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کنارك-سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه

رتوسعه بنادر کشور راهبردي موثر در توسعه دریا محو
3حمید جعفري،2سید ناصر سعیديدکتر 1حسن جعفري،

فنون دریایی خرمشهرودانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم - 1
انشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرد،دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا- 2
انشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرد،ریت دریادانشکده اقتصاد و مدی-3

هچکید
ساله خواهند بود و خدمات موثري را براي صاحبان کاال و 10میلیون تن بار در افق 160جایی حدود بنادر ایران در دریاي خزر، دریاي عمان و خلیج فارس قادر به جابه

بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و . گیرددرصد صادرات کشور از طریق بنادر صورت می85ت و درصد واردا95در حال حاضر حدود.آورندمشتریان فراهم می
هاي بالقوه بنادر تجاري هدف این مقاله برسی قابلیت.استیدر راستایی توسعه دریا محور امري الزامرهاي ارتباطی کشوواردات کاال، توسعه بنادر کشور به عنوان دروازه

یابی به این هدف در ابتدا سیر تحول در بنادر برسی شده و سپس مزایاي توسعه بنادر و مراکز باشد به منظور دستتسریع فرایند توسعه دریا محور میکشور در 
ی توسعه بنادر و بهره مندي از و در نهایت در راستای. تحلیل شده استهاي ترانزیتی بنادر تجزیه وبه ویژه مزیتهالجستیکی در راستاي بهرمندي از بهینه از فرصت

. هاي راهکارهاي اجرایی پیشنهاد خواهد کردمزیت
.ینقل دریایومل ح،بنادر،توسعه دریا محور:کلمات کلیدي

همقدم- 1
ارزان، انتقال حجم و گیرد زیرا این نوع حمل و نقل داراي مزایاي قیمتدرصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می90بالغ بر امروزه 

به طور . اي برخوردار باشندهاي آبی از توجه ویژهاین مزایا باعث گردیده که حمل و نقل دریایی و راه. وزن انبوه کاال، انتقال سریع و بی خطر کاالهاست
بهیایی کاالها نقش کلیدي در تجارت خارجی حمل و نقل در. شودجا میهزار میلیارد تن بار توسط حمل و نقل دریایی جابه25میانگین ساالنه حدود 

یکی از .پذیر نیستناي جهان دارد لذا بدون وجود حمل و نقل دریایی، واردات و صادرات کاال که پایه تجارت مدرن جهانی است امکاتجارت فرا قارهویژه
هاي راهبردي در سرتاسر جهان، بنادر هر کشور حکم دارایی. هستندباشند که مبادي ورود و خروج کاالهاهاي اصلی در حمل و نقل دریایی، بنادر میحلقه

ور را بهرهکشورهایی که بتوانند مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با تکنولوژي روز، مسیر توسعه و بهبود بنادر را بپیمایند و جایگاه بهینه و .ملی را دارند
توانند به ه میکنوجود بنادر کارا و فعال، عالوه بر ایهمچنین. ر رقابتی جهانی فراهم آورند، بسیار معدودندنه تنها براي خود بلکه براي ذینفعان نیز در بازا

اقتصادي و خروج از تک محصولی بودن صادرات ایران به خاطر اتکاي شکننده به نفت منجر شوند، نقش بس ارزشمندي را نیز در کاهش سازيمتنوع
هاي نامشهود ملی هستند که از دو جهت عمده بر بهاي تمام شده کاالهاي داخلی تأثیرگذار کنند لذا بنادر جزو داراییمیبهاي تمام شده کاالها ایفا 

:باشندمی
شوند تا در فرایند تولید و یا ارائه اي که وارد کشور میتأثیر بر قیمت تمام شده مواد خام، قطعات، ماشین آالت، مواد ساخته شده یا نیمه ساخته-1

.دمات داخلی به کار روندخ
.شوندروي کاالهاي ساخته شده داخل که به منظور صادرات از کشور خارج می... هاي انبارداري، حمل و نقل، خسارات وتأثیر بر هزینه-2

رسیر تحول بناد2- 1
ها تخلیه و بارگیري آنترینمهمه عهده داشتند که اي را به عنوان نقطه انتقال کاال بین دریا و خشکی ببنادر تنها وظایف سنتی ساده1960قبل از سال 

اهداف ملی یعنی تسهیل تجارت و بازرگانی خارجی کشورها بودند اما اکثر آنها قادر به تأمیناین بنادر ابتدا قادر به . ها و به عکس بودکاالها در اسکله
هاي جاري الجرم از مخارج و هزینهتأمینها نبودند و براي از اخذ تعرفههاي عظیم انجام شده به علت عواید اندك حاصلگذاريمستهلک سازي سرمایه

