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 اروپا –افزايش حجم تجارت آسيا 

 

و در مقايسه با همين بازه زماني در سال  2112آسيا اروپا در پنج ماهه اول سال   حجم تجارت در مسير تجاري

ماه مه نمايانگر دومين و باالترين ركورد . رسيده است TEU ميليون  2/6افزايش داشته و به % 8به ميزان  2113

درصدي ثبت شده  12/ 6در مسير تجاري است كه اين مقدار در زير افزايش  2112افزايش گزارش شده در سال 

درصدي سال به سال در ماه مه بوده  2آسيا شاهد افزايش  -كل مسير تجاري اروپا. در ماه مارچ قرار گرفته است

، حجم تردد كاميون در مقايسه با همين بازه زماني در سال Lloyd's Loading Listگزارش  بر اساس. است

همچنين بر طبق مقادير جهاني، حجم باالبري . استبوده TEU ميليون 9/2 درصد بيشتر و حدود 5/1گذشته 

 .رسيده استm TEU 5/11درصد افزايش داشته و به 7/5كانتينر در مقايسه با ماه مه سال گذشته 
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 انتشاردستورالعمل فرسايش ساحلي توسط پيانك

 

كشورهاي در حال "به انتشار گزارش جديدي با عنوان  -انجمن جهاني زيرساخت هاي حمل و نقل دريائي  -پيانك 

كميسيون  123اين گزارش توسط كارگروه شماره  . پرداخته است  "دستورالعمل كاهش فرسايش ساحلي: گذار

COCOM))المللي پيانكهاي بين  همكاري
تهيه شده و هدف از تهيه اين دستورالعمل فراهم آوردن اهداف و  1

هايي است كه تعيين كننده بهترين اقدامات در جهت ثبات خطوط ساحلي به خصوص در كشورهاي در حال  روش

معرف كشورهايي است كه داراي عدم و يا كمبود تجربه در  (CIT)كشورهاي در حال گذار . باشد مي 2(CIT)گذار 

به . باشد مديريت مناطق ساحلي بوده و اين نبود تجربه  اغلب به دليل كمبود امكانات و يا سازماندهي ناكافي مي

. بندي كشورها مي باشد هاي فني ميان توسعه سواحل و فرسايش ساحلي مستقل از طبقه گزارش پيانك مغايرت

هاي مديريتي  در كشورهاي در حال گذار مسائل و مشكالت مرتبط با كاهش فرسايش به دليل فقدان قابليتاگرچه، 

اين گزارش به توصيف فرآيندهاي ساحلي، شناسايي مشكالت . باشد گذاري و اجرا معموال بيشتر مي سواحل، قانون

داخته و پيشنهادهايي را در زمينه هاي انجام شده در زمينه سواحل پر فرسايشي ساحلي عمده و بهترين پژوهش

 . گيري جهت برقراري ثبات در خطوط ساحلي ارائه مي دهد متدولوژي تصميم

 

                                                           
1
 - International Cooperation Commission 

2
 - Countries in Transition 
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 آغاز بكار آزمايشي اولين ترمينال كامال اتوماتيك در چين

 

 

كه گفته شده اولين   Xiamen yuanhaiترمينال كانتينري      what's on Xiamenبه گزارش پرتال خبري 

 . به طور آزمايشي شروع به كار كرده است  "ترمينال كانتينري درچين است 

 Xiamenواقع شده وبه طور مشترك توسط    Haicangبندر  3اين ترمينال كانتينري در سكوي شماره 

government   "COSCO  و شركت عمراني  Communication China  بنا نهاده شده است. 

ستم هوشمند نيز در اين ترمينال نصب شده است كه كليه ي گردش هاي كاري را كنترل مي كند و باعث يك سي

 .برتري اين ترمينال از نظر كارايي و بهره وري نسبت به ديگر بنادر رقيب خواهدشد

مقدار  است كه اين  TEU 111/911الي  111/781به اندازه   Xiamenانتظار مي رود كه توان عملياتي در بندر 

 .كه كامال اتوماتيك نيستند "درصد بيشتر از توان عملياتي بنادري است21

 .ميليون دالر آمريكا را دريافت كرده است  115اين ترمينال كانتينري تا كنون مبلغ سرمايه گذاري شده معادل 
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 صد سالگي كانال پاناما

 

دنياي صنعت محسوب مي شود، امروز صد ساله است و كانال پاناما كه براي بسياري از افراد يكي از عجايب 

 .به پاس يك قرن حضور قوي، گذشته را جشن گرفته و رو به سوي آينده اي روشن گام برمي دارد

از زمان . افتتاح شد يك كانال حياتي براي تجارت جهاني در شرق و غرب است  1912اين كانال كه در سال  

ميليارد تن بار جابجا نموده  9يك ميليون كشتي از آن عبور كرده و نزديك به افتتاح اين كانال تا كنون بيش از 

 .اي جديد پا گذاشته و توسعه خواهد يافت به عرصه 2112با اين وجود، اين كانال در سال . اند 

ي جديدي از با اضافه نمودن مجموعه . واهدشد توسعه اين كانال موجب رونق شديد كشتي راني جهاني خ

امكان عبور از تنگه  TEU 12511در ورودي اقيانوس اطلس و آرام، كشتي هايي با ظرفيت (LOCKS)قفل ها 

است   TEU 2111پاناما را خواهند داشت؛ در حاليكه هم اكنون حداكثر ظرفيت مجاز براي عبور از اين كانال 

عه اين كانال بار ديگر توس .و اين به معناي سه برابر شدن ظرفيت مجاز براي عبور از كانال پاناما است 

تجارت جهاني را متحول خواهدنمود و پتانسيل كافي جهت تعريف مجدد صنايع بندري ساحل شرقي اياالت 

 .جهاني براي بازار سوخت را دارا مي باشد بليت عمل نمودن بعنوان يكمتحده و نيز قا
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 پا فشاري چيني ها بر عريض تر كردن كانال پاناما

