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فصل اول

D
I

 .1شاخصهاي رقابتپذيري در بنادر

در دنياي رقابتي امروز بنادر ساحلي نياز به مولفهها و ويژگيهايي

S
f

دارنــد تا آنها را ممتاز و متمايز نمايد .برخي از شــاخصهايي كه
قابليت رقابت پذيري بنادر را افزايش ميدهد ،تنها از بستر دريا
محقق ميشود ،اما برخي ديگر شــاخصهايي هستند كه بنادر

o
e

بايستي به منظور ارتقاي عملكرد بندر بدانها توجه نمايند.

v
i
h

c
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A
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اين گروه از شاخصها عبارتاند از:
روابط نزديكتر با شهر و محيط اجتماعي؛
فعاليتهاي تجاري؛

D
I

فعاليتهاي توزيع به طور حرفهاي؛
فعاليتهاي فني و صنعتي؛
رابطه با همكاران تجاري در زمينة تجارت و نيز حمل و نقل دريايي،

S
f

ريلي و جاده اي؛
حمل و نقل تركيبي؛
كاهش قيمت تمام شدهي خدمات؛

o
e

كنتــرل به كمك سيســتمهاي الكترونيكي و فنــاوري اطالعات و

ارتباطات؛

نزديكي به مراكز صنعتي؛
فاصلة بندر تا بازار؛

وضعيت زيرساخت داخلي؛

v
i
h

ميزان كاهش تشريفات اداري؛
فضاي در دسترس؛

ميزان مراجعات صاحبان كاال ؛
تكرر آن؛
تعداد مراجعات و ّ

ميزان كانتينراسيون؛

c
r

حجم معامالت ،صادرات و واردات؛
همكاري شركتهاي موجود در بندر؛
سطح سرمايهگذاري شركتهاي خصوصي در بندر؛
زمان حمل عملكرد به موقع.
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 .2مشكالت بنادر ساحلي
مشــكالتي كــه امــروزه بنادر ســاحلي بــا آن مواجــه هســتند ،عبارتند از:
عــدم دسترســي مطلــوب بــه مقاصــد كاال بــه علــت اســتفاده از

D
I

شــيوههاي ســنتي انتقــال كاال؛

بــه وجــود آمــدن ترافيــك در بنــادر و مســيرهاي منتهــي بــه

S
f

بنــادر؛

كمبــود فضــاي مناســب بــه منظــور تخليــه ،بارگيــري و
انبارســازي كانتينرهــا.
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فصل دوم:
كلياتي از بنادر خشك

D
I

 -4تعاریفی از بندر خشک

ééبندر خشک پایانهاي میان نقلیهاي درون مرزی است که مستقیماً با

S
f

بنادر دریایی مرتبط بوده و از نظر وسائط نقلیه دارای ظرفیت باالیی
است که مصرف کنندگان ميتوانند واحدهای استاندارد کاال را ار آن
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تحویل گرفته یا به آن تحویل دهند ،گویی این عمل را
مستقیماً در بنادر انجام ميدهند.

ééبندر خشــک پایانهاي ترکیبی در پس کرانه است
که به بندری ســاحلی متصل اســت .تجهیزات الزم

D
I

و کـافـــی بـــرای مواجهه با تردد ناشی از چندین
شــیوه حمل و نقل اعم از جــادهای ،ریلی و هوایی

S
f

در آن در نظر گرفته شــدهاند و مشتریان ميتوانند
کاالهایشان را با استفاده از این شیوههای مختلف
به آن ارسال کنندو یا از آن تحویل گیرند.

o
e

ééبنادر خشــك در نقاط داخلي كشور نسبت به
بنادر ساحلي قرار دارند ولیكن
داراي ارتباط مستقيم با بندر و

v
i
h

يا بنادر ساحلي هستند
و در زمينهــي
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جابهجايي بينالمللي كاالها در ارتباط با مقاصد كاالهاي وارداتي و يا
مبادي كاالهاي صادراتي ميباشند .بنادر خشك در كشورهاي داراي
ساحل و همچنين محصور در خشكي ،به كار گرفته ميشوند وليكن

D
I

در تمامي آنها شــيوههاي حمل و نقل زميني ،موجب دسترسي آنها
به بنادر ساحلي ميشود.

 -5اجزاي تشكيل دهنده بندر خشك

S
f

ééمنطقه امن دارای درگاه برای ورود و خروج؛

ééانبارهــای مســقف و بــاز مجزا شــده بــرای واردات ،صــادرات و

o
e

ترانسشــیپمنت و برای کاالهای فسادپذیر ،محموالت باارزش باال،
محموالت خطرناک شامل ترکیبات پرخطر؛

ééتسهیالت انبارداری شامل انبارداری ضمانتدار گمرکی؛

v
i
h

ééتسهیالت ذخیرهسازی و بازرسی ،کنترل و نظارت گمرکی؛
ééتجهیزات مناسب تخلیه و بارگیری کانتیرها و محمولهها؛
ééراههای خدماتی و آسفالته داخلی برای استفاده در عملیات و منطقه
جمع آوری؛

c
r

ééمکانمناسبجهتتوقفناوگانبافضایپارکمکفیبرایناوگانباری؛

A

ééســاختمان اداری مطابق طرحهای مصوب مندرج در موافقت اصولی
برای گمرک و دیگر متقاضیان از قبیل فورواردرهای بار ،نمایندگیهای
کشتیرانی ،ترخیصکارهای گمرکی ،بانکها و سایر خدماتمرتبط؛
ééسیستمهای اطالعات و ارتباطات شــامل سیستمهای الکترونیکی
تبادل دادهها ،اسکنرها و تجهیزات توزین ناوگان؛
ééدر صورت لزوم ،محوطه تعمیر کانتینر ،ناوگان و تجهیزات.
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-6كاركردها و محورهاي كليدي بنادر خشك

كاركردهــا و وظايف كليدي بنادر خشــك را ميتوان در چهار محور
خالصه نمود:
ééانتقال كانتينر بين گونههاي مختلف حمل شــامل ريلي ،جادهاي و

D
I

آبراههاي داخلي به عنوان يك پايانه كانتينري چندوجهي؛

ééانجام ساير عمليات متعارف در پايانههاي كانتينري بندري؛

S
f

ééانجام خدمات گمركي؛
ééارائه خدمات لجستيكي.

éé

o
e

 -7خدمات بنادر خشك

ééعالوه بر خدمات پايهای كه بنادر خشك در پس كرانه ارايه ميدهند،

iv

خدماتي نظير موضوعات زير ارائه ميشوند:
ééانبارسازي كاال

ééنگهداري از كانتينرهاي خالي
ééتعميرات كانتينر
ééامور گمركي و ترخيص
ééپشتيباني كاال

h
c

 -8اهداف راه اندازی بندر خشک

r
A

مهــم ترین اهداف راه اندازی بنادر خشــک را ميتــوان در موارد زیر
خالصه کرد:
ééافزایش خدمات بندر در منطقه داخلی کشور؛
ééکاهش تقاضای نیاز به استفاده از اراضی حاشیه ساحل؛
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ééافزایش کارایی حمل ونقل؛
ééبهبود وضعیت زیرساختهای مرتبط با حمل ونقل؛
ééبهبود وضعیت مالی و اقتصادی؛
ééافزایش سرمایه گذاری مستقیم کشورهای خارجی؛

D
I

ééتســریع توسعه اقتصادی و یکپارچه سازی لجستیکی مناطق داخلی
کشور؛

S
f

ééبهبود فرایند توسعه پایدار؛
ééکاهش آثار زیست محیطی.

o
e
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i
h
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 -9مزایای راه اندازی بنادر خشک

مهم ترین مزایایی را که از راه اندازی بنادر خشــک حاصل ميشوند را
ميتوان در عبارات زیر برشمرد:
ééكاهش كلي هزين ه هاي حمل و نقل؛

D
I

ééترغيب به استفاده از راهآهن به جاي استفاده از جاده و در نتیجهكاهش
خسارت به محیط زیست؛

S
f

ééتقويت وضعيت بنادر در زنجيرههاي حملونقل؛
ل ونقل؛
ééتقويت راهكارهاي تركيبي حم 
ééافزايش جريانهاي كاال؛

o
e

ééكاربري بهينه از ظرفيتهاي موجود؛

ééكاهش نياز به خريد اراضي گرانقيمت در نواحي شــهري حاشــيهي
بندري؛

v
i
h

ééاحتمــال كاهش قابل توجه گــــرههاي ترافیكي در معابر شــهري
ودروازهاي ،بهعلتانتقالشيوهيحملو نقلجادهايبهريلي؛

c
r

ééكاهش مشكالت محيط زيست در شهرهاي ساحلي؛
ééيكپارچگي محوطههاي بندري با شهرها؛

ééبهبود در جريان ثبت دادهها و جمعآوري آمار و اطالعات؛

ééافزايش قابليت برنامهريزي و زمانبندي ارسال و حمل كاال؛

A

ééتوســعهي نواحي داخلي كشــور و ايجاد فرصتهاي مختلف شغلي،
بهويژه در كشورهاي توسعه نيافته؛

ééاحتمال افزايش سرعت مراحل گمركي براي كاالهاي حمل شده به
وسيلهي احداث بنادر خشك مجهز به خدمات گمركي.

www.SID.ir
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-10انواع بنادر خشک

با توجه به موقعیت قرارگیری و خدماتی که ارایه ميشوند ،بنادر خشک
به سه دسته به شرح زير تقسيمبندي ميشوند:
بنادر خشک دور از ساحل؛

D
I

بنادر خشك با فاصله متوسط از ساحل؛

بنادر خشك نزدیک به ساحل.

S
f

 -11بنادر خشک دور از ساحل

بنادر خشــک دور متداولترین نوع بنادر خشــک هستند و در مقایسه

o
e

با انواع دیگر تاریخچه طوالنیتری دارد .دلیل عمده اســتفاده از این نوع
بنادر خشــک صرفاً این است که به دلیل فاصله و حجم کاالهای ورودی

iv

از چشــم انداز هزینههای مصرفی راهآهن روش حمل و نقل مناســبتری
به نظر ميرسد.

 -12مزاياي بنادر خشك دور از ساحل

h
c

ééايجاد دفاتر شركتهاي حمل و نقل ،شركتهاي صادراتي و وارداتي

r
A

و تسريع در ارس��ال خردهبار (گروپاژ) و كاهش هزينههاي حمل در
بنادر خشك دور از ساحل و حضور واسطههاي عمده فروشي و عمده
فروشان تجاري و نمايندگان عمده فروشان و توسعه كانالهاي توزيع

و نهايت��اً مديريت توزيع فيزيكي ،از مصاديق افزايش بهرهوري هزينه
و زمان و نيروي انساني است.

ééهمچنين تلفيق كارهاي مش��ترك براي مقاصد مشترك ،در چنين
بنادري ،قابل برنامهريزي و بهرهبرداري است.
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ééدر مقایســه با شــیوه سنتی انتقال ریلی کاال به و از بنادر ،تفاوت این
شیوه اساساً به خدمات ارایه شده در این بنادر در زمینه مسایل گمرکی

و همچنین کاهش ارتباطات مســتقیم جادهاي به ساحل و در نتیجه
کاهش راه بندان مسیرهای منتهی به بندر ساحلی ميشود .با توجه

D
I

به این که هرقطار به طور تقریبی ميتواند جانشین  ۴۰کامیون شود،
آثار زیست محیطی پیرامون جـادههای مـنـتـهـی بـه بـندر ساحلی

S
f

نظیر میزان آالیندههای هوا ،آلودگی صوتی و غیره نیز کاهش ميیابند.

ééبخشــی از منفعتهای بنادر خشــک دور مربوط به تغییر نوع حمل و
نقل از جادهها به خطوط راهآهن اســت کــه منجر به کاهش تراکم

o
e

در ورودیهــای بنادر دریایی و محیط اطراف آنها ميشــود .هر قطار
ميتواند جایگزین  35کامیون در اروپا و  100کامیون در آمریکا گردد

v
i
h

و از اثرات برونی ناشــی از حمل و نقل جــادهاي بکاهد .دلیل عمده
همکاری بندر دریایی با بندر خشــک دور این است که از این طریق
با ارائه خدمات بهتر با هزینه کمتر بخش وســیعتری از مناطق پشت
ساحلی تحت پوشش قرار ميگیرد.

c
r

 -13بنادر خشک با فاصله متوسط از ساحل

A

بنادر خشــک با فاصلهي متوسط از ســاحل ،در فاصلهاي از بندر واقع

شدهاند که معموالً از حمل و نقل جادهاي برخوردارند.

این نوع از بنادر خشک در فاصله مشخصی از بندر ساحلی قرار ميگیرد،
و از طریق دسترســی جاده ای ،به مراکز تولید و جذب کاالی بســیاری
متصل اســت .این نوع بندر خشــک به عنوان یک محل تالقی خدمات
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مختلف ریلی و بخشــی از وظایف اداری و فنی بندر ســاحلی (به عنوان
نمونــه پویشگرهای مجهز به اشــعه ایکس به منظور واحدهای ایمنی و
بازرسی گمرکی) است.

D
I

 -14مزاياي بنادر خشك با فاصلهي متوسط از ساحل

بنادر خشك متوسط از ساحل ،عمدتاً اهداف دسترسي بهتر جادهاي را

S
f

مدنظر قرار داده و خلوت كردن بنادر دريايي با دپوي مناسب كانتينرها،
انجام وظايف اداري و فني ،ايجاد تجهيزات اشــعهي ايكس براي بارهاي

ترانزيتي و انجام تشريفات گمركي را در خود جاي ميدهند.

o
e

 -15بنادر خشک نزدیک به ساحل

v
i
h

یک راه دیگر این اســت که یک بندر خشــک نزدیک در حاشــیه بندر
دریایــی را مطرح کرد .این بندر خشــک نزدیک حمل و نقل جادهاي را
از کشــتیهای باربری و به سوی آنها در خارج از محدوده شهر استحکام

c
r

بخشــیده و با ارائه خدمات خطــوط راهآهن به بندر ،از تراکم ترافیک در
خیابانها و مدخلهای بنادر ميکاهند.

A

این نوع بنادر خشــک محل تالقی مسیرهای جادهاي بسیاری از مراکز
تولید و جذب کاال در خارج از شهر ساحلی مذکور و همچنین مسیر ریلی
ویژه به بندر بدون استفاده از معابر شهری و اخالل در عملکرد آنها است.