بنادر در چنین حالتی به موازات عملکرد اصلی خود به عنوان دروازه دریایی براي مبادالت خارجی تبدیل به . کردندها استفاده میبودجه ساالنه دولت
در این شرایط بنادر نسل اول با عملکرد سنتی از گردونه رقابت خارج شدند و بنادر نسل . شوندلت میهاي بزرگ زیان ده، ناکارآمد و یارانه گیر از دوبنگاه

در بنادر نسل دوم ایفاي نقش توزیع و پردازش کاال به فعالیت بنادر افزوده شد و صنایع مربوط به . ظهور پیدا کردند1980تا 1960هاي دوم در سال
بدین ترتیب محدوده بندري به نحو چشم گیري افزایش یافت و دیدگاه دولتی حاکم بر مدیریت بندر از یک مرز . ر یافتندکشتی نیز در اطراف بنادر استقرا

در این شرایط بنادر توانستند ضمن . و محدوده گمرکی و بارانداز صرف کاال به یک محیط خدماتی و صنعتی با قابلیت ایجاد ارزش افزوده تبدیل شد
اي عمل کنند و با افزایش قدرت اشتغال زایی و توزیع مجدد درآمدها، هدف هاي توسعه یا موتورهاي رشد منطقهبه عنوان قطبسودآوري و کارآمدي 

هاي مستقیم و کارکردهاي جدید بندري درگیر فعالیتتأثیرهاي بندري نیز به طور چشم گیري تحت پسکرانه.کنندتأمیناي را توسعه منطقه
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در این بنادر کارگزاران بازرگانی حمل و نقل و صاحبان کاال به طور مستقیم به ایفاي نقش پرداخته و ارتباطات تجاري و . بنادر شدندغیرمستقیم مربوط به 
این بنادر از مراکز .جدید چند وجهی بنادر نسل سوم ظهور کردنديسامانهبا توسعه حمل و نقل کانتینري و ظهور 1980از سال .خدماتی گسترش یافت

ها و مراکز توزیع داخلی به پسکرانهجوارهمهاي محدوده عملکرد بنادر نسل سوم از محدوده بنادر و محدوده. دمات کاالیی تبدیل به بازار کاال شدندخ
از فناوري اطالعات استفاده. وجه تمایز این بنادر با بنادر نسل دوم تقویت کارکردهاي بازرگانی در کنار کارکردهاي خدماتی و صنعتی است.تگسترش یاف

تريبیشزایی و ایجاد ارزش افزوده بسیار وسیع مورد استفاده قرار گرفته و بنادر از قدرت اشتغالطوربههاي بازرگانی الکترونیکی در این بنادر و روش
.[3]برخوردار شدند

وظایفماهیتوساختاردرتدریجیتغییراتروندوتکاملیسیرباآشنایی منظوربهبنادر،سومتااولهاينسلهايویژگیوتکاملمراحل،1جدولدر
دارايخدماتيارائهیاوو بارگیريتخلیهارتقاي بهره وري خدماتناشی ازتواندمیتجاري بنادر،موفقیتتوسعه بنادر واست امروزه،شدهبنادر ارائه

محسوب پایداررقابتیمزیتایجادبرايمؤثرروشیخدمات،اینبهنیاز مشتریاندلیلبهافزوده،ارزشدارايخدماتيارائه. باشددوهریاوافزودهارزش
.[2]شودمی

گیرند و تنها ي پایین در سمت چپ ماتریس قرار میبنادر سنتی در گوشه[7]، ماتریس تعاملی دو نوع مزیت رقابتی بنادر نشان داده شده است1شکل 
خدمات یکپارچه بايارائه(باال سمتبهحرکتیا،)بندريخدماتيري ارائهارتقاي بهره و(ر، حرکت به طرف راست ماتریس راه، توسعه براي این بناد

گروه،دواینبیندر.بودخواهنداکثریتدردارند،ماتریس قرارراست بااليسمتيگوشهدرکهبنادريآینده،دربدیهی است کهاست) افزودهارزش
[1].دارندقرارتوسعهمسیردرکهگیرندمیقراراياشیهحبنادر

سیر تحول و تکامل بنادر1جدول 
سومنسلبنادردومنسلبنادراولنسلبنادر

1980بعد از 1960بعد از 1960قبل از دوره زمانی
کاالهاي فله و کانتینريکاالهاي سنتی و فلهکاالهاي سنتیکاالهاي اصلی

