرهاي     )خدمات حمل و نقل : شوند بر چند نوعند خدمات دريايي كه توسط مسافران دريايي خريداري مي

هااي تفريحاي و    گااه  ، توقف(هاي سرگرم كننده و تفريحي نهارخوري، فعاليت)، امكانات رفاهي روي كشتي (مسافربري تفريحي

هاي مسافربري اقيانوس پيما بر حسب سرعت عمليات كشتي، بندر مسافرگيري، طول سفر  خط سير كشتي. هاي ساحلي گردشگاه

تواند يك تا دو روز باشد، ايان مادت زماان در     مدت زمان سفر مي. 33(0242مارتي، )والگوي فضايي بندرهاي مقصد متغير است 

 .تر خواهد بود تر و سفرهاي دور دنيا بيش نواحي بزرگ

عملكارد  . 34(3338تي و لسالرك،  )مات تك تك اجزاء براي كيفيت كلي خدمات سفر، از اهميت حياتي برخوردار است كيفيت خد

ياا  / اگر رقابات مياان خطاوط مساافربري تفريحاي و      . تواند اثر عملكرد خوب جزء ديگر را خنثي كند نامناسب يكي از اجزاء مي

ري تفريحي بيشتر براي ارتقاي كيفيت خدمات خود تحت فشاار قارار   بندرهاي مسافربري تفريحي شديد شود، بندرهاي مسافرب

 .گيرند مي

 طراحي بندر

همچون . ي بارگيري،  شبيه بندرهاي باري هستند بندرهاي مسافربري تفريحي از نظر دارا بودن لنگرگاه، اسكله، بارانداز و محوطه

ي  محوطاه . اندازناد  افربري تفريحي در كنار اسكله لنگر ميهاي مس بندرهاي كانتينري، در بندرهاي مسافربري تفريحي نيز كشتي

ها براي سوار شدن به كشتي و يا بعد از پياده شدن از كشتي در  شود كه مسافران و توشه همراه آن اي گفته مي بارگيري به محوطه

ها نياز   شوند؛ زباله رگيري جمع ميي با عالوه بر اين، امكانات مورد نياز كشتي براي بارگيري بر كشتي در محوطه. شود آن جمع مي

 .گردند ي بارگيري جمع مي پس از پياده شدن از كشتي در محوطه

بار خاالف   . هاي ورود و خروج كاال برخوردار نيستند ي انبار و درب بندرهاي مسافربري تفريحي مانند بندرهاي كانتينري از محوطه

فروشاگاه ماواد   )ت مسافرتي ساحلي برخوردارند كه شامل فروشاگاه  بندرهاي كانتينري، بندرهاي مسافربري تفريحي از تسهيال

ممكان اسات باراي    . است( تبادل بار بين ساحل و كشتي)، دفاتر اطالعاتي گردشگري و دفاتر تحويل بار (فروشي غذايي و خرده

 .المللي دارند، دفاتر صرافي نيز مهيا شده باشد هايي كه خط سير بين كشتي
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ي  از اين تسهيالت براي تاامين نيازهااي اولياه   . ي كشتي نيز برخوردارند حي از تسهيالت ساحلي ويژهبندرهاي مسافربري تفري

عالوه بر اين، ممكن است بندرهاي مسافربري تفريحي، . شود هاي مسافربري تفريحي مانند غذا، آب و سوخت استفاده مي كشتي

 .فراهم نمايندهاي مسافربري  خدمات تعميرات و حمل زباله را نيز براي كشتي

هاي مسافربري تفريحاي در آيناده    ي كشتي هاي تفريحي اقيانوس پيما و تعداد و اندازه بديهي است كه افزايش مسافران كشتي

براي تامين اين نيازها يا بايد بر تعاداد بنادرهاي مساافربري    . موجب افزايش تقاضا در بندرهاي مسافربري تفريحي خواهد شد

ياك بنادر   )بنادر كارنااوال   . هاي مسافربري تفريحي در بناادر موجاود افازايش ياباد     كه تعداد پايانه اينتفريحي افزوده شود يا 

از شش پايانه مسافربري عملياتي برخوردار است، دو پايانه ديگار نياز در دسات احادا      ( مسافربري تفريحي در اياالت متحده

. هاي مساافربري افازوده شاود    تر، بر عمق آب اسكله بزرگهاي مسافربري  ممكن است الزم باشد براي پهلوگيري كشتي. است

آن قدر بزرگ اسات كاه    35كشتي مسافربري تفريحي كارناوال سنسيشن. تواند مشكل ساز باشد هاي لنگرگاه نيز مي عرض كانال

اين كشتي در كاناال  تواند مادامي كه  شود هيچ كشتي ديگري نمي مي( در اياالت متحده) 36هاي بندر تامپا وقتي وارد يكي از كانال

 .كند، از آن كانال استفاده نمايد حركت مي

 تجهيزات بندر

. هاا اسات   هاي ميان بندرهاي مسافربري تفريحي و بندرهاي كانتينري، تفااوت مياان شارايط تجهيازات آن     يكي ديگر از تفاوت

درياا باه سااحل، جراثقاال و     هااي گاردان    باراي مثاال، جرثقيال   )بندرهاي مسافربري تفريحي به تجهيزات حمل باار سانگين   

براي بارگيري اسباب و اثاثيه و تدارك بر روي كشتي و تخليه اساباب و    بلكه بيشتر به تجهيزاتي كوچك. نيازي ندارند (ترانستينر

هاا   پال  هاي بارگيري نيز برخوردار هستند، اين عالوه بر اين، بندرهاي مسافربري تفريحي از پل. اثاثيه و زباله از كشتي نياز دارند

طرح اين . شوند ها سوار كشتي شده يا از آن پياده مي اند و مسافران و بارها از طريق آن ي بارگيري واقع شده بين كشتي و محوطه

هاي طولي، كشند آب و نوسانان خط بار كشاتي، حركاات كشاتي و شايب      ها بر حسب ارتفاع درب ورودي كشتي و محل درب پل

هاا،   هاي متحرك، رمپ پل: هاي بارگيري مسافربري عبارتند از انواع مختلف پل. 37(3335ديگران، لدفورد و )ها متفاوت است  رمپ

هاي  هاي رمپي كه روي جرثقيل هاي متحرك و سامانه ، پله(ها هاي هواپيمايي وي مدل جت)تلسكوپي  38هاي وي هاي گردان، جت پله

 .اند گردان سوار شده

تر بندرهاي مسافربري تفريحي در  هاي مسافربري در هنگامي كه  كشتي در بندر است، بيش منظور كاهش آلودگي هواي كشتي به

هاا در   ي كشاتي  هاي مسافربري تفريحي برق ساحلي فراهم خواهند كرد؛ به بيان ديگر، براي اينكه موتورخاناه  آينده براي كشتي

در ساان  . شاوند  ها به منابع برق ساحلي متصال ماي   شوند و كشتي ، موتورها خاموش ميهنگامي كه در بندر است استراحت كنند

هااي مساافربري    فرانسيسكو، يك ايستگاه برق فرعي جديد در كنار پايانه مسافربري تفريحي ساخته شده است تا برق كشاتي 
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هاا   ل تامين تجهيزات انتقاال بارق باه كشاتي    پايانه مسافربري تفريحي مسئو. اند، تامين شود تفريحي كه در پايانه لنگر انداخته

كاهاد؛ باه بياان ديگار،      هاي مسافربري تفريحي ماي  اكسيدكربن از كشتي استراحت دادن به موتورخانه از انتشار دي. خواهد بود

 .ندازندا ها براي تامين برق مورد نياز در عرشه موتورهاي ديزلي خود را به كار مي شوند كه كشتي گازهاي سمي وقتي منتشر مي

 ي عملياتي بندرهاي ويژه

 كنگ بندر هنگ

ايان بنادر از ناه پاياناه     (. رجوع شود 3به بخش )سومين بندر كانتينري بزرگ جهان است  TEUبندر هنگ كنگ از نظر ظرفيت 

گر نيز به شش پايانه دي 0202شود در سال  بيني مي پيش. ي آسفالته برخوردار است كيلومتر جاده 0223اسكله و  04كانتينري با 

هااي   شركت پايانه: شوند كنگ توسط پنج شركت عملياتي اداره مي هاي كانتينري بندر هنگ پايانه. هاي عملياتي افزوده شود پايانه

گاذاري مشاترك باين     ياك سارمايه  ) COSCO-HITهاي  ، شركت پايانه(HIT)كنگ  المللي هنگ هاي بين مدرن، شركت پايانه

اين بندر عالوه بار كاانتينر، متصادي    . هاي كانتينري آسيا پي ورد و شركت پايانه –، دي (HITشركت كشتيراني اقيانوس چين و 

هنگ كنگ . باشد هاي مسافربري تفريحي نيز مي و مسافران كشتي( زغال سنگ)و خشك ( سوخت)ي مايع  حمل و نقل بارهاي فله

مساحت زمين اين بندر به نسبت . متر است 5/35له شود كه عمق آب آن در كانال ورودي و كنار اسك يك بندر عميق محسوب مي

اي  سازي كانتينرها از شش انبار پشاته  براي انبارش و پياده. اي كانتينرها وجود ندارد اي جز انبارش پشته كم است، در نتيجه چاره

 .شود مرتفع اين بندر از ترانستينر استفاده مي

درصاد از   0/03كانتينرهاي انتقاالي   0226كنگ يكي از بندرهاي كانتينري انتقالي اصلي است؛ به عبارت ديگر، در سال  بندر هنگ

 .33(0228واليس، )اين بندر را به خود اختصاص داده بودند  TEUكل ظرفيت 

تاا حادودي   ( به خصوص بندر شانزن )كنگ به دليل رشد ظرفيت كانتينري بندرهاي چين جنوبي  رشد ظرفيت كانتينري بندر هنگ

كناگ موجاب شاد تعادادي از      ي باالي حمل بار با كااميون از چاين باه هناگ     باال بودن هزينه(. 0228كنگ،  هنگ)كاهش يافت 

هايي كه باياد باراي    را جايگزين هنگ كنگ كنند؛ براي مثال، راننده كاميونفرستندگان كاالي چين جنوبي، بندرهاي چين جنوبي 

اين بناابر . گرفتناد  مي( كنگ و يا شايد حتي بيشتر هزينه داشت دالر هنگ 822كه )كنگ جواز  حمل كانتينر از چين جنوبي به هنگ

دالر  077كناگ   الت متحده از طريق هنگدر چين به ساحل غربي ايا 322ي پرل فوتي از شرق دلتاي رودخانه 42حمل يك كانتينر 

 (.0228واليس، )تر از حمل آن از طريق بندر شنزن هزينه خواهد داشت  بيش

هاا چاين    در مورد بارهايي كاه مبادا آن  )كنگ باعث شده كه اين بندر  اي و كاميوني در هنگ نرخ به نسبت باالي حمل و نقل پايانه

كناگ از ياك مزيات رقاابتي      البتاه هناگ  . وضعيت رقابتي نامساعدي قرار بگيرد نسبت به بندرهاي چين جنوبي در( جنوبي است

مدت زمان بارگيري و رفت و برگشات كشاتي   ( 3: )باشد، به اين دليل كه خدماتي نسبت به بندرهاي چين جنوبي نيز برخوردار مي

هااي بساياري از    كاه كشاتي   ه به ايان با توج( 0)و ( 0226ساعت براي هر كشتي كانتينري در سال  33به طور مثال )كوتاه است 
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در اين بندر توقف دارند، اين بندر به بندرهاي اصالي جهاان   ( راني كانتينري برتر جهان از جمله ده خط كشتي)راني  خطوط كشتي

 .دسترسي دارد

قاه دلتااي   مايلي كه هنگ كنگ را به بندرهاي واقاع در منط  06تونل  –، دولت چين پروژه ساخت يك مجموعه پل 0223در سال 

ي مالي ساخت ايان مجموعاه تاا ساال      هر چند آماده شدن برنامه. نمايد، را تصويب كرد ي پرل در چين جنوبي وصل مي رودخانه

، 320و استان گوانگ داناگ  323ي اداري ماكائو كنگ، منطقه هنگ(. ميليارد دالر هنگ كنگ برآورد شد 6تا  4بين )طول كشيد  0228

 (.0228323ديبندتو، )تونل را تقبل كردند  –ي ساخت پل  درصد از هزينه 3/35و  7/34، 0/52به ترتيب پرداخت 

تونل چسپيك باي  –كنگ بر مبناي پل  هنگ –ماكائو  – 324تونل ژوهاي –پل . بيني شده است پيش 0235زمان پايان پروژه سال 

مايل طول و  0/38تونل اول روي هم رفته  –دو پل مربوط به مجموعه پل . ريزي شده است در ايالت ويرجينياي اياالت متحده طرح

ي  دو جزياره . فوت زير سطح آب خواهد باود  72مايل طول خواهد دارد و  4تونل بيش از . شش خط عبوري، عرض خواهد داشت

 .ها اتصال دهند شود تا دو سر تونل را به پل مايل طول دارند ساخته مي 72كه هر كدام بيش از ( ساخت دست بشر)مصنوعي 

. رشد قابل تاوجهي داشاته اسات   ( ي باالي حمل و نقل با كاميون در پاسخ به هزينه)هاي كانتينري  هاي اخير، ترافيك لنج لدر سا

كند تا از هر  هايش را كنترل مي ها در آب برخوردار است كه حركت كشتي( VTS)كنگ از يك سيستم كنترل ترافيك دريايي  هنگ

نمايد تا از اقدامات آالينده جلوگيري  كنگ محافظت مي ت گشت لنگرگاه از لنگرگاه هنگقسم. ي دريايي جلوگيري شود گونه حادثه

 .به عمل آورد

 بندر هامبورگ

و دوماين بنادر كاانتينري    ( رجوع شود 3به بخش )نهمين بندر كانتينري بزرگ جهان  TEUبندر هامبورگ آلمان از لحاظ ظرفيت 

كه براي مثاال باه   )پايانه چند منظوره برخوردار است  8اين بندر از چهار پايانه كانتينري و . است( بعد از بندر رتردام)بزرگ اروپا 

زي، ماواد شايميايي، ماواد غاذايي و مشاروبات الكلاي       رو، مايعات، محصاوالت كشااور  -جايي كاالهاي عمومي، كاالهاي رو جابه

 05چهار پاياناه كاانتينري ايان بنادر داراي     . كشتي مسافربري تفريحي در اين بندر توقف نمود 74، 0227در سال (. پردازند مي

كيلومتر طاول   34ر ديوار بارانداز اين بند. متر است 7/36تا  0/35ها بين  ترين قسمت ها در عميق باشد كه عمق آب آن اسكله مي

 (.0228ي حاكميتي بنادر هاامبورگ،    اداره)هاي خود جا دهد  پيما را به طور همزمان در اسكله كشتي اقيانوس 302تواند  دارد و مي

ها  هشود، در يكي از پايان هاي كانتينري از ترانستينر استفاده مي در اين پايانه. ادامه دارد 325ي الب رودخانه 332اين بندر تا كيلومتر 

در ( 327و لي هاور 326رتردام، آنتور ، برمن)ي شمالي اروپا  بندر هامبورگ با ساير بندرهاي حاشيه. گردد از جراثقال نيز استفاده مي

101 Macau
102 Guangdong
103 Dibenedetto
104 Zhuhai
105 Elbe River
106 Bremen
107 Le Hvre
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هاي بسياري از خطوطي كه  آيند، در نتيجه كشتي اين بندر با چين رابطه خوبي دارد و بيشتر كانتينرهايش از چين مي. رقابت است

 . كند رهاي چين توقف دارند را جذب ميها نيز در بند آن

بود كه اين به  TEUميليون  7/0آسيا و درياي بالتيك / ترافيك كانتينرهاي انتقالي بندر هامبورگ در بين خاورميانه  0227در سال 

و نقال   هاي حمل اين بندر به سامانه(. 0228ي بندر هامبورگ،  اداره)است  0226افزايش نسبت به سال  TEU 082222معناي 

ترين قطاب   بندر هامبورگ بزرگ. سازند، متصل است كه امكان ارتباط سراسر اروپاي مركزي را مهيا مي( جاده و خط آهن)داخلي 

عالوه بر اين، بندر هامبورگ از يك بندر آزاد نياز برخاوردار اسات كاه باعاث      . ريلي اروپا براي حمل و نقل بارهاي كانتينري است

هااي حاضار در بنادر را مهياا      كه امكان ارتباط مساتقيم باا كشاتي    VTSيك سامانه . شده است هاي گمركي كاهش محدوديت

 .كند سازد، ايمني اين بندر را تامين مي مي

 بندر لي هاور

را  TEUميلياون   33/0چهل و سومين بندر برتار جهاان باود و     TEU، بندر لي هاور در فرانسه از لحاظ ظرفيت 0226در سال 

بندر لاي  . اين بندر در شمال غربي ساحل فرانسه در كانال انگليس واقع شده است(. 0228هاور،  ي بندر لي اداره)نمود  جا مي جابه

از ( رتردام و آنتاور  )است، در نتيجه نسبت به بندرهاي رقيب خود ( از سمت جنوب)هاور نخستين بندر ورودي به اروپاي شمالي 

ي  بر، يك محوطه هاي ماشين ن بندر از هفت پايانه كانتينري، دو پايانه براي لنجاي. ساعته برخوردار است 04-48ضريب پهلودهي 

رو باراي  -هاي كاالي عمومي و كانتينربر و يك مركاز رو  هاي مسافربري تفريحي، يك پايانه دو منظوره براي كشتي ي كشتي ويژه

كيلاومتر   08ايان بنادر   (. 0228ميتي بندر لي هااور،  ي حاك اداره)باشد  ي جديد، برخوردار مي هايي حمل كننده وسايل نقليه كشتي

متري، دو اسكله آبي به عماق   722از يك سكوي بارگيري ( افتتاح شد 0226كه در سال ) 328پايانه دي فرنس. ديوار بارانداز دارد

