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مقدمه- 1

اي پیدا کرده ها، نقش تعیین کنندههاي سازمانها به عنوان موضوعی اجتناب ناپذیر درآمده و در سبد هزینهلجستیک براي سازماناخیرهاي در دهه
هاي ن هزینههدف لجستیک حداقل کرد. گیري بر کارایی و اثربخشی سازمان بگذارد تواند تأثیر چشمهاي لجستیکی میفعالیتاست، به طوري که 

) .1384مرکز مطالعات و پژوهشهاي لجستیکی، (باشدسازمان با ایجاد مطلوبیت زمانی و مکانی براي کاال می
المللی، ارتقاء بینبازارهاي هاي ملی، هماهنگی با قتصادي کشور، حفظ سرمایهبا توجه به رسالت و جایگاه حساس بنادر در راستاي غنا بخشیدن به توسعه ا

هاي آن به عنوان یک فرایند کلی حایز اهمیتدر بنادر و پسکرانهلجستیکیهاي لجستیکی و ایجاد مناطقاستفاده از فعالیت... فی خدمات و سطح کی
هاي لجستیکی هستند که به طور قطع کارا و اثربخش زیربناي زنجیرههاي حمل و نقلدر دسترس بودن روش) .1389آرمان بلوکیان، (است

ها و زمان حمل، تحویل به هنگام، به وجود آمدن کمترین نوسان در زمان حمل، در کاهش هزینه. شوندرشد تجارت جهانی میمنجر به
,Eiichi,T(هاي یکپارچه حمل و نقل و آماده بودن سامانه انبارها و تجهیزات مؤثر از الزامات ایجاد یک لجستیک مناسب است بودن سرویسدسترس 

در بعد ملی به عنوان راهکار شجایگاه خاصمحور ترانزیت شرق کشور و همچنینبندر چابهار به عنوان حلقه تکمیلی زنجیره ه اینکه با توجه ب.)2007
جنوب شرق آسیا براي ورود به بازار جهانی و پیوند دادن راملی به عنوان پل ارتباطی به کشور هاي آسیاي میانه و کشورهاي فتوسعه محور شرق و در بعد 

بندر را در پیشبرد اهدافش یاري این تواند مناسب میوجود یک برنامه لجستیکی) 1389فر، یحیی احسانی(مطرح است قتصاد کشورمان با اقتصاد جهانی ا
.کند 

بیان مسأله و اهمیت موضوع- 2

شته از شتاب زیادي برخوردار بوده المللی، در طول دهه گذهاي مختلف صنعتی و تجاري در بنادر اصلی و مهم بینایجاد و گسترش فعالیت
ت است که به طور طبیعی در طول دهه جاري نیز ادامه یافته و اکنون در بسیاري از بنادر دنیا، حتی بنادر منطقه، در حال تکوین و توسعه اس

بررسی و ارزیابی موقعیت لجستیکی بندر چابهار همراه با ارائه و پیشنهاد راهکارهاي متناسب با آن
حمیدرضا تهمک3سبحان ایرانشاهی، 2جعفر سیاره، 1

دریایی چابهاراستادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردي و علوم1
کارشناس ارشد بندر و کشتیرانی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار 2
کارشناس ارشد بندر و کشتیرانی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار3

دهیچک

سپس به رد،گییقرار میابیبنادر مورد ارزکیشدن اقتصاد بر لجستیجهانندیفرآریبهار، تاثبندر چاکیاستراتژتیموقعیپس از بررسقیتحقنیادر

هايبخشیکیلجستیدر ادامه، بررس. شودیبندر چابهار پرداخته مکیدر لجستEDTندیبندر چابهار و فرآکیلجستاتیعملیشرح و بررس

مورد قیتحقنیاست که در اهاییبخشگریاز دیکیلجستيسکوها. باشدیمزینهاییمجموعهریزيکه خود داراشود،یداده محیاقتصاد بندر توض

انجام یکیلجستهاییپاركایيمنطقه آزاد تجارریو شرح و تفسشودیدر بندر چابهار مشخص میکیخطوط لجستنیهمچن. ردگییقرار میابیارز

و متناسب در رگذاریتأثیکیلجستهايرهیزنجزینانیدر پا. ردگییقرار میابیمورد ارززیهار ندر بندر چابیکیلجستهايپاركنیکه نقش اردگییم

