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بررسی جایگاه ، راهکارها و مراحل ارتقاء بندر چابهار به یک بندر نسل سومی
عقیل محمدي3حیدرزارع2سیامک یگانه محالتی1

دانشگاه دریانوردي وعلوم دریایی چابهار-دانشجوي کارشناسی ارشد بنادروکشتیرانی 1
ایی چابهاردانشگاه دریانوردي وعلوم دری-دانشجوي کارشناسی ارشد بنادروکشتیرانی 2

دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر- دانشجوي کارشناسی مدیریت وبازرگانی دریا گرایش گمرك3
:چکیده

حمل ونقل دریایی وین المللی و کریدورهاي شمال جنوب و شرق ،بباتوجه به گسترش مرزهاي آبی درشمال وجنوب ، همچنین موقعیت استرتژیکی کشور درترانزیت 
دراین راستا با توجه به موقعیت استراتژیک بندر چابهار درمسیر کریدور ترانزیتی شرق به غرب .نقشی کلیدي درتجارت وتوسعه اقتصادي ایفا می کنندمخصوصا بنادر 

تب ، بروشور ، اسناد اداري ، و این مقاله با استفاده از روش توصیفی و با مراجعه به منابع اطالعاتی مختلف مانند ک. می باشدداراي جایگاهی ویژه دربین بنادرکشور
در ابتدا پس از معرفی موقعیت جغرافیایی بندر چابهار . ررسی جایگاه ، راهکارها و مراحل ارتقاء بندر چابهار به یک بندر نسل سومی می پردازدبمصاحبه با کارشناسان ، به 

سپس با تشریح وضعیت فعلی بندر چابهار . می شود و ابعاد و ماهیت آن بررسی می گرددهاي بنادر نسل سوم  و اهمیت آن در توسعه اقتصادي کشور بر شمرده ، ویژگی
ی گیرد و درآخر بررسی هاي و ظرفیت موجود آن و  با بررسی  نقش بنادر نسل سوم در توسعه و پیشرفت اقتصادي کشورها ، لزوم ارتقاء بندر چابهار مورد تاکید  قرار م

.بندر در آینده که توسعه بندر را توجیه پذیر و  بلکه ضروري می نماید ذکر می گردد .... ضعیت اسکله ها ، تجهیزات و کارشناسانه در خصوص پیش بینی و
چابهار،نقشه توسعه بندربندر چابهار ، نسل هاي بنادر ،کریدور ترانزیتی شرق به غرب:کلمات کلیدي 

:مقدمه
یت ویژه واستراتژیکی در صنعت حمل ونقل دریایی است به گونه اي که بیشترین حجم واردات کشور ما به دلیل دسترسی به آبهاي آزاد داراي موقع

آنچه براي تبدیل .وصادرات کشور از طریق دریا صورت می گیرد ؛ بنابراین همواره کشورهاي منطقه توجه ویژه اي به  حوزه حمل ونقل دریایی ما داشته اند
ضروري به نظر می رسد توسعه وارتقا سطح بنادر کشور است چرا که بنادر نه فقط به عنوان  مبادي ورود وخروج شدن به هاب منطقه در حوزه ترانزیت بار 

مفهوم رایجی که در بازار حمل ونقل جهانی براي . کاال بلکه به عنوان  نقاط تسریع کننده رشد اقتصادي و تقویت کننده امنیت ملی نیز مطرح هستند
در حقیقت سطح ارایه خدمات وکارکرد بنادر است که نسل چندم بودن . ات دهی بنادر به کار برده می شود ،لفظ نسل استتعریف رتبه بندي و سطح خد

تاکنون براي بنادر موجود در . ی یا بزرگی وموقعیت جغرافیایی آن ،ارتباطی به نسل آن نداردکآن را تعیین می کند وقدیمی یا جدید بودن یک بندر ،کوچ
ن را ارتقا داده آ،عالوه بر تخلیه وبارگیري ، فعل وانفعالتی روي کاال انجام می شود که ارزش افزوده بنادر نسل سوم. تعریف شده است نسلچهارجهان 

ده ي کاالها را کاهش داوحجم عملیاتی بنادر را باال می برد در حقیقت این بنادر به یک مرکز ایجاد ارزش افزوده تبدیل می شوند وقیمت تمام شده
مهندس علی نیکزاد،وزیر .(لودگی هوا را نیز کاهش می دهدآ،صادرات مجدد توسعه می یابد ، از حمل مضاعف جلوگیري کرده وبا کاهش مصرف سوخت 

جایگاه بنادر تبدیل بنادرایران به بنادر نسل سوم باعث افزایش درآمد آن ها می شود و در بخش نرم افزاري نیز ،بندر رادر )1390راه وترابري سابق،آبان
ید کاال به فعال ومدرن دنیا قرار می دهد، این امر همچنین باعث ایجاد اشتغال می شود و در کنار آن نیز صنایعی ایجاد می شود که می تواند ضمن تول

)1388،علی رضا ساطعی. (صادرات آن نیز بپردازد
نسل هاي مختلف بنادر- 1

در حقیقت سطح ارائه . است» نسل«شود، لفظ دهی بنادر به کار برده میبندي و سطح خدماتي تعریف رتبهونقل جهانی برامفهوم رایجی که در بازار حمل
کند و قدیمی یا جدید بودن یک بندر، کوچکی یا بزرگی و موقعیت جغرافیایی آن، خدمات و کارکرد بنادر است که نسل چندم بودن آن را تعیین می

بنادر تحت تاثیر تحوالت جهانی تجارت همواره در حال تغییراست و پیوسته خود را با تحوالت ایجاده شده در سایر رفتار .آن ندارد» نسل«ارتباطی به 
به طوري که بندر در طول زمان از یک ابزار ساده به یک زیر بناي پشتیبانی وابزار موثر اقتصادي تبدیل شده . بخش ها مانند کشتیرانی انطباق می دهد

.هوم جدید به عنوان یکی از حلقه هاي اصلی و مهم در زنجیره تامین به حساب می آیدوامروزه در مف.است
ونقل ي تجارت و رشد کانتینر در حملي بنادر در جهان، نقشی که بنادر همگام با تحوالت جهانی به ویژه در حوزهبندي آنکتاد از توسعهبراساس تقسیم

