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  چكيده
زمان ترخيص كانتينر و كاال در بنادر مي تواند تاثير بسيار زيادي بر روند صادرات و واردات كاال در كشور داشته 

ز بنادر همواره يكي از عوامل مهم در راستاي ارزيابي مدت زمان مورد نياز براي ترخيص كاال و كانتينر ا. باشد
باال بودن آن كه همراه با رسوب كانتينر و كاال در بنادر است، مي تواند باعث پايين . شود عملكرد بنادر محسوب مي

  . هاي آن شود آمدن راندمان كاري بنادر در تمامي بخش
پردازد و در اين راستا با استفاده از  انتينر در بنادر ايران مياين تحقيق به بررسي عوامل موثر بر كاهش زمان ترخيص ك

اين عوامل را از حالت كيفي به حالت كمي  SPSSافزار  هاي آماري و نرم گيري از روش تحقيق ميداني و با بهره
  .كند يابي ميهاي مختلف در ترخيص كانتينر را در بنادر ايران ارز ها، نقش هريك از ارگان تبديل كرده و با بررسي آن

 .نتايج اين تحقيق، مشكالت و موانع ترخيص كانتينر را در بنادر ايران مشخص خواهد كرد

  بنادر، ترخيص كاال، گمرك، كانتينر، تحليل آماري :كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

موقعيت جغرافيايي راهبردي كشور ايران در منطقه و 
 ،شمال و جنوبكيلومتر مرز آبي در  3000حدود  برخورداري از

در حمل و نقل ي جايگاه ممتازباعث شده است كه ايران از 
تواند در توليد ناخالص  مي  اين پتانسيل. برخوردار باشد المللي بين

هاي فعاليت و  ملي و درآمدهاي كشور تأثير بسزايي داشته و زمينه

هاي بزرگي را براي يك صنعت عظيم دريايي كه متضمن  موفقيت
وري و  بهره ي زدايي، رشد اقتصادي، ارتقا محروميتاشتغال زايي، 

  . آوري باشد، فراهم آورد فن
 و بالفعل قوت نقاط و ها فرصت از برداري بهره و ريزي برنامه

 ارزي درآمد تواند مي دريايي نقل و حمل صنعت بخش بالقوه
 از كشور رهايي هاي زمينه و آورده فراهم كشور براي را مناسبي
  .پايه ريزي كند را نفت بر مبتني و محصولي تك اقتصاد تنگناي
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هاي  سازي موقت كانتينرها در بنادر تجاري، يكي از گام  ذخيره
كه داراي دو بخش  استاساسي در فرآيند حمل و نقل دريايي 

عمده شامل حمل بار از شناور به محل ذخيره سازي و برعكس 
گفته  كه در اصطالح به آن عمليات ورود و خروج كانتينر است
اما ميزان ورود و خروج كاال در بنادر هميشه در توازن . شود مي

آيد كه باعث از  وجود مي هها ب گيرد و مشكالتي در پايانه قرار نمي
ها  شود و انبار شدن حجم عظيمي از كاال بين رفتن اين توازن مي

كه در اصطالح به آن رسوب كاال گفته  را به دنبال دارددر بنادر 
  .شود مي

مواره يكي از مشكالت مهم در بنادر ايران وجود حجم ه
صورت متراكم و  عظيمي از كاال و كانتينر در انبارهاي بنادر به

رسوب شده است كه اين امر عالوه بر كاهش ميزان عملكرد بنادر 
هاي اقتصادي زيادي را به اقتصاد ملي كشور  تواند هزينه مي

  .تحميل نمايد

  ي تحقيق پيشينه. 2

ن زمان ترخيص كاال و يا هرگونه كاهش در اين زمان كم بود
اين . به معني افزايش در كارايي پايانه و توان خروجي آن است

ها در ارتباط است، تا  هاي پايانه عامل عالوه بر آن كه با فعاليت
هايي كه از  پايانه. كند حدودي به شرايط بازار نيز ربط پيدا مي

دليل تاثير زياد حمل و نقل  به حمل و نقل ريلي برخوردار هستند،
ها كم  ريلي در خروج سريع كاال، زمان رسوب كانتينر و كاال درآن

   ).1389هاي كشتي و كاال،  كتابچه هزينه(است 
در بخش كاهش زمان ترخيص كاال در بنادر، در سطح جهاني 

تواند پايين بودن  تحقيقات زيادي انجام نشده است و دليل آن مي
ال در بنادر كشورهاي پيشرفته به خاطر زمان ترخيص كا

هاي مناسب براي حمل كاال،  برخورداري از زير ساخت
در اين ارتباط . هاي دقيق و ثبات نسبي در بازار باشد ريزي برنامه
هاي در حال توسعه به دنبال پيدا كردن راهي جهت مقابله  كشور