نربر را پوشش رديف كانتينر در يك كشتي كانتي 00متر و شش جرثقيل دريا به ساحل پست پاناماكس كه قادر است  36تا  5/34

متر، ساه اساكله و    722افتتاح شد از يك سكوي بارگيري به طول  0227كه در سال  323پايانه پورت اوشن. دهد، برخوردار است

رديف كانتينر در يك كشتي كاانتينربر را پوشاش دهاد، برخاوردار      00توانند  چهار جرثقيل دريا به ساحل پست پاناماكس كه مي

 .است

 62و ( بارد  ها دو ساعت زمان ماي  اي آن كه ترانزيت جاده)درصد از بارهاي وارداتي بندر لي هاور است  پاريس مقصد چهل و پنج

اي كانتينر از اين بندر به انگلستان و جزياره بالتياك    حمل و نقل كرانه. كنند درصد از بارهاي صادراتي فرانسه از اين بندر عبور مي

درصاد افازايش طاي     422كانتينر از اين بندر حمل و نقل شد كه به معناي  362222، تعداد 0227افزايش يافته است؛ در سال 

هااور توقاف دارناد و     خطوط مسافربري تفريحي مهم در بندر لاي (. 0228ي حاكميتي بندر لي هاور،  اداره)باشد  سال مي 5مدت 

 .پردازند بر اين بندر به حمل و نقل مسافر و وسايل نقليه به انگليس مي هاي ماشين لنج

108 De France
109 Port Oceane

مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی 
سال دوم، شماره 3، فروردین 1394 



ها و مطالعات راهبردي  مركز بررسي           35 

 بندر ساوانا

ظرفيت داشات   TEUميليون  0/3چهل و يكمين بندر كانتينري برتر جهان بود و  TEUاز نظر ظرفيت  0226بندر ساوانا در سال 

است ( نيوجرسي –بعد از بندر نيويورك )اين بندر دومين بندر كانتينري بزرگ در ساحل شرقي ايالت متحده (. 0228بندر ساوانا، )

تارين   اين بنادر ساريع  . مايل دريايي از اقيانوس اطلس فاصله دارد 34ي ساوانا در ايالت جورجيا واقع شده است و  و در رودخانه

تاالي،  )دوازده درصد رشد داشته است  0226تا  0225رشد را در بين بندرهاي اياالت متحده دارد و ظرفيت كانتينري آن از سال 

با هشت ساكوي پهلاوگيري باراي بارهااي كاانتينري،       332پايانه گاردن سيتي: اين بندر دو پايانه دارد(. مي شودبه زودي منتشر 

با يازده ساكوي پهلاوگيري    333ي مايع و پايانه اوشن اي و يك سكوي پهلوگيري براي بار فله بارهاي تفكيك شده و بارهاي پروژه

عمق كانال اين بندر . اي و بارهاي سنگين وب خشك، فوالد، بارهاي پروژهرو، چوب جنگلي و چ-براي بارهاي تفكيكي،  بارهاي رو

در پاياناه گااردن سايتي از ترانساتينرها و     (. 0228بنادر سااوانا،   )فوت برسد  48به  0230فوت است و قرار است تا سال  40

 .شود هاي دريا به ساحل پشت پاناماكس استفاده مي جرثقيل

درصد بوده اسات، در حاالي كاه     7/36بالغ بر  0227و  0223هاي  ر بندر ساوانا در بين سالد TEUي ظرفيت  نرخ رشد ساليانه

چند عامل در باال بودن نرخ رشاد  (. 0228بندر ساوانا، )درصد بوده است  0/8نرخ رشد تمام بندرهاي اياالت متحده در اين مدت 

ايالات  )و جورجياا  ( فرمانداري ايالت جورجياا )ي بندر جورجيا  يكي از عوامل اصلي، رقابت ميان اداره. بندر ساوانا دخيل بوده است

، 333، لوز، بست باس330سييرز –مارت، تارجت، دالرتري، هوم ديپوت، مارت  –فروشان بزرگي نظير وال  براي جذب خرده( جورجيا

باا تاسايس   . باشاد  ميي ساوانا  در منطقه( RDC)اي  جهت ساخت مراكز توزيع منطقه 335ايمپورتز و پايروان 334ادوتسو آتوپارتز

RDCsباه  )فروشان تحت فشار قرار گرفتناد   هايشان در بندر ساوانا توسط خرده راني كانتينري براي توقف كشتي ، خطوط كشتي

وارداتاي وجاود دارد كاه     RDC 37ي ساوانا،  در منطقه(. شدند ها ارسال ميRDCدليل باال بودن حجم نسبي كانتينرهايي كه به 

 .كاالي وارداتي دارند TEU 522222بر   وت مربع وسعت داشته و ساالنه افزونميليون ف 34بيش از 

، RDCي مالياتي بندر و ايالت براي ساخت  انگيزه( 3: )ي ساوانا هستند، زيرا در منطقه RCDفروشان مايل به ساخت  بيشتر خرده

هاي  دسترسي آسان به جاده( 5)كم اندك در بندر، ترا( 4)در اسكله،  Iوجود دو خط آهن نوع ( 3)قيمت به نسبت پايين زمين، ( 0)

در اين بندر هم از كارگران عضو اتحاديه و هم از كارگراني كاه عضاو اتحادياه    )قيمت به نسبت پايين نيروي كار ( 6)بين ايالتي، 

كاه ياك نهااد مساتقل     )ي بندر جورجيا  توان بر اساس اين حقيقت توضيح داد كه اداره مورد آخر را مي(. شود نيستند استفاده مي

 . كند بندر ساوانا را اداره مي( است

110 Garden City
111 Ocean
112 Kmart sears
113 Best Buy
114 Advanced Auto Parts
115 Pier 1 Imports
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بنابي ايان، کاارگيان   . اي شوتد تواتند عضو هيچ اتحاديه ي بندر جورجيا تمي بي طبق مقيرات، کارگيان ايالتي ماتند کارگيان اداره

هاايي را در بنادر باي عهاده      د شغلتواتن مي( تي است که دستمزدشان از کارگيان بندر عضو اتحاديه پايين)ي بندر جورجيا  اداره

ي کااميون باه اتجاا      هاي داخلي و راتناده  بياي مثال، به عنوان متصدي درب)طور مستقيم به کشتي ميبوط است  بگييتد که به

هااي   در ساالل شايقي، کشاتي   ( المللي کارگيان اسالله  اتجمن بين) ILAبه همين تيتيب، بي اساس قيارداد (. وظيفه بپيدازد

 (.ي بندر جورجيا باالتي است که دستمزدشان از کارگيان اداره)اداره شوتد  ILAفقط بايد توسط اعضاي  کاتتينيبي

 بندر ميامي

كانالي كاه باين   . مايل از اقيانوس اطلس فاصله دارد 5/0بندر ميامي در شهر ميامي در ايالت فلوريداي اياالت متحده واقع شده و 

بندر مياامي از ساه   . فوت متغير است 3222تا  522عمق دارد و عرض آن در نقاط مختلف از فوت  44اقيانوس و بندر قرار دارد، 

و شش پايانه مسافربري (  336و پايانه سيبورد مارين APM، پايانه (POMTOC)شركت عملياتي پايانه بندر ميامي )پايانه باري 

شاود و   اداره ماي  337دياد  – هرستان ميامييك پايانه كانتينري مشترك است كه توسط ش POMTOC. تفريحي برخوردار است

هااي هام    و كشاتي  333مولر. پي. هاي اي يك پايانه كانتينري خصوصي است و به كشتي APMپايانه . زمين دارد 338جريب 337

جايي مواد يخچالي كانتينري،  جريب زمين دارد و جابه 72پايانه سيبورد مارين . جريب زمين است 75پيمانش تعلق دارد و داراي 

بندر ميامي، )شود  جا مي بار جابه TEUميليون  3در بندر ميامي ساالنه كمتر از . دهد رو را انجام مي-يزات سنگين و بارهاي روتجه

0228.) 

هشت خط مسافربري تفريحي در اين . به بازار معرفي نموده است "مركز گردشگري دريايي جهان"بندر ميامي خود را به عنوان 

، ناروژ، روياال كارايياب    300، كريستال، فارد السان  303، كارناوال، سلبريتي302مسافربري تفريحي آزاماراخطوط )بندر توقف دارند 

 (.303اينترنشنال و اوشينا

 75/3ظرفيات مساافري ايان بنادر      0227در سال . شود كشتي مسافربري تفريحي نيز محسوب مي 38بندر ميامي بندر خانگي 

ترين تسهيالت مسافرتي جهان هستند؛ باراي   از مدرن Eو  Dسافربري تفريحي هاي م تسهيالت مسافرتي پايانه. ميليون نفر بود

، يك سامانه نمايشگر امنيتي بسيار جديد براي سوار شدن مسافران باه كشاتي، ياك    VIPها از يك استراحتگاه  مثال، اين پايانه

اي باا چناد ماامور باراي پاايش       مرحلاه  شود و يك گشت تك ها يافت مي سامانه حمل چمدان و اثاثيه مانند آنچه كه در فرودگاه

مادت باه    كه ميامي در نزديكي كاراييب قرار دارد، داراي مزيت سفرهاي تفريحي كوتااه  با توجه به اين. مسافران برخوردار است

 .جزاير استوايي است

116 Marine Seaboard
117 Miami-Dade 
118 Acre .متر مربع است 86/4146يارد مربع يا  4841گيرد و معادل  فرنگي است كه براي اندازه گيري مساحت زمين مورد استفاده قرار مي جريب
119 A.P.Moller
120 Azamara
121 Celebrity
122 Fred Olsen
123 Oceabua
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 بندرهاي پاناما

بيشاتر  )ياازده تاا از ايان بنادرها     . اند شدهبندر است، كه در سواحل اقيانوس اطلس و اقيانوس آرام واقع  38كشور پاناما داراي 

شوند؛ هفت بندر ديگار توساط بخاش خصوصاي ماديريت و اداره       ي دريانوردي پاناما مديريت مي توسط اداره( بندرهاي كوچك

كاه توساط شاركت خادمات باارگيري و      ) 304ماانزانيلو : بندرهاي كانتينري واقع در سواحل اقيانوس اطلس عبارتناد از . گردد مي

سهامي بنادر هاتچينساون     كه توسط شركت بندرهاي پاناما كه بخشي از شركت) 305، كريستوبال(شود زي آمريكا اداره ميباراندا

بندر كلن مركز انتقال (. گردد صورت مسئوليت محدود اداره مي كه توسط شركت اورگرين مارين به) 306و كلن( شود است، اداره مي

بندر بالبوا در اقيانوس آرام . باشد ي آمريكاي التين مي غرب خط اصلي و خط تغذيه كننده –كانتينر در مسيرهاي كانتينربري شرق 

 0226در ساال   307مانزانيلو، كريستوبال، كلان و باالبوا   TEUظرفيت . شود واقع شده است و توسط شركت پاناما پورتز اداره مي

در ساال  (. 0228بيزنس پاناما، )بوده است  TEUيليون م( 6/2) 8/2و ( 4/2) 5/2، (23/2) 27/2، (4/3) 0/3به ترتيب ( 0225)

 .هفتاد درصد از اين مقدار انتقالي بود. بود TEUميليون  0/3تمام بندرهاي كانتينري پاناما روي هم رفته  TEU، ظرفيت 0226

ر ساحل اقيانوس اطلس كلن كه د 0222پايانه مسافربري تفريحي كريستوبال و پايانه : هاي مسافربري تفريحي عبارتند از پايانه

ظرفيت مسافر اين بندرها از ژانويه تاا  . و بالبوا كه در اقيانوس آرام قرار دارند 308هاي بندرهاي فوئرته آمادور اند و پايانه واقع شده

شاماري از خطاوط مساافربري     عالوه بر ايان، تعاداد باي   (. 0228بيزنس پاناما، )نفر بوده است  025222، بالغ بر 0226نوامبر 

به اقياانوس اطلاس و آرام از ايان    / هاي خود از  كنند؛ به بيان ديگر، در هنگام ترانزيت كشتي ريحي از كانال پاناما استفاده ميتف

 .نمايند برداري مي كانال بهره

اسات  ي آزاد تجاري بازرگ جهاان    ي آزاد تجاري در آمريكا و دومين منطقه ترين منطقه ي آزاد تجاري كلن در پاناما، بزرگ منطقه

در ( لوياد  –، اورگرين و هاپااگ  CMA-CGMبراي مثال، مرسك )راني بزرگ  هاي كشتي تعدادي از خط(. 0228بيزنس پاناما، )

. چين، تايوان، اياالت متحده، ژاپن و كره: ي كاال به اين منطقه عبارتند از كشورهاي اصلي صادره كننده. كنند اين منطقه توقف مي

پاناما از خدمات لنادبريج ريلاي در   . كلمبيا، ونزوئال، گواتماال و اكوادور: كاال از اين منطقه عبارتند از ي كشورهاي اصلي صادر كننده

آهن كانال پاناما يك خدمات ميان اقيانوس لنادبريج   شركت راه. ي اقيانوس اطلس و آرام نيز برخوردار است بين بندرهاي حاشيه

 .نمايد مايلي را در كمتر از يك ساعت طي مي 47واقع در اين مسير بار و مسافر فراهم نموده است كه تمام سواحل 

 خالصه مطالب

( 0پذيرش، ( 3: گردند با چهار فعاليت اصلي بندري سر و كار خواهند داشت جا مي كانتينرهايي كه در داخل يك بندر كانتينري جابه

 .انبارش( 4اسكان موقت و ( 3بارگيري، /   تخليه

124 Manzanillo
125  Cristobal
126 Colon
127 Balboa
128 Fuerte Amador
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( 5ي باارگيري،   محوطاه ( 4باراناداز،  ( 3، (پهلوگاه)اسكله ( 0لنگرگاه، ( 3: بندرهاي كانتينري عبارتند از هاي كلي طراحي  ويژگي

براي عباور و مارور كانتينرهاا باه     )ي كانتينري از چند ساختمان، جاده و گذرگاه  درب ورود و خروج، محوطه( 6كانتينري و  محوطه

در صاورت كام باودن    . ي انبارش، شاسي و تجهيزات برخوردار است ، محوطه(ي كاميون و انواع مختلف تجهيزات محوطه وسيله

اگر بندر از خدمات ريلاي درون  . شوند اي انبار خواهند شد، در غير اين صورت روي شاسي انبار مي صورت پشته زمين، كانتينرها به

ود كه از خط آهن و گذرگاه باراي تخلياه و   ي ريلي برخوردار خواهد ب ي كانتينري از يك محوطه اي برخوردار باشد، محوطه محوطه

 .باشد بارگيري كانتينرها بر روي قطار، برخوردار مي

( 0هاي گردان دريا باه سااحل،    جرثقيل( 3 :تجهيزات موجود در بندرهاي كانتينري براي باال و پايين گذاشتن كانتينرها عبارتند از 

براي حمل و نقل كانتينر در (. AGV)ي خودكار  وسايل نقليه( 5تا  لودر،  (4، (ترانستينر)هاي گردان محوطه  جرثقيل( 3جراثقال، 

 .شود استفاده مي AGVدار و  هاي شاسي نقاط مختلف بندر از كاميون

خدمات : اي عبارتند از خدمات هسته. خدمات ارزش افزوده( 0اي،  خدمات هسته( 3: خدمات موجود در بندرهاي كانتينري دو نوعند

ي  شاود كاه بار ارزش زنجياره     خدمات ارزش افزوده به آن دسته از خدماتي گفته مي. پايانه و خدمات تعميراتي دريايي، خدمات

 .افزايند تامين فرستندگان كاال مي

باشد با اين تفااوت كاه ايان بنادرها از      هاي طراحي بندرهاي مسافربري تفريحي از هر لحاظ شبيه بندرهاي كانتينري مي ويژگي

بندرهاي مسافربري تفريحي از امكانات رفااهي سااحلي جهات    . ي و دروازه ورود و خروج كاال برخوردار نيستندي كانتينر محوطه

بندرهاي مسافري تفريحي نيازمند تجهيزات باالبر سنگين ماورد اساتفاده در   . ها برخوردارند خدمات رساني به مسافران و كشتي

ي مسافران  باني و تداركات و بار و توشه مسافران و نيز تخليه ضايعات و اثاثهبندرهاي كانتينري نيستند؛ براي بارگيري لوازم پشتي

 .شود تر استفاده مي هاي مسافربري تفريحي، از تجهيزات كوچك از كشتي
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: با عنوان  مندرج در شماره دوم نشريه الكترونيكي مسيرتحليلي هاي منتخب درخصوص خبر  تحليل

 «توسط چين« شهر بندري»عنوان يك  پيش بيني گوادر به» 

شهر بندري »اعالم نمود كه گوادر به يك  –ريزي، توسعه و اصالحات پاكستان  وزير برنامه - 303ن اقبالپروفسور احس

 .تبديل خواهد شد 332«هوشمند

و به گفته احسن اقبال، با هر پروژه اي كه در كريدور اقتصادي پاكستان و چين انجام شود، سرعت  333به نقل از اكسپرس تريبون

 .توسعه در گوادر افزايش خواهد يافت

. متصل مي نمايد( چين)اين كريدور اقتصادي به كمك خطوط لوله، بزرگراه ها و خطوط راه آهن، بندر گوادر را به سين كيانگ 

 .ن يك فرمول سرمايه گذاري براي اين پروژه پيش بيني نموده انددولت هاي چين و پاكستا

اين كريدور در سراسر پاكستان و از جنوب تا شمال گسترده شده و از چندين پروژه در زمينه انرژي، » : اقبال خاطرنشان ساخت

 .«زيرساخت، بهداشت، آموزش و پرورش و آب آشاميدني برخوردار مي باشد

وقعيت جغرافيايي منحصر به فرد خود توسعه خواهد يافت و از طريق زيرساخت هاي موجود منطقه اي، ساير اين كريدور به دليل م

