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!چین، اقتصاد برتر جهان  

ترین اقتصاد جهان تبدیل شده  آمریکا را پشت سر گذاشته و به بزرگ ، کشور، چینIMF(1(بنا به گزارش صندوق بین المللی پول 

این تغییر را پیش بینی کرده و حتی در ماه آوریل نسبت به تحقق قریب الوقوع آن  Financial Timesکریس گیلز از  .است

منطق ساده نهفته در . البته الزم به ذکر است که معیار محاسبات صندوق بین المللی پول، قدرت خرید بوده است .هشدار داده بود

قیمت یک پیراهن در شانگهاي . ارددر جهان شباهت ندپشت این موضوع از این قرار است که قیمت ها در چین به هیچ کجاي دیگر 

البته باید . است، پس مقایسه دو کشور بدون در نظر گرفتن این مساله صحیح نیستتر  کمسانفرانسیسکو  قیمت همان پیراهن در از

در ایاالت متحده  ترازهم تر از درآمد یک فرد معمولی این نکته را نیز در نظر گرفت که درآمد یک فرد معمولی در چین خیلی کم

با تبدیل نمودن حقوق یک فرد چینی معمولی به دالر خیلی ساده می توان قدرت خرید آن فرد و در نتیجه آن کشور را . آمریکا است

 . ، مثال بارزي براي سنجش این نابرابري ها است2شاخص اقتصادي بیگ مک. تخمین زد

ناخالص داخلی را هم از لحاظ شرایط بازار ارز و هم از لحاظ قدرت خرید بررسی نموده به همین دلیل، صندوق بین المللی پول، رشد 

 . ترین اقتصاد جهان تبدیل شده است از لحاظ قدرت خرید، چین هم اکنون ایاالت متحده آمریکا را پشت سر گذاشته و به بزرگ. است

1  International Monetary Fund 
2 Big Mac Index: 

توان به نرخ برابري واحد پول در بازار کشورهاي مختلف  است غیر رسمی براي سنجش برابري قدرت خرید دو واحد پول که از طریق آن می شاخص بیگ مک راهی
. دکن مبناي برابري قدرت خرید عمل می این شاخص بر. یافت دست
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، 2014در پایان سال . ن دو کشور به نقطه تالقی رسیده انددهد که ای تهیه شده است، نشان می IMFنمودار زیر که برطبق گزارش 

از سهم قدرت خرید جهان بر حسب تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص خواهد ) میلیار دالر 632/17معادل (درصد  48/16چین 

 .خواهد بود) میلیارد دالر 416/17معادل (درصد  28/16داد، این در حالی است که این رقم براي ایاالت متحده آمریکا برابر با 

الزم به ذکر است هنوز خیلی زمان الزم است که چین از لخاظ مواد خام ایاالت متحده را . البته باید موارد دیگر را نیز در نظر گرفت

 5/6هنوز با احتساب این موضوع، چین . شکست دهد و این معیاري است که در هنگام محاسبه قدرت خرید مورد توجه قرار نمی گیرد

در نمودار زیر . میلیارد دالر از ایاالت متحده آمریکا عقب است و به همین دلیل امکان دارد موقعیت غالب آن چندان به طول نیانجامد

 .این موضوع به تصویر کشیده شده است

 .نمایید U33Tکلیک33TUجا  این خبر اصلیدریافت براي 
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پیشی گرفتن اقتصاد چین از ایاالت متحده آمریکا روي حمل و نقل دریایی و تجارت جهانی چه  :سوال

 تاثیري خواهد داشت؟

 دـــیریــایزه بگج   دــل نماییـتحلی   نیدـق کـیـقـحـت

به آدرس پست کلمه  1000و حداکثر در  500حداقل در هاي خود در مورد سوال فوق را  دیدگاه 25/10/1393تا مورخ 

  .ارسال نمایید researchcenter@pmo.irالکترونیکی 
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 هاي جهان درخصوص اطالعات ترمینال Drewryگزارش 

رانی  براساس گزارش جدید شرکت مشاوران کشتی

Drewryهاي کانتینري  ، عملکرد عملیاتی ترمینال

به محل، اندازه ترمینال و نوع ترافیک  بستهجهان 

 .داراي نوسانات شدید است

هاي  که تحت عنوان ظرفیت ترمینال(در این گزارش 

، 3)منتشر شده است عملکردکانتینري و معیارهاي 

 500عملکرد واقعی یک نمونه مطالعاتی متشکل از 

سراسر جهان براي یک بازه زمانی سه  ازترمینال 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  )2011-2013(ساله 

هاي گنتري  رثقیلخط بارانداز، محوطه و ج(هاي کانتینري  سه جنبه کلیدي ترمینال در نظر گرفتنبا  این تجزیه و تحلیل .گرفته است

 .انجام شده است) دریا به ساحل

بدون در نظر  ها این تجزیه و تحلیل «: هار داشتاظ – Drewryهاي  گر ارشد در واحد بنادر و ترمینال تحلیل - 4نیل دیویدسون

درعوض، . اند شده، انجام )ها در یک ساعت جایی جرثقیل همچون تعداد جابه(هاي معمول مربوط به سطوح خدماتی  مقیاس گرفتن

 . »نمایند ها و تجهیزات در یک ترمینال کانتینري مدرن را منعکس می ترین و گران قیمت ترین زیرساخت عملکرد مهم

معتقد براي مثال، یک تولیدکننده تجهیزات . قرار داشته باشدورها و سرمایه گذاران اپراتباید در دسترس اطالعات کلیدي  «: وي افزود

اما . حقیقت داردموضوع در سال را دارد و این   TEU 250000جایی  یک جرثقیل گنتري توانایی جابهنظري،  است که از لحاظ

 .»نمایند جا می این مقدار را در طی سال جابه یمی از هاي گنتري جهان فقط ن جرثقیل در واقعیت،دهد که  ها نشان می تجزیه و تحلیل

 

 . نمایید U33Tکلیک33TU جا این اصلی خبر دریافتبراي 

3 Container Terminal Capacity and Performance Benchmarks 
4 Neil Davidson 
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!ورترین بندر جهان علی، بهره بندر جبل  

مجله «وري بندر  بر اساس آخرین گزارش بهره

ورترین  بهره DP Worldعلی  ، بندر جبل 5»بازرگانی

ها بر اساس تعداد  بندي رتبهاین  .بندر جهان است

جایی کانتینرها به ازاي هر کشتی در هر  متوسط جابه

منظور  استوار هستند و به 2013یک ساعت در سال 

حصول اطمینان از تهیه یک گزارش هدفمند توسط 

علی با  بندر جبل .اند رانی ارایه شده خطوط کشتی

جایی در ساعت در صدر این صنعت  جابه 138متوسط 

علی  بر طبق این گزارش، بندر جبل .گرفته استقرار 

بندر را از سراسر جهان پشت سر گذاشته و پس از  438

در رابطه با  ،همچنین .بندر برتر جهان قرار گرفته است 25توقف بندري، در صدر فهرست  150000تجزیه و تحلیل بیش از 

جایی در ساعت، در صدر فهرست این بنادر قرار  جابه 163ط علی با متوس نیز بندر جبل  TEU8000هایی با ظرفیت بیش از  کشتی

ما به منظور اطمینان از سرویس دهی کارآمد به «: اظهار داشت – DP Worldرئیس  –سلطان احمد بن سلیم   .گرفته است

تجهیزات، فناوري  روي زیرساخت، هاي جدید؛ ها و اندازه ل از مقیاسها براي تحقق بخشیدن به مزایاي حاص مشتریان و کمک به آن

 . »ایم علی سرمایه گذاري قابل توجهی نموده و آموزش در بندر جبل

طور مداوم  خدمات رسانی به مشتریان در قلب همه اهداف ما قرار دارد و براي حصول اطمینان از پاسخگویی به تقاضا به«: وي افزود

وري زنجیره تامین را بیشینه نموده و بر رقابت جویی خویش  بهره توانند سرمایه گذاري خواهیم نمود و به همین دلیل مشتریان ما می

. خود بوده است 3علی به تازگی پذیراي اولین شناور برنامه ریزي شده در ترمینال کانتینري  جبلالزم به ذکر است که  .»بیافزایند

  .بوده است TEUمیلیون  17ظرفیت کلی این شناور 

  .نمایید U33Tکلیک33TUجا  دریافت خبر اصلی اینبراي 

5 Journal of Commerce  
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 و بندر چینگدائو DP Worldاتحاد 

 .هاي بندري خبر داد از یک قرارداد استراتژیک با گروه بندري چینگدائو با هدف افزایش همکاري DP Worldاپراتور بین المللی 

، طی سفر اخیر آقاي ژنگ به 7)هوآ ژنگ مینگ(و رئیس گروه بندري چینگدائو  6)سلطان احمد بن سلیم( DP Worldرئیس 

در دبی  DP Worldشرط اصلی این توافق، ادامه همکاري میان بندر چینگدائو و بنادر . علی این قرارداد را به امضا رساندند جبل

هم  .))Big Project Me: منبع(علی بخش کلیدي این قرارداد است  جبلبندر (باشد  می) علی و مینا رشید خصوص بندر جبل به(

DP world تر رشد تجاري و ایجاد  هاي موجود براي تحریک بیش و هم گروه بندري چینگدائو در نظر دارند به منظور بررسی راه

عه خدمات الینر و احجام تجاري میان ریزي بندر، به مطال گذاري اطالعات مربوط به برنامه یک رویکرد سیستماتیک جهت به اشتراك

 .بنادر خود بپردازند

اقیانوسیه است  –از شبکه ما در منطقه آسیا  پر ترافیکچینگدائو بخشی مهم و «: سلطان احمد بن سلیم در خصوص این قرارداد گفت

  .»استوجود دارد که به نفع همه گروه بندري چینگدائو  وما یار نزدیکی بین همکاري بسو 

تر جهت  بسیار مشتري مدار است و ما به دنبال همکاري هر چه بیش DP Worldگروه بندري چینگدائو نیز مانند «: وي افزود

پتانسیل . امکان برقراري خدمات کروز میان مینا رشید و چینگدائو ما را هیجان زده کرده است. خدمات رسانی هرچه بهتر هستیم

 .»بسیاري در این امر نهفته است

 

 

 

 

 

  .نمایید U33Tکلیک33TUجا  دریافت خبر اصلی اینبراي 

6 Sultan Ahmed bin Sulayem 
7 Zheng Minghua 
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 اي در یک بندر ترکیه APMTمیلیون دالري  450سرمایه گذاري 

هاي کانتینري در ترکیه نسبت به  براي همگام شدن با رشد حجم محموله APM Terminals BV (APMT)اپراتور بندر 

اظهار  –ترکیه  APMمدیرعامل  - 9، موگنز ولف الرسن8بنا به گزارش بلومبرگ .تر در ترکیه اقدام نموده است خرید بنادر بیش

داخلی ترکیه است؛ با این وجود، سرانه آن تر از رشد تولید ناخالص  سرعت رشد حمل و نقل کانتینري دو برابر بیش« نموده است که 

   .»هنوز نصف کشور آلمان است

 TEUمیلیون  12ظرفیت آن  که درحالیجا نموده است،  از طریق بنادر خود جابه TEUمیلیون  8در حدود  2013ترکیه در سال 

. مند هستیم حوالی منطقه مرمره عالقهبه داشتن یک بندر در استانبول، در  طور قطع بهما  «: الرسن خاطرنشان ساخت .بوده است

 .»ماست مورد توجهاي میان مرسین و اسکندرون نیز  ساحل مدینترانه

جایی که ترکیه پذیرش  از آنالبته، . بنادر کانتینري ترکیه به هیج وجه از توسعه کافی برخوردار نیست فعالیت تجاري «: وي افزود

 .»کانتینري هم رشد خواهد کردهاي بزرگ را آغاز نموده، تجارت بنادر  کشتی

APMT  در نظر دارد عملیات در بندر کانتینري خود در شبه

گروه  .آغاز کند 2016جزیره علیاگا واقع در غرب ترکیه را از سال 

میلیون  250در سال جاري با سرمایه گذاري  10گلدمن ساکس

و  APMT .دالر، سی درصد از سهام این بندر را خریداري نمود

نیز روي این بندر که از ظرفیت  11صنایع پتروشیمی پتکیم

باشد،  در سال برخوردار می TEUمیلیون  3/1جایی کانتینر  جابه

  .ندا هگذاري نمود میلیون دالر سرمایه 450بطور مشترك 

 

  . نمایید U33Tکلیک33TUجا  دریافت خبر اصلی اینبراي 

8 Bloomberg 
9 Mogens Wolf Larsen 
10 Goldman Sachs 
11 Petkim 
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 2016در سال  IMOالزم االجرا شدن قانون وزن کشی کانتینر 

  

کانتینرها قبل از با یک قانون اصالح و تجدید نظر شده مبنی بر لزوم وزن کشی همه ) IMO(سازمان بین المللی دریانوردي 

ها باید برطبق قوانین مصوب کشورها یا بر طبق  به موجب این قانون، وزن کشی محموله .ها موافقت نموده است بارگیري روي کشتی

ها و خطوط   از جمله اپراتورهاي ترمینال(جایی بار دخالت دارند  همه افرادي که در جابه .انجام شود 12مندرجات مجله بازرگانی

اي  در بیانیه) که یک شرکت جهانی در زمینه بیمه حمل و نقل است( 13تی تی کالب .باید از این قانون جدید پیروي کنند) کانتینري

هاي  این تغییر کوچک با تاکید بر مسئولیت فرستندگان کاال مبنی بر اظهار دقیق وزن ناخالص و مشخص نمودن روش«: اعالم نمود

 . »المللی را به تالطم انداخته است نوزن کشی، سراسر جامعه حمل و نقل بی

در ساحل جنوبی انگلستان که به دلیل عدم تعادل وزنی آن اتفاق افتاد، مبین  MSC Napoliحوادث اخیر همچون نشت محموله 

، هاي مربوطه کشی و سایر هزینه هاي وزن تر، به دلیل گرانی بیش از حد زیرساخت پیش . ضرورت این قانون الزم االجرا هستند

با این وجود، حامیان این قانون الزم الجرا معتقدند که منتقدان آن در  .کشی را رها کرده بودند رانی اروپا و آسیا وزن هاي کشتی گروه

ایاالت متحده آمریکا نه تنها کارایی در کنند که این قانون دیرینه  گونه استدالل می نمایند و این خصوص این هزینه ها اغراق می

 .»اند ین را کاهش نداده، بلکه ایمنی را نیز افزایش دادهزنجیره تام

  .نمایید U33Tکلیک33TUجا  دریافت خبر اصلی اینبراي 

12 Journal of Commerce 
13 TT Club 

8 

                                                           



 مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی
 1393، دي 1سال اول، شماره 

 

ها و مطالعات راهبردي   مرکز بررسی               

Xvelaن حمل و نقل و اپراتورهاي ترمینال، انقالبی در همکاري متصدیا 

از  Xvela .وارد بازار شده است Xvelaشود پایان بخش موانع ارتباطات سنتی است، شرکتی جدید به نام  در حرکتی که تصور می