.داده خواهد شدشنهادیو پیبندر چابهار بررس
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شود بلکه در عین حال جذابیت تأمین و ارایه خدمات جدید در بنادر نه تنها موجب تقویت عملکرد اقتصادي بندر و منافع حاصله از آن می. 
آورد و موجب حفظ و بهبود و تقویت قابل توجه الزم را براي نگهداري مشتریان فعلی و جلب مشتریان بالقوه و جدید براي بندر به وجود می

).2008حسن زاده، (شودموقعیت رقابتی بندر می
هایی که به علت تقاضاي مورد انتظار به وجود تواند چالشوسیله آن میدهد که به برنامه لجستیکی بندر چارچوبی را براي بندر نشان می

).SPC1, 2008(ید را برطرف کند می

ادبیات تحقیق- 3

رسند اند و در مورد روشهایی که این محصوالت به دست مشتریان میتمام کوشش خود را صرف ساخت محصوالت کردههمواره هابه لحاظ تاریخی سازمان
به صورت مفهومی انتزاعی باقی ماند و لجستیک نیز اصطالحی نبود که به طور متداول در کسب و کار و )) 2زنجیره عرضه((بنابراین . نداکمتر فکر کرده

ت این مهم را تشخیص داد و توزیع فیزیکی را یه عنوان قلمرو تاریک اقتصاد توصیف کرد و بیان کرد این وضعی1962در سال 3دراکر. تجارت به کار رود 
یابی لجستیک را ابري گفت که کل حوزه هزینه4ري1976در سال . موجب شده است که بیشترین غفلت در بالقوه ترین حوزه کسب و کار صورت گیرد 

ققانی مح1980در دهه . مند ضعیفی بر آن حاکم استرسد ایدئولوژي نظامهاي مبهم حسابداري پوشانده است و به نظر میاز رویکردهاي خاص و رویه
- هاي سازمان را به خود اختصاص میدرصد کل هزینه20تا 15هاي معموالً و دیگران به این نتیجه رسیدن که هزینه6، ري، گاتورنا و آلن5بینچون مکی

).1384واترز، دونالد(دهد 
.کنده جامع تعریف میل زنجیره عرضیابی منابع براساس زمان یا مدیریت راهبردي کلجستیک را مکان) 1998(مؤسسه لجستیک

مناطق فعالیتهاي لجستیکی با آخرین حالت و . بندر از نظر زمانی سابقه چندانی ندارد) 7ZAL(فعالیتهاي لجستیکیاطق بدون شک من
هر در ارتباط با مناطق آزاد گمرکی و مراکز توزیع ظا70در اواسط دههآلمان و هلندود نخستین بار در بنادر اروپایی ازجملهوضعیت خ

که مورد توجه روز باشند میی مطرحهایبه وجود آمدند و در حال حاضر به شکل حوزه90اولین مناطق مذکور در اسپانیا در اوایل دهه. شدند
.) SPO, 2003(اند افزون شده

استراتژیک بندرموقعیت- 4

) .SPO, 2004(منطقه در آن قرار دارد است ریزي و طراحی منطقه فعالیت لجستیکی بندر مستلزم بررسی استراتژیکی که اینبرنامه
باشد و در مواقع بحرانی با توجه به اینکه بندر چابهار به لحاظ دور بودن از منطقه حساس خلیج فارس و تنگه هرمز داراي موقعیت خاص استراتژیک می

ترین راه کیلومتري چابهار تا مشهد به عنوان کوتاه1647صله المللی کشور ایفا کند و همچنین فااي در تجارت بینتواند نقش عمدهدر خلیج فارس می
–نزیت شمال ارتباطی و ترانزیتی با کشورهاي افغانستان و آسیاي میانه، شرق آفریقا و دیگر نقاط جهان و نیز قرار گرفتن چابهار در مسیر کریدور ترا

).1389یحیی احسانی فر، (به اهمیت آن افزوده است غرب- جنوب و شرق

1. SYDNEY PORTS CORPORATION
2. supply chain
3. Drucker
4. Ray
5. McKibbin
6. Gattorna and Allen
7. Logistics Activity Zone
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فرایند جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر لجستیک بنادر- 5