يراتژي توسعهاست
بندر

ي اتصال دریا و نقطه
نقلسیستم حمل و

زمینی
ي ارتباط تجارت جهانیمراکز لجستیک و زنجیرهنقلي مراکز تولید و حمل وتوسعه

به جایی بار، انبارش، جاي فعالیتدامنه
ناوبري

توزیع بار، صنایع مرتبط با + ي نسل اولدامنه
ي نواحی بندريکشتی، توسعه

اطالعات بار، توزیع بار، + نسل دوم+ي نسل اولدامنه
ها و مراکز توزیعفعالیت لجستیک، شکل دهی ترمینال

شکل گیري 
ساختار و 
مشخصات

فعالیت انفرادي در بندر، 
ارتباط رسمی بندر و 

مشتریان

تر بندر و مشتریان، ضرورت ارتباط نزدیک
هاي بندر، عدم همکاريهمگرایی بین فعالیت

گردانمثبت بین بندر و جوامع خود

هاي تشکیل سیستم همکاري بندري، تمرکز حلقه
نقل در بندر، ارتباط بین بندر و تجارت و حمل و
ي ساختار بندرگردان، توسعهجوامع خود

ري ماهیت بهره و
ي انحصاريعرضه

خدمات ساده، توزیع بار، 
ي کمارزش افزوده

ه، افزایش ارزش پردازش کاال، خدمات پیچید
افزوده، توزیع بار

جریان کاال و اطالعات، توزیع کاال و اطالعات، ترکیب 
خدمات متنوع و توزیع، ارزش افزوده

تکنولوژي و دانش فنیسرمایهنیروي کار، سرمایهعوامل کلیدي

ماتریس رقابتی1شکل 
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هتوسعضرورتوبنادراقتصادياندازچشم- 3
ساختاربنیاديطوربهفنی،هاي¬پیشرفتنیزوسیاسیوقایع. شود¬میبنادرتوسعهوپیشرفتموجبدریایینقلوحملآنتبعبهوجهانیتجارت
وداشتهمستقیمتأثیرنقلوحملبخشبرتغییرات،اینازحاصلتکامل. استدادهقرارمستمرتغییراتمعرضدررااجتماعوسازمانوجهانیاقتصاد

.استدادهقرارتأثیرتحتنیزرابنادرعالیتف
:[5]داردبستگیزیرعواملبهکنندایفاراخودنقشبایدبنادرآندرکهاقتصادياندازچشم

یالمللبینتجارتمراکزمهمترینجغرافیاییپراکندگیافزایش.
یالمللبینتجارتتوسعه.
فمصروتولیدالگويسازيجهانی.
عتوزیونقلوحملزمینهدرجهانیتجارتجدیدنیازهاي.

وتجـارت تولیـد، کـه استبدیهیامریکاینامروزه،. استگذاشتهاثربندرعملیاترويبرناگزیرشناورها،شدنتخصصیوابعادافزایشدیگرسوياز
وخـورده پیوندیکدیگربهیکپارچهوواحدسیستمیکدرواملعاینتمامیبلکه،شوندنمیبررسیمنفردومجزاهايفعالیتعنوانبهدیگرنقلوحمل

تولیـد، بـر آنچـه ازمسـتقل فعـالیتی وبـوده هاکشتیبارگیريوتخلیهسنتیوظایفازفراتربسیارنوین،بنادروظایفکهگذارده میصحواقعیتاینبر
زمراکـ بـه نقلوحملصرفاًمراکزازبایدبنادروظایفی،چنینانجامبرايادگیآممنظوربهنتیجهدر. دهند¬نمیانجامگذرد،¬مینقلوحملوتجارت

درلجستیکیهايفعالیتگسترشوایجادبنابراین. شوندتبدیلدارد،تطبیقدریاییوالمللیبیننقلوحملجدیدساختارباکاملطوربهکهلجستیکی
مشـتریان جلبویفعلمشتریاننگهداريبرايالزمجذابیتبلکهباشدمیانازحاصلمنافعافزایشوبندراقتصاديعملکردتقویتموجبتنهانهبنادر
هـاي استراتژياتخاذلزومروشنیبهامراین.شودمیربنادرقابتیموقعیتدرتوجهقابلتقویتوبهبودحفظموجب. آوردوجودبهبندربرايجدیدبالقوه

.دهدمینشانرابنادردرلجستیکیکزمراتوسعهراستايدرمناسب

نجایگاه ایران و بنادر استراتژیک آ-4
شاهپور (بندر خرمشهر و بندر امام خمینی . گرفتاي از واردات و صادرات کشور از سوي بنادر جنوب کشور سامان میدر نیمه دوم قرن بیستم بخش عمده