  .هستند با پديده رسوب كاال در بنادر و افزايش راندمان بنادر خود
به بررسي ) 1361( در تحقيقات انجام شده در ايران، شهشهاني

هدف از انجام . مشكالت تراكم كاال در بنادر ايران پرداخته است
تحقيق، بررسي تاثير تراكم كاال در روند عملياتي بنادر عنوان شده 

سازي تعرفه انباري در  نحوه بهينهبه بررسي ) 1376(آزرمي . است
در اين تحقيق نويسنده به . پرداخته است وربنادر جنوب كش

منظور توزيع به  هاي دولت جمهوري اسالمي به سياست بررسي

منظور  موقع كاال در بنادر و تعيين قيمت تمام شده خدمات به
در ) 1374(سرايي  .پردازد كاهش زمان ترخيص كاال در بنادر مي

حمل و تحقيقي با توجه به ارتباط رسوب كاال با ميزان ظرفيت 
اي، ابتدا ميزان تجارت و ظرفيت زيربنايي و روبنايي  نقل جاده

بيني نموده و سپس با توجه  حمل و نقل زميني در آينده را پيش 
هاي به عمل آمده روند تغييرات رسوب كاال را در  به پيش بيني

حق . سه سناريوي بدبينانه، ميانه و خوشبينانه برآورد كرده است
در تحقيق خود چگونگي كاهش ) 1376(شناس و شريعت 

. اند متوسط سرويس تايم در بندر نوشهر را مورد ارزيابي قرار داده
در اين تحقيق چهار عامل افزايش حجم تخليه و بارگيري از 
افزايش واردات، تعداد تجهيزات تخليه و بارگيري، كمبود وسايل 
ال و ماشين آالت براي حمل كاال و كمبود انبار براي نگهداري كا

به عنوان عوامل تاثير گذار بر سرويس تايم و زمان رسوب كاال 
ها در مبادي  هاي كاهش هزينه بررسي روش. معرفي شده است

 )1379(موضوع تحقيقي است كه واعظي  ورودي با تاكيد بر بنادر
انبارداري  ،هاي عمليات بندري هزينهاين تحقيق . انجام داده است

هاي  عنوان مهمترين هزينه در را بهدر بنا ها و هزينه توقف كشتي
رسولي سرابي و بهرامي نيا . نمايد پرداخت شده معرفي مي

به بيان برخي از عوامل موثر در رسوب كاال در بندر ) 1388(
عواملي همچون مسايل گمركي و فراهم نبودن . اند پرداخته

امكانات ويژه حمل و نقل به عنوان عوامل موثر در رسوب كاال 
 .اند حقيق معرفي شدهدر اين ت

هاي هوايي در كشور تايوان موضوع  ترخيص كاال در پايانه
هدف از . اند به آن پرداخته) 2009(و ديگران  Ingتحقيقي است كه 

اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر ترخيص كاال توسط صاحبان 
هاي بين المللي هوايي و ارائه مدلي بر اساس مباحث  ها در پايانه آن

  .هت بيان داليل تاخير در ترخيص كاال عنوان شده استرياضي ج
Rugaihuruza )2007 (اي به بررسي عوامل تاثيرگذار  در مقاله

. وري در بندر دارالسالم پرداخته است بر كارآيي عملياتي و بهره
وري بنادر كه در اين  يكي از عوامل تاثير گذار بر كارآيي و بهره

ت، زمان ترخيص كانتينر در بندر مقاله مورد بررسي قرار گرفته اس
نويسنده در اين تحقيق به ارتباط موجود بين زمان ترخيص . است

روش ) Nicoll)2007 . كند كاال و ظرفيت بندر دارالسالم اشاره مي
را  Halifaxكارگرفته براي كاهش زمان ترخيص كاال در بندر  به

ي كاهش در اين روش برا. كند ي رديابي كانتينر معرفي مي سامانه
هاي رسيده  كانتينر ذخيرهترتيب چهار مرحله  رسوب كاال به

براساس اطالعات ورودي در نزديكترين مكان، ذخيره اطالعات 
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مربوط به هر كانتينر در يك بانك اطالعاتي، استفاده از نرم 
هاي زمان ترخيص و ترانزيت كاال و در  افزارهايي براي آناليز داده

نرم افزارهاي جديد براي بهبود اين نهايت استفاده مداوم از 
  . شود سامانه، پيشنهاد مي

 بيان مسئله .3

طبق تعريف برابر با مدت  1زمان ترخيص كانتينر و كاال در بنادر
كشد تا صاحب كاال و كانتينر مدارك مورد  زماني است كه طول مي

نياز براي ترخيص كاالي خود را تهيه كرده و مراحل ترخيص را 
پس از انجام اين روند، كانتينر و كاال از پايانه بنادر . انجام دهد