اين پروژه به دو مرحله تقسيم خواهد شد؛ در مرحله اول، از طريق يك سري . بنادر داخل و خارج پاكستان را تكميل خواهد نمود

 . كراچي متصل خواهد شد -الهورپيشاور به شاهراه  –شبكه هاي جاده اي شاهراه الهور 

خوا  پختون –در مرحله دوم، اين كريدور به اتصاالت جاده اي ميان گوادر، بلوچستان، خيبر »: اقبال در ادامه سخنان خود افزود

 .  «خواهد پرداخت و همزمان با افزايش سرعت توسعه و ترافيك آغاز خواهد شد

129 Ahsan Eqbal
130 Smart Port City
131 Express Tribune
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 موسسه مهندسين مشاور ساحلتحليل آقاي عباس فريد شولمي از 

به نظر شما اين . بسياري از كارشناسان حمل و نقل در پاكستان معتقدند كه بندر چابهار رقيب بندر گوادر است: پرسش

ذهنيت در خصوص كداميك از موضوعات مرتبط با حمل و نقل دريايي و رقابت بين بنادر  صحت دارد؟

 :پاسخ

مقدمه 

توسعه چابهار به دليل مشكالت . چابهار اغلب به مقايسه اين بندر با بندر گوادر پاكستان منجر خواهد شدپرداختن به موضوع بندر 

.روابط ايران و آمريكا حداقل يك دهه به تعويق افتاده است و اين موضوع مانع پيشرفت پروژه شده است

هند نيزقصد دارد از اين فرصت براي پيشبرد . تغيير بود هاي بين المللي عليه ايران بايد درانتظار اكنون با توجه به كاهش تحريم

 :نكته مهم در سواالت زير نهفته است. اهداف خود استفاده نمايد

(3شكل)كدام يك از اين دو بندر براي افغانستان يا مناطق آسياي مركزي در ارجحيت هستند؟

آيا جذابيت اقتصادي چابهار بيش از گوادر خواهد بود؟

كاشگر و گوادر بين نقل و حمل كريدور يك مركزي، آيا توسعه آسياي مناطق و گوادر بودن فاصله ميان تر با توجه كوتاه 

(0شكل)تر نمايد؟ تواند مسير گوادررا از چابهار جذاب مي

خوب است،  آينده مناطق فراتر كه نويد بخش يك  و مركزي آسياي و اتصال بهتر آن به چابهار استراتژيك موقعيت علي رغم

 همچنين كشور و بلوچستان و سيستان استان ثبات و توسعه چابهار به موفقيت .انكار ناپذير است اي از مشكالت وجود پاره

 . است، بستگي دارد مناطق فراتر و مركزي آسياي مهم و حياتي به آهن راه خطوط ها و محل عبور جاده كه افغانستان

و مناقشات  اي مسائل وجود پاره مديريت كند؛ اما چابهار را به خوبي فضاي توسعه درموقعيت امنيتي و  است توانسته اگر چه ايران

ولي، با توجه به اينكه مردم محلي . شود كه سرمايه گذاران دچار ترديد شده و در سياست هاي خود تجديد نظر كنند موجب مي

از  .ت را به حداقل برساند و موانع را از ميان برداردبدون شك از منافع پروژه بندري سود خواهند برد، بهتر است ايران اين مشكال

طرفي امن تر بودن چابهار نسبت به گوادر يكي از مزاياي اصلي چابهار است كه حتي عالوه بر هند، چين را كه از مشتريان و 

 .سرمايه گذاران ديرين گوادر است را به اين بندر جذب مي نمايد

چابهار را به خطر انداخته  كامل از پتانسيل برداري اين موضوع بهره و كننده است نگران افغانستان واقعيت اين است كه وضعيت

افتد  تاخير به ميانه آسياي با ارتباطي ايران خطوط آهن و ها ها در افغانستان، امكان دارد تكميل جاده در صورت ادامه ناامني. است

مخاطره بيافتد و در نهايت مانع دستيابي ايران و هند به اهداف و  نيز به يك هاب ترانسشيپمنت عنوان به چابهار و درنتيجه توسعه
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البته با وجود همه اين مشكالت ، نا امني شديد  در پاكستان و قتل بعضي از كارشناسان چيني   . منافع مربوطه و گاها مشترك شود

.برخوردار باشد در گوادر موجب شده باز هم چابهار از موقعيت و مزيت امنيتي بهتر و باالتري

 3شكل

 0شكل
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نقشه راه هند 

 در سياسي مزيت دستيابي به و تجارت گسترش هند، تقويت و برجسته سازي خدمات بر پايه هند بازسازي استراتژي چه اگر

جمله از . شود دربرنامه هاي اجرايي هند ديده مي نيز به روشني پاكستان نفوذ افغانستان استوار است، ولي موضوع تضعيف

 :توان به موارد ذيل اشاره كردبراي هاي هند در زمينه تضعيف پاكستان مي تالش

 0223-0228كيلومتري مابين شهرهاي زرنج و دالرام در افغانستان در سال  002احدا  جاده

 جاده قندهار به جاده هاي اصلي موجود كه به بندر چابهار ايران متصل شده اند توسط سازمان –اتصال اتوبان هرات 

 (3شكل ) (BRO)330   مرزي هند هاي

 3شكل 

شود و سرعت  هاي آزاد راه داشته باشد بسيار كوتاه مي با اين ساختار، مدت زمان سفر  به يك بندر اقتصادي كه به اقيانوس و آب

 به. يابد افزايش مي نمايد به شدت متصل مي( واقع در پاكستان)نسبت به شبكه فعلي كه افغانستان را به بنادر كراچي و گوادر 

 نو دهلي افغانستان، دالري تريليون 3خام  مواد معدني و به منابع مواد هندي هاي شركت دسترسي تسهيل منظور به همين ترتيب،

عبور  آغاز شده، از زرنج( اي غني از مواد معدني واقع در استان باميان منطقه) 333حاجيگك از آهن بسازد كه راه خط يك قصد دارد

كيلومتري از چابهار تا زاهدان  622عالوه بر اين هند سعي دارد با همكاري ايران يك جاده . بندر چابهار برسد در نهايت به كرده و

با ( واقع در افغانستان)اين جاده تكميل كننده مكمل مسير فوق الذكر خواهد بود و موجب خواهد شد حاجيگك . احدا  نمايد

 (4شكل .  )هار در ايران متصل شودترين مسير ممكن به بندر چاب كوتاه

132 Border Roads Organization 
133 Hajigak 
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 4شكل 

اگر چه اين مسيرهاي ترانزيتي مدت زمان سفر كاالهاي افغانستان به يك بندر مهم را كاهش خواهد داد، ولي منفعت اصلي در 

 امهنمايد، بلكه مانع اد افغانستان را تسهيل مي و هند تجارت تنها چراكه مسير جديد نه. درجه اول نصيب هند خواهد شد

قابل  گذاري سرمايه با بسيار زياد و هزينه كه با گوادر بندر اهميت شده و از افغانستان به هند صادرات عليه آباد هاي اسالم تحريم

.شد خواهد كاست ساخته چين توجه

 موانع و تهديدها

براي )تر منافع استراتژيك هند  اي وجود دارد كه بيش ريلي و جاده زيرساختي هاي اين پروژه با ارتباط در زيادي امنيتي هاي چالش

 . نمايند تا منافع اقتصادي آن را را تهديد مي( دسترسي به مواد معدني و بازارهاي افغانستان

و  از استان ناامن( هاي آتي پيش بيني شده است كه ساخت آن در برنامه)چابهار -باميان هم خط آهن و دالرام-زرنج جاده هم

 اين الذكر امنيت موارد فوق. مسيرها وجود دارد اين در هند تجارت ايجاد اختالل در امكان كنند، بنابراين ناآرام نيمروز عبور مي

توجهي برخوردار است و احتماال  از اهميت قابل منطقه اين افزايش امنيت بنابراين، دهند؛ را تحت تاثير قرار مي مسير ترانزيتي

 . ند به اين مهم خواهند پرداختنيروهاي امنيتي ه
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 گذاري اعم از سرمايه افغانستان در فعاليت هند هرگونه عالوه بر موارد فوق، مشكل اصلي خود پاكستان است؛ چراكه اين كشور

و  منافع بتواند مانع كه كجا هر و زمان هر پاكستان نتيجه خود مي داند، در عليه توطئه يك زيرساختي و غيره را اقتصادي،

 .شد خواهد هاي هند استراتژي

-2كه به بزرگراه كوشكا)دالرام -تواند از ارزش بندر چابهار و جاده زرنج كنترل شديد پاكستان بر مسيرهاي تجاري شمالي مي

كه البته اين موضوع در مقايسه با نا امني داخلي پاكستان و گوادر در درجه دوم اهميت قرار  بكاهد( قندهار متصل است-هرات

 .هاي هند براي توسعه اقتصادي به حل مشكالت افغانستان و آسياي مركزي گره خورده است تالشمي توان گفت در نتيجه . دارد

مناطق آسياي مركزي استفاده  با اي منطقه نقل و حمل و تجارت افزايش براي وسيله اي عنوان به افغانستان از خواهد مي پاكستان

 .انجام اين كار است دنبال به به اين دليل كه هند به فقط كند،

رشد اقتصادي سريع موجب شده است . عالوه بر اين، پاكستان مشتاق دسترسي و بهره مندي از گاز طبيعي آسياي مركزي است

كمبود سوخت كه باعت قطعي . تري داشته باشد كه تقاضا براي سوخت به نسبت تقاضا براي توليدات داخلي سرعت و شدت بيش

در ( عسيم حسين)وزير نفت و منابع طبيعي پاكستان . خواهد بود  شود براي پاكستان بسيار پرهزينه ر ميهاي برق كشو شبكه

تر منابع  وي خاطرنشان ساخت اگر پاكستان نتواند هرچه سريع. در خصوص منابع طبيعي و پتروشيمي هشدار داد 0230ژانويه 

 .گاز طبيعي مورد نياز خود را از طريق واردات تامين كنداز % 48بايد بيش از  0236جديدي را شناسايي كند، در سال 

 نتيجه گيري

با توجه به موقعيت . موارد فوق به نوعي بيانگر رقابت هند و پاكستان در حوزه هاي مختلف ازجمله موضوع حمل و نقل مي باشد

 .استجغرافيايي افغانستان و نقش استراتژيك آن در اين رقابت، اين كشور بسيار حايز اهميت 

گونه كه اشاره شد، باتوجه به رقابت تجاري و سياسي اين دوكشور كه در پاره اي از موارد به خصومت و مقاومت هم كشيده  همان

شده است، هند بر آن شده است تا براي تحقق اهداف بلند مدت خود نقشه راه جديدي طراحي كند كه در مطلب حاضر تاحدودي 

باشد و پرواضح است كه چابهار در اين ميان نقش مهم و  چابهار مي– زرنج-حاجيگك  شامل مسيراين نقشه راه . به آن اشاره شد

 .پررنگي خواهد داشت

شدن مساله چابهار، پاكستان در رقابت با هند با چالشي روبرو خواهد بود و اين چالش موقعيت جغرافيايي و استراتژيك  حبا مطر

 .استر آن ت و امنيت بيشمنحصر به فرد بندر چابهار 

تر شدن نقش چابهار ممكن است بندر گوادر پاكستان كه از موقعيت جغرافيايي  طبيعي است كه با توسعه اين طرح و پر رنگ

تر و  باشد از گردونه رقابت خارج شود، چراكه امكان دارد پيوند ايران ،افغانستان و هند براي مشتريان جذاب مشابهي برخوردار مي

 .تر باشد به نوعي امن
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اند و درآينده نزديك اگر  درستي يك تهديد تلقي كرده به اين ترتيب بايد اذعان داشت كه كارشناسان پاكستاني اين طرح را به

و مسلما  ترين رقيب  بندر گوادر تبديل خواهد شد بندر چابهار به جدي ،طرح فوق مورد تواففق افغانستان  و ايران قرار گيرد

 . تواند انتخاب بهتري باشد مي
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 محمد پورحاجي از اداره كل بندر و دريانوردي استان گيالنتحليل آقاي 

 اين شما نظر به .است گوادر بندر رقيب چابهار بندر كه معتقدند پاكستان در نقل و حمل كارشناسان از بسياري: پرسش

 دارد؟ صحت  بنادر بين رقابت و دريايي نقل و حمل با مرتبط موضوعات از كداميك خصوص در ذهنيت

:پاسخ

توجه دولتمردان كشور پاكستان بوده است بطوري كه از  عنوان يكي از گزينه هاي پيشرفت اقتصادي همواره مورد هبندر گوادر ب

تاكنوان همواه اقدامات مقطعي براي فعال كردن اين بندر و بهره برداري از آن صورت گرفته كه با شكست مواجه  0223سال 

را از  (PSA)ور شده است و شايد اثربخش نبودن و مبهم بودن رونق اقتصادي در اين بندر موجبات خروج  اپراتور بندري سنگاپ

 . فراهم نمود 0226آن در سال 

به دليل تر استفاده نظامي داشته و بدليل  شود بيش ترين بندر پاكستان محسوب مي ترين و مهم بندر كراچي كه در حال حاضر فعال

بندر عميق عنوان دومين  هواقع شدن در نزديك مرز كشور هندوستان همواره در معرض خطر بوده است و بندر قاسم نيز ب

را جابجا مي كند در نزديكي كراچي واقع بوده و اين دو ( ميليون تن درسال 37) كاالي كشور % 35اقيانوسي پاكستان كه حدود 

عنوان گزينه سوم، بدليل  هبنابراين بندر گوادر ب. در صد تجارت خارجي پاكستان را انجام مي دهند 32بندر بايكديگر بيش از 
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از اين بنادر، در منتهي اليه غربي كشور، در كانون توجه براي تبديل شدن به بندري تجاري و نفتي و شكوفا كيلومتري  472فاصله 

 .شدن اقتصاد منطقه مي باشد

عنوان يك بندر دروازه اي ملي  هدر شرايط كنوني، مقامات پاكستاني بيش از پيش تمايل به بازگشايي اين بندر و فعال نمودن آن ب

يي مطابق با كالس جهاني و بندري محوري براي ارتباط با بندر سين كيانگ و بازار آسياي ميانه و كشورهاي و يك هاب دريا

ايجاد كريدور "،  ” صنعتي -ايجاد منطقه آزاد تجاري“ ، ”بندر شهري هوشمند“ هدف از تعريف . شرقي درياي خزر نشان مي دهند

در راستاي ايجاد جاذبه بندري و عزم ” ساخت فرودگاه بين المللي گوادر“ ،”جاده اي، ريلي، لوله اي براي ارتباط با كشور چين

 . قطعي براي بهره برداري از اين پتانسيل بندري است

تمايل خود را براي حضور در اين بندر و انجام  بار ديگركشور چين كه در مقاطع مختلف در اين بندر سرمايه گذاري كرده و 

تر به تنگه  دنبال دسترسي نزديكه از آن و ايجاد تأسيسات نفتي و جاده اي و ريلي نشان داده، بسرمايه گذاري و بهره برداري 

تر به بازار حوزه خليج فارس و انتقال انرژي مورد نياز خود از طريق خطوط  هرمز و تأمين انرژي خود از اين مسير و ارتباط نزديك

ه جديدي براي ارتباط با بازار و تأمين مواد اوليه براي اين كشور ايجاد در اين صورت گزين. لوله به مراكز صنعتي خود مي باشد

 . خواهد شد

با وجود تمامي موارد فوق، مشكالتي وجود دارد كه كشور چين هم عليرغم حضور در اين بندر مايل به انجام سرمايه گذاري 

وع عدم امنيت در قسمت غربي پاكستان بويژه در ايالت اولين موض. گسترده در آن نيست و با احتياط در اين زمينه قدم بر مي دارد

بلوچستان مي باشد كه در آن قبايل مختلف اجازه انجام طرح هاي سرمايه گذاري در آنجا را نداده و دولت مركزي بدليل سركش 
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. لي براي اين مدعا استقتل مهندسان چيني در اجراي پروژه هاي بندري در اين استان دلي. بودن آنان، نفوذ زيادي در آنجا ندارد

دسترسي اين بندر به همسايه شمالي، افغانستان، عمال بدليل همين ناامني و همچنين وجود طالبان و القاعدن در مرزهاي جنوبي 

كه پاكستان جهت دسترسي به بازار آسياي ميانه موفق به ايجاد خطوط ريلي  افغانستان با دشواري امكان پذير است و در صورتي

 .طور مداوم با عمليات تروريستي مواجه خواهد بود هاي و لوله اي در اين مسير شود، بو جاده 

به نظر مي رسد تنها گزينه اي كه پاكستان مي تواند به روند اجراي آن اميدوار باشد، ايجاد كريدور جاده اي، ريلي، لوله اي از 

تر قابل كنترل بوده و  باشد زيرا اين مسير براي دولت مركزي بيششرق بندر گوادر به سمت كاشگار و از آنجا به بندر سين كيانگ 

در صورت تمايل . مي تواند جريان كاال را در اين كريدور هدايت نمايد و در اين صورت دسترسي به كشور چين ايجاد خواهد شد

در صورت ارتباط مستقيم )  CIS به ايجاد دسترسي به ساير نقاط در مرزهاي شمالي از قبيل افغانستان و تركمنستان و كشورهاي

براي اين كشور از بعد امنيتي و تجاري بسيار پرهزينه خواهد بود و صاحبان كاال رغبتي به ارسال كاالي خود از ( از مرز افغانستان

يدري از با توجه به اينكه حجم زيادي از كاالهاي ترانزيتي به مقصد افغانستان در قالب حمل و نقل ف. اين مسير نخواهند داشت

طور مستقيم و سريع به افغانستان حمل و تحويل مي شوند،  هبندر جبل علي به بنادر عباس و چابهار وارد مي شوند، و از آنجا ب

