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 چکیده
« مقاومتی اقتصاد اهداف به نیل راستای در دریامحور اقتصاد توسعه راهکارهای ارائه»پژوهش حاضر با هدف 

ران، ای اسالمی جمهوری تهدیدهای و هافرصت ها،ضعف ها،تاست تا با توجه به قوبه انجام رسیده و کوشیده 
 تجارت توسعهدو بخش در دریامحور  اقتصاد توسعه راهکارهایو نظرات خبرگان،  منتخب کشورهای تجارب

آوری جمع یای و پیمایشدریایی ارائه گردد. در این راستا، اطالعات به دو روش کتابخانه صنایع دریایی و توسعه
 شدهآوریهای جمعهای مربوطه تشکیل شده است. دادهصاحبنظران شاغل در سازمانرا گردیده و جامعه آماری 

 صاداقت توسعهقرار گرفته و راهکارهای  تحلیل بنیاد و آزمون فریدمن مورد تجزیه واز روش داده استفاده با
و صنایع  دریایی سازی، شیالت، گردشگریصنایع کشتیدریایی، بنادر،  ونقلدریامحور در شش زیربخش حمل

 فراساحل شناسایی و به ترتیب اولویت ارائه شده است. 
 هایآموزش ارائه( 1دریامحور عبارتند از:  اقتصاد توسعهترین راهکارهای کلی نتایج نشان داده است که مهم

 مدیریت یک ( ایجاد2 ؛دانشجویان و زانآمودانش به مختلف تحصیلی مقاطع در دریایی هایفعالیت با مرتبط
 کشورهای با تعامل ( افزایش3 ؛دریایی مختلف هایبخش برای متمرکز گذاریسیاست جهت دولت در متمرکز
 هایفعالیت توسعه و ( ایجاد4 ا؛دری با مرتبط مختلف هایبخش در آنان هایظرفیت از استفاده جهت منطقه
 جهت هادانشگاه با دریایی صنایع مستمر ارتباط ( تقویت5 ؛دریا حوزه با مرتبط تخصصی-علمی هایانجمن
ایی و دری تجارت ها. همچنین، راهکارهای توسعهدانشگاه به صنعت آموزش و تحقیقاتی هاینیازمندی انتقال
 های مربوطه ارائه شده است.صنایع دریایی در قالب زیربخش توسعه
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 . مقدمه1
 ستایو س یریزاز منافع آن مستلزم عزم ملی، برنامه یمنددریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره

اسالمی ایران با  یمرتبط با آن خواهد بود. جمهور یها و نهادهاجانبه دستگاههمه یو هماهنگ حیصح یگذار
خزر  یعمان و دریا یفارس، دریا جیدر کنار خل یریخط ساحلی و قرارگ لومتریک 5800از حدود  یبرخوردار

فنی و سرمایه  یهاو با سابقه حضور تاریخی در عرصه دریا، توانمندی شودییک کشور دریایی محسوب م
ممتاز، منابع  کیتیوپلژئ تیرا بر پایه توسعه دریایی بنا کند. موقع یاساس توسعه اقتصاد تواندیانسانی غنی م

آزاد  یاهو دسترسی به آب ایجنوب در منطقه جنوب غرب آس-شمال یدورکر در ایجادغنی، نقش آفرینی  یانرژ
وجه ت ن،یقرار دارد. همچن رانیا یاسالم یجمهور اریاست که به واسطه دریا در اخت هاییتیتنها بخشی از ظرف

و  یونقل، نظامحمل الت،یفراساحل، ش ،یسازیمتنوع از جمله کشت یهابه صنایع دریایی با توجه به حوزه
 یرشد و توسعه اقتصاد یهانهیزم تواندیصنعتی کشور م یهاحوزه ترینیبه عنوان یکی از راهبرد یگردشگر

 .(1395کشور را فراهم کند )وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
باط صاحب دریا ارت یها انکارناپذیر است. منافع کشورهادریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز کشور تیاهم

ها براساس این مشخصات دریایی آن استیدارد و در واقع، س هاآن یهایو توانمند هاازمندییبا ن یمیمستق
و  یاسیس ،یشود و اهداف اقتصادمی نییدر قالب راهبرد دریایی کشورها تب هااستی. این سردیگیشکل م
 رهاهمو یمناطق ساحل کپارچهی تیریمد نکهیبا وجود ادر جمهوری اسالمی ایران  .کندیدنبال مرا ها آننظامی 

 با توجه به نداشته است. یریگچشم شرفتیاما پ ؛بوده ایملی و منطقه گذاراناستیو س زانیرمورد توجه برنامه
عزم  نبود ،یاعتبارات کاف دارد که نبود بودجه و یمختلف لیموضوع دال نیمجلس ا یهاگزارش مرکز پژوهش

است که با  یدر حال نی. اشودیمحسوب م لیدال نیا جملهمؤثر از  یمسئوالن و نبود راهبردها نیدر ب یجد
-1399) رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یکلی برنامه ششم توسعه اقتصاد یهااستیابالغ س

نقش اقتصاد دریامحور به وضوح در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مشاهده  ،ی( توسط مقام معظم رهبر1395
کلی برنامه ششم توسعه به عنوان نسخه  یهااستیتوجه به مقوله دریا در س لزوممرتبط با  یبندها .شودیم

ها، تاننقش ملی در مناطق، اس نییکار و تع می( تقس19بند  اجرایی اقتصاد مقاومتی عمدتاً شامل موارد زیر است:
افزایش  نظورکلی مربوطه به م یهااستینواحی، سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب س

( توسعه اقتصاد 21بند  ؛ییافته و روستایدر مناطق کمتر توسعه یگذارثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه دیتول
دریایی و  ی( توسعه بازارها23بند  بر سواحل مکران؛ دیخرمشهر با تأک-دریایی جنوب کشور در محور چابهار

صنعتی )از  یراهبرد یهابه حوزه یده( اولویت28بند  ت؛یمز یدارا یهانهیدر زم یایجاد مناطق مهم اقتصاد
هوافضا،  اطالعات و ارتباطات، یساختمان، فناور شرفته،یونقل، مواد پحمل می،یصنایع نفت، گاز، پتروش لیقب

با توجه به نقش اقتصاد دریامحور  ها.در آن شرفتهیپ یها( و افزایش ضریب نفوذ فناورییکشاورز دریا، آب و
پذبری جمهوری اسالمی ایران در برابر تواند آسیب، توسعه اقتصاد دریامحور میتحقق اهداف اقتصاد مقاومتیدر 

ها ها و ضعفغرب با شناسایی قوت های ناعادالنههای ناعادالنه غرب را کاهش دهد. مقابله با تحریمتحریم
شود که تحقیق حاضر، این موضوع را در سطح ها و تهدیدها )محیط خارجی( میسر می)محیط داخلی( و فرصت
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عه توس یهکارهاراارائه ، پژوهش حاضر به صنایع دریایی و تجارت دریایی مورد بررسی قرار داده است. در واقع
 .پردازدیم یبه اهداف اقتصاد مقاومت لین یدر راستاتجارت دریایی( )صنایع دریایی و  امحوریاقتصاد در

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش . 2
 . مبانی نظری پژوهش2-1

 امحوریاقتصاد در مفهوم. 2-1-1
قیم دهد و به صورت مستقیم یا غیرمستهای اقتصادی که در یک منطقه ساحلی رخ میبه مجموعه کلیه فعالیت

های اقتصادی که (. فعالیت2008، 1گویند )کیلداوناشی از آن وابسته است، اقتصاد دریامحور میبه دریا و منابع 
هستند یا  کنند و به دریا متکیبه صورت مستقیم یا غیرمستقیم از دریا به عنوان داده یا مواد اولیه استفاده می

(. 2003، 2شوند )کولگاندریامحور محسوب میاز نظر جغرافیایی در سطح دریا یا زیر دریا قرار دارند، جزء اقتصاد 
، ونقل دریایی، ساخت و تعمیر کشتیهای متنوعی شامل حملتوان اقتصاد دریامحور را به حوزهبه طور کلی، می

مواد و تجهیزات، گردشگری دریایی، شیالت و  تأمینهای تجدیدپذیر، امور دفاعی، صنایع فراساحل، انرژی
 3(. بر اساس گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه1397)سیف و همکاران، صنایع وابسته تقسیم کرد 

)نفت و  سازی، نفت و گاز ساحلیهای دریایی در حال تغییر از صیادی، کشتیرانی، بنادر، کشتی(، فعالیت2016)
ی عمیق و هاپروری دریایی، نفت و گاز در آبعمق(، گردشگری دریایی و ... به سمت آبزیهای کمگاز در آب

دریایی، محصوالت و خدمات دریایی با فناوری ی تجدیدپذیر دریایی، بیوتکنولوژی هابسیار عمیق، انرژی
 هزار دو حدود جنوب، و شمال در طوالنی سواحل داشتن با باشد. ایرانهای نوظهور( میپیشرفته و ... )فعالیت

 و دریا صاداقت به تواند نمی که است کشورهایی جمله از گاز، و نفت غنی منابع و آبی مرز کیلومتر هشتصد و
. است گرفته رارق تنگاتنگ ارتباط در ملی اقتصاد و امنیت با صنایع این که چرا باشد، تفاوت بی دریایی صنایع
 و صادرات درصد 90 ( حمل1: دانست زیر عوامل از ناشی توانمی را ایران در دریایی صنایع اهمیت کلی بطور

 مسافر ( جابجایی3دریا،  طریق از کشور نفتی صادرات تمامی ( حمل2دریا،  طریق از کشور غیرنفتی واردات
 کشورهای با ارتباط ( توسعه4فارس،  خلیج جزایر به آب و کاال حمل و عربی کشورهای با کشور جنوبی بنادر بین

 ( استقالل5کشور،  برای آنها ارزی درآمد و کشتیرانی های شرکت جایگاه و کاال ترانزیت و خزر دریای حوزه
 هایکشتی فعالیت ( امکان6دریا،  طریق از کاال حمل ناوگان داشتن جهت به دریایی نقل و حمل بخش در

 نیاز و فارس خلیج در گاز و نفت گسترده های ( پروژه7المللی،  بین آبهای و ساحلی آبهای در کشور ماهیگیری
 سالهای طی البته کشور. آبی مرزهای از حراست و حفظ و امنیت تأمین( 8دریایی،  پشتیبانی و خدمات به آنها
 هندسینم اکنون و است شده نائل چشمگیری هایپیشرفت به ایران اسالمی جمهوری در دریایی صنایع اخیر

 سکوهای ساخت. نمایند تولید را دریایی تجهیزات و وسایل ترین پیچیده قادرند کشورمان عزیز کارشناسان و
 از هایی نمونه تنها نظامی و تجاری سنگین و سبک شناورهای انواع ساخت و دریایی های سازه نفتی،

                                                           
1 Kildow 
2 Colgan 
3 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 اختیار رد با ایران اسالمی جمهوری این بر عالوه. روند می شمار به صنعت از بخش این در ارزشمند پیشرفتهای
 بین رگانیباز مبادالت توسعه در را مؤثری نقش منطقه در صیادی و نفتکش تجاری ناوگان بزرگترین داشتن
 .نمایدمی ایفا المللی

 یدر اسناد باالدست امحوریتوسعه اقتصاد در. 2-1-2
 یاقتصاد مقاومت یکل یهااستیسالف( 

 ریامحورد اقتصاد نقش توسعه، ششم برنامه کلی هایسیاست درخصوص رهبری معظم مقام ابالغ به توجه با
 رد دریا مقوله به توجه لزوم با مرتبط بندهای. شااودمی مشاااهده وضااوح به مقاومتی اقتصاااد اهداف تحقق در

 است: رزی موارد شامل عمدتاً مقاومتی اقتصاد اجرایی نسخه عنوان به توسعه ششم برنامه کلی هایسیاست
سیم :19 بند ستان مناطق، در ملی نقش تعیین و کار تق  در آن الزامات رعایت با جزایر و سواحل و نواحی ها،ا

 رد گذاریساارمایه از دولت حمایت و ملی ثروت تولید افزایش منظور به مربوطه کلی هایساایاساات چارچوب
 روستایی. و یافتهتوسعه کمتر مناطق

 مکران. سواحل بر تأکید با خرمشهر چابهار محور در جنوب دریایی اقتصاد توسعه :21 بند
 دارای مزیت. هایزمینه در اقتصادی مهم مناطق ایجاد و دریایی بازارهای توسعه :23 بند
 وادم ونقل،حمل پتروشاایمی، گاز، نفت، صاانایع قبیل از) صاانعتی راهبردی هایحوزه به دادن اولویت :28 بند

 ذنفو ضااریب افزایش و( کشاااورزی و آب دریا، هوافضااا، ارتباطات، و اطالعات فناوری ساااختمان، پیشاارفته،
 .هاآن در پیشرفته هایفناوری
 اندازچشم سند اهداف به دستیابی و اقتصادی هایشاخص بهبود هدف با که مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست
شده  بالغا و تدوین گرا،برون و پیشرو زا،درون مولد، ساز،فرصت پذیر،انعطاف جهادی، رویکردی ساله، بابیست

 محصوالت ولیدت بر تأکید .توجه داشته باشندبه آن  گیرانتصمیم و مسئوالن باید تمام که است روشنی چراغ و
 و ورهاسایر کش به وابستگی کاهش پذیری،رقابت تقویت وری،بهره رشد اشتغال، افزایش راهبردی، خدمات و

ست هایمؤلفه ترینمهم زمره در صادرات افزایش ساس، همین بر. قرار دارد مقاومتی اقتصاد سیا  هلزوم توج ا
 .شودمی قلمداد هاسیاست این چارچوب در دریایی صنایع به

 1404انداز سند چشمب( 
شم سند چ ست 1404انداز افق هدف  صادی، اول جایگاه به یابید  و خاورمیانه منطقه در فناوری و علمی اقت

 و ونقلحمل توان ارتقای برای کمی گذاریغربی اساات. در بخش توسااعه اقتصاااد دریامحور، با هدف آساایای
صال در کاال ترانزیت ستح صال گاز و نفت بنادر، ا ستح  و شیالت هایفعالیت رونق و صید منابع از طبیعی و ا

 ترشمسافر، گس و کاال ونقلحمل تقاضای پوشش برای ساحلی هایسازه و شناور کشتی، صیادی، بر ساخت
صال با مرتبط هایفعالیت ستح سترش منابع ا ست.  هایفعالیت انرژی و گ شده ا سند رویشیالت تأکید  کرد 
 زادرون صورت به دریایی صنعت توسعه به نسبت به توسعه اقتصاد دریامحور شامل توجه 1404انداز افق چشم

صوالت تولید هدف با محورصادرات و ستاندارد با مح شش برای المللیبین ا ضای پو  رانزیتت و ونقلحمل تقا
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سب و کاال صادی ک سع به ونقل، توجهحمل بازار از سهم اقت  هدف با زادرون صورت به دریایی صنعت هتو
 با ازدرون صاااورت به دریایی صااانعت توساااعه به توجه انرژی، المللیبین بازار در اقتصاااادی منافع افزایش

سیل از گیریبهره سبی هایمزیت ای،منطقه هایپتان صادی ن سعه و اقت  ورتص به راهبردی هایفناوری تو
 ستفادها با شناور تقاضای پوشش برای محورواردات و زادرون صورت به دریایی صنعت توسعه به بومی و توجه

 صوالتمح سفارش جذابیت افزایش برای مالی تأمین الگوی یک ایجاد به داخلی است. توجه مهندسی توان از
 اختصاص با دریایی صنایع در فنی و علمی رشد برای فناوری محرک موتور توسعه به دریایی، توجه صنایع از

 سازیناسبمت برای مؤثر گمرکی قوانین به توجه دریایی و لزوم صنایع هایشرکت سالیانه اعتبارات از درصدی
برای توسعه اقتصاد  1404انداز اقداماتی هستند که در سند چشم و هابرنامه ،دریایی صنعت ارزش زنجیره با آن

 دریامحور عنوان شده است.