در میـان ایـن دو، بنـدر    . کشیدندتوجهی از عملیات واردات و صادرات کشور را بر دوش میهاي موجود حجم قابل به جهت قدمت، سابقه و ظرفیت) سابق
آباد، بندر آبـادان، بنـدر چابهـار، بنـدر انزلـی، بنـدر       ربندر بوشهر، بندر نوشهر، بندر امی(خرمشهر از جمله بنادري در ایران بود که در بین دیگر بنادر مهم 

آخـرین سـفر   «اهمیت آن به حدي بود که ویلیام شـوکراس وقتـی در کتـاب    .در تبادالت کاال بر عهده داشته استنقش قابل توجهی ) خارك و بندر لنگه
میالدي اقتصاد 1975در «: هاي عصر پهلوي دوم را تشریح کند، آورده استبرنامگیها و بیطلبیشمسی رسید و خواست زیاده50هاي دهه به سال» شاه

افـزایش  رغـم بـه توانسـتند ـ   ها اکنون در وضعی قرار داشتند که میاعتبارات به سرعت گسترش یافته بود و بانک. شدرج میرفته از کنترل خاکشور رفته
مقررات گمرکی با . کندتأمیننیازهاي جامعه را توانستعمالً نمیکاالهاي وارداتی در بنادر انباشته شده بود و . المللی بکننددرآمد نفت ـ تقاضاي وام بین 

میالدي بـیش  1970در اواسط دهه . براي ترخیص هر کاالیی بیش از بیست امضا الزم بود. کردضعی که شکوفایی بازار نفت ایجاد کرده بود، تطبیق نمیو
ارش دو هـزار  سـف . هاي کـالن پرداخـت  براي کسب اولویت در تخلیه بار باید رشوه. بردنداز دویست کشتی در بندر خرمشهر در انتظار تخلیه بار به سر می

اما آنها شرایط خـود را  . اي و پاکستانی را به ایران آوردندرانندگان کره. ولی راننده کافی وجود نداشت.کامیون براي کمک به حمل واردات جدید داده شد
تا بعضاًخرمشهر » .ها ماند و پوسیدبندرگاهها نیز مانند بسیاري از کاالها درکامیون. دوست نداشتند و بسیاري از آنان در اندك زمانی ایران را ترك کردند

وگرفت، حتی در نبود خطوط هوایی و ریلی کارآمد یک تنه رسالت بزرگی را در حوزه حملپیش از روزهاي جنگ، بار بنادر دیگر کشور را نیز بر عهده می
بندر خرمشـهر نیـز بـه    . را آواره شهرهاي دیگري از کشورمان نمود، جنگ تومار این بندر را درهم پیچید و ساکنان آن59سال . کردایفاي به عهد مینقل

نقـش  آرامرجـایی  دبنـدر شـهی  .رجایی منتقل شددتاریخ جنگ و خاطراتش پیوست و به این ترتیب گلوگاه ورود و خروج کاالها از این بندر به بندر شهی
هاي بنـدري را بـه خـود    هاي جنگ به تدریج ارتقا یافت و ظرفیتنا به ضرورتقدرت و توان آن ب. ترین گلوگاه اقتصادي کشور در خود پرورش دادحساس

عزمـی بـراي بهبـود روابـط بـا دیگـر       . از فرداي جنگ، امکان توسعه و نوسازي بیشتر هم فراهم شد. گرفت که تا پیش از آن براي ساکنان آن متصور نبود
اما روند توسعه و . رجایی را در نوك پیکان اقتصاد بندري ایران قرار دادددوباره بندر شهیکشورهاي جهان، نوسازي اقتصادي، نگاه به آینده محتوم جهان، 

بـر  TEUهـزار  200نظیر واردات در ایران و بحران اقتصادي غرب، ساالنه هاي دهه هشتاد، این بندر در اثر افزایش کمسال. عمران بسیار کند پیش رفت
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هـاي دیگـر بنـادر    واقعیت تلخی که در کنار ظرفیـت . برساندTEUمیلیون 3از تاسیس آن، ظرفیت خود را به سال 37هاي خود افزود تا پس از ظرفیت
.سازدمنطقه بیشتر خود را آشکار می

روضعیت بنادر کشو1- 3
با تغییر کاربرد بنادر .کردندیفا میهاي اقتصادي از قدیم نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ابنادر به عنوان یکی از مراکز مهم و مرکز ثقل فعالیتهمچنین 

هاي خدماتی، هایی براي پردازش، فرآوري، تغییر، تبدیل، توزیع و ترانزیت کاال، فعالیتها از بارانداز و انبار نگه داري کاال به بازار کاال و محلو تبدیل آن
فسیر، آن دسته از کشورهایی که موفق به هماهنگ کردن بنادر خود با با این ت. صنعتی و بازرگانی اهمیت بنادر در اقتصاد جهانی دو چندان شده است