براي عبور از خاك پاكستان و تردد در جاده هاي نامناسب و ناامن ( از طريق بندرگوادر)انگيزه اي براي ارسال كاالهاي ترانزيتي 

 .قاصد افغانستان وجود نخواهد داشتبراي تحويل در م

بندر چابهار كه با فاصله اندك از بندر گوادر واقع شده است، اما، دسترسي مستقيم و بدون واسطه و راحتي به كشورهاي 

ار به عالوه بر آن، چابه. افغانستان و آسياي ميانه و مركزي دارد و مي تواند دسترسي سريع و ارزان را به اين كشورها فراهم نمايد

ر است و از  هاي عبوري به تنگه هرمز نزديكت يغرب و كشت -راني، شرق مسير عبور كشتي هاي تردد كننده در مسير اصلي كشتي
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تري را  تواند نقش مهم تر بوده و مي لحاظ جغرافيايي نيز به بنادر مهم منطقه نظير جبل علي، و بنادر ترانشيپي نظير سالله نزديك

 .خواهد بازار آنان را در دسترسي داشته باشد، ايفا كند اال براي كشورهايي كه پاكستان ميبراي تردد و توزيع ك

 :در شكل زير فاكتورهاي اساسي مقايسه دو بندر چابهار و گوادر ذكر گرديده است

 بندر چابهار بندر گوادر فاكتورهاي ارزيابي

 دارد دارد دارا بودن موقعيت استراتژيك و عمق مناسب 3

 ضعيف ضعيف زيرساختار هاي حمل و نقلي پسكرانه اي 0

 در مرحله ساخت در مرحله ساخت تأسيسات و تجهيزات بندري 3

 دارد ندارد جو سياسي آرام 4

 دارد ندارد جو اجتماعي فرهنگي مناسب 5

 دارد ندارد امنيت منطقه اي در بندر 6

 دارد ندارد امنيت راه هاي ارتباطي 7

 كم خيلي زياد مخدرترانزيت مواد  8

 وجود ندارد وجود دارد تهديد از طرف كشورهاي همسايه 3

 ندارد دارد داشتن اختالف با كشورهاي همسايه 32

 نزديكتر دورتر نزديكي به مسير ترددخطوط اصلي كشتيراني 33

 دارد ندارد CISدسترسي بدون واسطه به كشورهاي  30

آهن  راه گذاري در توسعه بندر چابهار و ارتباط با بازارهاي آسياي ميانه و مركزي، با اتصال با توجه به عالقه كشور هند به سرمايه

چابهار به زاهدان و مشهد و تركمنستان و ايجاد بزرگراه به افغانستان، كريدور ارتباطي امني در اين مسير ايجاد خواهد شد كه 

كشور هند كه رشد اقتصادي بااليي را در چند سال . تر خواهد بوداستفاده از آن حتي براي كشور پاكستان هم مرقون به صرفه 

گذشته تجربه كرده و  پيش رو دارد، همچنين قصد سرمايه گذاري براي احدا  راه آهن بين چابهار و استان باميان افغانستان 

عنوان بندر اقيانوسي ترانزيت  ها ببراي دسترسي به معادن غني اين استان دارد و مسلما اين موضوع، زمينه فعاليت بندر چابهار ر

 .مواد معدني بيش از پيش پررنگ مي نمايد

 :يك توافقنامه سه جانبه بين ايران، هند و افغانستان منعقد گرديد كه بر اساس آن 0223همچنين در سال 

ايران مي بايست آزاد راه بين چابهار تا مرز افغانستان ايجاد نمايد.3

.را احدا  نمايد( مركز استان نيمروز) تا زرنج ( شهر مرزي افغانستان) دالرام هند مي بايست جاده بين .0

 .اين موضوع جايگاه بندر چابهار را نسبت به بندر گوادر ممتاز تر مي نمايد
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 نتيجه گيري

و خواهد بود در بندر گوادر حتي با ايجاد زيرساخت هاي مناسب بندري با چالشي بعنوان عدم وجود امنيت پايدار در منطقه روبر

راحتي بازار ترانزيت به آسياي  هكه بندر چابهار در صورت ايجاد زيرساخت هاي اساسي ريلي، بزرگراهي و لوله اي مي تواند ب حالي

ميانه و مركزي و حتي اروپاي شرقي را به خود اختصاص دهد و كريدور تجاري مناسبي براي استفاده كشور هند، روسيه و چين با 

راني و موقعيت  بندر چابهار با داشتن عمق مناسب، نزديكي بيشتر به مسير اصلي خطوط كشتي. ي شان باشدشركاي تجار

 .جغرافيايي بي نظير، مي تواند جايگزين مناسب و ارزان تري در مقايسه با بندر گوادر در نظر گرفته شود

 منابع

ت تبديل شده به دروازه ي شاهراه اقتصادي آسياي تحليل بروضعيت و ظرفيت بندر چابهار در مقايسه با بندر گوادر جه-

 3333ميانه و اروپاي شرقي؛ دكتر منصور كياني مقدم، حميد رضا تهمك، سبحان ايرانشاهي، 

open_april_2015http://www.porttechnology.org/news/gwadar_port_to_-

port.328698-gwadar-vs-http://defence.pk/threads/chabahar- 
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عليرضا محمودي از اداره كل بنادر و دريانوردي استان سيستان و بلوچستان تحليل آقاي 

به نظر شما اين . كارشناسان حمل و نقل در پاكستان معتقدند كه بندر چابهار رقيب بندر گوادر استبسياري از : پرسش

ذهنيت در خصوص كداميك از موضوعات مرتبط با حمل و نقل دريايي و رقابت بين بنادر  صحت دارد؟

 :پاسخ

 در پارلماني انتخابات در زپيرو حزب دموكراسي نوع اين در كه است پارلماني دموكراسي يك پاكستان دموكراسي.3

. ، دولت را تشكيل مي دهدپارلمان هاي كرسي اكثريت آوردن دست به صورت

يعني معموال يك سِندي . اي هستند ها كامال قومي و طائفه هاي دنيا راي ستان بر خالف بسياري از دموكراسيدر كشور پاك.0

شكاف قوميتي در اين كشور بسيار عميق است به عبارت . راي مي دهد... به يك سِندي و يك پنجابي به يك پنجابي و 

ديگر يك سياست مدار منتخب پنجابي ابتدا به منافع ايالت پنجاب توجه مي كند و بعد به منافع كشور پاكستان مي 

. انديشد

ميليون نفري پاكستان بدين گونه است؛ جمعيت ايالت پنجاب به مركزيت الهور  382جمعيت تقسيم بندي .3

نفر، ايالت خيبر پختونخوا به مركزيت پيشاور  7،334،222نفر، ايالت بلوچستان به مركزيت كويته  83،332،533

به مركزيت پاچنار  اي فدرال نفر، مناطق قبيله 35،472،648نفر، ايالت سند به مركزيت كراچي  02،035،222

نفر  ايالت  3،238،222آباد  ، ناحيه پايتختي اسالم30،548،306 سرينگاربه مركزيت  جامو و كشميرنفر،  3،376،333

. نفر 7،334،222بلوچستان به مركزيت كويته 

ند هاي پارلماني نيز بر اساس جمعيت تقسيم شده ا رسيه در چنين چيدمان جمعيتي كه ككامال واضح و آشكار است ك.4

حزب مسلم ليگ يك . ها است ها تعلق خواهد گرفت و همواره قدرت در دست آن هميشه بيشترين كرسي به پنجابي

با توجه به . سال اخير رهبري آن همواره بر عهده ي محمد نواز شريف بوده است 02حزب كامال پنجابي است كه  در 

، در پاكستان تشكيل دولت توسط حزب مسلم انتخابات عاري از تقلب و احساساتها همواره در يك  ابيجمعيت پنج

مگر در مواردي چون ترور بي نظير بوتو كه با ايجاد يك جو احساسي در پاكستان )ليگ حتمي و غير قابل خدشه است 

 32دهه  –هبري خاندان بوتو شد در مورد قبل انتخابات را تحت تاثير قرار داد و باعث به قدرت رسيدن حزب مردم به ر

توسط ژنرال ( ذوالفقار علي بوتو)نيز خانم بوتو به واسطه استفاده از جو احساسي ايجاد شده از اعدام پدرش  -ميالدي 

لذا همواره فضاي سياسي پاكستان هر از چندگاهي دچار انسداد سياسي مي ( ضياء الحق در انتخابات به پيروزي رسيد

.  و اين بن بست معموال منجر به قدرت رسيدن نظاميان مي شودشود 

اما . بات را بي اثر مي كندهمواره انتخا «ها اكثريت مطلق جمعيت پنجابي»و  «راي دادن بر اساس قوميت»دو مولفه .5

كار از چه ها چون همواره خواهان قدرت مطلق و به انتخابات بي توجه هستند و معلوم نيست كه نظاميِ در راس  نظامي

قومي باشد معادالت اقتصادي و سياسي پاكستان را تا حدودي تغيير مي دهند يكي از اين نظاميان ژنرال پرويز مشرف، 

، هندوها و مسلمانان دو طرف مرز به خواستگاه مذهبي خود منتقل بعد از استقالل پاكستان از هند) از قوم مهاجر بود

شدند يعني مشرف اصالتا يك هندي و از اهالي جنوب دهلي است كه خانوده ي او مانند ديگر مهاجرين مسلمان بعد از 
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عنايت ويژه او ها و  توجه ژنرال مشرف به منافع قوميت به دليل عدم( استقالل پاكستان به اين كشور مهاجرت كرده اند 

، دولتمردان اين كشور در زمان او توسعه و تجهيز بندر گوادر را براي منافع كشور پاكستان به منافع كشور پاكستان

. ها شروع كردند و آن را با مشاركت خارجيمناسب ديدند 

ر گوادر و در مجموع توسعه ها همواره مخالف توسعه بند ها قدرت را به دست گرفته اند و آن اما اكنون كه دوباره پنجابي.6

ها با توسعه بلوچستان اين است كه در زمان جدا شدن پاكستان از هند  علت مخالفت پنجابي)ايالت بلوچستان بوده اند 

اسنادي هم براي جدايي بلوچستان از هند به صورت مجزا امضاء شد و حتي مدتي متفقين خصوصا شوروي سابق به جد 

را در  BSOدليل نبودن سازوكارهاي الزم اين جدايي به ثمر نرسيد حتي شوروي بعدا حزب  آن را پيگيري كردند اما به

نخست وزيري )بلوچستان براي پيگيري اين جدايي تشكيل داد زيرا پاكستان به دليل تضاد منافع با هندِ سوسياليست 

ولت كمونيستيِ دست نشانده در ، به سمت بلوك غرب متمايل شده بود و شوروي با تشكيل دآن زمان (اينديرا گاندي

هاي گرم برسد كه اين مسئله با دخالت اقتصادي و نظامي  افغانستان قصد داشت از طريق بلوچستان پاكستان به آب

اكنون دولتمردان پاكستان . كال منتفي شد ،در بلوچستان پاكستانميالدي  72دولت شاهنشاهي ايران در اوايل دهه 

د زيرا ه توسعه در بلوچستان به دليل امكان كمك به احساسات جدايي طلبانه بيمناك هستنها از هر گون پنجابيخصوصا 

تر  ها بيش ها آن فعال هستند اما بر خالف گذشته، پيگيريها و احزاب جدايي طلب هنوز  هم   در بلوچستان پاكستان گروه

( حقوقي است تا نظامي

، اين بلوف رسانه اي باشد« بلوف رسانه اي»ليگ است يك ب مسلم هاي احسن اقبال كه از حز به نظر مي آيد اين گفته.7

دو علت عمده دارد اول اينكه دولتمردان پاكستاني از هر قومي همواره سعي كرده اند خود را عاري از گرايشات قومي و 

درستي متوجه شده جلوه دهند و دوم اينكه اكنون حزب مسلم ليگ به ( ها سانهحداقل در ر)وفادار به منافع كل پاكستان 

است كه بعد از ترور خانم بوتو با يك پاكستان جديد روبرو شده است كه ممكن است دولت اكثريت نواز شريف با 

كاتاليزور عمران خان و ديگران به راحتي سرنگون شود و اين در حالي است كه قبل از پرويز مشرف و در زمان ماه عسل 

هاي ايالتي هم نمي شد و  يا حتي يك مسئول دولتر به تغيير يك وزير و حزب مسلم ليگ چنين اعتراضاتي حتي منج

هاي ملي در پاكستان جامعه مدني اين  اكنون سازوكارهاي جهاني و مولفه احزاب اشراف امنيتي بسيار قوي داشتند اما

هاي احسن اقبال  حبتنده بلوف رسانه اي بودن اين صدليل ديگر تاييد كن. كشور را بسيار قوي تر از گذشته كرده است

ها است كه از طريق  چين سال –هاي او است زيرا كريدور اقتصادي پاكستان  بي نظمي در صحبتدر مورد بندر گوادر 

بندر كراچي ايجاد شده است و طول و حجم دادن به اين كريدور و انتقال حداقل بخشي از آن به بندر گوادر فقط باعث 

(. ا قلب اقتصاد، كشاورزي و صنعتِ پاكستان در شرق و جنوب شرقي آن قرار داردزير)افزايش هزينه حمل خواهد شد 

چين نبود بلكه مشرف در فكر ايجاد سهم منطقه اي و  –، توسعه كريدور پاكستان ت توجه ژنرال مشرف به بندر گوادرعل.8

ها به دليل نزديكي منطقي و  چيني ان از طريق بندر گوادر بود بين المللي براي پاكستان در آسياي ميانه و غرب افغانست

 «توسعه و تجهيز بندر گوادر»صرفا براي ( به دليل مشكالت مرزي كه هر دو كشور با هند دارند)طبيعي شان به پاكستان 

. چين –توسط مشرف انتخاب شدند نه به دليل توسعه كريدور پاكستان 

مي كند تاكيد او بر ايجاد اين كريدور از طريق مرز خيبر مسئله ي ديگر كه بلوف رسانه اي احسن اقبال را نمايان تر .3

پختون خوا است كه براي فعاالن تجاري در پاكستان بسيار مضحك مي نمايد زيرا مرز خيبر پختون خوا بسيار نا امن 

مي گردد و  هايي مثل طالبان پاكستان و طالبان افغانستان بر آن به قبل از به وجود آمدن گروه است و حتي سابقه نا امني
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هيچ برنامه و پروژه اي براي آن پيش بيني نشده ( در افغانستان و چين)تاكيد بر ايجاد كريدوري كه در آن سوي مرز 

.است كامال بي معنا است

، بندر گوادر را از اشد اما دو علتبندر گوادر مي تواند رقيب بندر چابهار در ترانزيت كاال به افغانستان و آسياي ميانه ب .32

ها  فغاستان است كه با توجه به آزادين رقابت ناتوان مي كند علت اول ناامني گسترده در مناطق مرزي پاكستان و ااي

اقتصادي در پاكستان و عدم دولتي بودن اقتصاد اين كشور و توجه سرمايه داراي و صاحبان كاال در پاكستان و خارج از 

علت دوم عدم صداقت . بيت بندر كراچي همچنان حف  شده است، جذاه سود بيشتر و دوري از ريسك باالپاكستان ب

دولتمردان . دولتمردان پاكستان در ايجاد يك موقعيت منطقه اي ويژه براي بندري است كه در ايالت بلوچستان قرار دارد

نزديكي بندر  ، با توجه بهخود از طريق بندر گوادر« توسعه پدافند غيرعامل»پاكستان و نظاميان اين كشور بيشتر نگاه 

. كراچي به مرزهاي هند را دارند تا اعتقاد بنيادي به توسعه ي بندر گوادر

 نتيجه گيري

هاي اخير احسن اقبال در واقع يك بلوف رسانه اي به قصد تاثير بر افمار عمومي است تا نشان دهد حزب مسلم ليگ ديگر  صحبت

 .هاي او كامال نمايان است نظمي در صحبتبي . ها نمي انديشد مانند گذشته فقط به منافع پنجابي

 منابع

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Punjab_region&oldid=172332484 

West_Frontier_Province&oldid=199076741-http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=North
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 بندر شهيد رجايي –ان سجاد قاسمي از اداره كل بندر و دريانوردي استان هرمزگتحليل آقاي 

شمابه نظر.  است گوادربندررقيبچابهاربندركهمعتقدندپاكستاندرونقل حملكارشناسانازبسياري: پرسش

 دارد؟صحت بنادربينرقابتودرياييونقل حملبامرتبطموضوعاتازيك كدامخصوصدرذهنيتاين

 :پاسخ

بنادر   يانداز و راه يگذار هيراه ترانزيت كاال و انرژي جهان در تنگه ورودي هرمز با سرما چين در حال تكميل سيطره خود بر چهار

 باعاث ايجااد   چاين  و پاكساتان  شده توسط دولت انجام گذاري يهسرما .مايلي چابهار ايران است 322گوادر پاكستان در فاصله 

 .گردد يم پنج سال آينده رد Economic Corridor)China-Pak(PCEC ينچ-پاكستان اقتصادي كريدور

 درباين دو كشاور    فاصاله كيلاومتر   32222 يباًتقر كاهش يجهو درنت دو كشور ارتباط مستقيم بين ايجاد يك منظور به اين حركت

 شابكه  در توساعه  جدياد  يك جهش در حال شكل دادن پاكستان رو ينازا .شود يم كنگ هنگ و خاورميانه سنگاپور، مانند مناطق

 .است چين-پاكستان اقتصادي براي توسعه كريدور چين همكاري استراتژيك با در سراسر منطقه يحمل چندوجه

بين  يگذار هيپكن با توجه به سرما porttechnology.طبق خبر منتشر شده در  دو منظر اهميت دارد از طرفيارتباط دو كشور از 

تجارت كاانتينري خاود را باا اروپاا كااهش       يها نهيهز يتوجه طور قابل به PCECميليارد دالر در پاكستان براي توسعه  32-42