اين زمان به عوامل بسيار  .رود ترخيص شده و از آن بيرون مي
تواند بيانگر ميزان كارايي و  متعددي وابسته است و همزمان مي

بدين معني كه . عملكرد ساختار سازماني و مديريتي يك بندر باشد
ي كارايي باالي  دهنده بندر نشانكم بودن زمان ترخيص كاال در يك 

هايي است كه در سيكل تخليه كانتينر از  آن بندر در تمامي زمينه
  . روي كشتي تا خروج آن از درب گمرك دخالت دارند

امروزه يكي از عواملي كه با آن به ارزيابي عملكرد بنادر در 
شود، زمان ترخيص كاال در بنادر است و  سطح جهاني پرداخته مي

هايي جديد براي  ن بنادر همواره به دنبال پيدا كردن راهمديرا
  .كاهش سيكل زمان بر ترخيص كاال از بندر هستند

زمان ترخيص كاال در بنادر كشور در حال توسعه بسيار باال 
است و كشور ما نيز همچون ساير كشورهاي در حال توسعه با اين 

يص كاال طبق آمارهاي اعالم شده، متوسط ترخ. مشكل مواجه است
روز بوده است كه  25برابر با 1385در بندر شهيد رجايي در سال 

رسولي سرابي و (روز رسيد  31به  1388اين عدد در سال 
نجلس، روتردام، آ در مقابل اين عدد در بنادر لس). 1388نيا،  بهرامي

عنوان برخي از بنادر مهم جهان به ترتيب  هنگ كنگ و سنگاپور به
  ) .2009ان، همكارو  Ing Hsu( ست روز ا 2و 3، 3،  4

جدول . آمار نشان دهنده وجود مشكل جدي در اين بخش است
هاي كانتينري بندر شهيد  نشان دهنده ميزان ضريب اشغال محوطه 1

  .است 1388عنوان مهمترين بندر كانتينري كشور در سال  رجايي به
طبق قوانين هر بندر موظف است كه مدت زمان مشخصي از 

تخليه شده را در آن بندر نگهداري كند و در اين زمان كاالي 
صاحب كاال موظف است كه مراحل ترخيص كاال را انجام دهد و 

——— 
1 Dwell time 

اين مدت زمان در بنادر مختلف . كاال را از گمرك خارج نمايد
اي بابت آن از صاحب كاال دريافت  متفاوت است و هيچ هزينه

روز است و پس از  10اين زمان در بنادر ايران برابر با . شود نمي
  . شود ي انبارداري دريافت مي ها هزينه آن از كانتينر

  ضريب اشغال محوطه كانتينري بندر شهيد رجايي ـ1جدول 
  ضريب اشغال بر حسب درصد TEUظرفيت  TEUموجودي  ها پايانه
  1پايانه 
  2پايانه 

  پايانه يخچال
  پايانه كاالي خطرناك

45839  
18311  
1525  
1461  

70463  
30000  
2100  
2043  

65  
61  
72  
72  

  شناسايي عوامل و زير عوامل موثر بر ترخيص كاال . 4

ي اين تحقيق در كشور بسيار كم است  با توجه به اينكه پيشينه
و همچنين با توجه به تفاوت بنادر كشور با بنادر جهان از نظر 
مالكيت كه داراي مالكيت دولتي هستند، عوامل تاثر گذار بر 

ر و كاال در كشور ما با ساير بنادر جهان داراي ترخيص كانتين
از اينرو انتخاب عوامل تاثير گذار در . هاي بسيار است تفاوت

ترخيص كاال در بنادر كشور از طريق مصاحبه مستقيم با افرادي و 
مديراني كه در اين زمينه در حال فعاليت هستند از سه بندر فعال 

ر شهيد رجايي، امام در جنوب و شمال كشور، يعني بنادر بند
، انزلي، و همچنين چندين شركت ترخيص كاال )ره(خميني

ها زير نظر اساتيد مورد  نامه در نهايت پرسش . انتخاب شده است
هاي مورد نظر تنظيم  ارزيابي نهايي قرار گرفت و پرسش نامه

از اين رو تمامي عوامل در ده دسته اصلي تقسيم بندي شد . ند شد
عوامل مورد . ل چندين زير عوامل هستندكه هريك خود شام

  :بررسي در اين تحقيق عبارتند از

  بنادر و گمرك يانسان يرويبهبود در عملكرد ن .1ـ4

 ييباال يگاهاز جا يدر هر صنعت و ساختار يانسان يروين امروزه
 يرقابلغ يهسرما يكبه  يانسان يروين كه  يطور هب. برخوردار است

تحوالت  يجادو ا يكار هاي يطدر مح يريتغ. شده است يلانكار تبد
كارآمد در آن  يانسان يروين يقاز طر يدر هر بنگاه اقتصاد ياديبن