نقل جهانی قرار گرفته است و وي حملتخلیه و بارگیري تا خدمات پیشرفته با ارزش افزوده باال، در زنجیرهاند، در یک طیف وسیع از خدمات سنتی، داشته
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.اندبندي شدهدر حالت کلی بنادر بر سه نسل متمایز طبقه
:بنادر بر اساس سه معیار زیر تقسیم بندي می شوند 

طرز تلقی ، نگرش و خط مشی توسعه بندر•
)ICT(عالیت بندر مخصوصا در زمینه فناوري ارتباطات و اطالعات حوزه و گسترش ف•
جامع نگري در برنامه هاي عملیاتی و سازمانی•
بنادر نسل اول2- 1

ر بنادر فقط محلی براي تبادل کاال بین راه هاي زمینی و دریائی بودند و به جز تخلیه ، بارگیري و انبارداري هیچ فعالیت دیگري د1960تا حدود سال 
» بنادر نسل اول«را گنجندکه متأسفانه اغلب بنادر کوچک و متوسط ایران نیز هنوز در چارچوب آن می-این دسته از بنادر را. بنادر صورت نمی گرفت 

.خوانندمی
بنادر نسل دوم2-2

این نوع .نیز با شروع پدیده ي لجستیک به وجود آمدندبنادر نسل دوم با افزایش اندازه کشتی ها و میزان واردات مواد خام توسط کشورهاي توسعه یافته و 
عالیت بنادر به مراتب به سرویس دهی اهمیت بیشتري می دهند و عالوه بر بخورداري از سرویس هاي سنتی که در بنادرنسل اول هم ارائه می شد در ف

.هاي صنعتی و حمل و نقل نیز شرکت می کنند
بنادر نسل سوم2- 3

میالدي و به دلیل گسترش جهانی تجارت کانتینري و حمل و نقل چند وجهی و همچنین نیازهاي رو به رشد تجارت جهانی 80ز دهه این نسل از بنادر ا
هاي ها و روساختافزاري در تمامی زیرساختافزاري و سختهاي نرمدستیابی به بنادر نسل سوم نیازمند توسعه و ارتقاي سیستم.به منصه ظهور پیوستند 

تخلیه (هاجاییشود که شامل تمرکز بر کانتینري کردن جابههاي مهم نسل سوم از بنادر در شش محور ارائه میبندي، ویژگیاستبراساس این طبقهبندري 
بندري از هايي فعالیتونقل جهانی، توسعهي حملالملل و زنجیرهي بندر در نقاط کانونی تجارت بیندر انواع کاال، مکانیابی و توسعه) و بارگیري

اي، اصالح ساختار بندري و توجه هاي لجستیکی و مرکز توزیع منطقهداري، تولید و پردازش به مراکزي جهت توزیع اطالعات، کاال و فعالیتجایی، انبارجابه
دمات اصلی، جانبی و توزیعی به مشتریان و ي ترکیبی از خبه مدیریت ارتباط با ذینفعان و افزایش تعامل با آنان، توجه ویژه به خدمات ارزش افزوده و ارائه

معاون ،فرمحسن صادقی(.اي و منابع انسانی استهاي بندري عالوه بر عوامل سرمایهدر فعالیتITيآوري ارزش افزوده و توسعهتوجه به عوامل فن
ه گذاران خارجی از دیگر پارامترهاي تبدیل بنادر به جذب سرمایه وسرمایه گذاري بخش خصوصی ،به ویژه سرمایه ها وسرمای)1390آبان ،سازمان بنادر

سرمایه گذاري بخش خصوصی زمانی صورت می گیرد که زیر ساخت هاي اصلی اعم از آب و برق وراه هاي قابل دسترسی فراهم شده .بنادر نسل سوم است
. در بنادر نسل سوم رقابت وسرمایه گذاري بسیار مهم است. باشد وسرمایه گذار بتواند امنیت سرمایه گذاري را تشخیص دهد وآن را لمس کرده باشد

را می سیاست همیشه بر اقتصاد تاثیر گذار بوده است؛ امادر ایران چون مدیران بنادر سالهاست که در مناصب خود تثبیت شده اند و سرمایه گذارن 
ن ثبات مدیریتی در سازمان بنادر ودریا نوردي می تواند تاثیر اثرات سیاسی بنابرای. شناسند با درك متقابل می توانند ضایعات را به حداقل ممکن برسانند

)88حسن یگانه مدیر عامل شرکت سی دولف،مهر ماه . (را به حداقل برساند
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نسل هاي بنادر) 1(جدول

:رگزارشی به بیان مختصرآن کفایت نموده استد1999وتنها آنکتاد درساله استدرباره بنادرنسل چهارم تاکنون بررسی هاي زیادي صورت نگرفت
ولی ازطریق اپراتوري که ازلحاظ فیزیکی جدابودههستندشبکه اي از بنادربه بعد ایجاد شده ومهمترین مشخصه ي آن2000بنادرنسل چهارم ازسال

.مشترك بهم ارتباط داده می شوندadministrationیا مشترك
نکریدورهاي ترانزیتی گذرنده ازایرا-2

وآلتید غرب، جنوب آسیا و تراسیکا -جنوب، شرق-کریدورهاي شمال. ایران به دلیل موقعیت استراتژیک خود در چهارراه کریدوري جهان قرار گرفته است
.مهم ارتباطی جهان هستند که بخشی از مسیر هر یک از این کریدورها در ایران واقع شده استهاي کریدور 
جنوب–المللی شمال کریدور حمل و نقل بین3-1

این . پترزبورگ توسط سه کشور ایران، روسیه و هند و به منظور ترویج همکاري هاي حمل و نقلی بین اعضاء تأسیس شددر سن2000سپتامبر 12در 
.کندمتصل میپترزبورگ و شمال اروپا فارس را از طریق ایران به دریاي خزر سپس از طریق روسیه به سنکریدور اقیانوس هند و خلیج

:اکنون این کریدور با پذیرش یازده عضو جدید گسترش یافته است که این اعضاء عبارتند از 
جمهوري اسالمی ایران نیز به عنوان کشور . آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، اوکراین، بالروس، عمان، سوریه و بلغارستان

گیري هر یک از طرفهاي متعاهد از آن یفه دارد طرفهاي متعاهد را درخصوص پیوستن سایر کشورها به این موافقتنامه و یا کنارهامین انتخاب شد که وظ
. مطلع کند