 از طرياق  باشد يم TEUميليون  005حدود  كه شامل اروپا چين و دوجانبه كانتينري بزرگ تجارت درصد از 32تنها  اگرو  دهد يم

و  گاوادر  باين امضاشاده   ناماه اخيار   تفاهمو  گردد يخوردار مري ببرابر سه رشد پاكستان از ونقل صنعت حملحمل شود  پاكستان

Zhuhai بندر  از سوي ديگر و شود يساله از بنادر پاكستان م 32دوره  كچين در ي يريگ موجب بهرهZhuhai  گاردد  يمتعهد ما 

با Xinjingچيني منطقه پاكستان با بندر گوادر اتصال اقتصادي كريدوربرنامه  ديگر ياز طرف .دهدآموزشرا  بندر گوادر كاركنان

 .منظور انتقال گاز و نفت بين دو كشور است به است كه خطوط لوله ها و بزرگراه آهن، راه استفاده از

فارس و درياي عمان اسات كاه باه علات      عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران، يكي از نقاط كليدي در حاشيه خليج بهنيز بندر چابهار 

 رو يناي در مبادالت ايران با ساير كشورهاي منطقه دارد ازا المللي، جايگاه ويژه آزاد بين يها و دستيابي به آب يكموقعيت استراتژ

 .شود يمشناخته  عنوان دروازه ورودي توسعه كريدور شرق نزيت كشور بهونقل دريايي و ترا توسعه حمل ينهدرزم

.داراسات  جنوب، بهترين مزيت ترانزيتاي جهاان را  -از ميان سه شاهراه شمال چابهاربر اساس آخرين اعالم سازمان ملل متحد 

 .اند نمودهتعيين  جنوب –بهترين مكان دسترسي ترانزيت شمال را  چابهارموقعيت استراتژيك  المللي ينكارشناسان ب
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 يفاصله اين مناطق تا بندر شانگها .است مند به مناطق صنعتي جنوب غرب چين بهره بندر گوادر در پاكستان نيز از مزاياي نزديكي

 و يكي يابد يكيلومتر كاهش م 0522اين فاصله به  گوادربااتصال اين مناطق به بندر  كه يدرحال باشد يكيلومتر م 36222-در حدود

 .همين موضوع است گوادركشور چين نيز در  گذاري يهاز داليل اصلي سرما

در برابر پاكستان و همچنين تحقق منافع به ايجاد مسايرهاي جاايگزين در افغانساتان و     كيتيبراي افزايش قدرت ژئوپلنيز هند 

 يها نامه هند قصد دارد موافقت ،باشد آسياي مركزي به سمت اقيانوس هند است كه بندر چابهار ابزار مناسبي براي اين منظور مي

واند كاالهاي خود را به كشورهاي آسياي ميانه و روسيه صادر آهن با كشورهاي قزاقستان و تركمنستان منعقد نمايد تا بت ساخت راه

ي هند به دليل ااهميت استراتژيك بندر چابهار بر. ساخت خواهد دوچندان را هند براي چابهار بندر اهميتها  نامه موافقت اين  .كند

 .گردد يمنيز تسهيل دسترسي به افغانستان، آسياي ميانه و ساير مناطق بيشتر 

باراي   يازكيلومتري موردن 322كيلومتري و جاده  352ازجمله پروژه احدا  خط لوله نيز متعدد  يها پروژهبه علت اينكه 

انادازه   بندر گوادر هناوز باه   است و پاكستان هنوز اجرانشده يا ونقل ريلي و جاده متصل كردن بندر گوادر به شبكه حمل

تواناد باه جهات     يما استفاده مناسب از زمان و همچنين حمايت هناد   بندر چابهار در صورت، بندر چابهار فعال نيست

 .موقعيت جغرافيايي و پيشرفت فيزيكي از مزاياي رقابتي بيشتري نسبت به گوادر برخوردار گردد
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اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيالن بندر انزلي  از ر بيكامبيز انو محمد بحرآزاد تحليل آقايان 

 اين شما نظر به .است گوادر بندر رقيب چابهار بندر كه معتقدند پاكستان در نقل و حمل كارشناسان از بسياري: پرسش

 دارد؟ صحت  بنادر بين رقابت و دريايي نقل و حمل با مرتبط موضوعات از كداميك خصوص در ذهنيت

 :پاسخ

 382كيلومتري از مرز ايران و  302كراچي و كيلومتر از  533در حدود  بندر گوادر دراستان بلوچستان پاكستان قرار دارد و

ترين نقطه كشور عمان در بيرون از تنگه هرمز و نزديك مسيرهاي كليدي به داخل و خارج خليج فارس قرار  كيلومتري از شمالي

با ظرفيت  ميليون دالري شامل سه اسكله چند منظوره 048با سرمايه گذاري  0226تا  0220بندرگوادر در فاز اول از سال  .دارد

كيلومتر با  5/4باشد كه كانال ورودي  متر مي 620تني به طول هزار  05هاي كانتينري  تن و كشتي هزار 32هاي فله بر تا  كشتي

 .متري دارا مي باشد 322متر و همچنين يك پست اسكله  452متر اليروبي شده و حوضچه چرخشي با قطر  5/30عمق 

يك  پست اسكله كانتينري، 4كه شامل  باشد ميليون دالري در حال ساخت مي 330مايه نون با سركتا 0227فاز دوم از سال 

 گندم ترمينال تن، هزار 022هاي تا  دو ترمينال سوختي با كشتي يك اسكله كشتي هاي رو رو، تن، هزار 322ترمينال كاالي فله تا 

 COPHC/CHINA OVERSEAS PORT) متر، كه سرمايه گذار در گوادر شركت  5/34به كانال و رساندن عمق

COMPANY) مي باشد.

ترين راه دسترسي كشورهاي محصور در خشكي آسياي ميانه  دليل موقعيت راهبردي كه به عنوان نزديك در مقابل چابهار به

ردار است و هاي آزاد است از اهميت فراواني برخو به آب( افغانستان، تركمنستان، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان، قزاقستان)

هاي  يش بارگيري كشتيسرمايه گذاري و سازندگي فراواني در آن صورت مي گيرد، از جمله ساخت اسكله و افزايش گنجا

هاي كريدور  ترين چهار راه اين بندر يكي از مهم. اقيانوس پيما و ساخت راه آهن بسوي آسياي ميانه و احدا  فرودگاه بين المللي

 .ني استشمال و جنوب بازرگاني جها

وسيله شبكه حمل و نقل زميني و هوايي از شمال به كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، از شرق به پاكستان و از  اين منطقه به

هاي آزاد و قرار داشتن در خارج از خليج فارس و همين طور عدم  جنوب به اقيانوس هند اتصال مي يابد و دسترسي مسقيم به آب

بروز بحران، موقعيت استراتژيكي را براي ايجاد يك گذرگاه ارتباطي بين كشورهاي آسياي ميانه و ساير آسيب پذيري در مواقع 

ترين  هاي كريدور شرق و غرب و جنوبي ترين راه چابهار يكي از مهم ،بنا به نظر سازمان ملل. كشورهاي جهان فراهم آورده است

 .مرز آبي در درياي عمان مي باشد كيلومتر 322اين شهرستان داراي . راه اين كريدور است

درصد  57درحال حاضر توسعه بندر چابهار . هزار تن است 322تا  35اسكله بزرگ با ظرفيت تخليه  0بندر چابهار داراي 

هاي  ميليون تن است كه بعد از اجراي فاز اول  قابليت پذيرش تمام كشتي 5/0هم اكنون ظرفيت بندر . پيشرفت فيزيكي دارد

ميليون تن مي رساند، ساخت اسكله به  6متر را خواهد داشت كه ظرفيت اين بندر را به  36متر و آبخور  322نسل جديد با طول 
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يك . ميالدي آغاز مي شود 0236رسد و فاز دوم سال  به بهره برداري مي 3334پايان رسيده و احتماال در نيمه نخست سال 

شروع خواهد شد كه در آن دو اسكله   0202فاز سوم در سال . نال شماره يك ساخته مي شودمتري در ترمي 362اسكله كانتينري 

 .نصب سريع بندر شهيد بهشتي حذف و اسكله چندمنظوره شهيد بهشتي به اسكله نفتي تبديل مي شود

 مزاياي منطقه آزاد چابهار براي تجارت جهاني

ترين و  ترين، اقتصادي داراي كوتاه .كند جنوب ايفا مي –يدور شمال اي در تجارت كر منطقه آزاد چابهار نقش تعيين كننده

. جمعيت استميليون نفر  322با بيش از  CIS اي ترانزيت كاال به داخل كشور و كشورهاي افغانستان و ترين مسير جاده امن

با ( آسيا و اقيانوسيه)شرق  محل تالقي تجارت. باشد ASEAN و ECO تواند پل ارتباطي كشورهاي عضو منطقه آزاد چابهار مي

 .است( اروپا و آفريقا)غرب 

چابهار بندري  .است(حالل)خصوص در بخش صنايع غذائي  هاين منطقه مركز ثقل تجاري كشورهاي اسالمي آسيا، آفريقا و اروپا ب

.ميليون نفر مي باشد 422كشور با جمعيتي بالغ بر  33بين المللي براي تامين نياز ترانزيتي بيش از 

ساعته در  48تر از دبي و ديگر بنادر واقع در خليج فارس است كه باعث صرفه جويي  مايل دريايي نزديك 332نادر چابهار ب

 .رسيدن كاال به بازارهاي هدف مي شود

 5ي از چابهار طبق نظريه كارشناسان سازمان ملل يك. چابهار تنها بندر اقيانوسي كشور است كه به آب هاي بين المللي راه دارد

هاي امضاء شده، اميد كشورهاي محصور آسياي  طبق توافقنامه. نقطه جهان است كه قابليت تبديل شدن به يك مگاپورت را دارد

ميليون جمعيت براي دسترسي به آبراه هاي آزاد است و به خاطر دسترسي به مواد اوليه ارزان و  322ميانه و افغانستان با 

 .ند، آسياي ميانه و شاخ آفريقا، قابليت تبديل شدن به يك قطب صنعتي را داردبازارهاي پر مصرف شبه قاره ه

عبور كريدور شمال ا جنوب و شرق ا غرب از ايران دانست و توان  ميمزاياي موقعيت استراتژيك منطقه آزاد چابهار را از جمله 

 .در بهره برداري از مزاياي آن ايفا مي كندتاكيد كرد چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي اين كريدور نقش كليدي را 

قرار گرفتن در خارج از منطقه بحراني خليج فارس و قابل اتكا بودن در شرايط بحراني براي كشور و منطقه، دروازه ورودي به تنگه 

يگر منطقه تامين مي شود از ددرصد سوخت كشورهاي چين و ژاپن از اين  72درصد سوخت جهان و  48هرمز كه بيش از 

كه چابهار داراي ذخاير عظيم معدني و دريايي براي استقرار صنايع شيالتي و  ضمن اين ،هاي استراتژيك اين منطقه است مزيت

 .ساختماني است

المللي از طريق آبراه هاي آزاد با وجود نيروي  مكان مشاركت و سرمايه گذاري داخلي و خارجي و امكان دسترسي به بازارهاي بينا

 .از جمله مزيت هاي سرمايه گذاري در منطقه آزاد چابهار است ،و ماهر كار ارزان
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جنوب و همچنين تمايل كشور هند به سرمايه گذاري در  با توجه به قرارگرفتن بندر چابهار در مسير ترانزيت شرق و كريدور شمال

كشور هند كه در حال تبديل به يكي از  .است تبديل شدهمناسبي جهت تبديل به يك مركز تجاري  يموقعيتچابهار به اين بندر، 

راه واردات انرژي به كشور خود را  نمودنتر  هاي اقتصادي آسيا است، قصد در دست گرفتن بازارهاي آسياي ميانه و كوتاه قطب

 ياز شدن ازبي ناين كشور قصد دور زدن پاكستان و  كه اختالفات دو كشور هند و پاكستان مدت هاست ادامه دارد، جايي از آن .دارد

كشور هند  .هاي اضافي نيز در بر داشته باشد هزينهاين كار هرچند كه  ،اين كشور براي رسيدن به كشورهاي آسيايه ميانه را دارد

كشور هند براي رسيدن به .تكه به منابع اوليه و انرژي هاي كشور روسيه نياز دارد، روابط مناسبي را با اين كشور برقرار كرده اس

.جنوب استفاده كند-لري خود بايد از كريدور شمامقاصد تجا

افغانستان، كشور هند با توجه به روابط و مشتركات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي ايران با كشورهاي آسياي ميانه و همچنين  

جاري خود بايد از از طرفي كشور هند براي رسيدن به مقاصد ت. استفاده از ايران را براي عبور از اين كريدور انتخاب كرده است

.جنوب استفاده كند-كريدور شمال

هاي كشور افغانستان با همكاري سه كشور ايران، هند و افغانستان در دست آماده سازي است، كه سه محور تجارت و  زيرساخت

در كشورهاي آسياي  ،با همكاري ايران .سرمايه گذاري، توسعه زيرساخت ها و مديريت مشترك منابع، مورد تاكيد قرارگرفته است

با  .ايجاد شده است )ساختن تونل در كشور تاجيكستان و احدا  پل برروي آمو دريا)برخي از زيرساخت هاي الزم ميانه نيز 

فغانستان و برخي از كشورهاي آسياي اايجاد و راه اندازي كامل اين كريدور، نه تنها كشورهاي ايران و هند بلكه كشورهايي مانند 

 .صور در خشكي هستند نيز مي توانند به آب هاي آزاد دسترسي داشته باشد ميانه كه مح

جنوب انجام  -هاي آتي كشورهاي آسياي ميانه و اروپاي شرقي، تمامي مناسبات تجاري خود را از طريق كريدور شمال در سال

 .ه را به آب هاي آزاد وصل خواهد كردراه زميني اين كريدور به سواحل اقيانوس آرام ختم خواهد شد و آسياي ميان .خواهند داد

كشورهاي واقع شده در طول مسير كريدور، يكي از دو بندر چابهار يا گوادر را براي اتصال به اقيانوس هند انتخاب خواهند كرد، كه 

پيشرفت اين  كه براي و نواقصي هستند هاهر كدام داراي كمبود .هر كدام از اين دو بندر شرايط و امتيازات خاص خود را دارند

عالوه بر آن، شرايط و جو سياسي، فرهنگي و  .توسعه يابند اين دو بندر بايدو تاسيسات  ها زيرساخت. شوندرفع بايد بنادر 

 .اي در پيشرفت ترانزيتي اين بنادر داشته باشد كننده اجتماعي هر كدام از مناطق مي تواند نقش حياتي و تعيين

امنيت راه هاي ارتباطي و منطقه اي است كه دربندر گوادر  فرهنگي مناسب، جو اجتماعي و م،بندر چابهار داراي جو سياسي آرا

 .از طرفي وجود تهديد از طرف كشورهاي همسايه واختالف با كشورهاي همسايه از نقاط ضعف بندرگوادر است شود، ديده نمي
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و يوسف يحيي پور از اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيالن علي ابراهيمي فرتحليل آقايان 

به نظر شما اين . بندر چابهار رقيب بندر گوادر استبسياري از كارشناسان حمل و نقل در پاكستان معتقدند كه : پرسش

ذهنيت در خصوص كداميك از موضوعات مرتبط با حمل و نقل دريايي و رقابت بين بنادر  صحت دارد؟

 :پاسخ

ها به  چينيميالدي توسط  0226پاكستان قرار دارد كه كار توسعه آن در سال ( Gwadar)چابهار در يكصد كيلومتري بندر گوادر 

همان گونه كه گوادر، جايگزيني راهبردي براي كراچي است، در ايران نيز چابهار به عنوان اسكله موازي و راهبردي . انجام رسيد

اميد بر اين است كه توسعه چابهار نه تنها باعث افزايش دسترسي به افغانستان، كه سبب ساز . بندرعباس عمل خواهد كرد

 .ن شودافزايش امنيت در سيستان و بلوچستا

جنگ تحميلي اين تجربه را به مسئوالن اجرايي جمهوري اسالمي ايران آموخت كه بايد به جنوب شرق كشور و سواحل درياي 

عمان خصوصاً بنادر خارج از دهانه تنگه هرمز بيشتر توجه نمود و بندر چابهار در مواقع بحراني در منطقه خليج فارس زماني كه 

از محدوده ر نباشد، بندر چابهار بهترين گزينه براي استفاده و بهره برداري است و اين خارج بودن امكان استفاده از ساير بناد

 .و از اين مزاياي ژئوپلتيكي برخوردار گردد دخوب براي اين بندر اقيانوسي باش يتواند پتانسيل بحران در خليج فارس مي

و اقيانوس هند بندر چابهار به عنوان حلقه تكميلي زنجيره محور  در شرقي ترين نقطه جنوبي ايران، در كنار سواحل درياي عمان

جنوب و جنوب شرق آسيا به بازارهاي جهاني و پيوند  -به عنوان پل ارتباطي كشورهاي آسياي ميانهو ترانزيت شرق كشور 

ي براي توسعه متوازن كشور به منظور تحقق منويات رهبر معظم انقالب اسالم. اقتصادي كشورمان با اقتصاد جهاني عمل مي نمايد

. و عدالت محوري طرح توسعه جنوب شرق كشور يكي از اولويت هاي سياست كالن جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته است

ايران در اين منطقه .ا.بندر چابهار به عنوان پيشاني توسعه محور شرق و جنوب شرق در اولويت قرار گرفته و راهبرد توسعه ج

. محسوب مي گردد

رصت محسوب شود و اگر آب و هواي مناسب، پتانسيل هاي اقتصادي تجاري و بازرگاني و دفاعي نظامي مي تواند به عنوان يك ف

 .تر نمايد رنگ تواند تهديدات نظامي را پر گردد و مي استفاده نگردد يك تهديد محسوب ميها جهت توسعه  از اين فرصت

ايران درسواحل درياي عمان وشمال اقيانوس هند نيز جهت امنيت بخشي اين ي ارتش جمهوري اسالمي يحضورنيروي دريا