اند از منافع گذاري و مدیریت، بنادر را از حالت بارانداز خارج کرده و آن را به شکل بنگاه اقتصادي در آوردهاند و با سرمایهروند جدید اقتصاد جهانی شده
کارشناسان تغییر کاربردها و وظایف بنادر از بارانداز کاال به بازار کاال، یک رویکرد اعتقادبهعبارتی هب. [5]اندمند شدهآن نیز در اقتصاد کشور خود بهره

اي ایجاد منافع کرده و از طرف دیگر شرایط حفظ موقعیت کشور را در شبکه حمل و نقل و تجارت بازرگانی بوده و از سویی براي اقتصاد ملی و منطقه
.کنداي تولید ارزش افزوده و توسعه اقتصادي کشور را فراهم میهپایدار و همچنین زمینه

بهشتی، لنگه، کشور ما داراي سیزده بندر مهم شامل بنادر انزلی، نوشهر و امیر آباد در شمال و بنادر عباس، امام، بوشهر، چابهار و شهید رجایی، شهید
رسد هنوز تا رسیدن به شرایط بایسته براي رقابت با بنادر نوین جهانی براي مثال نظر میبه حالنایبا . شهید باهنر، آبادان و خرمشهر در جنوب هستند

در کشور ما بنادر در مرحله انتقال از حالت سنتی یعنی از محلی براي . بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس چون جبل علی و دوبی فاصله بسیار وجود دارد
هنوز تعدادي از بنادر کشور درگیر کارکردهاي سنتی خود هستند و .ایفاي نقش توزیع و پردازش کاال هستندباراندازي کاال به سمت بنادر نسل دوم یعنی

اي را ندارند، لذا ممکن از طرفی تمام بنادر از نظر جغرافیایی شرایط تبدیل شدن به بازار یا قطب توزیع منطقه. شونددر زمره بنادر نسل اول محسوب می
هاي بنادر نسل اول تا اي ویژگیمعیارهاي مقایسه.هاي طبیعی وجود نداشته باشدها به بنادر نسل سوم به علت محدودیتآناست امکان تبدیل شدن

زند و مالی رقم میتأمینها، خودکفایی و گذارياي، بازدهی سرمایهسوم را موقعیت جغرافیائی بندر، حجم تردد، میزان اشتغال زایی، توان توسعه منطقه
این امر نیازمند تسهیالت فیزیکی . شودو کم تحرکی تخمین زده میماندگیعقبتوسعه مراکز لجستیک بندري تنها راهکار برون رفت بنادر از وضعیت لذا 

تیک انبارداري، هاي اصلی مراکز لجسفعالیت. یا آزادي عمل مناطق آزاد تجاري است) مقرراتی ( یا تسهیالت زیربنایی و روبنایی بنادر و تسهیالت قانونی
بنادر 1960قبل از سال . و مشتري پسند کردن، اضافه کردن اجزا، مونتاژ، تعمیرات، کنترل کیفیت و آموزش استسازيمحلیتوزیع و جور کردن کاال، 
ها و به بارگیري کاالها در اسکلهها تخلیه وآنترینمهماي را به عنوان نقطه انتقال کاال بین دریا و خشکی به عهده داشتند که تنها وظایف سنتی ساده

اهداف ملی یعنی تسهیل تجارت و بازرگانی خارجی کشورها بودند اما اکثر آنها قادر به مستهلک سازي تأمیناین بنادر ابتدا قادر به . عکس بود
هاي جاري الجرم از بودجه ساالنه ارج و هزینهمختأمینها نبودند و براي هاي عظیم انجام شده به علت عواید اندك حاصل از اخذ تعرفهگذاريسرمایه
هاي بزرگ بنادر در چنین حالتی به موازات عملکرد اصلی خود به عنوان دروازه دریایی براي مبادالت خارجی تبدیل به بنگاه. کردندها استفاده میدولت
هاي با عملکرد سنتی از گردونه رقابت خارج شدند و بنادر نسل دوم در سالدر این شرایط بنادر نسل اول . شوند، ناکارآمد و یارانه گیر از دولت میدهزیان

در بنادر نسل دوم ایفاي نقش توزیع و پردازش کاال به فعالیت بنادر افزوده شد و صنایع مربوط به کشتی نیز در اطراف . ظهور پیدا کردند1980تا 1960
و چشم گیري افزایش یافت و دیدگاه دولتی حاکم بر مدیریت بندر از یک مرز و محدوده گمرکی و بدین ترتیب محدوده بندري به نح. بنادر استقرار یافتند