. شوند طور فشرده در کنار یکدیگر چیده می بهموجب آن شناورها  استفاده نموده است که به Navis PowerStowکاري به نام  راه

  .فرم و شبکه همکاري ابري براي متصدیان حمل و نقل اقیانوسی و اپراتورهاي ترمینال فراهم کرده است یک پلت کار، این راه

ظهور شناورهاي مگا و  «: در یک نشست مطبوعاتی اظهار داشت – Xvelaنایب رئیس و مدیر امور مشتریان  - کریس مازا

با این وجود، به دلیل  .»ها و بار شده است تر کشتی اي براي حرکت سریع هسابق گیري اتحادهاي حمل و نقل موجب بروز فشار بی شکل

هاي سیلویی، تبادل اطالعات ناکارآمد، دید محدود و عدم ارتباط میان متصدیان حمل و نقل و اپراتورهاي ترمینال، بهبود  سیستم

اي براي هماهنگی موضوع  عنوان یک راه حل ریشه به Navis PowerStowبا ارایه  Xvela .وري متوقف مانده است بهره

فرم همکاري ابري  این تحول از طریق یک پلت. کانتینرچینی میان متصدیان حمل و نقل جهانی موجب تحول این صنعت خواهد شد

اشتراك گذاري امکان به  باشد و اصی میهاي تحلیلی اختص هاي کاربردي، ابزارها و روش که شامل برنامهافتد  اتفاق می جدید

. سازد مد را براي کاربران مهیا میوري و درآ هاي زمان واقعی جهت دستیابی به بازدهی قطعی، کاهش ضایعات و افزایش بهره داده

Xvela  ها و با هدف فراهم نمودن یک بعد  رانی و با استفاده از تخصص مشترك آن و کارآزموده صنعت کشتی افراد با تجربهتوسط

 Xvelaمحصوالت  .شود صنعت، راهبري می جدید براي این

در مرحله اول، این شرکت . شوند در دو مرحله ارائه می

Navis PowerStow  را بر اساس نیازهاي کاربران

نماید و  موجود ارتقا داده و تغییر و اصالحاتی در آن ایجاد می

عالوه بر . کند در مرحله دوم پلت فرم ابري خود را رونمایی می

آموزش، خدمات و پشتیبانی الزم را نیز فراهم  ،Xvelaاین، 

در  Xvelaتر در خصوص  اطالعات بیش. خواهد نمود

Navis World 2015  در دسترس متصدیان حمل و نقل

  .و اپراتورهاي ترمینال قرار خواهد گرفت

  . نمایید U33Tکلیک33TUجا  این خبر اصلیدریافت براي 

9 



 مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی
 1393، دي 1سال اول، شماره 

 

ها و مطالعات راهبردي   مرکز بررسی               

هاي جدید بندري اي براي استراتژي جرقه ،افزایش حجم بار  

ها، پیش بینی  وري ترمینال با توجه به افزایش ظرفیت و بهره

رانی  زمینه کشتی هاي جدید در شود بنادر به استراتژي  می

، تروور 14بنا به گزارش مجله بازرگانی .کانتینري روي بیاورند

اظهار  - 16مدیر شرکت خدمات پژوهشی کالرکسون - 15کرو

نموده است که به دلیل سرمایه گذاري ناکافی در بازه زمانی 

، صنعت بندر هم اکنون باید با 2008 – 2009بحران مالی 

پاسخگوي افزایش تقاضا  ،وري یا افزایش ظرفیت بهبود بهره

بنادر در تالش براي همگام «: وي خاطر نشان ساخت .باشد

 .»شدن با رشد احجام کانتینري اقیانوسی، در حال بازیابی محوریت و مرکزیت خود هستند

بر این باور است که بنادر واقع در مسیرهاي تجاري  – 18Drewryرانی  وران کشتیگر ارشد گروه مشا تحلیل - 17نیل دیویدسون

جنوب به دلیل بکارگیري شناورهاي کانتینربر  –شمال 

الزم  .تر با یک تغییر عمده و بزرگ مواجه هستند بزرگ

در فعالیت هاي در حال  به ذکر است که اندازه کشتی

د درص 160و  120مسیر شمال و جنوب به ترتیب 

در مقابل، اندازه کشتی هاي مسیر . افزایش یافته است

هاي مسیر اقیانوس  درصد و اندازه کشتی 70اروپا  –آسیا 

 . درصد افزایش یافته است 30اطلس 

  .نمایید U33Tکلیک33TUجا  این خبر اصلیدریافت براي 

14 Journal of Commerce 
15 Trevor Crowe 
16 Clarkson Research Services 
17 Neil Davidson 
18 Drewry Shipping Consultants  
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کانتینرهاي تاشدنی چهارتا   
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 بیست و پنج درصد صرفه جویی در هزینه هاي عملیاتی با کانتینرهاي چهارتا -1

جا  شوند و چهل درصد از کانتینرهایی که بطور زمینی جابه در حال حاضر بیست درصد از کانتینرهایی که از طریق دریا حمل می
تاشدنی چهارتا هزینه هاي مرتبط با حمل کانتینرهاي خالی را به میزان قابل توجهی کاهش کانتینرهاي . گردند، خالی هستند می
کانتینرهاي چهارتا . توان چهار کانتینر را در فضاي مورد نیاز براي حمل یک کانتینر، حمل نمود ها می دهند، چرا که با استفاده از آن می

این مزایا خیلی . جایی در کشتی خواهند شد راي تغییر مکان، انبارش و جابهموجب کاهش هزینه هاي حمل و نقل و زمان مورد نیاز ب
 .تر هستند مهم ،ها از قیمت خرید باالتر، هزینه هاي حفاظت و نگهداري و هزینه هاي باز و بسته کردن آن

 سه برابر شدن حاشیه سود ناشی از یک کانتینر استاندارد

در حالی که درآمد . درصد از هزینه هاي عملیاتی را کاهش داد 25توان  کانتینرهاي چهارتا میاند که با استفاده از  محاسبات نشان داده
 . تر است حاصل از یک کانتینر استاندارد و چهارتا برابر است، ولی حاشیه سود یک کانتینر چهارتا سه برابر بیش
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 گواهی ایزوي کامل کانتینرهاي چهارتا  -2

نامه ایزو  هاي مربوط به فرآیند اعطاي گواهی کانتینرهاي چهارتا اولین کانتینرهاي تاشدنی چهل فوتی جهان هستند که همه آزمایش
، با موفقیت پشت DEKRAو  ABS(19(رانی آمریکا  ، دفتر کشتیKorean Register (KR)را تحت نظارت موسسات رده بندي 

 .اند سر گذاشته

 UICو  CSCگواهی ایزو، 

به موجب گواهی ایزو، کانتینرهاي تاشدنی چهارتا با همه الزامات صنعت حمل و نقل مطابقت داشته و در سیستم لجیستیک قابل 
تعمیر این . شود، بنابراین هیچ یک از قطعات مفقود نخواهد شد همه قطعات این کانتینرها حفظ می تاتصاال. باشند استفاده می

 .باشد عات استاندارد موجود در سراسر جهان با هزینه پایین امکان پذیر میکانتینرها با استفاده از قط

 اندازه اي برابر با اندازه کانتینرهاي استاندارد

ها به روش مشابه یک کانتینر استاندارد  شدنی چهارتا با ابعاد یک کانتینر استاندارد برابر است و امکان حمل آنرهاي تاابعاد کانتین
 .باشد میسر می

 
19 American Bureau of Shipping (ABS) 

13 

                                                           



 مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی
 1393، دي 1سال اول، شماره 

 

ها و مطالعات راهبردي   مرکز بررسی               

 برداري آسان و ایمن از کانتینرهاي چهارتا بهره -3

کانتینرهاي چهارتا در بنادر آسیا و . رانی یا با موفقیت به پایان رسیده یا اینکه هنوز ادامه دارند هاي مختلف خطوط کشتی آزمایش
مورد استفاده قرار ) اي چاي کیسههاي حاوي  از قبیل کودهاي سنگین و کارتن(ایاالت متحده آمریکا و اروپا براي حمل انواع کاالها 

 .باشند کانتینرهاي چهارتا در مقابل نفوذ هوا مقاوم بوده و براي حمل محموالت خشک حساس مناسب می. اند گرفته

 اي توسط دو نفر باز و بسته کردن چهار دقیقه

ار دقیقه به آسانی و به سرعت یک کانتینر تر از چه تواند ظرف مدت کم یک تیم دو نفره با استفاده از تجهیزات استاندارد موجود می
 .تاشوي چهارتا را باز و بسته نماید

 مزایاي اقتصادي اصلی
 ها براي حمل و نقل کانتینرهاي خالی جایی کاهش تعداد جابه •
 درصد 70انبار تا بیش از  /کاهش فضاي مورد نیاز براي انبارش کانتینرهاي خالی در محوطه •
 کانتینرهاي خالیتر  جایی سریع جابه •
تر و کاهش مدت زمان بارگیري  عملکرد بموقع(شود  کاهش مدت زمانی که صرف بارگیري کانتینرهاي خالی در بندر می •

 )درصد 75کانتینرهاي خالی تا 
 ها پذیري عملیات تخلیه و بارگیري کشتی افزایش انعطاف •
در صورت وجود دو بازوي باالبر، امکان باالبري همزمان (توانایی باالبري چهار کانتینر بطور همزمان بوسیله یک جرثقیل  •

 )هشت واحد وجود دارد
 تر تراکم بندري کم •
 ایجاد سه اسالت درآمدزا •
 کاهش تعداد کانتینرهاي در حال انتظار و بیکار •
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 هاي زیست محیطی کانتینرهاي چهارتا صرفه -4

با استفاده از . انتشار ششصد تن گاز دي اکسید کربن در سال خواهد شد حمل و نقل کاال با یک کانتینر چهل فوتی موجب
 5یابد که این رقم مبین صرفه جویی  تن در سال کاهش می 28کانتینرهاي تاشوي چهارتا میزان انتشار گاز دي اکسید کربن حدود 

توانند کاهش میزان انتشار دي اکسید  ر زیاد میرانی به احتمال بسیا با استفاده از کانتینرهاي چهارتا، خطوط کشتی. باشد درصدي می
درصد  27اکسید کربن را تا  توان میزان انتشار گاز دي در دریا، با استفاده از کانتینرهاي چهارتا می. کربن را به نقدینگی تبدیل نمایند

 .کاهش داد

 هاي بندر افزایش کارایی زمین

. کانتینر چهارتا یک راه حل است. وي محیط و محیط زیست تاثیر بسزایی داردیابد و ر اهمیت فضاي انبارش روز به روز افزایش می
 .و اشتغال نیز تاثیرگذار است) شهري(کانتینرهاي چهارتا بر مسایل اجتماعی همچون آلودگی صوتی، زیبایی شناسی، توسعه 

 مزایاي زیست محیطی اصلی
 )PM10و  Co2 ،Nox(اي  کاهش انتشار گازهاي گلخانه •
 مصرف سوختکاهش  •
 کاهش گره هاي ترافیکی •
افزایش فضاي آزاد در اطراف بندر از طریق کاهش فضاي انبارش مورد نیاز براي کانتینرهاي خالی در نزدیکی محوطه  •

 هاي مسکونی
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .نمایید U33Tکلیک33TUجا  براي دریافت خبر اصلی این
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2014بر گزارش حمل و نقل دریایی مروري   
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 2013درصدي تجارت دریایی جهان در سال  8/3رشد 

هاي اقتصادي پیشرفته فقط اندکی  هاي اقتصادي در مناطق در حال توسعه با شکست مواجه شد و وضعیت نظام از آنجایی که فعالیت

درصد که  2/2با نرخ متوسط  ولیرشد نمود،   جهانی تجارت. با تزلزل همراه بود 2013بهبود پیدا نمود، رشد اقتصادي جهانی در سال 

هاي  به همین ترتیب، رشد محموله). (GDP)درصد رشد در تولید ناخالص داخلی  3/2(مبین رشد نامناسب اقتصادي می باشد 

با توجه به ). استمیلیارد تن بوده  6/9حجم کلی محموله ها در حدود (رسید  8/3کاهش یافت و به متوسط نیز دریایی جهان 

ناشی ) درصد رشد داشته اند 5/5به خصوص بارهاي فله که (خشک تر توسعه از رشد جریان بار  توان گفت که بیش روندهاي اخیر می

از جمله پنج محموله فله مهم که عبارتند از سنگ آهن، زغال سنگ، غالت، بوکسیت و آلومینا، سنگ فسفات، (بار خشک . شود می

هاي تفکیکی  محموله/ عمومی ، بارهاي کانتینري و محموله هاي)ه محصوالت جنگلی و محموالت مشابهچک از جملبارهاي فله کو

نقت (مانده به تجارت تانکري  رصد باقید 8/29. اص داده اندصت جهانی را به خود اختراز تجا) درصد 2/70حدود (ترین سهم  بیش

 . شدبا مربوط می) ام، فرآورده هاي پتروشیمی و غیرهخ

ها  این ریسک. سک هایی نیز وجود داردرانی جهانی رو به بهبود است، هرچند ری رسد چشم انداز اقتصاد، تجارت و کشتی به نظر می

اقتصادي در حال ظهور  هاي ته، مشکالت مربوط به رشد در نظامهاي اقتصادي توسعه یاف عبارتند از روند ضعیف احیاي نظامباالخص 

توانند مانع رشد مثبت اقتصادي  ها می این ریسک. ها نیز وجود دارد ط به جغرافیاي سیاسی که امکان تشدید آنهاي مربو بزرگ و تنش

در  GLOدر همین حال، پتانسیل صعودي مواردي همچون بهبود وضعیت اقتصادي در کشورهاي پیشرفته، وعده هاي . جهان شوند

کارهاي  حریک رشد جهانی، منافع بالقوه حاصل از رشد معامالت تجاري و راهموثر براي ت تمینی بر اتخاذ اقداما 2014نشست فوریه 

صرف کنندگان افقی، رشد تقاضاي مجنوب، رشد تجارت  -گذاري در مسیر جنوب روابط تجاري و سرمایه افزایش ابتکاري،

 . شود ت مواد معدنی و منابع را شامل میو رشد صادرا) خصوص در غرب آسیا و آفریقا به(

 کان کشتی در کشورهاي ثالثافزایش روند استقرار مال

. میلیارد تن رسید 69/1به  2014، تناژ بارگیري کلی ناوگان جهان در ژانویه  2013درصدي در سال  1/4به دنبال رشد ساالنه 

و ) درصد 5/28با (ش ها پس از فله برها، نفت ک. نددرصد از کل تناژ بارگیري را به خود اختصاص داده بود 9/42ر ورهاي فله بشنا

از هر زمان  2013رشد ساالنه . داده بودنداختصاص ترین سهم از تناژ بارگیري را به خود  بیش) درصد 8/12با (هاي کانتینربر  کشتی

تر  که نرخ رشد در سال جاري باز هم کمدهد  نشان می 2014د رشد در اوایل سال تر بوده است و رون دیگري در ده سال گذشته کم
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نقطه اوج خود رسیده به  2012است که در سال  ترین چرخه کشتی سازي تاریخ این کاهش سرعت بازتاب تغییر در بزرگ. واهد بودخ