:اهداف 
جنوب–المللی شمال توسعه مناسبات حمل و نقلی به منظور ساماندهی حمل و نقل کاال و مسافر در کریدور حمل و نقل بین .
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اي و اي، دریایی، رودخانهرسی طرفهاي متعاهد این موافقتنامه به بازارهاي جهانی از طریق تسهیالت حمل و نقلی ریلی، جادهافزایش دست
. هوایی

المللی کاال و مسافرمساعدت در جهت افزایش حجم حمل و نقل بین .
المللیبینتأمین امنیت سفر، ایمنی محصوالت و همچنین حفظ محیط زیست براساس استانداردهاي .
ریزي قوانین و مقررات مورد نیاز حمل و نقل براي اجراي این موافقتنامهسازي سیاستهاي حمل و نقل و همچنین پیهماهنگ .
کنندگان انواع خدمات حمل و نقل کاال و مسافر در کشورهاي متعاهد در چارچوب کریدور حمل و نقل تأمین شرایط برابر جهت عرضه

. جنوب–المللی شمالبین
:غرب یا جاده باستانی ابریشم –کریدور شرق 2-3

به شرقی را از طریق قلمرو ایراناین کریدور که همان جاده باستانی ابریشم می باشد می تواند کاالهاي ترانزیتی چین و آسیاي میانه در شرق و شمال
و متقابال کاالهاي تولیدي دراین نواحی را نیز به بازارهاي آسیاي میانه وچین منتقل نموده حوزه هاي قفقاز ، آسیاي غربی ، حوز ه دریاي مدیترانه

. ترانزیت نماید
دوغارون ، سرخس ، باجگیران ، لطف آباد ، اینجه برون ، به مرزهاي خروجی :غرب از مرزهاي شمال شرقی ایران شامل –مسیر ایرانی کریدور شرق 
.، سرو ، رازي ، تمرچین ، باشماق ،خسروي و بالعکس جلفا ، بازرگان: غربی و شمالغربی شامل 

. کیلومتر و با ظرفیت حمل نقل دو میلیون تن بار می باشد2008رازي به طول –این مسیر داراي دسترسی ریلی در محور سرخس 
:کریدور جنوبی آسیا 3-3

مرز جنوب شرقی ایران وارد قلمرو کشور شده و نهایتا از طریق میرجاوه دراین مسیر با شروع از آسیاي جنوب شرقی و گذر از شبه قاره هند از طریق 
اروپا و دریاي از قلمرو ایران خارج شده و به سمت حوزه هايو خسروي در مرز کشور هاي ترکیه و عراقمرز هاي شمال غربی شامل بازرگان ، رازي 

. مدیترانه امتداد می یابد
الزم به ذکر است بخشی از این . کیلومتر بوده و ظرفیت حمل و نقل سه میلیون تن بار را دارا می باشد2496رازي –طول این مسیر در محور میرجاوه

کرمان فاقد ارتباط ریلی بوده و این محور طی سه سال آینده ساخته شده وارتباط ریلی اروپا با شبه قاره –کیلومتر در محور زاهدان 235مسیر بطول 
ایران با عراق و حوزه دریاي ترانزیتی کشور و جهت برقراري ارتباط ریلی–همچنین در راستاي توسعه ارتباط ریلی . برقرار خواهد شدهند بطور کامل 

غرب و کریدور -خسروي احداث خواهد شد که این امر توسعه ترانزیت در کریدور هاي ترانزیتی شرق–کیلومتر راه آهن در محور اراك 620مدیترانه 
.ی آسیا به سمت کشور هاي آسیاي غربی و حوزه دریاي مدیترانه را در پی خواهد داشتجنوب

:کریدور تراسیکا3- 4
پنج کشور جمهوري آسیاي میانه و سه (میالدي در نشست وزراي حمل و نقل و تجارت هشت کشور عضو 1993برنامه کریدور تراسیکا در ماه می 

دریاي خزر و آسیاي –جمهوري قفقاز –غرب از طریق دریاي سیاه –طی آن یک کریدور حمل و نقل شرق در بروکسل ارائه شد که ) جمهوري قفقاز
:اهداف اصلی اتحادیه اروپا در کریدور تراسیکا به شرح ذیل است . میانه، میان اروپا و آسیاي میانه تعریف گردید

اي آنها از طریق دسترسی به بازارهاي اروپایی و جهانی به کمک مسیرهاي متعدد ها و افزایش ظرفیتهحمایت سیاسی و اقتصادي از استقالل جمهوري-1
.حمل و نقل

.اي میان کشورهاي عضوهاي منطقهافزایش همکاري-2
.المللی و بخشهاي خصوصیاستفاده از تراسیکا به عنوان کاتالیزوري براي جذب حمایت سازمانهاي مالی بین-3
.اروپا–ترانس اتصال تراسیکا به شبکه -4

.هاي آسیاي میانه به بازارهاي جهانی و بنادر اروپایی دارد، معرفی شده استتراسیکا به عنوان مسیري که کمترین هزینه و زمان را براي اتصال جمهوري
:اعضاي تراسیکا عبارتند از 

.کستان، بلغارستان، مولداوي، مغولستان، رومانی، ترکیه، اوکراینآذربایجان، ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازب
:کریدور آلتید3- 5
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کمیسیون اقتصادي و اجتماعی آسیا و ) 1992(براي اولین بار در چهل و هشتمین اجالس ) آلتید(پروژه توسعه زیرساخت حمل و نقل زمینی آسیا 
:کند اي با تمرکز به سه عامل زیر تهیه میسازي یک شبکه حمل و نقل منطقهماهنگاین پروژه یک چارچوبی را براي ه. اقیانوسیه مطرح شد

شبکه بزرگراه آسیایی-1
آهن آسیاییشبکه راه-2
تسهیل حمل و نقل زمینی-3

.باشدبا همکاري نزدیک کشورهاي عضو، پروژه قدم به قدم بر مبناي یک برنامه عمل دو ساله در حال اجرا می
:اعضاي فعلی آلتید عبارتند از 

ار، نپال، پاکستان، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بنگالدش، کامبوج، چین، هند، اندونزي، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، الئوس، مالزي، مغولستان، میانم
.تان و ویتنامفیلیپین، کره، روسیه، سنگاپور، سریالنکا، تاجیکستان، تایلند، ترکمنستان، ترکیه، ازبکس