 ییایدر عیتوسعه صنا یبرنامه راهبردج( 
 و داخلی اوریفن و علمی توان بر با تمرکز کشور صنعت هایبخش تریناصلی از یکی عنوان به دریایی صنایع
 اندازبه چشم یابیدست در مهمی نقش تواندمی پذیری،رقابت افزایش المللی درجهتبین هایهمکاری ایجاد
 به شورک دریایی صنعت اندازچشم آتی بازارهای موجود در شرایط به توجه با و اساس این بر. نماید ایفا کشور
 بود: زیرخواهد شرح

تکیه  با اناطمین قابل و پذیررقابت صنعتی ایران، جمهوری اسالمی دریایی صنایع متعال، خداوند به اتکال با»
 طریق زا المللیبین بازار جذب و داخلی حداکثری نیازهای و پایدار تأمین جهت در داخلی توانمندی و دانش بر

 نیروی ارتمه و دانش ارتقای وسیله به سکوهای دریایی و شناور ساخت برای ایمنطقه پایگاه به تبدیل شدن
 المللیینب هایهمکاری از استفاده و بخش خصوصی سازیفعال تجهیزات، و مواد تأمین زنجیره انسانی، توسعه

 «.بود خواهد
افزایش  -1هستند:  اهمیت حائز زیر اهداف کالن کشور، اییدری صنایع برای شدهتدوین اندازچشم راستای در

 درصد کسب -2های دریایی، سازه و شناورها پذیری و کسب سهم حداکثری از بازار ساخت و تعمیررقابت
 توسعه -4انسانی،  نیروی باالی وریبهره -3دریایی،  سکوهای و شناورها تجهیزات و مواد تأمین حداکثری

 ه راهبردازطریق ن ذکرشده، چهارگانه محور. اهدافدانش صنایع و بنیاندانش اقتصاد بر مبتنی دریایی صنایع
 کشور، دریایی صنعت اهرمی نقاط قرار دادن هدف با راهبردها این. شد خواهد محقق 1404افق  تا شدهانتخاب

 و تقویت به هم راهبردها این در که سعی گردیده همچنین. شد خواهند دریایی صنعت رشد و توسعه باعث
 .گردد توجه تولید از حمایت به هم و تقاضا جذب

 امحوریاقتصاد در یهاحوزه. 2-1-3
 ییایدر یبخش گردشگرالف( 

های صنعت گردشگری است. ایران به لحاظ داشتن منابع طبیعی ترین زیرشاخهگردشگری دریایی یکی از مهم
شور اول جهان قرار  شگری در ردیف پنج ک سه نقطه آبی ما  دارد. دریای خزر،گرد خلیج فارس و دریای عمان 
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هستند و کمترین کشوری چنین موقعیتی دارد. گردشگری دریامحور به لحاظ اقتصادی و فرهنگی میدان عمل 
سیعی دارد و تابعی از کمیت و کیفیت جاذبه ساحلو شگری دریامحور )ماهیگیری تفریحی،  سازی، های گرد

گیاهی و ...( است. بخشی از نقاط جغرافیایی خلیج فارس )مخصوصاً -آبی، اکوسیستم آبیها و تفریحات ورزش
ها و اماکن جذاب گردشگری کیش و قشم( به لحاظ آثار تاریخی متعدد، سواحل دریایی خزر به لحاظ تفرجگاه

شتغال سبی برای ا سیل منا صی پتان شیالت و غوا سواحل دریای عمان به لحاظ  ی از طریق زایی و درآمدزایو 
ساحلی و  سعه در مناطق  شد و تو شگری به راهبردی برای ر ضر، گرد شگری دارند. در حال حا صنعت گرد

های محیطی منحصربفرد تبدیل شده است. گردشگری دریایی فرصتهای فرهنگی و زیستدریایی با ویژگی
(. به طور 2017، 1و همکاران دهد )گوای را افزایش میکند و تولید ناخالص منطقهشغلی جدیدی را فراهم می

های دریایی و ساااحلی، گردشااگری های تفریحی و ساارگرمی گردشااگران در محیطکلی، به مجموعه فعالیت
شگری می2015، 2شود )بیگز و همکاراندریایی گفته می شگری دریایی نوعی از گرد شد که کامالً به (. گرد با

سدریا و محیط ردشگری های گی نیست. در واقع، فعالیتمعیار این وابستگت، اما آب تنها زیست دریا وابسته ا
های آن معموالً در خشکی وجود دارند شوند، اما بسیاری از امکانات و زیرساختدریایی غالباً در دریا انجام می

شگری از مهم2016، 3)پاپاجورجیو سوب میترین فعالیت(. گرد ساحلی مح صادی در مناطق  شود و های اقت
الیی در اقتصاد جهانی دارد، به نحوی که گردشگری دریایی یکی از منابع اصلی درآمد خارجی سرعت رشد با

 (.2018، 4توسعه است )گاسلینگ و همکارانبسیاری از کشورهای درحال

 ب( بخش شیالت
های های شمال و جنوب ایران و همچنین، توسعه صنعت پرورش ماهی در آبوجود ذخایر غنی آبزیان در آب

انداز روشاانی را در المللی و صاانایع وابسااته به آن، چشاامهای بینبرداری از آبزیان در آبو امکان بهرهداخلی 
های گذشته )مخصوصاً از دهه بخش شیالت فراهم کرده است. در ایران پیشرفت چشمگیر شیالت طی سال

ازی ها یا بازسیرها و رودخانهها، مخازن پشت سدها، آبگبه بعد( قابلیت پرورش آبزیان و استعداد دریاچه 1370
ها و همچنین، امکان اسااتحصااال حجم های ساااحلی از طریق رهاسااازی بچه ماهی در آنذخایر دریاها و آب

شد. یکیزیادی از ماهیان هر یک به نوبه خود می شیالت مؤثر با سعه بخش   ازهاینی ترینمهم از تواند در تو
 ذایغ تأمین در آبزیان که مهمی سااهم دلیل به تنها نه شاایالت اهمیت و اساات غذایی منابع تأمین امروزی،
صرفی ستم پایداری در که مهمی نقش دلیل به بلکه دارند، جامعه م سی  در ایزایندهف طور به کنند،می ایفا اکو

 بحران آبی، منابع از برداریبهره در فراوان هایمحدودیت به توجه با حاضاار، حال در. اساات گسااترش حال
 ورهاکشاا اغلب در صاایادی هایفعالیت با آن جایگزینی و قفس در ماهی پرورش توسااعه به توجه...  و آبیکم

ست کرده رشد جهان در سرعت به گذشته دهه رد قفس در پروریآبزی و شده آغاز  اب مقایسه در باال تولید. ا

                                                           
1 Guo et al. 
2 Biggs et al. 
3 Papageorgiou 
4 Gössling et al. 
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شی، هایسامانه سایر صادی و تولید هایهزینه کاهش پرور  و هاگونه تنوع مدیریت، سهولت طرح، بودن اقت
 از.. . و بازار نیاز با متناسااب اختیاری برداشاات امکان جداگانه، هایقفس در مختلف هایگونه پرورش امکان
 (.1397 همکاران، و سیف) است آبزیان پرورش هایروش سایر به نسبت قفس در ماهی پرورش مزایای جمله

 ج( بخش صنایع فراساحل
های شده در آبعمق خلیج فارس است. تعداد سکوهای نصبهای کمفراساحل ایران در آبهای بیشتر فعالیت

شناور در دریایی خزر و پنج سکو در خلیج فارس است. این سکوها برای اکتشاف و عمیق یک سکوی نیمه
وم زانداز در خصوص لهای نفتی کاربرد دارند. صنایع فراساحل در تحقق اهداف سند چشماستخراج فعالیت

درصد تولید نفت  20تواند نقش اساسی ایفا کند. حدود توسعه دریامحور و نگاه راهبردی به مناطق دریایی می
گرفته نشان هزار بشکه در روز مربوط به صنایع فراساحل است. برآوردهای صورت 800ایران تقریباً معادل 

درصد از میادین نفتی و گازی  53گازی و درصد از میادین  17درصد از میادین نفتی ) 26دهد که بیش از می
اند. با توجه به برداشت فزاینده کشورهای همسایه از جمله قطر از میادین نفتی مشترک ایران( در دریا واقع شده

شده در و گازی مشترک دریایی، توسعه صنایع فراساحل بیش از پیش ضروری است. تعداد سکوهای نصب
 120آپ و حدود شناور امیرکبیر(، پنج سکو از نوع جکخزر )سکوی نیمههای عمیق، یک سکو در دریای آب

شده کیلومتر است. آمار ارائه 1000عمق خلیج فارس بیش از های کمگذاری دریایی در آبجاکت است. لوله
ق های عمیعمق بوده و در خصوص آبهای کمدهد که بیشتر فعالیت صنایع فراساحل ایران در آبنشان می

برداری از منابع هیدروکربور و استفاده از آن در ابتدای راه است. با توجه به نقش مؤثر این صنعت در بهرههنوز 
این صنعت  هایزایی، باید تالش بیشتری برای رفع چالشدر رشد و شکوفایی دیگر صنایع، ارز آوری و اشتغال

ا شود که بزرگترین میدان گازی دنبان میانجام شود. اهمیت استراتژیک صنایع فراساحل در ایران زمانی نمای
درصد ذخایر گازی مشترک خاورمیانه است. در دریای خزر هم  50یعنی پارس جنوبی بین ایران و قطر معادل 

ه، ها توسط کشورهای همسایبا توجه به حضور فعال کشورهای همسایه و روند افزایش برداشت نفت از این حوزه
برداری از صنایع نفت و گاز ضرورتی انکارناپذیر است. به دلیل وجود ع در بهرهمحوریت صنایع فراساحل و تسری

های اکتشاف در راستای استخراج نفت و گاز از ذخایر گسترده هیدروکربوری در بستر دریاها، پیشرفت فناوری
 زهای عمیق و وجود میادین مشترک هیدروکربوری، توسعه صنایع فراساحل در دستور کار بسیاری اآب

 (.1397کشورهای پیشرفته قرار گرفته است )سیف و همکاران، 

 د( بخش بنادر
ها در کنار خشکی برای بارگیری و تخلیه محموله قرار بندر یک منطقه جغرافیایی است که در آن، کشتی

و از  ایدر به طرف مشرف کیاست که از  ییروستا ای یشهر ستیمحل ز بندر(. 2008، 1گیرند )استاپفوردمی
 رش،یپذی راب یمشخص تیقابلی، و روساخت یرساختیز تیظرف است و با توجه به یمشرف به خشک ریگطرف د
 ، یکی ازو مسافر کاال ییجابجا دیبندر از د(. 1396دارد )توماج و همکاران، ها کاال یریو بارگ هیتخل ،انتقال

                                                           
1 Stopford 
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گیرد یم برونقل را در حمل یهاتیاز فعال یاگسترده فیونقل است و طحمل یسراسر رهیزنجی اههحلق
ه شدهای نامشهود ملی هستند که از دو جهت برای بهای تمام(. بنادر از جمله دارایی1388)صفارزاده و همکاران، 

شده ساخته کاالهایآالت، نیمواد خام، قطعات، ماششده تمام متیبر ق ریتأث -1کاالهای داخلی اهمیت دارند: 
بر  ریتأث -2، روندمیبه کار  یخدمات داخل ارائه ای دیتول ندآیدر فر و شوندیای که وارد کشور مهساختمهین ای

 شوندیصادرات از کشور خارج م از طریقکه  یشده داخلکاالهای ساخته...  و ونقلانبارداری، حمل هاینهیهز
ونقل جنوب با توجه به نقاط قوت حمل-های خشکی و دریایی شمال(. ایجاد راه1391)جعفری و همکاران، 

ایران در حوزه دریایی شامل موارد زیر است: الف( سواحل طوالنی جنوب ایران از یک سو و امتیاز بالقوه سواحل 
آسیا  ایمنطقهای و برونمنطقهرونشمالی خلیج فارس و دریای عمان نسبت به سواحل جنوبی آن در تجارت د

ای شود. مرزهای طویل جغرافیایی با کشورهاروپا از سوی دیگر که مزیت نسبی بسیار مهمی محسوب می-و آسیا
منطقه از جمله آسیای میانه، غرب آسیا و جنوب آسیا که زمینه مساعدی را برای ایفای نقش برجسته بنادر ایران 

آورد و نقش بالقوه سامانه انبارش و توزیع را برای بنادر جنوبی ایران در سطح یای فراهم مدر تجارت منطقه
 ها و نقاط بالقوه و بالفعل بخشبرداری از فرصتریزی و بهرهکند. ب( برنامهای فراهم میمنطقهای و زیرمنطقه

های رهایی اقتصاد مینهتواند درآمد ارزی مناسبی را برای ایران فراهم آورد و زونقل دریایی میصنعت حمل
 آورد. نظام تجاری چندجانبه جدید در کنارمحصولی مبتنی بر نفت را به وجود میایران از تگناهای اقتصاد تک

زدایی و آزادسازی گسترده بازارها از یک طرف موجب تشدید رقابت و از طرف دیگر موجب عدم امکان مقررات
بی هایی که به نوعی مزیت نسر چنین شرایطی، فقط فعالیتحمایت از تولید ملی شده است. بدیهی است د

های ونقل دریایی از جمله فعالیتداشته باشند، امکان بقا در بازار را خواهند داشت. در این بین، صنعت حمل
یت ای، موقعهای تجاری منطقهمعدودی است که در سطح ملی و به لحاظ مزیت نسبی بالقوه و قلمرو در داالن

قل ونهای آتی اقتصاد ایران با ضوابط نظام تجاری جدیدی مواجه خواهد شد و حملارد. طبعاً در سالمناسبی د
ه، بارگیری های بندری )تخلیدریایی نقش مهمی در اقتصاد ملی پیدا خواهد کرد که توسعه صنعت بنادر و ترمینال

در  یمهم نقش هاکشور استیو س تیموقعبا توجه به  ترین اهداف آن خواهد بود. بنادرو انبارش کاال( از مهم
 یریبا توجه به قرارگند و در جمهوری اسالمی ایران، کنمی فایای درآمد ملافزایش و ی توسعه تجارت خارج

در  یبیونقل ترکحمل توسعهدر  یمهم بسیار بنادر نقش ی،المللنیمهم ب یدورهایکر ریدر مس زمانیعز میهن
 (.1396)توماج و همکاران،  دارندالملل نیتجارت ب

 سازیه( بخش صنایع کشتی
ست ضرورت نیاز برای د سبب  سازهبه  شتی و  ساخت و تعمیر ک  1370های دریایی، از دهه یابی به تکنولوژی 

های گذشته، عالوه بر توانایی طراحی و ساخت های گوناگونی در ایران صورت پذیرفته است. طی سالفعالیت
کش، های ماهیگیری، یدکما، تجارب ارزنده دیگری در ساااخت و تعمیر انواع کشااتیپیهای اقیانوسکشااتی

شتی ستانی و خدماتی در اندازهلندینگ کرافت، بارج، ک ست. های بیمار ست آمده ا سط به د های کوچک و متو
سیار مناسب از مزایای تر ست که به لحاظ قرارگیری در موقعیت جغرافیایی ب نزیتی اایران از جمله کشورهایی ا
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تواند از این مزایا در ونقل و ارتباطات مطمئن و کارآمد میمند اسااات و با گساااترش شااابکه حملخوبی بهره
صنعت  ستفاده کند.  ستراتژیک در منطقه به نحو مطلوب ا ستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت ا را

شمار می ستراتژیک به  صنایع ا شناورها یکی از  صنایع جانبی و می رود کهساخت و تعمیر  شد  تواند عامل ر
شتیزمینه صنایع ک شد.  صادی با صنعتی و اقت سعه  شی از حمایتسازی عالوه بر مزیتساز تو های های نا

کند و منجر به رونق بساایاری از صاانایع های شااغلی زیادی ایجاد میالمللی، فرصااتهای بینترانزیتی در آب
 (.1397شود )سیف و همکاران، داخلی می

 ونقل دریاییبخش حمل و(
نایع با و ص صنایع بین اتصال حلقه داخلی، اقتصاد حوزه در که است زیربنایی موضوعات ونقل از جملهحمل

عامالت ت تحقق عامل و جهانی اقتصاد با داخلی اقتصاد اتصال حلقه خارجی، تجارت حوزه در و کنندگانمصرف
( 2013، 2شدن )هافمن و کومار( و یکی از ارکان جهانی2012، 1جی و ویلمزمیرجهانی )ان عرصه در انسانی

 ،ایجاده هوایی، ونقلحمل بخش چهار به مسافر یا کاال انتقال نحوه منظر از ونقلحمل است. به طور کلی،
 ونقلحمل اما دارد، موضوعیت جهان کشورهای تمامی برای اول مورد سه. شودمی بندیتقسیم و دریایی ریلی

شده  بازارها فزاینده گسترش ساززمینه آبی مرزهای وجود. است آبی هایآبراه و آبی مرز وجود مستلزمدریایی 
 انجام دریایی ونقلحمل از استفاده با جهانی تجارت از بزرگی بخش ، به طوری که(2001، 3اسلیتمو) است
ها، مسیرهای آبی، دریایی یک سیستم متشکل از زیرساخت ونقل(. حمل2000، 4شود )میکائیلووا و کراسمی

قل، ونترین مزیت آن نسبت به سایر اشکال حملناوگان، تجهیزات، ناوبری و کارکنان مربوطه است و مهم
(. مطالعه سازمان بنادر و دریانوردی حاکی از آن است 1388باشد )صفارزاده و همکاران، صرفه اقتصادی آن می