 -16مزاياي بنادر خشك نزديك به ساحل

بنادر خشــك نزديك به ســاحل ،صد درصد بنادركمكي بوده و محل
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انبار كانتينرهاي دريايي و داراي محوطهاي نظير  CFSهســتند .تفكيك
و تركيب بار از وظايف اصلي اينگونه بنادر اســت .بالتبع مكان مناســبي
نيــز بــراي حمل و نقل تركيبي دريايي و هوايي يــا دريايي و زميني نيز
ميباشــد .گران بودن قيمت زمين در حاشــيه بنادر ،ضرورت ايجاد بنادر

D
I

خشــك نزديك به ساحل را ايجاب كرده اســت و داراي مزاياي ديگري

چــون :كاهش آلودگي هوا ،كاهش عمليــات انبارداري و محل نگهداري

S
f

كانتينرهاي رســوبي و كاالهاي متروكه و باعث كاهش ترافيك و تسهيل
حمل و نقل در بنادر هستند.
كاهــش اثرات زيســت محيطي در بنادر و دريــا و نگهداري كاالهاي

o
e

عمومــي يا كاالهاي كــم ارزش ،اعم از خطرنــاك ،يخچالي ،ترافكيي و
ســنگين و ويژه ،از مزاياي ديگر بندر خشــك نزديك به ساحل است كه

v
i
h

سرمايهگذاري مستمر در بنادر را تا حد قابل مالحظهاي تعديل ميكند.
عــاوه بر ايــن تمركز بر روي كارهاي تخصصي و فنــي بندر ،مثل اليروبي،
افزايش پهلوگيري كشتيها ،توسعهي اسكله و ساخت موجشكن و افزايش عمق

c
r

آب ،جزو مزاياي چنين بنادر خشــكي محسوب ميشود .يعني بنادر دريايي به
فعاليتهاي تخصصي خود معطوف ميشوند تا ديگر بخشها.
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D
I

S
f

o
e

v
i
h

فصل سوم:
نكات مهم
در ايجاد بنادر خشك

c
r

A

 -17ویژگیهای محل استقرار بنادر خشک

محل استقرار بنادر خشک بايد حداقل سه ویژگی را دارا باشد:

ééنخست قابلیت دسترسی به آن آسان و اقتصادی باشد که در خشکی
بهترین آن حمل و نقل ریلی است؛
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D
I

S
f

o
e

v
i
h

ééثانیاً در نزدیکی مراکز تولید قرار گرفته باشد؛

ééنهایتا در مناطق خوشههای توزیع قرار گرفته باشد.

c
r

 -18چرخه مطلوب بندر خشك

چرخه مطلوب ایجاد بندر خشــک بايد بین چهــار آیتم لینک قوی و
تأثیرگذار ایجاد نماید .این چهار حلقه عبارتند از:

A

 .1سرمایه گذاری در صنایع لجستیکی ،تولیدی ،کشاورزی و خدمات؛

 .2توســعه زیر ساختهاي حمل و نقلی و تشــویق سرمایه گذاری به
این منظور
 .3توسعه حمل و نقل چند وجهی
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 .4کاهش هزینههاي حمل و نقل و ترانزیت کاال.

-19عوامل مؤثر در تعيين محل احداث بندر خشك

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

D
I

ارايه شده است:
 ééجريانهاي ترافيكي بين مراكز توليد ،مصرف و بنادر؛

S
f

 ééزيرساختهاي حمل و نقلي در مجاورت محل؛

 ééشيوههاي حمل و نقلي دردسترس و ظرفيتهاي شبكه؛
 ééخدمات مرتبط با حمل و نقل كمكي موجود در مجاورت محل؛

o
e

 ééكاهش احتمالي در تن -كيلومتر در حمل و نقل جادهاي ،با معرفي
بندر خشك؛

 ééعملكردهــاي جاري بندر خشــك ،مانند :حمــل و نقل جاده اي،

v
i
h

ذخيرهي واگنهاي كانتينري خالي ،ترخيص گمركي كاالهاي انتقال
يافته و غيره؛

 ééگستره توسعهي مكان اجراي پروژه در آينده.

c
r

-20خط آهن و بندر خشك

A

يكي از معیارهاي مهم برای احداث بندر خشــک ،دسترســی آسان و
اتصال به خط آهن ملی در یک کشــور اســت .از آنجایی که بندر خشک
مجموعهای از حمل و نقل دریایی ،زمینی و ریلی اســت؛ بنابراین مکانی
که متصل به خط آهن باشد ،بهترین نقطه برای احداث بندر خشک است.
ل و نقل را به حداقل
در واقع باید مکانی انتخاب شــود که هزینههای حم 
ممکن برساند .به بیان دیگر باید گفت ماهیت بندر خشک ،کاهش هزینه
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حمل و نقل و ترانزیت کاال است.

 -21محتواي مطالعهي امكان سنجي يك بندر خشك
مطالعهي امكان ســنجي در زمينهي بندر خشك ،بايد بر شاخصهاي

D
I

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

S
f

بازارموجود.

 ééآيا ايجاد ارزش افزوده ،با توســعهي بندر خشك در منطقهي مورد
نظر ،امكان پذير است؟

o
e

ééمكان يابي بهترين گزينههــا به لحاظ برخورداري از توانمنديهاي
فني و مد نظر قراردادن قابليتهاي توسعهي فني.
ééتعييــن موقعيت شــرايط اداري و اقتصادي كه از اجرا و توســعهي

v
i
h

پروژهي بندر خشك ممانعت به عمل ميآورند.

ééطراحي تمهيــدات و اقدامات مرتبط با قوانين و مقررات دولتي ،كه
موانع را از پيش روي برميدارند .اين امر ،ممكن اســت شــاخصهاي

c
r

زير را در برگيرد :ساختار مالياتي ،كمكهاي اعطايي ،بالعوض به بنادر
خشك ،مساعدت فني ،معرفي  ICTو غيره.

 -22مالكيت بنادر خشك

A

الزم نيســت كه بنادر خشــك ،الزاماً در تملك بخش دولتي باشد .در
واقع به لحاظ محدوديتهاي مالي دولتها چه بســا بهتر است زمينهي
مشاركت جدي بخش خصوصي در اين حوزه فراهم آيد.
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D
I

S
f

o
e

v
i
h

فصل چهارم:
شاخصهاي بندر خشك

c
r

 -23بنادر خشك و توسعهي امنيت ملي

A

یکی از موضوعات بســیار مهمی که در زمينهي ایجاد بنادر خشک در
سراسر دنیا رعایت ميشود ،توسعهي امنیت ملی است.

وقتی کاال ،تنها در دو یا سه نقطه ي کشور متمرکز ميشود ،هر اتفاقی
ل و نقل را مختل و آن را زمينگير كند؛ ولی
ميتواند به راحتی روند حم 
وقتی نقاط تجمع کاالها در سراسر کشور توزیع شده باشند ،این اختالل
شکل پیدا نميکند.
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 -24بنادر خشك و توسعه اقتصادي و تجاري

بنادر به عنوان يك جايگاه ملي در عرصه ي توسعه اقتصادي و تجاري،
نقش آفريني ميكنند .موقعيت بنادر با موقعيت كشــور در تجارت بين
المللي ،رابطه تنگاتنگي دارد .براي توسعهي فيزيكي بنادر ،دستگاههايي

D
I

مثل :گمرك ،اســتاندارد ،نيروي انتظامــي و ...و از باب غير فيزيكي نيز،
ســاختارهاي حمل و نقلي ،بايد پاســخگو باشــند .گيتهاي نظارتي در

S
f

رويارويي با پديدهي قاچاق ،امكانات جادهاي و شــهرهايي كه در مســير

قرار دارند و مســايلي از اين دســت ،باعث شــده تا دنيا به سمت احداث

بنادر خشك برود.

o
e

 -25بنادر خشك و اشتغال

v
i
h

يكي از كاركردهاي بســيار مهم بنادر خشــك توسعهي اشتغال است.
یعنی شرایطی ایجاد میشود که اشتغال به صورت پایدار در نقاط مختلف
کشــور توسعه یابد و نیروهای بومی هر منطقه ،بتوانند به عنوان کارمند،

c
r

کارشــناس ،کارگــر ،ترخیص کار و راننده و اپراتــور جرثقیل و ...به کار
مشغول شوند.

 -26بنادر خشك و كاهش قيمت تمام شده

A

بنادر خشــك ،جمعيت زيــادي را در پيرامون خود جاي ميدهند و با
ايجاد كارآفريني بسيار باال ،واردات ،صادرات و احداث شركتهاي صنعتي
در آنها به راحتي قابل شكلگيري است .اين بنادر ،به طور مستقيم ،باعث
توســعهي راهآهن و حمل و نقل ريلي شــده و عالوه بر آن ،حمل و نقل
جادهاي و لجستيك تركيبي و كانتينري را توسعه ميدهند.
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حمل دو سربار كانتينري ،عدم معطلي كاميونها و رانندگان آنها ،از ديگر
ويژگيهاي اين نوع بنادر محسوب ميشوند.
افراد دستاندركار بنادر خشك ،ميتوانند به صورت تمام وقت ،همهي
كانتينرهــاي ورودي و نــوع آنها ،خطوط حمــل و نقل جادهاي و ريلي و

D
I

مالكان شــركتهاي حمل و نقل را شناسايي كنند و با استعالم قيمت از
آنان در امر واردات و صادرات ،نهايت هماهنگي را به وجود آورند.

S
f

اين امر ،به طور مستقيم ،زمينهي حمل كاال توسط وسيلهاي به وسيله

ديگر تا بنادر هدف را ايجاد ميكند .در واقع ،پس از طي تشريفات گمركي،

پلمپ كاميون و تهيهي اســناد حمل مورد نياز ،كاال با همان كاميوني كه

o
e

كانتينر را آورده ،حمل ميشــود و با اين برنامهريزي و مديريت منسجم،
صرفهجويي سرشاري در هزينهها به وجود ميآيد .اين اقدام ،باعث كاهش
چشمگير زمان و هزينهي تمام شدهي كاال ميشود و ميتواند سطح اين

v
i
h

تحول اقتصادي را تا حد بسيار قابل توجهاي ارتقا بخشد.
عــاوه بر اين ،هزينههاي حــق توقف (دموراژ) ،به صاحب كاال تحميل
نميشود و هزينههاي انبارداري را نيز به حداقل ميرساند.

c
r

 -27بنادر خشك و توسعه فعاليت پايانههاي دريايي

A

بــا توجه به گنجايش و ظرفيت كانتينرها ،كه حمل ســريع و آســان

را در پــي دارند و اســتفاده فزايندهي از آنهــا در حمل و نقل بار و كاال،
كشــتيرانيها در صدد هســتند ،زمينهي حمل ظرفيتهاي بيشتري از
بارهاي كانتينري را ايجاد نموده و از اين روش به نحو احســن اســتفاده
كنند .مســلماً ارائه هرگونه تســهيالت ،منجر به تغيير در ماهيت كاري
ميشود .تجهيزات استراتژيك و پيشرفته ،وسعت فضاي كاري ،تخليهي
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كانتينرها در مدت زمان كم ،ارايهي خدمات با توجه به محدود بودن بنادر
از لحاظ پس كرانه اي ،از اين دســت تغييرات خواهد بود .از طرف ديگر،
بنــادر ،عالوه بر تخليه و بارگيري توليد ارزش افزوده و البته نقشآفريني
جديد در لجستيك كاال تبديل شدهاند .اين مسايل با دو رويكرد مختلف

D
I

روبه رو شده است:
ééاول :نيــاز به ظرفيتهاي زياد انبارداري براي نگهداري كانتينرهايي

S
f

كه توسط كشتيها وارد ميشوند

ééدوم :تأمين شرايط جذب سرمايهگذاري در فعاليتهاي درون مرزي.

o
e

 -28بنادر خشك و توسعهي سيستمهاي
حمل و نقل ريلي

همچنين موضوع قابل توجه در خصوص بنادر خشــك ،فراهم شــدن

v
i
h

زمینه افزایش نقش سیســتمهای حمل و نقــل ریلی برای نقل و انتقال
کاالها بین بنادر دریایی و بنادر خشک است .استفاده از راهآهن ،ميتواند
مزیتهای اقتصاد ناشــی از مقياس را تبيين كند .در واقع در شــبکه ي

c
r

حملو نقل ریلی ،کاال در حجم وســیع ،بین بندر ساحلي و بنادر خشک
مبادله ميشــود و از آن جا صاحبان کاال ،ميتوانند با اســتفاده از وسائط

A

نقلیــه جاده ای ،کاالهاي خود را در شــبکهي مویرگی بازار توزیع کنند.
استفاده از راهآهن ،یعنی صرفه جویی در سوخت ،کاهش حوادث جاده ای،

تقلیل آلودگی محیط زیســت و در نهايت ،منفعت رساني به اقتصاد ملی.

 -29بنادر خشك و حل مشكالت حمل و نقل

در حملو نقل مدرن ،نیازي نیســت که بنادر در انتظار صاحبان کاال
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بمانند ،بلکه شیوهاي در پیش گرفته ميشود که بار پس از مدت کوتاهی
از بنــدر خارج و بــه امکانات پس کرانهاي منتقــل و در آن جا عمليات
ترخیص در زمان مورد درخواست صاحب بار انجام شود .بنادر خشک در
نتيجهي چنین تفكری پديد آمدهاند تا بتوانند پاسخگوی ارتباط کاالیی

D
I

در حجم وســیع بین بنادر و پسکرانهها باشــند و در آنجا ،صاحبان کاال،

بتوانند نســبت به نگهداری و ترخیص کاالهایشــان اقدام کنند .طبیعی

S
f

اســت که در اثر به كارگيري اين روش ،دیگر بنادر قربانی ازدحام ،توقف
و تأخير در ترخیص و خروج کاالها نميشوند.

o
e

 -30بنادر خشك و تغيير ساختار حمل و نقلي

علــت اصلي توجه ويژه ي مســئوالن به موضوع بندر خشــك ،تغيير
ســاختار حمل و نقلي از انباشته و فلهاي CARGO GENERALبه

v
i
h

كانتينري اســت .اين امر ،جهشــي در صنعت حمل و نقل ايجاد كرده كه
تجلي اصلياش در بنادر و كشــتيراني قابل مشاهده است .بنادر به لحاظ
محدوديتهايي كه در كسب فضاي مناسب براي عمليات كانتينري دارند

c
r

و بــا توجــه به گراني و محدوديت زمين ،نميتوانند انبارهاي مورد نياز را
تأميــن كنند و اين امر ،هزينهي تخليه و بارگيري و انبارداري كانتينري
را به شدت افزايش ميدهد.

 -31بنادر خشك و مديريت زمان

A

يكي از مزاياي بنادر خشك ،تقلیل مدت زمان انجام فرآیندهاي گمرکی
اســت .وقتی ترخیص نهایی همهي کاالهای کشــور در چند بندر معدود
انجام شــود ،فشار بســیار سنگینی روی گمرک و متصدیان امور گمركي
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وارد میآید .در حالی که وقتی از بنادر خشــک اســتفاده میشود ،حجم
کار توزیع ميگردد.

 -32بنادر خشك و ايجاد فرصتهاي سرمايهگذاري

D
I

مزیــت قابــل توجه دیگر در رابطه با بنادر خشــک ،ایجاد فرصتهاي

سرمایهگذاری است.

S
f

بــا ایجاد بنادر خشــک ،ميتوان فرصتهايــی را ایجاد كرد که بخش

خصوصی ،صرفاً به ســرمایه گــذاری در داخل بنادر مبادرت نورزد .بلكه

بخش خصوصی بتواند سرمايهي خود را در مناطق ویژه اقتصادی و گمرکی،

o
e

به امور پايانه سازی و تدارك امکانات و تجهیزات مورد نیاز اختصاص دهد.

 -33بنادر خشك و مبادلهي منطقهاي كاال

v
i
h

بنادر خشــك ميتوانند موجب توســعهي نقش در مبادالت منطقهای
کاالها شود .یعنی از بنادر خشک ،ميتوان برای بهبود روند عبور محموالت
منطقهاي استفاده کرد.

c
r

 -34بنادر خشك و رفع چالش سرمايه سنگين
توسعه بنادر دريايي

A

در بســیاری از بنادر دنیا که توســط شهرها محصور هستند ،گسترش

بنادر ،مســتلزم صرف هزینههای بسیار سنگین است و گاهی اوقات نيز،
اساســاً غیرممکن است .ايجاد بنادر خشــک ،کمک میکند که با کوتاه

نمــودن مدت ماندگاری محموالت در بنــادر دریایی ،بتوان کاالها را در
يك فاصلهي زمانی کوتاه ،از بنادر دریایی به بنادر خشــک منتقل نمود و
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به جای صرف ســرمایهي سنگین برای گسترش محدوده اراضی بنادر از
راه رفع معارض و احیای زمین ،آن را صرف ایجاد بنادر خشک و شبکهي
اتصال بنادر دریایی به بنادر خشک نمود.