 يتمام عوامل يندر ا يانسان يروياز ن منظور .شود يميجاد بنگاه ا
  .مختلف بنادر و گمركات است يافراد مشغول به كار در بخش ها

ان بخش در سطوح مختلف، كارمند يرانشامل مد عوامل ينا
و  يصترخ يانها، متصد و كشنده يلجرثق ياپراتورها ي،ادار
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 عملكردو  يماتنقش تصم عوامل يندر واقع ا .استكاال  يبازرس
را مورد  يرانو كاال در بنادر ا ينرافراد در كاهش رسوب كانت ينا

  .دهند يقرار م يبررس
 يهتخل يزاتو تجه ها يدر ساختار كشت آوري فنتوجه به رشد  با

بنادر،  يريتدر مد يدجد هاي ظهور روش ينو همچن يريبارگو 
 ييطور مستمر از ارزش باال به يانسان يروينقش آموزش ن

در  يانسان يرويآموزش ن يتبه اهم عامل يندر ا. استبرخوردار 
 زير. شود يپرداخته م نيزرسوب كاال در بنادر  يزانكاهش م

  :عبارتند از ينهزم ينمطرح شده در ا يها عامل
 يريتيدر سطوح مختلف مد يرانمد يريگ يمتصم ي نحوه  
 بنادر و گمرك يشاغل در بخش ادار يانسان يرويعملكرد ن  
 و  يهها در تخل يلجرثق يفعال بر رو يعملكرد اپراتورها

  يريبارگ
 خود  يقانون يفكارمندان در مورد عمل به وظا يآموزش كاف

  و مقررات يندر رابطه با قوان

  ينف يها ساختيرز .2ـ4

 يكتحول در  يجادگرفته شده و ا يماتتصم ياجرا ي الزمه
مناسب در آن  يفن هاي ساختيراز ز يبرخوردار يبنگاه اقتصاد
مناسب است كه  يفن هاي ساختيربا استفاده از ز. بنگاه است

 يها استفاده كرد و روش يجهان يننو هاي امانهاز س توان يم
  .نمود رآمدناكا يسنت هاي روش يگزينو كارآمد را جا يدجد

بنادر در كاهش  يفن يها ساختيرنقش ز عامل، ينا در
. يردگ يقرار م يدر بنادر مورد بررس ينررسوب كاال و كانت

كارآمد و  يها يلاز جرثق يشامل برخوردار يفن يها ساختيرز
بنادر،  ينريدر بخش كنار اسكله و محوطه كانت يشرفتهپ
كاال و  يبازرس يو مدرن برا يدجد يها روش يريكارگ هب

و موثر  يدجد يها و برنامه يادار يوناستفاده از اتوماس كانتينر،
زير  .شود يم يمنابع انسان يدر جهت كاهش خطا يوتريكامپ

  :بخش عبارتند از ينشده در ا يفتعر عوامل
 ها آن يبنادر و سطح بازده يزاتعملكرد تجه  
 و يهمختلف تخل يها به روز در بخش يزاتتجه يريكارگ هب 

  يريگ بار
 جهت كاهش  اي رايانه يمناسب از نرم افزارها ي استفاده

  يانباردار ياتدر عمل يانسان يروين يخطا
 يريو بارگ يهمدرن و كارآمد در تخل هاي استفاده از روش 

  عملكرد گمرك. 3ـ4

تواند  يكاال در كشور م يصترخ ياصل يعنوان متول به گمرك
كاال در كشور داشته  در روند صادرات و واردات ياديز يرتاث

 يگمرك در بنادر از چهار بخش اصل يياجرا يدفترها. باشد
 يافتهل يشكت يريتامور و مد يكارشناس يابي،ارز شماري، بار

صادرات و  نددر رو اي گونه ها به بخش يناز ا يكهر. است
رسوب كاال در بنادر  گيري واردات كاال و در كنار آن بر شكل

  . دناشب يرگذارد تاثنتوان يم
 يكشور در خصوص كاالها ينتوجه به گسترده بودن قوان با
تسلط افراد شاغل در  يزاناز كشور، م يتيو ترانز يواردات
 يارتواند بس يم ين،بر قوان يرانمختلف گمرك در بنادر ا يها بخش

. اثرگذار باشد يارروند واردات كاال در كشور بس يلمهم و در تسه
  :قسمت عبارتند از ينشده در ا يفتعر زيرعوامل

 گمرك در كشور يروز كاركرد شبانه  
 ينرهااز كانت يدو بازد يده بهبود زمان نوبت  
 نظر  يدمدرن و تجد يها امانهكاال در گمركات با س يصترخ

  زمان يازهايدر سازمان گمرك مطابق با ن

  رحمل و نقل كشو ي امانهس .4ـ4

 يها ينههز يشكشور باعث افزا يكدر  يفو نقل ضع حمل
شود و قدرت رقابت را از صنعت  يدر محصوالت مختلف م يدتول