 . بود

 ،براي اولین بار بعد از بحران مالی و اقتصادي 2013شوند باید گفت که در سال  تحویل بازار میینده در رابطه با شناورهایی که در آ

در میزان  ي کهپس از کاهش شدید. تر بود انواع شناورها شاهد روندي صعودي تر سفارشات متوقف شده و براي بیشروند نزولی دفتر 

ها برحسب کشور  ترین ناوگان بزرگ. ها و آغاز یک چرخه کشتی سازي جدید زمان خواهد برد ، از سرگیري سفارشرخ داد ها سفارش

روي هم رفته . یبریا، جزایر مارشال، هنگ کنگ، چین و سنگاپور تعلق داشته استبه ترتیب به پاناما، ل 2014صاحب پرچم در سال 

 . درصد از تناژ جهان را به خود را اختصاص داده اند 5/56 ،این پنج کشور صاجب پرچم

ر گرفته و وجه قرامورد تجزیه و تحلیل  اي نوع و بدیع ل دریایی، مالکیت ناوگان به شیوهمروري بر حمل و نقگزارش در این نسخه از 

، "ل مالکیت به نسبت منافعمح"منظور از . مشخص شده است "محل مالکیت به نسبت منافع"و  "ملیت مالک نهایی"تمایز مفاهیم 

مسئولیت هاي تجاري اصلی شناور را بر عهده  ار شرکت ها است وري که محل استقرشرکت مرجع اولیه است؛ به بیان دیگر، کشو

جایی که امروزه  از آن. ، صرف نظر از محل و موقعیت جغرافیایی آن است،  ملیت مالک کشتی"مالک نهاییملیت "ز منظور ا. دارد

هاي خود را در کشورهاي ثالث  ، شرکتتر مالکان بیش ،ها پرچم کشوري غیر از کشور مالک خود را به احتراز در می آورند بیشتر کشتی

 . وم نیز براي ملیت یک کشتی محتمل خواهد بودعد سیک بوجود نمایند که به موجب آن  مستقر می

 نرخ پایین و متغیر حمل و نقل بار 

طور  رانی به هاي کشتی ل پیش بینی دیگر بودیم و همه بخشو غیر قاب کم رونقشاهد یک بازار حمل و نقل دریایی  ،2013در سال 

به حداقل میزان  2013ار فله خشک و نفت کش ها در سال نرخ حمل و نقل در بازار ب. قابل مالحظه اي از این موضوع در رنج بودند

ل کلی عملکرد ضعیف در بخش باربري می توان به از جمله عل. هشی بودخود در ده سال گذشته رسید؛ بازار الینر نیز شاهد چنین کا

 . کرده تقاضاي اندك یا عرضه مازاد بر نیاز در بازارهاي کشتی رانی جهان اشار ،توسعه اقتصادي ضعیف جهان

عامالت قدرتمند و مهم هاي سنتی به میزان بسیار محدود و فقط براي تعداد محدودي از ن که تامین بودجه از طریق بانک جایی از آن

همچون  2013سال  . ایه گذاري بخش خصوصی در صنعت کشتی رانی همچنان به قوت خود باقی استمیسر بود، نقش کلیدي سرم

در . بود یمهم ، سال)هاي سهام خصوصی و تامینی همچون صندوق(مشارکت سرمایه گذارهاي نهادي ظ هاي گذشته از لحا سال
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سرمایه گذاري  هاي سهام خصوصی با بهره گیري از فرصت هاي ایجاد شده توسط بازارهاي اعتباري کساد و هاي اخیر، صندوق سال

ارزش شناورها ظرف (به حداقل قیمت خود رسیده بودند ن ها که از زمان رکود اقتصادي جهارانی و شناور روي شرکت هاي کشتی

ها، هدف اصلی و  از نقطه نظر این صندوق. ار دادندرانی را مورد توجه ویژه قر ، بخش کشتی)درصد سقوط نمود 71ود سال حد 5مدت 

 .حالت اولیه آن استرانی ، فروش یا شناور ساختن سرمایه به محض بازگشت بازار به  کلی از سرمایه گذاري در بخش کشتی

 2013در سال  TEUمیلیون  20عبور توان عملیاتی بنادر کانتینري جهان از مرز 

مشابه افزایش رخ  روند، این. رسید TEU میلیون 1/651درصد افزایش به  1/5، توان عملیاتی بنادر کانتینري جهان با 2013در سال 

درصد افزایش یافت، در  2/7ر حال توسعه از توان عملیاتی در حدود ، سهم کشورهاي د 2013در سال . بود 2012داده در سال 

بنادر آسیا همچنان در صدر جدول توان . درصد برآورد شده بود 2/5نرخ رشد توان عملیاتی در این کشورها  2012که در سال  حالی

 . عملیاتی بندري و بهره وري ترمینال قرار دارند

چندین . ی در مقایسه با دوران پیش از رکود اقتصادي، بخش عملیاتی ترمینال بسیار فعال استرغم رشد نسبتا ضعیف توان عملیات علی

اپرتورهاي . اپراتور ترمینال جهانی بخشی از سهام خود را فروختند، چراکه در پی تسهیل فرآیند ها و تمرکز روي عملیات خود بودند

 DP که اپراتورهاي ترمینال قدیمی و جهانی همچون را فروختند؛ درحالی رانی پیوسته بودند، ترمینال ها ترمینال که به خطوط کشتی

World  وStevedoring Services of America  تالش نمودند که با تمرکز بر سرملیه گذاري، موقعیت خود را مستحکم

 . نمایند

 مسائل حقوقی و تحوالت قانونی 

توان به کنوانسیون بین المللی نایروبی در خصوص حذف الشه  الزم االجرا خواهند بود می 2015 از جمله موارد مهمی که در سال

 .شناورها و همچنین طیف وسیعی از تحوالت نظارتی مربوط به مسایل زیست محیطی و اهمیت زنجیره تامین اشاره کرد

مربوط به افزایش بهره وري انرژي و کاهش گازهاي  بنابراین، به منظور حمایت بیشتر از اجراي مجموعه تمهیدات فنی و عملیاتی

مجموعه اي دیگر  2014در ماه آوریل  ) IMO(رانی بین المللی، سازمان بین المللی دریانوردي  ناشی از کشتی) GHG(گلخانه اي 

ی ناشی از سوختن نفت د سمکار بر روي مقررات مربوط به کاهش انتشار سایر موا. از دستورالعمل ها و اصالحیه ها را اتخاذ نمود
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در زمینه . نیز ادامه دارد) به شدت موجب آلودگی هوا می شوند که) NOx(و نیتروژن ) SOx(به ویژه اکسید هاي گوگرد (سنگین 

 . هاي قطبی نیز پیشرفت هایی حاصل شده است مفاد زیست محیطی و سایر مفاد پیش نویس آیین نامه آب

هاي موجود در زمینه امنیت دریانوردي و زنجیره تامین  ها و برنامه در رابطه با اجراي چهارچوبی نیز هاي مدام و قابل توجه پیشرفت

در خصوص مسایل مربوط به پدیده دزدي دریایی، شایان ذکر است که روند نزولی این پدیده در سواحل سومالی، خلیج . رخ داده است

 . عدن و اقیانوس هند غربی ادامه دارد

حلیلی دو بخشی مهم و اساسی در رابطه با پدیده دزدي دریایی منتشر نموده است که درآن بعضی از روندها، انکتاد یک گزارش ت

کارهاي مورد استفاده جامعه  سواحل و پیامدهاي تجاري دزدي دریایی مورد تاکید و بررسی قرار گرفته و از قوانین نظارتی و سایر راه

 .استفاده شده استبراي مبارزه با این مشکل نیز بین المللی 

سهیل تجارت سازمان تجارت جهانی هاي بین المللی مربوط به تسهیل تجارت باید گفت که تفاهم نامه ت در رابطه با تفاهم نامه

)WTO ( مواردي همچون تعهد اعضايWTO  این امر براي . شود میته تسهیل تجارت ملی را شامل مییک ک تشکیلمبنی بر

 . خصوص اگر پاي چندین نهاد عمومی و بخش خصوصی درمیان باشد هتسهیل تجارت ضروري است، باجراي بسیاري از تمهیدات 

 کشورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه

اختصاص ) SIDS(رانی در کشورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه  هاي کشتی جاري بخش ویژه اي به بررسی چالش در سال

 . دنسیب پذیري دربرابر خطرات طبیعی و تغییرات جوي ناشی می شوو آ این چالش ها از کوچکی، دوري. یافته است

کوچکی یکی از عوامل آسیب پذیري . کشورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه از لحاظ مساحت، جمعیت و اقتصاد کوچک هستند

و محصوالت و تولیدات  تر موارد کوچک بودن مبین بازار داخلی کوچک، منابع اندك براي صادرات در بیش. این کشورها است

جم واردات نیز ناچیز شود،  هرچند که ح کشاورزي و معدنی محدود است که موجب افزایش سهم واردات در تولید ناخالص داخلی می

که انزوا و دوري در کنار یکدیگر قرار بگیرد، به مسیرهاي حمل و نقل طوالنی و غیر مستقیمی نیاز خواهد بود که حجم  هنگامی. است

اي حمل و نقل کشورهاي کوچک ها عواملی هستند که روي هزینه ه این. ها اندك و غیر متعادل است دات و صادرات در آنوار

ر عنوان نظام هاي اقتصادي کوچک باز د هکشورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه ب. اي درحال توسعه تاثیر بسزایی دارند جزیره
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اري از این کشورها در معرض درنهایت باید گفت متاسفانه بسی. آسیب پذیر هستند هاي مالی و اقتصادي جهانی نیز برابر شوك

 . واقع شده اند) از جمله اثرات قابل پیش بینی تغییرات جوي ( هاي اقلیمی جهانی و در نواحی مستعد فجایع طبیعی  سیستم

موانع ساختاري،  تجاري جهانی که با خدمات حمل و نقل دریایی، کشورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه را به شبکه هاي

درصد از احجام کانتینري  85غرب جهان که محل حمل  -مسیر شرق. دهند اي شدید مواجه هستند، ارتباط می عملیاتی و توسعه

 زند رانی دست یافته است، کره زمین را دور می هاي مقیاس و باالترین کیفیت خدمات کشتی ترین صرفه جویی جهان است و به بیش

ري از مسیرهاي تجاري دو. ترین کشورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه است، وارد نمی شود و به نیمکره جنوبی که محل بیش

جب ضررهاي قابل توجهی ازلحاظ هزینه و زمان و همچنین کیفیت و بسامد سرویس ها جهت دسترسی به بازارهاي اصلی جهان مو

مل و نقل این کشورها را ملیات نیز عامل دیگري است که زیرساخت ها  و خدمات حخطر باالي وقفه در ع. بین المللی می شود

یکی از علل اصلی این وقفه ها، حوادث جوي مکرري . نماید و موجب عدم قطعیت و بروز هزینه هاي اضافی خواهد شد تهدید می

 . ی داردحمل و نقل و لجستیک تاثیر بسزایاست که روي  قابلیت اعتماد پذیري خدمات 

 

  .نمایید U33Tکلیک33TUجا  این خبر اصلیدریافت براي 

 

 

 

 

 

 

 

21 



 مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی
 1393، دي 1سال اول، شماره 

 

ها و مطالعات راهبردي   مرکز بررسی               

 

 کتاب اقتصاد بندر

 بندر -1فصل 

 وین کنت تالی: مولف
 نازنین ساغري: مترجم
 پرویز محسن پور: ویراستار

 بندر چیست؟

ها از طریق کشتی  جایی این جابه. شود جا می آبی داخلی و ساحلی جابههاي  بندر محلی است که در آن بار و مسافر از طریق راه

مسـافربري   -، یا بـاري )جایی مسافر ي جابه فقط ویژه(مسافربري ) ي حمل بار فقط ویژه(یک بندر ممکن است باري . پذیرد صورت می

 .باشد) جایی بار و  مسافر ي جابه ویژه(

ها  هم در اندازه) بار خشک غیر فله(کاالهاي عمومی . االهاي عمومی و فله هستندکاالها شامل ک. بندرها معموال باري هستند

جـا   جابـه ) بنـدي نشـده   بسـته (هاي یکسان به صورت بار روبـاز   ها و وزن بندي شده و هم در اندازه هاي مختلف به صورت بسته و وزن

موالت تفکیـک شـده، در حـالی کـه در شـکل دوم بـه       در حالت اول کاالها یا به صورت کانتینري هستند یا به صورت مح. شوند می

اي است که در کانتینرهاي استاندارد قرار گرفته اسـت و معمـوال بـدون     بار کانتینري، کاالي عمومی. هستند 20ي نوین صورت بار فله

) معادل چهل فـوت ( 22یا یک اف اي یو) فوت 20معادل ( 21براي مثال یک تی اي یو.  فوت طول دارد 40تا  20ها بین  احتساب چرخ

هاي بارگیري یا درون مهارهاي سـیمی   بار تفکیکی نوعی کاالي عمومی است که براي بارگیري یا تخلیه از کشتی بر روي کفه. است

) خشـک و مـایع  (بارهـاي فلـه   . رونـد  ي نوین به شمار می هایی از بار فله خودرو، فوالد و الوار نمونه. شود بندي می یا طنابی ویژه بسته

ي  هـایی از بـار فلـه    زغال سنگ و غالت نمونه. اند و از نظر اندازه و هم وزن هم یکسان نیستند بندي نشده هایی هستند که بستهکاال

 .ي مایع هستند هایی از بار فله هاي نفتی نمونه خشک و نفت خام و فرآورده

 ).بھ عنوان مثال، اتومبیل(گردد  اي کھ بھ صورت یونیت یا واحد باشد اطالق مي ي نوین بھ ھر نوع باري فلھ فلھ  -21

21 Twenty-foot Equivalent Unit = TEU 

22 Forty-foot Equivalent Unit = FEU 
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به عنوان مثال؛ اگر در یک بنـدر، بیشـتر بـار     .شوند شود تعریف می جا می بندرهاي باري بر اساس نوع بار اصلی که در آن جابه

بنـدرها مسـافربري بـر اسـاس نـوع خـاص       . جا شود، آن بندر یک بندر کانتینري نامیده خواهد شد جابه) کاالهاي تفکیکی(کانتینري 

تواند  در مسافري میبه عنوان مثال، یک بن). تا بر اساس نوع مسافران(شوند بندي می هاي مسافربري که در آن تردد دارند دسته کشتی

 .هاي تفریحی در آن تردد دارند یک بندر تفریحی باشد، جایی که بیشتر کشتی

ممکن است یک بندر چنـدین پایانـه   . جایی بار و مسافر به و از کشتی است یک پایانه دریایی یک زیرساخت متمایز براي جابه

. هاي دریایی یک بندر ممکن است عمومی یا اختصاصی باشـند  پایانه. داشته باشد) جایی یک یا چند نوع بار مختلف براي جابه(دریایی 

.                                             ي خطوط کشـتیرانی اجـازه دارنـد کـه بـا رعایـت مقـررات حـاکمیتی از آن اسـتفاده کننـد           هاي همه اگر پایانه عمومی باشد، کشتی