کیلومتر خط ساحلی مربوط به جزایر و رودها دارد.  1095کیلومتر خط ساحلی سرزمینی اصلی و  4695که ایران 
های شمالی خلیج فارس و دریای عمان و همچنین، حاشیه جنوبی قرارگیری این مرزهای ساحلی در کرانه

. راهم کرده استالمللی را فونقل دریایی در تجارت بینمندی از فرصت حملدریای خزر در شمال، امکان بهره
ستان، های خوزهای گیالن، مازندران و گلستان با دسترسی به دریای خزر در شمال و استاندر حال حاضر، استان

های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، مناطقی بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با دسترسی به آب
کنند. یادآوری این نکته جارت فرامرزی را فراهم میونقل دریای برای تهستند که امکان استفاده از حمل

ضروری است که در سراسر جنوب ایران، از بندر چابهار در جنوب شرقی تا بندر خرمشهر در جنوب غربی، وجود 
ریایی ونقل دالمللی ایران در جنوب از طریق حملخط ساحلی باعث شده است تا بیشترین سهم تجارت بین

ونقل در تجارت حمل تیامروزه اهمویژگی نیازمند حمایت از بنادر و کشتیرانی است. میسر شود. البته این 
تجارت  ضروریاتاز  یکیبه  ییایدر ونقلحمل مخصوصاًو  یالمللنیونقل بکه حملنحوی  به ،است انکارناپذیر

                                                           
1 Ng & Wilmsmeier 
2 Hoffmann & Kumar 
3 Sletmo 
4 Michaelowa & Krause 
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شکل  طریق دریای از تجار یهاالونقل کاحمل یمبنا از کشورها بر یاریشده و اقتصاد بس لیتبدالملل نیب
 (.1396گرفته است )توماج و همکاران، 

 پژوهش نهیشیپ. 2-2
 هشپژو با همسو اندکی مطالعات تنها که شودمی مشخص پژوهش موضوع با مرتبط داخلی مطالعات مرور با

 ارهاش نکته چند به پژوهش این نوآوری هایجنبه به اشاره و داخلی مطالعات بندی جمع برای. هستند حاضر
 ادلیع مثال، عنوان به. باشندمی خاص حوزه یک به محدود گرفتهصورت مطالعات از تعدادی اینکه اول. شودمی

 توسعه راهبردهای ارائه به( 1391) همکاران و جعفری و ایران شیالت اقتصاد برای راهبردهایی ارائه به( 1398)
 رسای تجارب بررسی به شدهانجام مطالعات از تعدادی همچنین،. اندپرداخته دریامحور توسعه جهت در بنادر

 در( 1395) ورنامخواستی قاسمی و گرشعبه محمدزاده نمونه، برای. اندپراخته هاحوزه از برخی در کشورها
 بررسی ار بنادر توسعه زمینه در هاآن تجارب و مقایسه را امارات و ترکیه بنادر با ایران بنادر عملکرد ایمطالعه

 به( 1386) فالح نمونه، عنوان به. دارند تریکلی رویکرد گرفتهصورت مطالعات از برخی نهایت، در. اندکرده
 یک هب تا است کوشیده حاضر پژوهش در محقق وجود، این با. پرداخته است دریایی صنایع هایچالش بررسی

 و تجربی پیشینه نظری، مبانی از استفاده بر عالوه جامع، مطالعه یک عنوان به و نشود محدود خاص حوزه
 دریامحور اقتصاد گوناگون هایحوزه در خبرگان نظرات از دریامحور، اقتصاد حوزه در کشورها سایر تجارب
 .نماید اعتبارسنجی را اول مرحله از حاصل راهکارهای سپس، و استفاده

 ( خالصه مطالعات داخلی1جدول شماره )
 نتایج عنوان نویسنده/ نویسندگان

 (1398) یعادل
برای اقتصاد  ییراهبردها
 رانیا التیش

در حوزه  یعالوه بر ضرورت مطالعات اقتصادی اختصاص
دازی انچشم میوابسته، ترس عیپروری و صناو آبزی رییگیماه

بر  یمتک حیصح زییرمستلزم برنامه التیروشن از اقتصاد ش
قابت ر دار،یو اشتغال پا ینینفعان، توسعه کارآفرو ذی یخرد جمع

 .تاس ریبا حفظ توان ذخا انیمشتر تیسالم و رضا

گر و محمدزاده شعبه
 یورنامخواست یقاسم

(1395) 

 کینقش لجست یبررس
تجارت بنادر کشور  توسعه و

 ایدر اقتصاد در

فاده )است یانوردیتوسعه بنادر مستلزم اقدامات سازمان بنادر و در
مشارکت بخش  ،یو اقتصاد ییو امکانات اجرا ییاز توانا

 منابع( است. زیو تجه یخصوص

 (1395ملت و شاد )

با  امحوریتوسعه در
 ییایونقل درحمل تیمحور

ه ب یابیدست یبرا یراهکار
 داریپا یاقتصاد

از موانع مهم  یکیمناسب در بنادر  یهارساختیز جادیعدم ا
 است. ییایونقل درتوسعه حمل

 (1391و همکاران ) یجعفر
کشور راهبردی توسعه بنادر 

 امحوریمؤثر در توسعه در

خدمات  جادیباعث ا تواندیدر بنادر م یکیتوسعه مراکز لجست
انداز بنادر از بار یکاربر رییو بهبود عملکرد بنادر شود. تغ دیجد

است  دیمف یبرای اقتصاد مل یاز طرف یکیکاال به سکوی لجست
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 نتایج عنوان نویسنده/ نویسندگان

 جارتنقل و تودر شبکه حمل تیحفظ موقع طیشرا ،یو از طرف
یرا فراهم م امحوریاقتصادی در توسعه هاینهیزم ن،یو همچن

 .کند

 (1386) یسور
صنایع  -اقتصاد دریا 

 ی و رقابت جهانییدریا

 هماهنگ و یگذاراستیی فقدان سیدریا عیصنا تیعدم موفق
در  یسازیروند کشت یبوده است. بررس نهیزم نیدر ا ریفراگ

در مورد نقش صنعت  یدهنده تفاهم ملنشان شرویپ یکشورها
 یدر رشد صنعت کیصنعت استراتژ کیبه منزله  یسازیکشت

دارد و  یرفنامتعا یاستراتژ رانیدر ا یسازیدارد، اما روند کشت
 کامل است. یمستلزم بازنگر

 (1386فالح )
های صنایع دریایی و چالش

نگاهی به وضعیت این 
 صنعت در دریای خزر

ی ها، موانع بانکنگری وزارتخانهها، بخشیت پتانسیلعدم شناخ
و گمرکی و عدم هماهنگی متولیان از جمله موانع توسعه صنایع 

 دریایی هستند.

 منبع: نگارندگان پژوهش 

 ( خالصه مطالعات خارجی2جدول شماره )
 نتایج عنوان نویسنده/ نویسندگان

الملل دپارتمان تجارب بین
 1شمالیبریتانیا و ایرلند 

(2019) 

ارتقای جایگاه جهانی 
 بریتانیا در بخش دریا

و  یجهان یکسب سهم در بازارها یبرا ییایاز بخش در تیحما
یاستفاده از فناور ،ییایناوگان در یطیمحستیبهبود عملکرد ز

 یو بنادر، ارتقا هایخودکار در کشت یهاستمیو س یتالیجید یها
ت در ارائه خدما یریپذو رقابت ییایدر یو فن یعلم یهاتیقابل

 .است هافرصتاز  یریگالزمه بهره ییایدر

و  2اتاق بازرگانی و صنعت هند
 (2019) 3بنیاد کانراد آدینائر

اقتصاد آبی: اقدامات برتر 
جهانی برای هند و 
 کشورهای شریک

استراتژی اقتصاد آبی هند باید به سه موضوع توجه داشته باشد: 
 -2اقتصادی با توجه به توسعه پایدار، تعادل در رشد  -1

های خصوصی شامل دولت مرکزی، دولت-مشارکت دولتی
اتخاذ یک  -3محلی، جامعه تجاری، جامعه صنعتی و مردم، 

 رویکرد چندجانبه در جهت پوشش تمامی ذینفعان.

 4راجرسون و راجرسون
(2019) 

 نگر برایریزی آیندهبرنامه
اقتصاد آبی آفریقای جنوبی: 

شواهدی از گردشگری 
 ساحلی و دریایی

ترین ویژگی گردشگری ساحلی و توسعه فضایی نامساعد، مهم
دریایی است و توسعه گردشگری به دالیلی از جمله ضعف در 

 گذاری ناکام بوده است.جذب سرمایه

                                                           
1 Britain and Northern Ireland Department for International Trade 
2 Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) 
3 Konrad Adenauer Stiftung (KAS) 
4 Rogerson & Rogerson 
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 نتایج عنوان نویسنده/ نویسندگان

ران دبیرخانه کنفرانس وزی
 1یستز آفریقا در حیطه محیط

(2019) 

پیشبرد اقتصاد آبی 
محور( پایدار در )اقیانوس

 آفریقا

 گذاری برایکشورهای آفریقایی باید به فکر توسعه سرمایه
گذاری برای جذب تقویت اقتصاد اقیانوس و سیاست

بت ها، نسها و ظرفیتگذاری باشند و با تقویت زیرساختسرمایه
هایی نظیر امنیت دریایی و محافظت از سواحل به اولویت

یت بخش خصوصی در ایجاد مطمئن شوند. موضوع دوم، محور
های گیری از فرصتگذاری و بهرهمحیط مطلوب برای سرمایه

 اقتصاد اقیانوس است.

 (2018) 2تیگار و گارنینیگ
توسعه گردشگری دریایی و 

ساحلی مبتنی بر اقتصاد 
 آبی

ساحلی باید به شش عنصر  و دریایی در توسعه گردشگری
های وع فعالیتاندازهای طبیعی، تنها )کیفیت چشمجاذبه

 ها وها، فروشگاهگردشگری و ...(، امکانات )خدمات بانکی، هتل
ونقل عمومی(، منابع انسانی ها و حمل...(، دسترسی )کیفیت جاده

)کیفیت مهارت منابع انسانی، پاسخگویی به شکایات، کفایت 
منابع انسانی و ...(، تصویر ذهنی )کیفیت شرایط محیطی به 

ودگی هوا، آلودگی صوتی و ...( و قیمت لحاظ پاکیزگی، آل
 خدمات مربوطه توجه شود.

 (2017) یبانک جهان

: یاقتصاد آب لیپتانس
بلندمدت در  یایمزا شیافزا

از منابع  داریپا یبرداربهره
کوچک  ریجزا یبرا ییایدر

 یتوسعه و کشورهادرحال
 افتهیکمترتوسعه یساحل

است که منجر به  یفعل یچالش اول، غلبه بر روند اقتصاد
نابع م داریاستخراج ناپا لهیبه وس ییایمنابع در عیسر بیتخر

یو آلودگ یو ساحل ییایو مناظر در هاستگاهیز بیتخر ،ییایدر
 هیدر سرما یگذارهی. چالش دوم، سرماشودیم ییایدر یها

است.  امحوریاقتصاد در یایاز مزا یبرداربهره یبرا یانسان
 تیریمد ،ییایمنابع در یناکاف یابیچالش سوم، غلبه بر ارز

و  ینهاد ،یانسان تیظرف ،یایدر یهاتیو منفک فعال یبخش
 یو عدم اجرا یناکاف یزیربرنامه یابزارها ،یناکاف یفن

 است. ایمربوط به در یهاونیکنوانس

 (2016) 3کاراالمبوس
توسعه اقتصاد آبی به وسیله 

در سطوح ارزیابی بهتر 
 ایمحلی و منطقه

های دریایی توسعه اقتصاد دریایی مستلزم تعیین اولویت فعالیت
ن شدای در قالب استراتژی تخصصیمنطقه و محلی در سطوح

هوشمند است که شامل گردشگری ساحلی، خدمات غذایی و 
زیست و ونقل، نظارت بر محیطبهداشتی، انرژی، مواد خام، حمل

 ایی است.حفاظت از منطقه دری

سازمان غذا و کشاورزی ملل 
 (2016) 4متحد

ریزی فضایی دریایی برنامه
برای بهبود پایداری 

 پروریماهیگیری و آبزی

 و های ماهیگیریریزی فضایی دریایی در بخشموفقیت برنامه
پروری نیازمند هماهنگی و همکاری در سطوح محلی، آبزی

                                                           
1 Secretariat of the African Ministerial Conference on Environment 
2 Tegar & Gurning 
3 Charalambous 
4 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
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 نتایج عنوان نویسنده/ نویسندگان

ت ذینفعان عملی ای است و این توسعه تنها با مشارکمنطقه
 شود.می

 یی ملیایعلوم در کمیته
 (2015) 1ایاسترال

تحریک توسعه دریایی 
 اقتصاد آبی استرالیا

         ،تمرکز بر اقتصاد آبی پایدار در سیستم علوم دریایی -1
ایجاد و پشتیبانی از یک طرح دریایی ملی در راستای ارزیابی  -2

توسعه مطالعات ملی  -3های دریایی، و کمک به مدیریت شبکه
در خصوص اکوسیستم دریایی به منظور درک تأثیرات توسعه 

ایجاد  -4وهوایی، )شهری، صنعتی و کشاورزی( و تغییرات آب
بینی یشقابلیت پ شناسی ملی بایک سیستم مدلسازی اقیانوس

توسعه یک طرح علمی  -5مبتنی بر دانش صحیح و تفصیلی، 
ی گیراختصاصی و هماهنگ به منظور پشتیبانی از تصمیم

تقویت و توسعه سیستم یکپارچه  -6مسئوالن و صنایع دریایی، 
وهوایی و نظارت دریایی برای پشتیبانی از تحقیقات تغییرات آب

موزش و تحقیقات دریایی با توسعه آ -7های ساحلی، سیستم
های مالی کشتی تأمین -8توجه به نیازهای صنعت و دولت، 

 تحقیقات ملی برای استفاده کامل.

گروه مشاوره علمی 
 2های اقیانوس استرالیاسیاست

(2013) 

: علوم 2025ملت دریایی 
دریایی برای حمایت از 

 اقتصاد آبی استرالیا

در استرالیا شامل خطرات های اصلی توسعه اقتصاد دریا چالش
حاکمیتی، امنیتی و طبیعی، امنیت انرژی، امنیت غذایی، حفاظت 
از تنوع زیستی و سالمت اکوسیستم، مواجهه با تغییرات اقلیمی 

 و تخصیص بهینه منابع است.

