
  

 خدا فضل از تا آورد می در حرکت به را ها کشتی شما براي
  »است مهربان بسیار شما درباره او که

 داراي انـد  اندهپوشـ  را زمـین 
 از یکـی  شـک  بـی .  باشند می 
 کـران  بـی  دریاهاي هستی، هستاي
 داریـم  دریـا  موضوع در اي دیرینه
. گـردد  مـی  محسوب دریایی 

 بـه  MDF: Maritime Dependence Factor شاخص
 )GDP (نقـل  و حمـل  بـه  وابسـته  نفـت  احتسـاب  با 

 کـه  باشـد  می% 25 نفت سهم گرفتن نظر در بدون ایران
 راسـتا  این در. باشد می کشورمان اقتصاد در دریایی نقل

 مـدیریت  و نقـل  و حمل رشته ارشد کارشناسی مدرك
 کارشـناس  عنـوان  بـه  حاضر حال در و بوده بلژیک آنتورپ
 بنـادر  کل اداره سوي از و باشم می خدمت به مشغول رجایی

 کتاب این در ام، شده معرفی دریایی نمونه محقق عنوان
 تحلیـل  مختلـف  ابعـاد  از را کشورمان در "محور دریا

 و آمارهـا  ذکر با و نموده تبیین را ها دریا از بشر منطقی

براي دریا به آنکه شماست پروردگار«
که طلبید روزي

  66 آیه – اسراء سوره

  

  

  

             :مقدمه
زمـین  کره سطح% 75 که دریاها

 شماري بی مزایاي و الهی نعمات
هستاي مخلوقات ترین انگیز شگرف

دیرینه سابقه ایرانیان ما. باشند می
 کشور یک اصوالً کشورمان زیرا
شاخص اساس بر ایران عزیزمان کشور
 داخلی ناخالص تولید% 47 میزان
ایران MDF شاخص.  باشد می دریایی
نقل و حمل صنعت اهمیت نشانگر
مدرك داراي که الصفی بهزاد اینجانب
آنتورپ دریایی دانشگاه از دریایی
رجایی شهید بندري مجتمع ارشد
عنوان به هرمزگان استان دریانوردي و

دریا توسعه " موضوع نمایم می سعی
منطقی استفاده 120 منظور بدین. نمایم



 دریـایی  صـنعت  به را عمومی افکار توجه که ام نموده سعی دریایی صنعت هاي برترین
 ، هـا  موفقیـت  از متعـددي  هـاي  نمونه و ها مثال جهت بدین.  نمایم معطوف پیش از بیش

 ایـن  در. ام داده توضـیح  را دریـا  از کشـورها  سایر مختلف هاي برداري بهره و رکوردها
 شـریک  اولین و جنوبی همسایه بعنوان عربی متحده امارات چگونه که خوانید می کتاب
 و نشـین  بادیه یک از و نمود طی دریایی صنعت در را ترقی هاي پله کشورمان، تجاري
 در موفـق  کشـور  یـک  بـه  ، پـیش  سال 40 در فارس خلیج جنوب کوچک نشین شیخ

 برتـرین  عنـوان  بـه  جنوبی کره کشور همچنین است؛ گشته مبدل جهان دریایی صنعت
 یاردهـاي  انـدازي  راه با دریایی صنعت در را ترقی هاي پله چگونه جهان کشتی سازنده
 سـاخت  تکنولـوژي  تـرین  پیچیـده  دارنـده  حاضـر  حـال  در و نمود طی کشتی اوراق
 پـیش  سـال  50 ،دارد وجـود  نیز پاالیشگاه ها آن عرشه روي بر که باشد می هایی کشتی

 بـه  مبـدل  حـال  و شـد  تاسیس جنوبی کره مکپوي شهر در ماهیگیري دریایی هنرستان
 آن  کشـتی  هاي کاپیتان از بسیاري که شده آسیا شرقی جنوب دریایی دانشگاه بزرگترین
 حـوزه  کشـورهاي  حاضـر  حـال  در. باشند می مذکور دانشگاه آموخته دانش دنیا منطقه
 سـی  مبلغ که نحوي به باشند می خود بنادر توسعه حال در عمان دریاي و فارس خلیج

 دریا اهمیت از نشان که باشد می ها طرح دراین شدن هزینه حال در دالر میلیارد شش و
 17 آیـه  مصـداق  بـه . باشد می داریم قرار آن در نیز ما که اي منطقه در آن از استفاده و

 در "احسـنه  یتبعـون  و القول یستمعون الذین عباد فبشر" مجید قران زمر مبارکه سوره
 بنـادر،  دریـا،  زمینـه  در کشورها سایر خوب و سازنده اقدامات نمودم سعی کتاب این

Benchmarking  " اي مقایسه ارزیابی عنوان تحت بتوان تا نمایم تبیین را ... و کشتیرانی

 توجه با.  نماییم اجرا کشورمان در را باشد می منافعمان و قوانین با منطبق که مواردي " 
 اهمیـت  از " محور دریا توسعه " موضوع کشورمان محترم دولت هاي برنامه در اینکه به

 کـه  موفـق  کشورهاي از کلی نماي یک تواند می کتاب این باشد، می برخوردار خاصی
 گـذاري  پایـه  "محـور  دریـا " اسـاس  بر توجهی قابل میزان به را خود توسعه و رشد
  .گیرد قرار عزیزمان کشور مردم و مسئولین توجه مورد اند، نموده