 

مندي خود را به ساخت سدهاي باالبر بزرگتر از سدهاي در حال ساخت كنوني در كانال پاناما    يك هيئت چيني عالقه

به اتمام خواهند رسيد، شرايطي را فراهم خواهدآورد تا   2115هاي اخير، كه در دسامبر سال  گسترش. اعالم كرد

 Miami  كانال عبور كنند؛ اگر چه بر اساس گزارش از اين  TEU511/12گذر جديد با ظرفيت  هاي پاناما كشتي

Heraldدر يك  2113نظريه مجموعه چهارم سدهاي باالبر در سال . تري است چين در آرزوي كانال عريض

در خصوص نيازسنجي توسعه كانال   Rodolfo Sabongeكنفرانس در بوگوتا ، كلمبيا، و پس از اظهارات آقاي 

يك سال بعد پيشرفتهايي در اين زمينه حاصل شد و يك هيئت مهندسين چيني به .  پاناما مورد توجه قرار گرفت

ي موجي در صنعت كشتيراني بود؛ اگر چه چين  اين حركت ايجاد كننده. مندي نشان داد شركت در اين پروژه عالقه

اين . اخذ كرده بودمجوز ساخت يك كانال در نيكاراگوئه ،كشور همسايه ي پاناما، را  2112پيش از اين و در سال 

 Wei Hua Wang، رئيس شعبه پكن شركت چيني مهندسي بندر و آقاي Mo Wenheهيئت چيني شامل آقاي 

مديريت كانال پاناما،  Jorge Quijanoپانامايي توسعه تجارت است كه اين دو به تازگي با آقاي  -از دفتر چيني

هاي كانال  ي پروژه ما در حال بررسي مشاركت در كليه":  ، دراين رابطه مي گويد Wenheآقاي . اند مالقاتي داشته

 ."پاناما به خصوص طراحي، ساخت و تامين مالي مجموعه چهارم سدهاي باالبر هستيم
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 عمانصحارتوسعه همه جانبه منطقه آزاد تجاري 

 

درطي چندمدت اخير شاهد رشد قابل توجهي بوده است و بر طبق پيش بيني هاي دقيق انجام  صحارمنطقه آزاد 

 .شده تا چند هفته آينده ترافيك مسقط به سوهار منتقل خواهد شد

تنها ظرف مدت شش ماه، ما توانستيم : اظهار داشت  صحارجمال عزيز، مديرارشداجرايي منطقه آزاد تجاري 

ميليون  131از جمله اين توسعه ها مي توان به جابجائي وتوسعه . هر لحاظ توسعه دهيم عمليات خود را تقريبا از

ميليون دالري جهت اتصال به زيرساخت هايي  5/2دالري ترمينال كانتينري بين المللي عمان و يك سرمايه گذاري 

مي شود،    Oiltanking  Odfjellكه موجب كاهش مدت زمان بازگشت در تاسيسات ذخيره سازي نفت و گاز 

 .       اشاره كرد

ميليون تن در سال بوديم عالوه بر اين  51در چند سال اخير ما شاهد رشد حجم بار با نرخي بالغ بر : وي افزود 

راه اندازي شد، صنايعي نيز شكل  2112هنگامي كه سوهار با سرمايه گذاري مشترك با بندر روتردام در سال 

 . مدت رشد نموده اندگرفتند كه آنها نيز در اين 

آقاي جمال عزيز در بخشي از گزارش نيم سال شركت از برنامه هاي موجود براي يك ترمينال ملي براي ذخيره 

 .مواد غذائي و محصوالت كشاورزي و ارتباطات هوايي و ريلي كه نويدبخش آينده اي روشن هستند، خبرداد

گترين تجارتخانه هاي عمان كه سعود بهوان نام دارد وي همچنين خاطرنشان ساخت كه معامله با يكي از بزر

دستگاه خودرو در سال خواهد شد و توليدكنندگان جهاني   211/  111موجب رشد تجارت خودروي سوهار تا 

الزم بذكر است كه نيسان و . سوس، كيا، فورد، تويوتا و دايهاتسو را به اين منطقه جذب مي كندكهمچون ل

B.M.W  توسط سعود بهوان به اين منطقه آورده شده انددر حال حاضر. 

براي مثال؛ صنايع پتروشيمي، فلزات و لجستيك )  صحار يبا توجه به منافع پايدار موجود در حوزه هاي تجاري اصل

جهت ساخت بزرگترين كارخانه فلزات كمياب  ن دالري با يك كنسرسيوم انگليسيميليو 61كه شامل يك قرارداد 
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، آقاي جمال عزيز مساله پايداري كه موجب رشد سريع و اشتغال زائي خواهدشد را مورد (ز مي باشدبعد از  چين ني

 .تاكيد قرارداد

چيزي كه موجب رشد قابل توجه در نيمه اول امسال شده است  پرهيز از بيهوده كاري مي : ))وي اظهار داشت

ستيابي به آن داريم و همه بازارهايي كه ما اين يك استراتژي بسيار واضح و روشن است كه ما سعي در د. باشد

اين امر براي پيشرفت قاطعانه ما طي دهه آينده حائز . وارد آنها شده ايم با سرعتي استثنائي درحال رشد هستند

 ((.          خواهدبود صحاربعالوه اين استراتژي سنگ بناي اشتغال زائي در . اهميت مي باشد
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 Neptuneپيشنهاد بندرگاه امن در درياي طوفاني توسط 

 

3  شركت امنيت دريانوردي
Neptune دوره هاي آموزشي مديريت بحران را در بنادر اصلي در آسيا، خاورميانه و

به منظور ارائه آموزش . آفريقا با هدف تقويت پدافند در شرايط بسيار بي ثبات اقليمي و سياسي برگزار كرده است

ر مركزي اقدام به جمع آوري تيمي از متخصصين از دفتNeptune  تخصصي به افسران امنيتي و پرسنل ارشد، 