در اختیـار مالـک یـا      هایی اختصاص دارد که به عنوان جزئـی از خـط کشـتیرانی    ه کشتیاختصاصی باشد، تنها ب  در صورتی که پایانه

 .مستاجر پایانه باشند

آیـد؛ بـراي    طور معمول توان عملیاتی آن بندر به حسـاب مـی   دهد به خدماتی که بندر ارائه می. بندر یک واحد ا قتصادي است

 .شود ا شده از طریق بندر، توان عملیاتی بندر محسوب میج و مسافران جابه) تناژ کاال(مثال، تعداد کانتینرها 

و ) هـا  بـراي مثـال جرثقیـل   (جایی بار و مسافر به و از کشتی از منابعی مانند نیروي انسانی، سرمایه متحرك  بندرها براي جابه

حداکثر توان عملیاتی خود را براي به اگر بندري بخواهد کارایی فنی داشته باشد، باید . کنند استفاده می) براي مثال لنگرگاه(زیرساخت 

 .کار گرفتن سطح معینی از منابع دنبال کند

انـد و در مالکیـت دولـت     برخوردارند و به دنبال کسب سود هستند، یـا عمـومی    بندرها یا تجاري هستند و از مالکیت خصوصی

اهداف یک بندر عمومی ممکن اسـت  . سود نیستندهستند که در این صورت عموما به دنبال کسب ) اي، ایالتی یا فدرال دولت منطقه(

طـور    بندرهاي عمـومی بـه  . ي اقتصادي و صادرات کاالهاي مناطقی باشد که داراي مزیت نسبی هستند زایی در منطقه، توسعه اشتغال

اسـت کـه   ) قلیا نیمه مست(مرجع حاکمیتی عمومی یک نمایندگی مستقل . شوند معمول توسط مراجع حاکمیتی بندر عمومی اداره می

 .مالک دولتی مجوز مدیریت بندر را به آن تفویض نموده است

هاي مختلف  ها به دلیل برخورداري از کاربري این زمین. اند هاي ساحلی شهرها واقع شده در بیشتر نقاط جهان، بندرها در زمین

توان از آن ها براي صنایعی  یایی استفاده کرد، بلکه میهاي در ها براي پایانه توان از این زمین نه تنها می. دیگر، بسیار ارزشمند هستند

. هاي طبیعی و صنایع صیادي تجـاري اسـتفاده کـرد    هاي مسکونی و اداري، پارك مانند صنعت گردشگري و مراکز تفریحی، ساختمان
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هاي رقیب براي  ع تمام بخشها و مراجع ذیصالح گذاشته شده است تا مناف ي دولت هاي بندري اغلب بر عهده ي زمین بنابراین، توسعه

 .ها را با یکدیگر وفق دهند زمین

هاي حمـل   آهن و شرکت رانی، راه بندر محلی است که در آن خدمات پایانه در اختیار متصدیان حمل و نقل مانند خطوط کشتی

یکپارچـه سـازي و مرتـب کـردن      ها و وسایل نقلیه و کشتی 23نت: این خدمات به عنوان مثال عبارتند از. گیرد اي قرار می و نقل جاده

 .همچنین ممکن است، متصدیان حمل و نقل در بندرها دفتر کار داشته باشند. وسایل نقلیه، بار و مسافران

هـا و پیونـدهایی اسـت     اي فضایی متشکل از گره ي حمل و نقل سامانه شبکه. ي حمل و نقل است هاي شبکه بندر یکی از گره

ي حمل و نقل است کـه حرکـت کاالهـا و     یک گره، مرکزي در شبکه. شود مسافران در آن انجام می جایی کاالها و که حرکت و جابه

بـه عنـوان   (هـا اسـت    ي حمل و نقلی همان مسافت مسیر حمل و نقل بین گره پیوند میان دو گره. گیرد مسافران از آن سرچشمه می

هاي حمل و نقل عبارتند از، قابلیت دسترسی  یین کننده در محل گرهعوامل مهم تع). آهن و مسیر هوایی مثال، مسیر آبی، بزرگراه، راه

حال؛ در مورد بندرها، موقعیت جغرافیایی تعیین کننده یک محل خاص براي تبـدیل شـدن بـه     با این. و ظرفیت پذیرش کاال و مسافر

 .ي بندري است یک گره

کاربران بندر . بران و ارایه کنندگان خدمات بندري استکار) ها و پیامدهاي آن(هاي اقتصادي  ي تصمیم اقتصاد بندر مطالعه

متقاضیان خدمات بندري هستند، در حالی که ارایه کنندگان خدمات بندري عرضه کنندگان خدمات بندري به کاربران بندر محسوب 

کاربران بندر . کنند استفاده می کاربران بندر از بندر به عنوان بخشی از فرآیند حمل و نقل کاال و مسافر از مبداء به مقصد. شوند می

کنند و نیز متصدیان  عبارتند از؛ فرستندگان کاال و افرادي که صاحب بار هستند یا خودشان به عنوان مسافر از طریق دریا سفر می

دیان متص. که مشغول حمل و نقل هستند) اي هاي حمل و نقل جاده ها و شرکت آهن براي مثال؛ خطوط کشتیرانی، راه(حمل و نقل 

ي خدمات بندري هستند  کنند از ارایه کنندگان اولیه هاي دریایی آن را اداره می از پایانه) یا چند تا(که یک بندر یا یکی ) یا پایانه(بندر 

هاي کشتی  هاي گمرکی، راهنما هاي لجیستیک شخص ثالث، واسطه ، متصدیان تخلیه و بارگیري، بارفرابرها، شرکت نمایندگان کشتی

اي از اقتصاد  رانی شاخه اقتصاد بندر و اقتصاد کشتی. هایی از ارایه کنندگان خدمات بندري هستند مثال. کشی،  هاي یدك و شرکت

 .شود است که اقتصاد دریایی نامیده می

 

 و تعمیرنگهداري   ۲۳
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 ها شبکه: هاي بندري  توقفگاه

هـاي مـنظم پیمـا بـه بنـدرها       تیورود کشـ . ي ورود بـه بنـدر را دارنـد    هاي آزاد، اجازه هاي منظم پیما و هم کشتی هم کشتی

هاي  ورود کشتی. کند بندي ویژه پیروي می ي زمان شود از یک برنامه اي که وارد بندر می ریزي شده است؛ براي مثال، هر کشتی برنامه

 .ریزي شده نیست به بندرها برنامه) اي هاي اجاره یا کشتی(آزاد 

  تغذیـه  -ي خط اصلی  ، یک شبکه(OD)24و نقلی  مبداء به مقصد ي حمل  تواند یک شبکه ي حمل و نقل با کشتی می شبکه

در . 27)1999چـادوین و دیگـران،   (باشد  (MAIN-MAIN)26خط اصلی  –ي خط اصلی  ، یا یک شبکه(MAIN-FEED)25 کننده 

کننده و خط اصـلی    تغذیه -هاي خط اصلی  در شبکه. رساند ، کشتی بار را از طریق شبکه از بندر مبداء به بندر مقصد میODي  شبکه

اند کـه بـه    هایی تشکیل شده ها از زیر شبکه این شبکه. خط اصلی، الزم نیست حتما کشتی بار را از بندر مبداء به بندر مقصد برساند –

ي خط اصـلی کـه بـار در آن بـه      ها از یک شبکه کننده ، زیر شبکه  تغذیه -ي خط اصلی  در شبکه. دباشن یک بندر مشترك وصل می

هاي به نسبت کوچـک   ي کشتی ي تغذیه کننده که بار در آن به وسیله شود و یک شبکه هاي به نسبت بزرگ حمل می ي کشتی وسیله

باري که در یـک بنـدر   . شود، تشکیل شده است ي خط اصلی حمل می هبه و از شبک) یا بندر تغذیه کننده(از طریق بندر اتصال دهنده 

ي  خط اصـلی از دو شـبکه   –ي خط اصلی  شبکه. شود نامیده می 28شود، بار انتقالی خاص از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال داده می

دارد از یک خـط اصـلی بـه خـط     ي خط اصلی تعلق  خط اصلی تشکیل شده است، در این نوع شبکه بار در بندري که به هر دو شبکه

اي است که در آن هیچگونه انتقالی بـین بنـدرهاي مختلـف     ي مبداء به مقصد شبکه در مقابل، شبکه. شود اصلی دیگر انتقال داده می

 .شود شبکه انجام نمی

ـ    ي مبداء به مقصد توقف می ممکن است تعداد دفعاتی که یک کشتی در بندرهاي مختلف شبکه در . ر باشـد کند ثابـت یـا متغی

امـا  . هاي کشتی طی سفر رفت و برگشت در تمام بندرها یکسان خواهد بـود  ها در آن ثابت است، تعداد توقف اي که تعداد توقف شبکه

 . تر از بندرهاي دیگر است ها در آن متغیر است، تعداد دفعات توقف کشتی در بعضی از بندرها شبکه بیش اي که تعداد توقف در شبکه

24. Origin-to-Destination 

25. Mainline-Feeder 

26Mainline-Mainline 

27 Chadwin  
28  Transshipment: انتقال بار بھ كشتي یا وسیلھ نقلیھ دیگر: مترجم  
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در این شکل دو دسته بندر مختلف . ارایه شده است 1-1ي مبداء به مقصد با تعداد توقف ثابت در شکل  ز یک شبکهاي ا نمونه

در سـمت   Fو  D ،Eدر یک سـمت و بنـدرهاي    C و  A ،Bبندرهاي . اند، ارایه شده است که توسط یک اقیانوس از یکدیگر جدا شده

اگر تعداد بندرهاي موجـود در  . ت، کشتی در هر بندر فقط یک بار توقف نموده استطی سفر رفت و برگش. اند دیگر اقیانوس واقع شده

 .ممکن است به طور نامطلوبی تحت تاثیر قرار گیرد) و قابلیت اطمینان خدمات آن نیز(بندي کشتی  ي زمان شبکه افزایش یابد، برنامه

  
 هاي ثابت مقصد با تعداد توقف-ي مبدا شبکه)   1-1شکل 

طور دقیـق شـبیه شـکل     این شکل به. ارایه شده است 2-1ي مبداء به مقصد با تعداد توقف متغیر در شکل  یک نمونه از شبکه

توقف کرده است، در حـالی کـه در مـابقی     Aاست با این تفاوت که در این شکل کشتی سفر طی رفت و برگشت دوبار در بندر  1-1

گیرنـد، زیـرا در    ي مبداء به مقصد با تعداد توقف متغیر قرار می د بسیاري از بندرهاي شبکهتعدا. بندرها فقط یک بار توقف داشته است

 .تر است تري برخوردارند، بیش ها در بندهایی که از احجام باري بیش این نوع شبکه بسامد توقف کشتی

 
 هاي متغیر مقصد با تعداد توقف-ي مبدا شبکه)  2-1شکل  

ي رابط بـه   کننده ي تغذیه از یک شبکه DEFBي خط اصلی  شبکه. تغذیه کننده ارایه شده است -یک شبکه خط اصلی 3-1در شکل 

ي خـط اصـلی    در شـبکه . را بر عهـده دارد ) که به هر دو شبکه تعلق دارد( Dو از بندر   برخوردار است که نقل و انتقال بار به Djkنام 

DEFB ي  ي تغذیه کننده گ و در شبکههاي به نسبت بزر کشتیDjk ایـن  . هاي به نسـبت کوچـک مشـغول فعالیـت هسـتند      کشتی

 ABCتوسعه یافته است؛ از آنجایی که کشتی فقط در یکی از بندرهاي محدوده بندري  DEFي بندري  خدمات کشتیرانی در محدوده

از  Dمند شده است؛ و با افزایش تراکم بار در بندر  دریا بهرهاندازه کشتی در ) جویی در هزینه صرفه(کند، از مزایاي اقتصادي  توقف می

 .سود جسته است) ضریب بارگیري(برداري از کشتی  بهره) جویی در هزینه صرفه(مزایاي اقتصادي 
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به  Jي یک کشتی به نسبت کوچک از بندر  ارایه شده است، با ارسال بار به وسیله 3-1اي که در شکل  رود در شبکه انتظار می

 Bي یک کشتی به نسبت بـزرگ بـه بنـدر     و سپس یکپارچه سازي این بار با باري که از قبل در آنجا وجود داشته تا به وسیله Dندر ب

و بنـدر   Bو  Jدرست برخالف وقتی که بار به طور مستقیم بین بنـدر  (ي خط کشتیرانی افزایش یابد   جویی در هزینه حمل شود، صرفه

D  وB جویی در هزینه، باز هم کاهش درآمد خط کشتیرانی چندان دور از انتظار نیسـت  ر چند، با وجود این صرفهه). گردد جا می جابه .

براي مثال، در مجموع مدت زمـان  . تر است رانی مستقیم پایین طور معمول از خدمات کشتی رانی تغذیه کننده به کیفیت خدمات کشتی

اگر این خط . تر خواهد بود بیش Bو  Jاز مدت زمان ترانزیت مستقیم بار بین بندرهاي  Bو سپس بندر  Dبه بندر  Jترانزیت بار از بندر 

تاسیس کنـد، البتـه در    Dکننده در بندر   کشتیرانی بخواهد میزان سود خود را به حداکثر برساند، منطقی خواهد بود که یک بندر تغذیه

 .تر باشد از میزان منافع از دست رفته آن بیش هاي بندر تغذیه کننده جویی در هزینه صورتی که درآمدهاي صرفه

 
 تغذیه کننده –ي خط اصلی  شبکه) 3-1شکل  

تشکیل  GHIEو  ABCEهاي خط اصلی  خط اصلی ارایه شده که از شبکه –ي خط اصلی  یک نمونه از شبکه 4-1در شکل 

. شـود  ، بار این دو شبکه از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال داده میEدر بندر . به هر دو شبکه تعلق دارد Eشده است، در ضمن بندر 

تواند از مزایاي اقتصـادي   شود، این خدمات کشتیرانی می هاي نسبتا بزرگ استفاده می هاي خط اصلی از کشتی از آنجایی که در شبکه

در صـورتی کـه   ). تـر اسـتفاده کنـد    ی بـزرگ بـراي مثـال، از یـک کشـت    (مند گردد  اندازه کشتی در دریا بهره) جویی در هزینه صرفه(

به نفع ایـن خـط   E تر باشد، ایجاد یک بندر انتقالی در بندر  جویی در هزینه در بندر انتقالی از میزان منافع از دست رفته آن بیش صرفه

تغذیه  -هاي خط اصلی  ، ترکیبی از شبکه4-1و  3-1هاي  هاي ارایه شده در شکل با ادغام شبکه 5-1در شکل . کشتیرانی خواهد بود

 .خط اصلی ارائه شده است –کننده و خط اصلی 
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 خط اصلی –ي خط اصلی  شبکه)  4-1شکل 

 
 خط اصلی-تغذیه کننده و خط اصلی –هاي خط اصلی  شبکه)  5-1شکل  

 جهان، کشور و نوع کشتی: هاي بندري  گاه توقف

، بنـدرهاي الس  2006در سـال  . انـد  ارایه شده 2006جهان در سال هاي بندري برتر هفت منطقه از  گاه توقف) 1-1(در جدول 