 منبع: نگارندگان پژوهش

 شناسی پژوهش. روش3
 . نوع و روش پژوهش3-1

ضر مییافتهبا توجه به اینکه نتایج و  سعه های پژوهش حا سازمان تو سازمان بنادر و دریانوردی،  تواند برای 
صنایع دانش سعه فناوری و  ستاد تو شیالت،  سازمان  شتیتجارت،  صبنیان دریایی و مجتمع ک نایع سازی و 

ربوط به م فراساحل ایران مفید باشد، این پژوهش از نوع کاربردی است. از آنجا که در این تحقیق، ابتدا شرایط
جا شود، از نوع توصیفی است و از آنهای مختلف توصیف میکشور در حوزه اقتصاد دریامحور به تفکیک بخش

 تحلیلی است.-شود، روش این تحقیق توصیفیها در مقایسه با یکدیگر تحلیل میکه داده

 اطالعات یآورابزار جمع. 3-2
کتب، مقاالت،  ای )مراجعه بهقیق از روش کتابخانهآوری و تکمیل ادبیات تحدر پژوهش حاضر، برای جمع
های داخلی و خارجی( و برای شناسایی راهکارها از روش پیمایشی )مراجعه به گزارشات پژوهشی و وبسایت

                                                           
1 Australian National Marine Science Committee 
2 Oceans Policy Science Advisory Group (OPSAG) 
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بندی راهکارها از خبرگان و انجام مصاحبه( استفاده گردید. همچنین، برای اعتبارسنجی اطالعات و رتبه
رسشنامه تحقیق دو بخش دارد که بخش اول شامل سؤاالت مربوط به اطالعات پرسشنامه استفاده شد. پ

 بتجار تجربی، پیشینه نظری، مبانی از حاصل شناختی و بخش دوم شامل راهکارهای جامع و مانعجمعیت
ونقل دریایی، بنادر، صنایع های اقتصاد دریامحور )حملصاحبنظران به تفکیک زیربخش نظرات و کشورها
در پژوهش حاضر، برای سنجش روایی سازی، شیالت، گردشگری دریایی، صنایع فراساحل( است. کشتی

 رسشنامه از روایی محتوایی و صوری با استفاده از نظرات متخصصان و خبرگان استفاده شده است. همچنین،پ
 آلفای مونآز انجام از حاصل نتایج. است شده استفاده کرونباخ آلفای آزمون رسشنامه ازپپایایی  سنجش برای

امه پرسشن پایایی شرط پایایی برقرار است و آن، به توجه است و با شده گزارش (3شماره ) جدول در کرونباخ
 شود.تأیید می

 ( نتایج آزمون آلفای کرونباخ3جدول شماره )
 نتیجه ضریب هاگویه متغیرها

 تأیید پایایی 817/0 13 امحوریتوسعه اقتصاد در یکل یراهکارها

 تأیید پایایی 843/0 10 ییایونقل درمربوط به بخش حمل یراهکارها

 تأیید پایایی 787/0 7 بنادرمربوط به بخش  یراهکارها

 پایاییتأیید  909/0 6 یسازیکشت عیمربوط به بخش صنا یراهکارها

 تأیید پایایی 815/0 9 شیالتمربوط به بخش  یراهکارها

 تأیید پایایی 959/0 6 ییایدر یمربوط به بخش گردشگر یراهکارها

 تأیید پایایی 944/0 5 صنایع فراساحلمربوط به بخش  یراهکارها

 های پژوهشمنبع: یافته

 یجامعه و نمونه آمار. 3-3
صاحبنظران حوزه اقتصاد دریامحور شاغل در سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان جامعه آماری پژوهش حاضر از 

سازی و صنایع بنیان دریایی، مجتمع کشتیتوسعه تجارت، سازمان شیالت، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش
ه اهای بازرگانی با حداقل تحصیالت کارشناسی، حداقل جایگفراساحل ایران و مؤسسه مطالعات و پژوهش

گیری از روش سال سابقه خدمت در حوزه تخصصی تشکیل و برای نمونه 5خدمتی کارشناس و حداقل 
گیری قابل دسترس استفاده شده است. در این پژوهش برای تعیین اندازه نمونه آماری از فرمول کوکران نمونه

جامعه آماری با ویژگی  درصد( استفاده شده است. توضیح آنکه تعداد 10درصد )خطای  90در سطح اطمینان 
سال سابقه خدمت  5مد نظر محقق )حداقل تحصیالت کارشناسی، حداقل جایگاه خدمتی کارشناس و حداقل 

های نفر تعیین گردیده که در نهایت، با تالش و پیگیری 40نفر بوده و اندازه نمونه آماری  70در حوزه تخصصی( 
 پرسشنامه تکمیل شده است. 36فراوان، تعداد 
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 های پژوهشیافتهداده ها و  لیو تحل هیتجز. 4
 صاحبنظران از نظرات و کشورها تجارب تجربی، پیشینه نظری، مبانی از حاصل راهکارهایدر این پژوهش، 
کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استخراج شده است. بنیاد و در سه مرحله طریق روش داده

راهکارها در قالب پرسشنامه از صاحبنظران نظرخواهی گردید و با استفاده از همچنین، جهت اعتبار سنجی 
آزمون فریدمن  رتبه بندی شد. در این بخش قبل از پرداختن به آمار استنباطی، ابتدا ویژگی جمعیت شناختی 

 پاسخ دهندگان به پرسشنامه شرح می گردد.

 دهندگانپاسخ یشناختتیجمع یهایژگیو. 4-1
 سال و 50تا  45( بین %4/44دهندگان )نفر از پاسخ 16سال،  45تا  40( بین %1/36دهندگان )پاسخنفر از  13

 40دهندگان کمتر از اند و سن هیچ یک از پاسخسال سن داشته 50( بیشتر از %4/19دهندگان )نفر از پاسخ 7 
 سال نبوده است.

( %3/58دهندگان )نفر از پاسااخ 21الت ( کارشااناساای، تحصاای%8/27دهندگان )نفر از پاسااخ 10تحصاایالت 
 ( دکتری بوده است.%9/13دهندگان )نفر از پاسخ 5کارشناسی ارشد و تحصیالت 

( %2/22دهندگان )نفر از پاسخ 8خدمتی  بخش، جایگاه ( رئیس%7/16دهندگان )نفر از پاسخ 6خدمتی  جایگاه
 ( کارشناس بوده است.%1/61دهندگان )نفر از پاسخ 22خدمتی  کارشناس ارشد و جایگاه

سخ 7 سخ 5ونقل، ( در بخش حمل%4/19دهندگان )نفر از پا نفر  6( در بخش بنادر، %9/13دهندگان )نفر از پا
( در بخش شیالت، %8/27دهندگان )نفر از پاسخ 10سازی، ( در بخش صنایع کشتی%7/16دهندگان )از پاسخ

( در بخش %1/11دهندگان )نفر از پاسااخ 4گری دریایی و ( در بخش گردشاا%1/11دهندگان )نفر از پاسااخ 4
 اند.صنایع فراساحل تخصص داشته

دهندگان نفر از پاسااخ 15سااال، سااابقه خدمت  10( کمتر از %4/19دهندگان )نفر از پاسااخ 7سااابقه خدمت 
سابقه خدمت  15تا  10( بین 7/41%) سخ 11سال،  سابقه سال  20تا  15( بین %6/30دهندگان )نفر از پا و 

 سال بوده است. 20( بیشتر از %3/8دهندگان )نفر از پاسخ 3خدمت 

 امحوریتجارب کشورها در توسعه اقتصاد در. 4-2
با بررسی تجارب کشورهای برزیل، چین، دانمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، روسیه، هند، کره جنوبی، 

فلیپین، ویتنام، استرالیا و کانادا در خصوص توسعه اقتصاد دریا محور، سنگاپور، اندونزی، مالزی، امارات، آمریکا، 
آموزه های کلی و آموزه های بخشی )صنایع کشتی سازی، صنایع فراساحل، اسکله و بنادر، حمل و نقل دریایی( 

های هترین آموز( احصاء گردید. با توجه به نتایج حاصل از آن، مهم1هر یک از کشورها مطابق پیوست شماره )
گیرد که عبارت هستند بخش کلی قرار می 10دریامحور در  اقتصاد حوزه در منتخب کشورهای حاصل از تجارب

 توجه ،جغرافیایی هایمزیت به توجه، دریامحور توسعه پایداری به دریامحور )توجه توسعه استراتژی از: تدوین
 بخش مللیالبین رویکرد ؛دریامحور( توسعه استراتژی ارزیابی، دریایی ارزش زنجیره ایجاد، بومی هایویژگی به

، المللیبین هایهمکاری تقویت، جهانی استانداردهای به توجه، پیشرفته کشورهای تجربیات از دریایی )استفاده
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 هایهمکاری توسعه، همکاری هایشبکه ایجاد، مشترک هایگذاریسرمایه انجام، مشترک هایپروژه تعریف
، امحوردری توسعه به دولت دریامحور )تعهد توسعه از دولت حمایت؛ خارج( به مستعد دانشجویان ماعزا، چندجانبه
، ریایید بخش در شغلی هایحمایت، داخلی تولیدات و هاشرکت از حمایت، دولت هایگذاریسرمایه پیوستگی

، وسعهت استراتژی در دریایی بخش دریامحور )اولویت توسعه به جامعه اهتمام ؛تأثیر(بی اداری بروکراسی حذف
 بهبود ؛امعه(ج در دریایی آگاهی افزایش، جامعه در دریایی هایفعالیت ترویج، دریایی بخش نفع به قوانین وضع

 احداث ،دریایی هایکنسرسیوم تشکیل، دریایی تخصصی هایانجمن دریایی )تشکیل هایبخش همکاری
 مایتخصوصی )ح بخش فعاالنه مشارکت ؛دریایی( صنعتی هایخوشه تشکیل، دریایی صنعتی هایمجتمع
 وآورین ارتقای ؛خصوصی(-دولت همکاری تقویت، خصوصی گذاریسرمایه تشویق، خصوصی بخش از دولت

 اخلید هایدانشگاه همکاری، هادانشگاه با هاشرکت همکاری، انسانی نیروی آموزش توسعه )بهبود و تحقیق و
 انجام ،دریایی آموزشی مؤسسات در گذاریسرمایه، تحقیقاتی و فنی مراکز تأسیس، خارجی هایدانشگاه با

فناوری  انتقال و واردات به توجه ؛تحقیقاتی( هایبرنامه افزاییهم و هماهنگی، صنعت نیاز بر مبتنی تحقیق
 و بنادر تقویت ؛واردات( فناوری سطح به توجه، خارجی وکارهایکسب جذب، خارجی هایگذاریسرمایه )جذب
، یاییدر ناوگان در تنوع ایجاد، ونقلحمل ساختارهای دریایی )بهبود تجارت تقویت هدف نقل باوحمل توسعه

 و تقویت ؛هوشمند( هایسیستم از استفاده، بنادر هوشمندسازی به توجه، خارجی و داخلی بنادر زنجیره تشکیل
 هایعالیتف، داخلی هایشرکت مشترک فعالیت، تخصصی شناورهای ساخت بر دریامحور )تمرکز صنایع توسعه

 پشتیبانی(. و خدماتی

 در خصوص توسعه دریا محور صاحبنظران یراهکارها. 4-3
ستخراجی راهکارهای ( ارائه گردیده و سپس، در جدول شماره 4صاحبنظران در جدول شماره ) با مصاحبه از ا

 کشورها تلفیق شده است. تجارب تجربی و پیشینه نظری، مبانی از ( با راهکارهای حاصل5)
 صاحبنظران با مصاحبه از استخراجی راهکارهای( 4جدول شماره )

 شماره مصاحبه راهکار پیشنهادی

 7 - 3 ایدر حوزه در یدانش عموم یرتقاا

 4 - 3 ایآموزش در حوزه در تیفیو ک تیبهبود کم

 2 ینوآور یبرا یریپذسکیو توسعه و ر قیتحق یهاتیدر فعال یگذارهیسرما

 2 (ی)واردات فناور ایروز دن یهایانتقال فناور یبرا یزیربرنامه

 2 یداخل انیبندانش یهااز شرکت تیحما

 7 ییایدر نینو یهایاز انرژ یبرداربهرهی در جهت کاربرد یهاپژوهش شیو افزا ینظر یهاکاهش پژوهش

 7 - 3 هاآن ریبه منظور بهبود تصو یساحل یبه شهرها یبخشرونق

 3 یآب یهاپارک رینظ ییایدر یحیتفر یهارساختیتوسعه ز

 2 ییایدر شیپا یهابا استفاده از مدل هایتوانمند یینظارت هوشمند و شناسا

 4 فراساحل عیدر حوزه صنا یو توسعه ساخت شناور تخصص تیتقو

 7 از منابع مشترک یبرداربهره تیمنابع نفت و گاز با اولو تیریمد
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 شماره مصاحبه راهکار پیشنهادی

 2 یاتیمال یهاتیمعاف یاز جمله اعطا یداخل یهااز شرکت تیحما

 4 یخارج یهایگذارهیجذب سرما یبرا یاسیو س یاقتصاد تیامن جادیا

 1 یخارج یگذارهیجذب سرما

 2 کردن بنادر انیبنو دانش یحرکت به سمت هوشمندساز

 5 یادیو ص دیص داریتوسعه پا

 1 بلندمدت یتخاذ راهبردهاا

 8 - 5 در قفس یتوسعه پرورش ماه

 5 هیرویب یبرداراز بهره یریو جلوگ ییایمنابع در تیریمد

 5 یبه منابع آب هاندهیاز ورود آال یریجلوگ

 8 - 5 - 4 - 2 رتبطم یهابا سازمان یهمکار تیو تقو رمرتبطیغ یهااز دخالت سازمان یریبا جلوگ ینهاد تیفیک یارتقا

 8 ییایدر یهاسیتوسعه سرو

 8 بانیپشت یهاتیساخت سا

 8 اعتبار و بودجه صیتخص

 8 یاتیمال یهاتیمعاف یاعطا

 8 بهرهکم التیتسه یاعطا

 8 یبوم یانبوه بچه ماه دیتول

 8 - 5 یادیو ص یتخصص یو توسعه ساخت شناورها تیتقو

 8 ها(ها )قفسو توسعه ساخت سازه تیتقو

ه ب ییو هوا ینیزم یدسترس تیونقل در جهت تقوحمل یهارساختیو ز کیدر حوزه لجست یگذارهیسرما
 بنادر

1 

 6 یاصل گرانیباز نیارتباط ب یو برقرار یکیلجست رهیزنج فیتعر

 2 یبیونقل ترکتوجه به حمل

 های پژوهشمنبع: یافته

 شبخاز  یاستخراج یراهکارهاای با ی استخراجی از بخش کتابخانهراهکارها. تلفیق 4-4

 پیمایشی
راهکارهای به عنوان ( 5در جدول شماره )و بخش میدانی،  ایکتابخانه با تلفیق راهکارهای حاصل از بخش

، بنادر، ونقل دریاییگانه حملهای ششراهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور )به طور کلی و به تفکیک زیربخش
 آید:به دست می سازی، شیالت، گردشگری دریایی و صنایع فراساحل(صنایع کشتی

صاحبنظران نظرات و کشورها تجارب تجربی، پیشینه نظری، ( راهکارهای حاصل از مبانی5جدول شماره )  
 کلی توسعه اقتصاد دریامحور راهکارهای

 ییایدر یهاطرح یجهت تأمین مال ییایدر عیصندوق توسعه صنایی یا ایدر تخصصی بانکیک  جادیا 1

 های مختلف دریاییگذاری متمرکز برای بخشدر دولت جهت سیاستایجاد یک مدیریت متمرکز  2

 های آنانها و مهارتارتقای سطح کیفی کارکنان شاغل در بخش دریایی از طریق افزایش آموزش 3
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 کارکنان شاغل در بخش دریایی جهت جذب بیشتر کارکنان کیفی به این بخشارتقای معیشت  4

 بنیان فعال در حوزه دریادانشهای حمایت مالی از شرکت 5

 های عمومیگیری از ظرفیت رسانهیی مسئولین و مردم با بهرهایتوسعه فرهنگ در 6

 ها بانکی، گمرکی و مالیاتیقوگذاری در بخش دریا از طریق اعطای مشتشویق بخش خصوصی جهت سرمایه 7

 هاگاههای تحقیقاتی و آموزش صنعت به دانشنیازمندی ها جهت انتقالتقویت ارتباط مستمر صنایع دریایی با دانشگاه 8

 ییایدر یهامناقصات و پروژه ها،دیدر خرکشور  یداخل یهاتیبه ظرف ت دادنیواول 9

 مرتبط با حوزه دریا یتخصص-ی علمیهاانجمنهای ایجاد و توسعه فعالیت 10

 ی در زمینه فعالیت تخصصی شرکتالمللنیب یهانامهیاخذ گواههای دریایی به ملزم نمودن شرکت 11

 آموزان و دانشجویانهای دریایی در مقاطع تحصیلی مختلف به دانشهای مرتبط با فعالیتارائه آموزش 12

 های مختلف مرتبط با دریاهای آنان در بخشافزایش تعامل با کشورهای منطقه جهت استفاده از ظرفیت 13
 

 دریاییونقل بخش حمل توسعه راهکارهای

 ریاییونقل دسرعت پاسخگویی به نیازهای حمل شیافزا در جهت حجم تقاضا یمتنوع بر مبنا یاستفاده از شناورها 1

ه هایی کای به کشتیها و ارائه خدمات بیمهای تمام کشتیگر جهت پوشش بیمههای مقتدر بیمهایجاد شرکت 2
 کنندبیمه نمیهای ایران ها را در آبالمللی، آنهای بینشرکت

 فاقد بیمه هستند که های سرزمینی ایرانهای خارجی در آبای به کشتیارائه خدمات بیمه 3

 های دریای خزرو استفاده از ظرفیت خزر یایونقل کاال در درحمل توسعه 4

 های ایرانپایانههای تخلیه و بارگیری در گمرکات ایران جهت تشویق بازرگانان به استفاده از کاهش هزینه 5

 پذیریونقل به منظور افزایش قدرت رقابتهای روز جهت کاهش زمان و هزینه حملگیری از فناوریبهره 6

 ینریکانت یهایکشت یبرا فیو اعمال تخف نریاستفاده از کانت قیتشوهای روز جهت استفاده از فناوری 7

 ییایدرونقل حمل ی در بخشکارگزار یهاشرکت لیتشک لیتسه 8

 توسعه شبکه ریلی و فرودگاهی جهت واردات و صادرات سریع و ارزان کاال 9

 ونقل ترکیبییی با رویکرد حملایونقل درحملونقل پشتیبان توسعه شبکه ریلی به عنوان شبکه حمل 10