شرايط پرفشار نظير حمالت ناگهاني، آدم ربائي و  اين دوره آموزشي شامل يكسري.  خود در دوبي نموده است

در رابطه با اين دوره  Neptuneجرمي جانسون، مدير بخش توسعه تجارت . حتي شورش مدني بوده است

ه هاي واكنش در شرايط اضطراري، درك گيري از تجربه موجود در ايجاد برنام با بهره": آموزشي چنين مي گويد 

 كامل از 
ISPS code  هاي سالمت و ايمني قادر به فراهم آوردن مهارت هاي ضروري براي شركت  و طرح

: وي همچنين افزود . "كنندگان اين دوره آموزشي با هدف بهبود تجارت در كشورهاي پر مخاطره شده ايم

ارائه شده است مربوط به بندري در منطقه ي بالقوه خطرناك و  Neptuneقديميترين راه حل تخصصي كه توسط  

داراي دفاتري در انگلستان، دوبي، توكيو و سنگاپور بوده و  Neptune.  در شرايط بي ثبات منطقه اي بوده است

 .اين شركت در ابتدا به منظور مقابله با دزدي دريايي در سومالي در شمال شرقي آفريقا تاسيس شده است

 
                                                           

3
 - Neptune Maritime Security 

 
4
 - The International Ship and Port Facility Security Code 
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 براي عمليات نجات اقيانوس GOCاز فراخوان    IMOحمايت

 

مديركل سازمان بين المللي دريانوردي حمايت خود را از فراخوان افزايش همه جانبه :  آقاي كوجي سكيميزو

GOCاين فراخوان در گزارش اخير . هاي جهان اعالم كرد عمليات به منظور كاهش تهديدات در اقيانوس
و با  5

: وي همچنين اظهار داشت. انتشار يافته است "بسته اي براي نجات اقيانوس هاي جهان: ال تا بهبوداز زو"عنوان 

و اجراي دقيق  ال سريع، اجراي موثر، نظارتي انديشمندانه قوانين اقيانوس به همراه اعم از نظرمن توسعه"

از طريق . ارزش دريايي مي باشدهاي حمايت و حفظ محيط و منابع با  المللي از بهترين راه استانداردهاي بين

تنها يك هشتم اين  2111در سالهاي (   700 <تن) بكارگيري اين اصول، به طور مثال،  ميانگين نشت عمده نفت 

بر طبق گفته آقاي سكيميزو  اين كاهش ناگهاني منتج از تالش هاي همزمان .بوده است 1971مقدار درسالهاي 

IMO
 . و صنايع نفت و كشتيراني در جهت بهبود امنيت و جلوگيري از آلودگي بوده است  IMO، كشورهاي عضو 6

 

 

                                                           
5
 - Global Ocean Commission 

 
6
 - International Maritime Organization 
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آقاي سكيميزو، اشاره به فعاليت هاي مشترك  ,ها مخصوصا ماهيگيري با توجه به بهره برداري پايدار از اقيانوس

7و  IMOميان 
FAO  دارد كه هدف از آنها مورد خطاب قرار دادن ماهيگيري هاي غير قانوني، گزارش نشده و

((IUUكنترل نشده
 
هاي  با هدف امنيت كشتي 2112است كه درسال  IMO Cape Townو توافقنامه  

ازيابي، با توجه به نياز تقويت حاكميت درياهاي آزاد از طريق افزايش و ارتقاي مراقبت و ب. ماهيگيري بسته شد

در توسعه ابزارهاي مديريت زيست محيطي قابل كاربرد در كليه مناطق  IMOآقاي سكيميزو اشاره به نقش مهم 

اقدام به استقرار چندين طرح تفكيك ترافيك و  IMOهمچنين . دريايي مخصوصا مناطق حساس دريايي دارد

 .ده استسيستم هاي مسيريابي كشتي در نواحي پر تردد كشتيراني در دنيا نمو
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 - Food and Agriculture Organization 

  
8
 - illegal, unreported and unregulated fishing 
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 خطرهميشگي در آسياي جنوب شرقي: دزدي دريائي 

 

، در رابطه با خطر دائمي و روبه افزايش Dryad Maritimeايان ميلن، متخصص اطالعات و عمليات دريايي 

در مقايسه باديگر مناطق دريايي كه دزدي دريايي به طور . دزدي دريايي در آبهاي آسياي جنوب شرقي هشدار داد

، بر اين موضوع  Dryad شود، انتشار ارقام مربوط به جرائم دريايي در سه ماهه دوم توسط وسيعي در آن ديده مي

اين گزارش در پي دزدي . و تا كنون اتفاق افتاده است 2112تاكيد دارد كه بيشترين نوع جرائم دريايي در سال 

گان گرفتن خدمه كشتي مذكور و قبل از دزدي ، در اختيار گرفتن كشتي و گرو MT Moresbyاخير تانكر نفتي 

، تانكر 2112از اپريل . مكان اين كشتي همچنان نامعلوم است. تني منتشر شد 2211كشتي حامل سوخت 

ايان ميلن . ذشته ربوده شده استپنجمين تانكري است كه در اواخر ماه گMT Ai Maru فرآورده هاي نفتي  

هاي الزم به اين نتيجه رسيدند كه در شرق  گران پس از بررسي تيم تحليل: دررابطه با نتايج تحقيقات مي گويد 

سنگاپور دست كم يك گروه در حال فعاليت و دزدي تانكرهاي فراورده هاي نفتي كوچك و محموله هاي نفتي 

در بدون تالش پيشگيرانه نيروهاي دريايي بومي .  اين مجرمين با انتقال  كشتي به كشتي آشنايي دارند. است

      .جهت مواجهه با اين جرائم، وقوع جرائم بيشتري از اين نوع را مي توان در منطقه پيش بيني كرد
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 گذاران بندري دعوت ايران از سرمايه

 

درتالش براي افزايش سهم تجارت دريايي، وزير راه و شهرسازي ايران از سرمايه گذاران داخلي و خارجي جهت 