صاحبان  يالبته آنچه كه برا. يردگ يم يجهان يآن كشور در بازارها
 يست؛ن ييحمل به تنها يمتكنندگان آن مهم است، ق كاال و ارسال
مناسب . گيرند يمالك قرار م يعو توز يدتول هاي ينهبلكه كل هز

 يرو يتواند اثر قابل توجه ينقل محمل و  يها ساخت يربودن ز
  . كل داشته باشد هاي ينههز

عنوان دو روش حمل و نقل پر  به اي و جاده يليو نقل ر حمل
توان گفت كه  يم يباًد و تقرنشو يشناخته م يرانكاربرد در كشور ا

دو روش از حمل و نقل  ينغالب حمل كاال در كشور توسط ا
اثر  يزانم يصتشخ عوامل ينهدف از ا. يردگ يانجام م

 يرانحمل و نقل در كاهش رسوب كاال در بنادر ا هاي يرساختز
  :بخش عبارتند از ينشده در ا يفتعر يرعواملز. است

 استاندارد يها وجود جاده  
 كارآمد يلياز خطوط حمل و نقل ر يبرخوردار  
 در كشور ينرحمل و نقل كانت يژهامكانات و ينبهبود در تام  
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 در فصل سرما يژهو هها در كشور ب يونتعداد كام يشافزا  
 كشور يليو واگن در خطوط ر يوتعداد لوكوموت يشافزا  

  )EDI( يرسان اطالع يكپارچه ي امانهس يكاز  يمند بهره .5ـ4

انتقال  يبرا ينترنتبر ا يمبتن يها امانهاستفاده از س امروزه
 ياربس يدر عرصه تجارت جهان ياطالعات و اطالع رسان

. شود يآن افزوده م يتو روز به روز بر اهمشده است  يرچشمگ
 يازمورد ن اتشوند كه اطالع يباعث م يكيالكترون يها امانهس

اطالعات  يرو سا ها، عوامل نامه ها، بيمه شامل بارنامه ياقتصاد
منتقل شده  ي،مدرك كاغذ يچبه ه يازو بدون ن يجيتالصورت د به

 يريكارگ هب. دانجام شو ياقتصاد يتمدت فعال ينتر و در كوتاه
 يطور قابل توجه هب تواند يم يراندر بنادر ا يكيالكترون هاي امانهس

در بنادر و گمركات  ياز مدارك كاغذ يميحجم عظ ييجابجا
روند  يلدر تسه اي كشور را كاهش دهد و سهم قابل توجه

  .صادرات و واردات كشور داشته باشد
در  امانهس يناستفاده از ا هاي ها و چالش فرصت يبررس براي
  : شده عبارتند از يفتعر يرعواملز يرانبنادر ا

 يكيجامع الكترون ياطالع رسان امانهس يكاز  يمند بهره  
 صورت  ها به يمهها و ب استفاده از بارنامه يوجود استاندارد برا

   يكالكترون
 از  يمند در بهره يفريك ـ يمحكم قانون هاي ينهوجود زم

  يكالكترون يها امانهس
 يكدر كشور و رشد دولت الكترون ينترنتنفوذ ا يزانم يشافزا  

  خود يكاال يصنقش صاحبان كاال در ترخ .6ـ4

از مشكالت منجر به رسوب كاال در  يميشك بخش عظ بدون
رسد  ينظر م هر چند به. شود يبه صاحبان كاال مربوط م يرانبنادر ا

 خود را با سرعت از بندر خارج يدارد كه كاال يلصاحب كاال تما
 يليدال. يستگونه ن ينا يشهو به بازار انتقال دهد، اما در عمل هم

از صاحبان كاال با توجه به  برخي دهد يوجود دارد كه نشان م
  . كاال خود ندارند يعسر يصبه ترخ ياديز يلبازار تما يطشرا

اعتبار  يشواردات كاال در مرحله اول گشا يكاال برا صاحبان
كاال و انتقال آن به بنادر  يداز خرپس . دهند يدر بانك انجام م

كاال است  يمتبه پرداخت كامل ق يازكاال ن يصترخ يبرا يداخل
 يادو نوسان ز ينگيكمبود نقد. تا بتوانند كاال را از بندر خارج كنند

كاال را از صاحب آن  يمتق رداختقدرت پ يدر بازار گاه
  .آن رسوب كاال در بنادر خواهد شد يجهكه نت گيرد يم

  :يردگ يرا در بر م يرز عوامل يربخش ز ناي
 ثبات در بازار  
 در بنادر يانباردار يها ينهو مناسب در زم يحصح يگذار يمتق  
 و استاندارد در كشور يتخصص يانبارها يجادا  
 اعتبار صاحبان كاال يشو گشا ينگينقد يتبهبود وضع  
 صاحب كاال و فرستنده آن يناختالفات ب يزانكاهش م 