 بخش بنادر توسعه راهکارهای

 تشویق بخش خصوصی به ایجاد، توسعه و مدیریت بنادر 1

 انبارهای بنادر به تجهیزات و ملزومات روز دنیاتجهیز  2

 بزرگ یهایکشت پهلوگیری یبرا یبنادر تجار توسعه ظرفیت 3

 گیری از تجهیزات بروز تخلیه و بارگیری در بنادر به منظور کاهش زمان و هزینهبهره 4

حرکت به سمت و  در بنادر یافزارنرمامکانات توسعه  و خودکار هایسامانه ،تالیجید یهایاستفاده از فناور 5
 بنادر یهوشمندساز

 های زمینی و هوایی به بنادرتوسعه راه 6

 های خارجی در بنادری و استفاده از خدمات شرکتخارج گذارییهجذب سرما 7

 سازیبخش صنایع کشتی توسعه راهکارهای

 هایخودکار در کشت یهاستمیو س یتالیجید یهایاستفاده از فناور 1

 عمان یایفارس و در جیدر خل ییایدر راتیبازار بزرگ تعمتوسعه امکانات و تجهیزات به منظور استفاده از  2

 یاتیمال هاییتمعافیالت مالی و هست یاعطا طریقاز  یداخل سازییکشتی هااز شرکت یت دولتحما 3
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 استانداردهای جهانیها با سازی آنسازی و هماهنگافزایش استانداردهای داخلی کشتی 4

 یسازگذاری در صنعت کشتیهای مالی و مالیاتی به بخش خصوصی جهت ترغیب آنان به سرمایهارائه مشوق 5

 یجهان مقیاسدر  پذیریرقابت با هدف افزایش قدرت یسازیکشت یهاپروژه و قیمتزمان  کاهش 6

 شیالت بخش توسعه راهکارهای

 در قفس یپرورش ماه هایپروژه توسعهحمایت سازمان شیالت از بخش خصوصی برای پرورش ماهی با تأکید بر  1

 ها و افزایش راندمانافزایی، کاهش هزینهسازی، همهای صیادی به منظور یکپارچهایجاد هماهنگی بین گروه 2

 در قفس یپرورش ماه هایبرای پروژه ها()قفس هاساخت سازههای داخلی در اتکا به ظرفیت 3

 رسانی به آنان در مواقع ضروریهای جدید ناوبری جهت کمکیادی کوچک و بزرگ به فناوریص یشناورهاتجهیز  4

بوه بچهانبرای تولید  بهرهکم یالتتسه یاتی و اعطایمال هاییتمعاف حمیات دولت از بخش شیالت از طریق اعطای 5
 یبوم یماه

 رویه به منظور پایدارسازی منابع صیادیری از آلودگی دریا و صید بیجلوگی 6

 ی و مجهز صیادی به منظور افزایش راندمانتخصص یشناورهاگیری از بهره 7

 های مجهز جهت نگهداری صیدایجاد سردخانه 8

 یلیتبد عیصنا تیظرفتوسعه  9

 دریایی گردشگری بخش توسعه راهکارهای

 ی کشورساحل یشکوفایی و رونق شهرها یبرا یزیربرنامه 1

 های ساحلی و ...پارک یی از قبیلایو در یساحل یحیتفر یهاتوسعه بخش 2

گذاری در بخش گردشگری دریایی از طریق ارائه تسهیالت گذاران بخش خصوصی جهت سرمایهتشویق سرمایه 3
 های مالیاتیبانکی ارزان و معافیت

 ریلی و هوایی منتهی به شهرهای ساحلی ای،ونقل جادهبهبود حمل 4

 هاهای ساحلی و مرمت و بازسازی آنهای گردشگری و آثار تاریخی در استانجلوگیری از تخریب جاذبه 5

 ای جهت ارائه تصاویری زیبا از سواحل و شهرهای ساحلی کشورتالش فرهنگی و رسانه 6

 فراساحل صنایع بخش توسعه راهکارهای

 های نفت و گاز جدید در دریاکشف میدانتالش جهت  1

 های بروز جهت استخراج هرچه بیشتر نفت و گاز در دریاتوسعه و بکارگیری فناوری 2

 اولویت دادن به استخراج منابع نفت و گاز مشترک با همسایگان 3

 ساخت شناورهای عظیم ذخیره نفت و گاز 4

 فروشیدر نزدیکی ساحل به منظور مقابله با خامهای کافی ها و پتروپاالیشساخت پاالیشگاه 5

 های پژوهشمنبع: یافته

 بندی راهکارها. اعتبار سنجی اطالعات و رتبه4-5
 ارائه»( ارائه شده است و 6به ترتیب اولویت در جدول شماره ) امحوریتوسعه اقتصاد در یکلراهکارهای 

ترین ممه« انیآموزان و دانشجومختلف به دانش یلیدر مقاطع تحص ییایدر یهاتیمرتبط با فعال یهاآموزش 
 شود.محسوب می امحوریتوسعه اقتصاد درراهکار کلی 
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 دریامحور اقتصاد توسعه کلی ( راهکارهای6جدول شماره )
 امتیاز راهکار رتبه

 76/9 انیآموزان و دانشجومختلف به دانش یلیدر مقاطع تحص ییایدر یهاتیمرتبط با فعال یهاارائه آموزش 1

 35/8 ییایمختلف در یهابخش یمتمرکز برا یگذاراستیمتمرکز در دولت جهت س تیریمد کی جادیا 2

 54/7 ایمختلف مرتبط با در یهاآنان در بخش یهاتیمنطقه جهت استفاده از ظرف یتعامل با کشورها شیافزا 3

 30/7 ایمرتبط با حوزه در یتخصص-یعلم یهاانجمن یهاتیو توسعه فعال جادیا 4

5 
و آموزش صنعت  یقاتیتحق یهایازمندیها جهت انتقال نبا دانشگاه ییایدر عیارتباط مستمر صنا تیتقو

 هابه دانشگاه
07/7 

 93/6 ییایرد یهاطرح یجهت تأمین مال ییایدر عیصندوق توسعه صنا ای ییایدر یبانک تخصص کی جادیا 6

 80/6 آنان یهاها و مهارتآموزش شیافزا قیاز طر ییایکارکنان شاغل در بخش در یفیسطح ک یارتقا 7

8 
و  یگمرک ،یها بانکقومش یاعطا قیاز طر ایدر بخش در یگذارهیجهت سرما یبخش خصوص قیتشو

 یاتیمال
67/6 

9 
 33/6 ییایدر یهامناقصات و پروژه ها،دیکشور در خر یداخل یهاتیدادن به ظرف تیواول

 33/6 رکتش یتخصص تیفعال نهیدر زم یالمللنیب یهانامهیبه اخذ گواه ییایدر یهاملزم نمودن شرکت

 24/6 شبخ نیبه ا یفیکارکنان ک شتریجهت جذب ب ییایکارکنان شاغل در بخش در شتیمع یارتقا 10

 02/6 ایفعال در حوزه در انیبندانش یهااز شرکت یمال تیحما 11

 65/5 یعموم یهارسانه تیاز ظرف یریگو مردم با بهره نیمسئول ییایتوسعه فرهنگ در 12

 پژوهشهای منبع: یافته

سعه بخش حملراهکارهای  شماره )ایونقل درتو ست و 7یی به ترتیب اولویت در جدول  شده ا سعه »( ارائه  تو
ترین راهکار در این بخش محسوب مهم« و ارزان کاال عیجهت واردات و صادرات سر یو فرودگاه یلیشبکه ر

 شود.می
 دریایی ونقلحمل بخش به مربوط ( راهکارهای7جدول شماره )

 امتیاز راهکار رتبه

 43/8 و ارزان کاال عیجهت واردات و صادرات سر یو فرودگاه یلیتوسعه شبکه ر 1

 93/6 ینریکانت یهایکشت یبرا فیو اعمال تخف نریاستفاده از کانت قیروز جهت تشو یهایاستفاده از فناور 2

 86/6 یبینقل ترکوحمل کردیبا رو ییایونقل درحمل بانیونقل پشتبه عنوان شبکه حمل یلیتوسعه شبکه ر 3

 21/6 ییایونقل دردر بخش حمل یکارگزار یهاشرکت لیتشک لیتسه 4

5 
قدرت  شیونقل به منظور افزاحمل نهیروز جهت کاهش زمان و هز یهایاز فناور یریگبهره

 یریپذرقابت
64/5 

6 
 یهانهایبازرگانان به استفاده از پا قیجهت تشو رانیدر گمرکات ا یریو بارگ هیتخل یهانهیکاهش هز

 رانیا
64/4 

 50/4 خزر یایدر یهاتیخزر و استفاده از ظرف یایونقل کاال در درتوسعه حمل 7

 21/4 هستند مهیفاقد ب که رانیا ینیسرزم یهادر آب یخارج یهایبه کشت یامهیارائه خدمات ب 8

9 
 یازهایبه ن ییسرعت پاسخگو شیحجم تقاضا در جهت افزا یمتنوع بر مبنا یاستفاده از شناورها

 ییایونقل درحمل
79/3 
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 امتیاز راهکار رتبه

یبه کشت یامهیو ارائه خدمات ب هایتمام کشت یامهیجهت پوشش ب گرمهیمقتدر ب یهاشرکت جادیا
 کنندینم مهیب رانیا یهاها را در آبآن ،یالمللنیب یهاکه شرکت ییها

79/3 

 پژوهشهای منبع: یافته

بنادر  یانبارها زیتجه»( ارائه شده است و 8بنادر به ترتیب اولویت در جدول شماره )توسعه بخش راهکارهای 
 شود.این بخش محسوب میترین راهکار در مهم« ایو ملزومات روز دن زاتیبه تجه

 بنادر بخش به مربوط ( راهکارهای8جدول شماره )
 امتیاز راهکار رتبه

 80/5 ایو ملزومات روز دن زاتیبنادر به تجه یانبارها زیتجه 1

 00/5 بنادر تیریتوسعه و مد جاد،یبه ا یبخش خصوص قیتشو 2

 00/4 در بنادر یخارج یهاو استفاده از خدمات شرکت یخارج یگذارهیجذب سرما 3

4 
 90/3 بزرگ یهایکشت یریپهلوگ یبرا یبنادر تجار تیتوسعه ظرف

 90/3 به بنادر ییو هوا ینیزم یهاتوسعه راه

5 
در بنادر و حرکت به  یافزارخودکار و توسعه امکانات نرم یهاسامانه تال،یجید یهایاستفاده از فناور

 بنادر یسمت هوشمندساز
90/2 

 50/2 نهیدر بنادر به منظور کاهش زمان و هز یریو بارگ هیبروز تخل زاتیاز تجه یریگبهره 6

 پژوهشهای منبع: یافته

صناراهکارهای  سعه بخش  شت عیتو شماره )سازیک ست و 9ی به ترتیب اولویت در جدول  شده ا ارائه »( ارائه 
شوق ص یاتیو مال یمال یهام صو سرما بیجهت ترغ یبه بخش خ شت یگذارهیآنان به  صنعت ک « یسازیدر 

 شود.ترین راهکار در این بخش محسوب میمهم
 سازیکشتی صنایع بخش به مربوط ( راهکارهای9جدول شماره )

 امتیاز راهکار رتبه

1 
یتدر صنعت کش یگذارهیآنان به سرما بیجهت ترغ یبه بخش خصوص یاتیو مال یمال یهاارائه مشوق

 یساز
33/5 

2 
 یایفارس و در جیدر خل ییایدر راتیبه منظور استفاده از بازار بزرگ تعم زاتیتوسعه امکانات و تجه

 عمان
50/3 

 33/3 یجهان اسیدر مق یریپذقدرت رقابت شیبا هدف افزا یسازیکشت یهاپروژه متیزمان و ق شکاه 3

 25/3 هایخودکار در کشت یهاستمیو س یتالیجید یهایاستفاده از فناور 4

 00/3 یاتیمال یهاتیو معاف یمال التیهست یاعطا قیاز طر یداخل یسازیکشت یهادولت از شرکت تیحما 5

 58/3 یجهان یها با استانداردهاآن یسازو هماهنگ یسازیکشت یداخل یاستانداردها شیافزا 6

 پژوهشهای منبع: یافته

 جادیا»( ارائه شاااده اسااات و 10جدول شاااماره ) شااایالت به ترتیب اولویت درتوساااعه بخش راهکارهای 
 شودترین راهکار در این بخش محسوب میمهم« دیص یمجهز جهت نگهدار یهاسردخانه
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 شیالت بخش به مربوط ( راهکارهای10جدول شماره )
 امتیاز راهکار رتبه

 85/7 دیص یمجهز جهت نگهدار یهاسردخانه جادیا 1

 80/5 یادیمنابع ص یدارسازیبه منظور پا هیرویب دیو ص ایدر یاز آلودگ یریجلوگ 2

3 
به آنان در  یرسانجهت کمک یناوبر دیجد یهایکوچک و بزرگ به فناور یادیص یشناورها زیتجه

 یمواقع ضرور
55/5 

4 
 پرورش یهابر توسعه پروژه دیبا تأک یپرورش ماه یبرا یاز بخش خصوص التیسازمان ش تیحما

 در قفس یماه
15/5 

 90/4 راندمان شیبه منظور افزا یادیو مجهز ص یتخصص یاز شناورها یریگبهره 5

 10/4 یلیتبد عیصنا تیتوسعه ظرف 6

7 

 00/4 در قفس یپرورش ماه یهاپروژه یها( براها )قفسدر ساخت سازه یداخل یهاتیاتکا به ظرف

 یابهره برکم التیتسه یو اعطا یاتیمال یهاتیمعاف یاعطا قیاز طر التیدولت از بخش ش اتیحم
 یبوم یماهانبوه بچه دیتول

00/4 

8 
 شیو افزا هانهیکاهش هز ،ییافزاهم ،یسازکپارچهیبه منظور  یادیص یهاگروه نیب یهماهنگ جادیا

 راندمان
65/3 

 پژوهشهای منبع: یافته    

( ارائه شااده اساات و 11شااماره )یی به ترتیب اولویت در جدول ایدر گردشااگریتوسااعه بخش راهکارهای 

شگر یهاجاذبه بیاز تخر یریجلوگ» ستان یخیو آثار تار یگرد ساز یساحل یهادر ا  «هاآن یو مرمت و باز
 شود.ترین راهکار در این بخش محسوب میمهم

 دریایی گردشگری بخش به مربوط ( راهکارهای11جدول شماره )
 امتیاز راهکار رتبه

 88/5 هاآن یو مرمت و بازساز یساحل یهادر استان یخیو آثار تار یگردشگر یهاجاذبه بیاز تخر یریجلوگ 1

 13/4 کشور یساحل یشکوفایی و رونق شهرها یبرا یزیربرنامه 2

 ارائه قیاز طر ییایدر یدر بخش گردشگر یگذارهیجهت سرما یبخش خصوص گذارانهیسرما قیتشو 3
 یاتیمال یهاتیارزان و معاف یبانک التیتسه

50/3 

 88/2 و ... یساحل یهاپارک یلاز قب ییایو در یساحل یحیتفر یهاتوسعه بخش 4

 38/2 کشور یساحل یاز سواحل و شهرها بایز یریجهت ارائه تصاو یاو رسانه یتالش فرهنگ 5

 25/2 یساحل یبه شهرها یمنته ییو هوا یلیر ،یاونقل جادهبهبود حمل 6

 پژوهشهای منبع: یافته 

شماره )توسعه بخش راهکارهای  ساحل به ترتیب اولویت در جدول  ست و 12صنایع فرا شده ا ساخت »( ارائه 
 شود.ترین راهکار در این بخش محسوب میمهم« نفت و گاز رهیذخ میعظ یشناورها
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 صنایع فراساحل بخش به مربوط ( راهکارهای12جدول شماره )
 امتیاز راهکار رتبه

 88/4 نفت و گاز رهیذخ میعظ یشناورهاساخت  1

 13/3 اینفت و گاز در در شتریبروز جهت استخراج هرچه ب یهایفناور یریتوسعه و بکارگ 2

 63/3 ایدر در دینفت و گاز جد یهادانیتالش جهت کشف م 3

 25/2 یفروشساحل به منظور مقابله با خام یکیدر نزد یکاف یهاشیو پتروپاال هاشگاهیساخت پاال 4

 13/2 گانیدادن به استخراج منابع نفت و گاز مشترک با همسا تیاولو 5

 پژوهشهای منبع: یافته  

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
 گیری. نتیجه5-1

ه ترین راهکارهای توسعبا توجه به مبانی نظری، تجارب کشورها، نظرات خبرگان و نتایج آزمون فریدمن، مهم
یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به ترتیب اولویت عبارتند از: راهکارهای توسعه راستای دستتجارت دریایی در 