D
I

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

S
f

ايجاد پايانهي خشــك ،باعث ميشود بهترين بهره وري از ظرفيتهاي

ناوگان حمل و نقلي ايجاد گردد .بهره برداري مطلوب ،اين اســت كه در

مســيرهاي طوالني ،كاال را به وســيله ي تجهيزات مناسب ،مثل واگن،

o
e

حمل گردد و در مســافتهاي كوتاه از كاميون استفاده شود .در غير اين

صورت ،ممكن است عملكرد تجاري انجام گيرد ،اما قطعاً صرفه اقتصادي

نخواهد داشت.

v
i
h

 -36بنادر خشك و آثار زيست محيطي

حملو نقل و ترانزیت کاال از بنادر خشــک در مقایســه با شیوه سنتی

c
r

انتقال ریلی کاال تفاوتهای شــاخصی دارد .با توجه به این که هرقطار به
طور تقریبی میتواند جانشــین  ۴۰کامیون شــود ،آثار زیستمحیطی

A

پیرامون جادههای منتهی بـــه بندر ساحلی نظیر میزان آالیندههای هوا،
آلودگی صوتی و غیره نیز کاهش مییابند.

 -37بنادر خشك و كاربريهاي مفيدتر
در بنادر دريايي

در کشورهایی که از بندر خشک برخوردارند ،شاهد کم شدن مساحت
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بنادر دریایی هم هســتیم؛ چون فضای وســیعی برای انبار کاال مورد نیاز
نیست؛ از اين رو ،انبارهای سابق را به فضاهای سیاحتی و اداری -تجاری
تبدیل ميکنند.
در اغلب بنادر ،با توجه به زمینهای آبرفتی حاشــیهي آنها ،که امکان

D
I

ســاخت و ســاز و گسترش شهر را محدود ميکنند ،کوچک شدن فضای
عملیات بندری ،به توســعهي فضاهای شــهری ميانجامــد و از میزان

S
f

آالیندگی نوار ساحلی هم کاسته ميشود.

 -38توسعهي صنعتي -تجاري
در مناطق مرتبط با بنادر خشك

o
e

در بعضی از کشــورها ،مناطقی که به عنوان بندر خشک در نظر گرفته
ميشــوند ،عامل شکل گیری مناطق صنعتی نيز بودند؛ یعنی مواد اوليه

v
i
h

در بنادر خشک مستقیماً وارد خط تولید ميشود.

وجود بنادر خشــک ،باعث ایجاد مناطق صنعتی -تجاری عمدهاي در
اطراف آنها ميشود .با ورود کاال به اين مناطق ،با حداقل فاصله ،به محل

c
r

تبدیل و فرآوری حمل ،و وارد بازار آن کشــور شــده یا به خارج از کشور
صادر ميشود.

 -39بنادر خشك و كاهش انتشار گازهاي
گلخانهاي از طريق تغيير شيوه حمل و نقل

A

در جاده هر ليتر بنزين ميتواند  25تن كاال را در يك كيلومتر جابه جا
كند و به طور ميانگين اين جابه جايي باعث انتشار  62گرم گاز  co2در هر
تن  -كيلومتر ميباشد .اين در حالي است كه در خط ريلي هر ليتر بنزين
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ميتواند  85تن كاال را در يك كيلومتر جابهجا كند و به طور ميانگين اين
جابه جايي باعث انتشار  22گرم گاز  co2در هر تن  -كيلومتر ميباشد.
در شــهر بيرجونگ در كشــور نپال ،انجام عمليات حمل و نقل توسط
راهآهن به بندر خشك( ،طبق تخمين اسكاپ) موجب كاهش انتشار 58

D
I

هزار تن گاز  co2در مقايسه با ميزان آن در سالهاي  2009-2008بوده

است.

 -40بنادر خشك و كاهش ازدحام
وسايل نقليه در جاده ها

S
f

در كشــور سوئد ،ارائه خدمات روزانه  70قطار به بندر گوتنبرگ باعث

o
e

كاهش تردد  2400دستگاه كاميون در روز از جادههاي اين كشور گرديده
اســت .در كشور آمريكا حمل  %25محموالت به بندر ويرجينيا از طريق
قطارهــاي دوبل كانتينري باعث كاهش روزانه 200دســتگاه كاميون از
جادهها شده است.

v
i
h

 -41بنادر خشك و كاهش ميزان خطر تصادفات
جادهاي از طريق كاهش اضطراب رانندگان
و كاهش صفهاي طوالني در بنادر

c
r

A

در وروديهاي بندر گوتنبرگ در زمانهاي اوج شلوغي ،چندين ساعت

صفهاي طوالني وجود دارد )ســال  ،2007روســو ( ولي با اتصال بندر
خشك به بندر گوتنبرگ ورود و خروج كاميونها تنها در عرض سي دقيقه
انجام ميشــود كه رانندگان در اين زمان هرگز حق ترك وســايل نقليه
خود را ندارند.
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 -42بندر خشك و مزيتها براي بازرگانان و تجار

در بنادر خشك باری که بايد در بندر سوار کشتی شود ،توسط خطوط

کشــتیرانی تحویل گرفته شــده و در مراکز اقتصادی به مشتری بازپس
داده ميشود .به عبارتی دیگر در مبدأ بار گرفته شده و دغدغههای دیگر

D
I

تجار کم میشــود .این نوعی از سرویس یکپارچه است که اثر مستقیمی

روی هزينهي حل و نقل محصوالت دارد.

S
f

بازرگانان در پروســه انتقال کاال باید یک سیســتم بازرگانی تشــکیل

میدادند و البته تمامی هزینهها را نیز پوشــش میدادند .اما با این روش

یــک نفر متصدی همه این کارها میشــود و در عمل وظایف بازرگان را
شخصاً بر عهده میگیرد.

o
e

این مدل برای صادرکنندگان هم مناسب است ،چرا که او هم میخواهد

v
i
h

وارد این حوزهها نشود و حاشیههای کاریاش کم شود.

در بنادر خشک ،کاال به جای اینکه وارد بندر شود ،به وسیله کشتیرانیها
از مراکز اقتصادی تحویل گرفته میشــود و در مراکز اقتصادی کانتینرها

c
r

را نگه میدارند و از همان جا بارنامه سراسری برایشان صادر میشود .به

طور مثال کاالها مســتقیماً از مشــهد برای شانگهای و به وسیله خطوط

خدماتی کشتیرانی ارسال میشوند و دیگر بازرگانان در این پروسه دخل
و تصرفی ندارند.

A

بــه این ترتیب پس از تحویل کانتینرها در مشــهد (به طور مثال)خط

کشتیرانی تمام مسئولیتها را میپذیرد تا زمانی که کاال به مشتری تحویل
داده شود.
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D
I

S
f

o
e

v
i
h

فصل پنجم:
تجربيات جهاني
در خصوص بنادر خشك

c
r

A

 -43تجربیات جهانی در خصوص بنادر خشك

در حال حاضر در کشــورهای بسیاری بنادر خشک راهاندازی شدهاند و
نقش مهمی در بهبود و توســعه وضعیت حمل و نقل کاال و بویژه کاالی
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D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A

کانتینری یافتهاند .در کشــورهای آمریکا ،برزیل و کانادا در قاره آمریکا،
اســپانیا ،ایتالیا ،آلمان ،بلژیک ،دانمارک ،ســوئد ،فرانسه ،فنالند و هلند
در اروپا ،اســترالیا و زالندنو در اقیانوسیه ،امارت متحده عربی ،پاکستان،
فیلیپین ،کامبوج و هندوستان در آسیا و تانزانیا ،سوازیلند و غنا در آفریقا
انواع مختلفی از بنادر خشک راهاندازی شدهاند.
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 -44بندر خشك ويرجينيا

بندرخشك ويرجينيا به صورت رسمى اواسط دهه  80و با هدف تبديل
شدن به يكى از مراكز صنعتى بزرگ براى بندر ساحلى ويرجينيا در شرق
آمريكا احداث شــد 17 .شركت بزرگ ،واحدهاى صنعتى خود را تاكنون

D
I

در مجاورت اين بندر خشك ساختهاند.

S
f

 -45بندر خشك Santo Andre

بندر خشك Santo Andreدر برزيل در سال  1998به منظور بارهاى

وارداتى و صادراتى و ارائه خدمات پشتيبانى براى انواع مختلف روش هاى

o
e

گمركى مورد بهره بردارى قرار گرفت .اين بندر يكى از مهمترين انبارهاى
نگهدارى و جابه جايى بار و كاال در برزيل اســت كه به مســيرهاى اصلى

v
i
h

دسترســى دارد .اين بندر خدمات متنوعــى از جمله انجام امور تخليه و
بارگيرى و ترخيص كاال را ارائه ميدهد.

 -46منطقه ويژه اقتصادي clark

c
r

منطقه ويژه اقتصادي  clarkو بندر خشك فيليپين يكى از كارآمدترين
بنادر خشك در آسياست .در حال حاضر چندين شركت حمل و نقل كاال

A

و بار در اين بندر مستقر هستند .در اين بندر در كنار امكانات و تجهيزات
مدرن ،سرمايهگذاران از امكانات رفاهى و تفريحى نيز بهره مندند.

 -474بندر خشك مترانس

بندرخشك مترانس بين آلمان و جمهورى چك مشترك است و نقش
عمده اى در حمل و نقل ريلى ميان بنادر ساحلى آلمان و مناطق داخلى
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جمهورى چك برعهده دارد.

 -48بندر خشک متروپورت Metroport

این بندر خشک در کشور زالندنو قرار دارد و در سال  ۱۹۹۹راهاندازی

D
I

شده است .این بندر خشک در حدود  ۲۲۰کیلومتر با ساحل فاصله دارد.

ارتباط میان این بندر خشــک و ساحل به وسیله راهآهن انجام ميگیرد.

S
f

این بندر خشک خدمات مختلف حمل و نقل را به شرکتهای کشتیرانی،

راهآهــن و مراکز عمده تولید و جــذب کاال ارایه ميدهد .از جمله عوامل
موفقیت و توسعه این بندر خشک سرعت و کارایی باال در چرخه یکپارچه

o
e

حمل و نقل بین آن و ساحل است.

 -49بنادر خشك در هندوستان

v
i
h

هندوستان توجه ويژهاي به احداث بنادر خشك كرده است .هند ،داراي
مرزهاي آبي بســيار گســتردهاي است ،ولي هزينه ساخت و تجهيز بنادر
براي اين كشــور بسيار سنگين اســت .از سوي ديگر ،الزم نيست همهي

c
r

تجار ،سرمايهگذاران و كارآفرينان در بنادر جمع شوند؛ زيرا اين امر ،باعث
گراني و بروز مشــكالت خاص ميشــود .هنديها حدود  10سال پيش،

A

مطالعات بسيار گستردهاي را در سرزمين خود آغاز كردند و متوجه شدند
كــه نيازي به تبديل  15بندر دريايي و عمدهي خود به 50بندر در آينده
ندارند و بهتر اســت به جاي نگاه به توســعهي بنادر ،دهها نقطه از كشور
خود را شناســايي و مكانيابي كنند .از منظر فضايي ،ضمن استفاده از رو
شــهاي اكولوژي لجســتيك و با مد نظر قرار دادن جنبههاي فقرزدايي و
جغرافياي سياســي (ژئوپلتيك) اين امر ،با تأســيس بنادر خشك ،توزيع
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ثروت و اقتصاد ،توســعهي صنايع و ساير مسايل اجتماعي ،شكل بهنجار
و طبيعي خود را به دست خواهد آورد.

 -50بنادر خشك در پاكستان

D
I

هم اكنون ،پاكســتان از  15بندر خشك برخوردار است و بندر خشك

الهور ،قديميترين و مهمترين بندرخشــك اين كشور محسوب ميشود.

S
f

برخي از بنادرخشــك پاكستان عبارتند از :پيشاور ،راولپندي ،سيالكوت،
فيصل آباد ،موتان ،كواتا و حيدرآباد.

o
e

-51بندر خشك الهور

بندر خشــك الهور ،با برخورداري از  85درصد ظرفيت بنادر خشــك
پاكســتان درســال 1974ميالدي ،در محل دپوي فعلي كاالهاي ريلي
احداث شد.

v
i
h

بندر خشك الهور ،در اصل به عنوان ايستگاه گمرك زميني و كاالهاي

وارداتي ( كه وارد اين بندر ميشــدند) و كاالهاي صادراتي (كه اساســاً

c
r

به هند و پاكســتان صادر ميشدند تأســيس و معرفي شد .به دنبال آن،
با توســعهي تجارت و صنعت و درنتيجه توقــف مبادالت تجاري با هند

A

تجار محلي پنجاب ،ايســتگاه گمرك
و به دليل مشــكالت پيــش روي ّ

زميني موگالپورا الهور به اسكلهاي خشك تبديل شد؛ يعني بندري درون
ســرزميني براي واردات و صادرات كاالهايي كه از مســيرهاي دريايي به
آن منطقه انتقال مييافتند .از اين رو ،مركز يادشــده ،به بندري مجهز به
تجهيــزات بارگيري ،تخليه و انتقال بار به شــيوهي حمل و نقل تركيبي
مبدل شد .انتقال بار در آغاز ،صرفا از مسير خط آهن انجام ميشد؛ اما به
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دنبال آن ،اين مركز ،ضمن توسعه ،به محل لجستيك ملي ارتش پاكستان
تبديل شــد و سپس ،به مركز اســتقرار شركتهاي حمل و نقل خصوصي
تغييــر يافت .در اين منطقه ،راهآهن پاكســتان ،متولي تخليه و بارگيري
كاالهاي وارداتي و صادراتي است.

D
I

ارايه خدمات كاالها به درون كشــور وارد و به وسيله ي واگنهاي ريلي

يا از مسير جاده اي ،از كراچي به الهور حمل ميشوند .پوشاك ،فرشهاي

S
f

پشمي ،محصوالت چرمي و كاالهاي ورزشي ،ازجمله اقالم اصلي صادرات
از اين بندر خشك محسوب ميشوند .با توجه به سياست دولت پاكستان،

به منظور تشــويق بازرگانان به صادرات ،ايســتگاه صادرات گمرك نيز،

o
e

حد قابل توجهاي كاسته است.
ازحقوق گمركي خود ،تا ّ

 -.52بندر خشك كمبوجيه

v
i
h

بندر خشــك كمبوجيه ،داراي مســاحتي معادل  19هكتار ،شــامل
محوطه ،انبار ،ساختمان اداري و برخي ماشين آالت براي تأمين نيازهاي
مشتريان است .اين بندر خشك ،واقع در مجاورت شهر پنوم پن ،خدمات

c
r

درون ســاحلي بندر خشك شامل ايستگاه بار كانتينري و خدمات حمل
و نقل را فراهم ميآورد.