کریدورهاي گذرنده از ایران) 1(شکل
چابهار موقعیت جغرافیایی بندر- 3

تان و دقیقـه و در اسـتان سیسـ   12درجـه و  25دقیقه و عرض جغرافیایی 31درجه و 60بندر چابهار در ساحل شرقی خلیج چابهار و در طول جغرافیایی
ه جهت برخورداري از موقعیت ممتاز در شرق تنگه هرمز و دریاي عمان در مسیر خطوط اصلی کشتیرانی به آفریقا، این بندر ب.بلوچستان واقع گردیده است

رق آفریقـا و دیگـر   آسیا و اروپا قرار گرفته و به عنوان کوتاه ترین راه ارتباطی و ترانزیتی کشورهاي آسیاي میانه و افغانستان به بازارهاي خلیج فـارس، شـ  
تـن  70000بندر چابهار مشتمل بر دو بندر شهیدبهشتی و کالنتري بوده که بندر شهید بهشتی براي پذیرش کشتی هاي با تناژ . استنقاط جهان مطرح
ازمیان این دو بندر، بندر شهید بهشتی به دلیل برخورداري از امکان توسـعه فیزیکـی و محوطـه و اراضـی     . تن را دارد 45000تا ظرفیت و شهیدکالنتري 

-شمالکریدورموافقتنامهکهزمانیو1379شهریورماهدر.انی وسیع، طرح جامع توسعه بندر چابهار بر توسعه بندر شهیدبهشتی تمرکز یافته استپشتیب

معرفیکریدورایندراستراتژیکبندريعنوانبهچابهاررسیدامضاءبهوروسیههند،ایرانکشورسهونقلحملوزرايمیانپترزبورگسندرجنوب
تغذیـه وشـاهراه شـرق کریدوردرکاالزمینیونقلحملمسیرترینکوتاهباجگیرانمرزيمنطقهدرترکمنستانمرزبهآنواتصالچابهاربندر.گردید

نظربهکافیمسیرنایبهترانزیتقالبدرتجاريمبادالتهدایتبرايتنهاییبهاستراتژیکبرتريایناما.گردیدمیمحسوبمیانهآسیايکشورهاي
زمینیهايجادهشبکهوآهنراهریل،فرودگاهآن،هايواسکلهبندرجملهازالزمساختهايزیربهسازيونوسازي،تکمیل،احداثلزوم.رسیدنمی

ولیگرفتشکلوسرخسچابهاریعنیاستراتژیکنقطهدودرمیانهآسیايهايکشوربههنداقیانوساتصالاساسیحلقهدو.شدمیاحساسشدتبه
.استنکردهچندانیتغییرکنونتا1372ازسالمنطقهدوایندهندهاتصالهايحلقهسایر
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نگاهی اجمالی بر طرح توسعه محور شرق- 4
متحد یک پروژه یکپارچه اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل-کمیته اقتصادي1992المللی و صنعت توریسم، در سال در راستاي ارتقاء تجارت بین

گردد که قابلیت بوجود آمدن این پروژه شامل توسعه شبکه ریلی و بزرگراهی آسیا می. هاي حمل و نقل زمینی در آسیا تصویب کردبراي توسعه زیرساخت
اي از کریدورهاي ور ایران، قسمت عمدهبا توجه به موقعیت جغرافیایی کش. جنوب، کریدور تراسیکا و کریدور جنوب شرق آسیا را دارد-کریدورهاي شمال

.گذردجنوب از خاك ایران می- جنوبی آسیا و کریدور شمال
شرق ایران 5- 1

از سوي . درصد از ذخایر استراتژیک معدنی در نیمه شرقی کشور ایران قرار دارد70درصد از طول مرزهاي آبی جنوبی کشور و همچنین حدود 70حدود 
المللی در سرتاسر مرز جنوبی و از طرف دیگر همجواري با دو کشور پاکستان و افغانستان و پنج ه از کشور با آبهاي آزاد بیندیگر همجواري این منطق

در کشور آسیاي میانه از طریق ترکمنستان در محدوده شرقی و شمالی، نیازهاي ارتباطی این کشورها که به غیر از پاکستان همگی کشورهاي محصور
المللی را به عنوان یک راهکار اساسی در جهت ها تا سطح استانداردهاي بینهاي ترانزیتی و توسعه این قابلیت، بارورسازي قابلیتباشندخشکی می

اي کشور و خارج بودن ازنمایدمرزهاي آبی استان سیستان و بلوچستان با توجه به موقعیت ممتاز منطقهاي مطرح میهاي ملی و منطقهدستیابی به تعادل
هاي بازرگانی و ترانزیتی و توسعه ترین سواحل دنیا به لحاظ قابلیتفارس و سایر شرایط ذکر شده به صورت بالقوه یکی از پرارزشمنطقه بحران خیز خلیج

. آیدهاي صنعتی و گردشگري به حساب میهاي اقتصادي در زمینهسایر فعالیت
طرح توسعه محور شرق 2-5

به تصویب 64، مطالعات توسعه محور شرق را انجام داد و در سال 63ریزي کشور به استناد مطالعات پایه آمایش سرزمین در سال سازمان مدیریت و برنامه
ریزي این طرح در هیات به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه81سال تدوین شد و در سال 17پس از » طرح توسعه محور شرق«. هیات دولت رساند
ماده است که کریدور ترانزیتی شرق کشور ایران را از مبداء ورودي بندر چابهار تا نقاط 18طرح توسعه محور شرق، مشتمل بر . یددولت تصویب گرد

. استان شرقی کشور را در نوردیده است3کیلومتري خود 1840این محور در طول . کندخروجی مرزهاي شمالی کشور ترسیم می
اهداف طرح 5- 2- 1

: ف اصلی که در توسعه محور ترانزیتی چابهار موردنظر هستند، به شرح زیر استبرخی از اهدا
المللی افزایش نقش و سهم ایران در ترانزیت کاال و حمل و نقل بین-1
افزایش سهم بندر چابهار در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانزیت کاال -2
اي منطقهHUBاستاي تبدیل آن به یک ارتقاي عملکرد بندر چابهار تا حد یک مگاپورت در ر-3
اجتماعی، فرهنگی و امنیتی با کشورهاي همجوار شرق و شمال شرقی تقویت پیوندهاي اقتصادي، -4
هاي غیررسمی اقتصادي و جلوگیري از قاچاق کاال و مواد مخدر کاهش فعالیت-5
اي ارتقاي نقش و عملکرد منطقه آزاد چابهار در توسعه ملی و منطقه-6
راهبردهاي طرح 2-2-5