 2 ایـن  در محـور  دریـا  توسـعه  و بهینه استفاده مختلف ابعاد از کتاب این در لذا
 دریـایی،  مسافري نقل و حمل کشتیرانی، بنادر، شامل که گرفته قرار تحلیل مورد کشور



 و سـاحل  دریایی،صـنایع  سـازهاي  و ساخت کشتی، تعمیر ها، کشتی به رسانی سوخت
 خـدمات  دریـایی،  توریست بندري، اپراتورهاي پورت دریایی، هاي دانشگاه ساحل، فرا

 مرتبط صنایع سایر بندري، سنگین تجهیزات ساخت هاي کارخانه ها، کشتی به تدارکاتی
  .گردد می...  و بندر و دریا با

 افسـوس  و آه نـه  و بزرگنمـایی  و تمجیـد  و تعریف نه کتاب این تدوین از هدف
 نفـت  روي بـر  را ها چشم توان می چگونه شویم اور یاد که است این اصلی هدف. است
 خـدادادي  موهبت و نعمت از توان می چگونه. باشیم درامد منابع سایر دنبال به و بست
  .شد زایی اشتغال و کشور اقتصادي رونق باعث و نمود استفاده وجه بهترین به دریا

  :است شده منتشر جانب این از قبال که کتاب 2 معرفی

  آنکتاد 2011 سال گزارش بر مروري – جهان بندري و دریایی نقل و حمل صنعت

 سـازمان  توسـعه  و تجـارت  کنفرانس سازمان گزارش ترجمه و تحقیق کتاب این
 باشد می Review of Maritime Transport 2011عنوان تحت) UNCTAD( متحد ملل
 پـورت  هـا،  کشـتیرانی  بنـادر،  از اعـم  دریـایی  نقـل  و حمـل  شاخه زیر 30 آن در که

 موسسـات  هـا،  کشـتی  بنـدي  رده موسسـات  کشـتی،  سازنده برتر کشورهاي اپراتورها،
 عمـده  کشـورهاي  هـا،  کشتی به رسانی سوخت کشتی، اوراق صنعت ها، کشتی اي بیمه

 قرار تحلیل و تـجزیه مورد... و کشـتی مالک برتـر کشـورهاي دریانورد، کننده عرضه
 بـه  کشـور  ملـی  کتــابخانه  ثبت و 978-9647-200-32-5 شـابک شماره به و گرفته
  .است شده 2763738 شماره

  

 2020 سـال  تـا  آسـیا  جنـوب  و خاورمیانـه  کانتینري بنادر بازار بررسی " کتاب 
 شـرکت  گـزارش  تحقیـق  و ترجمـه  کـه ) رشـد  استراتژي و توسعه هاي طرح تحلیل (

 توسـعه  هاي طرح آن در و باشد می) OSC: Ocean Shipping Consultant ( اي مشاوره
 تحلیـل  مختلف ابعاد از ها آن هاي استراتژي ها، چالش ها، آن فعلی عملکرد مذکور، بنادر
  .است شده منتشر1391 سال در انورديدری و بنادر سازمان توسط و شده



 تخصصـی  سـایت  وب اینترنتـی  آدرس مطلب، موضوع به توجه با کتاب متن در
 مطالعـه  را هـا  آن نمایم می اکید توصیه مند عالقه خوانندگان به که شده درج نیز مربوطه
  .دهند ارتقا را خود بندري و دریایی اطالعات دامنه وسیله بدین و نموده

 بنـادر  از کـه  هـایی  بازدید به توجه با و نبوده اینترنتی تحقیق یک صرفاً کتاب این
 مقاصـد  براي بیشتر گذاري تاثیر جهت. است شده تدوین ام داشته کشور خارج مختلف

 از آموزشـی  هاي فیلم و کلیپ ویدیو حاوي CD حلقه یک به منضم کتاب این آموزشی،
 کلی طور به ، دریایی صنعت اینکه به توجه با. باشد می مذکور کشورهاي دریایی صنایع
 و بینـدیش  جهـانی " معروف جمله نمودن اجرایی باشد می المللی بین و جهانی صنعتی
 ایـن  در کـه  باشـد  می اهمیت حائز Think Globally , Act Locally  "کن عمل بومی
  .گردد تشریح آن از هایی جلوه شده سعی کتاب

...  و دانشگاه ، سازمان ، شرکت یک در حتی رونق و تحول باعث کتاب این چنانچه
 بـه  و یابـد  صـنعت  این در شغلی و گردیده مند عالقه رشته این به جوانی یا و گردیده

 و شـاکر  بسیار را خداوند باشد، گذار اثر کشورم در "محور دریا توسعه " بر کلی طور
  . نمایم می ملی غرور احساس و خوشحال بابت این از و بود خواهم سپاسگزار

 خـود  هاي راهنمایی و نظرات نقطه با نمایم می درخواست عزیزان کلیه از پایان در
 کـه  دانش اسرار انتشاراتی موسسه مدیریت از و گردند کتاب کیفی سطح ارتقاي باعث

 بـه  دارنـد  کشور در رشته این فرهنگی ، علمی توسعه در سعی دریایی هاي کتاب نشر با
 نقـش  کتـاب  ایـن  تـدوین  در کـه  عزیزانی کلیه از همچنین. نمایم می تشکر خود نوبه

  .نمایم می قدردانی و تشکر کمال اند داشته

Email: alsafibehzad@yahoo.com - Tel: 09177694234  

  » مباد من تن نباشد، ایران چو «

  الصفی بهزاد

 1392 تابستان
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