در این شرایط بنادر توانستند ضمن سودآوري و کارآمدي به . بارانداز صرف کاال به یک محیط خدماتی و صنعتی با قابلیت ایجاد ارزش افزوده تبدیل شد
تأمیناي را اي عمل کنند و با افزایش قدرت اشتغال زایی و توزیع مجدد درآمدها، هدف توسعه منطقهمنطقههاي توسعه یا موتورهاي رشد عنوان قطب

در . هاي مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بنادر شدندکارکردهاي جدید بندري درگیر فعالیتتأثیرهاي بندري نیز به طور چشم گیري تحت پسکرانه.کنند
از سال . گانی حمل و نقل و صاحبان کاال به طور مستقیم به ایفاي نقش پرداخته و ارتباطات تجاري و خدماتی گسترش یافتاین بنادر کارگزاران بازر

این بنادر از مراکز خدمات کاالیی تبدیل به بازار . جدید چند وجهی بنادر نسل سوم ظهور کردنديسامانهبا توسعه حمل و نقل کانتینري و ظهور 1980
وجه تمایز این .تها و مراکز توزیع داخلی گسترش یافبه پسکرانهجوارهمهاي حدوده عملکرد بنادر نسل سوم از محدوده بنادر و محدودهم. کاال شدند

هاي بازرگانی استفاده از فناوري اطالعات و روش. بنادر با بنادر نسل دوم تقویت کارکردهاي بازرگانی در کنار کارکردهاي خدماتی و صنعتی است
.برخوردار شدندتريبیشزایی و ایجاد ارزش افزوده بسیار وسیع مورد استفاده قرار گرفته و بنادر از قدرت اشتغالطوربهلکترونیکی در این بنادر ا
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رکشوترانزیتی بنادرهايمزیت-5
گسترشباتواندمیوبودهامندبهرهترانزیتییتمزازمناسبشبسیارموقعیت جغرافیاییلحاظبهکهاستکشورهاییجملهازایران،اسالمیجمهوري

استفادهمطلوبنحومنطقه بهدرخوداستراتژیکموقعیتارتقايوارزيدرآمدهايدر راستايمزیتاینازکارآمدومطمئنارتباطونقلوحملشبکه
جهانانرژيگلوگاهعنوانبهمنطقهاین.استدادهجايخوددررانجهانفتتولیدکنندهعمدهکه کشورهايداردقرارفارسخلیجایران،جنوبدر.کند

آذربایجانوترکمنستانقزاقستان،روسیه،ایران،میان کشورهايدریاییارتباطیرسمبهترینکهداردقرارخزردریاينیزشمال ایراندر. شودمیمحسوب
وپاکستانعراق، ترکیه،کشورهايباغربوشرقازایراندیگرسوياز.کندکشورها ایفااینمیانتجارتوترانزیتتوسعهدرمهمینقشتواندمیو است

نیزایرانحالعیندروشودمیخاکی برقراروآبیمرزهايطریقازجهانکشور15باایرانارتباطگفتتوانمیبهترعبارتبه.استهمسایهافغانستان
بزرگیجمعیتکشورهاایندیگرطرفازنماید،ایفاي نقشجهانمناطقسایرویکدیگرباکشورهااینمیانارتباطیپلعنوانبهتواندمیخودنوبهبه
عنوان بهتواندمیخدادادي،ملیهايثروتومنابعداشتندر اختیاربرعالوهعامل،اینکهبرخوردارندنیززیاديدرآمدهايازوجاي دادهخوددررا

باشرق آسیابینتجاريرابطهبرقراريهمچنینوخلیج فارسبامیانهکشورهاي آسیايارتباط. باشدمؤثرمنطقه،درتجارتوترانزیتعهتوسعامل
ایرانطریقازراچنین روابطیتاهستندآندنبالبهکشورهااینازبسیاريکهنحوياست بهصرفهبهمقرونبسیارایرانطریقازاروپایی،کشورهاي

[6].کنندبرقرار
یالمللبینترانزیتی بنادر جمهوري اسالمی ایران و جایگاه بنادر در کریدورهاي هايمزیت5-1

.زیادي را براي ترانزیت از بنادر کشور برشمرد که در زیر به برخی از انها اشاره خواهد شدهايمزیتو هافرصتتوانمیبا مطالب فوق، 
شمالی، مرکزيجنو ب، در نتیجه برقراري ارتباط ترانزیتی کشورهاي روسیه، اروپاي شرقی، -یدورهاي ترانزیتی شمالقرار گرفتن در مسیر کر ،