آقاي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي . الي و جنوبي كشور دعوت به عمل آوردمشاركت در توسعه بنادر شم

مي توان با استفاده  اي توسعه اقتصاد دريايي بوده و اظهار داشت كه بنادر جنوبي ايران داراي پتانسيل مناسبي بر

در سال گذشته، . ها استفاده نمود گذاران بخش خصوصي به بهترين نحو از اين پتانسيل هاي سرمايه از توانايي

ي آقاي آخوندي اين طرح ها كمك  هاي جامع نموده است و بنا به گفته وزارت راه و شهرسازي اقدام به تهيه طرح

وري خواهند  ، استقرار بازارهاي حمل و نقل و بهبود استانداردها و بهرهشاياني به نوسازي تمام وسايل حمل و نقل

وده و يكي از ميليون تن ب 31بنادر جنوبي ايران داراي ظرفيت كانتينري ": گويد آخوندي در اين رابطه مي. كرد

ود هدف دولت بهب": او همچنين افزود. "ميليون تن مي باشد 6 هاي دولت رشد اين ظرفيت به ميزان طرح

در چهار ماهه اول سال جاري، وزارت راه و . "ها و برقراري ارتباط ميان بنادر جنوبي و شمالي كشور است زيرساخت

 .هاي دريايي جذب كرده است  دالر سرمايه را در بنادر و بخش ميليون 25/216شهرسازي 
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 تحت تاثير چه عواملي مي باشد؟به نظر شما انگيزه هاي مناسب جهت افزايش سرمايه گذاري در بنادر : سوال

 

 تقدير شويد                                     تحليل نماييد                            كنيد قيقتح                                     

   

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به 15/6/93تا تاريخ فوق  هاي خود را در مورد سوال ديدگاهكلمه 1111و حداكثر در 511حداقل در 

 .ارسال نماييد researchcenter@pmo.ir آدرس
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 TEU 24000  ساخت قريب الوقوع كشتي كانتينربر با ظرفيت

 

 بنابه گزارش 
OSC  مقدمات براي ساخت  كشتي كانتينربر با ظرفيتTEU 22111   كهTEU5111   بزرگتر از

بنا .  آغاز خواهد شد 2116بزرگترين كشتي حال حاضر مي باشد در حال انجام بوده و ساخت اين كشتي در سال 

دهد كه هزينه  ، مطالعات امكان سنجي فني نشان مي OSCاز اندرو پن فوله از    Global Seatradeبه نقل قول  

درصد كمتر از يك  2/17و  TEU 12511تر از يك كشتي كمدرصد  1/23در دريا   TEU22111هاي يك كشتي  

 .باشد مي TEU 16111 كشتي

به مقدار زيادي باعث صرفه جويي در  TEU 22111استفاده از كشتي هايي با ظرفيت : گويد اندرو پن فوله مي

به نظر مي هزينه ها شده  و عليرغم زيان هاي منتج از ظرفيت باال، سفارش كشتي هاي بزرگتر غيرقابل اجتناب 

سازي  ي عظيم الجثه در محوطه هاي كشتي براساس برآورد آقاي پن فوله، عمليات ساخت و ساز اين سازه. رسد

ي آني ظهور اين نوع كشتي  افزايش فعاليت ترانشيپي خواهدبود كه در عوض  نتيجه. اي انجام خواهد شد كره

ليل نياز به باالبردن و به روز رساني ظرفيت ها در بر اثرات مخربي نيز بر روي اپراتورهاي ترمينال و بنادر به د

 .خواهد داشت
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 - Ocean Shipping Consultants 
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 ساخت كانال جديد سوئز توسط مصر

 

هدف از . ميليارد دالري، يك كانال سوئز جديد در موازات كانال فعلي احداث نمايد 2مصر قصد دارد طي يك پروژه 

يجاد ارتباط و اتصال سريعتر ميان اين كانال و اساخت اين كانال جديد رونق بخشيدن به فعاليت هاي تجاري در 

 .اروپا و آسيا است

فعلي ساخته ( مايلي  72/22)كيلومتري  72به موجب اين پروژه عظيم، يك كانال سوئز جديد به موازات كانال 

سال است،  هر چند مصر سعي دارد اين  5مدت زمان پيش بيني شده براي تكميل اين كانال جديد . خواهدشد

نزديك به بيست شركت مصري در اين پروژه بلندپروازانه دخالت خواهند . سال به پايان برساند 3ژه را ظرف پرو

هدف از دخالت ارتش در اين پروژه حفظ امنيت . داشت و همگي تحت نظر ارتش مصر به فعاليت خواهند پرداخت

مصر و جنگ ميان اسرائيل و غزه هاي ناشي از مسايل سياسي داخلي  است، چرا كه اين منطقه در معرض آشوب

 .ميليارد دالر آمريكا براي مصر درآمد دارد 5ساله فعلي ساالنه بيش  125كانال سوئز . قرار دارد

مصري ها براي حفر كانال سوئز از جان خود گذشتند و اين كانال تاريخ را تغيير داده و به طناب نجاتي براي مصر و 

ده سال حفر كانال سوئز، بيش از صد هزار نفر مصري جان خود را از دست در طول . همچنين كل جهان تبديل شد

دادند و اين پيامي بود به كل جهان كه مردم مصر افتخار آفرين و تاريخ ساز هستند و بار ديگر نيز اين كار را در 

 .عصر جاري انجام خواهند داد
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 شد  UASCقطر سهامدار عمده 

 

  قطر كه بزرگترين صادركننده  
CNG    ،درصد از سهام شركت كشتي راني امارات متحده  3/51جهان است

( UASC)عربي  
 .را خريداري نمود و به سهامدار عمده اين شركت تبديل شد 11

بر اساس اطالعات فهرست لويدز، تا قبل از خريد اين سهام توسط قطر، كشورهاي كويت، قطر، عربستان 

راني  درصد در اين شركت كشتي 5/3درصد و كشور بحرين  19/ 3دام سعودي، امارات متحده عربي و عراق هر ك