کاال،     ارزان و سااریع صااادرات و واردات جهت فرودگاهی و ریلی شاابکه توسااعه -1ونقل دریایی )بخش حمل
ستفاده -2 شویق جهت روز هایفناوری از ا ستفاده ت شتی برای تخفیف اعمال و کانتینر از ا تینری، کان هایک
سعه -3 شتیبان ونقلحمل شبکه عنوان به ریلی شبکه تو ترکیبی(،  قلونحمل رویکرد با دریایی ونقلحمل پ

سعه بخش بنادر ) شویق -2دنیا،  روز ملزومات و تجهیزات به بنادر انبارهای تجهیز -1راهکارهای تو  بخش ت
ستفاده و خارجی گذاریایهسرم جذب -3بنادر،  مدیریت و توسعه ایجاد، به خصوصی  هایشرکت خدمات از ا

 بنادر(. در خارجی
ترین راهکارهای توسااعه با توجه به مبانی نظری، تجارب کشااورها، نظرات خبرگان نتایج آزمون فریدمن، مهم

توسعه  رهایراهکا :عبارتند ازیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی به ترتیب اولویت صنایع دریایی در راستای دست
صنایع شتی بخش  شوق ارائه -1سازی )ک صی بخش به مالیاتی و مالی هایم صو  به آنان ترغیب جهت خ

 تعمیرات بزرگ بازار از استفاده منظور به تجهیزات و امکانات توسعه -2سازی، کشتی صنعت در گذاریسرمایه
 افزایش هدف با ساااازیکشاااتی هایپروژه قیمت و زمان کاهش -3عمان،  دریای و فارس خلیج در دریایی
 جهت مجهز هایسردخانه ایجاد -1شیالت ) جهانی(، راهکارهای توسعه بخش مقیاس در پذیریرقابت قدرت

سازی منظور به رویهبی صید و دریا آلودگی از جلوگیری -2صید،  نگهداری  تجهیز -3صیادی،  منابع پایدار
(، ضروری مواقع در آنان به رسانیکمک تجه ناوبری جدید هایفناوری به بزرگ و کوچک صیادی شناورهای

 در تاریخی آثار و گردشگری هایجاذبه تخریب از جلوگیری -1دریایی ) بخش گردشگری راهکارهای توسعه
کشور،  ساحلی شهرهای رونق و شکوفایی برای ریزیبرنامه -2ها، آن بازسازی و مرمت و ساحلی هایاستان

شویق -3 صی بخش گذارانسرمایه ت صو شگری بخش در گذاریسرمایه جهت خ  هارائ طریق از دریایی گرد
 ساااخت -1فراساااحل ) بخش صاانایع مالیاتی(، راهکارهای توسااعه هایمعافیت و ارزان بانکی تسااهیالت
 تنف بیشتر هرچه استخراج جهت بروز هایفناوری بکارگیری و توسعه -2گاز،  و نفت ذخیره عظیم شناورهای

 دریا(. در جدید گاز و نفت هایمیدان کشف جهت تالش -3دریا،  در گاز و
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 . پیشنهادها5-2
وسعه اهتمام جامعه به تبا توجه به نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان و بررسی تجارب کشورهای پیشرفته، 

ریزان شود. این موضوع شامل تغییر نگرش برنامهنخستین گام در مسیر توسعه دریامحور محسوب می امحوریدر
ر ها از توسعه بر مبنای نفت و گاز به توسعه بگذاران نسبت به توسعه دریامحور و تغییر رویکرد آنو سیاست

ه در راستای توسع در جامعه ییایدر یهاتیفعال جیتروو  ییایدر یآگاه شیافزای، سازفرهنگمبنای دریا و 
اولویت خاصی برای بخش دریایی قائل شد و اولویت  توسعه یاستراتژدریامحور است. در گام بعدی، باید در 

 ها از توسعه دریامحور پشتیبانی کنند.بخش دریایی به نحوی باشد که تمامی بخش
، ضمن حورامیتوسعه در یاستراتژ نیتدواست. در  امحوریتوسعه در یاستراتژتوسعه دریامحور مستلزم تعریف 

توجه به اسناد باالدستی و اصول کلی اقتصاد مقاومتی، باید به راهبردهای بلندمدت بیش از راهبردهای مقطعی 
یی ایافجغر یهاتیمزرا دنبال کرد. در این راستا، باید به صورت خاص به  امحوریدر داریتوسعه پاتوجه داشت و 

توسعه  یاستراتژ نیتدودر  شرفتهیپ یکشورها اتیاستفاده از تجربشود. همچنین،  ی توجهبوم یهایژگیوو 
 مفید خواهد بود. امحوریدر

مختلف  هایهای مربوطه و زیربخشیک سازمان دریایی مستقل با هدف افزایش هماهنگی بین سازمان تأسیس
ها به ها و زیربخشزایی بین سازمانافتواند از طریق ایجاد همبا مسئولیت حداقل معاون اول رئیس جمهور می

 توسعه اقتصاد دریامحور کمک نماید.
توسعه ی، المللنیب یهایهمکار تیتقوی به دنبال المللنیب کردیروبرای تسریع روند توسعه دریامحور، باید با 

توانیم بود. همچنین، می مشترک یهایگذارهیانجام سرماو  مشترک یهاپروژه فیتعر، چندجانبه یهایهمکار
های ی و واردات کاالها و تجهیزات پیشرفته، زمینه انتقال فناوریخارج یوکارهاکسبو  هایگذارهیجذب سرمابا 

 جدید به داخل را فراهم کنیم.
ی هایگذارهیسرمابا انجام  امحوریتعهد دولت به توسعه دردارد.  امحوریتوسعه درحمایت دولت نقش مهمی در 

ی و حمایت از مشاغل دریایی در فرآیند توسعه دریامحور بسیار داخل داتیها و تولاز شرکت تیحمانایی، زیرب
ی و همکاری، تقویت هماهنگو ایجاد  ریتأثیب یادار یحذف بروکراستواند با مؤثر است. همچنین، دولت می

را  امحوریتوسعه دری در بخش دریایی شود و مسیر نهاد تیفیکافزایی بین نهادها، منجر به بهبود ارتقای هم
 هموار کند.

ویق های دولتی و تشبخش خصوصی با شرکت یهمکار تیتقوی در راستای از بخش خصوصبا حمایت دولت 
 یمشارکت فعاالنه بخش خصوصهای اقتصاد دریامحور زمینه گذاری در زیربخشبخش خصوصی برای سرمایه

 کند.م میدر توسعه دریامحور را فراه
احداث  ها،ومیکنسرس لیتشک ،یتخصص یهاانجمن تأسیستواند با های حمایتی، دولت میعالوه بر فعالیت

د فعال در اقتصا یهابخش یبهبود همکاریی در راستای ایدر یصنعت یهاخوشه ایجاد و یصنعت یهامجتمع
 محور، به تسریع روند توسعه دریامحور کمک کند.ایدر
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الً برجسته کام امحوریتوسعه دردر  ینوآور یارتقاو و توسعه  قیتحقهای با توجه به تجارب جهانی، نقش فعالیت
های داخلی با ی داخلی، شرکتهادانشگاه ی داخلی باهاشرکت یهمکاراست. باید ضمن ایجاد و تقویت 

یی ایدر یدر مؤسسات آموزش یگذارهیسرمای، با خارج یهابا دانشگاه یداخل یهادانشگاههای خارجی و شرکت
راهم شود. ها فای و تحقیقاتی به شرکتی، زمینه ارائه خدمات آموزشی، مشاورهقاتیو تحق یمراکز فن تأسیسو 

 ییافزاو هم ی، همگراییهماهنگهای دریایی و مبتنی بر نیاز و تقاضا بخش اتقیتحقدر این خصوص، انجام 
 بسیار مهم است. قاتیتحق

 یارهاساختو توسعه بهبود گذاری برای دریایی، باید ضمن سرمایه نقلوبنادر و توسعه حمل تیتقوبرای 
 یهاتمسیاستفاده از سو  بنادر یهوشمندسازیی بود و برای ایتنوع در ناوگان در جادیا، به دنبال ونقلحمل

 ریزی کرد.دریایی برنامه نقلوحملدر  هوشمند
ی، نباید از داخل یهامشترک شرکت تیفعالمبتنی بر دریا، باید ضمن تشویق  عیناو توسعه ص تیتقودر راستای 

 ی غفلت شود.بانیو پشت یخدمات یهاتیعالف



 ... به لین یدر راستا امحوریتوسعه اقتصاد در یراهکارها                                                                                       78

 
 

 منابع و مأخذ
 منابع فارسی

 ،ضا جو،همت یحیی، توماج ضا لفته، بچاری و ر سی(. 1396) محمدر  دریایی نقلوحمل جایگاه برر
 پنجمین و حسااابداری و مدیریت المللیبین کنفرانس هشااتمین. ایران المللبین تجارت توسااعه در

 باز. هاینوآوری و کارآفرینی کنفرانس

 ( سید ناصر و جعفری، حمید سعیدی،  توسعه بنادر کشور راهبردی مؤثر در (. 1391جعفری، حسن، 
 ن.رایا یجمهوری اسالم ییایو اقتدار درمکران  توسعه سواحل یمل شایهم نیاول .محورایتوسعه در

 ( سید ناصر و جعفری، حمید سعیدی،   در مؤثر راهبردی کشور بنادر توسعه(. 1391جعفری، حسن، 
 ران.ای اسالمی جمهوری دریایی اقتدار و مکران سواحل توسعه ملی همایش . اولیندریامحور توسعه

 تهران:1404افق  ییایدر عیصنا یسند راهبرد(. 1395) رانیا عیصنا یسازمان گسترش و نوساز . 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت.

 شورای عالی صنایع گزارش سند راهبردی صنایع و امور دریایی .(1389صنعتی ) مدیریت سازمان .
 دریایی.

 رانیا یایدر یهاینقشااه راه فناور(. 1395) ییایدر انیبندانش عیو صاانا یسااتاد توسااعه فناور 
 .یجمهور استیر یو فناور یتهران: معاونت علم (.1404-1395)

 ( 1386سوری، حسن .)ایی.دری صنایع همایش . نهمینجهانی رقابت و دریائی صنایع -دریا  اقتصاد 

 سعید، اژدری، علی سعید )سیف، محمد شجاعی،  صغر و  صنایع دریایی در  (.1397ا نقش و جایگاه 
ه یابی باقتصاااد ایران )با نگاهی به احکام قانون برنامه شااشاام توسااعه و راهکارهای اجرایی دساات

صنایع دریایی(. سالمی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و مرکز پژوهش اهداف  شورای ا های مجلس 
 معدن )گروه صنعت(.

 ( 1388صااافارزاده، محمود، عزیزآبادی، ابراهیم، حمیدی، حمید و شاااهبا، محمدعلی .)نقل وحمل
 . تهران: اسرار دانش.ییایدر

 ( راهبردهایی1398عادلی، افشین .) دوره آبزیان پرورش و برداریبهرهایران.  التشی اقتصاد برای ،
 .21-30، ص8، شماره 3

 ( 1386فالح، محمد .)خزر دریای در صاانعت این وضااعیت به نگاهی و دریایی صاانایع هایچالش .
 دریایی. صنایع همایش نهمین

 شعبه ستی، جعفر )محمدزاده  سمی ورنامخوا سا و قا سی(. 1395گر، پری ستیک نقش برر سعه لج  تو
 دریامحور. پایدار توسعه ملی همایش . دومیندریا اقتصاد کشور در بنادر وتجارت

 نقش توسعه صنایع دریایی در تحقق اهداف اقتصاد (. 1397های تحول و پیشرفت )مرکز همکاری
 .مقاومتی



 79                                                                         1400، زمستان  بیستم و دومفصلنامه اقتصاد دفاع، سال ششم، شماره  

 ( 1395ملت، شهرزاد و شاد، احسان .)برای راهکاری دریایی ونقلحمل محوریت با دریامحور توسعه 
 پیشرفت. پیشگامان کنگره دهمین اقتصادی پایدار. به دستیابی

 مجله تحقق آن.  یهاها و چالشفرصت ،یمل یو خودباور ی(. اقتصاد مقاومت1394) لیجم ،یالنیم
 .5-22 ص، 15شماره  ،7دوره  ،یاقتصاد

 منابع التین

 Australian Institute of Marine Science (2018). The AIMS Index of 

Marine Industry. 

 Biggs, D., Hicks, C. C., Cinner, J. E., & Hall, C. M. (2015). Marine 

Tourism in the Face of Global Change: The Resilience of 

Enterprises to Crises in Thailand and Australia. Ocean & Coastal 

Management, 105 (2), 65-74. 

 Britain and Northern Ireland Department for International Trade 

(2019). Promoting the UK’s World-Class Global Maritime Offer: 

Trade and Investment 5-Year Plan. 

 Charalambous, A. (2016). Developing Blue Economy through 

Better Methodology for Assessment on Local and Regional Level. 

European Union, Committee of the Regions. 

 Colgan, C. S. (2003). Measurement of the Ocean and Coastal 

Economy: Theory and Methods. National Ocean Economics 

Project, USA. 

 Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry & 

Konrad Adenauer Stiftung (2019). Blue Economy: Global Best 

Practices Takeaways for India and Partner Nations. 

 Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016). 

Marine Spatial Planning for Enhanced Fisheries and Aquaculture 

Sustainability. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Papers, 

No. 604. 

 Gössling, S., Hall, C. M., & Scott, D. (2018). Coastal and Ocean 

Tourism. In “The Handbook of Marine Environment Protection”, 

Springer. 

 Guo, Z., Robinson, D., & Hite, D. (2017). Economic Impact of 

Mississippi and Alabama Gulf Coast Tourism on the Regional 

Economy. Ocean & Coastal Management, 145(4), 52-61. 

 Hoffmann, J., & Kumar, S. (2013). Globalisation - The Maritime 

Nexus. In “The Handbook of Maritime Economics and Business”, 

Routledge. 



 ... به لین یدر راستا امحوریتوسعه اقتصاد در یراهکارها                                                                                       80

 
 

 Kildow, J. T. (2008). Phase II Florida’s Ocean and Coastal 

Economies Report. Center for the Blue Economy, National Ocean 

Economics Program, Publication No. 14. 

 Michaelowa, A., & Krause, K. (2000). International Maritime 

Transport and Climate Policy. Intereconomics, 35(3), 127-136. 

 National Marine Science Committee (2015). National Marine 

Science Plan 2015-2025: Driving the Development of Australia’s 

Blue Economy. 

 Ng, A. K., & Wilmsmeier, G. (2012). The Geography of Maritime 

Transportation: Space as a Perspective in Maritime Transport 

Research. Maritime Policy & Management, 39(2), 127-132. 

 Oceans Policy Science Advisory Group (2013). Marine Nation 

2025: Marine Science to Support Australia’s Blue Economy. 

 Papageorgiou, M. (2016). Coastal and Marine Tourism: A 

Challenging Factor in Marine Spatial Planning. Ocean & Coastal 

Management, 129 (2), 44-48. 

 Rogerson, C. M., & Rogerson, J. M. (2019). Emergent Planning 

for South Africa’s Blue Economy: Evidence from Coastal and 

Marine Tourism. Urbani Izziv, 30 (4), 24-36. 

 Secretariat of the African Ministerial Conference on Environment 

(2019). Advancing the Sustainable Blue (Ocean-Based) Economy 

in Africa. 

 Sletmo, G. K. (2001). The End of National Shipping Policy? A 

Historical Perspective on Shipping Policy in a Global Economy. 

International Journal of Maritime Economics, 3(4), 333-350. 

 Smith, J., Rizzo, R., & Twardowski, Adam (2016). The Ocean 

Economy in 2030. Organisation for Economic Co-operation and 

Development. 

 Stopford, M. (2008). Maritime Economics. United Kingdom: 

Routledge. 

 Tegar, D. R. & Gurning, R. O. S. (2018). Development of Marine 

and Coastal Tourism Based on Blue Economy. International 

Journal of Marine Engineering Innovation and Research, 2(2), 

128-132. 

 United Nations Conference on Trade and Development (2014). 

The Oceans Economy: Opportunities and Challenges for Small 

Island Developing States. 



 81                                                                         1400، زمستان  بیستم و دومفصلنامه اقتصاد دفاع، سال ششم، شماره  

 World Bank (2017). The Potential of the Blue Economy: 

Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine 

Resources for Small Island Developing States and Coastal Least 

Developed Countries. 