 -53بندر خشك ايزاكا

A

بندر خشك ايزاكا ،نوعي پايانه ي كانتينري درون ساحلي است كه در
سال  1999ميالدي ،به جايگاه بندر خشك دست يافت .تبديل ايزاكا به
بندر خشك ،به آن معني است كه همهي مستندات گمركي ،ممكن است

به جاي بندر دارالسالم ،در ايزاكا انجام شود .ايزاكا ،تا اواخر دههي هشتاد
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ميالدي ،يك ايستگاه راهآهن به شمار ميرفت ،كه از آن تاريخ به بعد ،به
تدريج توسعه يافت و به نوعي مركز تجاري فعال (به دليل افزايش حجم
ترافيك در بزرگراه رواندا) تبديل شــد .از ســال  1999ايزاكا ،به طور بي
واســطه ،درگير ترافيك واردات و صادرات است .ويژگيهاي اصلي بندر

D
I

خشك ايزاكا ،به قرار زير است:

 ééنوعي بندر خشك (درون ساحلي( محسوب ميشود.

S
f

 ééايستگاه راهآهن ايزاكا ،شامل پايانههاي مسافري و باري است.
بندر خشك ايزاكا ،نوعي ابزار كارآمد ترافيك بار به رواندا و شمال شرق

جمهوري دمكراتيك كنگو را فراهم ميآورد.

o
e

پايانه ي كانتينري ايزاكا ،توســط  TRCمديريت و راهبري ميشود.

 TRCاز ظرفيــت جابه جايي  5.1ميليون -تن كاال درســال برخوردار
است.

v
i
h

بندر خشــك ايزاكا ،امنيت و ايمني بار ،ترخيص سريع و راحتتر كاال،
تخصيص واگنهاي دلخواه ،زمان سريعتر ترانزيت ،هزينههاي پايين حمل
و نقــل ،هزينههاي كاهش يافته ي دموراژ (خســارت معطلي در بندر يا

c
r

ايستگاه راهآهن) و اثربخشي و صرفه جويي در هزينهها را تضمين ميكند.
بندر خشــك ايزاكا ،هم بارهاي كانتينري و هم بارهاي فله ي خشــك

A

غيــر كانتينري را جابهجا ميكنــد .اين بندر ،از دو انبار ترانزيت ،هر يك
به ظرفيت  7000ميليون تن ذخيره ي بار ســاالنه برخوردار اســت كه
ميتواند  42583ميليون تن بار را در طول ســال جابه جا كند .دو خط
ريلي ،هر يك به ظرفيت  22واگن در اين منطقه ســرويسهاي خدماتي
درون محوطه را ارايه ميدهند.
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 -54بندر خشك ريودوژانيرو (برزيل)

اين بندر خشــك ،در محلي اســتراتژيك ،واقع در ريودوژانيرو ،در
همســايگي ســائو كريســتووائو (در فاصلهي  12كيلومتري فرودگاه
بينالمللــي گالئــو) قــراردارد .پايانهي اين بندر خشــك ،از همهي

D
I

قابليتهــاي ذخيــره ســازي يك بندر خشــك ،به همــراه خدمات

اختصاصي ترانسفر بار برخوردار است.

S
f

اين بندر ،داراي امكاناتي چون منطقهي كنترل شدهي آب و هوايي به

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

o
e

ééذخيره سازي و جابهجايي بار
ééتوزين بار

iv

ééتأمين انرژي براي كانتينرهاي يخچالدار
ééبازيافت نمونه

ééالك و مهر كردن محموله
ééسته بندي و بازكردن بسته بندي

h
c

r
A

ééعالمت گذاري و برچســبگذاري (نصب اتكيت) بر درخواســت
خريدار خارجي
ééانبار تضمين شده
ééاسترداد حقوق گمركي
ééرژيم صادرات كاالهاي داراي گواهي انبارداري تضمين شده
ééترخيص كاال
ééاعالميهي ترانزيت تضمين شده
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 -55بندر خشك ريسند (برزيل)

اين بندر خشــك فعاليت اش را از ماه ژوئن ســال  2001ميالدي ،با
هدف تسهيل امور گمركي ،هم در بخش واردات و هم در بخش صادرات؛
كاهش هزينههاي مشــتري و تسريع در روند توزيع محصوالت تجاري با

D
I

ارايهي نوعي محيط يا فضاي متفاوت ذخيرهي بار آغاز كرد .بندرخشــك
يادشــده ،همهي زيرساختهاي الزم براي ترخيص كاال در يك مكان را

S
f

در اختيار دارد.

اين بندر ،همچنين ،از گواهينامهي بهرهبرداري محصوالت شــيميايي

با موضوع كنترل و بازرسي پليس فدرال برخوردار است.

o
e

قرارگرفتن اين بندر خشك در فواصل معين (بيشترين مساحت آن در
منطقهي جنوب شــرقي است) نسبت به ساير مراكز مهم كشور ،از ديگر

v
i
h

مزيتهاي آن به شمار ميرود .به عالوه ،اين بندر خشك ،با قرارگرفتن در
ناحيهي اســتراتژيك نزديك به آكادمي نظامي آگاالس نگراس ،زمينهي
تســهيل ترخيص باري كه توسط ارتش برزيل كنترل ميشود ،را فراهم
ميآورد.

c
r

 -56بندر خشك جويز دي فورا (برزيل)

A

اين بندر خشــك واقع در جويز دي فورا ،از فضاي قابل دسترســي به
مســاحت  165هــزار مترمربع براي ذخيرهي بار (كــه ده هزار متر آن
سرپوشــيده است) و يك مسير ريلي انحرافي به طول 600متر برخوردار
است.
اين بندر ،در اصل ،براي تأمين و ارايهي خدمات لجســتيكي به صنعت
خودروسازي در ريودو ژانيرو و مناطق ميناس گرايس اختصاص يافت.
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عالوه بر فعاليت يادشــده ،اين بندر ،به صورت نيمه وقت (با همكاري
مركــز توزيع لجســتيك واقع در ناحيهي كونتيگــواس) ،در قالب نوعي
ســرمايهگذاري مشترك بين مالتي ترمينايس و شنكر اينترناشنال ،يكي
از بزرگترين شــركتهاي حمل نقل بار در جهان به شركت مرسدس بنز

D
I

آلمان خدمات ارايه ميدهد.

S
f

 -57ساير بنادر

لت كرابانگ كشور تايلند

ééيكي از توسعه يافتهترين و پيشرفتهترين بنادر خشك در آسيا

o
e

 ééواقع در  27كيلومتري شرق بانكوك و 118كيلومتري از بندر اليم
چابنگ

v
i
h

 ééگسترش امتياز واگذاري در سال 1993

 ééاجراي عمليات توسط  6شركت خصوصي
 ééاتصال را ه آهن پرسرعت به بندر

 ééسهم استفاده نسبت ريل به جاده:%75 :%25 ،

c
r

 ééبرنامهريزي براي گسترش ظرفيت دپوي كانتينري زميني و ارتباط
ريلي
 ééظرفيت  26قطار  /روزانه  / 60 TEUقطار
كن كور كشور هندوستان

A

 ééداراي  59دپوي كانتينري زميني 49 ،پايانه صادرات و واردات
 ééاتصال به شبكه راه و راهآهن

 ééنوسازي تجهيزات ،گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات
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 ééايجاد كريدورهاي اختصاصي هزينه حمل
 ééاداره بندر به روش تركيبي بخش خصوصي با بخش دولتي
 ééانجــام فعاليتهــا به صورت برونســپاري (انتقال بــه بخش ديگر و

D
I

خصوصي)

 ééداراي فضاي قابل توسعه با ارائه خدمات گسترده

 ééبزرگتريــن و بهترين ترمينــال :توقالك آباد( جابهجايي  24درصد
از كل ظرفيت)

S
f

مركز لجستيكي بين المللي ناووئي كشور ازبكستان

o
e

ééواقع در  350كيلومتري غرب تاشكند

ééانجام عمليات مشــترك حمل و نقل هوايي با اتصال به شــبكه راه و
راهآهن

v
i
h

ééهمكاري با شركت هواپيمايي اير كره )كشور كره( با اجراي عمليات
 40پــرواز هواپيماي باري در طول هفته و اســتفاده به عنوان هاب
حمل و نقل هوايي

c
r

 ééارتباط حمل و نقل هوايي با فرودگاههاي بزرگ آسيا و اروپا
ééظرفيت  100هزار تن كاال در ســال )  27هزار تن در ســال 2009
ميالدي(
ééافتتاح ترمينال باري در سال  2010ميالدي

A

ééارائه تخفيف مالياتي در منطقه آزاد اقتصادي ناوويي ،منطقهاي براي
جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي
ééهوچي مين كشور ويتنام
ééداراي  7بندر خشك در شهر هوچي مين
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ééمكاني كوچك با تجهيزات مقدماتي
ééوظيفــه اصلي آن ،نگهداري كانتينرهاي خالي شــركتهاي خطوط
كشتيراني
ééكيكارنگ كشور اندونزي

D
I

 ééمحــل پيشــنهادي در منطقه صنعتي كيكارنگ ســيبي تونگ در
50كيلومتري بندر تانجونگ پريوك

S
f

 ééارائه پيشنهاد اصلي پروژه توسط بخش خصوصي

 ééداراي ظرفيت بيش از نيمي از كل كانتينرهاي بندر تانجونگ پريوك
در منطقه صنعتي و اطراف آن

o
e

v
i
h

c
r

A
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فصل ششم:
بنادر خشك در ايران

D
I

 -58بنادر خشك و آمايش سرزميني

S
f

در حال حاضر ،امارات متحدهي عربي ،در فاصلهي حدود  40كيلومتري

جبلعلي ،بندر خليفه را با سرمايهي اوليهاي بالغ بر  7ميليارد دالر ،تجهيز
كرده اســت .اين اتفاق ،فاصلهي برنامهريزي و مديريت ما را با آنها بيش

o
e

از پيش خواهد كرد .با اين وجود برتري نســبي ايران با  2800كيلومتر
ارتبــاط جادهاي و دريايي و به عبارتي  5800كيلومتر خط ســاحلي و
اقليم و ســرزمين پهناور اصلي كه در آن شــهركهاي صنعتي و مراكز

v
i
h

صادراتي و وارداتي و تمركز مراكز حمل و نقلي وجود دارد ،بايد نگاهها را

c
r

A
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به بنادر خشــك ،به نوعي نگاه توسعهمندانه ارتقاء دهد .توسعه متوازن با
خوشــههاي صنعتي و استفاده از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و توجه به
آنچه كه آمايش ســرزمين مينامند دست يافتني است ،اگر بنادر خشك
را بدرستي شناخته و مديريت نمود.

D
I

بايد توجه كرد كه كشــورهاي حاشــيهي جنوبي خليج فارس داراي

عرض و عمق سرزميني نيستند و سرزمين اصلي آنها در حاشيه و كناره

S
f

واقع شده است.

 -59نگاهي به برخي ضرورتهاي بندر خشك
در ايران (با نگاهي به بندر شهيد رجايي)

o
e

همزمــان با اجراي طرحهاي توســعهي بندر شــهيد رجايي ،ظرفیت
کانتینری این بندر افزايش يافته و اين در حالي اســت كه فضای موجود

v
i
h

c
r

A
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برای نگهداری و این بندر برای این میزان کافی نیست.
اگر سرعت نقل و انتقال کانتینر از بندر به داخل و خارج افزایش نیابد.
سرعت تخلیه کشتیها در بندر کاهش ميیابد زیرا تراکم در بندر باالست.
هندلینــگ( )Handlingکانتینرها به دلیل افزایش تعداد ،به ســختی

D
I

انجام ميشــود و ســرعت تخلیه و بارگیری کاهش ميیابد و مدت توقف

کشــتیها در بندر افزایش و صف کشتیها در بندر طوالنی و انبار کاالی

S
f

شــناور در بندر بوجود ميآید .این موضــوع باعث افزایش هزینه دموراژ
 Demurrageبــرای صادرکننده و واردکننده کاال ميشــود .پس باید
شرایطی ایجاد شود که کانتینر سریع بارگیری یا تخلیه شود.

o
e

در شــرایط کنونی تعدادي کانتینر رسوب داریم یعنی این تعداد برای
مدت طوالنــی در بندر منتظر ميماند .اگر ظرفيت کانتینر افزايش يابد،
کانتینر رســوب افزايش يافته و ســاالنه  4الی  5میلیارد دالر سرمایه به

v
i
h

جریان نميافتد .ســرمایهاي که نیازاســت چرخ مملکت را بچرخاند به
راحتــی بــر روی زمین ميماند .از یک طرف هزینههای دموراژ و از طرف
دیگر خواب سرمایه دو هزینه است که به اقتصاد کشور تحمیل ميشود.

c
r

به نظر ميرسد با توجه به اين موضوع بندر خشک راه حل کاهش تراکم
بار در بنادر کشور است .البته بندر خشکی موفق خواهد بود که بر اساس

A

راهآهن عمل کند و بر اساس حمل و نقل کامیونی توجیه اقتصادی ندارد.

 -60اهداف احداث بنادر خشك در ايران
(مطابق آییننامه اجرایی ایجاد و فعالیت
بنادر خشک در کشور)

اهداف احداث و بهرهبرداری از بنادر خشک در کشور:
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 -ééبهبود نظام حملو نقل در کشــور با تکیه بر حملو نقل کاال در
فواصل طوالنی توسط راهآهن و فواصل کوتاه توسط کامیون و تسهیل
تغییر وسایط حملو نقل و در نهایت کاهش قیمت تمام شده کاال
 -ééتسهیل قوانین گمرکی و استفاده از مرز به عنوان نقطه عبور

D
I

 -61بندر خشك و نقش ايران در ترانزيت كاال

S
f

كشورهايي كه به صادرات و فضاي ترانزيتي ايران نياز دارند ،ميتوانند از

مزاياي بندر خشك بهرهمند شوند و تبعات اين بهرهمندي ،جذب سرمايه

و توســعهي فضاي كسب و كار و اشــتغال و كارآفريني خواهد بود .مث ً
ال،

o
e

پنبهي موجود در كشــورهاي آســياي ميانه ،از قبيل ازبكستان را در نظر
بگيريد ،كه در حال حاضر ،از راه بندر عباس صادر ميشود؛ كه در صورت
ســاماندهي بنادر خشك ،بخشــي از عمليات لجستيك ،گمركي و حتي

v
i
h

بانكي آن قابل اجرا در اين مناطق اســت و ميتواند بســياري از معضالت
را كاهش دهد.