که به ترتیب در مناطق آفریقا، آسیا، اسـترالیا، اروپـا،    35و فري پورت 34، سنتوس33، هوستون32، رتردام31، ملبورن30، سنگاپور29پالماس

هـا   ترین میزان تـردد و توقـف کشـتی    اند، شاهد بیش آمریکاي مرکزي واقع شده/آمریکاي شمالی، آمریکاي جنوبی و جزایر هند غربی

 .اند بوده

 

29. Las Palmas 

30.  Singapore 

31. Melbourne  

32. Rotterdam 

33. Houston 

34. Santos 

35. Freeport 
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 )2006(هاي بندري برتر جهان  توقفگاه) 1-1جدول 

 بندر رتبه/منطقه
ه وارد بندر هایی ک تعداد کشتی

 .شوند می
 آفریقا

 5060 الس پالمس 1
 4711 اسکندریه 2
 4325 دوربن 3
 3022 پورت سد 4
 3017 سانتا کروز دي تئرایف 5

 87615 .شوند هایی که وارد منطقه می تعداد کل شناور
 آسیا

 60548 سنگاپور 1
 31493 هنگ کنگ 2
 22480 پوسان 3
 15565 کائوسیونگ 4
 15371 شانگهاي 5

هایی که وارد منطقه  تعداد کل شناور 
 562375 شوند می

 استرالیا
 3441 ملبورن 1
 2593 بریزبن 2
 1614 بوتانی باي 3
 1587 فري منتل 4
 1437 گلدستون 5

هایی که وارد منطقه  تعداد کل شناور 
 36452 شوند می

 اروپا
 28461 رتردام 1
 15329 آنتورپ 2
 14499 هامبورگ 3
 9242 بارسلونا 4
 8322 زیبراگ 5
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هایی که وارد منطقه  تعداد کل شناور 
 700239 .شوند می

 آمریکاي شمالی
 7451 هوستون 1
 5598 نیویورك 2
 4423 پورت اورگلیدز 3
 3766 النگ بیچ 4
 3228 پورت آرتور 5

هایی که وارد منطقه  تعداد کل شناور 
 114090 .شوند می

 جنوبیآمریکاي 
 5556 سانتوز 1
 4759 بوئناونچرا 2
 4000 کارتاجینا 3
 2836 تربو 4
 2342 پوئرتو کابلو 5

هایی که وارد منطقه  تعداد کل شناور 
 78454 .شوند می

 آمریکاي مرکزي/ جزایر هند غربی 
 2933 فري پورت 1
 2852 سن ژوئن 2
 2276 سنت توماس 3
 2201 پوئرتولیمون 4
 1990 بورگفیلیپس  5

تعداد کل شناور هایی که وارد منطقه 
 59224 .شوند می

 ، لندن، اینفورما2008، بندرهاي جهان در فهرست لویدز در سال )2007(استاف : ماٌخذ

کسب نمـود، آسـیا بـا     2006ي جهان در سال  ترین منطقه ي نخست را به عنوان پر توقف توقف در بندر رتبه 700239اروپا با 

عبارتنـد از؛ سـنگاپور،    2006پنج بندر برتر جهان از نظر میزان توقف و تردد کشتی در سال . توقف در ردیف دوم قرار گرفت 262375

کشـورهایی کـه در سـال    ). توقف در بندر 15565و  28480، 31493، 60548به ترتیب با (یونگ هنگ کنگ، رتردام، پوسان و کائوس
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اند بـه ترتیـب    هاي کانتینري، کاالي عمومی، تانکري، بار فله خشک و مسافري بوده شاهد بیشترین میزان توقف و تردد کشتی 2006

، )کشـتی تـانکري   23632بـا  (، ایـاالت متحـده   )کاالي عمـومی کشتی  32637با (، ژاپن )کشتی کانتینري 4632با (عبارتند از؛ چین 

 ).کشتی مسافربري 19439با (و ایتالیا ) کشتی حمل بار فله خشک 16864با (ایاالت متحده 

 )2006(ها بر اساس کشور و نوع کشتی  توقف کشتی) 2-1جدول 

 کانتینر کشتی نوع/کشور
محصوالت /کاالي عمومی

 تفکیکی
 تانکر

ي   بار فله
 خشک

 کل غیره مسافر

 106608 14551 1634 12182 10188 32637 35416 ژاپن
 105527 5510 3931 13458 11839 24768 46321 چین

 100154 20058 11463 16864 23632 7957 20180 ایاالت متحده
 97766 32272 8214 3223 17556 28359 8142 بریتانیاي کبیر

 72050 12756 19439 3916 12002 14324 9613 ایتالیا
 63426 7722 1767 5570 8651 21609 18107 جنوبی ي کره

 62291 13336 780 8187 15523 7975 16490 سنگاپور
 57997 10865 11506 4941 6682 15553 8450 اسپانیا
 53957 14300 2753 2561 10111 16855 7377 هلند
 47056 11863 4459 2674 6450 19747 1863 نروژ

 43778 8573 2236 3964 10683 13706 4616 اندونزي
 41941 7473 1863 1902 5320 14970 10413 آلمان
 38745 4359 957 3091 7853 20229 2256 روسیه فدراسیون

 36647 5773 6932 1857 8870 8578 4637 فرانسه
 36180 2000 153 5341 4786 9148 14752 تایوان
 31402 11257 1971 1227 4565 7429 4953 بلژیک
 30631 3201 979 1911 4564 15547 4429 ترکیه
 29970 2657 425 1635 6228 7041 11984 مالزي
 28443 2917 459 7819 5178 3137 8933 برزیل
 27943 5481 1343 827 6094 12593 1605 سوئد

 525637 87300 38272 66186 89073 150758 94048 باقی جهان
 1638449 284229 121536 169336 275848 452920 334585 کل جهان

 ، لندن، اینفورما2008، بندرهاي جهان در فهرست لویدز در سال )2007(استاف : ماٌخذ
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 ي اقتصادي بندرها و توسعه

هـاي   است زیرا موجب  افـزایش میـزان اشـتغال، درآمـد نیـروي انسـانی، دریافـت       )) اي موتور توسعه اقتصاد منطقه((بندر یک 

در طول مدت ساخت بندر، . شوند و فعالیت بندر حاصل می) یا توسعه(این منافع در هنگام ساخت . شود اي می بازرگانی و مالیات منطقه

وجـود   مشـاغلی کـه در هنگـام فعالیـت بنـدر بـه      . شود از پیمانکاران، کارگران ساختمانی و مواد و مصالح ساختمانی منطقه استفاده می

هاي  هاي اقیانوسی و آب فرستندگان کاال و متصدیان حمل و نقل کاال در آب(مشاغل متصدیان بندر، کاربران بندر  :آیند عبارتند از می

ي دریایی، هدایت کشـتی و خـدمات    نمایندگی کشتی، تعمیر کشتی، بارفرابري، بیمه: براي مثال(کنندگان خدمات  و دیگر ارایه) داخلی

 ).کشی یدك

مشـاغل،  . شـوند  ي بنـدر ایجـاد مـی    اي هستند که مستقیما بـه واسـطه   یت بندر مشاغل منطقهمشاغل حاصل از ساخت و فعال

شوند نمایـانگر منـافع    درآمدهاي نیروي انسانی، درآمدهاي بازرگانی و درآمدهاي مالیاتی که از طریق ساخت و فعالیت بندر حاصل می

 .ع بدون وجود بندر در منطقه بدست نخواهند آمددر ضمن فرض بر آن است که این مناف. اي مستقیم بندر هستند منطقه

هاي بازرگانی و درآمدهاي مالیاتی آن، بعـدها بـه    یابند که درآمدهاي نیروي کار، دریافت ي بندر زمانی افزایش می منافع ثانویه

ز تفریحـی یـا خـدمات    براي مثال؛ در رسـتورانها، مراکـ  (هایی  صرف چنین هزینه. شوند در منطقه صرف ) یا بخشی از آن(طور کامل 

این فرآیند بارها و بارها . شود هاي بازرگانی و درآمدهاي مالیاتی در منطقه می موجب افزایش درآمدهاي نیروي کار، دریافت) تخصصی

هـاي بازرگـانی و درآمـدهاي     شونده به پایان برسد، کل درآمدهاي نیـروي کـار، دریافـت     هنگامی که این فرآیند تکرار. شود تکرار می

اگر میل نهـایی بـه هزینـه    ). یعنی با ضریب افزایشی(یابند  افزایش می  نسبت به مقادیر اولیه) با ضریبی بزرگتر از یک(الیاتی منطقه م

هاي بازرگانی اضافی،  یعنی از هر یک دالر درآمد نیروي کار و دریافت(باشد   8/0هاي بازرگانی منطقه  درآمدهاي نیروي کار و دریافت

بنـابر  . خواهـد بـود   5هاي بازرگـانی   ، در این صورت ضریب افزایشی صرف درآمدهاي نیروي کار و دریافت)هزینه شود دالر آن 80/0

منافع ثانویـه حاصـل از ایجـاد شـغل،     . ي مخارج ثانویه این، مقدار افزایش مخارج کل منطقه برابر خواهد بود با مخارج اولیه به عالوه

اي غیـر مسـتقیم بنـدر     زرگانی و درآمدهاي مالیاتی از طریق هزینه و هزینه مجدد، منافع منطقـه هاي با درآمدهاي نیروي کار، دریافت

 .شوند نامیده می

براي مثال، ممکن است در هنگام ساخت یـا  . یابد اي کاهش می ي بندر به دلیل کمبودهاي منطقه گفته با این حال، منافع پیش

در نتیجه منافع مستقیم حاصل از استفاده از نیروي کار و مـواد  . از منطقه استفاده شودي بندر از کارگران و مواد و مصالح خارج  توسعه

32 



 مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی
 1393، دي 1سال اول، شماره 

 

ها و مطالعات راهبردي   مرکز بررسی               

هـاي   به همین ترتیب، در صورتی که دریافت کنندگان درآمدهاي نیروي کار و درآمد. شود اي به مناطق دیگر داده می و مصالح منطقه

 .د، منافع مستقیم بندر کاهش خواهند یافتبازرگانی حاصل از فعالیت بندر کسانی غیر از ساکنان منطقه باشن

نیز کاهش خواهد یافت، زیرا منافع غیر مستقیم از منـافع  ) یا ثانویه(هنگامی که منافع مستقیم کاهش یابد، منافع غیر مستقیم 

شود، منافع غیـر  در حقیقت، اگر هیچکدام از درآمدهاي نیروي کار و بازرگانی مستقیم بندر در منطقه صرف ن. شوند مستقیم حاصل می

ي درآمـدهاي   عالوه بر این، در صورتی که شـهروندان دریافـت کننـده   . مستقیم حاصل از این مخارج در منطقه به صفر خواهند رسید

نیروي کار و بازرگانی مستقیم بندر، بخشی از آنها را در مناطق دیگر خرج کنند؛ میل نهایی به هزینه کاهش خواهد یافـت، در نتیجـه   

کـاهش یابـد؛ در    5/0بـه   8/0براي مثال، فرض کنید که میل نهایی به هزینه در یک منطقه از . تر خواهد شد یش کوچکضریب افزا

 .کاهش خواهد یافت 2به  5این صورت، ضریب افزایش در آن منطقه نیز از 

وسعت یابـد، ممکـن اسـت     ي ایالت یا استان متبوعش ي بندري، براي مثال به اندازه به خاطر داشته باشید که اگر یک منطقه

اگر هیچ کمبودي وجود نداشـته باشـد، درآمـدهاي نیـروي کـار و بازرگـانی       . دیگر هیچ نوع کمبودي در آن منطقه وجود نداشته باشد

البتـه ممکـن اسـت ایـن فرضـیه کـه منـافع        . تر صرف خواهد شـد  اي بزرگ  طور کامل در منطقه مستقیم بندر از این لحظه به بعد به

ي توسـعه یافتـه، دسـت     یعنی، در یـک منطقـه  . اصل از بندر بدون وجود بندر دست نیافتنی خواهد بود، نادیده گرفته شوداي ح منطقه

تر بنـدري وجـود    ي بزرگ پذیر است؛ براي مثال، ممکن است در همسایگی منطقه یافتن به بعضی از منافع بدون وجود بندر هم امکان

 .جا نمایند ستندگان کاال بارهایشان را از طریق آن جابهداشته باشد که متصدیان حمل و نقل و فر

تواند زیان هم داشته باشد؛ به عنوان مثال، ممکن است بندر موجب کاهش درآمدهاي  وجود بندر در منطقه عالوه بر منافع، می

اي حاصل از مالیات بر امـالك  اي جهت یارانه دادن به بندر و کاهش درآمده هاي منطقه بازرگانی به دلیل رقابت خارجی، وضع مالیات

ي مقـدار   منظـور محاسـبه   در این صورت، بـه . شود) به دلیل عدم اعمال مالیات بر امالك و مستغالت دولتی بندر(و مستغالت منطقه 

نقـش  "در غیر ایـن صـورت،   . سود و زیان بندر را با هم تنظیم نمود) ها منافع منهاي زیان(واقعی منافع خالص بندر براي منطقه باید 

 .36)1995:22گریپایس و گریپایس، . ("ي اقتصاد منطقه به سادگی مورد اغراق قرار خواهد گرفت ي بندرها در توسعه واقعی و بالقوه

اي ممکن است موجب ایجاد منافع نـوع سـوم و همیشـگی نیـز      عالوه بر منافع مستقیم و غیر مستقیم، وجود یک بندر منطقه

برگرفتـه از سـامانه حمـل و نقـل     ) اصالحات زیر ساختی و ارتقاء کیفیت خدمات(ناشی از اصالحات  )مرتبه سه(منافع نوع سوم . شود

36. Gripaios  
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ها و خدمات حمل و نقل ریلـی و   براي مثال، اصالحاتی که در سامانه بزرگراه. اي است که به دلیل وجود بندر حادث شده است منطقه

هـا و تحویـل بـار و افـزایش      بار در منطقه، افزایش تعداد بـارگیري  گیرد موجب کاهش مدت زمان ترانزیت اي منطقه صورت می جاده

با وجود این، اگر میزان حمل و نقـل بـار بـه    . المللی خواهد شد اي، ملی و بین امکان دسترسی شرکتهاي کشتیرانی به بازارهاي منطقه

ن صورت آن بندر موجب ایجاد ضرر و زیـان نـوع   داخل و خارج از یک بندر آنقدر افزایش یابد که موجب ازدحام در بزرگراه شود، در ای

 .سوم شده است

براي تسریع رشـد اقتصـادي    37اي شوند؛ یعنی، بندر همچون شتاب دهنده منافع دایمی از اثرات پویاي اقتصادي بندر ناشی می

و هـوم   39، تارگـت 38مـارت  –فروشـانی ماننـد وال    براي مثال، بندرهاي کانتینري ایاالت متحـده توسـط خـرده   . کند منطقه عمل می

 .اند کننده تبدیل شده اي براي موقعیت انبارهاي توزیع که در محدوده مناطق بندري به فعالیت مشغول هستند به شتاب دهنده 40دیپوت