به موجب اين قرارداد، قطر در تعدادي از برنامه هاي افزايش سرمايه كه از طرح هاي توسعه اين  .سهم داشتند

 .شركت پشتيباني مي كنند، سهم خواهندداشت 

كشتي  55ناوگان خود كه مشتمل بر  را به LNGويژه حمل  TEU  18111اين شركت كشتيراني ششمين كشتي 

 TEUبا سفارش دادن يك كشتي كانتينربر    UASCدر ماه مارس امسال، فهرست سفارشات  .مي باشد، افزود

((HHIبه صنايع سنگين هيونداي  18111
 .در كره، تكميل شد  12

كشتي رسيده است كه شامل  17تعداد كل سفارش هايي كه اين شركت به منظور توسعه ناوگان خود انجام داد به 

 .  مي باشد TEU 18111شناور    6و  TEU  2111 1يازده شناور 
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 - Compressed Natural Gas 

11
 - United Arab Shipping Company 

12
 - Hyundai Heavy Industries 
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 مندرج در"  ترمينال كانتينري در بندر صحار عمانفعاليت افزايش   تحليل هاي منتخب در خصوص خبر "

 3شماره خبرنامه  

 

 : آقاي محمد پور حاجي

مدل مديريت، نسل بندر صحار و چرايي سرمايه گذاري مسئولين بندر در خصوص جلب كشتيهاي كانتينري بزرگ 

 .تا اين بندر را توضيح و تحليل نماييد( بعنوان هاب ترانشيپي) مايلي بندر خورفكان  65با توجه به فاصله 

قط، و خورفكان در قسمت شرقي تنگه هرمز و در دروازه ورودي به درياي عمان و بندر صحار مابين بندر مس

 .اقيانوس هند واقع شده است

 

با توجه به اينكه كشور عمان داراي ذخاير كمي از نفت و گاز است، و در آمد حاصل از كشاورزي و صنعت آن بخش 

كمي از درآمد اين كشور را تأمين مي كند، سعي نموده درحوزه هاي درآمد زاي جديد سرمايه گذاري نموده و آينده 

يسم سرمايه گذاري نموده و در چند سال اخير با درك از اينرو در صنعت تور. نامبهم اقتصادي خود را تثبيت بخشد

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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موقعيت مناسب خود براي فعال نمودن بنادر، درصدد برآمده تا سهم بيشتري از بازار را در خصوص حمل و نقل 

در اين راستا پس از فعال نمودن بندر سالله با . دريايي و بخصوص ترانشيپ كانتينري به خود اختصاص دهد

ين المللي در جنوب شرق اين كشور و تهيه چشم انداز توسعه براي آن، توسعه بندر صحار با همكاري شركتهاي ب

 .همكاري مشترك بندر روتردام را در دستور كار خود قرار داده تا چشم انداز اقتصادي مثبتي براي خود تدوين نمايد

براي كشور عمان فراهم است و اين ” موقعيت“ با علم به اينكه يكي از مهمترين فاكتورهاي موفقيت يك بندر يعني 

كشور از يك سو به فاصله كمي از بازار بزرگ كشورهاي حاشيه خليج فارس واقع شده و از سوي ديگر به مسير 

الله تجربه دارد، و با توجه به اينكه بندر سغالب كشتيراني در جهان يعني مسير شرق به غرب دسترسي مناسبي 

وانايي خود در كسب سهم بازار كانتينري و ايفاي نقش يك بندر ترانشيپي خوبي براي عمان جهت محك زدن ت

ميليارد دالر آمريكا آغاز تا اين پروژه كه مورد  15بوده، عمليات توسعه بندر صحار را با سرمايه گذاري بيش از 

 .13حمايت مالي دولت عمان نيز هست يكي از بزرگترين پروژه هاي توسعه بندري در دنيا باشد
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 تصوير كلي طرح توسعه بندر صحار

 

 سايت منطقه آزاد صنعتي بندر صحار: منبع

در كنار نياز روز افزون بازارداخلي كشور عمان به واردات و صادرات، ايجاد اشتغال، دليل ديگر كشور عمان براي 

بر اساس پيش بيني انجام شده، در صورت تكميل پروژه هاي بندري، . سرمايه گذاري در بندر صحار بوده است

منطقه ايجاد خواهد شد و اين براي كشور شغل غير مستقيم در اين  31111شغل مستقيم و بيش از  8111حدود 

 . عمان يك موفقيت اقتصادي محسوب مي شود

مدل مديريتي اين بندر مدل صاحبخانه اي خواهد بود و با ايجاد منطقه آزاد تجاري و صنعتي در زمره نسل سوم 

ا افق تبديل به قطب تجاري ب. بنادر قرار مي گيرد و دورنماي نسل چهارم بنادر را براي اين بندر مي توان متصور بود
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پتروشيمي منطقه و همچنين فراهم آوردن زمينه براي جذب سرمايه گذاري و ورود صنايع ارزش افزوده در 

 . پسكرانه هاي اين بندر، زمينه براي افزايش فعاليت ترمينال هاي آن فراهم مي گردد

رهايي كه از آسياي جنوب شرقي و چين به براي شناو)بندر صحار بدليل واقع شدن قبل از بندر خورفكان شارجه 

و دسترسي جاده اي و ( مايل مي باشد 65طرف خليج فارس حركت مي كنند و فاصله بين خورفكان با صحار حدود 

به پسكرانه هاي عربستان و امارات و بازار بزرگ خليج فارس نياز به ايجاد و تقويت بندري با ( پروژه آينده) ريلي 

ايي كانتينر داشت و براي افزايش ضريب موفقيت خود از بندر روتردام بعنوان بزرگترين بندر قابليت باالي جابج

 . ميليون تي اي يو در سال برساند 5اروپا خواست در اين زمينه با ايشان مشاركت نمايد تا ظرفيت بندر را به 