مثال ديگر ،صادرات غالت كشورهاي روسيه و قزاقستان به كشورهاي

c
r

حــوزهي جنوبي خليج فارس اســت كه در حــال حاضر 15 ،ميليون تن
برآورد ميشــود و تا ســال  2020ميالدي ،به بيش از  20ميليون تن

A

خواهد رســيد؛ مســير ســنتي ترانزيت كاالي فوق به ترتيب قزاقستان،

روسيه ،اكراين ،درياي سياه ،درياي مديترانه ،درياي سرخ ،اقيانوس هند،
درياي عمان و خليج فارس است .در حال حاضر ،حمل و جابهجايي در اين
مسير ،ارزان است ،اما سرعت ارسال آن ،به اندازهي مسير ريلي و جادهاي

ايران نيســت .در نتيجه ،اين مسير ،به عنوان يك متغير مهم و راهبردي،
ميتواند مدنظر ترانزيت غالت روســيه و قزاقســتان قرار گيرد كه چنين
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اتفاقي ،چندين مزيت خواهد داشت .مسايل كشورهاي مشترك المنافع
عضو شــوروي سابق كه هر آن ممكن است آنها را به سوي مناقشه سوق
دهد يا تهديدات منطقهاي و پيامدهاي آن در قالب بسته شدن تنگهي
بسفر و همچنين ،معضل دزدان دريايي در منطقهي درياي سرخ ،از جمله

D
I

دغدغههايي است كه فرصتهاي ترانزيتي غالت آسياي ميانه را از مسير
فعلي به چالش ميكشــاند .در اين معادلهي ســاده ،مشاهده ميشود در

S
f

صورت تأسيس بنادر خشك و ايجاد راههاي مراسالتي و امكانات سيلويي
و دپــوي كاالهاي مدنظر در بازارهاي هدف ،ميتوان اين كاالها را با تناژ

باال در كانتينرهاي خالي بنادري چون چابهار -كه عمدتاً پس از تخليهي

o
e

ي باز ميگردند -كشتيهاي
كانتينرهاي كاالهاي وارداتي ،كانتينرها خال 
كانتينربر و فلهبر را دو سربار حركت داده و با ايجاد حمل و نقل تركيبي
و كانتينري ،اقتصاد منطقه را ارتقا داده و شكوفا سازيم.

v
i
h

 -62بنادر خشك ايران و توسعهي لجستيكي

ايران ،داراي موقعيت مناســبي از نظر دسترســي به بازارهاي مختلف

c
r

اســت كه توســعهي بنادر خشــك و در پي آن ،افزايش مقادير كاالهاي
ترانزيتي ،تحت ســاختار منسجمتر را توجيه مينمايد .جمعيت و وسعت

A

ايران خود به عنوان بازار مناســبي در زمينه خدمات بنادر خشك ،بدون
توجه به كشــورهاي همســايه و منطقه تلقي ميشود .ايران ،در مجاورت
 8كشــور از مجموع  30كشــور محصور در خشكي قرار دارد (افغانستان،
ارمنســتان ،ازبكستان ،آذربايجان ،تاجیكستان ،تركمنستان ،قرقيزستان
و قزاقســتان) و رونق بازار اغلب آنها معطوف به صادرات مواد خام اســت،
كه ميتواند از كريدورهاي ايران انجام گيرد و بنادر خشك ميتوانند نقش
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واسطهاي پررنگ در انجام اين فرايند بر عهده داشته باشند.
عالوه بر آنها ،روســيه و حتي كشــورهاي شــمال اروپا نيز ميتوانند به
عنوان بازارهاي بالقوهي توســعهي حمل و نقل و لجستيك كشور به طور
عام و بنادر خشك به طور خاص مد نظر قرار گيرند .وضعيت استراتژيك

D
I

و موقعيت مهم لجســتيك ايران ،قابل مقايسه با كشورهاي جنوبي خليج
فارس (به ويژه امارات متحدهي عربي و عمان) اســت كه به رغم فقدان

S
f

بازارهاي گســتردهاي همچون ايران ،داراي بنادري با عملكرد به مراتب

بهتر از ايران هستند.

o
e

 -63تأثير ايجاد بنادر خشك در ايران

مهمترين تأثيرهايي كه بر اســاس ايجاد بنادر خشــك در ايران ممكن
است رخ دهند،عبارتند از:

v
i
h

ééكاهش ترافيك حمل و نقل جادهاي
 ééتوسعه حمل و نقل ريلي
 ééافزايش اشتغال

ééخارج سازي عمليات نامرتبط از محوطههاي بندري

c
r

A

 -64الزامات مديريت اثربخش بنادر خشك در ايران
طرح مســايل ،عارضهيابي ،حل مشكالت ،سهميهبندي ،اعتبارسنجي

شركتها و روشــنگري وظايف وزارتخانهها ،مديريت زمان ،مقدار و مكان

اداره كــردن در دورههاي مختلف ،در آينــده مديريتي را حاكم بر بنادر
خشــك خواهد كرد كه توسط بخش خصوصي شركتهاي ديگر ،به شكل
هولدينگ ،اجرايي و عملياتي خواهد شد .متولي بنادر خشك بايد منافع
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شــركتهاي زيرمجموعه را مدنظر قرار دهد و اگر اين بنادر در مســير و
بــا نظارت انجمنهاي صنفي هدايت شــوند ،ميتوانند برنامهريزيهاي
مختلفــي را ســازماندهي كننــد .هولدينگها در امــور بانكي و جذب
اعتبارات ،طراحي راهبردهاي مختلف ،صنايع ،كشــاورزي ،توريســت و

D
I

خدمــات ،حمل و نقل و خالصه ،كليــهي بخشها تخصصيتر و قويتر از
بخش دولتي ،امور بنادر خشك را اداره و مديريت نمايند.

S
f

بــراي جلوگيري از دامپينگ ،بايد هولدينگهــا زير چتر يك انجمن

تخصصــي صنفــي قرار بگيرند تــا در دراز مدت ،منافــع آنها به هم گره
نخــورد .در اين صورت ،اين انجمن براي حصــول به منافع درازمدت ،از

o
e

اعضا حمايت و به آنان اطالعرساني كند ،تا مشاغل مختلف در اين بستر
عمومي ،فعاليت بهينهي خود را داشته باشند .حضور بنگاههاي اقتصادي
كوچكتر نيز كه در درون اتحاديهها فعاليت نمايند و تثبيت قيمتها توسط

v
i
h

آنها از الزامات اينگونه بنادر خشــك هســتند .كاستن از وظايف پايانهها
در امر باريابي براي شــركتهاي باربري و مسئوليت خواستن از شركتهاي
داخلي نيز از جمله مسايل ميباشد .طراحي اين امر ،كار سادهاي نيست

c
r

و بايــد هر دو بخش دولتي و خصوصي ،بــا تعامل مؤثر در اين زمينه ،به
اين مهم دست يابند.

A

 -65نكات قابل توجه در ايجاد بنادر خشك

نكات مهمي كه در مسير اجرايي بنادر خشك در كشور مطرح هستند،
شامل:
ééتدوين مقررات جامع
ééانتخاب نوع مناسب از بنادر خشك
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ééارايهي خدمات رفاهي و تفريحي
ééمسايل مهم مرتبط با حمايت مسئولين و نهادهاي دولتي
ééمشاركت و سرمايهگذاري بخشهاي دولتي و خصوصي
ééهماهنگي نهادهاي مختلف در زمينهي سياستگذاري در ابعاد محلي،

D
I

منطقهاي و ملي،

ééتهيهــي بانكهاي آمــاري هماهنگ بــه منظور انجــام فرايندهاي

S
f

تصميمگيري و مكانيابي

ééرفع مشكالت اداري و بوروكراسي
ééبازنگــري مقررات موجود ،حذف و بازنگري برخي و تصويب مقررات
جديد

o
e

 -66شروط موفقيت بنادر خشك در ايران

v
i
h

موفقیت عملکرد بنادر خشــک به عوامل متعددی همچون دسترسی
بــه خطوط ریلی ،هماهنگی دســتگاهها و ارگانهاي ذیربط در جابجایی
و ترخیــص کاال ،برخورداری از فعالیتهاي کارآمد لجســتیکی و وجود

c
r

ساختار تشکیالتی مناسب ،استقرار فعالیتهاي ارزش آفرین در محدوده،
مکان یابی مناسب و حمایت بخش دولتی بستگی دارد تا بتواند خدمات

A

ارزش افزوده و حداقل در سطح بنادر دریایی ارائه دهد .در غیراین صورت
عدم تمایل خطوط کشــتیرانی یا صاحبان کاالها در انتقال کاال به بنادر
خشک و یا سرمایه گذاران برای تقویت فعالیتهاي لجستیکی را به همراه
خواهد داشت.

 -67درجه بندي بنادر خشك در ايران
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بنادر خشک ،با توجه به نقش و حوزه عملکردی که دارند و نیز با توجه
به میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و وسعت و حجم عملکردشان ،از
سوی سازمان راهداری در چهار سطح درجه بندی ميشوند .کارکردهای
حمل و نقلی ،کارکردهای لجســتیکی انبارداری ،کارکردهای بنادر بین

D
I

المللی ،تسهیالت به مشتریان و رانندگان و کارکردهای فناوری اطالعات

درباره تســهیل حمل و نقلی ،از جمله شــاخصههای درجه بندی بنادر

S
f

خشک هستند.

 -68زيرساختهاي اطالعاتي و عملياتي مورد نياز
در بنادر خشك در ايران

o
e

ééوجود زیر ساختهاي ارتباطی و نرم افزاری مابین بنادر آبی و خشک؛

ééیکپارچگی اطالعاتی و زبان مشترک مابین آنها؛

v
i
h

ééهماهنگی دستگاههاي نظارتی و عملیاتی؛

ééيکپارچگی در حوزه مفاهیم و اطالعات پایه در حوزه عملیات اسنادی
اطالعات محموله و عملیات بندری در هر دو منطقه؛

c
r

 -69چالشهاي احتمالي فراروي ايجاد
بنادر خشك در ايران

A

طبق تحقيقات و بررسيهاي به عمل آمده ،مهمترين عوامل چالشزاي
ايجاد و راهاندازي بنادر خشك در كشور عبارتند از:
ééعدم هم آهنگي بين بخشهاي مختلف در داخل كشور
 ééتغييرات سياستها و تصميم گيريهاي دولتي
ééبوروكراسي اداري
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ééتداخل منافع

 -70نقاط قوت ايجاد بنادر خشك در كشور

ééكاهش هزينههاي كلي حمل و نقل

D
I

ééاقتصاد مقياس در حمل كاال
ééحذف يا كاهش تعداد جابهجاييهاي يك سر خالي كانتينري

S
f

ééتقويت وضعيت بنادر در زنجيرههاي لجستيك و حمل و نقل
ééافزايــش ظرفيت عملكــردي و بهر هوري بنادر در صورت تأمين هم
آهنگي مناسب

o
e

ééكاهش تراكم و تجمع ترافيك كاالدر بنادر
ééبهره وري در مصرف سوخت با كاهش مصرف آن
ééآثار منفي كمتر زيست محيطي

v
i
h

ééايجاد فرصتهاي شغلي جديد در منطقه احداث

ééتوسعه ظرفيتهاي حمل و نقل ريلي با رويكرد بازارگرا
ééاشتغال زايي در بازار حمل و نقل ريلي

c
r

 -71نقاط ضعف ايجاد بنادر خشك در كشور

A

ééنبود هم آهنگي بين سياســت گذاران در سطوح كشوري ،منطقهاي
و محلي

ééنبود هماهنگي بين بخشهاي مختلف حمل و نقل در داخل كشور

ééعــدم تمايل بخش خصوصي در ســرمايهگذاري بلندمدت در زمينه
تأمين تجهيزات و امكانات
ééوابســتگي به جريان ترافيك يك بندر (بندر شهيد رجايي) به عنوان
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مهمترين بندر كانتينري كشور
ééتوسعه نيافتگي شبكه ريلي
ééحفظ نقش دولت در حمل و نقل ريلي
ééكمبود تجهيزات مناسب تخليه و بارگيري كانتينري درايستگاههاي

D
I

راهآهن و ترمينالهاي ريلي

ééكمبود آالت ناقله مناسب حمل كانتينر در را ه آهن

S
f

ééمسايل مرتبط با قاچاق كاال

 -72فرصتهاي مرتبط با ايجاد بنادر خشك
در كشور

o
e

ééيك پارچه سازي لجستيكي مناطق داخلي كشور
ééافزايش روند حمل و نقل تركيبي كاال
ééرشد بالقوه حجم كاالها

v
i
h

ééمشتريان و كاربران جديد در بازار موجود
ééبازارهاي جديد

ééخدمات جديد براي بازارهاي جديد

c
r

ééخدمات جديد براي بندر يا بنادر ساحلي با توجه به افزايش بازارها

A

ééجذب بازار كشورهاي محصور در خشكي همسايه ،كشورهاي آسياي
ميانه ،روسيه و شمال اروپا

ééعزم ملي در جهت توسعه حمل و نقل ريلي به لحاظ فيزيكي و جذب
بار و مسافر بيش تر
ééتسريع انجام مراحل گمركي
ééخارج ســاختن عمليات نامرتبط در بنادر ساحل (براي مثال حذف
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نيروي انساني نامرتبط و ناالزم از محوطههاي بندر)
ééكاهش هزينههاي نگهداري و تعميرات جادهاي
ééكاهش ميزان تصادفات جادهاي

D
I

 -73تهديدهاي مرتبط با ايجاد بنادر خشك
در كشور

S
f

ééبحران اقتصادي جهاني

ééناهماهنگي دســتگاههاي مختلف جهــت برقراري ملزومات حمل و
نقل تركيبي و يك پارچه

o
e

ééعدم نگرش يك پارچه مديران زيربخش به مســايل سيستم حمل و
نقل كشور

ééاجرايي نشدن كنوانسيون حمل و نقل تركيبي كاال

v
i
h

ééآماده نبودن بســترهاي مورد نياز اعم از سخت افزاري و نرم افزاري
براي اجراي حمل و نقل تركيبي

ééكمبود فعالين در عرصه حمل و نقل تركيبي در كشــور(در ســطح
شركتهاي حمل و نقلي و مديران آنها)

c
r

ééوجود تحريمهاي بين المللي بر ســر راه خريد و تأمين ماشينآالت
و تجهيزات مورد نياز
ééافزايش هزينههاي نگهداري و تعميرات ريلي

ééكاهش اندكي در فعاليتهاي شركتهاي حمل و نقل جادهاي

 -74توجيهپذيري بنادر خشك در ايران

A

بنادر خشــک در ایران توجیه اقتصادی دارد به شــرطی اینکه سهم 3
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درصدی حمل و نقل ریلی طی یک برنامه پنج ســاله به  35درصد برسد.
در این شرایط مطلوب ،هم دریزد ،اصفهان و قم توجیه احداث بندرخشک
داریم .احداث بندر خشــک از نظری ریالی و میزان مصرف ســوخت به
اقتصاد کشــور کمک بسیاری ميکند .اگر برای هر سه استان فوق 150

D
I

هزار کانتینر در بنادر خشــک در نظر بگیریم روزانه  2میلیون دالر دولت
یارانــه کمتری برای گازوییل پرداخت ميکند 1400 .میلیون تن میزان

S
f

آالیندگی ناشی از سوخت نیز کمتر ميشود.

 -75شاخصهاي مؤثر در مكانيابي
بنادر خشك ايران

o
e

بر اســاس تحقيقات انجام شــده ،در سطح زيرمعيارها ،به ترتيب شش
معيار شــبكة حمل و نقل ،هزينة حمل و نقــل ،نزديكي به بازار ،مناطق

v
i
h

توليــدي و صاحبان كاال ،فرصت صــادرات و تجارت بين الملل ،حمايت
مديران اســتاني و نيز وجود افراد ســرمايهگذار مؤثرترين شاخصها در
انتخاب مكان بنادر خشك در ايران هستند.

c
r

 -76راهبردهاي پيشنهادي براي
توسعهي بنادر خشك در ايران

 .1توسعه و تسهيل خدمات گمركي در بنادر خشك؛

A

 .2هماهنگ كردن نظام گمركي با استانداردهاي بين المللي؛

 .3تقويت و حمايت از بخش خصوصي در راستاي افزايش سرمايهگذاري
در زمينه تأمين و تجهيزات بنادر خشك؛
 .4هماهنگــي نهادهاي مختلف در زمينه سياســت گــذار ي در ابعاد
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محلي ،منطقهاي و ملي؛
 .5توسعه خدمات رفاهي تفريحي در بنادر خشك كشور؛
 .6بازاريابي با هدف جذب شركتهاي ارائه دهنده خدمات لجستيكي؛
.7رفع مشكالت اداري و بوروكراسي؛

D
I

.8توسعه شبكههاي ريلي و جادهاي در بنادر خشك كشور؛
 .9توسعه شبكه ريلي در بنادر تجاري كشور.