كاال  يصجهت ترخ يازمورد ن يروند صدور مجوزها بهبود در .7ـ4
  مربوط يها توسط ارگان

 هاي مجوز از ارگان يافتداخل كشور منوط به در هر كاال به ورود
متفاوت  توانند يمجوزها م ينمختلف است كه با توجه به نوع كاال ا

 هاي صادر كننده مجوز در كشور اداره هاي ارگان ينمهمتر. دنباش
اندارد هستند كه بر روند ورود كاال بر كشور نظارت بهداشت و است

ها  بانك يهمكار ،مختلف هاي از اداره مجوزدر كنار صدور . كنند يم
روند واردات  يلاعتبار توسط صاحبان كاال، در تسه يشدر گشا يزن

بر بودن  و زمان يچيدگيهرگونه پ. مهم است ياركاال به كشور بس
تواند به رسوب كاال  يمختلف م يها مجوز از ارگان يافتپروسه در

 .دهد يشدر بنادر را افزا الدر بنادر منجر شود و زمان رسوب كا
  : بخش عبارتند از يندر ا يمورد بررس زيرعوامل

 اعتبار يشها در گشا بانك يهمكار  
 ه هايدر صدور مجوز توسط ادار يازكاهش زمان مورد ن 

  بهداشت و استاندارد 
 مرتبط در محل  ياز ارگان ها يبرخ يندگاناستقرار دفاتر نما

  .هستند يكه با گمرك در ارتباط كار ييگمركات اجرا

  ياسيمشكالت س .8ـ4

در بنادر  ينرند بر رسوب كاال و كانتنتوا يكه م يگريد عوامل
گرفته از آن  يرتاث عواملو  ياسيل سيمسا ،باشد يرگذارتاث يرانا

 جهت ارتباط صاحبان كاال ييد توانانتوان يل ميمسا ينا. است
با فروشندگان كاال در خارج از كشور و انتقال آسان وجه را  يممستق
   :شوند يم يبررس يرز عواملبخش  ينا در .دنشدت كاهش ده به
 از آن در  يو مشكالت ناش يالملل ينب يها يمرفع تحر

  اعتبار و انتقال وجه  يشخصوص گشا
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 يرانبا ا ياقتصاد يها يتكشورها به انجام فعال يلتما يزانم يشافزا  
 از  يواردات برخ يبرا يفرهنگ يكاهش زمان اخذ مجوزها

  يو اجتماع يفرهنگ يكاالها

  امانهدر كل س يروكراسوو ب يچيدگيكاهش پ .9ـ4

در روند صدور مجوزها و مدارك الزم  يچيدهپ يها بوروكراسي
شده است كه  يكاال همواره باعث بروز مشكالت يصجهت ترخ

بر  و زمان يچيدهپ يها يكاغذباز. ر را به دنبال داردرسوب كاال در بناد
شود و رسوب كاال در بنادر  يكاال م يصشدن روند ترخ باعث طوالني

  :اند شده يفتعر يرز عوامل يدهپد ينا يبررس براي .را دوچندان كند
 يگمرك يندر قوان يتوجود شفاف  
 يادار هاي يروكراسوو ب يكاهش كاغذ باز  
 يصترخ ينهمختلف كه در زم هاي رگانا ينب يهمكار يشافزا 

  .كاال نقش دارند
 ها در امور مربوط به صادرات و واردات يكار يكاهش مواز  

   يو اجتماع ياييمشكالت جغراف .10ـ4

تواند مربوط به  يرسوب كاال در كشور م يلاز دال بخشي
رسد  ينظر م هرچند به. كشور باشد ياييو جغراف ياجتماع يلمسا

يف عوامل اما با تعر است، در رسوب كاال كم بخش ينكه سهم ا
  :آن پرداخت يتوان به بررس يم يرز
 در فصول سرما يژهو هكشور ب يكبهبود روند تراف  
 يوعحوادث ناگوار و ش يل،نشده مانند س ينيب يشنقش عوامل پ 

   .دنشو ميگمرك و بنادر  يدر روند كار يليكه باعث تعط يماريب
 و اعتصابات كه باعث  يجتماعاز هرگونه مشكالت ا يريجلوگ

  .گمرك شود يدر روند كار يربروز تاخ
 ياسيس يلدال واردات به كشور به يحجم ناگهان يشاز افزا يريجلوگ  
 يدر كشور و بهبود ساعات كار يرسم يالتتعط يزانكاهش م 

  كارمندان گمرك و بنادر

  نامه يابي و ارائه پرسش نمونه .5

نامه  تحقيق از يك پرسشبراي انجام تحقيق ميداني در اين 
سواالت آن . است ]1-9[استفاده شده است كه مبناي امتيازدهي آن 