جهانی شدن و گسترش بازارهاي اقتصادي جهان مبادالت تجاري را . باشند توسعه اقتصادي، تجارت و حمل و نقل به شدت با یکدیگر در ارتباط می
طی نشان داده شده است جهانی شدن اقتصاد مبین یک رشد پایدار 1دهد، همانطور که در نمودار یش مینماید و جریانات حمل و نقل را افزاتسریع می

.)2010،اطلس حمل و نقل کاال در اروپا(الملل را ارتقاء بخشیده و نرخ رشد آن را افزون داده است چند دهه گذشته است که تجارت بین

بهتر لذا بندر چابهار نیز از این امر مستثنی نیست، بنابراین گذارد لگوهاي حمل و نقل و توزیع تأثیر میتخصصی شدن و جهانی شدن تولید برساختارها، ا
:ه شوددقرار دامدنظرهاي زیر ویژگیدهدکه حمل و نقل را نیز تحت تأثیر قرار می،در فرایند توزیعاست 

1. Just In Time

تأثیر بر حمل و نقلروندهاي اصلی
تر، افزایش یلفتن حجم حمل و نقلفواصل طوالنیتمرکز خاص بر احداث مراکز مراکز و انبارهاي تولید

ریعتر و کاهش عوامل مربوط به کاالاي سهاي کوچکتر، حمل و نقل جادهمحمولهJIT1هاي کاهش انباشت کاال و معرفی شیوه

اي و افزایش حمل و نقل جاده/ هاي حمل و نقلشرکت/کنندگانکاهش تعداد عرضهیکپارچگی زنجیره عرضه
به واسطه برونزایی کاال

ها کوچکتر و دفعات سفرها بیشترمحمولهافزایش دادن میزان کاالهاي پردازش شده به مقصد بازارهاي نهایی

شودجریانات تقاضا مدار به سفرهاي بیشتر و کارایی کمتر حمل و نقل منجر میه زمان تقاضاکاهش چرخ
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نحوه توزیع بار بین چابهار و سایر نقاط کشور:1شکل

سفر مسافري در محور شرقتقاضاي : 2نمودار
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عملیات لجستیک بندر- 6

گونه که آنها کاال را از کشتی دریافت و از طریق زمین توزیع شوند، بدینبنادر به جت حمل کاال به عنوان یک سیستم لجستیکی دوطرفه محسوب می
& Panayides(شودریق دریا تحویل کشتی داده میرسند که براي حمل از ط، درحالیکه در همان زمان کاالهایی به از طریق جاده و ریل میکنندمی

Wook Song, 2007.(
هاي لجستیکی فعالیتدر بندر چابهار مقامات بندر را مجبور به ایجاد و توسعه شک توقف کاال پذیر در عبور کاال از بنادر، بیبه موازات راهبرد انعطاف

.آمده است 2جدولتوان به عنوان خدمات لجستیکی یاد کرد در ت و از آنها میروندها و خدماتی که در بندر چابهار موجود اس. نمایدمی

در لجستیک بندرEDT1فرایند - 7

به سازمانها اینترنتدهد، هجوم اخیراً جامعه نوینی به نام جامعه فناوري اطالعات شکل گرفته است که در آن اطالعات یک عنصر ضروري را تشکیل می
در دهه .سازدوسیع و نامحدودي گشته که دستیابی به تجارت الکترونیک را به شکل جدید و با هزینه مساعد ممکن میموجب افزایش شبکه بسیار 

: باشد به شرح ذیل میEDIمهمترین مزایاي استفاده از .)SPO, 2003(اولین تبادالت الکتونیکی اسناد مربوط به بخش صورت گرفت1980
.دنشوارد سیستم کامپیوتر بار ویککافی است فقط اطالعات-
افزایش در سرعت معامالت-
,Alan Rushton and other(کاهش هزینه خطاهاي مرتبط - 2000(

تبع آن در خصوص فعالیتهاي بندر چابهار نیزبشود ووري در هر بخش یک عامل اساسی محسوب میفناوري اطالعات و مخابرات به منظور افزایش بهره
:عبارتند ازبرخی از کاربردهاي آن . ایفا کنداي نقش عمدهتواندمی
ايشبکهبرون/ ايشبکهدهاي درونرکارب