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A
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D
I

S
f

o
e

فصل هفتم:
تحليل برخي مزاياي بندر
خشك در ايران

v
i
h

c
r

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

A

در بندر خشک به علت استفاده از صورتحسابهاي حمل و نقل ترکيبي،

ميتوان از اين حق الزحمهها به صورت کامل صرف نظر کرد .البته زماني
چنين اتفاقي ميافتد که چنين اسنادي توسط يک خط کشتيراني صادر
شده و کشتيراني مسئوليت عبور کاالها را از طريق بندر ساحلي بپذيرد.
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بنابراين وارد کنندگان و صادر کنندگان نيازي به اس��تخدام يک نماينده
جهت ارسال و تخليه کاال ندارند.

 -78اجتناب از پرداخت هزينه جهت انبار،
تأخير در تهيه اسناد و جريمه معطل نگهداشتن
کشتي جهت تخليه

D
I

S
f

در سيس��تمهاي حمل و نقل س��نتي ،کاالها در بنادر س��احلي و يا در

مرزهاي زميني به علت نقص اس��ناد (همانند صورتحسابهاي بارگيري

ي��ا فاکتورهاي تجارتي) ،بينظميهاي کوچک در اس��ناد موجود ،پيش

o
e

پرداخ��ت هزينههاي جابهجايي کاال به پول راي��ج خارجي ،اتمام تاريخ
اعتب��ار يک ضمانتنامه ،عدم دسترس��ي به حمل و نقل پيش��رو و غيره،
نيازمن��د حضور در انبارها تا زمان حل مشکلش��ان هس��تند .در چنين

v
i
h

اوضاعـ�ي ،هزينهه��اي انبار پس از بازههاي زمان��ي رايگان مجاز افزايش
مييابد ،يا هزينههاي معطل نگه داش��تن کشتي جهت تخليه و تأخير در
تهيه اسناد رشد ميکند .با يک بندر خشک و صورتحسابهاي بارگيري

c
r

حمل و نقل ترکيبي ،بازرس��ي گمرکي در بنادر س��احلي و در مرزهاي
کش��ورهاي ترانزيتي ضروري نبوده يا در کمترين ميزان کمينه ميشود،

A

بنابراين بس��ياري از علتهاي معمولي تأخير در بنادر س��احلي بر طرف
خواهد ش��د .در نتيجه هزينههاي اضافي جهت انبارداري ،تأخير در تهيه
اسناد و معطل نگه داشتن کشتي جهت تخليه رخ نخواهد داد.

 -79عدم نياز به توسعه بازه زماني بيمه دريايي

اعتبار مدت بيمه دريايي معموالً تا  60روز بعد از تخليه کاالهاي بيمه
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ش��ده در بندر س��احلي مقصد گس��ترش مييابد .با وجود بندر خشک،
تأخيرات بيشتر از  60روز رخ نداده و بنابراين پرداخت هر گونه حق بيمه
اضافي منتفي ميگردد.

D
I

 -80استفاده بهينه از حمل و نقل جادهاي و ريلي

در صورتي که حمل کاال در مس��افتهاي طوالني با حمل و نقل ريلي

S
f

جايگزين شود ،ممکن است در هزينههاي حمل و نقل صرفه جويي شود.

 -81بهره برداري بهتر از ظرفيت بنادر ساحلي
و زير ساختها

o
e

بندر خشک ميتواند به عنوان يک مرکز تحکيم جهت بازگشت بارهاي
صادراتي ،تعداد واگنهاي ريلي خالي يا تعداد مانورهاي کاميون را کاهش

v
i
h

دهد .افزايش ضريب بار محمولههاي ارس��الي ميتواند باعث صرفه جويي
در هزينههاي کلي حمل و نقل داشته باشد.

c
r

 -82استفاده بيشتر از کانتينر

تأس��يس بندر خشک با تسهيالت جابه جايي کانتينر ميتواند استفاده
بيشتر از کانتينر را رونق بخشد.

A

 -83بهره گيري از مزاياي استفاده از سيستمهاي
حمل و نقل ترکيبي رفت و برگشتي و برنامهاي

زمان��ي که جريان حم��ل کاال بين دو نقطه قابل توجه باش��د معرفي

سيس��تمهاي حمل و نقل ترکيبي رفت و برگشتي و واحد بسيار مناسب
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است لذا بنادر خشک سبب استفاده از سيستمهاي حمل و نقل ترکيبي
و برنامهاي ميگردند .عمده مزيت بهرهبرداري از اين سيسـ�تم ،اجتناب
از هزينهه��اي تغيير خط در پايانهها و محوطههاي مياني آماده سـ�ازي
قطاره��اي کاالهاي س��نتي بوده و نرخ بهرهه ب��رداري باالتري از واگن و

D
I

لوکوموتيو به دست ميآيد.

 -84بهبود ارتباطات:

S
f

انتقال س��اده و سريع اس��ناد و اطالعات ،رعايت اصول مقدماتي جهت

ترانزي��ت مؤثر کاال ،ترخيص کاال و پيگيري کامپيوتري کاال هنگام حمل

o
e

با ايجاد بندر خش��ک به دست ميآيد .اين مزايا بطور حتم جهت معرفي
پردازشهاي کامپيوتري قابل استناد ميباشد.

v
i
h

 -85ساير مزايا

 ééکاهش كلي هزينههاي حمل و نقل ،انبارداري و دموراژ؛
 ééترغيب به استفاده از راهآهن به جاي استفاده از وسايل نقليه جادهاي؛
 ééكاهش تراكم جاده اي ،تصادفات و مصرف سوخت؛

c
r

 ééکاهش نياز به خريد اراضي گرانقيمت در نواحي شــهري حاشــيه
بندري؛

A

 ééکاهش مشــکالت ناشــي از مسائل زيســت محيطي در شهرهاي
ساحلي؛

 ééتوسعه نواحي داخلي كشور و ايجاد فرصتهاي مختلف شغلي ،به ويژه در
كشورهاي توسعه نيافته؛
ééافزايش فرصتهاي سرمايهگذاري داخلي و كشورهاي خارجي.
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D
I

S
f

o
e

v
i
h

فصل هشتم:
تجربيات ايران در خصوص
بنادر خشك

c
r

 -86پايانهي آپرين

A

پایانــه مركزی آپرین در  21كیلومتری جنــوب غرب تهران در محل
تقاطع محورهای شــرق غرب و شــمال جنوب راهآهن واقع شــده و به
چندین بزرگراه دسترســی دارد .محوطه مركــزی تبادل كاالی آپرین،
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D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

 700هكتــار وســعت دارد و احداث  110انبــار و پایانه كانتینری در آن
پیشبینی شده كه احداث آنها كامل نشده است .مطالعات ایجاد ایستگاه

A

بزرگ مانوری و  110انبار (هر یك به مســاحت  9هزار مترمربع) و پایانه
كانتینری ،حدود  30ســال قبل انجام و خرید تجهیزات مربوطه نیز آغاز
شد ،اما سپس متوقف ماند .از سال  1369دوباره طرح فعال شده و تا سال
 1383عملیات مربوط به یك واحد انبار ،تعمیرگاههای لكوموتیو و واگن،

تاسیســات ذخیرهسازی سوخت ،سوختگیری ،روغنگیری و شنگیری
لكوموتیوهــا ،ســاختمانهای اداری ،خوابگاه و حمل بــار كانتینری ،در
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مجموع به مساحت  86هزار مترمربع و شبكههای تاسیسات زیربنایی در
 700هكتار زمین محوطه پایانه انجام شــده است .هم اكنون طرح جامع
ایستگاه با توجه به ضرورتهای روز و چشمانداز نیازهای  20سال آینده
در دست اقدام است.

D
I

پایانه آپرین به عنوان یك بندر خشك امكان بالقوه تغذیه بازار مصرف

شهر تهران و مناطق صنعتی اطراف آن را دارد .در حال حاضر یك انبار به

S
f

مساحت  9هزار مترمربع در مركز آپرین فعایت میكند و خروجی ساالنه

آن حدود  5000كانتینر است .وظیفه پایانه آپرین قبول قطارهای باری،

مانــور ،تنظیم و اعزام آنها به ایســتگاهها و انبارهای مقصد در محورهای

o
e

مختلف اســت .ازجمله تاسیســات مهم آپرین تعمیــرگاه لكوموتیو در
ساختمانی به وسعت  2570مترمربع است.
پایانه آپرین كه در صورت شروع فعالیت رسمیاش در انواع بنادر خشك

v
i
h

دور از ســاحل طبقهبندی میشود ،دارای منافع قابل توجهی خواهد بود.
در صــورت هماهنگی با گمرك ،كاالها پس از تخلیه و بارگیری در بنادر
امام و شــهید رجایی از طریق راهآهن به مقصد آپرین حمل خواهند شد

c
r

و صاحبان كاال میتوانند برای دریافت كاالهای خود مســتقیما به آپرین
مراجعه كنند .شركت تایدواتر با خرید تجهیزاتی مانند ریچاستاكر ،امتی

A

استاكر ،ســایدلیفت ،لیفتراك ،باسكول ،دستگاه شست و شوی كانتینر،
لیفتراك  10تن ،جرثقیل  35تنی بوم تلســكوپی و یك نســخه نرمافزار
كامــل  ،TCTSدر كنار گردآوری ،جذب و آمــوزش كاركنان مدیریتی،
كارشناسان و نیروهای حفاظتی و نیز بارشماران فعالیت خود را در پایانه
آپرین از نیمه دوم سال  1386آغاز كرده است.
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 -87پایانه شهید مطهری

ایســتگاه شــهید مطهری در  36كیلومتری جنوب شــهر مشهد ،در
محل انشــعاب راهآهن مشهد از محور سرخس رازی قرار دارد و به شبكه
بزرگراهی دسترسی دارد .مساحت محدوده استگاه شهید مطهری حدود

D
I

 190هكتار اســت .انبارها و تجهیزات ایســتگاه مطهری توســط بخش
خصوصی اداره میشــود .امكان تخلیه و بارگیری انواع واگن مسقف ،لبه

S
f

بلند ،لبه كوتاه ،مخزن دار و فلهبر در ایستگاه وجود دارد .میزان تخلیه بار

ایســتگاه در ســال  1385برابر  525هزار تن و حجم صادرات  10/8هزار
تن بوده است .در ایستگاه مطهری تشكیالت گمرك نیز مستقر است.

o
e

 -88پایانه سرخس

v
i
h

ایستگاه سرخس در  170كیلومتری شمال شرق مشهد و  15كیلومتری
شــهر ســرخس در نقطه مرزی ایران و تركمنستان قرار دارد .دسترسی
مناسب به شبكه بزرگراهی ،شرایط مطلوبی را برای ترانزیت كاال به وجود

c
r

آورده است به طوری كه بالغ بر  88درصد ترانزیت ریلی كشور از ایستگاه
مزبور انجام میشــود .ایستگاه ســرخس مجهز به سایت كانتینری و 42
هكتار فضای باز برای ذخیره كاالســت .مجموعه خطوط و ســوزنبندی

A

ایستگاه سرخس شامل  36كیلومتر خط معمولی 8 ،كیلومتر خط عریض،
 19دستگاه سوزن عریض و  72دستگاه سوزن معمولی است.
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فصل نهم:
قوانين و مقررات مرتبط با
بندر خشك

D
I

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A
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 -89صدور مجوز بنادر خشك

در حال حاضر دريافت مجوز احداث بندرخشــک با پیشنهاد وزارت راه
و شهرســازی و با تصویب هیئت وزیران میسر ميباشد .در حال حاضر با
توجه به آئین نامه اجرایی تأسیس و بهرهبرداری از بنادر خشک و مطابق

D
I

با موافقت نامه اســكاپ که در این آیین نامه قید شــده اســت ،مناطق با
اولویت اصلی جهت این امر مشــتمل بر منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

S
f

o
e

v
i
h

c
r

A
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(استان مركزي( ،ایستگاه شهید مطهری (خراسان رضوي) ،منطقه ویژه
اقتصادی سیرجان و فرودگاه بینالمللی اما م خمینی ميباشد و مناطق با
اولویت فرعی جهت احداث بندرخشک مشتمل بر منطقه ویژه اقتصادی
سهالن (آذربايجان شرقي)  ،فرودگاه بینالمللی دستغیب شیراز ،منطقه

D
I

ویــژه اقتصادی ســرخس ،منطقه آزاد اروند و مرکز لجســتیكی زاهدان
ميباشد .همچنین عالوه بر موارد مذکور منطقه آپرين در نزديكي استان

S
f

تهران ،منطقه مهريز یزد و ايســتگاه سيســتان در اصفهان با طی مراحل

قانونی از مجوز یاد شده برخوردار شده اند.

o
e

 -90اهداف احداث و بهره برداري از بنادر خشک
درکشور(مطابقآئيننامهاجرايياحداثبنادرخشك)

به منظور پشــتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و امور تصديگري بخش

v
i
h

غيردولتــي در حوزه فعاليتهاي حمل و نقل ريلي و خدمات وابســته به
آن در راســتاي حمل و نقل كاال از طريق شــبكه ريلي سراسري كشور با
رويكرد احداث فضاهاي تخليه و بارگيري مورد لزوم و انجام امور بندري و

c
r

ترخيص كاال با هدف تسهيل و تسريع در امر جابجايي كاال و ارائه خدمات
متناظــر در خصوص تخليه و بارگيري و انبارداري كاالها و امور گمركي،

A

قرنطينه ،ترخيص كاال ،كاهش ترافيك نگهداري و دپوي كاال در اسكله و
بنادر بدليل كمبود فضاي مورد لزوم در خصوص موارد مطروحه ،با وجود
شــرايطي خاص و مبتني بر ايجاد و توســعه فضاي كســب و كار و انجام
ســرمايهگذاري در اين عرصه با حضور بخش غيردولتي و براساس مواد و
مســتندات قانوني مصوب شده همچنين براساس برنامه توسعه پنج ساله
پنجم توسعه ،افزايش سهم حمل و نقل از كل سهم حمل و نقل عمومي
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بار جهت دســتيابي به سهم  % ۳۰درصدي در حمل كاال تا پايان برنامه
پنج ساله هدف گذاري شده است.