از . دربرگيرنده عوامل و زيرعوامل عنوان شده در بخش قبل هستند

مصاحبه شوندگان در اين تحقيق خواسته شده است كه نظر خود را 
ه در مورد هريك از عوامل و زيرعوامل با انتخاب گزينه مورد نظر ك

ارائه گرديده است، اعالم دارند و در نهايت با توجه به  2از جدول 
  .متوسط امتياز زير عوامل، امتياز عوامل اصلي محاسبه شده است

  ها در پاسخ نامه امتياز اختصاص يافته به هريك از گزينه ـ2 جدول
  اهميت كامال بي  كم اهميت  متوسط  مهم  كامال مهم  ها گزينه

  1  3  5  7  9  امتياز
            

در اين تحقيق با توجه به وسعت زياد جامعه آماري و با توجه 
به وجود دو ناوگان دريايي در شمال و جنوب ايران، براي استفاده 
از نظر متخصصين در زمينه امتيازدهي به عوامل و زير عوامل، يك 

ي آماري متشكل از مديران رده هاي مياني و كارشناسان  جامعه
ري و كارمندان و كارشناسان گمرك در بنادر امور بندري و كانتين

شهيد رجايي، چابهار و انزلي، مديران و كارشناسان فعال در 
سازمان بنادر و دريانوردي تهران و شركت كشتيراني بنياد، چندين 
شركت حمل و نقل و ترخيص كاال و همچنين تعدادي از 

د و ي آماري و تعدا جامعه. صاحبان كاال در نظر گرفته شده است
  . بيان شده است 3ها در جدول  نرخ برگشت پرسش نامه

  هاي تحقيق نامه اصالعات مربوط به پرسش ـ3جدول 
تنوع توزيع 

  ها نامه پرسش

مديران و 
معاونين بنادر 

  و گمرك

كارشناسان 
شاغل در 

  بنادر و گمرك

افراد 
  اكادميك

صاحبان 
  كاال

پرسنل 
هاي  شركت

  بازرگاني دريايي
اي ه نامه درصد پرسش

  %5/7  %25  %10  %5/27  %30  ارائه شده

  .باشد مي% 85نامه  آوري شد و نرخ بازگشت پرسش عدد آن جمع 51باشد كه تعداد  عدد مي 60هاي ارائه شده  نامه تعداد كل پرسش

  ها يافته تحليل .6

  نامه اعتبار پرسش .1ـ6

نامه در اين تحقيق از ضريب آلفاي  براي سنجش اعتبار پرسش
  SPSSاين ضريب به كمك نرم افزار . ستفاده شده استكرونباخ ا

  .)4جدول ( به شرح زير محاسبه شد

  ها نامه نتايج محاسبات آزمون اعتبارسنجي پرسش ـ4جدول 

  آزمون انجام شده
Reliability Statistics  

No. of Items Cronbach's Alpha 
40 985/0 

  نتيجه آزمون
است، 72/0بيشتر از ) =985/0Alpha(ونباخ محاسبه شده با توجه به اينكه ضريب آلفاي كر

نامه پژوهش در حد قابل قبولي است توان نتيجه گرفت كه قابليت اعتماد پرسش مي
)Cronbach،1951(  
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  تعيين وزن عوامل .2ـ6

نامه طرح شده كه در آن مطابق جدول  با توجه به نوع پرسش
، پس از دريافت گيرد ها امتيازي تعلق مي به هريك از گزينه 2

نظرات افراد مصاحبه شونده امتياز متوسط هريك از زيرعوامل از 
دست  طريق گرفتن ميانگين امتيازات داده شده به هر سوال به

صورت تفصيلي مراحل محاسبه امتياز  به 2و  1هاي  رابطه. آيد مي
  .دهد هر سوال را نشان مي

تعداد ([ + ] )9( × )مهمكامال هاي  تعداد پاسخ([= امتياز هر سوال
  +] )7( × )هاي مهم پاسخ

 )هاي كم اهميت تعداد پاسخ([+  ])5( ×هاي متوسط تعداد پاسخ([
  )1(            ])1( ×) اهميت بي هاي كامال تعداد پاسخ([+ ] )3( ×

تعداد افراد /سوال امتياز هر(=  امتياز متوسط هر سوال
  )2(                                                        )شونده مصاحبه

پس از محاسبه امتياز هر زير عوامل، امتياز نهايي هر عوامل 
دست  نتايج به. اصلي برابر با متوسط امتياز زيرعوامل خواهد بود

  .نشان داده شده است 5نامه در جدول  مده از پرسشآ

  ـ نظرات افراد مورد مصاحبه در مورد اهميت عوامل اصلي در كاهش رسوب كاال5جدول 
  سواالت  امتياز  انحراف از معيار