مراحل گمرکی، اداره بندر، منطقه آزاد: رخدمات ویژه فعالیت بند-
تأمین کنندگان خدمات، شبکه داخلی بندر : خدمات دسترسی اینترنتی -
پست تصویري تلفن، فکس، : اي ارتباط ماهواره-
ی شناورها با زمان واقعیجهت ردیابGPSاستفاده از : جغرافیایی ردیابی محل-
خدمات آموزش از راه دور -
بررسی و رسیدگی در خصوص ارسال کاال، آمار بندر، مقررات و قوانین و بررسی در خصوص شناورها) : ايشبکهبرون(خدمات اطالعات مشتریان -
هاي بندريکاربردهاي سیستم

ردیابی کانتینر-
سازي در ارتباط روند صورت حساب، بهینه) آوري، انتقال و ارسالپذیرش، جابجایی پالت ها، جمع(لجستیک مربوط به سیستم انبارداري :کاال سپردن-

فضاي موجود، مسیریابی خودکار جهت دسترسی به کاال و غیره
یه آمار و غیرههاي بارگیري، محاسبه صورتحساب مشتري، تهمحاسبه هزینه: حوزه اقتصادي و تجاري -

1 . Electronic data interchange
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نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیري بار از کشتی-

هاي اقتصاديبررسی لجستیکی بخش-8

تعلق دارد، عالوه بر روندهاي کلی بخشبستگی دارد که کاال به آنبخش اقتصاديازیبندر به تغییرات خاصمدیریت لجستیکی کاالهاي 
باشد که آن را از دیگر اي از قابلیت لجستیکی خاص خود میقتصادي داراي درجهتوضیح داده شد هر بخش ا4لجستیکی که در شکل 

تواند بندي کاالها در یک بخش اقتصادي چندان آسان نیست، چراکه یک کاالي بخصوص میدر بعضی موارد دسته. کندها متمایز مییتفعال
باشد و این دو جریان تولید هرکدام به بخشهاي اقتصادي متفاوت خروجی یک جریان تولید و همزمان ورودي یک جریان تولید مرتبط دیگر 

بنابراین ضروري است است که تحلیلی در بعد لجستیکی انجام گیرد و بررسی شود که چه نوع از فعالیت . )SPO, 2003(تعلق داشته باشند
شوند به کاالهایی که از بندر چابهار صادر و یا وراد می.تواند صورت پذیردلجستیکی با توجه به کاال در بندر چابهار یا منطقه مجاور آن می

:باشد شرح زیر می
خودرو، مواد غذاییکود شیمیایی، ، نفتیمشتقات: کاالهاي وارداتی 

سیمان، مصالح ساختمانی: کاالهاي صادراتی 
: موارد ذکر شده عبارتند ازابعاد لجستیکی 

.باشد اي که بنادر در هر مرحله از فرایند لجستیکی دارا میجاذبه: ا معیارهاي مربوط به مکان لجستیکی شرکته) الف
.تعیین و توضیح فرایند استاندارد لجستیکی، میزان قابلیت لجستیکی و تطابق روندهاي اصلی مشترك: لجستیک مربوط به بخش ) ب

روندها و خدمات موجود در بندر چابهار: 2ولجد
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ي لجستیکی در این منطقه دارند به توضیح این موارد هابا توجه به اینکه مشتقات نفتی، مصالح ساختمانی پتانسیل بیشتري براي فعالیت
.پردازیم می

:پتروشیمیمعیارهاي مربوط به مکان لجستیکی ) الف 

به )شرق ایرانشمالکشورهاي همسایه شرقی و (هاي پردازش نفت و ظرفیت آنها در تأمین نیازهاي متقاضیانارزش باالي داراییهاي ثابت در کارخانه
. کند، پیوستن به بازار را براي پاالیشگاههاي جدید دشوار میفرآوردهاي نفتی

باشد و شود، معیار مورد قبول در خصوص انتخاب یک مکان مناسب محلی در مجاورت بندر میمواد خام وارد میصورت با توجه به این مطلب که هردر 
.ایم ودههاي استان خوزستان و بوشهر شاهد آن باین چیزي است که ما در پتروشیمی

ت انبارداري که انتخاب مکان در مجاورت بندر هنوز یکی از قویترین معیارهایی است که به منظور انتخاب یک سایت جهت استقرار تجهیزا
رسانی به شناورها متصدیان خرده فروش را نیز برآن عرضه سوخت یا شرایط سوخت. باشدکند، مطرح میمتصدي عمده فروش آن را اداره می