 -91جانمايي محل استقرار بنادر خشك در كشور
(مطابق آئين نامه اجرايي احداث بنادر خشك )

D
I

براساس موافقت نامه اسكاپ  ۹منطقه مشخص در ايران جهت احداث

S
f

بندر خشك اعالم و به تصويب رسيده است که اين مناطق براساس اولويت
بندي ويا به صورت اصلي -فرعي ميباشند که عبارتند از :

اولويتهای اصلي :

o
e

 - ۱فرودگاه بين المللي امام خميني (استان تهران)
 - ۲ايستگاه شهيد مطهري (استان خراسان رضوي)
 - ۳منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم ( استان قم)

v
i
h

 - ۴منطقه ويژه اقتصادي سيرجان (استان كرمان)
اولويتهای فرعي :

- -۱منطقه آزاد اروند (استان خوزستان )

c
r

 - ۲منطقه ويژه اقتصادي سهالن (استان آذربايجان شرقي)
 - ۳منطقه ويژه اقتصادي سرخس (استان خراسان رضوي)

 - ۴فرودگاه بين المللي شهيد دستغيب (استان فارس -شيراز)
 - ۵مركز لجستيك زاهدان (استان سيستان و بلوچستان )
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 -92شرايط حضور و نحوه فعاليت سرمايهگذار
در بنادر خشك (مطابق آئين نامه اجرايي احداث
بنادر خشك )

الف -شرايط ســرمايهگذار  :سرمايهگذاري ميبايست از حيث داشتن

D
I

سرمايه مالي الزم جهت احداث ،بهره برداري و ساير اقدامات مرتبط
با فعاليتهاي اين حوزه و همچنين اســتفاده از تيم فني و مهندسي

S
f

الزم جهــت احــداث ،بهره برداري و اجراي پــروژه مذکور ،وضعيت
خودرا مشخص وبه سرمايه پذیر اعالم نمايد .سرمايهپذير ميبايست

اطالعات فني و مالي فعاليتهاي سرمايهگذار را از واحدهاي مرتبط

o
e

استعالم نمايد.

ب-نحــوه فعاليــت ســرمايهگذار :بــه منظور تســهيل و توســعه تجارت،

v
i
h

رقابتپذيرکردن فعاليتهاي حمل و نقل و ترکيبي ،سرمايهگذار ميبايست
با ارائه طرح مورد نظر خود به همراه نقشه ،جانمايي هر فعاليت درمحلهاي
مورد نظر طرح و ارائه مشخصات فني و مهندسي طرح پيشنهادي خود به

c
r

ســرمايهپذير اقدام نمايد .سرمايهپذير مکلف است جهت اخذ تائيديههاي
فني مورد لزوم براي احداث پروژه مذکور در راستاي حمايت از سرمايهگذار
با هماهنگي ادارات مرتبط اقدامات الزم را انجام دهد.

A

تبصره  – ۱چنانچه ســرمايهگذار قصد استفاده و بهره مندي از شبکه
ريلي سراسري از طريق احداث خط فرعي (صنعتي -تجاري) جهت
اتصال بندرخشک مورد نظر به بندر ساحلي را داشته باشد ،ميبايست
نظــرات فني و اقتصادي ادارات مرتبط با موضوع درراهآهن و ســاير
دســتگاههاي اجرايي مربوطه را اخذ و براساس ميزان بار موجود در
منطقه و ضرورت احداث طرح اعالم نظر نمايند.
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تبصره  -۲چنانچه ســرمايهگذارقصد اســتفاده و بهره مندي از ديگر
شــقوق حمل و نقــل از جمله حمل و نقل جــادهاي و هوايي را در
نظرداشــته باشد ،ميبايست نظرات فني و اقتصادي ادارات مرتبط با
موضوع در حمل و نقل جادهاي يا هوايي وساير دستگاههاي اجرايي

D
I

مربوطــه را اخذ و براســاس ميزان بار موجــود در منطقه و ضرورت
احداث طرح اعالم نظر نمايند

S
f

تبصره -۳ســرمايهگذار ميبايســت با ارائه طرح توجيهي فني -مالي
واقتصادي ،نســبت به ارائه اطالعات مورد نياز فني ،مالي و اقتصادي

طرح مورد نظر به سرمايهپذير اقدام نموده تا پس از انجام بررسيهاي

o
e

الزم نسبت به انجام فعاليت مذکور واخذ تائيديههاي الزم اقدام نمايد.
همچنين ســرمايهگذار موظف است نســبت به تخصيص فضاهاي
روباز و بســته براساس نوع كاالها و همچنين فضاهاي مورد نياز يك

v
i
h

بندرخشــك از قبيل فضاهاي اداري و تاسيساتي و محوطه سازي و
خدماتي و گمرك انبارهاي عمومي و قرنطينه و ساير موارد با رعايت
مــوارد ايمني و فنــي مربوط به هريک از فعاليتها براســاس قوانين
ومقررات مربوطه اقدام نمايد.

c
r

تبصره -4چنانچه ســرمايهگذار قصد همکاري با شــريک خارجي و يا

A

تشکيل کنسرسيوم با حضور شرکت يا شرکتهاي خارجي در هر يک

از زمينههاي فعاليت مورد نظر و يا حتي در خصوص فاينانس مالي را
داشته باشد ،ميبايست ضمن هماهنگي و اطالع رساني در خصوص
ارائه اطالعات کامل نحوه فعاليت با شــرکت مورد نظر به ســرمايه
پذير ،جهت انجام هرگونه فعاليت و همکاري با شرکتهاي خارجي،
براســاس قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي و آئين نامه
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اجرايي آن و ساير مستندات قانوني در اين حوزه که درکشور جاري
ميباشد اقدام نمايد.

 -93فضاي مورد لزوم براي احداث بندر خشک در
ايران (مطابق آئين نامه اجرايي احداث بنادر خشك )

D
I

زمين مورد نياز براي احداث بندر خشک براساس لزوم استفاده ازفضاهاي

S
f

قانونــي درخصوص احداث مواردي از قبيل فضاهاي اداري ،رفاهي ،انبار،

گمرکات ،قرنطينه ،ســولهها ،محوطه سازي و ساختمان تاسيسات وساير
فضاهاي مورد نياز براي ايجاد يک بندر خشک حداقل ميبايست ،يکصد

o
e

 ۱۰۰هکتار باشد تا ضمن وجود فضا براي کليه اقدامات مورد لزوم ،نسبت
به توسعه آن درفازهاي بعدي نيز قابليتهاي الزم راداراباشد .تأييد متراژ
زميــن و يا محوطه مورد نياز براي هرفعاليت و بخش درتشــکيالت يک

v
i
h

بندرخشــک براساس استاندارد قانوني تعريف شــده براي هريک ازآنها
بوده و واحدهاي فني وزيربنايي مربوطه ســرمايهپذير مکلف به بررســي
و تائيــد و يــا عدم تائيد اطالعات مربوطه که از طرف ســرمايهگذاراعالم

c
r

ميگردد(بسته به متراژ و حجم و اندازه بندر خشک مورد نظر) ميباشد.
تبصره  -چنانچه زمين مورد نظر کمتر از يکصد  ۱۰۰هکتار باشــد اين

A

پروژه ،بندر خشک محسوب نشده و ميبايست درقالب پايانه بارريلي
ودرقالب ســايت تخليه وبارگيري لحاظ گردد .زيراکميت مورد لزوم
بــراي فضاهــاي احداثي و دپو و انبار نمودن وســايرامور بندري که
ميبايســت در اين فضا صورت پذيرد مســتلزم فضايي در اندازههاي
بزرگتر و داراي قابليتهاي توسعهاي نيز باشد .لیکن چنانچه سرمایه
گذار بخواهد در فضایی کمتر از مقدار مشــخص شــده يکصد هکتار
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به فعالیت خود در قالب بندر خشــک اقدام نماید ،بايد با هماهنگی
ســرمایه پذیر وعقد توافقنامهاي فی مابین ،مبنی بر تعهد ســرمایه
گذارجهت توســعه و گســترش فضا و فعالیتهای مربوطه ،طی مدت
مشخصی که در توافقنامه ذکر خواهد شد ،بطور موقت به فعالیتهای

D
I

خود در قالب بندرخشک اقدام نموده و در موعد مقرر براساس توافق

صورت گرفته نســبت به تامین موارد مورد لزوم بندر خشــک اقدام

S
f

نماید.

 -94الزامات و تعهدات سرمايهگذار براي احداث
بندر خشک در ايران (مطابق آئين نامه اجرايي
احداثبنادر خشك )

o
e

الف  -سرمايهگذار مکلف است ضمن هماهنگي کامل با سرمايهپذير در طول

v
i
h

اجــراي پروژه ،به هنگام هرگونه فعاليتي درحوزه احداث و بهره برداري از
بندرخشک از قبيل :احداث ساختمانها ،ابنيه و تاسيسات فني و زيربنايي،
محوطه سازي ،ديوار کشي ،زيرسازي آب روها ،تسطيح زمين ،نصب وکابل

c
r

کشي برق -تلفن -آب و گاز وساير موارد فني مورد نياز ،کليه مقررات فني
و ايمني مربوطه رارعايت نموده و از نيروي انساني متخصص در اين زمينه
استفاده نمايد.

A

تبصره  -ســرمايهگذار حق واگذاري اراضي و تاسيســات موضوع اين
آئين نامه را به غير ،اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي ،بصورت اجاره
يــا صلح حقوق و غيره نخواهد داشــت .همچنين وي حق هيچگونه
دخل و تصرف در پروژه بندر خشک مورد نظر به ويژه در اراضي مورد
توافق را بدون موافقت کتبي ســرمايهپذير ونخواهد داشت .چنانچه
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سرمايهگذار از وظايف و تعهدات خود تخطي نموده و در راستاي مجوز
صــادره و توافقات بعمل آمده فعاليت ننمايد و يا به فعاليتهايي غير
از موضوعات اعالم شــده مبادرت نمايد ،سرمايهپذير مجاز به تعليق

D
I

يا ابطال مجوز صادره و همچنین جلوگيري از هرگونه فعاليتهاي وي
ودر صورت نیاز ارجاع آن به مراجع ذي صالح قانوني خواهد بود.

ب -مدت زمان دوره احداث و بهره برداری  :براســاس اطالعات ،ضرورتها

S
f

و محاســباتي است که ســرمايهگذار در قالب طرح توجيهي فني ،مالي و

اقتصادی به سرمايهپذير ارائه ميدهد و نیز مفاد قرار داد منعقده فی مابین

که درخصوص احداث بندر خشک مربوطه با تعیین شرایط مربوطه تعيين

o
e

ميگردد .سرمایه گذار بايد کلیه هزينههای مربوطه را بهمراه میزان سود مورد

انتظار و منطقی بطور مشخص و دقیق در طرح توجیهی مذکور درج نماید.

تبصــره  -۱چنانچــه روش ســرمايهگذاري بصورت (ســاخت ،بهره

v
i
h

برداری وانتقال)  BOTباشــد ،براســاس مفاد اين آئين نامه وقرار
داد منعقــده جهــت اجراي پروژه بندر خشــک مربوطه ،براســاس
قراردادي که في مابين سرمايهگذار و سرمايه پذيرمنعقد خواهدشد،

c
r

سرمايهگذارموظف است درپايان دوره مقرربهره برداري از پروژه و در
زمان اتمام قرارداد ،نسبت به انتقال و واگذاري کليه امکانات ،تجهيزات

A

اراضي ،ســولهها ،ساختمانها و تاسيسات و ساير موارد احداث شده
از قبيل ســاختمانهاي اداري و غير اداري ،تاسيســات وتجهيزات،
ماشين آالت و جرثقيلها ،فضاهاي بارانداز روباز ،محوطههاي مربوط
به امورگمرک وقرنطينه و ســاير موارد مربوطه به سرمايهپذير اقدام
نماید .درخصوص ســاير روشهاي ســرمايهگذاري با توجه به نحوه
عملکرد و قوانين مربوط به هريک از روشهاي ســرمايهگذاري مورد
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نظر و نيز قرارداد منعقده فی مابین اقدام خواهد شد.
تبصره  -۲در صورت موافقت سرمايهپذير با احداث هرگونه ساختمان
يا تاسيسات (غير از تاسيسات مربوط به فعاليت بندرخشک و خدمات
مربوط به آن ) پس از انقضاء يا فســخ قرار داد کليه ســاختمانها و

D
I

تاسيســات غير منقول به صورت بال عوض به ســرمايهپذير منتقل

خواهد شــد و ســرمايهگذار حق ادعاي بهاي آن را نخواهد داشت،

S
f

همچنين کنتورها و انشعابات آب و برق نيز غير منقول تلقي ميگردد.

ج -سرمايهگذار موظف است ،پس از توافق و انعقاد قرار داد نسبت به احداث
کليه موارد احداثي بندر خشــک اعم از ســاختمان وتاسيسات ،ابنيه ،راه

o
e

وراهآهن وســاير مســيرهاي مواصالتي مورد لزوم ،طبق طرح ارائه شــده
اقدام نمايد .بديهي اســت قبل از هرگونه تغييردر نقشــههاي اجرايي الزم
اســت جهت اخذ مجوز با سرمايهپذير هماهنگي الزم بعمل آورده واجراي

v
i
h

عمليــات طرح مذکورنيزتحت نظارت ســرمايهپذير بصورت مســتقيم یا
غيرمستقيم صورت خواهد پذيرفت.

تبصره  :ســرمایه گذار بايد نسبت به رعایت استاندارد ساخت فضاهای

c
r

اداری -تاسیســات -فضاهای گمرکی -سولهها -باراندازها -انبارها و
ســایر موارد و همچنین نحوه استفاده و بهره برداری از آنها براساس
قوانین و مقررات موجود در کشور اقدام نماید.

A

 -95الزامات سرمايهپذير وساير دستگاهها و
نهادهاي اجرايي کشور در احداث بندر خشك در
ايران مطابق آئين نامه اجرايي احداث بنادر خشك )

الف  -الزامات  :الزامات ســرمايهپذير بســته به نوع قرارداد و شــرايط
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فعاليت وي به شرح ذيل ميباشد :
 -۱ســرمايهپذير حتي المقدور مکلف به ارائه اطالعات و مشورتهاي
الزم وســاير همکاريها وحمايتهاي قانوني مربوطه بمنظور انجام

D
I

فعاليتهاي مورد لزوم پروژه از قبيل  :فرايند احداث و نيز شرايط بهره
برداري از آن به سرمايهگذار ميباشد .چنانچه سرمايهگذار در راستاي
احداث و راهاندازي پروژه بندر خشــک با ساير نهادها و دستگاههاي

S
f

اجرايي کشــور نيازمند همکاري و پيگيري ارائه توضيحات ومعرفي
فعاليت مذکور براســاس مســتندات قانوني از طرف ســرمايهپذير

باشــد ،سرمايهپذير بعنوان دســتگاه اجرايي مرتبط با موضوع ضمن

o
e

هماهنگــي و همکاري با هيئت نظارت ميتواند در راســتاي اجراي

قانون سياســتهاي کلي اصل  ۴۴قانون اساســي کشــور نسبت به
همکاريهــاي الزم ازقبيل :مکاتبات ،پيگيريهاي اداراي ،حضور در

v
i
h

جلسات مربوطه وســايراقدامات مشابه را که موجب پيشبرد اهداف
پروژه بندر خشــک با رويکرد تســهيل وتسريع درامورمربوطه واخذ
مجوزهاي الزمه ،اقدام نمايند.

c
r

 -۲سرمايهپذير براساس درخواست سرمايهگذار نسبت به احداث خط
فرعي صنعتي -تجاري مورد نياز با توجه به ملزم بودن سرمايهگذار به

A

اخذ مجوزهاي مربوطه ،از جمله  :مجوز احداث خط فرعي صنعتي-
تجاري ،مجوز احداث بندر خشک و مجوز انجام فعاليتهاي تعميراتي
نــاوگان ريلي ،مجوز احداث ســولهها و باراندازهاي مورد نياز پروژه،
مجوز ايجاد گمرک در بندر خشک مذکور و ،...شرايط احداث و بهره
بــرداري بــه منظور انجام پروژه با بخشهــاي مختلف حمل و نقل،
همچنين نســبت به احداث جاده و ســاير موارد مشابه در خصوص
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امور مربوط به حمل و نقل جادهاي و هوائي ،همکاري و اقدامات الزم
را بعمل خواهد آورد.
ب -متولــی امر بندر خشــک و هيئت نظارت بــر فعالیتها  :نظارت بر
فعاليتهــاي عمراني جهــت احداث و بهره برداری از بنادر خشــک

D
I

درکشــور برعهده ســرمايهپذير با هماهنگي و همکاري مشترک با

هيئــت نظارت بــوده و معاونت برنامه ریــزی و اقتصاد حمل و نقل

S
f

وزارت راه وشهرسازي بعنوان متولي امراحداث بنادر خشک درکشور

ميباشد.