پژوهشی که توسط کوهن و . تواند روي مناطق دیگر نیز اثرات خارجی داشته باشد بندري که در یک منطقه واقع شده است می

روي بندرهاي ایاالت متحده انجام شد نشان داد که  یک درصد افزایش در زیر ساخت بندرهایی که در نزدیکی یک ) 2008( 41موناکو

هاي همسـایه از   هاي تولید آن ایالت خواهد شد؛ زیرا ایالت درصدي در برخی از هزینه 129/0اند موجب افزایش  ایالت خاص واقع شده

این پـژوهش، همچنـین بـه ایـن     . شوند هاي ساخت آن ایالت می رند و باعث افزایش هزینهگی منابع تولیدي آن ایالت خاص فاصله می

درصـدي در  % 43انـد، موجـب کـاهش     درصد افزایش در زیر ساخت بندرهایی که در یک ایالت خـاص واقـع شـده    1نتیجه رسید که 

 .هاي تولید آن ایالت خواهد شد هزینه

 42کانتینري شدن

هـاي موجـود در    محـدودیت . پیمایی کاال صورت گرفته اسـت  هاي مختلفی جهت تسهیل اقیانوس در طی قرون گذشته تالش

هـاي چـوبی    ها و خمره حال، هنگامی که بشکه با این. ها را با شکست مواجه کرده است تر مواقع این تالش فناوري حمل کاال در بیش

37  Catalyst 

38. Wal-Mart 

39. Target  

40. Home Depot  
41. Cohen & Monaco 

42 Containerization  
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ها جـاي داد، حمـل و نقـل کاالهـاي فلـه       سنگ و یا غالت را در آن توان نفت، زغال می اي دادند که هاي ویژه جاي خود را به کشتی

 .پیشرفت کرد، اما حمل و نقل کاالي عمومی پیشرفت چندانی نداشت

معموال به (این به معناي انتقال بار . شدند جا می ، بارهاي عمومی هنوز به صورت محموالت تفکیکی جابه1950ي  در طی دهه

جـا کفـه    در آن. کـرد  یا کامیونی بود که آن را از کارخانه یا انبار به باراندازهاي بندر حمـل مـی    43به واگن) ه در هر بارصورت یک کف

هاي بارگیري پـس از   کفه. شدند بارگیري تخلیه شده و توسط تور بارگیري و جرثقیل از روي بارانداز برداشته شده و بر کشتی سوار می

شدند و براي جلوگیري از صدمه در هنگام عبور از اقیـانوس، مهـار    به دقت در سر جاي خود قرار داده می قرار گرفتن روي کشتی باید

شد که حمل و نقل بار عمومی در اقیانوس به فرآیندي  شد و این باعث می عکس این فرآیند باید در پایان سفر نیز انجام می. شدند می

 .کند، کاربر و پر هزینه تبدیل شود

هاي خاصی از کاالهـاي   با این باور که بخش 44تغییر کرد، درست همان موقع که مالکوم مک لین 1955در سال  این وضعیت

شوند و یک بـار در مقصـد هنگـام     یک بار در مبداء وقتی که در یک کانتینر استاندارد ذخیره می(جا شوند  عمومی باید فقط دوبار جابه

هایش را براي حمل و نقل با تریلر کامیون سـازگار   تغییر داد و کشتی 45لند را به سی ، یک شرکت تانکري کوچک خرید، نام آن)تخلیه

را بـه قصـد    47از ایالت نیوجرسـی  46لند آغاز شد و این کشتی نیوارك اولین سفر دریاي کشتی کانتینري سی 1956آوریل  26در . کرد

هـا موجـب شـد کـه اولـین سـفر دریـایی         کشتیرانی و اتحادیهآهن، خطوط  هاي راه  البته، اختالف با شرکت. ترك نمود 48پوئرتو ریکو

 .در اینجا روند کانتینري شدن بازرگانی جهانی آغاز شد. به تاخیر افتد 1966لند به رتردام تا سال  المللی سی بین

بودند، در کنـار  اي برخوردار  هاي روي عرشه ها براي تخلیه و بارگیري، کاالهاي فله از جرثقیل تا پیش از کانتینري شدن کشتی

و پـس از تخلیـه و بـارگیري،    ) اند و عمود بر اسکله هستند هایی که تا داخل آب کشیده شده پایه(انداختند  لنگر می 49هاي انگشتی پایه

به عبـارت دیگـر، از   (هاي کانتینري به نحوي که دیگر متکی به خود نباشند  با طراحی مجدد کشتی. شدند کاالها در انبار نگهداري می

هایی  به سرمایه(بر بودند  ، بندرها به محموالت فله تمایل پیدا کردند به بندرهاي کانتینري که سرمایه)رثقیل بارانداز برخوردار نباشندج

  . پردازد گردد که از موتور برخوردار بوده و به حمل و نقل بار یا مسافر می ي ریلی سبک اطالق می ي نقلیه به یک نوع وسیله راه آهن واگن. ٤۳
44. Malcom Maclean  
45. Sealand 
46. Newark 
47. New Jersy 
48. Puetro Rico 

49. Finger Pier  
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بلکـه روي انـواع مختلـف زیـر       گـذاري کردنـد،   هاي بارانـداز سـرمایه   تبدیل شوند و نه تنها روي جرثقیل) تري نیاز داشتند ثابت پیش

ها دوباره طراحـی شـدند بـه     اسکله. هاي انگشتی منسوخ شدند پایه. گذاري کنند اي متحرك نیز سرمایه هاي سرمایه راییها و دا ساخت

. هـا پهلـوگیري کننـد    هاي بارانداز موازي با آن تر به وسیله جرثقیل هاي کانتینربر بتوانند براي تخلیه و بارگیري آسان نحوي که کشتی

در صورت وجود زمین کافی، کانتینرها براي سهولت نقـل  . براي نگهداري کانتینرها در فضاي باز خالی شد انبارها از بین رفتند و زمین

 .شدند اي انبار می شدند؛ در غیر این صورت، به شکل پشته و انتقال از و به کشتی بر روي شاسی کامیون قرار داده می

در . ، موجب شد نیاز به نیروي کار در بندر بـه شـدت کـاهش یابـد    هاي جدید حمل بار ي روزافزون از کانتینر و فناوري استفاده

در انگلسـتان،  . 50)1996زارو کاسـتس،  (شغل خود را از دست دادنـد  ) درصد در کشورهاي مختلف 60تا  40بین (ي زیادي  نتیجه عده

و  1989هـاي   ا در خـالل سـال  کاهش یافت و بعده 1986نفر در سال  11400به  1967نفر در سال  80000تعداد کارگران اسکله از 

 .51)2000تالی، (درصد کاهش یافت  44باز هم نیروي کار  1992

توانست روي کشتی بارگیري  تن بار را می 20کارگر عرشه  ظرف یک ساعت فقط  20بر، گروهی متشکل از  در یک کشتی فله

 500تـا   400شد در هر ساعت بـین   تعداد کارگر می نماید، حال آن که در یک کشتی کانتینربر با استفاده از یک جرثقیل و نصف این

کشـید، تخلیـه و    تر مواقع یک هفته طول مـی  بر در بیش در حالی که تخلیه و بارگیري مجدد یک کشتی فله. تن کاال را بارگیري کرد

بندر نه تنها به معنـاي  تر در  صرف مدت زمان کم. برد ساعت زمان می 12بارگیري همان مقدار بار بر روي یک کشتی کانتینربر فقط 

 .هاي مورد نیاز براي حمل بار نیز بود تر بودن تعداد کشتی ي کمتر براي توقف در بندر بود، بلکه به معناي کم پرداخت هزینه

و  1992هـاي   در خـالل سـال  . هاي مـورد اسـتفاده بـود    یکی از رویدادهاي مهم در روند کانتینري شدن، افزایش اندازه کشتی

کـه  (هاي جدیـد   ي کشتی اندازه. افزایش یافت TEU8400به  TEU 4500ترین کشتی کانتینربر در حال کار از  ي بزرگ ، اندازه2002

تر در خدمات جهـانی فشـار بیشـتري را بـر      هاي کانتینربر بزرگ رواج کشتی. است TEU14000بالغ بر ) شوند اکنون سفارش داده می

منظور  عرض کانالها را به) 2ها افزایش دهند؛  هاي ورودي و کنار اسکله مق آب را در کانالع) 1: نماید تا  بندرهاي کانتینري اعمال می

بیشـتر،    هاي کانتینري سـاحلی را بـه منظـور دسترسـی     ي جرثقیل اندازه) 3ها افزایش دهند؛  ایجاد فضاي کافی براي دور زدن کشتی

تسـهیالت حمـل و نقـل    ) 5ظرفیت انبارش پایانه را افزایش دهد؛ ) 4؛ تر، افزایش دهد ي باالبري بیش ظرفیت بارگیري باالتر و دامنه

 ).2002بایرو، (اي را افزایش دهد  ریلی و جاده

50. Zarocostas 

51. Talley 
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 بندرهاي کانتینري جهان

ایـن بنـدرها کـه    . انـد  ارایه شده 3-1بندي شده و در جدول  رتبه TEUترین بندرهاي کانتینري جهان بر اساس ظرفیت  بزرگ
و یـا هـر دو   (شـود، داراي یکـی از دو ویژگـی زیـر      یاد می) 52هاي مرکزي همانند فرودگاه(بندرهاي مرکز بار  ها به عنوان اغلب از آن

سـازي کـه در دور دسـت     گري، جاذبه براي مناطق ترافیک واسطه) 2ساز؛  مرکزیت، یک بازار محلی بسیار ترافیک) 1: هستند) ویژگی
 .53)1994هایث و فلمینگ، (نتقالی اند؛ به بیان دیگر، قابلیت پذیرش بار ا واقع شده

 )2007(بیست بندر کانتینري برتر جهان ) 3-1جدول 

به
رت

 TEUظرفیت  بندر 
از سال  TEUتغییر در ظرفیت 

 بر حسب درصد 2006
 کشور

 سنگاپور 7/12 93/27 سنگاپور 1
 چین 5/20 15/26 شانگهاي 2
 چین 9/1 00/24 هنگ کنگ 3
 چین 2/14 10/21 چنزي 4
 ي جنوبی کره 1/10 26/13 پوسان 5
 هلند 8/11 79/10 رتردام 6
 عربی متحده امارات 4/19 65/10 دبی 7
 تایوان 9/4 26/10 کائوسیونگ 8
 آلمان 6/11 89/9 هامبورگ 9
 چین 9/22 46/9 کینگدائو 10
 چین 1/32 43/9 زائوشن –نینگبو  11
 چین 0/39 26/9 بندر گوانگزو 12
 ایاالت متحده )4/1( 36/8 آنجلس لس 13
 بلژیک 5/16 18/8 آنتورپ 14
 ایاالت متحده 3/0 31/7 النگ بیچ 15
 مالزي 5/12 12/7 پورت کالنگ 16
 چین 4/19 10/7 تیانجین 17
 مالزي 3/15 50/5 تانجونگ پلپاس 18
 ایاالت متحده 2/4 30/5 نیوجرسی –نیویورك  19
 تایلند 6/12 64/4 لیم چابانگ 20

 34، 32، 30، 28: ژوئیه 28، 9ي بازرگانی،  ، مجلهJOC"بندر کانتینري برتر جهان در  50") 2008(استاف : ماٌخذ

52  Hub airports 
54. Hayath & Fleming 
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کنـگ   هنـگ . بودند TEUسه بندر برتر جهان از لحاظ ظرفیت  55کنگ و هنگ 54هاي بندرهاي سنگاپور، شانگ 2007در سال 

سنگاپور یـک بنـدر انتقـالی مهـم اسـت کـه       . به جایگاه سوم سقوط کرد 2007در جایگاه دوم قرار داشت، اما در سال  2006در سال 

هفـت بنـدر از بیسـت    . کنند ي تبادل کاال در بین خدمات خط اصلی و تغذیه کننده استفاده می خطوط کشتیرانی از آن به عنوان نقطه

و  59ژو ، بنـدر گوانـگ  58زائوشـن -نینگبـو   ،57، کینگدائو56کنگ، شنزن شانگهاي، هنگ(اند  برتر جهان در چین واقع شده  بندر کانتینري

از ) TEUمیلیـون   102به عبارت دیگـر،  ( TEUمیلیون  100، چین اولین کشور در جهان بود که بیش از 2007و در سال ) 60تیانجین

. بـود  تـر  بیش 2006درصد از سال  21/7، به میزان 2007جا شده در چین در سال  جابه TEUجا کرد؛ مقدار  طریق بندرهاي خود جابه

تا  2/14بر حسب درصد از ) 2007تا سال  2006از سال (گفته  در بندرهاي پیش TEUکنگ، مقدار افزایش ظرفیت  نظر از هنگ صرف

 . درصد بوده است 0/39

، مجتمـع بنـدري   2007در سـال  ) TEUمیلیـون   67/15( 63و النـگ بـیچ   62آنجلس در بندرهاي لس TEU61ترکیب حجمی 

درصـد کـاهش یافـت،     4/1آنجلس  بندر لس TEUظرفیت  2007البته، در سال . ي پنجم قرار داد ر رتبهالنگ بیچ را د –آنجلس  لس

الـذکر را   کاهش و رشد اندك فـوق . افزایش یافت) درصد 3/0(بندر النگ بیچ به مقدار خیلی کمی  TEUاین در حالی بود که ظرفیت 

کانادا و  66و پرنس  راپرت 65دوربرد، توان قابل توجه عملیاتی بندرهاي ونکاور 64هاي حمل و نقل ترکیبی ریلی توان به افزایش نرخ می

 .70)2008هیگینگ بوثام، (ایاالت متحده نسبت داد  69به جاي سواحل شرقی و ساحل گلف 68پاناما/  67هاي سوئز انتخاب کانال

54. Shanghai 

55. Hong Kong 

56. Shenzhen  

57. Qingdao 

58. Ningbo - Zhoushan 

59. Guangzhou  

60. Tianjin   

 . جا شده توسط مدھاي مختلف حمل و نقل جابھ TEUمقدار . ٦۱

62. Los Angeles  

63. Long Beach  
به (گیرد  اي صورت می ي نقلیه جاده جایی بدون باراندازي بار از واحد بارگیري شده یا وسیله در این حالت جابه. اطالق می گردد) انتقال از یک مد به مد دیگر(حمل و نقل بار با بیش از یک مد حمل و نقل  حمل و نقل ترکیبی یا مرکب به. ٦٤

 ).قطار عنوان مثال، سوار کردن بار به همراه  کامیون یا کانتینر بر روي کشتی یا

 

65. Vancouver  

66.  Prance Rupert  

67. Suez  

68. Panama 

69. East & Gulf Coasts  

70. Higgingbotham 
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از بنـدرهاي   73و دبـی  72کائوسـیونگ . کند ي جنوبی همچون یک بندر انتقالی براي بارهاي چین و ژاپن عمل می کره 71پوسان

در میـان بنـدرهاي کـانتینري آمریکـاي شـمالی،      . هاي مرکـزي هسـتند   از قطب 75و آنتورپ 74رتردام، هامبورگ. انتقالی مهم هستند