: باشدها به شرح زیر میدر راستاي دستیابی به اهداف مرتب بر طرح توسعه محور شرق، راهبردهایی در نظر گرفته شده که برخی از آن
) کشورهاي همجوار(هاي ترانزیت و حمل و نقل کاال در سطح منطقه هاي رقابتی در محور چابهار براي فعالیتایجاد مزیت-1
میلیون تن تخلیه و بارگیري ساالنه 6ت و امکانات بندري چابهار، تا حصول به ظرفیت تجهیز و تقویت تاسیسا-2
میلیون تن کاال 3هاي زیربنایی و رفاهی مرتبط با ترانزیت در طول محور، تا حصول به ظرفیت ترانزیت ساالنه تقویت شبکه-3
محور سازي براي گسترش خدمات حمل و نقل در طولتجهیز ناوگان و زمینه-4
پشتیبانی -رفاهی و فنی-تجهیز مراکز عمده جمعیتی در طول محور به امکانات و تاسیسات اقامتی-5
سازي این محور استفاده از امکانات منطقه آزاد چابهار در فعال-6
گذاري خارجیسازي براي افزایش سرمایهزمینه-7
توسعه محور شرق3-5
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ولت جمهوري اسالمی ایران محسوب گردیده و مشتمل بر ارتقاء و ساخت شبکه حمل و نقل جاده اي و ریلی مطـابق  توسعه محور شرق یکی از تعهدات د
.استانداردهاي بین المللی و با محوریت خدمات ترانزیتی می باشد

نوب افغانستان و کشورهاي آسیاي میانه را با عنایت به اینکه محور شرق شبکه اي از بزرگراهها و خطوط راه آهن بوده و هدف تسهیل ترانزیت به شمال، ج
.دنبال می نماید، لذا توسعه بندر چابهار به عنوان نقطه آغازین این محور مورد توجه جدي سیاستگذاران و مقامات بندري کشور می باشد

)بندر شهید بهشتی(اهمیت استراتژیک 1-3-5
ستراتژیک دولت جمهوري اسالمی ایران در توسعه و فعال سازي محور شرق محسوب گردیـده بندر شهید بهشتی از ارکان مهم و کلیدي در برنامه ریزي ا

هیات محترم وزیران، نقش کلیدي بندر چابهار در ارتقاء جایگـاه ایـران   10/8/1384هـ مورخ 29738ت/28557به طوري که در تصویب نامه شماره .است
رکت ایران در بازرگانی داخلی و خارجی و تراتزیت کـاال، تقویـت پیونـدهاي اقتصـادي، اجتمـاعی،      در ترانزیت کاال در سطح بین المللی، افزایش سهم مشا

قـه اي  فرهنگی و امنیتی با کشورهاي همسایه شرقی و شمال شرق، بهبود تولید ناخالص داخلی و ارتقاء نقش منطقـه آزاد چابهـار در توسـعه ملـی و منط    
از یک طرف به جهت اثرات القایی مثبتی که از طریق گسترش فعالیتهاي پسین و پیشین وابسته به خدمات لذا توسعه بندر شهیدبهشتی . اشاره شده است

از طرف دیگر به واسطه موقعیـت ایـران در ترانزیـت کـاال و تقویـت پیونـدهاي       . از نقش انکار ناپذیري برخوردار است،بندري در منطقه می تواند ایفا نماید
ه عنوان کانون استراتژیک دولت در جنوب شرق کشور تبدیل شده است که انتطار می رود با سرمایه گـذاري غیردولتـی و   اقتصادي با کشورهاي همجوار ب

.فعال شدن بندر شاهد آغاز تحول در این منطقه از کشور باشیم
:وضعیت موجود بندر شهید بهشتی1-1-3-5

همچنین بندر شهید بهشتی داراي پنج اسکله . هزار متر مربع  انبار مسقف می باشد33اي هزار متر مربع دار700میلیون و 2این بندر با مساحت تقریبی 
متر و اسکله 8اسکله کاالهاي عمومی شماره یک و اسکله نفتی شماره دو با عمق آبخور .غییراتی در آنها ایجاد خواهد شداست که در اجراي طرح توسعه، ت

سـاخته شـده انـد و    1362متر عرض هستند، کـه در سـال   15متر طول و 150متر هر کدام داراي 9خور هاي چندمنظوره شماره سه و چهار با عمق آب
.هزار تن را دارا می باشند25قابلیت پهلودهی به کشتی هاي 

ودهی کشتی هاي احداث شده و قابلیت پهل1383متر که در سال 11متر و عمق آبخور 5/47متر، عرض 8/262اسکله چندمنظوره شماره پنج به طول 
.وضعیت موجوداسکله هاي بندر شهید بهشتی را نشان می دهندزیرجدول. هزار تن را دارد70تا 

چابهارظرفیت اسکله هاي موجود بندر). 2(جدول 

:آینده بندر چابهار -5
هایی که بندر با آن روبرو است بخش اول فرصتها و تهدید:  با نگاهی به جلو و بررسی چشم انداز بندر می توان در دو بخش این چشم انداز را بررسی کرد 

.و  بخش دوم پیش بینی ترافیک کاالي بندر در آینده می باشد 
: فرصتهاي بندر 1-6
تجارت وروابط ترانزیتی هند با روسیه وآسیاي میانه وافغانستان-1
گرایش ایران به پیوستن به سازمان تجارت جهانی واتخاذ اقدامات عملی دراین ارتباط-2

ظرفیت عملیانی ساالنه بندر کاال اسکله ها
میلیون تن1/2 محصوالت نفتی شهد بهشتی2اسکله شماره 

تن830000 ه بسته کاالي فل
بندي

شـهید بهشـتی و اسـکله جدیـد چنـد      4و 3اسکله شـماره  
منظوره

750000–70000 TEU کانتینر اسکله چند منظوره شهید کالنتري
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هند وقرارگرفتن چابهار درمسیر این خط لوله-پاکستان-لوله گاز ایرانطرح احداث خط -3
مجاورت با کشورمحصوردرخشکی افغانستان وعدم دسترسی مستقیم این کشور به آبهاي آزاد وموقعیت ترانزیتی این کشور به اسیاي میانه-4
جنوب -قرارگرفتن درمسیر ترانزیتی کریدور شمال -5
الي استان دربخش معدن توان صادراتی وپتانسیلهاي با-6
:تهدیدهاي بندر 2-6
دفاعی ومعاهدات فیمابین پاکستان با چین وآمریکا-روابط تجاري-1
رقابت شدید ترانزیتی فیمابین بندرشهید رجائی با بندر کراچی وگوادر وفاصله نزدیک این بنادر ودرنتیجه ربـودن فرصـت عـرض انـدام ازبنـدر      -2