همچنين ساير بنادرامارات نظير جبل با افزايش ظرفيت اين بندر كه بطور مسلم يك رقيب براي بندر خورفكان و 

علي  محسوب خواهد شد، بندر صحار عالوه بر ايفاي نقش محلي نقشي منطقه اي ايفا خواهد نمود و مي تواند 

براي كشورهاي شرقي درياي عمان نظير ( Distribution Centre)بعنوان يك بندر ترانشيپي و مركز توزيع كاال 

 . در خليج فارس محسوب شودهند و پاكستان و كشورهاي واقع 

 تصوير موقعيت بندر خورفكان

 



 
 

 صفحه  

23 

 
  

مايلي نزديكتر براي كشورهاي ورودي از چين و آسياي جنوب شرقي نسبت به خورفكان مي تواند به  65فاصله 

معناي كاهش مصرف و هزينه سوخت براي نسل جديد كشتيهاي غول پيكر باشد كه بهمراه ايجاد زيرساخت هاي 

هزار تي اي يو و باالتر  18111ر بندر صحار موجب خواهد شد كشتيهاي نسل جديد كانتينري  جديد كانتينري د

تمايل كمتري براي ورود به تنگه هرمز براي پهلوگيري در بنادر داخل محدوده خليج فارس داشته باشند و بندر 

خود كاسته و تعداد سفرهاي  صحار را بعنوان بندر مقصد خود انتخاب نمايند تا از اين طريق از هزينه هاي جاري

 .بيشتري در مسير داشته باشند

در صورتيكه خط ريلي بين بندر صحار و عربستان صعودي متصل و تكميل شود، بخشي از كاالهاي بازار عربستان 

د د به اين كشور ارسال شونيز از طريق حمل و نقل ريلي بدون نياز به طي مسافت طوالني تر از طريق دريا، مي توان

اين موجب كاهش هزينه تمام شده كاال و بخصوص كاهش زمان تحويل كاال به مشتري خواهد شد و با در نظر  و

 .گرفتن بازار بزرگ مصرفي كشور عربستان، ايجاد بندر بزرگ كانتينري صحار قابل توجيه خواهد بود
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 : يونس غربالي مقدمآقاي 

 .رساندميبندري كه عمان را به شهرت جهاني  "صحار"

يك بندر با آبخور مناسب براي كشتي هاي اقيانوس پيما و منطقه آزاد صنعتي با كاركرد  "بندر و منطقه آزاد صحار"

با حجم سرمايه گذاري كه . كيلومتري مسقط قرار گرفته است 211فرا منطقه اي در خاورميانه، در كشور عمان و 

قرار . ز بزرگترين توسعه هاي بندر و منطقه آزاد دنيا تبديل شده استميليارد دالر صورت گرفته به يكي ا 15بالغ بر 

منطقه در كانون مسيرهاي تجاري بين المللي بين اروپا و آسيا موقعيت استراتژيك خوبي براي /گيري اين بندر

 صحار براي دسترسي به بازار خليج فارس مسير نامتعادلي را انتخاب نموده و با .تجارت فراهم ساخته است

اي ، ريلي و هوايي به كشورهاي امارات، بازار بزرگ مصرفي پذيرش هزينه هاي سنگين در گسترش شبكه جاده

 .عربستان و ساير كشورهاي منطقه ، تقريبا مسير هاي جايگزين عبور از تنگه هرمز را انتخاب نموده است
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ساخت و تجهيز اسكله هايي با عمق مناسب براي پذيرش بزرگترين شناورهاي جهاني، بازيگران جهاني اين 

 Hutchisonصنعت را در حوزه عمليات كانتينري، فله خشك، مايع و گاز كه شامل شركتهايي همچون 

Whampoa,  ،C. Steinweg،  Oiltanking Odfjell   وSvitzer را جذب نموده است.  

خوشه هاي لجستيكي ، پتروشيمي و فوالد تبديل شده و تغذيه كننده صنايع  براي ال حاضر صحار به مكانيدر ح

وفور انرژي با  هزينه پايين ، مواد . پايين دستي آهن، استيل، پالستيك، كائوچو و سراميك و مواد شيميايي مي باشد

ي انگيزه مضاعفي را براي كسب و كار در صحار معدني و پشتيباني لجستيكي در استانداردهاي باال و كالس جهان

اي، توسعه با بهره گيري از موقعيت برتر منطقه اين بندر اميدوار است . وده استبراي شركاي بين المللي فراهم نم

عمليات بندري و دريايي، نقش هاب ترانشيپي منطقه خليج فارس و درياي عمان را در دهانه ورودي ايفاء نموده و با 

رمايه گذاران بين المللي در منطقه آزاد همجوار خود ضمن آنكه تا حدود زيادي تضمين دوسر بار براي جذب س

خطوط را فراهم مي سازد، رقيبي سرسخت براي بنادر منطقه خليج فارس از جمله بنادر جبل علي، خورفكان، دوحه 

 .و شهيد رجايي باشد
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نيز منطقه آزاد به آن ملحق  2111گردد و در سال برمي 2112بندرصحار  كه اساسا سال شروع ساخت آن به 

در حال حاضر منطقه آزاد و بندر صحار توسط شركت بندر . شده، يك دهه آغاز فعاليت خود را سپري نموده است

 51،  51ساله با نسبت مساوي  25مديريت مي شود، جوينت ونچر بندر رتردام طي قرار داد ( SIPC)صنعتي صحار 

اميدوار است اتصال اين بندر به بزرگترين بندر اروپا  سلطان قابوس. را شروع كرده استر شتابان خود بوده و مسي

 .تأثير شكرفي بر رشد و توسعه صحار و آينده مردم عمان خواهد داشت

بندر چابهار كه سابقه . در اينجا شايد در ذهن همكاران عزيزم اولين موردي كه مطرح شود بندر چابهار باشد

يخي و عملكردي بسيار باالتري نسبت به صحار دارد، در زمان جنگ تحميلي پشتيبان اصلي و تنفسگاه تجاري تار