75/1 
85/1 
70/1 
68/1  

 
92/1 
02/2 
75/1 
97/1 
03/2 
12/2 

32/7 
05/7  
98/6  
32/6  

  
04/6  
83/5  
73/5  
71/5  
48/5  
61/4  

 لكرد گمركعم
 نقش صاحبان كاال در ترخيص كاالي خود

 ي حمل و نقل كشور سامانه
بهبود در روند صدور مجوزهاي مورد نياز جهت ترخيص كاال

 هاي مربوطه توسط ارگان
 كاهش پيچيدگي و بروكراسي در كل سامانه

 هاي فني زيرساخت
 بهبود در عملكرد نيروي انساني بنادر و گمرك

 رساني ي يكپارچه اطالع مانهمندي از يك سا بهره
 مشكالت سياسي

 مشكالت جغرافيايي و اجتماعي

      

  .نشان داده شده است 1در نمودار  5نتايج حاصل از جدول 

  گيري نتيجه .7

رقابت در سطح جهاني براي كسب سهم بيشتري از بازار و 
همچنين كمك به صنايع داخل كشور در جهت رقابت با رقباي 

ي همه جانبه در صنعت حمل و  نياز به توسعهالمللي خود،  بين
تواند در  بهبود عملكرد داخلي بنادر مي. نقل دريايي كشور دارد

نتايج حاصل از اين تحقيق . اين راستا بسيار حائز اهميت باشد
هاي مختلف در زمينه واردات و  دهد كه تمامي قسمت نشان مي

نقش دارند  صادرات كاال در كشور در كاهش رسوب كاال در بنادر
توانند در كاهش رسوب كاال در  و با ايفاي بهتر نقش خود مي

ي  در اين راستا سه عامل عملكرد گمرك، سامانه. بنادر موثر باشند
حمل و نقل كشور و نقش صاحبان كاال در ترخيص كاالي خود 

ي آن است كه  اند و اين نشان دهنده بيشترين امتياز را كسب كرده
كاهش رسوب كاال و كانتينر در بنادر ايران  بيشترين نقش را در

هاي  توانند داشته باشند و ساير عوامل نيز با توجه به امتياز مي
ي اهميت در كاهش  هاي بعدي از نظر درجه محاسبه شده در رتبه

  . گيرند رسوب كاال و كانتينر در بنادر ايران قرار مي

  

  ي موثر در كاهش رسوب كاالـ امتياز اختصاص يافته به ده عامل اصل1نمودار 

دست آمده، راهبردها و پيشنهادات ذير در  با توجه به نتايج به
  :گردند ارتباط با كاهش رسوب كاال مطرح مي

 بنادر از كاال خروج عدم صورت در سنگين هاي جريمه اعمال 
 كاال صاحبان توسط

 هاي الكترونيكي و كاهش ميزان كاغذ بازي  استفاده از سامانه
 ها در روند ترخيص كاال كاري موازي اداري و

  ايجاد ثبات نسبي در بازار و جلوگيري از نوسانات شديد كه
 .شود باعث باالرفتن ناگهاني تقاضا در كشور مي

 اي در جهت افزايش كارايي  هاي دوره استفاده از آموزش
 كارمندان و اپراتورهاي شاغل در بنادر و گمرك

 هاي مختلف در  گانافزايش هماهنگي و همكاري بهتر ار
 جهت صدور مجوز براي ترخيص كاال

 هاى اضافى اظهارنامه حذف نسخه 
  ترخيص كاال مراحلسرعت الزم در  افزايش 
 صدور پروانه گمركى با استفاده از رايانه 
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 صدور پروانه درگيرى از يك فرم نمونه و واحد  بهره 
 خارجيهاى تجارت  سازمان سايربا  مناسب برقرارى ارتباط 
 واردكنندگان و صادركنندگان برايمناسب  تسهيالت ادايج 
 كاركرد شبانه روزي گمرك 
  آموزش بهتر كارمندان و شاغلين به منظور تسلط بر قوانين

 گمركي
 هاي پيچيده كاهش كاغذ بازي و بروكراسي 
 هاي انبارداري كشور بهبود هزينه  
 ها با صاحبان كاال در گشايش اعتبار بهبود همكاري بانك 
  انبارهاي تخصصي در نقاط مختلف كشورايجاد 
 هاي مناسب به صاحبان كاال در صورت ترخيص  اعمال تشويق

 به موقع كاال
 هاي متخصص جهت انتقال كاال  گيري از نيروها و شركت بهره  
 ها و لوكوموتيوها در كشور افزايش تعداد كاميون  
  اي و ريلي جاده(استفاده از حمل و نقل تركيبي( 
 ي حمل و نقل در جهت تشويق صاحبان ها بهبود تعرفه

 ها كاميون
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