 (.3)ود اقتصادي نيز امنيت ساز خواهد بمناطق مي باشد كه بالطبع مولفه هاي فرهنگي و

در جهان ( غرب -شرق)جنوبي ترين نقطه عبور كرويدر 

ترين آن در  رانزيت و حمل و نقل كاال و جنوبيبور در كرويدر تترين نقاط ع بنابر اعالم كارشناسان سازمان ملل، چابهار يكي از مهم

و  استنقش اين بندر، مانند پلي ميان كشورهاي عضو اكو و آسه آن و ساير كشورهاي منطقه آسيا . است( غرب -شرق)كرويدر 
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ترين و كم هزينه ترين مسير  كموقعيت رقابت ناپذير اين بندر را در امر ترانزيت تثبيت مي كند و مسير آن در تجارت جهاني نزدي

 .به كشورهاي افغانستان و آسياي ميانه شناخته شده است

و هم امنيت متقابلي  دمنافع اقتصادي ملي داشته باشهم اين پل ارتباطي مي تواند هم درآمد اقتصادي را براي جنوب شرق كشور و 

توانند از اين  شرق و جنوب آسيا با غرب آسيا مي كشورهاي .يدبراي ايران و كشورهاي همسايه و درگير اين پل ارتباطي، ايجاد نما

 (. 0) پل ارتباطي عبور كرده و ايران از اين فرصت به نفع خود استفاده نمايد

 نكات مهم درباره بندر چابهار

مركزي متصل بندر چابهار مي تواند با احدا  يك شبكه حمل و نقل هوايي و زميني از شمال به كشورهاي افغانستان و آسياي 

يك گذرگاه ارتباطي بين كشورهاي محصور در  ،گردد و اين اتصال را از طريق دريا كامل نمايد و به دليل همين موقعيت استراتژيك

نمايد و بدين خاطر است كه اين مي خشكي در همسايگي شمال ايران و ساير كشورهاي جهان خصوصاً جنوب و شرق آسيا ايجاد 

نقطه استراتژيك جهان قرار دارد چرا كه منافع  34ايران، بر اساس نظريه كارشناسان سازمان ملل يكي از تنها بندر اقيانوسي 

 (. 3) كشور همسايه ايران را مي توان درگير خود نمايد 33

تنش خليج  ط پرهاي آزاد و اقيانوس هند از محي ز و واقع شدن در آبمنكته مهم ديگر، بندر چابهار به علت خارج بودن از تنگه هر

وجود مرزهاي دريايي طوالني . تواند به يك بندر استراتژيك در مواقع بحران در خليج فارس تبديل گردد فارس دور است و مي

درصد مرزهاي دريايي ايران در درياي عمان را تشكيل مي دهد، آن را  33حدوداً كه ايران در درياي عمان و خاصه آن بندر چابهار 

 (. 4) جهت اجراي طرح آمايش سرزميني مناسب با رويكرد دريايي كرده است به يك پتانسيل خوبي

هاي آزاد بين المللي  مركزي به آبكوتاه ترين مسير آسياي 

به . هاي آزاد بين المللي است كيلومتري چابهار به مرز تركمنستان، كوتاهترين مسير كل كشورهاي اين منطقه به آب 3742مسير 

 . ترين و كم هزينه ترين راه ترانزيتي جهت تأمين نيازهاي آسياي ميانه به منطقه آزاد چابهار است عبارتي با صرفه

 -چابهار تحول عظيمي در امر تبادل كاال و سوخت و فعال شدن كرويدر و حمل و نقل شمال -مشهد -اتصال خط راه آهن سرخس

به غير از تركمنستان، . ترين بهره را از آن ببرند نند بيشجنوب خواهد شد كه كشورهاي عضو آسياي مركزي و عضو اكو مي توا

هاي گرم درياي عمان و  اتصال بندر اختا قزاقستان از اين طريق به بندر چابهار مشكل ترانزيت اين كشور و راه يافتن آن به آب

 . (5) اقيانوس هند را برطرف خواهد كرد

هاي تجاري و اقتصادي  يه را به يك وابستگي متقابل برساند و با همكاريايران از طريق هاب منطقه اي مي تواند كشورهاي همسا

به يك كشور محوري در منطقه تبديل شود، در اين ميان بندر چابهار به علت داشتن اين خصوصيات پس از بندرعباس شرايط 

 (. 6) تبديل شدن به يك بندر هاب منطقه اي را دارد
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 6/1/0331در مورخ  مقام معظم رهبري بيانات

در واقع يك گنج است و بايد اعتراف كنيم كه اين را كشف  ،اين ساحل عظيم و طوالني بسيار حساس كه ما در درياي عمان داريم

 .درياي عمان، ساحل درياي عمان و حضور در درياي عمان يك گنج است، يك ذخيره است. نكرده بوديم

 منابع

(mwww.bultannews.co)پايگاه خبري بولتن نيوز .3

03، ص3388چابهار محور توسعه شرق كشور، .0

3386پاييز  www.SID.irافراخته حسن، .3

3388، مهر37گفتگو با محمدطاهر باقري زاده مديرعامل منطقه آزاد چابهار، ماهنامه آغاز، شماره .4

05، ص 3387نشست مديرعامل منطقه آزاد چابهار با رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، .5

 .www.tahlileiran.ir
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 ايران برايي از اداره كل بندر و دريانوردي خرمشهرتحليل خانم 

 اين شما نظر به .است گوادر بندر رقيب چابهار بندر كه معتقدند پاكستان در نقل و حمل كارشناسان از بسياري: پرسش

 دارد؟ صحت  بنادر بين رقابت و دريايي نقل و حمل با مرتبط موضوعات از كداميك خصوص در ذهنيت

:پاسخ

 -شماليدر هلسينكي فنالند تعيين كردند، دو كريدور  3333ونقل در سال  از مجموع سه كريدور ترانزيتي كه كارشناسان حمل

عنوان شاهراه ارتباطي  كند كه از اين نظر، بندر چابهار در استان سيستان و بلوچستان به غربي از ايران عبور مي -جنوبي و شرقي

آن و ساير  اين بندر مانند پلي ميان كشورهاي عضو اكو و آسه. اي است العاده هاي ترانزيتي فوق بين اين دو كريدور، داراي مزيت

اي ترانزيت كاال و صادرات و انرژي قرار گرفته است كه موقعيت غيرقابل رقابت آن را در امر ترانزيت تثبيت مناطق جهان بر

ترين  غرب تجارت جهان، نزديكترين و باصرفه -جنوب و شرق -مسير چابهار از بين كريدورهاي مختلف ارتباطي شمال. كند مي

 .نظير، ناديده گرفته شده است هاي بي ها و قابليت با وجود اين مزيت مسير به كشورهاي افغانستان و آسياي ميانه است، ولي

و نقش ويژه كشورهاي ( درصد تجارت جهاني 45بيش از )انگيز سهم جنوب شرق و شرق آسيا در تجارت جهاني  رشد اعجاب

عنوان مركز و  شرق ايران به اهميت محور( نفت و گاز)عنوان منطقه انرژي  فارس از سوي ديگر به آسياي ميانه از يك سو و خليج

توان گفت جايگاه سياسي و  اي كه كه به جرات مي محل تالقي مناطق استراتژيك مذكور را صد چندان كرده است، به گونه

 -كننده منافع ملي ايران باشد؛ در اين ميان، بسط گسترده مبادالت بازرگاني تواند تامين جغرافيايي اين پهنه از سرزمين ما مي

ها باشد، اما وضعيت  بايست يكي از مهمترين برنامه هاي بالقوه سرزميني از طريق ترانزيت مي ايران با استفاده از قابليتتجاري 

ها به سرعت در حال  تر، دولت پاكستان به كمك چيني گردد كه دريابيم كمي آن طرف تر مي نيافته اين منطقه وقتي دلخراش توسعه

برداري را  هاي بالقوه در جهت تامين منافع ملي حداكثر بهره است تا از فرصت "گوادر"نطقه آزاد گذاري و توسعه بندر و م سرمايه

 022هاي  كيلومتر از اين بندر به كشورهاي منطقه و اسكله 3222هاي ارتباطي به طول  در اين راه، احدا  خط آهن و راه. نمايد

المللي  هاي بين هاي خارجي كالني جذب اين كار شده و شركت اريگذ تاكنون سرمايه. هزار تني، تنها بخشي از اين طرح است

 .اند تا توسعه گوادر سرعت بگيرد متعددي از كشورهايي نظير چين، امارات متحده عربي و آمريكا به اين منطقه آمده

در چند سال اخير  هايي كه هاي به دست آمده از تحوالت و پيشرفت در اين تحقيق كوشش شده است تا با بررسي و تحليل داده

اي رخ داده است،  عنوان دو رقيب استراتژيك در امر ترانزيت منطقه در بنادر چابهار و گوادر پاكستان به( به بعد 0220از سال )

. اي داشته باشيم نگاهي به جايگاه هر يك در امر ترانزيت منطقه

تر با مرزهاي ايران دارد، در بردارنده آثار مثبت و منفي براي كيلوم 022اي كمتر از  صرف ايجاد منطقه آزاد تجاري گوادر كه فاصله

 .ايران است كه به مراتب در شرايطي كنوني، آثار منفي آن بيش از آثار مثبت است
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ترين اثر منفي اين طرح، تضعيف ماهيت وجودي منطقه آزاد چابهار در جنوب شرقي ايران  ترين و مهم عيني: آثار منفي.3

مزيت قابل توجه و . تر، طرح استراتژيك محور شرق را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد ح كالناين مهم در سط. است

  .مهم بندر گوادر در مقايسه با چابهار، نزديكي اين بندر به كراچي و اتصال آن از طريق بزرگراه مكران است

زمينه توسعه روابط اقتصادي و تجاري ايران از جمله آثار مثبت توسعه و تجهيز بندر آزاد گوادر، فراهم شدن : آثار مثبت.0

از آنجا كه روابط تجاري غيرنفتي دو كشور به . و پاكستان و در سطح خردتر، پيوند دو منطقه آزاد چابهار و گوادر است

اي كمتر  در شرايطي كه دو منطقه آزاد تجاري ايران و پاكستان در فاصله. دليل مسائل مرزي، در سطح پاييني قرار دارد

تواند در توسعه و تنوع روابط تجاري و  اند، پيوندهاي اقتصادي و تجاري اين دو منطقه مي كيلومتر قرار گرفته 022از 

يكي از موانع كنوني توسعه منطقه آزاد چابهار در مقايسه با دو منطقه . گذاري موثر واقع شود هاي مشترك سرمايه طرح

فارس است كه توسعه بندر گوادر با مشاركت  اري و اقتصادي منطقه خليجآزاد كيش و قشم، فاصله زياد آن با مراكز تج

 .تواند در رفع اين مشكل تأثيرگذار باشد گسترده چيني مي

 مقايسه فاصله دو بندر تا آسياي ميانه

رقابت كند و ديگر  تواند با چابهار از آنجا كه بندر گوادر تنها از نظر تجارت ترانزيت با ازبكستان و تاجيكستان و تركمنستان مي

مناطق اين ناحيه در فاصله خيلي دوري از گوادر قرار دارند، ترانزيت از طريق گوادر براي ديگر كشورها اصال به صرفه نيست، 

 .پردازيم هاي ترانزيتي اين سه كشور مي بنابراين در اينجا فقط به بررسي فاصله

كيلومتر است؛ بنابراين گوادر از اين نظر نسبت به  0565آباد،  اي بين گوادر و عشق ترين مسير جاده كوتاه: تركمنستان.3

  .داراي عدم مزيت است( كيلومتر 0423)و بندرعباس ( كيلومتر 0324)چابهار 

كيلومتر دارد كه نسبت به چابهار  0330ترين مسير مواصالتي بين گوادر و تاشكند، مسافتي نزديك به  كوتاه: ازبكستان.0

 .كيلومتر از لحاظ فاصله داراي مزيت است 066و  338و بندرعباس به ترتيب 

نسبت به چابهار و بندرعباس به ترتيب با ( كيلومتر 0046)اي بين گوادر تا دوشنبه  ترين مسير جاده كوتاه: تاجيكستان.3

 .كيلومتر، داراي مزيت است 088كيلومتر و  033اختالف 

اي، نسبت به چابهار داراي مزيت است، اما در مورد  ن، از لحاظ مسافت جادهبنابراين گوادر براي ترانزيت به تاجيكستان و ازبكستا

و ( قزاقستان و قرقيزستان)از طرف ديگر، كشورهاي ديگر آسياي ميانه . تركمنستان و افغانستان، شرايط به نفع چابهار است

گوادر هستند و اين بندر براي ترانزيت به اين كشورهاي بالقوه براي ترانزيت كاال مثل روسيه و آذربايجان داراي فاصله زيادي تا 

 .كشورها شانس كمتري نسبت به چابهار دارد

 هاي موجود در دو بندر مقايسه اسكله

باشد، بندر گوادر به دنبال تكميل فاز دوم  با وجود اينكه بندر چابهار همچنان در حال اجراي فاز يك طرح توسعه اين بندر مي

كه )الزم به ذكر است كه بندر چابهار پس از اجراي فاز دوم اين طرح . ي فاز سوم اين طرح استتوسعه اين بندر و سپس اجرا
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 Dead)هزار تن وزن مرده 322قابليت پذيرش تانكرهاي نفتي با ظرفيت ( محيطي متوقف شده است به دليل مالي و زيست

Weight ) 5022 -8622هاي كانتينري  و كشتي TEU تا  65222و  3222تا  35222شك به ظرفيت و كاالهاي عمومي و فله خ

خودرو را خواهد داشت، در صورتي كه بندر گوادر پس از اجراي فاز يك طرح توسعه اين  6222تن وزن مرده و حمل  02222

فاز دوم جا كند و  ها را جابه هزار تن وزن مرده بار كانتينري كشتي 05هزار وزن مرده بارهاي حجيم و تا  32تواند تا سقف  بندر مي

 322هايي به ظرفيت  لنگرگاه اضافي متشكل از چهار لنگرگاه كانتينري، يك پايانه بارهاي حجيم براي كشتي 3نيز شامل احدا  

هزار تن وزن مرده و  022هاي  رو و دو ترمينال سوختگيري كشتي -هاي رو هزار وزن مرده، يك ترمينال غالت، ترمينال كشتي

تواند به مهمترين بندر استراتژيك  با احدا  تاسيسات و تسهيالت مزبور، بندر گوادر مي. ستتوسعه دو اسكله كانتينري ا

به اتمام برسد كه به دليل تحوالت  0232فاز دوم طرح توسعه اين بندر قرار بود در سال . اي در خاورميانه مبدل شود منطقه

 .سياسي كشور پاكستان، به تاخير افتاده است

 ها ويژگي
ازگوادر بعد 

اجراي فاز دوم
چابهار

4 30 ها تعداد اسكله

طول كانال 

 (كيلومتر)
5/4 5/3

M 02 5/30عمق كانال 

ترافيك بار 
TEU

- 38408

647-پذيرش كشتي

 هاي توسعه دو بندر مقايسه هزينه

االنبيا برنده آن شده است، قيمت  المللي برگزار و قرارگاه خاتم براساس مناقصه طرح و ساخت بندر چابهار كه به صورت بين

هاي خارجي تامين شود، اما به  ميليون دالر مقطوع است كه قرار بود كه به صورت فاينانس و از بانك 343اجراي پروژه برابر 

ي از كشور آلمان، از در اختيار قرار دادن منابع مالي الزم امتناع كرده و ادامه اجراي اين طرح گزارش منابع رسمي، اين بانك خارج

 . در هر صورت با مشكل مواجه خواهد شد

 36بود كه در ( ميليون دالر 048)بيليون روپيه  3/34هاي صرف شده براي توسعه فاز يك طرح توسعه بندر گوادر  در مقابل، هزينه

گيرد كه حجم  گذاري دولت چين صورت مي اجراي فاز دوم نيز با حمايت و سرمايه. به اتمام رسيد 0225در مارچ  ماه تكميل شد و

ميليون تا يك ميليارد  622آهن و خطوط لوله انتقال انرژي بين چين و پاكستان چيزي حدود  گذاري آن با احدا  خط راه سرمايه

هاي ساخت بندر گوادر نسبت همتايان خود در  شد دولت پاكستان در تامين هزينهپس همانگونه كه ذكر . شود دالر تخمين زده مي

 .تر عمل كرده است ساخت و توسعه بندر چابهار بسيار قوي
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 مقايسه ميزان پيشرفت و سرعت اجراي دو پروژه

گرفته شده بود كه از سال در نظر ( ماه 33)روز  3222مدت زمان تعيين شده براي اجراي فاز يك پروژه توسعه بندر چابهار، 

دهد و كارهايي كه  شروع شد، اما پس از گذشت اين مدت، نتايج حاصله از اجراي اين طرح، پيشرفت چنداني را نشان نمي 0225

شكن است كه كار ساخت آن بعد از  اي قسمت دايك اين طرح و ساخت موج هاي جداره انجام شده مربوط به ساخت اسكله

 .مقرر هنوز ادامه داردسال از موعد  7گذشت 

به اتمام  0225شروع و در سال  0220از طرف ديگر، فاز اول پروژه توسعه بندر گوادر توسط شركت مهندسي بنادر چين در سال 

همانگونه كه قبال   به پايان برسد كه 0232فاز دو هم قرار بود تا سال (. ماه بود 33مدت زمان اجراي اين پروژه هم حدود )رسيد 

توضيح داده شد، به دليل تغييرات سياسي اين كشور فعال متوقف شده و اين فرصت براي چابهار بوجود آمده است تا با تسريع 

 .اي اين بندر، فرصت از دست رفته را دوباره به دست بياورد كارهاي توسعه

 هاي مواصالتي دو بندر مقايسه زيرساخت

 :هاي حمل و نقلي در حال توسعه و ساخت در بندر گوادر به شرح زير است پروژه -هاي ارتباطي جاده