به عنوان تواندمیآسیاي میانه و قفقاز از یک سو و آسیاي جنوبی، جنوب شرقی، خاوردور، اقیانوسیه و کشورهاي حاشیه خلیج فارس از طرف دیگر، 
و فراهم آوردن تسهیالت گسترده در هازیرساخته سازي امکانات و دبنادرایران قلمداد شود و به واسطه کوتاهی مسیر و آمایک مزیت برجسته براي 

بنادر شهید .برخوردار استهايمنطقفراوانی براي ترانزیت کاال در چارچوب کریدورهاي هايجذابیتنقلی، مسیر ایران از ومختلف حمل هايبخش
جنوب برخوردارند و عالوه بر بنادر فوق، بنادر دیگري چون شهید باهنر، -اد و انزلی از جایگاه ویژ هاي در مسیر ترانزیتی کریدور شمالآبررجایی، امی

. نقش آفرینی برخوردارندهايتوانمنديو بندر نوشهر نیز از ) ره(لنگه، بوشهر، چابهار، امام خمینی
میلک، نزدکیی جغرافیایی بندر چابهار به افغانستان، -سیاي میانه از طریق محور ترانزیتی شرق کشور چابهاربرقراري ارتباط ترانزیتی افغانستان و آ

نقل در مسیر وحمل هايزیرساختنقل، به ویژه بخش دریایی، ایجاد تسهیالت و ومختلف حمل هايبخشگسترده در هايگذاريانجام سرمایه 
دولتی، بندر چابهار را به قطب ترانزیت افغانستان تبدیل کرده و در صورت مرتفع شدن موانع، عالوه بر گسترده هايحمایتمحور شرق کشور و 

.[6]توسعه محور شرق، شاهد رونق ترانزیت در مسیر یاد شده نیز خواهیم بود 
 ایران فراهم آورده است تا ضمن ایفاي ، این فرصت را براي)اکو(اقتصادي هايهمکاريقرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی کشورهاي عضو سازمان

، در زمینه تجاريو موافق تنامه هاي مختلف هاهمکارينقش فعال در برقراري ارتباط تجاري و اقتصادي میان کشورهاي عضو اکو بتواند در چارچوب 
ارا بودن جمعیت فراوان، وجود منابع زیرزمینی گستردگی بازار و د. ترانزیت کاالهاي صادراتی و وارداتی کشورهاي عضو نیز به ایفاي نقش بپردازد

تعداد زیادي از کشورهاي عضو این . باشدمیبارز اکثر کشورهاي عضو اکو هايویژگیسرشار و قرار گرفتن در مسیر را ه هاي ترانزیتی و تجاري از 
ترانزیتی سایر اعضا داشته و در این هايتوانمندياري از و به منظور توسعه مبادالت بازرگانی خویش نیاز به بهرهبرداندخشکیسازما ن، محصور در 

.در تأمین نیازهاي ترانزیتی کشورهاي عضو اکو مؤثر واقع شوندتوانندمیراستا، بنادر ایران 
   نـدي بـاالي   دسترسی کشور به دریاي خزر در شمال و خلیج فارس و دریاي عمان در جنوب از یک سو و در اختیار داشتن بنـادر پیشـرفته بـا توانم

.دشومیمهم کشور در ارائه خدمات ترانزیتی به کشورهاي هدف قلمداد هايمزیتعملیات بندري از سوي دیگر، از جمله 
خـدمات ارائـه امکانخاورمیانه،درممتازرتبهوجهانیدر سطحبیستمرتبهاحرازوقدرتمنددریاییبازرگانیناوگانداشتناختیاردرDoor-to-

DoorوMultimodal Transportازبهره منـدي امکانوآوردهفراهمراترانزیتیهدفکشورهايخارجی درترانزیتیکاالهايصاحبانبراي
بهتوجهبا.استرسانیدهحداقلبهکشورترانزیتیبراي شرکايراتجاريخطرهايوهاهزینهکاهشنتیجهدرووجهیچندنقلوبسترهاي حمل 

قفقاز ومیانه،آسیايحوزهکشورهايبازرگانینیازهايمناسب،ترانزیتیکسب درآمدهايضمنتواندمیایران،اسالمیجمهوريشدگفتهکهآنچه
نقشایفايجهاناقتصادينقاطسایروغربیآسیاي،فارسخلیج کشورهاي حوزهبیننقلیوحمل ارتباطبرقراريدرونمودهبرآوردهراافغانستان

مهمتـرین جزوکهشرقبهغربوجنوب-شمالکریدورتالقی دومحلدرداشتنقرارکهچرااست،انرژيوکاالترانزیتموارداینجملهاز.نماید
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1038:کدمقالهمحوردریاتوسعهدرموثرراهبرديکشوربنادرتوسعه