چابهار
له دبی، جبل علی وعدن درزمینه ترانشیپ ودرنتیجه احتمال ناکامی بندر چابهار با توجه بـه هـدف پـیش بینـی شـده      رقابت بنادراماراتی ازجم-3

درخصوص ظرفیت سازي براي ترانشیپ چابهار


: پیش بینی ترافیک کاالي بندر در آینده 3-6
به منظور طرح توسـعه بنـدر چابهـار انجـام     1385یران که در سال بر اساس مطالعات مهندسین مشاور رویال هاسکونیگ و سازه پردازي ااین پیش بینی 

تحقق اهداف پیش بینی شده مذکور در گرو طرح هاي توسعه منطقه اي و محلـی، طـرح   .می باشد و بر مبناي آن طرح جامع چابهار تدوین شده گرفته 
مات بندري و دولت جمهوري اسالمی ایران براي ایفـاي نقـش مهـم و    هاي توسعه صنعتی در بندر بهشتی و طرح توسعه محور شرق و ارائه و خواست مقا

بـه ترتیـب پـیش بینـی     ) میانگین پیش بینی حداقل و حداکثر(میالدي 2030متوسط پیش بینی بار بندر چابهار تا سال . ژئوپولتیک منطقه اي می باشد
.ر موارد زیر ارائه می گرددد2030تا سال (BREAK BULK)هاي فله مایع، کانتینر و فله بسته بندي شده 

تظـار مـی   پیش بینی کاالهاي ایرانی که ممکن است از طریق بندر چابهار جابجا شود براساس تحلیل و ارزیابی پسکرانه هاي بندري و حجم تجارتی کـه ان 
ه منطقـه آزاد چابهـار کـه شـامل سـاخت      عالوه بر این موارد، تجارت ناشی از طرح هـاي توسـع  .رود از مسیر بنادر چابهار جذب گردد صورت گرفته است

.شبکه در روز نیز مورد لحاظ گردیده است225,000میلیون دالر یا ظرفیت 7/1پاالیشگاه نفت به ارزش 
پیش بینی فله مایع1-3-6

گازوئیـل و  (ات فراورده هاي نفتـی  می باشد که با استفاده از نفت خام وارداتی به صادر2010یکی از طرح هاي منطقه آزاد احداث پاالیشگاه نفت تا سال 
. لذا چنانچه این طرح به اجرا درآید تقاضا براي استفاده از اسکله فله مایع به شدت باال خواهد رفت. به شبه قاره هند خواهد پرداخت) نفت کوره

میلیون تن دارا می باشد ولی چنانچه طرح 2میزان اسکله فله مایع بدون در نظر گرفتن طرح احداث پاالیشگاه نفت ظرفیت الزم را تا سال افق طرح و به 
میلیـون  12اسکله فله مایع جوابگوي تقاضاي پیش بینی شده را نداشته و توسعه اسکله فله مایع تا ظرفیـت  2008یاد شده به بهره برداري برسد از سال 

. تن ضروري می باشد
:پیش بینی کانتینر2-3-6

انجام یافته که در این پـیش بینـی متوسـط عملیـات     2030بندر چابهار طی دو سناریوي حداقل و حداکثر تا سال پیش بینی حجم عملیات کانتینري در 
.می رسدTEUمیلیون 9/2هزار و 900ر به ثبه ترتیب در سناریوهاي حداقل و حداکTEUهزار  300و 200کانتینري از 

پیش بینی حجم کاالي فله بسته بندي3-3-6
انجام گرفته و در سناریوي حداقل 2030کاالي فله بسته بندي شده نیز نظیر کاالي کانتینري در دو سناریوي حداقل و حداکثر تا سال پیش بینی حجم

.می رسدهزار تن 2800به 1200هزار تن و از 1200هزار به 600و حداکثر به ترتیب از 
:پیش بینی ترانزیت4-3-6

درصد از طریق راه آهـن ایـران حمـل مـی     28درصد از کاالهاي ترانزیتی با جاده و 72ک و سازه پردازي ایران حدود براساس مطالعات مشاوران هاسکونی
بندر شهیدبهشتی در موقعیتی قرار دارد که می تواند سـهمی از تجـارت افغانسـتان و ترکمنسـتان را بـه خـود اختصـاص دهـد مشـروط بـه آنکـه            . گردد

.و از ارتباطات جاده اي و ریلی پیشتیبانی شودزیرساختهاي بندري مناسب داشته 
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درصـد در  7با نرخ رشد 2005میلیارد ریال در سال 4/24بررسی حجم صادرات کشورهاي آسیاي میانه نشان می دهد که ارزش صادرات این کشورها از 
تعلق به قزاقستان خواهد بود و از نظر نـوع کـاال، سـوخت    شورها مکدرصد کل صادرات این 60که تقریباً . برسد2030میلیارد ریال در سال 133سال به 

.درصد این صادرات را تشکیل خواهد داد55هاي معدنی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادي 
ایـن  . تخمـین زده شـده اسـت   2015میلیون تن تا سـال  1/7و 2010میلیون تن در سال 9/4پتانسیل تجاري خلیج فارس و دریاي عمان هم در حدود 

اص از ترانزیـت ایفـا   پتانسیل به غیر از صادرات نفت و گاز و حامل هاي انرژي مثل برق است زیرا فرض شده است که بنادر نقش فعـالی  در ایـن نـوع خـ    
زمینی بین بنـادر  پتانسیل تجاري ایران و بندر شهیدبهشتی در سرویس دهی به تجارت ترانزیتی احتماالً تحت تاثیر هزینه هاي حمل و نقلی .نخواهند کرد

هر چند که فاصله حمل و نقل تا میزان زیادي به عنـوان عامـل   . ایران و کشورهاي آسیاي میانه در مقایسه با بنادر کراچی و گوا در پاکستان خواهد داشت
ان ترانزیت، تاخیر گمرکی سـطح  زم. اما عوامل دیگري نیز در این معامالت دخیل خواهند بود. تعیین کننده در هزینه هاي حمل و نقل محسوب می شود