.)SPO, 2003(ارد تا مخازنی با حجم باال تعبیه نماینددمی

:مربوط به بخش لجستیک) ب

با توجه به این . تا ضرورتاً لجستیک براساس ضمانت دائم حجم ذخیره استراتژیکی تنظیم گرددشود ماهیت استراتژیکی نفت و مشتقات آن موجب می
:گروه متصدي وجود خواهد داشت 2ضرورت 

.باشند که پاالیشگاه وجود دارداي میاین متصدیان مسئول لجستیک در منطقه: فروشانعمده
.باشندافرادي که مسئول توزیع نهایی انشعابی می: خرده فروشان

1لجستیکیسکوهاي-9

ا سکوي لجستیکی باشد رهاي حمل و نقل و لجستیک که در آنها فعالیتها و عملیات فنی، با ارزش افزوده متمرکز مینقاط توقف در زنجیره
اند هاي لجستیکی در بندر به عنوان سکوهاي لجستیکی تخصصی شناخته شدهمناطق فعالیت.)Euro platforms,1992(نامندمی

)SPO, 2003( .
:شود انجام می) فضا(خط 3هاي لجستیکی بندر در فعالیت

و بخش خشکی ) جابجایی کاال روي شناورها(ه عملیاتی بندر، بخش ساحلیشامل کلیه فعالیتهاي منظور شده در منطق: فعالیتهاي خط اول لجستیکی .1
.باشد شود که معموالً با فضاي پایانه بندر یکسان میمی) جابجایی کاال، انبارداري، پذیرش، کنترل (

کلیه فعالیتهاي دیگري که بیشتر نقش گردد و همچنینشود که به بخش انبارداري مربوط میشامل کلیه فعالیتهایی می: فعالیتهاي خط دوم لجستیکی .2
.گیردمکمل را دارند در بر می

مراکز .باشدشود که با فعالیتهاي کامالً لجستیکی توسعه یافته در مراکز ویژه لجستیکی مرتبط میبه عملیاتی اشاره می: فعالیتهاي خط سوم لجستیکی .3
.گردند مذکور به بخشی از بندر و نه لزوماً به داخل بندر محدود می

.آمده است 2با توجه به موارد ذکر شده خطوط لجستیکی فعالیت بندر چابهار در شکل 

1. Logistic platform
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1هاي لجستیکییا پاركتجاريمنطقه آزاد - 10

این . شودکنند، انجام میستیکی مرتبط که خدمات متنوعی را تهیه میمکانهایی هستند که در آن گروهی از فعالیت هاي لجFTZیا لجستیکیپارکهاي 
:باشد فعالیتها شامل موارد زیر می

استریپ و استافینگ کانتینر)CFS : (شود انباري که در داخل آن بارها انباشته و یا از کانتینر تخلیه می.
 شود اال براي مدتی در آنجا نگهداري میاي که کاال قبل از تحویل به کشتی یا صاحب کمنطقه: انبار کردن.
 مکانی است جهت ادغام و انبار کردن کاالهایی که مقصد مشترك دارند : ترکیب و توزیع.
 مونتاژ، پردازش، برچسب زدن: شود، مثل فعالیتهایی که قبل از حمل کاال باعث ایجاد ارزش افزوده کاال می: خدمات ارزش افزوده.

1. Free Trade Zone or Logistic Parks

خطوط لجستیکی در بندر چابهار: 2شکل
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کی از مسائل بزرگی که شرکتهاي صادر کننده در برخی از کشورها ی
.درصد در اروپا 18چین و دردرصد 17درصد در کره جنوبی، 10به عنوان مثال . است 1با آن مواجه هستند مالیات بر ارزش افزوده

خدمات با ارزش ،لجستیکی به نوعی براي تولیدکنندگانشود در واقع سیستم تعرفه و مالیات ترجیهی در پارکهايمشاهده می6همانطور که در شکل 
در یک کارخانه دیگر مجبور  ه مواد خام و پردازش کننده آن یک شرکت وارد کنندFTZبنابراین بدون وجود پارکهاي لجستیکی یا . کندافزوده ایجاد می

.باشد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می
ند در نتوامید بلکه ندهد تا بار مالیاتی خود را کاهش دهگان اجازه میکنندهصادراین است که نه تنها به FTZیا بزرگترین مزیت پارکهاي لجستیکی