کنارك-سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه

.کردرکشونصیبدالرمیلیاردهاساالنه،انرژيو کاالانتقالوعبورحقاخذباتوانمیکهاستآنمعنايبههستندالمللیبینترانزیتی کریدورهاي
کـارکرد بـر عالوهجنوب-و شمالغربوشرقارتباطیپلعنوانبهایرانبرايايجادهوریلیدریایی،نقل هوایی،وحمل مختلفوجوههمچنین
.[6]باشدمیحائز اهمیتنیزاجتماعیوسیاسینظرازاقتصادي،

ينتیجه گیروبحث - 6
همچنـین دسترسـی بـه    باشدمیعیت سوق الجیشی در زمینه لجستیکی داراي موقعیتی استراتزیک کشور ایران یکی از کشورهاي است که به واسطه موق

جنـوب کشـور بـر    ودارا بـودن بنـادر تجـاري در شـمال     ودآزاهمچنین دسترسی به ابهاي ). ايادهجی،ریایدی،وایهی،ریل(نقل گسترده وسیستم حمل 
تواند موجب افـزایش عملکـرد بنـدر شـده و    تواند باعث ایجاد خدمات جدید همچنین میدر بنادر میتوسعه مراکز لجستیکی.اهمیت این امر افزوده است

ی تغییـر  جذابیت بیشتري را براي مشتریان خویش به دنبال داشته باشد در نتیجه موجب بهبود و پیشرفت تدریجی موقعیت رقابتی بندر بشود و به عبـارت 
اي ایجاد منافع کرده و از طرف دیگـر شـرایط حفـظ    داز کاال به سکوي لجستیکی از سویی براي اقتصاد ملی و منطقهکاربردها و وظایف بنادر کشور از باران

.کندهاي تولید ارزش افزوده و توسعه اقتصادي دریا محور کشور را فراهم میموقعیت کشور را در شبکه حمل و نقل و تجارت پایدار و همچنین زمینه
.دشونمیاجرایی زیر پیشنهاد راهکارهايهاي بالقوه بنادر میزتبهرمندي بهینه از در جهت ودر این رابطه 

.اهها و روساختتوسعه زیرساخت)1
.راصالحات در ساختار بند)2
.یهاي انسانارتقاي سرمایه)3

:ها، باید این موارد مدنظر قرار گیردها و روساختتوسعه زیرساختهدر حوز
هاي هاي دسترسی درون بندري و دربهاي پشتیبانی، راههاي دسترسی، محوطهها، کانالمناسب بندري از قبیل اسکلههاي توسعه و ایجاد زیرساخت

.ورود و خروج بندر
ها و مراکز رفاهی و تفریحی، مخابرات و آهن، هتلهاي دسترسی به بندر، راهها، جادههاي شهري از قبیل فرودگاهتوسعه زیرساختIT.
افزار قوي و متمرکزبندري، نرمتجهیزات مدرن.
 کاراییمرزي از نظر حجم و دروننقلوحملتقویت شبکه توزیع و.
تسهیل در ایجاد مراکز صنعتی و تولیدي در بندر .
راستاي ایجاد بندر رتقویت شبکه فیدري و حمایت از آن توسط بخش حاکمیتی د(HUB &SPOK).
 این زمینهربخش خصوصی داعمال نظام تعرفه ترجیحی و آزادي عمل.
اصالح قوانین و مقررات مالی و عملیاتی براي حمایت از ترانشیپ و ترانزیت.
آهن، نیروي انتظامی و هاي مرتبط با بندر نظیر گمرك، راهسازي ارگانهماهنگ...
گذاري بخش خصوصی و ترغیب این بخش براي حضور در بندرایجاد تسهیالت بیشتر براي سرمایه
عمناب- 7

.1383،کتابیادوارهانتشاراتتهران،شورینی، سهراب،خلیلیترجمهاستراتژیک،مدیریتوبرنامه ریزي،رابینسونوپیرس[1]
.1383،سازمان بنادر ودریانوردي،تهران،حمید حمیدي، ثریا قیصريمترجمین،،بازاریابی در بنادر، ساسکیا[2]
.26،1381شمارهماهنامه بندر و دریا،ها و تهدیدهاي ترانزیتی در بنادر ایران،فرصتمروري بر ،محسن،فرصادقی[3]

[4] ESCAP, Commercial Development of Regional Ports as Logistics Centers, United Nations, New York, 2005.
[5] ESCAP, Logistics Sector Developments, United Nations, New York, 2007.
[6]World Bank, Port Reform Toolkit, World Bank: Washington DC, 2001.
[7] http://supply-chain-management.persianblog.ir.
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