و مشـتریان تعیـین   ایمنی و امنیت بنادر، شبکه ارتباطی و نظم و انظباط زمانی بندر با بقیه نقاط دنیا نیز در انتخاب مسیر توسط شرکتهاي حمـل و نقـل  
2030تـا  2008ترانزیت در طی سـالهاي  و کم سنارینشان می دهد در پیش بینی هاي مربوط به ترانزیت کاال از مسیر بندر شهیدبهشتی .کننده می باشد

.خواهد رسید 519000TEUبه 94500و در سناریو  حداکثري از 135000TEUبه 24581از 
ترانشیپ5-3-6

نیـاً حـداقل انحـراف از    یک بندر زمانی می تواند به عنوان یک مرکز ترانشیپ از جاذبه کافی برخوردار باشد که اوالً داراي موقعیـت آبخـور عمیـق باشـد ثا    
مایـل  700ورود به بندر شهید بهشتی به معنی تغییر مسیري در حدود .کشتی آن بندر نباشد داشته باشدمسیرهاي اصلی کشتیرانی در صورتی که مقصد

این مدت اگر چه بندر بهشتی بـه  در. روز کشتیرانی، براي کشتی هاي خط اصلی می باشد5/1تا 3/1برابر با ) از خط فرضی بین کولومیو و عدن(دریایی 
د عمل عنوان رقیب جدي براي بنادي مثل عدن، جیبوتی و یا سالله محسوب نمی شود ولی به عنوان یک بندر هاب بر خلیج فارس و یا حتی شبه قاره هن

.نماید
آینده کشتیرانی 6-3-6

در راستاي صرفه جویی و فعالیت در اقتصاد مقیاس پیش بینی می شود با توجه به گرایش شرکتهاي کشتیرانی به سمت استفاده از شناورهاي بزرگ
صلی بندر باشند بنابراین توجه برنامه ریز بندري در توسعه ظرفیت هاي بندر به ابعاد و ویژگی هاي شناورهایی که قرار است در آینده به عنوان مشتریان ا

.یازهاي آتی آنها، بندر طراحی شودحایز اهمیت بوده و باید متناسب با ویژگی هاي شناورها و ن
:چابهاربندرتوسعهطرح- 7

هنداقیانوسشمالدرعمالَوعماندریايسواحلدر،ایراناقیانوسیبندرتنهاعنوانبهوکشورشرقیجنوبالیهمنتهیدرچابهاربندر
واقیانوسیساحلازهمزمانبرداريبهرهودسترسیامکانکهچابهارزیبايبسیارخلیجدهانهدرچابهاربندرمناسببسیارلجستیکیموقعیت.قراردارد
.استدادهقراروتوسعهرشدبالقوهموقعیتدرهموارهرابندرایناست،آوردهفراهمآنهامزایايومشخصاتتمامباراخلیجحاشیهساحل

مستعدوتریناستراتژیکچابهاربندرحالیکهدر.باشدمیکشورشرقمحورتوسعهعطفنقطهآناجراییعملیاتوآغازچابهاربندرتوسعهطرحتصویب
الینحلهمچنانراباالباظرفیتهايکشتیپذیرشدرایرانمشکلحاضرمصوبطرح،استمگاپورتاحداثبرايکشورجنوبسواحلدرنقطهترین

.گذاشتخواهد

.شدمطرحآمریکائیانتوسط1350سالدرباراولین،جهان)بندرکالن(مگاپورتدهازیکیبهچابهاربندرتبدیلایده

توسعهفرآینددرچابهاربندر7- 1
میانایندر.باشدخودنیازموردساختهايزیرتکمیلوتوسعهشاهدچابهاربندرکهشدخواهندتبدیلبالفعلبهزمانیتنهافوقبالقوهمزایايتمامی
جادهنقلوحملشبکهنوسازياستاهمیتحائزچابهاربندرتوسعهوتکمیلتبعبهآنچه.گیرندمیقراراهمیتاولدرجهدرابهارچبندرهاياسکله

.باشدمیکشورسراسريآهنراهبهچابهاربندراتصالشرایطترینآرمانیدرواي

ازنیزچابهاربندر.استماندهعقبکشورمناطقسایرازتوسعهورشدفرآینددرکشورشرقجنوبمنطقهایراناسالمیانقالبرسیدنثمربهزماناز
درونقلحملشبکهبهسازيزمینهدرشدهانجامهايپروژهمهمترینکلیبطور.استنرسیدهبودهآنمستحقکهآنچهبهونبودهمستثنیقائدهاین

:باشندمیذیلشرحبهوبلوچستانسیستاناستانجنوب

سال27مدتدرکیلومتر150طولبهنیکشهر–چابهارترانزیتیارتباطیجادهاحداث)1
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چابهارآزادمنطقهسازمانتوسطکناركنظامیفرودگاهدرمسافريترمینالاحداث) 2
کنونتااستفادهوسال20مفیدعمربا1360سالدربهشتیشهیدهاياسکلهآمادههايپستنصب) 3
مربوطهساختمانهاياحداثوکالنتريشهیداسکلهضتعری)4
کرمان-ایرانشهر-چابهاروزاهدان–خاش-راسک-چابهارمواصالتیهايجادهترمیموبهسازي)5

فائدهبیوشهرنیکبهچابهارجادهاحداثطوالنیبسیارزمان.استنساختهعیانراچابهارخاموشهايمزیتهیچگاهفوقفعالیتهايانجاممتأسفانه
.شودمیمحسوبمیانایندربارزاينمونهایرانشهر–نیکشهرارتباطیمسیراندازيراهعدمبواسطهپروژهدرشدهکشیدهزحماتماندن

شرقمحورسعهتوفرآینددرعطفینقطهدالرمیلیون450حدودگذاريسرمایهبابهشتیشهیداسکلهتوسعهشروع فوقکنندهناامیدمواردعلیرغم
محوراحیاءمنزلهبهچابهاراحیاءمسلماَوگردیدخواهدبندراینهايقابلیتازبسیاريشکوفاییسرآغازچابهاربندرتوسعهطرحاجراي.رودمیبشمار
.بودخواهدکشورشرق