نه در سال )، منطقه آزاد چابهار را در همجواري خود جاي داده است 1372ايران محسوب مي گرديد، در سال 

رهاي آسياي ميانه و افغانستان به شمار منطقه آزاد صحار، دروازه ورود به كشو/و عالوه بر مزيت هاي بندر( 2111

اين بندر اكنون بيش از بيست سال هست كه در انتظار توسعه و نقش آفريني در سطح منطقه بوده و تنها . مي رود

تنها به ياد ... . سال آن مربوط به تصميم گيري بر سر الحاق يا عدم الحاق به منطقه آزاد صرف شده است و  11

كه وضعيت فعلي كشورمان نتيجه تصميمات و تالش هاي مديران و كارشناسان دهه هاي قبل داشته باشيم همچنان

 .بوده است، آينده زندگي اقتصادي و اجتماعي فرزندانمان نيز در گرو تصميمات امروزي ما قرار گرفته است

 IT ALL STARTS HERE  .آغاز همه چيز از اينجاست 

آغاز همه چيز از "سرمايه گذاران بين المللي اينگونه معرفي مي كند، منطقه آزاد صحار كه خود را براي /بندر

شناور را در انواع مختلف مورد  1953ميليون تن داشته و   25عملكردي بالغ بر  2113،  در سال "اينجاست

 . پذيرش  قرار داده است

ت ايده الي را براي فعاالني فاز طراحي شده است و موقعي 5هكتار در   2511توسعه منطقه آزاد صحار  در مقياس 

كه به دنبال سرمايه گذاري در زمينه محصوالت فوالدي، استيل و آهن آالت نيمه ساخته، پالستيك و كائوچو، 

سراميك ، مواد شيميايي، مواد غذايي و ميوه جات، مبلمان و صنعت اتومبيل در قالب خوشه هاي صنعتي هستند، 

 . فراهم نموده است
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آالت و فوالد جهت پشتيباني از صنايع فوالد طقه آزاد صحار در سه بخش كلي و هدفمند آهنهاي منكل كاربري

جات به دليل تأمين نياز فعلي و اي به ويژه هند و پوشش مصرف باالي آن در خاورميانه، مواد غذايي و ميوهمنطقه

بازرگاني به شمار مي رود، آتي منطقه و لجستيك و تجارت خارجي كه هسته اصلي هرگونه توسعه فعاليت هاي 

 .برنامه ريزي شده است

 .هاي منقطه آزاد صحار را مي توان به شرح ذيل برشمرداهم مزيت

  مالكيت خارجي%  111امكان سرمايه گذاري با 

 سال 25سال تا  11شركتها از  يت از مالياتمعاف 

 برداريتأسيس و بهره امكان بهره مندي از پنجره واحد الكترونيكي براي دريافت انواع مجوزهاي 

 هاي ترجيحي براساس توافقنامه گذاران در منطقه آزاد صحار از تعرفهمندي براي سرمايهامكان بهره

 الت متحدهاتجاري با كشورهاي سنگاپور و اي

 معافيت از تعرفه گمركي براي انواع كاالهاي توليدي در منطقه 

 صحار يا رتردام؟

سالهاست به عنوان مركز  اين بندر . دنيا به شمار مي رودبندر روتردام بزرگترين بندر اروپا و دومين بندر بزرگ 

مهم جهاني در زمينه نفت و مواد شيميايي فعاليت دارد و بسياري از شركتهاي فعال در حوزه نفت و مواد شيميايي 

ترمينال دارد كه هر يك از اين ترمينالها در انواع مختلفي از  91بندر روتردام بيش از  . در آن دفتر و نمايندگي دارند

ترمينال به صورت چند  17ترمينال بارهاي فله ،  15مايعات ،  ترمينال مخصوص 35. خصص دارندها تمحموله

 .ترمينال مخصوص ميوه و تره بار دارد 2ترمينال حمل خودرو و  7ترمينال كانتينري،  9منظوره ، 

مديريت بندر روتردام خود را محدود به توسعه در پيشكرانه اي بندري ننموده و به منظور حفظ بقا و  با اين حال

هاي رقابت پذيري در بازارهاي بين المللي و در راستاي استراتژي بلند مدت بندر روتردام، بنادر مختلفي را در مكان

در اين رابطه با تمركز بر مشاركت در . اده استالمللي به عنوان شركاي تجاري تجهيز و توسعه دمهم تجاري بين

، بندر صحار را به عنوان (بنادر عمان، برزيل، مالزي و هند)مديريت و راهبري بنادر كشورهاي با منافع مشترك
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نت ونچر استراتژيك روتردام در خاورميانه انتخاب و سرمايه گذاري الزم را جهت تبديل آن به بندر نسل سوم يجو

بدين ترتيب حضور . ستاز فعاليت هاي حمل و نقلي و لجستيكي برتر در كالس جهاني انجام داده او برخوردار 

ريزي در بندر صحار در قالب قرارداد ترمينال اپراتوري نبوده و انعقاد قرارداد بلندمدت و برنامه بندر روتردام

براساس بررسي هاي بعمل آمده . تبراساس طرح جامع و با در نظر گرفتن منافع طرفين تعريف و تضمين شده اس

مديريت بندر صحار نيز كه تركيبي از مديران طرفين قرارداد مي باشد به شكل شركتي اداره مي شود و با تبعيت از 

-ها كرده و بندر روتردام به عنوان سرمايهاقدام به واگذاري فعاليت( Land Lord System)ايخانهالگوي صاحب

 . كنداختها و ايمني بنادر در بندر صحار فعاليت ميگذار و ناظر توسعه زير س

 ك خود را در منطقه خاورميانه و بنابراين بندر روتردام با حضور موثر در بندر و منطقه آزاد صحار، موقعيت استراتژي

حساس انرژي جهان تثبيت كرده و ضمن پوشش بازار منطقه خليج فارس و درياي عمان و بخش هايي از اقيانوس 