ج-وظایف و فعاليت دســتگاههاي اجرايي کشــور:کليه دســتگاههاي

o
e

اجرايــي کشــور از جمله مرکز امور مناطــق آزاد تجاري ،صنعتي و
ويژه اقتصادي ،گمرک جمهوري اســامي ايران ،شــرکت انبارهاي
عمومــي وخدمــات گمرکي ايران ،ســازمان بنــادر و دريانوردي،

v
i
h

شــرکت فرودگاهها ،سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي ،وزارت
جهادکشاورزي و سازمانها و واحدهاي دولتي مربوط به دام و غالت
و سايردســتگاههاي ذيربط موظفند ،اقدامات الزم دراين خصوص را

c
r

با هماهنگي وزارت راه وشهرســازي و اســتانداري استان مربوطه و
سايرنهادهاي قانوني براســاس مفاد اين آئين نامه و سايرمستندات
قانوني مربوطه را معمول و به اجراء درآورند.

A

تبصره -کليه دســتگاههاي اجرايي کشــور و ســاير نهادهاي عمومي
موظفند براســاس مفاد اين آئين نامه کليه اقدامات و وظايف تعريف
شــده درحوزه خود را در اســرع وقت اقدام و پيگيــري نمايند .لذا
بديهي اســت هر يک از دســتگاههاي اجرايي و يا نهادهاي عمومي
کــه موجبات کندي در روند احداث و اجراي پروژه احداث و فعاليت
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بندر خشــک گردد ،معاونت برنامه ريزي واقتصاد حمل و نقل وزارت
راه و شهرسازي با تشکيل هيئت نظارت مکلف به پيگيري موضوع و
بررسي علل و در نهايت به جريان انداختن و تسريع و تسهيل شرايط

D
I

اجراي فعاليتها از طريق دستگاههاي اجرايي کشور ميباشد.

د-مشــارکت در احــداث و بهره برداری با ســرمایه گــذاران خارجی
 :نحــوه پذیرش و ورود وخروج ســرمایه خارجی و ســود حاصل از

S
f

آن در کلیه فعالیتهای مربوط به بنادر خشــک و چگونگی ومیزان
مشــارکت خارجیان درفعالیتهای اشــاره شــده دراین آئین نامه
براســاس قانون تشــویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب

o
e

1380/12/ 19صورت خواهد پذیرفت.

 -96مشوقهای سرمایه گذاری در احداث و بهره
برداری از بنادر خشک در کشور (مطابق آئين نامه
رايي احداث بنادر خشك)

v
i
h

مشوقهای سرمایه گذاری در این حوزه عبارتند از :
برخورداری از برخی معافیتهای گمرکی

c
r

معافیت از پرداخت عوارض در محدوده جغرافیایی بندر خشــک (در
حوزه استان مربوطه )

A

صدور و اعطای مجوزهای الزمه با اولویت و در اسرع وقت برای احداث
بنادر خشک

تسهیل در انجام مبادالت بازرگانی و امور گمرکی بنادر خشک با داخل
وخارج از کشور.
مشارکت در احداث و بهره برداری با سرمایه گذاران خارجی
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ارائه خدمات الزم توسط وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات وشرکتهای
دولتــی ووابســته به دولــت درحیطه وظایف قانونی وبــا اولویت به
بنادرخشــک در کليه مناطق مشــخص شده در کشور از قبیل :برق،
آب ،مخابرات ،ســوخت و سایرخدمات درحدود امکانات و با نرخهای

D
I

مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی.

اعطاي تسهيالت ارزي و ريالي از طريق وجوه اداره شده و صندق توسعه

S
f

ملي جهت خريد ناوگان و ماشين االت زيربنايي ريلي.

مشــاوره ،پيگيري فعاليتها و اخذ مجوزهاي مورد لزوم وســاير موارد
درخواستي مربوط به سايردستگاههاي اجرايي کشور

o
e

ايجاد وحمايت ازفضاي کســب وکار براي کارگران وکارمندان مربوطه
و همچنيــن حمايت از کارفرمايان در راســتاي اعطاي تخفيفهاي
بيمهاي و مالياتي و...

v
i
h

اعطاي تخفيفهاي بيمهاي در خصوص جذب نيروي انساني متخصص
جوان در راستاي ايجاد اشتغالزايي کارآمد و پويا

c
r

 -97مدارك و شرايط مورد نياز جهت احداث
بندر خشك

A

بر اساس تعریف دفتر ترانزیت سازمان راهداری ،متقاضی بندر خشک،
شــخص حقیقی یا حقوقی اســت که با ارائه درخواست کتبی به سازمان
راهــداری و یا اداره کل مربوطه در اســتان ،تمایل خود را برای احداث و
بهرهبــرداری از بندر خشــک اعالم ميکند .متقاضــی باید ابتدا موافقت
اصولی این کار را از ســازمان ،اخذ کرده و پس از آن ،در راســتای کسب
مجــوز بهره برداری ،اقدام کند .مجوز بهره برداری ،پس از پایان عملیات
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اجرایــی پــروژه و در طول دوره بهره برداری ،برای دارنده موافقت اصولی
صادر ميشود.
برنامههای دولت در زمینههای ترانزیت و صادرات و واردات کاال ،توسعه
حمــل و نقل کانتینری و چندوجهی ،ارائه خدمات لجســتیک (ترکیب،

D
I

توزیع ،تخلیه و بارگیری ،نگهداری ،بازرســیهای منظم ،انجام تشریفات

و کنترلهــای گمرکی مرتبط) ،توجیه فنــی از جهت ایمنی و ترافیکی

S
f

طرح ،واقع شدن موقعیت محل پیشنهادی در شبکه بزرگراههای آسیایی
اســکاپ ،از جمله نکاتی اســت که ســازمان راهداری ،در جریان صدور

موافقت اصولی ،برای متقاضیان مدنظر قرار ميدهد.

o
e

همچنين متقاضیان احداث بندر خشــک باید مدارک زیر را به سازمان
راهداری یا اداره کل استان مربوطه ارائه کنند:
 ééشخص حقیقی :تصاویر مدارک شناسایی معتبر

v
i
h

 ééشــخص حقوقی :اساسنامه ،آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی.
همچنین احداث و بهره برداری از بندر خشک باید در اساسنامه قید
شده باشد.

c
r

 ééمدارک مربوط به کروکی زمین و مستندات مالکیت آن
موافقت اصولی ســازمان راهداری برای احداث بندر خشک ،در صورت

A

تایید شــخص ،برای یک ســال صادر ميشود و در شرایطی ،قابل تمدید
خواهــد بــود .متقاضی باید گزارش پیشــرفت کار را در مدت اعتبار این
موافقت ،به اطالع ســازمان برساند .نقل و انتقال موافق اصولی صادره نیز
با کسب موافقت سازمان راهداری ،بالمانع است.
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 -98بررسيهاي مقتضي جهت صدور مجوز
احداث بندر خشك

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

D
I

ééدسترسی به شبكه ریلی كشور

ééقرار داشتن در مسیرهای بارهای جادهاي و ریلی كشور

S
f

ééقرار داشتن در مسیرهای ارتباطی به بنادر دریایی كشور
ééمناطق ویژه و آزاد اقتصادی كشور
 ééمبادی ورودی و خروجی كاال از كشور
 ééفرودگاهها

o
e

 -99زیر ساخت ،تجهیزات و تاسیسات بنادر
خشك (مطابق تفاهم نامه بين دولتي بنادر خشك)

v
i
h

بنادر خشــک باید از زیر ساخت ،تجهیزات و نیروی انسانی متناسب با

c
r

حجم حمل و نقل موجود و قابل پیش بینی بنا به صالحدید اعضا و مطابق
با قوانین و مقررات و اقدامات ملی کشور متبوع خود ،برخوردار باشند.
اینبندتوصیهآمیزاستونبایدهیچکدامازمواردذیلالزامآورمحسوبشوند.
الف)منطقهاي امن با دروازهاي برای ورود و خروج اختصاصی

A

ب)محوطههای انبارش سرپوشیده و روباز مجزا برای کاالهای وارداتی،
صادراتــی و ترانسشــیپمنت و همچنین کاالهای فاســد شــدنی،
محمولههای خطرناک (از جمله مواد خطرناک)
پ)تاسیســات انبارداری که ممکن است تاسیسات انبارداری گمرک را
نیز شامل شود
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ت)تاسیسات نظارت ،کنترل ،بازرسی و انبارش گمرک
ث)تجهیزات مناسب جابجایی محمولهها و کانتینرها
ج)جادهها و راههای شوســه خدماتی داخلی مورد استفاده در محوطه

D
I

عملیات و انبارش

چ)محوطههــاي نگهداری وســایل نقلیه با فضای پارکینگ کافی برای
وسایل نقلیه باربری

S
f

ح)ساختمان اداری ویژه گمرک ،بارفرابرها ،فرستندگان کاال ،کارگزاران
گمرک ،بانکها و سایر نهادهای مربوطه

خ)یک سیســتم اطالعاتی و ارتباطی که شــامل سیســتمهای تبادل

o
e

الکترونیکی داده ،اسکنرها و تجهیزات وزن کشی وسایل نقلیه باشد

د)یکمحوطهتعمیرکانتینر،وسایلنقلیهوتجهیزات(درصورتضرورت)

v
i
h

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

اعضا باید چارچوبهاي ســازمانی ،اداری ،و نظارتی متناسب با توسعه

c
r

و بهرهبرداری از بنادر خشک را راهاندازی کنند؛ از جمله این چارچوبها
میتوان به فرایند ممیزی نظارتی و انجام کنترلها و تشریفات گمرکی بر
طبق قوانین و مقررات ملی عضو مربوطه اشاره کرد.

A

اعضــا بایــد با ارایه دهنــدگان خدمات حمل و نقل مربوطه ،ســازمانهاي
بینالمللی و موسســات برای اطمینان از به رســمیت شــناختن بنادر خشک،
همکاری کنند.
مالکیت بنادر خشک میتواند به صورت دولتی ،خصوصی یا مشارکت بخش
خصوصی و دولتی باشد.
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منابع و مأخذ:

ééســيد احسان دادور ،نادر عربشــاهي ،محمد تنظيفي؛ اهميت ايجاد
بنادر خشــك به منظور توسعه لجســتيك ايران؛ فصلنامه ديدگاه

D
I

(مركز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي)؛ شماره پاييز 1389

ééعباس حاج ابراهيمي؛ بنادر خشــك ،مديريت نوين هولدينگ كشور
را نهادينه ميسازند؛ ماهنامه علمي ،تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه

S
f

 -1389پياپي 176

ééحميدرضا آبايي؛ بنادري كه سبز ميشوند ؛ ماهنامه علمي ،تحقيقاتي

o
e

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

v
i
h

ééمحمد ســعيد محبوبي؛ گره كور بنادر خشك باز ميشود ؛ ماهنامه
علمي ،تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه  -1389پياپي 176
ééعليرضا چشــم جهان؛ بنادر خشــك در منظر منفعت ملي ؛ ماهنامه

c
r

علمي ،تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه  -1389پياپي 176

ééخشــايار تيموريپور؛ بنادر خشــك يك تير و چند نشان ؛ ماهنامه
علمي ،تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه  -1389پياپي 176

A

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

ééمقدمات ايجاد يك بندر خشــك ؛ ماهنامه علمي ،تحقيقاتي بندر و
دريا ؛ دي ماه  -1389پياپي 176
ééرالف دي .اوســمرس؛ نگاهي به ايجاد بنادر خشــك در پاكســتان؛

www.SID.ir

82

شماره اول آذر 1394

ماهنامه علمي ،تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي ماه  -1389پياپي 176
ééبنادر خشك در آسيا و آفريقا ؛ ماهنامه علمي ،تحقيقاتي بندر و دريا
؛ دي ماه  -1389پياپي 176
ééبنادر خشــك در برزيل ؛ ماهنامه علمي ،تحقيقاتي بندر و دريا ؛ دي

D
I

ماه  -1389پياپي 176

ééسيد احســان دادور؛ امكان سنجي ايجاد ترمینال كانتینري خشك

S
f

در پس كرانه (  )Dry Portو سیستم جابجايي كانتینر در بین بندر و
ترمینال كانتینري خشك؛ پاياننامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه آزاد
اسالمي؛ واحد جنوب تهران

o
e

ééســيد ناصر سعيدي ،حســين جعفري؛ تحليل و اولويت بندي نقاط
قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدات بنادر خشــك ايران با اســتفاده از

مدلهاي  SWOTو AHP؛ اقيانوس شناســي ،ســال پنجم ،شماره
 ،20زمستان 1393

v
i
h

ééعلي حيدري ،حســين صفري ،فاطمه نريماني؛ شناســايي و اولويت
بندي شاخصهاي مؤثر در مكان يابي بنادر خشك به منظور ارتقاي

c
r

عملكرد رقابتي خدمات بندري با اســتفاده از روش DEMATEL-

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

A

ééآصف قنبري؛ بنادر خشــك مسيري در تجارت بينالمللي؛ ماهنامه
خبري و تحليلي لجســتيك شمال و جنوب؛ سال اول ،شماره  ،5آذر
1389
ééآئين نامه اجرايي احداث بنادر خشك در كشور
ééابوالقاسم پور تيموري؛ اهميت بنادر خشك و وضعيت آن در كشور؛
پيام دريا؛ شماره  ،232فروردين و ارديبهشت 1394
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ééعبدالرضا شيخاالسالمي ،الهام براتي ،يونس افتخاري يگانه ،غالمرضا
ايالتي؛ بررســي تأثيرات وجود بنادر خشــك در رفع مشكالت بنادر
ساحلي؛ فصلنامه دريا و كشتي
ééعبدالرضا شيخاالسالمي ،الهام براتي؛ تحليل افزايشي نسبت سود به
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هزينه در مكانيابي بنادر خشك در ايران؛ پژوهشنامه حمل و نقل؛
سال دوازدهم ،شماره اول ،بهار 1394
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ééليال قضايي ،نقش بنادر خشك در كريدورهاي حمل و نقل؛ راهبران؛
شماره  ،72اسفند 1392

ééشهریار افندی زاده ،محمد رضا احدی ،محمد تنظیفی ،احسان دادور

o
e

؛ مکان یابی بنادر خشــک ،بررســی روشی تازه؛ صنعت حمل و نقل؛
شماره 306؛ اسفند 1389

ééتفاهم نامه بين دولتي بنادر خشــك؛ ماهنامه علمي ،تحقيقاتي بندر
و دريا ؛ آذر 1393؛ شماره 215

v
i
h

ééنرگــس احســاندار؛ احداث بنادر خشــك در ايــران؛ ضرورتها و
پيشنيازها؛ پيام دريا؛ شماره  ،194مرداد 1389
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