هاي مرکزي و انتقالی بـراي منـاطق دور    آنجلس و النگ بیچ قطب نیوجرسی یک قطب مرکزي است، در حالی که لس – 76نیویورك

 .روند ر میشما دست به

 خالصه مطالب

عالوه بر این، یک واحد اقتصـادي اسـت، مکـانی کـه بـراي      . بندر مکانی براي نقل و انتقال کاال و مسافر به و از کشتی است

توانـد   ي حمل و نقل کشـتی مـی   شبکه. ي حمل و نقل است اي در شبکه آورد و گره اي فراهم می متصدیان حمل و نقل خدمات پایانه

 .خط اصلی باشد –تغذیه کننده یا خط اصلی  –به مقصد، خط اصلی  ي مبدا شبکه

اي، منـافع   اي، منافع غیر مسـتقیم منطقـه   اي که در آن واقع شده، عبارتند از؛ منافع مستقیم منطقه منافع یک بندر براي منطقه

مایل داشتند به بندرهاي کانتینري کـه  بندرهاي کاالي فله ت. کانتینري شدن نتیجه طراحی مجدد بندرهاست. نوع سوم و منافع دائمی

هاي کـانتینربر   ها دوباره طراحی شدند، به نحوي که کشتی هاي انگشتی منسوخ و اسکله بر هستند، تبدیل شوند؛ در نتیجه پایه  سرمایه

هاي کانتینربر  ارگیري کشتیبا به ک. هاي بارانداز به موازات اسکله پهلوگیري کنند تر توسط جرثقیل بتوانند براي تخلیه و بارگیري آسان

ي  هـا، انـدازه   هـا، عـرض کانـال    هـا و کانـال   تر در جهان تجارت، بندرهاي کانتینري بـراي افـزایش عمـق آب اسـکله     بزرگ و بزرگ

 .هاي ساحلی، ظرفیت انبارهاي پایانه و تسهیالت ریلی و کانتینري تحت فشار قرار دارند جرثقیل

 

 

 

 

71. Pusan 

72. Kaosiung 

73. Dubai 

74. Hamburg 

75. Antwerp 

76. New York  
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»ها روي بنادر و ترمینال رانی ثیر اتحادهاي بزرگ خطوط کشتیتا«هاي منتخب در خصوص خبر  تحلیل  

 

 دفتر برنامه، بودجه و تحول اداري ازفرناز فریدونیان خانم سرکار 

هاي بزرگ  می توانند دسته بندي گردند و جذب کشتی) Gate Way(اي  کدامیک از بنادر جنوبی ایران در رده بنادر دروازه

 باشد؟ فاکتوري میبه این بندر تابع چه 

اي می تواننـد دسـته بنـدي گردنـد، الزم اسـت       در تحلیل خبر مذکور و در پاسخ به اینکه کدامیک از بنادر جنوبی در رده بنادر دروازه

همـانطور کـه در   . ارزیابی بنادر نسبت به عوامل مؤثر در انتخاب بنادر توسط اتحادهاي کشتیرانی و از منظر این اتحادها صورت گیـرد 

 2عامل بـه شـرح ذیـل در شـکل شـماره       8باشند که از بین آنها  عوامل بیشماري در این انتخاب تاثیر گذار می متن خبر بیان گردید

 :اند نقش داشته P3معرفی شد که در تصمیم گیري توسط 

 چگونگی قابلیت اطمینان در تحقق زمان بندي بندر -1

 منبع تولید بار -2

 .باشد وصل می آیا اپراتور ترمینال بندر مورد نظر به خطوط کشتیرانی -3

 سهولت دسترسی کشتی به بندر -4

 است؟ ها قرار گرفته آیا بندر در حال حاضر در حداقل یکی از حلقه -5

 باشد؟ مزایا و معایب قرار گرفتن آن بندر در مسیرها چه می -6

 چگونه بیشترین تعداد بنادر در یک مسیر قرار خواهد گرفت؟ -7

 .نحوه سرویس و عملیات تخلیه و بارگیري بندر -8

، )ظرفیــت ترمینالهــا و انبارهــا -تجهیــزات(مــراه عوامــل فــوق معیارهــاي دیگــري نظیــر زیــر ســاختهاي موجــود در بنــادر  بــه ه

 .هاي عملیاتی می توانند در ارزیابی بنادر در نظر گرفته شوند ها و هزینه ها و تعرفه وري، نرمهاي عملیاتی، نرخ بهره شاخصهاي
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ل به منظور شناسایی وضعیت فعلی بنادر جنوبی ایران در مقایسه با بنادر واقـع در مسـیر   در این راستا همچنین پرسشهایی به شرح ذی

باشـد کـه بـه نظـر      رسد که مستلزم استخراج آمار مربوطه از کشتیهاي ورودي به بنادر جنـوبی مـی   اروپاي شمالی به ذهن می –آسیا 

 .است اوري نشده رسد در خصوص بنادر ایران اینگونه اطالعات به صورت منسجم جمع  می

 ایران و بنادر ایران در کدامیک از مسیرهاي کشتیرانی قرار دارند؟ -1

هـاي   اند؟ بنادر در چه تعداد از حلقه کدامیک از خطوط کشتیرانی از ایران می گذرند و کدامیک با یکدیگر اتحاد تشکیل داده -2

 اند؟ خطوط و یا اتحادهاي کشتیرانی واقع شده

 رابطه با کشتیهاي غیر کانتینري هم وجود دارند؟ آیا اتحادهاي کشتیرانی در -3

در هر حال با داشتن اطالعات فعلی از بنادر در ارزیابی بندر شهیدرجایی نسبت به معیارهاي فوق می توان گفـت بـا توجـه بـه اینکـه      

ضـمن آنکـه سـهولت    . اوانـی رادارد ایران در مسیر ارتباطی شرق آسیا به اروپا و آفریقا قرارداد به لحاظ قابلیت جذب بار پتانسیلهاي فر

بـا تکمیـل    دسترسی به این بندر وجود داشته و با توجه به وجود زیرساختها و ترمینالها و تجهیزات تخلیه و بارگیري کـانتینر خصوصـا  

 . باشد اي کانتینري دارا می طرح توسعه بندرشهیدرجایی ظرفیت الزم را براي تبدیل به بندر دروازه

خمینی با توجه به دارا بودن زیرساختهاي الزم، انبارها و ترمینالهـا و تجهیـزات تخلیـه و بـارگیري غـالت قابلیـت       همچنین بندر امام 

 .اي غالت را دارا می باشد قرارگرفتن در رده بنادر دروازه

مل دو پست اسـکله  همچنین بندر چابهار به لحاظ قرارگیري در مسیر ترانزیت شرق ایران با تکمیل طرح توسعه بندر شهید بهشتی شا

اي  متر قابلیت تبـدیل بـه بنـدر دروازه    14متر و آبخور  700متر و اسکله چند منظوره به طول  16متر و آبخور  740کانتینري به طول 

 .باشد هم در زمینه کانتینري و هم سایر کاالها را دارا می

هـاي عملیـاتی    همچنین مقایسه نرم. آمار مربوطه می باشدمستلزم در دست داشتن  7و  6، 5در هرحال ارزیابی بنادر نسبت به عوامل 

یینانـه تـري را    گیري  واقع ها و شاخصهاي بهره وري با بنادر رقیب در کشوهاي همجوار می تواند تصمیم ها و تعرفه فعلی بنادر، هزینه

 .خواهد داشتدر خصوص اینکه کدامیک از بنادر ایران را در رده بنادر دروازه اي قرار می گیرند، در پی 
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 جناب آقاي علی اشتري از بندر قشم

  کدامیک از بنادر ایران می توانند به عنوان بندر دروازه اي معرفی و چه ملزوماتی می بایست داشته باشند ؟

بلکه  باید باشند بنادر صرفا پوشش دهنده نیاز واردات و صادرات یک کشور ن. ماهیت فعالیت بنادر ، جنبه بین المللی بودن آنها هستند

به عنوان نمونه از . جذب کاال و کانتینرهاي ترانشیپی و ترانزیتی سایر کشورها را نیز بر عهده گیردمی بایست بتوانند دروازه ورود و 

درصد آن مربوط به کانتینرهاي 80میالدي به میزان  2011میلیون کانتینر تخلیه و بارگیري شده در بندر سنگاپور درسال 28حدود 

میلیون نفر جمعیت داشته ، وسعتش به 4زیرا کشور سنگاپور صرفا . ترانشیپی بوده که مقصد نهایی آنها کشورهاي همجوار می باشند

 .کیلومتر است با این حال دومین بندر کانتینري جهان محسوب می شود70اندازه جزیره قشم بوده و طول سواحلش صرفا 

میالدي و لقب گرفتن دهمین بندر  2011میلیون کانتینر درسال 12ی با عملیات همچنین بندر جبل علی امارات متحده عرب -

بنابراین براي آشنا ساختن سایر . درصد عملیات کانتینري آن مربوط به ترانشیپ است50برتر کانتینري جهان ، درحدود 

 .رکتینگ استکشورها با توانمندي ها ، زیرساخت ها و روساخت هاي بندري نیاز به فعالیت هاي پورت ما

براي جذب هرچه بیشتر کاال و کشتی از یک طرف  می بایست  رقابت شدید بنادر در دنیاي اقتصادي کنونی بنادربا توجه به    

زیرساخت ها و امکانات خود را قوي و قوي تر نمایند و از سوي دیگر با انجام فعالیت هاي بازاریابی بتوانند براي امکانات ایجاد شده 

شانگهاي ، سنگاپور ، هنگ کنگ در جنوب شرقی آسیا بنادري نظیر. که با هزینه سرسام آور مهیا نموده اند کاال و کشتی جذب نمایند

وجود دارند که سالیان متمادي است که آنها درحال رقابت تنگاتنگ براي کسب رتبه برترین بندر کانتینري جهان هستند و هرسال 

 .شود به آن نائل می یکی از آنها 

ه اول ، بندر سنگاپور با میلیون کانتینر رتب 29/1میالدي بندرشانگهاي چین با عملکرد  2011به عنوان نمونه درسال  -

میلیون کانتینر رتبه سوم بندر برتر کانتینري جهان را کسب  23/5میلیون رتبه دوم و بندر هنگ کنگ با  28/4عملکرد 

بلژیک و هامبورگ آلمان رقابت شدیدي با یکدیگر دارند و در  درشمال غربی اروپا بنادر رتردام هلند ، آنتورپ . نمودند

  .دریاي عمان بنادر جبل علی ، سالله عمان ، شهیدرجایی ایران با یکدیگر رقابت می کنند منطقه خلیج فارس و

 

42 



 مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی
 1393، دي 1سال اول، شماره 

 

ها و مطالعات راهبردي   مرکز بررسی               

سبا عنایت به موارد ذکر شده باال و موقعیت مکانی بسیار مناسب  درعبا ی بن جای ر د  شهی در در کشورمان  بن

 . بندر دروازه اي را دارد  gate wayپتانسیل بسیار زیادي براي تبدیل شدن به 

امکانات مطلوب جاده اي و ترانزیتی و ریلی و همچنین موقعیت مکانی مناسب این بندر در دهانه ورودي تنگه  توجه به وجودکه با 

هرمز بطوریکه فاصله دهانه تنگه هرمز و مقایسه رفت و برگشت کشتی هاي سایز بزرگ از ورود به دهانه تنگه هرمز از هر مبدا دنیا 

کیلومتر است که در یک رفت و  230کیلومتر در حالی که از تنگه هرمز به جبل علی تقریبا  80به بندر عباس مسافت تقریبی 

پس از نظر تردد کشتی ها با سایز بزرگ بندرعباس مطلوبیت بیشتري دارد چرا که . کیلومتري اضافه می شود 300برگشت مسافت 

جهت  .تن کیلومتر و سوخت بسیار به صرفه تر می باشدکیلومتر براي کشتیاي بخصوص الینر کانتینري ، مقایسه هزینه اي  300

 :  می توان به موارد ذیل اشاره کرد مبدل شدن به بنادر دروازه اي می بایست مسائل مختلف را مد نظر قرار گرفت که از جمله آنها

 ایجاد محیط امن و امکان استفاده از شرکت هاي خارجی  .1

 سود حاصله امکان خارج نمودن بیشترین مقدار سرمایه و .2

 ارتباطات مدون ، انرژي ارزان ، امکان استفاده از فرودگاه هاي مجهز و مدرن ، امکانات تفریحی مناسب .3

 عدم مقررات سخت و دست و پا گیر براي شرکت ها و فعاالن امور صادرات و واردات .4

 جذب بار ،  .5

 برنامه هاي اجرایی قابل اعتماد ،  .6

 رگ از لحاظ زیر ساختتوانایی بندر جهت پذیرش کشتی هاي بز .7

 ، میزان سرعت عمل تخلیه و بارگیري ، .8

 ... .وجود امکانات و تجهیزات بندري مناسب و  .9

 عدم پهلوگیري شناوران کوچک جهت استفاده حداکثري از امکانات بندر و راندمان .10

 افزایش ظرفیت و باال بردن راندمان و کارایی سیستم  .11

 متوسط زمان ارائه خدمات به کشتیها  پایین بردن .12

 متوسط زمان انتظار کشتیها براي تخلیه و بارگیري در بنادر کم کردن  .13
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هاي بزرگ در بنادر کشور افزایش  هاي کوچک کاهش و در مقابل پهلودهی کشتی اصالح تعرفه خدمات، پهلوگیري کشتی .14

 .یافت

فارس  بزرگ تجاري به جاي پهلوگیري در بنادر جنوبی خلیجسیاست اصالح تعرفه خدمات بندري موجب شد تا کشتی هاي  .15

خطوط کشتیرانی بزرگ و یا (اعمال تعرفه ها و تخفیفات ترجیحی براي مشتریان عمده  .مستقیماً در سواحل ایران پهلوگیري کنند

 .صاحبان عمده کاال

 - نجات  و ارتقا سطح خدمات امداد وبروز حوادث و سوانح دریایی برنامه ریزي جهت کاهش  .16

و ارایه تسهیالت گمرکی و تجاري براي جذب  (FEZ) و یا منطقه ویژه اقتصادي (FEZ) تبدیل بندر به منطقه آزاد تجاري  .17

 .بیشتر کاال و کشتی

 – TOC  حضور در کنفرانس ها و نمایشگاه هاي تخصصی حمل ونقل دریایی نظیرمعرفی توانمندیها و خدمات با  .18

SEATRADE،  اسپانسر شدن در فعالیت هاي رسانه اي که بیننده  ،تخصصی برگزاري همایش ها ، سمینارها و نمایشگاه هاي

تبلیغات فراوان در رسانه هاي تصویري ، بولتن هاي خبري ، توزیع کاتالوگ وبروشور ، ،هاي فراوانی به خود اختصاص می دهد 

 & Cargo System  ،Containerization International  ،Fairplay  ، Port مجالت تخصصی نظیر

Harbors  و غیره. 