 
  



 ... به لین یدر راستا امحوریتوسعه اقتصاد در یراهکارها                                                                                       82

 
 

 ( آموزه های استخراجی از تجارب کشورها1پیوست شماره )
 های استخراجی از تجارب برزیلآموزه
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 یخارج یگذارهیسرما شیافزا
 ثبات نسبی اقتصادی
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 های اروپایی و برزیلی توسط نیروی دریاییایجاد فرصت برای انتقال فناوری بین شرکت

 تجربیات کشورهای اروپایی در عملیات دریاییاستفاده از 
 های مشترکالمللی و پروژههای بینافزایش همکاری

 های دریاییتوجه به آموزش
 های مالیاتیهای دولتی و معافیتهای بومی از طریق تأمین بودجه، یارانهحمایت از شرکت

 اعطای ویزا به کارگران خارجی
 های خارجیبا دانشگاههای داخلی همکاری فعاالنه دانشگاه

 های تحقیقاتی جدیدتأسیس مراکز و آزمایشگاه
 المللیهای بینهای تجاری و کنفرانسکارهای خارجی به بازار داخلی از طریق بازدید هیئتوجذب کسب

های آموزه
 بخشی

 های داخلیهای دریایی و فراساحلی با دانشگاههمکاری فعاالنه شرکت فراساحل عیصنا

یکشت عیصنا
 یساز

 سازی جدیدهای کشتیساخت کارخانه
 های بومیسازیسفارشات کشتی

 توسعه شناورهای تجاری
 های جغرافیاییها با توجه به مزیتسازیتوسعه صنایع و کشتی

 های بزرگهای کوچک در کنار کارخانهتوسعه کارخانه

 های بنادرتوسعه زیرساخت بنادرها و اسکله
 جدید توسط دولت برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در عملیات بنادر وضع مقررات قانونی

 /https://nordic-industries.com/,https://petrobras.com.br/en/ & https://www.utu.fiمنابع: 
 های استخراجی از تجارب چینآموزه

های آموزه
 کلی

 گذاری و استقالل مدیریتی تشکیالت بزرگ دولتیسرمایه
 یشرفتهپاستفاده از فناوری 

 انتقال تخصص شرکای خارجی به شرکای بومی از طریق ایجاد مراکز فناوری
 های قوی دولتحمایت

 استفاده از پتانسیل انسانی
 های خارجیجذب سرمایه

 المللیهای بینمشارکت در سازمان
 یاییهای درها و آکادمیگذاری در دانشگاهتمرکز بر سرمایه انسانی و سرمایه

 های دولتیپشتیبانی دولت و شرکت

های آموزه
 بخشی

 یسازیکشت عیصنا

 سازی از تمرکز دفاعی به تشکیالت تجاریتبدیل صنعت کشتی
 های جغرافیاییسازی با توجه به مزیتهای کشتیتقسیم شرکت

 جیخارسازی خصوصی و کوچک با شرکای های کشتیگذاری مشترک و ارتباط فعاالنه شرکتسرمایه
 سازیهای حمایتی صنعت کشتیهای خارجی در فعالیتگذاریسرمایه

سازی از طریق بهبود آموزش نیروی کار، نوسازی وری در صنعت کشتیگذاری برای افزایش بهرههدف
 های خارجیتجهیزات در و جذب فناوری

 سازیهای بخش تحقیق و توسعه در صنعت کشتیفنی و ظرفیت یهاارتقای نوآوری
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 بنادرها و اسکله

 گذاری و مالکیت بنادر توسط بخش خصوصیسرمایه
 ای الزمهریزی استراتژیک و ارائه زیرساختتشکیل منطقه ویژه اداری و شورای توسعه بنادر برای برنامه

 طرح ملی جانمایی بنادر ساحلی و تشکیل زنجیره بنادر
 های خارجیالمللی بنادر با ورود شرکتتوسعه شبکه بین

 های اروپایی و چیناستفاده از بنادر و خدمات کمکی بین انجمن

 ییایونقل درحمل

 نقل دریاییونامه دسترسی نامحدود به خدمات حملتوافق
 المللینقل بینوساخت مراکز حمل

 تنوع ناوگان
 نقل دریاییوتقویت طراحی و تحقیق و توسعه در صنعت حمل

 ,/http://jingzheng.chinabaogao.com/, http://www.jjckb.cn/, https://akerarctic.fi/enمنابع:

https://en.ce.cn/,https://lines.coscoshipping.com/,https://www.chinadaily.com.cn/, 

https://www.cnss.com.cn/,https://www.ecorys.com/,https://www.oecd.org/, https://www.ship-

technology.com/, https://www.utu.fi/ 
 های استخراجی از تجارب دانمارکآموزه

 های کلیآموزه

 استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته
 های بزرگ جهانیهمکاری با شرکت

 «دانمارک آبی»تمرکز بر توسعه بخش دریایی با شعار 
 «برای دانمارک آبی رشد»عضویت مقامات رسمی دولتی و نمایندگان دانشگاهی در کمیته 

 های مختلف در بخش دریاییمشارکت دانشگاه
 های خالقتوسعه پروژه

 های آموزشی برای دانشجویان و کارکنان با هدف تقویت توانمندسازی آنانبرگزاری دوره

 های دریاییو ارزیابی بخش SWOTحلیل ت
 توسعه نوآوری

 حمایت از تولیدات داخلی

 های بخشیآموزه

 های مزارع بادی فراساحلیپروژه فراساحل عیصنا

 یسازیکشت عیصنا

 گذاری در کاهش عمر ناوگانکمک به صاحبان کشتی برای سرمایه
و  وری انرژیسازی شامل اندازه، بهرهتوجه به استانداردهای جدید در صنعت کشتی
 محیطیعملکرد زیست

آموزش و بهبود همکاری گذاری برای توسعه شناورها، تجدید و بروزرسانی سرمایه
 های مختلفبین بخش

 هوشمندی بنادر بنادرها و اسکله

 ,/http://ec.europa.eu/, http://www.americanshippingco.comمنابع:
 http://www.dkmk.dk/,https://maritimedanmark.dk/, https://www.maersk.com/ 

 های استخراجی از تجارب فرانسهآموزه

 های کلیآموزه

 های دریاییها در مورد حوزهافزایش آگاهی
 های دریایینظارت و ارزیابی ساالنه استراتژی

 پذیری در برابر تغییر شرایط بازارانعطاف
 کنندگان تجهیزات داخلیتأمینحمایت از 

 گذاریهای سرمایهحمایت دولت از برنامه
 تأسیس مؤسسه دریایی فرانسه با هدف ارتقای سطح ارتباطات و همکاری بین صنایع مختلف

http://www.americanshippingco.com/
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 ای مختلف مثل انجمن اقتصاد دریایی همراه با آموزشگاه دریاییهای شبکهدهی رویدادها و انجمنسازمان
 هامختلف برای گفتگو و تبادل اطالعات و اشتراک ایده برگزاری سمینارهای

 حمایت صنایع خدماتی از بخش دریایی و مشاغل مربوط به آن
های مرتبط با صنایع دریایی در مؤسسات توجه به آموزش منابع انسانی برای توسعه آینده و ارائه آموزش

 هایشگاههای فنی، مراکز تحقیقاتی و آزماها، دانشکدهآموزشی، دانشگاه
 ارائه مسیرهای شغلی برای تمام مشاغل در بخش دریایی

 سازیبرقراری ارتباط بین فعاالن بازارهای جهانی برای همکاری و شبکه
 ها برای اهداف ملیکار اشتراکی صنایع و شرکت

 های قراردادی با هدف توسعه همکاری بین فعاالن مختلفطرح

 های بخشیآموزه

 فراساحل عیصنا
 شناسی و فراساحلیتحقیقات اقیانوس
 های فراساحلیهای جدید در بخشتحقیقات برای شناسایی فرصت

 های مختلف مثل مزارع بادی شناوراستفاده از انرژی

 یسازیکشت عیصنا

 های تخصصیتمرکز بر کشتی
سازی بر منابع انسانی و نوآوری و ایجاد ظرفیت برای ساخت تمرکز صنعت کشتی

 پیشرفته و پیچیده شناورهای
 المللیسازی بینهای کشتیهمکاری با شرکت

 وریها در بنادر برای افزایش بهرهسازی حمل محمولهخصوصی
 تمرکز بر نوسازی و بروزرسانی شناورها برای تطابق با تغییرات جهانی

 بنادر اشتراکی خارجی بنادرها و اسکله
 واگذاری بنادر دولتی به بخش خصوصی

 ییایونقل درحمل

 ناوگان مدرن و متنوع
 تنظیم شرایط کاری و زندگی مناسب برای دریانوردان

 ایجاد شرایط رقابتی عادالنه برای مالکان کشتی
 ونقل خارجیهای حملمشارکت با شرکت

 نقلوآهن به بندر برای گسترش حجم حملنقل از راهوایجاد حمل
 نقلوللی متخصص در حملالمهای بینهمکاری با بزرگترین بانک

 ,/http://www.maritiemland.nl/, https://gican.asso.fr/, https://uk.ambafrance.orgمنابع: 

https://www.cluster-maritime.fr/,https://www.ilo.org/,https://www.joc.com/, https://www.utu.fi/ 
 های استخراجی از تجارب آلمانآموزه

 های کلیآموزه

 های با مالکیت خارجیافزایش تعداد کارخانه
 های آلمانی در بازارهای جهانیهای تحقیقاتی به منظور تقویت موقعیت شرکتها و سازمانتالش شرکت

 های دریاییتهیه طرح جامع ملی با تمرکز بر فناوری
 های تحقیقاتیتقویت بخش تحقیق و توسعه و بهبود هماهنگی بین برنامه

 های هوشمند در مهندسی دریاییهای دریایی مثل سیستمهای آموزشی و توسعه پروژههگسترش برنام
 ها توسط وزارت اقتصادهای مشترک بین صنعت و دانشگاهتأمین بودجه پروژه

 تأسیس اتحادیه آموزش و اشتغال دریایی
 خارج از مرزهای دولتها در ای و گسترش همکاریهای منطقهتقویت رقابت اقتصاد دریایی از طریق پروژه

 های دریاییهمکاری شدید بین زیربخش

سازی از تولید شناورهای کانتینربر به های کشتیتغییر ساختار کارخانه یسازیکشت عیصنا های بخشیآموزه
 شناورهای تخصصی
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 ییایونقل درحمل
 رشد پایدار توسعه ناوگان دریایی متعلق به تاجران آلمانی

 ونقلهای حملبرای شرکتمعافیت مالیاتی 
 گسترش صادرات از طریق حمایت سیاسی

-http://marine.cat.com/,https://eibip.eu/,https://www.bmwi.de/, https://www.maritimesمنابع: 

cluster.de/en/,https://www.reederverband.de/, https://www.vsm.de/. 
 های استخراجی از تجارب ایتالیاآموزه

 های کلیآموزه

 المللیوکارهای بینها و کسبمشارکت در شبکه
 های مختلف مثل انجمن انرژیهای تحقیقاتی روی موضوعات دریایی توسط انجمنفعالیت

 ها، صنایع دریایی و عملیات دریاییادغام دانشگاه
 هاهای آموزشی مرتبط با صنعت در دانشگاهفعالیت

 های مربوط به صنایع مختلفها و انجمنتقویت همکاری بین بخش تأسیس یک سازمان بلندمرتبه برای

 های بخشیآموزه

 مالکیت خصوصی اپراتورهای بنادر بنادرها و اسکله

ونقل حمل
 ییایدر

 ونقل به عنوان مرکز آموزش تخصصیتأسیس آکادمی حمل
ونقل ملحتأسیس انجمن مالکان کشتی با هدف ارتقای توسعه ناوگان، نمایندگی صنعت 

در امور سیاسی و اعتباری، حضور فعاالن بخش خصوصی و دولتی و ارائه پشتیبانی و 
 اطالعات به اعضای آن

http://ec.europa.eu/,http://www.mareforum.com/,http://www.saipem.com/,http://www.zamilofمنابع:

fshore.com/en/,https://www.fincantieri.com/en/,https://www.grimaldi.napoli.it/en/, 

https://www.utu.fi/ 
 های استخراجی از تجارب ژاپنآموزه

 های کلیآموزه

 های مختلف برای افزایش همکاری بین صنایع دریاییتمرکز ارگان
 های خارجیگذاریالمللی/ افزایش سرمایهای در سطح بینشبکه ساختار

 المللی صنعت دریاییتالش برای افزایش همکاری بین
ها در یافتن شرکای تجاری جهانی و سهیم شدن در آخرین ابداعات در محصوالت و کمک به شرکت

 خدمات
 رتبطهمکاری نزدیک با سیستم بانکی و تعداد زیادی از فعاالن در صنایع م

 های بهبودبخش در حوزه فناوری پاک در صنعت دریاییگذاری در تحقیق و پروژهسرمایه
 های جدید بخش دریاییحمایت از تحقیق و توسعه فناوری

 طرح مبنایی جدید در مورد سیاست اقیانوسی با هدف محافظت از منافع ژاپن در دریا
 أثیرتافزایش مشارکت بخش خصوصی و حذف بروکراسی اداری بی

 های مختلف مرتبط با صنعت دریاییهای دریایی بالتیک و بخش دریایی ژاپن در زمینههمکاری شرکت

 یسازیکشت عیصنا های بخشیآموزه

ی سازهای کشتیگذاری در شرکتاحداث کارخانه در کشورهای آسیایی و سرمایه
 برزیل

رکز همزمان و تمهای مرتبط با اتوماسیون پیشرفته، کنترل کیفیت اتخاذ سیاست
 های خاصروی برخی از کشتی

 تولید گروهی کشتی
و  های تحقیقاتیهای تجاری به تولید کشتیتغییر رویکرد از تولید کشتی

 واحدهای فراساحلی
 سازی مثل طراحی، حمایت فنی یا آموزش مهندسانتمرکز بر خدمات کشتی

 سازی برزیلیقرارداد همکاری تکنیکی با کمپانی کشتی
جویی سازی برای افزایش صرفهگذاری در بخش تحقیق و توسعه کشتیسرمایه

 های پاکدر انرژی و فناوری

http://www.mareforum.com/
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 المللی در بنادر مهمهای بینهای اصلی نظارت بر فعالیتایجاد قطب بنادرها و اسکله

 ,/http://www.lib.kobe-u.ac.jp/,http://www.oecd.org/,https://www.bimco.orgمنابع: 

https://www.bloomberg.com/, https://www.mlit.go.jp/en/ 
 های استخراجی از تجارب هلندآموزه

 های کلیآموزه

 صنعت دریایی چندجانبه
 طلبانههای توسعهتمرکز بر تحقیقات مرتبط با پشتیبانی و فعالیت

 المللی بخش دریاییرویکرد بین
 آگاهی و همکاری جهانی در بازارهای دریایی

 های خارجی در بازار هلندور طیف وسیعی از شرکتحض
 همکاری مشترک بخش خصوصی و دولت

 های گسترده توسعه و تحقیقفعالیت
 تحقیقات آکادمیک مبتنی بر نیازهای بازار توسط مؤسسه تحقیقات دریایی هلند

 های دانش دریاییتأسیس مرکز دانش دریایی برای تقویت زیرساخت
رتبط با های محصیالت دریایی از طریق بهبود، سازگاری و تلفیق دانش جدید با فناوریافزایش کمیت و کیفیت ت

 صنایع دریایی
 سازی بخش دریاییمشارکت دانشگاه در مدرنیزه

 های دریایی و تالش برای توسعه آنتأسیس شبکه دریایی هلند برای همکاری بین بخش
 های پیوسته و قابل توجهگذاریسرمایه

دانشگاه دریایی هلند برای آموزش متخصصان در جهت رفع نیازهای صنعت و ارائه خدمات آموزشی، مشاوره تأسیس 
 ونقل، صنایع دریایی و بنادرو تحقیقات کاربردی به بخش خدمات، حمل

 های تحقیق و توسعه با بخش خصوصیهمکاری شرکت

 های بخشیآموزه

یکشت عیصنا
 یساز

 های تخصصیساخت کشتی
 ونقل داخلیها با شرایط حملسازگاری کشتی

 های تفریحی با مهندسان دریاییهمکاری تولیدکنندگان کشتی و قایق

 توجه دولت به بندرهای عملیاتی و هوشمند بنادرها و اسکله

 ییایونقل درحمل

 ونقلپذیری حملها و قوانین تقویت رقابتاتخاذ سیاست
 های دریاییکشتیناوگان بسیار متنوع از 

 بهبود ساختار لجستیک
 ونقل داخلیها با شرایط حملسازگاری کشتی

 ,/http://ec.europa.eu/, http://www.dkmk.dk/, http://www.nordic-industries.comمنابع: 

https://www.government.nl/,https://www.jyu.fi/,https://www.marin.nl/, 

https://www.maritimebyholland.com/,https://www.nlplatform.com/, https://www.utu.fi/, 

https://www.vanoord.com/en/ 
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 های استخراجی از تجارب نروژآموزه