كويته به  -دالبين -تفتان -با استفاده از اين خط، بندر گوادر از طريق مسير زاهدان: آهن گوادر به دالبين احدا  خط راه.3

 .شود ايران متصل مي

  .خوزدار كه در حال ساخت است -هوشاب -تربت -احدا  جاده گوادر.0

  .گوادر -احدا  جاده احمدوي.3

 .كند اين خط آهن بندر گوادر را به شمال بندر چابهار متصل مي: گوادر -گبد -احدا  خط آهن ايران.4

اي گوادر اختصاص داده است كه بلوچستان پاكستان و  ميليون دالر براي توسعه پروژه جاده 522در عين حال بانك توسعه آسيا، 

 .كند تان و آسياي ميانه متصل مياياالت مرزي را به افغانس

هاي زميني، امكان ارتباط با ساير نقاط كشور و همچنين كشورهاي  در مقابل، اتصال بندر چابهار به سرزمين اصلي و وجود راه

اع دستگاه كاميون، امكان حمل انو 3222وجود ترمينال باربري با پذيرش روزانه حدود . همجوار آسياي ميانه را فراهم كرده است

الزم به ذكر است كه يكي از اقدامات مهم در جهت . كند هاي زميني تسهيل مي كاالهاي توليدي، وارداتي و ترانزيتي را از طريق راه

ولي نكته مهم، عرض كم اين . ايرانشهر است كه به زودي به اتمام خواهد رسيد -نيكشهر -تسهيل ترانزيت، ساخت جاده چابهار

 .بايست بازسازي و تعريض شوند هدان است كه براي تسهيل امر ترانزيت ميزا -جاده و جاده چابهار 

كيلومتري خطوط گازي سراسري افغانستان، از تركمنستان شروع و از طريق قلمروي افغانستان به  35222پروژه : خطوط لوله

. را به پاكستان و بازارهاي جهاني برساندشود تا گاز طبيعي تركمنستان  بيني مي يابد و پيش گوادر و ديگر نقاط پاكستان انتقال مي

 .انجام اين پروژه، به بعد از توسعه بندر گوادر موكول شده است
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در اين مسير، چهار فرودگاه گوادر، پسني، اورمارا و جيوني . المللي قرار دارد هاي هوايي بين گوادر در مسير راه: مسيرهاي هوايي

بيليون روپيه به اين پروژه اختصاص  334دولت مركزي . المللي هستند بين( گوادر و پسني)ها  وجود دارند كه دو تا از اين فرودگاه

در حال حاضر گوادر داراي يك فرودگاه بسيار كوچك مخصوص هواپيماهاي فوكر است و براي پذيرايي خطوط هوايي . داده است

ميليون  35/653ساني آن تخصيص داده است و روزر ميليون دالري براي به 7عمان وام بالعوض . برجسته بايد توسعه يابد

 .شود باقيمانده براي گسترش آن توسط دولت و اداره هواپيمايي داخلي تامين مي

. كيلومتري اين شهر و در شهر كنارك قرار دارد كه متعلق به نيروي هوايي ارتش است 42در مقابل، تنها فرودگاه چابهار در فاصله 

فرودگاه در يك منطقه نظامي واقع شده، هيچ هواپيمايي حق فرود و پرواز در شب را ندارد كه اين الزم به ذكر است چون اين 

المللي در اين منطقه هستند كه تا  مسوولين منطقه آزاد درصدد ايجاد فرودگاه بين. موضوع از معضالت اساسي اين فرودگاه است

 .م ديگري صورت نگرفته استگونه اقدا به امروز به جز اختصاص زمين به اين موضوع، هيچ

. كند و مناطق ديگر اين ناحيه داراي ژنراتورهاي توليد برق مستقل هستند برق قسمت اعظم منطقه گوادر را ايران تامين مي: انرژي

د شود و چون تفاوت قيمت بنزين ايران و پاكستان خيلي زيا بيشترين مقدار نفت سفيد، گازوئيل و بنزين از طريق ايران وارد مي

هاي جانبي نيازمند انرژي  طرح توسعه بندر و ديگر طرح. باشد روز در حال افزايش مي است، بنابراين قاچاق آن از ايران روزبه

زيادي است، به همين دليل حكومت پاكستان براي تامين اين انرژي، با دولت ايران قراردادي را به امضا رساند تا دولت ايران 

بنابراين با توجه به منابع انرژي غني ايران، در اين زمينه چابهار نسبت به گوادر داراي . ر مهيا كندكيلووات برق براي گواد 330

 .مزيت است

كيلومتري چابهار، بندر گوادر واقع شده كه تمام شرايط استراتژيكي چابهار را دارد و آنها هم فكر ترانزيت به  022در فاصله 

ريزان براي اجراي طرح توسعه چابهار سبب شده كه  پرورانند و غفلت مسووالن و برنامه افغانستان و آسياي ميانه را در سر مي

اين طرح در دو فاز طراحي شده كه با . شروع كنند 0220ها، كار ساخت اين بندر را در سال  دست به كار شده و با كمك چيني

هايي كه براي فاز  هزينه. شود در خاورميانه مبدل مي اي احدا  تاسيسات و تسهيالت فاز دوم، به مهمترين بندر استراتژيك منطقه

اند كه اين  ميليون دالر در نظر گرفته 622هاي مورد نياز براي فاز دوم را هم  ميليون دالر بوده و هزينه 048يك طرح صرف شده 

 .فاز در سال جاري ميالدي به اتمام خواهد رسيد

ه كمتر تا افغانستان، قزاقزستان، قرقيزستان، تركمنستان و تاجيكستان و امنيت ها مثل فاصل با اين وجود، چابهار در برخي زمينه

تر و برتري در زمينه آموزش، تامين انرژي و امكانات رفاهي، نسبت به بندر گوادر داراي برتري است و هنوز جاي  داخلي مناسب

اي ميانه به طور انحصاري در اختيار بندر چابهار قرار گيرد، گيري از اين امكانات بالقوه، ترانزيت آسي اميدواري وجود دارد كه با بهره

گيرد ندارد و تعويق و  ها، توانايي رقابت با كارهاي عمراني عظيمي كه در بندر گوادر صورت مي اما مهم اين است كه اين برتري

را چندين قدم از اين رقابت عقب تاخير در ساخت و توسعه بندر چابهار به هر دليلي، خواه زيست محيطي و چه مالي، اين بندر 

 (3) .خواهد انداخت
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اهداف چين و پاكستان از تجهيز وتوسعه بندر آزاد گوادر 

: پاكستان  -الف

ايجاد منطقه آزاد گوادر عامل مهم گسترش فعاليت هاي اقتصادي در ايالت عقب مانده بلوچستان : توسعه منطقه اي.3

وجود اين . ي زيرساختي حمل ونقل، ارتباطات و ترانزيت كاال مي باشدنتايج عمده اين طرح اجراي طرح ها. است

عالوه بر اين، آثار اقتصادي . فعاليت ها، ضمن ايجاد اشتغال، رشد فرهنگي و سياسي اين ايالت را به همراه مي آورد

صادرات منابع معدني از  از جمله اين آثار فراهم شدن زمينه. مثبتي نيز براي اقتصاد در حال توسعه اين كشور در بردارد

 . جمله منابع مس منطقه ساينداك بلوچستان است كه در حال بهره برداري مي باشد

بندر كراچي در حال حاضر پايتخت : خارج كردن فعاليت هاي اقتصادي و تجاري پاكستان از انحصار بندر كراچي .0

اري و صنعتي اين كشور در كراچي متمركز شده اقتصادي پاكستان به شمار مي رود و اكثريت فعاليت هاي اقتصادي، تج

افزايش فعاليت هاي تروريستي، افزايش اختالفات مذهبي و سياسي در اين بندر، ساختار اقتصادي اين كشور را . است

بنابراين . گذاري هاي خارجي و فعاليت هاي تجاري منطقه اي دچار آسيب پذيري كرده است به لحاظ جذب سرمايه

. و تمركز برخي از فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در گوادر از آسيب پذيري پاكستان در اين زمينه مي كاهدانتقال، تغيير 

دولت پاكستان عالوه بر بهره برداري هاي سياسي واقتصادي از بند گوادر، درصدد استفاده : تقويت نيروي دريايي .3

هاي مهم پاكستان در رقابت هاي امنيتي و دفاعي با هند،  يكي از آسيب پذيري. نظامي و امنيتي از اين بندر نيز مي باشد

بنابراين دولت . عقب ماندگي نيروي دريايي اين كشور در مقايسه با هند واستقرار اين نيروها در بند كراچي است

ضمن پاكستان درصدد است با استقرار بخشي از نيروي دريايي اين كشور در گوادر كه فاصله زيادي با كشور هند دارد، 

اينكه اين نيرو را از دسترس هند خارج سازد، آن را براي حمايت و پشتيباني ارتش در جنگ احتمالي با هند آماده و 

 . بنابراين در ساخت و تجهيز اين بندر، برخي بهره برداري هاي نظامي نيز پيش بيني شده است. تقويت كند

استقالل كشورهاي آسياي مركزي و نياز اين : ياي مركزي آس فراهم كردن زمينه هاي ترانزيت كاال به افغانستان و.4

كشورها به باز شدن درهاي اقتصاد جهاني به روي آنها و همچنين تثبيت تدريجي شرايط سياسي واقتصادي افغانستان 

د فرصت بي بديل و ارزشمندي را براي پاكستان جهت فراهم كردن زمينه هاي ترانزيت كاال از و به اين كشورها به وجو

بدون ترديد موفقيت پاكستان در استفاده بهينه از اين فرصت در شرايط رقابتي شديد با ايران، تجهيز . آورده است

 . وتوسعه منطقه آزاد گوادر و اتصال ريلي وجاده اي اين منطقه به مرزهاي افغانستان است

از جمله اهداف استراتژيك و بلند مدت : ارتباطات گسترده تر با منطقه خليج فارس و ايفاي نقش در بازار جهاني نفت .5

مقامات پاكستان در توسعه بند آزاد گوادر ، فراهم كردن زمينه هاي ارتباطات تجاري واقتصادي گسترده تر با منطقه 

ن كشور، پاكستان با وجود مجاورت با خليج فارس، نتوانسته است به اعتقاد رهبران اي. حساس و مهم خليج فارس است

از فرصت مشاركت مستقيم در صنايع نفت و گاز و يا حداقل پشتيباني اين صنايع در بازار جهاني انرژي و در نتيجه 

ركزي وانتقال با اين حال، شرايط كنوني با وجود منابع عظيم نفت گاز آسياي م. كسب درآمدهاي الزم بهره برداري نمايد

آن به بازارهاي جهاني از يك طرف و طرح هاي ملي و منطقه اي توسعه صنعت انرژي در خليج فارس و تقويت پتانسيل 

هاي صنعتي، تجاري و خدماتي كشورهاي منطقه از طرف ديگر، بهترين شرايط براي توسعه و تعميق تعامالت اقتصادي 
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گوادر به عنوان يك منطقه واسط تجاري بين كشورهاي خليج فارس و  توسعه و تجهيز بندر. و تجاري با منطقه است

كشورهاي آسياي جنوب شرقي به ويژه چين و همچنين آسياي مركزي به عنوان يك پايانه نفتي براي تجارت نفت خليج 

تالش دارد  در اين راستا، اسالم آباد. فارس و آسياي مركزي به بازارهاي جهاني در اين زمينه بسيار قابل توجه است

كشورهاي عربي را تشويق به فعاليت و سرمايه گذاري در اين طرح كند و تاكنون سلطان نشين عمان آمادگي خود را 

 . اعالم كرده است

يكي ديگر از اهداف مقامات پاكستان از تجهيز وتوسعه بندر گوادر، گسترش : توسعه روابط تجاري و اقتصادي با ايران .6

تجارت غير نفتي ايران و پاكستان به دليل شرايط نامساعد جغرافيايي و در . با ايران استروابط تجاري واقتصادي 

نتيجه فقدان راه هاي مواصالتي خشكي ميان دو كشور از كميت و كيفيت قابل توجهي برخوردار نيست، اين در حالي 

ه آزاد چابهار در كنار مرزهاي با اين حال، با وجود منطق. است كه دو كشور عضو سازمان منطقه اي اكو مي باشند

عالوه بر اين نگاه بلند . پاكستان، ايجاد منطقه آزاد گوادر مي تواند در توسعه و نوع روابط تجاري دو كشور موثر باشد

مدت پاكستاني ها به متغير ايران، فراهم شدن زمينه هاي ارتباط خشكي اين كشور با اروپا و بهره برداري از كريدور 

. باشد مي جنوب –شمال 

 :چين -ب

مهمترين هدف چيني ها در بعد ملي، فراهم كردن زمينه اتصال وارتباط : اتصال مناطق غربي چين به بازارهاي جهاني .3

اين مهم ناشي از در اولويت قرار گرفتن مناطق غربي چين در فرآيند . مناطق غربي چين به بازارهاي جهاني است

اً مسلمان نشين مي باشند و از منابع عظيم نفت و گاز نيز توسعه اقتصادي اين كشور مي باشد چرا كه اين مناطق عمدت

اين مناطق نسبت به مناطق شرقي، جنوبي و مركزي اين كشور در طول دو دهه گذشته از سرعت . برخوردار هستند

به  با توجه به برنامه هاي اقتصادي چين در اين منطقه، اتصال اين منطقه. رشد به مراتب پايين تري برخوردار بوده اند

اين مهم از طريق بزرگراه قره قروم كه مركز ايالت سين كيانگ چين را . بازارهاي جهاني از اولويت برخوردار مي باشد

عالوه بر اين مشاركت چيني ها در . به اسالم آباد متصل مي سازد و سپس ادامه آن تا بندر گوادر، در حال پيگيري است

 . ر اين راستا قابل ارزيابي استتوسعه و تجهيز سيستم ريلي پاكستان نيز د

دولت چين در راستاي بازاريابي، توسعه مراكز :  فارس خليج منطقه در اختصاصي اقتصادي –ايجاد مركزي تجاري .0

فروش توليدات داخلي و در چارچوب كلي تر بسط قدرت اقتصادي در نقاط استراتژيك جهان، در صدد ايجاد 

از جمله مناطق مورد نظر چيني ها خليج فارس و كشورهاي پاكستان . استتأسيسات و نهادهاي اقتصادي و تجاري 

بدون ترديد منطقه آزاد گوادر نقش موثري در حضور اقتصادي و تجاري چين در منطقه خليج . وافغانستان مي باشد

عالقه . ودفارس دارا مي باشد و پيش بيني مي شود كه اين بندر به سكوي صادرات كاالهاي چيني در منطقه تبديل ش

چيني ها به مشاركت در اين طرح عمدتاً ناشي از نداشتن دست برتر در بازارهايي همچون دوبي، عربستان وايران 

جداي از بازاريابي، متمركز شدن شركت ها و موسسات فني و صنعتي چين در گوادر، امكان مشاركت آنها را در . است

جه به مطالب باال، چيني ها تالش دارند با به كارگيري تجربه موفق با تو. طرح هاي نفت و گاز منطقه، تسهيل مي كند

. آزاد شهرهاي خود، بندر گوادر را نيز به عنوان يك مركز اقتصادي پاكستاني چيني تجهيز كنند
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هم يكي از اهداف مهم و در عين حال ناگفته چيني ها از مشاركت در بندر آزاد گوادر، احتماالً فرا: بهره برداري نظامي .3

به نظر مي رسد از عوامل . كردن زمينه هاي حضور نظامي خود در دهانه منطقه حساس واستراتژيك خليج فارس است

تمايل چيني ها براي مشاركت در اين طرح، تعهد پاكستاني ها به فراهم كردن زمينه هاي بهره برداري نظامي چين از 

اين مهم با توجه به نيات نظامي مقامات . و ساحلي بندر است طريق ايجاد پايگاه نظامي واستفاده از امكانات دريايي

در ايجاد چنين شرايطي، بدون ترديد حضور نظامي آمريكا و حمله اين . اسالم آباد، با مشكل چنداني مواجه نشده است

الفت متحده تنها مشكل و مانع در اين زمينه، مخ. كشور به افغانستان و احساس ناامني از سوي چيني ها موثر مي باشد

مقامات آمريكايي چندان به اهداف اقتصادي دو كشور در بندر گوادر حساس نيستند و حتي به گونه . اياالت آمريكاست

اما نسبت به ايجاد پايگاه نظامي حساس مي باشند و خواهان عدم پيگيري اين طرح . اي از آن حمايت مي كنند

 . هستند

. در پاكستان را بايد در قالب اهداف كالن و بلند مدت اين كشور ارزيابي كرد عالوه بر موارد فوق، حضور اقتصادي چين.4

مقامات پكن بدون ترديد تداوم رشد اقتصادي و فرآيند صنعتي شدن خود را در قالب استراتژي برونگرايي و گسترش 

ه صورت ايجاد همكاري اين مهم در نگاه اول ب. فعاليت هاي اقتصادي و تجاري فراتر از مرزهاي خود جستجو مي كنند

. هاي اقتصادي ريشه دار و نهادينه شده با كشورهاي مهم تبلور مي يابد

آثار ايجاد بندر آزاد گوادر بر ايران 

كيلومتر با مرزهاي ايران دارد، در بردارنده آثار مثبت و منفي براي  022صرف ايجاد منطقه آزاد تجاري گوادر كه فاصله اي كمتر از 

 . به مراتب در شرايطي كنوني آثار منفي آن بيش از آثار مثبت است ايران است كه

آثار منفي 

بدون ترديد . عيني ترين و مهم ترين اثر منفي اين طرح، تضعيف ماهيت وجودي منطقه آزاد چابهار در جنوب شرقي ايران است

با وجود اينكه منطقه آزاد چابهار . ار مي آيددر شرايط كنوني گوادر مهمترين و قوي ترين رقيب تجاري و اقتصادي چابهار به شم