:نقشه فازهاي توسعه2-7
.تدوین شده است2020فاز متوالی تا سال 5نشان می دهد که در مراحل برنامه ریزي شده از طرح جامع بندر چابهار رازیرجداول 

عوامل کلیدي موفقیت-8

در اجراي طرح یاد شده و فعال شدن بنـدر مطـابق پـیش بینـی هـاي      عوامل کلیدي موفقیتدر دیدگاه کارشناسانه و بر اساس بررسیهاي به عمل آمده ، 
:انجام شده به شرح ذیل عنوان شده است

حرفه ايبازاریابی

راه اندازي کریدور شرق

ارتباطات جاده اي

ارتباط ریلی

ایجاد اطمینان نزد مشتریان

کاهش هزینه ها

ارایه خدمات کارا

 ارایه عملیات بندري

معقول نمودن فرایند گمرکی
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نقشه هاي فازتوسعه بندرچابهار) 3(جدول

: گیري و راهکارها نتیجه 
برجسته می نماید لذا پس از شناخت این ظرفیت بالقوه و با توجه را ، راهکارها و مراحل ارتقاء بندر چابهار به یک بندر نسل سومیاین مقاله جایگاه ویژه 

:ر جهت تعالی مستمر بندر بیان کردبه نقائص موجود می توان راهکارهاي زیر را د

( فازهـاي  سـه و چهــار   )2016(فاز دو )2013(فاز یکفازها
2018(

)2020(فاز پنجم 

ــا  لیات اجراییعم ــی  ت الیروب
متـر  -16عمق حـداقل  

در اسکله هاي کانتینري 
در اسکله -12و تا عمق 

هاي چنـد منظـوره بـه    
17،000،000حجـــــم 

متر مکعب 
 اجـــــــراي

هکتار احیاء 195دایک،
هکتـــار 119اراضـــی و 

بهسازي زمین
1650  متــر

اطاله موج شکن
2 ــت پســـ

اسکله کانتینري به طول 
متر640
2ــک له اســــ

کانتینري

3 اسکله چند
منظوره

حداث یـک اسـکله   ا
کانتینري اضافی

  تبدیل اسـکله
چند منظوره به نفتـی و  

حذف آن

 ــک ــداث ی اح
اسکله چند منظوره

ــماره • ــکله شــ 1اســ
کانتینر اضافی

ظرفیـــت عملیـــاتی  
سالیانه

-640000(کانتینري
425000TEU(

)میلیون تن1,67(فله
میلیون 2,1(فله مایع

)تن

میلیون 1,3(ینريکانت
TEU(

)میلیون تن1,67(فله
میلیون 2,1(فله مایع

)تن

میلیون1,3(کانتینري
TEU(

میلیون 1,3- 1,93(فله
)تن

میلیون 4,2(فله مایع
)تن

میلیون 2,15(کانتینري
TEU(

)تنمیلیون1,93(فله
)میلیون تن4,2(فله مایع
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1076:کدمقالهبررسی جایگاه ، راهکارها و مراحل ارتقاء بندر چابهار به یک بندر نسل سومی        

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

ن المللی درزمینه توانمندیها ، قابلیتهاوموقعیت منطقهتبلیغات گسترده بی-1
جذب هرچه بیشترسرمایه گذاریهاي داخلی وخارجی وسوق دادن هرچه بیشتر آنها به سمت فعالیتهاي مولد وصنعتی ازطریق برقراري تسـهیالت الزم -2

مودن شرایط تضمین سرمایه آنها ، کاهش نقش قوانین ومقررات دولتی دراین راستا مانند ایجاد بانکها وبیمه هاي خصوصی طبق عرف بین المللی ، فراهم ن
درچگونگی اداره منطقه آزاد ضمن حفظ اقتدار ومنافع ملی، کاهش تشریفات گمرکی ، انتظامی، بهداشتی، استاندارد کاال

توجه الزم وسرمایه گذاري هرچه بیشتر درامورزیربنائی -3
النتري چابهار از طریق احداث اسکله هاي مدرن وارتقاء قابلیتهاي این بنادر جهت پذیرش کشتیهاي سایز بـزرگ  مدرنیزه کردن بنادرشهید بهشتی وک-4

وکانتینري
ال توسعه،بهبود وارتقاء فعالیتها وخدمات فرودگاهی وزیرساختهاي مربوطه وگسترش حمل ونقل هوائی به منظور نقـل وانتقـال سـریع ،ارزان جهـت کـا     -5

ر با نقاط مختلف کشور وسایر کشورهاي همجوارومسافر بین چابها
بهبود وتوسعه راههاي ارتباطی جاده اي بین چابهار با سایرنقاط کشور-6
مشهد واتصال آن به شبکه سراسري ایران، پاکستان وآسیاي میانه که فی الواقع امکان قرارگرفتن چابهار را –اهتمام ویژه جهت احداث راه آهن چابهار -7

جنوب میسر می سازد-موقعیت ممتاز سوق الجیشی آن درمسیر کریدور شمالبه دلیل 
احداث انبارهاي استاندارد ، ترمینال کانتینري مجهز وخرید ونوسازي تجهیزات مورد نیاز بندر -8
ماکن عمومی وهتلهاتامین امکانات رفاهی الزم درزمینه هاي آب وبرق ومخابرات ، خدمات بهداشتی ، آموزشی ، ورزشی وتفریحی ، ا-9

تسهیالت توسعه ارتباطات رسانه اي درسطح منطقه وراه اندازي برنامه هاي رادیوئی وهمچنین اینترنتی جهت معرفی بندر چابهار ومنطقه آزاد چابهارو-10
وقابلیتهاي آن به سرمایه گذاران دراقصی نقاط جهان بویژه درکشورهاي همجوار

وازنیازهـا ،  دهـد را مـورد شناسـائی ودقـت قـرار    ن بتوان به صورت مستمر،پیوسته وعلمی ؛ نقاط قوت وضـعف امـور  برقراري سیستمی که بواسطه آ-11
انتظارات ودیدگاههاي صاحبان کاال به درستی اطالع حاصل نمود

، نیروي انتظـامی، قرنطینـه، بهداشـت،    ایجاد وحدت رویه ویکسان سازي رویه هاي قانونی بین ادارات وارگانهاي مرتبط با امر ترانزیت ازقبیل گمرك-12
ادارات بازرگانی وتعاونی هاي مرزي ومنطقه آزاد
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