به عبارت ديگر بخشي از . اي نيز به عنوان بندر رقيب نوظهور تأثير گذاشته استبر توان رقابتي بنادر منطقه هند،

 .رقابت خود را در منطقه خاورميانه از طريق بندر صحار انجام خواهد داد
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 : توكلي دمحمآقاي 

 : مي توان به اين عوامل اشاره نمود  از عمده داليل موفقيت بندر صحار

 داشتن استراتژي هدفمند و هوشمندانه-1

 واگذاري ساخت، مديريت و راهبري بندر به بخش خصوصي كارآمد-2 

 اعتقاد و باور قوي به موفقيت-3 

 جانمايي صحيح بندر-2 

منطقه آزاد، منطقه ويژه اقتصادي، راه آهن، ترمينال، : وجود بسترها و زير ساخت هاي الزم و مناسب از جمله-5 

 ودگاهقطار، فر

 تعامل سازنده و مثبت با كشورها و همسايگان، دوري از تنش و حسن همجواري-6 

 آرامش و امنيت داخلي-7 

 داشتن موقعيت جغرافيايي خاص-8 

 عمق آب خور باال-9 

 تسريع و تسهيل در ارائه خدمات بندري و دريايي با آسان سازي و ساده سازي مقررات و مراحل اداري-11 

 داشتن ديرينه كهن در زمينه تجارت-11 

در ضمن به دليل باال بودن ايمني، امنيت، . وجود اماكن گردشگري، تفريحي، رفاهي و هتل ها و رونق شهري-12 

حفظ محيط زيست دريايي، جا به جايي تناژ باال و به تبع آن درآمد زايي و ارزآوري بيشتر و سرعت در انجام 

 . بنادر در جلب و جذب كشتي هاي كانتينري بزرگ اهتمام دارند عمليات تخليه و بارگيري،
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 : علي مرادنياآقاي 

و (  51-51) با توجه به سرمايه گذاري مشترك بندر صحار با بندر رتردام : مديريت بندر صحار  تحليل مدل -الف

 دري و اداره نمودن اين بندر ، بهره گيري از توان مديريتي و تكنولوژي كشور هلند براي ايجاد زير ساخت هاي بن

 و دبي بنادر مسقط، در بين هرمز تنگه از صنعتي خارج بندر صحار كه تنها پر واضح است كه منطقه آزاد بندر

ورود  براي آل ايده مكان يك به كانتينري اين بندر را بخش در خود عملياتي توان بوده ، ميتواند با ابوظبي

براي ترانزيت و ترانشيپ كاال و  گذرگاه يك عنوان به و فارس خليج حوزه تجاري و صنعتي كشورهاي محموالت

 .نمايد تبديل جهان كشورهاي ساير كانتينر

هكتاري اين بندر و حجم سرمايه گذاري مشترك بندر صحار و  2811با توجه به مساحت : صحار  بندر نسل -ب

توسعه اي و اهداف پيش بيني شده  آتي آن در بندر رتردام و زيرساخت هاي بندري ايجاد شده فعلي و طرحهاي 

 .منطقه خليج فارس ، بنظر ميرسد كه اين بندر بر مبناي بنادر نسل سوم ميباشد 

 فاصله به توجه با بزرگ كانتينري هاي كشتي صحار در خصوص جلب بندر مسئولين گذاري سرمايه چرايي -ج

رعمان بدليل قرار گرفتن در دهانه تنگه هرمز، داراي كشو: )ترانشيپي هاب عنوان به( خورفكان عمان مايلي 65

وپولتيكي در بين كشورهاي منطقه خليج فارس و شاهراه اصلي انتقال انرژي ئموقعيت ممتاز جغرافيايي و ژ

، ليكن منطقه آزاد بندر صحار بدليل  الله و خور فكانسعلي رغم  فعال بودن بنادر مسقط ، .خاورميانه ميباشد

، ( مايلي  تا تنگه هرمز 65اختالف فاصله )  مز به نسبت بندر خورفكانموقعيت مكاني و نزديكي آن به تنگه هر

ايجاد زير ساخت هاي مناسب كانتينري و جذب سرمايه گذاري مشترك با بندر رتردام  از جمله مزيت هاي رقابتي 

در خورفكان بر مبناي قيمت تمام شده  كرايه حمل و نقل دريايي كاال و كانتينر بوده و اين اين بندر در قياس با بن

بندر ميتواند نياز فعلي و آتي بازار صاردات و ترانزيت كاالي كشورهاي اروپا ، امريكا ، چين ، هند و غيره به 

 . پوشش دهدكشورهاي حوزه خليج فارس ، هند ، پاكستان ، افغانستان  و آسياي ميانه را 
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مهمترين بندر هاب منطقه  در پايان با توجه به شكل گيري اين بندر و اهداف پيش روي آن كه در آينده ممكن است 

با عنايت به حركت كند توسعه بنادر شهيد رجايي و چابهار براي تبديل شدن به هاب منطقه خليج فارس و  بشود ،

ن با كشور ايران پيشنهاد ميشود كه حتي المقدور كشور ايران درياي عمان و با عنايت به روابط خوب كشور عما

ساخت ترمينال كانتينر و اجاره براي  صحاربندر گذاري و حضور در  دولت عمان براي سرمايهبا  مذاكرات الزم را 

ينر كاال و كانتترانشيپ تسهيل  بمنظور براي ايجاد پارك لجستيك  BOT هاي مورد نياز به صورت  بلند مدت محوطه

و كانتينر  در كاال و نقل حمل  برايشكستن انحصار بنادر امارات متحده عربي  و چابهار وشهيد رجايي  ادربن به

 .سطح منطقه خليج فارس را بعمل آورد 
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خبرانهم تنها با راهنمایی  و این . لطفاً دیدگاه اه و نقطه نظرات خود را ربای مرکز ربرسی اه و مطالعات راهبردی ارسال نمادیی

کان بهبود خواهد داشت کاران فرهیخته ام  .مساعدت شما هم
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