 های کلیآموزه

 های مؤثر درون بخش دریاییایجاد شبکه
 ها به سمت توسعه فناوری، پژوهش و آموزشگذاریهدایت سرمایه

 هاکار اشتراکی شرکت
 های خاصهای جدید و تمرکز بر فناوریاولویت ابداعات و فناوری

 حضور قدرتمند در بازارهای کلیدی آینده مثل برزیل، استرالیا و آفریقای غربی
 های فعاالنه دولتعملیات

 شبکه ارتباطی از فعاالن جهانی
 های محلی و صنعتتعامل نزدیک و حمایت متقابل دولت، دانشگاه

 مشترک بین فعاالن مختلف مرتبط در توسعه بخش دریاییایجاد یک محیط 
 ها در توسعه بخش دریایی از طریق تأمین نیروی انسانی ماهر و دانش پیشرفتهمشارکت فعاالنه دانشگاه

 کنندگان خدماتسازان، تولیدکنندگان تجهیزات و تأمینتعامل بین ملوانان، صاحبان کشتی، کشتی
 های مرتبط با تحقیق و نوآوریارچه و متمرکز از فعالیترویکرد قطب دانش و سیستم یکپ

 های بخشیآموزه

 به خصوص مزارع بادی فراساحل پذیرهای تجدیدتمرکز بر انرژی فراساحل عیصنا

 های جدیدسفارش کشتی یسازیکشت عیصنا

 ونقلهای حملمدیریت خصوصی شرکت ییایونقل درحمل

 ,/http://etkunnskapsbasertnorge.files.wordpress.com/,http://menon.noمنابع:

http://web.bi.no/,http://www.dw.de/,https://kauppapolitiikka.fi/, https://maritimecleantech.no/, 

https://www.businessfinland.fi/, https://www.nsa.gov/, https://www.utu.fi/ 
 راجی از تجارب روسیههای استخآموزه 

 های کلیآموزه

 تخصیص بودجه و حمایت روزافزون دولت
 ها و تجهیزات پیشرفتهواردات فناوری

های المللی در بخش فعالیتهای بینهای تحقیقاتی روسیه با سازمانهای روسی و سازمانهمکاری فزاینده شرکت
 تحقیق و توسعه

 به منظور انتقال دانش به روسیه المللیآموزش و تبادل پرسنل با شرکای بین
 های مشترکپروژه-

 های بخشیآموزه

های بسیار بزرگ جدید با های نفتی خارجی برای همکاری در پروژهدعوت از شرکت فراساحل عیصنا
 هاهدف آغاز پروژه توسط سرمایه و تخصص آن

 یسازیکشت عیصنا

 استراتژیک هایسازی به عنوان یکی از بخشبندی صنعت کشتیطبقه
 سازیایجاد کنسرسیوم کشتی

 های نیروی دریایی قدیمیسازی کارخانهمدرنیزه
 های خارجی به منظور تسهیلها و تجهیزات دریایی با کمپانیتولید مشترک کشتی

 هاانتقال فناوری و بهبود کیفیت کشتی

http://en.kremlin.ru/, https://barentsobserver.com/en/, https://um.fi/, 
 https://www.loc.gov/,https://www.spiegel.de/,https://www.ssoar.info/, https://www.ts.ee/en/ 

 
 
 

https://um.fi/
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 های استخراجی از تجارب هندآموزه

 های کلیآموزه

 گذاری مستقیم خارجیجذب سرمایه-
های بزرگی از متخصصان دریایی و تالش برای ایی، آموزش گروهایجاد مؤسسات خصوصی و دولتی آموزش دری-

 بهبود تحصیالت
 وری و نوسازی کل صنایع دریاییتالش برای بهبود بهره-

های آموزه
 بخشی

 سازیهای کشتیمالکیت خصوصی کارخانه- یسازیکشت عیصنا

 درالمللی و تسهیالت بنبینسازگاری بنادر اصلی و غیراصلی با کد امنیتی کشتی - بنادرها و اسکله

 ییایونقل درحمل
ای و هایی دولتی برای افزایش کیفیت در بخش دریایی مثل توسعه اتصاالت جادهپروژه-

 ریلی بنادر اصلی
 و نقلهای قابل توجه برای تجدید ناوگان حملگذاریسرمایه-

 ,/http://di.dk/, https://ficci.in/, https://www.eximbankindia.inمنابع: 

https://www.innovasjonnorge.no/en/, https://www.investindia.gov.in/ 

 های استخراجی از تجارب کره جنوبیآموزه

 های کلیآموزه

 پذیری و غلبه بر مشکالت در بازار جهانیهای خصوصی در تقویت رقابتنقش محوری شرکت
 المللیبینهای ها و فعالیتمشارکت فعاالنه در سازمان

 حمایت شدید دولت از توسعه صنایع
 المللی در صنایع دریاییهمکاری فعاالنه با عوامل بین

 ها از منابع انسانی متخصص و ماهرحمایت پیوسته مراکز معتبر آموزشی دریایی در دانشگاه

 های بخشیآموزه

 یسازیکشت عیصنا

 سازیهای کشتیمالکیت خصوصی و خانوادگی شرکت
 های تولیدکننده کشتیهمکاری بین شرکت افزایش

 سازی در خارجهای کشتیاحداث کارخانه
 زیستهای سازگار با محیطهای مربوط به ساخت کشتیتوسعه فناوری

 های بومیای بنادر بر اساس ویژگیانداز توسعهچشم بنادرها و اسکله

 توسعه قطب لجستیک شمال شرقی آسیا ییایونقل درحمل

 ,/http://english.molit.go.kr/, http://www.cssc.net.cn/, http://www.isc.hbs.eduمنابع: 

http://www.koshipa.or.kr/eng/, http://www.marinemoneyoffshore.com/, https://www.kmi.re.kr/, 

https://www.utu.fi/ 
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 های استخراجی از تجارب سنگاپورآموزه

های آموزه
 کلی

 های خارجیگذاریجذب سرمایه
 اعزام دانشجویان مستعد به خارج و تشکیل هسته مدیران بخش دریایی از آنان

 المللی در مورد مسائلی مثل آزادی ویزا و و ارتقای تجارت در سطح وزراحمایت از توافقات بین
 گذاری در سیستم آموزشیسرمایه

 ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات تحقیقاتی و آموزشیآژانسجانبه بین فعاالن صنعتی، همکاری سه
 محور، بورسیه برای دانشجویانهای آموزشهای در مکان، کالسهای کارآموزی، آموزشطرح

 کار روی تصویر و جذابیت بخش دریایی
هدف یق و توسعه باهای تحقها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکتطرح بودجه فناوری و ابداع دریایی برای تأمین بودجه دانشگاه

 های دریاییگسترش بسترهای آزمایش فناوریی
 پذیری در بخش دریاییهمکاری فعاالنه دولت با صنعت و مؤسسات تحقیقاتی در جهت حل موانع رقابت

 های اروپاییها و طراحیحلعالقه به راه
 المللی متخصصهای بینهای تجاری برای شرکتسازی موقعیتفراهم

های آموزه
 بخشی

 های انرژی و فراساحلیتقویت بخش خصوصی و فعاالن بخش محلی برای حضو در بخش فراساحل عیصنا

 یسازیکشت عیصنا

 های خارجیسازی داخلی در پروژههای کشتیمشارکت کارخانه
 سازی برای مشارکت بلندمدتهای کشتیاستراتژی کارخانه

 سازی محلیهای کشتیکارخانههمکاری مراکز تحقیقاتی دریایی دانشگاهی با 
 های حفاریجستجوی بازارهای جدید مثل کشتی

 ها برای ارائه فرآیندهای پیچیدهتوسعه ترمینال بنادرها و اسکله

 های تجاریمهندسی مجدد و خودکارسازی پروسه ییایونقل درحمل

 ,/http://www.asmi.com/, https://doc.research-and-analytics.csfb.comمنابع: 
 https://www.asiaone.com/,https://www.edb.gov.sg/,https://www.mpa.gov.sg/, https://www.utu.fi/ 

 های استخراجی از تجارب اندونزیآموزه

 های کلیآموزه
 فعاالنه دولت مشارکت

 های ارزش و بهبود آموزش منابع انسانیگذاری در تحقیق و توسعه، تمرکز بر زنجیرهافزایش نوآوری در محصوالت، سرمایه
 های مالیاتیهایی مثل معافیتایجاد انگیزه

های آموزه
 بخشی

 بنادرها و اسکله
 نقل و خدمات بندریوهای دولت برای بهبود حملاولویت

 ای و ریلیهای بنادر از جمله اتصاالت جادهگذاری در زیرساختسرمایه
 های بندری و استانداردسازی عوارض بنادرتعهد دولت نسبت به ایجاد زیرساخت

 ییایونقل درحمل
 نقل و خدمات بندریوهای دولت برای بهبود حملاولویت

 اجرای اصل تجارت ساحلی
 های محلیهمکاری با صاحبان کشتی های باربری خارجی برایجذب شرکت

 ,/http://maritimexpo.co.id/,http://www.unescap.org/,https://www.seatradecruiseglobal.com/enمنابع:

https://www.thejakartapost.com/ 

 های استخراجی از تجارب مالزیآموزه

 های کلیآموزه
 توجه به موقعیت جغرافیایی

 المللی در مالزی و ارائه پشتیبانی مهندسی و عملیاتی به مشتریان محلیبینهای فعالیت شرکت
 توجه دولت به برنامه کاری فناوری پاک

https://doc.research-and-analytics.csfb.com/
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 یسازیکشت عیصنا های بخشیآموزه

 سازیحمایت شدید دولت از توسعه کشتی
 المللیتالش دولت در جهت گسترش بازارهای بین

هداری های تعمیر و نگافزایش فعالیت ها در ساخت تأسیسات دریایی وتوسعه قابلیت
 کشتی

 ,/http://news.sina.com.cn/, http://www.myforesight.myمنابع: 
 https://www.bairdmaritime.com/,https://www.businesstimes.com.sg/, https://www.utu.fi/ 

 تجارب اماراتهای استخراجی از آموزه

 های کلیآموزه

 های دریاییفرمساختن پلت
 مدتکار طوالنیواستراتژی کسب

 گذاری مشترک با سنگاپورسرمایه
 بندی تخصص دریاییحمایت از توسعه و خوشه

 ساخت اولین شهر دریایی هدفمند در جهان برای جامعه جهانی صنعت دریایی
 ساخت یک مجتمع صنعتی دریایی جدید

 های مالیاتیعافیتاعطای م

 های بخشیآموزه
 یسازیکشت عیصنا

 سازی و خدمات دریاییتالش برای تقویت اعتبار ملی به عنوان یک مرکز کشتی
 سازوگسترش عملیات از تعمیرات به ساخت

 های استراتژیک در سنگاپور و اندونزیخرید و فروش کشتی
 تجاریهای پیچیده جنگی و وساز کشتیتوسعه تخصص به ساخت

 های خودکاراستفاده از جرثقیل بنادرها و اسکله

بع: http://www.dubaimaritimecity.com/,http://www.zamiloffshore.com/en/,https://www.nkom.coمنااا

m.qa/en/, https://www.porttechnology.org/, https://www.ship-technology.com/ 
 های استخراجی از تجارب آمریکاآموزه

 های کلیآموزه
 کنندگان جرئی و کلیهای معماری و مهندسی دریایی و تأمینایجاد یک شبکه گسترده و رقابتی از شرکت

 اتصاالت معتبر و منظم بین آمریکا و جوامع خارجی
 های خارجی به عنوان پشتیبانحضور شرکت

 سازیالمللی کشتیهای گسترده بیناتصال به شبکه یسازیکشت عیصنا های بخشیآموزه
 کایآمرونقل سازی و حملهای خارجی در صنایع کشتیمشارکت شرکت

 ,/http://www.etla.fi/, https://www.aapa.org/, https://www.bloomberg.comمنابع: 

https://www.cms.gov/,https://www.heritage.org/, https://www.maritime.dot.gov/, 

https://www.reuters.com/ 
 های استخراجی از تجارب فیلیپینآموزه

 های کلیآموزه

 هاگسترش صنعت دریایی در همه استان
 گذاری در آموزش دریانوردانسرمایه

 تعداد قابل توجه مؤسسات آموزش دریایی
 های آموزشیبروزرسانی برنامه

 یسازیکشت عیصنا یبخش یهاآموزه

 هایی از اپراتورهای کشتی، سازندگان کشتی، تعمیرکاران کشتی و ...تشکیل خوشه
 سازیحمایت دولت از بخش کشتی

 رداخت مالیات بر ارزش افزودهپمعافیت از 
 گذاران خارجیسرمایهسازی به های کشتیاعطاری حق خرید سهام کارخانه

 سازیطرح توسعه نیروی انسانی برای بخش کشتی

http://www.myforesight.my/
https://www.ship-technology.com/
https://www.aapa.org/
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 گذاران برای توسعه بنادر خصوصیتشویق سرمایه بنادرها و اسکله

ونقل کاالها و افراد، ایجاد وری حملایجاد بزرگراه دریایی با هدف افزایش بهره ییایونقل درحمل
 ایبازارهای منطقهارتباطات جدید بین جزایر و گسترش 

  ,/http://gpcci.org/, http://www.ppa.com.ph/, http://www.rsis.edu.sgمنابع: 
https://www.cia.gov/the-world-factbook/, https://www.utu.fi/ 

 های استخراجی از تجارب ویتنامآموزه

 های کلیآموزه

 المللیپذیری بینچشمگیر دولت از بخش دریایی به منظور افزایش رقابتحمایت 
 های خارجیگذاری مشترک شرکتسرمایه

 گذاران خارجیجذب سرمایه
 ها برای ورود به بازار ویتنامحمایت از شرکت

 تعهد دولت و حمایت عمومی برای توسعه بخش دریایی
 گستردگی بخش آموزش دریایی و آموزش پرسنل

 سپاری خدماتواردات یا برون
 تمایل اراده سیاسی برای توسعه تولیدات بومی تجهیزات و مواد دریایی

های مشترک، انتقال فناوری و حمایت از تأسیس گذاریاندازی سرمایههمکاری با تولیدکنندگان خارجی جهت راه
 های خارجیشرکت

 دولت ایسازی در استراتژی توسعهیی به خصوص صنایع کشتیجایگاه اول بخش دریا یسازیکشت عیصنا های بخشیآموزه

 ,/http://english.vietnamnet.vn/, http://global.finland.fiمنابع: 
 https://www.norad.no/en/ 

 های استخراجی از تجارب استرالیاآموزه

 و توسعه قیو بخش تحق هایقابل توجه در نوآور یهایگذارهیسرما های کلیآموزه

 یسازیوساز در بخش کشتساخت یهاکیو تکن شرفتهیپ یهاطرح  یسازیکشتصنایع  های بخشیآموزه

 .http://www.tci-network.org/, https://arena.gov.au/, https://gcaptain.com/, https://wwwمنابع: 

eaustralian.com.thau/ 
 های استخراجی از تجارب کاناداآموزه

 هاهای پیشرفته و پرورش نوآوریتسهیل توسعه فناوری های کلیآموزه
 زیستتوسعه عملیات و محصوالت پیشرفته سازگار با محیط

 هاسازی داخلی و حمایت از آنهای کشتیهای استراتژیک بین شرکتایجاد مشارکت یسازیکشت عیصنا های بخشیآموزه

  

http://www.rsis.edu.sg/
http://global.finland.fi/
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Abstract   

The objective of the present study was to present solutions for the 

development of the Iranian maritime economy in line with the goals of 

resistance economics. For this purpose, the paper considers the present 

strengths, weaknesses, opportunities and threats to the Islamic Republic of 

Iran, experiences of select countries, as well as expert opinions on the matter. 

The data for this study was collected via library and survey methods, and the 

statistical community consisted of experts working in relevant organizations. 

The collected data were subsequently analyzed using the data-based method 

and Friedman test. Based on this analysis, the paper identifies the strategies 

for the development of maritime economy (in order of priority) in six sub-

sectors: maritime transport, ports, shipbuilding, fisheries, maritime tourism, 

and offshore industries. The results indicate that the most significant general 

strategies for the development of a maritime economy consist of: 1) providing 

maritime related training at various levels to students, 2) establishing a 

centralized governmental body for the implementation of policies in various 

maritime sectors, 3) increasing interaction with regional countries in order 

gain benefits from their capacities in various maritime sectors, 4) establishing 

and developing scientific-professional associations related to the maritime 

industry, 5) Strengthening the tie between maritime industries and universities 

in order to overcome the research and educational needs of the industry. The 

paper ends with a presentation of strategies for the development of maritime 

trade and industry under the relevant subsections. 

Keywords:Maritime economics, resistance economics, maritime industry, 

maritime trade. 
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