نزديك به يك دهه است كه فعاليت خود را آغاز كرده اما به داليل مختلف از جمله مشكالت زيرساختي نظير فقدان سيستم حمل و 

افغانستان و نقل ريلي و جاده اي و هوايي مناسب نتوانسته است موفقيت چنداني در تجارت و ترانزيت كاال از و به كشورهاي 

آسياي مركزي پيدا كند و در شرايط كنوني با توجه به كندي توسعه زير ساخت هاي منطقه به دليل كمبود اعتبارات و مشكالت 

اين وضعيت به گونه اي است كه . خاص ديگر، چشم انداز اين بهبود موقعيت در ميان مدت چندان اميدوار كننده به نظر نمي رسد

در اين شرايط وبا . ميت استراتژيك آن هنوز در اقتصاد ملي نيز موقعيت واقعي خود را به دست نياورده استچابهار با توجه به اه

توجه به حضور يك قدرت اقتصادي جهان در بندر گوادر و سرمايه گذاري عظيم در آن و همچنين با توجه به سرعت عمل زياد در 

به نظر مي رسد منطقه آزاد چابهار از گردونه رقابت عقب افتد و مزيت ، ( سال آينده 5حداقل تا )اجراي طرح هاي زيرساختي 

به طور طبيعي، عالوه بر چين و پاكستان، افغانستان . نسبي خود را در ترانزيت كاال به افغانستان و آسياي مركزي از دست بدهد

 . ين مشوق اين امر مي باشدنيز مي تواند از منافع ترانزيت كاال به آسياي مركزي بهره الزم را ببرد و بنابرا
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مزيت قابل توجه و مهم بندر گوادر در . اين مهم در سطح كالن تر، طرح استراتژيك محور شرق را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد

بدون ترديد، نزديكي واتصال پايتخت . مقايسه با چابهار نزديكي اين بندر به كراچي واتصال آن از طريق بزرگراه مكران است

از سوي ديگر ايجاد بندر آزاد گوادر باعث . صادي پاكستان به گوادر، عامل بسيار مهمي در توسعه و تجهيز اين بندر مي باشداقت

جذب و تمركز فعاليت هاي اقتصادي و تجاري بسياري از كشورها در اين بندر با توجه به سرعت عمل در فرآيند توسعه و تجهيز 

 . زمينه هاي ارتباطي آن مي باشد

يكي از الزامات توسعه اقتصادي و تجاري منطقه خليج فارس، وجود يك مركز تجاري در سواحل شمالي آبهاي درياي عمان مي 

بدون ترديد هر يك از اين دو منطقه كه سريع تر به نتيجه برسند و . چابهار و گوادر بهترين موقعيت را براي اين مهم دارند. باشد

عالوه بر موارد  . رخوردار گردند، بيشتر مي توانند فعاليت هاي اقتصادي و تجاري را جذب نماينداز امكانات و تسهيالت بيشتري ب

فوق، به طور طبيعي ايجاد پايگاه نظامي و تجهيز نيروهاي دريايي وهوايي پاكستان و چين در كنار مرزهاي آبي و خاكي ايران، 

. حساسيت ها و آسيب پذيري هاي خاص خود را همراه دارد

ار مثبت آث

از جمله آثار مثبت توسعه و تجهيز بندر آزاد گوادر، فراهم شدن زمينه توسعه روابط اقتصادي و تجاري ايران و پاكستان ودر سطح 

چنانكه قبالً نيز بيان گرديد، روابط تجارتي غير نفتي دو كشور به دليل شرايط . خردتر، پيوند دو منطقه آزاد چابهار و گوادر مي باشد

در شرايطي كه دو منطقه آزاد تجاري ايران و پاكستان در فاصله اي كمتر . ي دو كشور در سطح پاييني قرار داردجغرافيايي مرزها

كيلومتر قرار گرفته اند، پيوندهاي اقتصادي وتجاري اين دو منطقه مي تواند در توسعه و تنوع روابط تجاري و طرح هاي  422از 

عوامل كنوني توسعه منطقه آزاد چابهار در مقايسه با دو منطقه آزاد كيش و قشم،  يكي از. مشترك سرمايه گذاري موثر واقع شود

فاصله زياد آن با مراكز تجاري واقتصادي منطقه خليج فارس مي باشد كه توسعه بندر گوادر با مشاركت گسترده چيني مي تواند 

. در رفع اين مشكل تأثير گذار باشد

نتيجه گيري 

در و تبديل آن به يك منطقه آزاد تجاري و صنعتي، در حال حاضر به نماد دوستي چين و توسعه و تجهيز بندر گوا.3

به نظر مي رسد با توجه به حجم گسترده همكاري هاي اقتصادي دو كشور، اجراي طرح . پاكستان تبديل شده است

ادي و تجاري پكن در هاي اقتصادي مشترك و سرمايه گذاري عظيم چيني ها در پاكستان، اسالم آباد به متحد اقتص

بدون ترديد اين همكاري ها با توجه به روند رو به رشد موقعيت چين در اقتصاد جهاني . جنوب و غرب آسيا تبديل شود

 . افزايش مي يابد

توسعه و تجهيز گوادر و تسريع در اجراي طرح هاي مورد نظر، براي چين و پاكستان از اهميت خاصي برخوردار مي .0

ه اين طرح به عنوان طرحي استراتژيك براي ارتقاي جايگاه منطقه اي خود به ويژه در روابط تجاري پاكستان ب. باشد

مقامات چين نيز، گوادر را اولين تجريه عملي در زمينه نهادينه كردن . با آسياي مركزي و خليج فارس نگاه مي كند

. ي و كشورهاي مجاور ارزيابي مي كنندموقعيت اقتصادي و تجاري و حتي نظامي اين كشور در ماوراي مرزهاي مل
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بنابراين نتيجه بخش بودن اين مشاركت و سرمايه گذاري براي آنها بسيار مهم است چرا كه مي تواند الگو مناسبي 

 . براي برنامه هاي آينده در ديگر مناطق باشد

گوادر، اين بندر به يكي از سه به نظر مي رسد با توجه به كارگيري الگوي موفق آزاد شهرهاي جنوبي چين در ساختار .3

 . منطقه فعال اقتصادي و تجاري در كنار دوبي و بندر عدن در منطقه تبديل شود

توسعه و تجهيز گوادر با توجه به سرعت عمل در اجراي طرح ها و وجود تأسيسات سنگين زيرساختي، چابهار را در .4

معرض رقابتي سخت در زمينه ترانزيت كاال به كشورهاي آسياي مركزي و افغانستان و همچنين مركزيت تجاري و 

 . اقتصادي در درياي عمان قرار مي دهد

ا درك دقيق و واقعي شرايط در حال ظهور، توسعه و تجهيز منطقه آزاد تجاري صنعتي در اين شرايط الزم است ب.5

پيشنهاد مي . تثبيت شرايط كنوني، ماهيت وجودي منطقه آزاد چابهار در خطر قرار مي دهد. چابهار جدي گرفته شود 

رت هاي اقتصادي در چابهار شود با بهره گيري از تجربه پاكستان در بندر آزاد گوادر، زمينه فعاليت و مشاركت قد

فراهم گردد و با در نظر گرفتن اعتباري خاص و قابل توجه، طرح هاي زير ساختي از جمله سيستم حمل و نقل ريلي، 

چابهار در مقايسه با دو منطقه آزاد ديگر از . جاده اي و هوايي و همچنين تجهيز بندرگاه هاي منطقه جدي گرفته شود

بدون ترديد، اگر چابهار . ه لحاظ ترانزيت كاال به افغانستان و آسياي مركزي برخوردار بودتري ب مزيت بيشتر و حساس

توانسته بود در طول يك دهه گذشته جايگاه واقعي خود را در تعامالت اقتصادي و تجاري منطقه پيدا كند، بندر گوادر 

پيشنهاد فوق، الزم است برنامه ريزي  در هر حال جداي از. نمي توانست به عنوان يك رقيب جدي خود را نشان دهد

هاي ميان مدت و بلندمدت منطقه آزاد چابهار با توجه به شرايط ايجاد شده انجام گيرد و به نوعي زمينه همكاري دو 

 (0). اين مهم الزاماً نيازمند يك عزم ملي و همه جانبه است. منطقه فراهم شود

منابع

استاديار دانشگاه علوم و )ناصر سعيدي .نادر گوادر پاكستان و چابهار ايران هاي ب ها و قابليت  مقايسه تطبيقي مزيت.3

، دامون (دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر)، فاروق رئيسي (فنون دريايي خرمشهر 

و بازرگاني  كارشناس مديريت)و قنبر تنيكو ( عضو هيات علمي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر)رزمجويي 

 (.دريايي

معاونت پژوهشهاي  .دكتر عليرضا سلطاني .ايران بر آن آثار و پاكستاني –همكاري چيني : توسعه بندر آزاد گوادر..0
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 از سازمان بنادر و دریانوردي تهران آقایان رسول قنبري ممان و مانی مقدمتحلیل 

ستا در ن و م ارشناسا از بسیاري رس دند ا ت ار بندر ه م ی اب ر به اس وادر بندر ر  این شما ن
و در نی ا از دامی خ و اب و دریایی ن و م با مرتب مو   دارد ح  بنادر بین ر

 اس

مقدمه 

له  ی به  در فا ا  فکر تران ار را دارد و آن اب یکی  ه تمام شرای استرات وادر وا شده  ار، بندر  اب یلومتري 

انستا و آسیاي میانه را در سر  ل مسوو و برنامهمیاف ه رورانند و  ار سب شده  اب ه  ر توس راي  ا براي ا ری
ینی م  ار شده و با  ار ساخ این بندر را در سال  دس به  نند ا،  ه با  شرو  ی شده  را ر در دو فاز  این 

ه ی من مترین بندر استرات ی فاز دوم، به م دا تاسیسا و تس ه براي فاز  ینه شود اي در خاورمیانه مبدل می ا ایی 
ر شده  ر  ینه 4ی  ر بوده و  رفته اي مورد نیاز براي فاز دوم را   میلیو د ر  ر در ن ه این  میلیو د اند 

د رسید دي به اتمام خوا اري می  فاز در سال 

 آثار مثبت و منفی بندر گوادر براي ایران

ب اسدر  ار م وادر براي ایرا به مرات بی از آ دا بندر  ی ا ار من نونی آ ی   شرای

ی 1 ار من ی ایرا اس ترین و م ینی آ نو شر ار در  اب ه آزاد  ودي من ی و ی ما ، ت ر ی این  ر من  ترین ا

ی محور شر را نی تح  این م در س  ر استرات د دادتر،  رار خوا یر  وادر در  ت ه و م بندر  اب تو ی  م
راه مکرا اس ر ری ب ال آ از  ی و ات را دیکی این بندر به  ار، ن اب ایسه با    م

ب  ار م اري ایرا و  آ ادي و ت ت ه رواب ا وادر، فرا شد زمینه توس ی بندر آزاد  ه و ت ب توس ار م مله آ از 

وادر اسا ار و  اب ه آزاد  یوند دو من شور به دلی مسا  ستا و در س خردتر،  تی دو  یرن اري  ه رواب ت ا  از آن
رار دارد ایینی  له مرزي، در س  ستا در فا ا اري ایرا و  ه آزاد ت ه دو من ی  متر از  در شرای رار  اي  یلومتر 

ت رفته اي ا یوند ه میاند،  اري این دو من ر ادي و ت اري و  ه و تنو رواب ت اري  اي مشتر سرمایه تواند در توس
ر وا شود له زیاد آ با مرا  مو ، فا ش ی و  ه آزاد  ایسه با دو من ار در م اب ه آزاد  ه من نونی توس یکی از موان 

ه خلی ادي من ت اري و ا ه ب ت ه توس ینی میفار اس  سترده  وادر با مشار  ار  ندر  یر تواند در رف این مشک ت
  باشد
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 بندر چابهار در مقابل بندر گوادر

ه این بندر می ر توس راي فاز ی  ال ا نا در  م ار  اب ود اینکه بندر  وادر به دنبال تکمی فاز دوم  با و باشد، بندر 

راي فاز سوم ه این بندر و س ا ر اس توس ه این بندر می این  ر توس راي فاز ی  وادر  از ا تواند تا س  بندر 
ی و تا  3 اي  شتی ار وز مرده بار انتینري  ابه ار تن وز مرده بار  دا  ا را  ند و فاز دوم نی شام ا  9ا 

ایانه بار انتینري، ی  اه  ر ار لن افی متشک از  اه ا ر شتیلن ی براي  رفی  اي  ار وز مرده، ی  1ایی به 
شتی ، ترمینال  شتی اي رو ترمینال  یري  ه دو اسکله  اي  رو و دو ترمینال سوخت ار تن وز مرده و توس

وادر می انتینري اس بور، بندر  ی م دا تاسیسا و تس ی م با ا مترین بندر استرات هتواند به م اي در خاورمیانه  ن
  مبدل شود

ا وی راي فاز دوم ی  د از ا ار وادر ب  اب

ا داد اسکله   4 1 ت
انال   1 4 یلومتر ول 

انال   M 1م 
TEU1ترافی بار  انتینر در سال4

شتی  فروند در سال 4  یر 

ار در برخی زمینه اب ود،  یکستا و امنی ا  با این و منستا و تا ، تر ستا ی ر  ، ستا ا  ، انستا متر تا اف له  م فا

اي  داخلی مناس نوز  وادر داراي برتري اس و  ی، نسب به بندر  ي و امکانا رفا ، تامین انر تر و برتري در زمینه آموز
ره ه با ب ود دارد  وه، ترا امیدواري و یرد، یري از این امکانا بال رار  ار  اب اري در اختیار بندر  ور انح ی آسیاي میانه به  ن

ه این برتري ور می اما م این اس  وادر  ه در بندر  یمی  مرانی  اي  ار اب با  وی و  ا، توانایی ر یرد ندارد و ت
ه مالی، ا ی و  ر دلیلی، خواه زیس محی ار به  اب ه بندر  اب  تاخیر در ساخ و توس دم از این ر ندین  ین بندر را 

د انداخ   خوا

ايدر ايدور،ندانهآینده  ايومیانهآسیايشور ی،ارو اريمناسباتمامیشر -شمالریدورریازراخودت

امنو ندان یانوسوابهریدوراینزمینیراه .دادخوا دختآراما ايبهرامیانهآسیايوشدخوا وآزادآب
د ايردخوا ریدور،ولدرشدهواشور اربندردوازیکیمسیر  البرايراوادریااب یانوبهات اندا انت

ند یومبوددارايدامردارندخود راخاامتیازاوشرایبندردواینازدامرهرد،خوا برايهستندنوا
ارفبهنیازبنادراینیشرف اتاسیساوزیرساختار اسآن ،آن ،بروهستر دارندبهنیازنی ووشرایآ

یسیاسی، ن یوفر تما یینویاتینمیتواندمناازدامرا ايت یتییشرفدرنند داشتهاین بنادرتران
 .باشد

یدارايوادربندر یکیمو رازبندرایناسشدهوانو-شمالریدورمسیردرهاسمناسبیاسترات ن

،مشک اساسیدارايزیرساختاري اريبهنیازهاس ارفوسرمایه  رازاسآن ،ن ايوتاسیساامکانا اسکله 
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اربندري ید ونهبندرایندرنای تولیديزمینهدراسافتاد رفتهوراريی لی تریناما اسن وا
ودمشکاساسی ترین هبا اسامنینبودوادر،بندردرمو ورتو ايبه  ه،ایندرشورشینیرو اموارهمن

ردرافراد ستادولاسخ ه،ایندرها راريتواناییدارد،میدرمن ابر اینبروهنداردراامنی را
، ودمشک درموادو یوم ستادرآتران ستابلو رازا ايدی رانی ودن ستاشوراسمو رفی نیازا

دیدموردمواره ،واملهموردوردره اسبودهندشورت ايووادربندرامنیشد -شمالریدوررا
ردرنو دم رخوا  .بودخ

اربندر انوابهاب یتن یمحوردروادربندرر ،تران رازشر تیدارايزیرساختارين وردرهاسمشک

،ندشوردومکاري درفوایرا هباشدخوا ايبهتو ودناامنی  اروادر،بندردرمو برايبیشتريبسیارشاناب
یمحوررفتندسدر هداردشرتران ابهبا تو یاشترا ن یفر تما اییباایراا انستاوشور واف

، یکستا یمحوراینمیتواندتا الراتران ايبازاررفتندسدرندوینشوردود .ندف میانه،آسیايشور
ايوروسیه یارو نیناسشر يواردادم هباهدارند،را نیروسیهشورازانر دیرواببهبهتو دون
ااینرفتندسدربرايندشانروسیه،شورباندوایراشور دبیشتربازار هورشدایرا بابودخوا توس

ابهداد ار،بندردرزیرساخت درنو -شمالریدورآینده يهاسمش بماندوادربندرتحوازنبایداب

اردس داب یشرفاینوبودخوا یاببندر  ربهآیندهدرراتو دت  ردخوا

وادر ار و  اب اي اساسی در دو بندر  تور ایسه ي فا  بررسی  م

ا تور وادرفا اربندر  اب بندر 

ی ی استرات دارددارددارا بود مو
لی م و ن اي  ییزیر ساخ 
ا بندري ی ییتاسیسا و ت

داردنداردو سیاسی آرام
ی مناس ن ی فر تما داردنداردو ا
ه اي در بندر داردنداردامنی من
ی اي ارتبا داردنداردامنی راه 

در ی مواد م خیلی زیادتران
مسایه اي  شور ر  دید از  ود داردت ود نداردو و

مسایهداشتن  اي  شور ندارددارداخت با 

 نتیجه گیري

ایا باید   ار به در  اب ه در بندر  ر روند توس ه به سوا مکرا ، ا ه و تو بري در توس ام م ر ید م نای به تا با 

وي سب را از بنادر ما می وادر  ی رود، بندر  مترین سر   رباید مین شک و با 
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