.)ESCAP, 2005(ندنو از حرکت مضاعف بارها جلوگیري ککاالهاي صادراتی خود را انباردراز مدت 
تیکی در تواند از این مزیت استفاده کند و به ایجاد پارکهاي لجسشود بنابراین میب میدانیم بندر چابهار جزء مناطق آزاد ایران محسوور که میطهمان

.)2شکل (ایجاد کندمناطقمنطقه آزاد خود بپردازد و  خط سوم لجستیک خود را در این 

و تقاضاي عملیات لجستیکیعرضهبررسی -11

هاي کشاورزي، معادن و صنایع سبک و سنگین مرتبط صنعت لجستیک در بخشان نیازهاي کاربربه طور کلی بررسی تقاضاي لجستیکی نیازمند ارزیابی

1.Value Added Tax (VAT)

وجود منطقه آزاد تجاريتجاريآزادعدم وجود منطقه

یکیلجستهايپاركایيتجارآزادمنطقه: 3شکل
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).Cubukgil, 2006(باشد هاي ترانزیتی می، ارزیابی نیازهاي تجارت داخلی بین مناطق مختلف و ارزیابی قطبآنهابا 
به عبارت دیگر با . ده خدمات لجستیکی بستگی داردها مستقیماً به شرکت هاي ارایه دهنکند که سطح تولید کارخانهبیان می) 2006(هونگ وچین 

به طور کلی ظرفیت لجستیکی به ظرفیت . یابدافزایش می) تقاضا(ها ، سطح تولید کارخانه)عرضه(فزایش تعداد شرکتهاي ارایه دهنده خدمات لجستیکی ا
معیارهاي ظرفیت 4در شکل ) . Cubukgil, 2006(ارد و تسهیالت لجستیکی بستگی دهاي خدماتی هاي حمل و نقل، شرکتهاي محلی، شرکتشرکت

.صنعت لجستیک نشان داده شده است 

معیارهاي ظرفیت صنعت لجستیک: 4شکل 

هاي لجستیکی تأثیرگذار در بندر چابهاربررسی زنجیره- 12

راتژیکی هر دسته کاال به یک بخش اقتصادي خاص تعلق دارداز دیدگاه است. اي به ماهیت کاال  بستگی داردعملیات لجستیکی بندر به طور قابل مالحظه
هاي شیوه. ها و روندهاي مربوط به بخش و انخاب معیارهاي تعیین محل لجستیکی مطالعه گرددو باید اطالعات پایه، ترافیک و حمل و نقل بندر، سیاست

:لجستیکی داراي مزایایی به شرح زیر است 
.شوند هاي یکسانی تنظیم میفعالیتهاي لجستیکی به شکل گروه-
.گردد باشد روشن میهاي چرا، چگونه و کجا که مربوط به حمل و نقل بین مبدأ و مقصد میبا یک نمودار جوانب مربوط به پرسش-
.ند کهاي مرتبط با انواع متفاوت کاال ، تجهیزات و مسیرها را مشخص میزنجیرهسازد و روابط میان تطبیق فرایندها را  میسر می-

: )SPO, 2003(اندهاي لجستیکی مطابق با معیارهاي زیر مشخص شدهزنجیره
نوع مسیر -نوع تجهیزات حمل و نقل-نوع کاال  -

ین به هاي لجستیکی در بندر چابهار را دارند بنابراهمانطور که گفته شد کانتینر، مشتقات نفتی، مصالح ساختمانی و سیمان پتانسیل بیشتري براي فعالیت
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.کنیم زنجیره لجستیکی مربوط به این کاالها اشاره می

زنجیره لجستیکی مربوط به ترافیک کانتینر1- 12

:زیرساختها و تجهیزات مربوطه
ي عمیقااسکله هایی با آبخوره-
هایی جهت انبارداريمحوطه-
ریکی براي کانتینرهاي یخچالیو اتصاالت الک) ینر، استکینگرتوترانستینر و پ(هاي کافی و مناسب جرثقیل-

چارچوب لجستیکی

وجود . تواند ارزش افزوده باالیی را ایجاد کندگیرد، این امر میمیلجستیک بندر چابهار در ارتباط با این زنجیره فضاي خط دوم و حتی خط سوم را در بر 
شود که متأسفانه بندر چابهار در حال حاضر از خط آهن محسوب میاي و ریلی نکته اصلی رقابت بنادر در زمینهیک سیستم عالی از اتصاالت جاده

.)6و 5شکل(محروم است 
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رو- زنجیره لجستیکی مربوط به کاالهاي عمومی رو2- 12
:زیرساختها و تجهیزات مربوطه 

.ت میگیرد صور) ثابت، شناور، متحرك(رو -تخلیه و بارگیري از طریق انواع متفاوتی از سطوح شیبدار رو-
هاوجود فضاي مجاور آبخور جهت پارك کامیون-

چارچوب لجستیکی
رو را - تواند زنجیره ترافیک روفعالیتهاي لجستیکی که بطور بالقوه می.میگیردلجستیک بندر در ارتباط با این موضوع خط دوم را دربر می

شود بنابراین ایجاد کند به انبارداري مربوط می

.)7شکل (در نزدیکی خط اول تدارك دیده شودباید انبارهایی 

هاي نفتیزنجیره لجستیکی مربوط به فرآورده3- 12

:زیرساختها و تجهیزات مربوطه 
باشد انجام شود هایی جهت پهلوگیري شناورها میشکنو موج 1هاي مخصوصهاي پمپاژ براساس بویههاي نفتی از طریق سیستمعملیات جابجایی فرآورده-

.
.هاي مجزا تخصیص یافته باشد ار کردن در مخازنی صورت بگیرد که به فرآوردهانب-
.هاي ضد نشت و مقابله با آلودگی و غیره نشانی، سیستمهاي ایمنی از قبیل آتشوجود سیستم-

: چاچوب لجستیکی 

1  .)Single buoy moorings(گیردمیها مورد استفاده قرار راي مهار نفتکشاي بلوله نفت زیرآبی و وسیلهها به عنوان یک پایانه هایی که در آبهاي عمیق براي سوخت رسانی به نفتکشیهبو.
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باشد که باید از طریق کارکنان با صالحیت د مینظارت و کنترل شدید ایمنی طی کل فراینهاي نفتی مستلزم لجستیک بندري مربوط به فرآورده-
. انجام گیرد 

) .8شکل(باشدآوري هرگونه نشت احتمالی میتسهیالت انبارداري مستلزم وجود  وسایل ضد نشت در محل و یک مخزن جهت جمع-

زنجیره لجستیکی مربوط به سیمان12-4

:هیزات مربوطه جها و تزیرساخت
باشد هاي پمپاژ بادي و خطوط لوله به کانتینرها الزامی میریق کانتینر عملیات جهت جابجایی این کاال وجود سیستمدر صورت بارگیري از ط-1

.حلی جهت انتقال به کشتی الزم استهاي سابندي به وسیله پالت وجود کرنو درصورت بسته. 

:چارچوب لجستیکی 
.شودمیلجستیک بندري در ارتباط با این زنجیره شامل خط اول 

گیرينتیجه -13

الملل و در حکم نقاط اتصال هر کشور به شبکه اقتصاد کشور به هاي حمل و نقل و درگاههاي تجارت بیندر نظام اقتصادي جهانی، بنادر به عنوان کانون
کند و از طرف دیگر ملحق کردن ایجاد میآل برایش بندر چابهار در یک خلیج و در مسیر کریدور قرار گرفته و این یک موقعیت بندري ایده. آیدشمار می

اي و ملی را تبع توسعه منطقهها و انبارها به منطقه آزاد عاملی خواهد بود براي ایجاد ترافیک در بندر که   بهسکوهاي لجستیکی و در صورت امکان اسکله
تواند باعث هاي لجستیکی در منطقه آزاد چابهار میتمرکز فعالیتکند و این مراکز لجستیکی تأثیر بسزایی در فضاي بندر ایجاد می.در بر خواهد داشت

توان در هزینه، درآمد و سود براساس سطح خدمات ارائه شده بررسی کرد، البته در این بررسی اي در بندر شود، که این تأثیر گذاري را میکاربردهاي ویژه
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، مقررات و ملزومات و هاي موجود، ساختارهاي سازمانیراکه عملکرد این مراکز به زیر ساختباید عملکرد عاملین اقتصادي اصلی را مدنظر قرار داد، چ
ها هاي لجستیکی در بندر چابهار با هدف افزایش سطح خدمات و کاهش هزینهبنابراین توجه به فعالیت. وضعیت مشتریان و صاحبان کاال وابسته است

.و خصوصی که در ارتباط با این موضوع هستند قرار گیرد هاي دولتیها و شرکتباید مورد توجه سازمان
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