 E-port Marketing)( بازاریابی بندري الکترونیکی  فعالیتهاي .19

 :تعیین شعار واقعی براي بندر و عمل به آن براي مثال شعار بعضی بنادر   .20

 .برآورد می شودبندري که غرب دنیا را به شرق آن متصل می کند و انتظارات متخصصان در آن / شانگهاي

 .بندري که همه کشتی هاي جهان به آن تردد می نمایند/ سنگاپور

 .بندري پیشتاز در ارایه خدمات عالی دریایی/ هنگ کنگ

 .بندري که به واسطه اثرگذاري در اقتصاد کشور باعث رشد و توسعه می گردد/ چین –شن زن 

 .زش افزوده جهانی ایجاد می نمایدبندري که به واسطه خدمات برتر ، ار/  کره جنوبی-بوسان 

 .بندري سازگار با شرایط زیست محیطی/ انجلس سل
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 .بندر اصلی براي حمل ونقل کشتی هاي اقیانوس پیما/ چین –نینگبو 

 .مشهور بودن بندر در سطح جهانی به مبدا جاده ابریشم دریایی/ چین –گوانگجو 

 .المللی متصل کننده بازارهاي جهانی به یکدیگر می باشند بنادر با موقعیت جهانی بین/ بندرجبل علی ـ امارات

 .بندر جهانی مرکزي/ هلند –بندر رتردام 

 .دروازه اصلی دریایی براي شمال چین/چین -تیناجین

 .سریعترین مسیر دسترسی به اروپا/ بلژیک –آنتورپ 

 .بندري که از ایده هاي جدید استقبال می نماید/ آلمان -هامبورگ
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 آقاي محمد پورحاجی از بندر انزلیجناب 

می توانند دسته بندي گردند و جذب کشتی هاي ) Gate way(کدامیک از بنادر جنوبی ایران در رده بنادر دروازه اي 

 بزرگ به این بندر تابع چه فاکتوري می باشد؟

رگیري و یا ترانشیپ کاال مستقیما به آنها در رده بندي بنادر، بنادر دروازه اي بنادري هستند که خطوط کشتیرانی جهت تخلیه و با

این نوع بنادر . از نقطه نظر لجستیکی، این بنادر حلقه مهمی در زنجیره تأمین کاال و حمل و نقل به شمار می روند. تردد می کنند

جاده اي، هوایی و  زمینه اتصال وسایط حمل و نقل دریایی را بطور سریع و مرقون به صرفه به سایر وجوه حمل و نقل یعنی ریلی،

در چنین مجموعه اي، بروز بودن زیرساختها و روساختهاي بندري، دریایی، جاده اي، ریلی . لوله اي در بخش خشکی فراهم می کنند

 .و هوایی از اهمیت ویژه اي برخوردار است

می تواند زمینه موفقیت آنها را فراهم تسریع در تبادل آسان کاال و خدمات و اطالعات و بروکراسی اجرایی و اداري در چنین بنادري 

با این ویژگی، کانالهاي توزیع کاال از بنادر بطور امن و ایمن و با حداقل هزینه و ریسک، با کیفیت مطلوب و در بازه زمانی . کند

ریع تجارت نسبت با توجه به جهانی شده تجارت و تبادل کاال و رشد س. منطقی به کلیه پسکرانه ها و مقاصد کشور تسري می یابند

 .به رشد اقتصادي کشورها، وجود بنادر دروازه اي نقش مهمی در اقتصاد هر کشور و حتی در اقتصادي کشورهاي منطقه دارد

 :با در نظر گرفتن موارد فوق، عنوان مقاله را می توان در قالب دو گزینه زیر تحلیل نمود

 وضعیت موجود .1
 وضعیت آینده  .2

 :وضعیت موجود

گرفتن وضعیت فعلی کشور جمهوري اسالمی ایران از لحاظ زیرساخت هاي حمل و نقل دریایی و بندري و راههاي با در نظر 

دسترسی خشکی و همچنین وضعیت ناوگان تجاري و نفتی و خطوط بین المللی کشتیرانی، تنها گزینه موجود که می توان آن را در 

شهید رجایی است که در جنوبی ترین نقطه کشورمان واقع شده است و  در نظر گرفت، بندر) Gateway(رده بنادر  دروازه اي 

 :بدالیل زیر در رده بنادر دروازه اي قرار می گیرد

46 



 مسیر، اولین نشریه الکترونیکی خبري، تحلیلی و آموزشی بندري و دریایی
 1393، دي 1سال اول، شماره 

 

ها و مطالعات راهبردي   مرکز بررسی               

 

 )سایت بندر: منبع(بندرشهید رجایی : تصویر

، بندر شهید رجایی از ”موقعیت، موقعیت، موقعیت“ با توجه به مهمترین عامل موفقیت یک بندر یعنی : موقعیت راهبردي .1

نزدیک این بندر به مسیر تردد کشتی هاي بزرگ که بار . نظر جغرافیایی در محلی مناسب و استراتژیک واقع گردیده است

را به این منطقه  CISن سایر کشورهاي همسایه ایران و کشورهاي کشورهاي حاشیه خلیج فارس و دریاي عمان و همچنی

همجواري با بازار مصرف بزرگ که از گذشته تاکنون روند ورود . حمل می کنند، موقعیتی ممتاز براي این بندر رقم زده است

بزرگ به بنادر حاشیه کاالي به آن سیرصعودي داشته و در آینده افزایش هم خواهد داشت نیز مزید بر علت ورود کشتیهاي 

بر عکس کشورهاي اروپایی، اقتصاد کشورهاي حاشیه خلیج فارس در بحرانهاي . و اخیرا به بندر شهید رجایی شده است

توریسم، درآمد حاصل از ارزش افزوده و صادرات مجدد، ترانشیپمنت، (اخیر آسیب چندانی ندید زیرا منبع درآمد این کشورها 

آنچنان تحت تأثیر رکود ) اري بر طرح هاي صنعتی، معدنی و کاالهاي با ارزش در کشورهاي دیگردرآمد نفتی و سرمایه گذ

بندر شهید رجایی داراي عمق مناسبی براي ورود کشتی هاي نسل جدید می باشد و ورود کشتی هاي . غرب قرار نگرفت

مسیر منتهی به بندر نیز . شتی هایی استبزرگ به ترمینال کانتینري مؤید آمادگی زیر ساخت دریایی براي پذیرش چنین ک

دریا عمدتا در این محل آرام بوده و پدیده جزر ومد . با الیروبی منظم، ایمنی الزم براي ورود کشتی ها را فراهم می نماید

در صورت مراجعه خطوط اصلی کشتیرانی به این . حداقل و حداکثر آبخور براي ورود به بندر را تحت تأثیر قرار می دهد

بندر، کشتیرانی فیدري به سایر کشورهاي منطقه و بخصوص بنادر ایرانی فعال گردیده و نقش بندر دروازه اي آن پررنگ 
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با وجود ویژگی هاي فوق، دور بودن مراکز صنعتی و تولیدي به بندر می تواند به عنوان یک نقطه ضعف نه براي . می شود

 .نظر گرفته شودبندر، بلکه براي جانمایی کالن صنایع مادر در 

با در نظر گرفتن دو اصل سرعت و  قابل اعتماد بودن خدمات، بندر شهید رجایی با همت اپراتورهاي خود می تواند زمینه  .2

وقت آن ) جبل علی(با در نظر گرفته همسایه قوي در جنوب . بهره وري در ارائه خدمات را به مشتریان خود فراهم کند

سخت افزاري دو اصل فوق فراهم تا خطوط کشتیرانی با فراغ خاطر به این بندر مراجعه است که زیرساخت نرم افزاري و 

با بهره گیري از نیروي انسانی متخصص و تجهیزات مدرن ) Port Time(کاهش زمان ماندگاري کشتی در بندر . نمایند

توجه به نیاز . در تأثیر گذار باشدمی تواند در کاهش هزینه هاي کشتی هاي غول پیکر و ثبات و ارتقاي سهم بازار این بن

عامل مهم دیگر منطقی نمودن تعرفه ها و حقوق و عوارض بندري . مشتریان می تواند زمینه رضایت آنان را فراهم نماید

 .است

تجهیز به زیرساخت مناسب و مدرن نظیر تعداد اسکله هاي کانتینري، تعداد جرثقیل هاي نسل جدید، یدك کش هاي قوي  .3

در محدوده بندري و عملیاتی در کنار کیفی بودن هر کدام از ) EDI(، و تجهیزات تبادل الکترونیکی اطالعات و قدرتمند

موارد فوق، کانال کشتیرانی عمیق و ایمن مجهز به عالئم کمک ناوبري،  زیرساختهاي ارتباطی مناسب در کنار بندر می 

بدیهی . ي بزرگ ، آنها را در اولویت تردد خود قرار می دهندتواند از مواردي باشد که هر خط کشتیرانی داراي کشتی ها

 .است بندري که فاقد زیرساختهاي قوي ارتباط باشد با تراکم مواجه شده و تبدیل به گلوگاه می شود

دسترسی مناسب به سایر بنادر منطقه ، مسیرهاي تجاري و ترانزیتی و همچنین ارتباط با کریدورها می تواند بندر شهید  .4

فراوان بودن کشتی هاي فیدري در منطقه و برقراري ارتباط مؤثر . یی را در موقعیت مناسبی از لحاظ دسترسی قرار دهدرجا

کشتی هاي بزرگ با کشتی هاي فیدري در فرآیند ترانشیپمنت، می تواند این بندر را بر اساس برنامه زمانبندي معین به 

چه قدر ورود کشتیهاي بزرگتر به بندر شهید رجایی تسهیل شود، جاذبه بدیهی است هر . سایر بنادر متصل و مرتبط سازد

به همان نسبت در صورتیکه تعداد مراجعه . بیشتري براي حمل و نقل فیدري و تردد آنها به این بندر ایجاد خواهد شد

دگان کاال گزینه ، شرکتهاي حمل و نقل و فرستن77کشتی هاي یک خط کشتیرانی به بندر در مدت زمانی کوتاه بیشتر شود

با توجه به اهمیت . بیشتري براي ارسال کاالهاي خود خواهند داشت و این موجب ایجاد قیمت رقابتی حمل خواهد شد

77 More Frequency 
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زمان انتظار براي خطوط کشتیرانی که جهت ترانشیپ به بندر شهید رجایی مراجعه می نمایند، بسیار حیاتی خواهد بود که 

 .زیتی به سایر وجوه حمل و نقل جهت ادامه مسیر تحویل داده شونددر حداقل زمان، کانتینرهاي تران

. طیف وسیع خدمات بندري در بندر دروازه اي می تواند انگیزه مضاعف براي ورود خطوط کشتیرانی بزرگ به این بندر شود .5

سایر خدمات ارزش افزوده  ارائه خدمات یکپارچه سوخت رسانی، آبرسانی، راهنمایی، انبارداري، انبار کاالهاي سردخانه اي، و

در . به کشتی ها موجب می شود بیشترین خدمات در کمترین زمان با انعطاف پذیري مورد نیاز به مالک شناور تحویل گردد

صورت تبدیل بندر به یک مرکز توزیع کاال، طیف وسیعی از کاالها براي توزیع در مسیر لجستیکی خود به بندر وارد می 

به عبارت دیگر، در صورتیکه بندر دروازه اي . ارزش افزوده به آنان می تواند جایگاه بندر را ارتقاء بخشدشوند و ارائه خدمات 

نظیر بندر شهید رجایی با نگاه لجستیکی در نظر گرفته شود، نقش مهمتري را ایفا خواهد نمود و تردد کاالي بیشتر در بندر 

 .ي بیشتر به بندر خواهد شدموجب جذب کشتی و تردد کشتی بیشتر موجب ورود کاال

خوشنامی در ارائه خدمات بدون خسارت به مشتریان  نیز می تواند بندر دروازه اي شهید رجایی را براي ورود صاحبان کاال،  .6

 . فعالیت شرکتهاي حمل و نقل و تردد خطوط مطرح کشتیرانی ترغیب نماید

 :وضعیت آینده

 

در شرایط ایده آل و در صورتیکه تمامی زیرساختها و روساختهاي مدرن و مورد نیاز بندري و دریایی به همراه موج شکن هاي طویل 

بندر چابهار در صورت تکمیل طرح . در بندر چابهار فراهم شود، این بندر نیز می تواند گزینه بندر دروازه اي براي کشورمان باشد

ایجاد جاذبه براي ( و هوایی ) دوخطه مجهز با لوکوموتیوهاي باري جدید( و ریلی ) آزاد راه( تباط جاده اي توسعه خود و برقراري ار
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با مرکز و سایر استانها می تواند گزینه جدیدي براي ورود کاالها به این بندر و ایفاگر نقش توزیع کننده کاال ) تردد هواپیماهاي باري

مناسب براي ورود کشتی هاي غول پیکر نسل جدید ، نزدیکی به مسیر اصلی کشتیرانی شرق به بهره گیري از عمق . در منطقه باشد

غرب، نزدیکی به کشورهاي محصور در خشکی در شرق و شمال شرق ایران، می تواند عامل جذب کاالهاي ترانزیتی و گذر آنها از 

 .کشور به مقصد باشد
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 جناب آقاي سجاد قاسمی از بندر شهید رجایی

 هاي کشتی جذب و گردند بندي دسته توانند می )Gate Way( اي دروازه بنادر رده در ایران جنوبی بنادر از یک کدام

 باشد؟ می فاکتوري چه تابع بندر این به بزرگ

 2015رشد بازار جهانی در سال 

که از میزان تخمین  طوري همراه بود بهبا توجه به حجم عظیم تجارت جهانی با تغییرات زیادي  2014رشد تقاضاي کانتینري در سال 

بـه علـت تـأخیر در     2014هـا در سـال    ارتقاء یافت از طرف دیگر رشد حجم ظرفیت کانتینري کشـتی %) 4/5(به %) 6/4( شده آن زده

هـا در   تأخیر در تحویـل کشـتی   .رسید%) 8/5(شده به  تخمین زده%) 7/6(شده با رکود مواجه شد و از  هاي سفارش داده تحویل کشتی

فاصـله زیـادي    شود و ایجاد یک می 2015موجب تحویل در سال آینده و اضافه شدن این حجم ظرفیت کانتینري در سال  2014سال 

باشـد کـه    می%) 4/2(برابر  2015شده این میزان در سال  هاي انجام بینی آورد و با توجه به پیش در بازار عرضه و تقاضا را به وجود می

هـا بـا توجـه بـه موقعیـت عرضـه و تقاضـاي         میزان کرایه کشتی 2014است، طی سال  2014در سال %) 4/0(ان خیلی بیشتر از میز

تغییراتی در عرضه و تقاضا  هاي جدید باعث ایجاد کانتینري به دلیل تأخیر داراي وضعیت خوبی بود اما در سال پیش رو تحویل کشتی

هـا   هزینه سوخت پایین نیز تأثیرات زیادي را در کرایه کشتی. انجامد رایه بار میشود که به تغییراتی در ک هایی می گشته و موجب تنش

درصدي همـراه   10الی  5ها در سال پیش رو با کاهش  کنندگان است، به دالیل فوق کرایه کشتی آورد که به نفع مصرف به وجود می

از طـرف  . اسـت  2015رشد صنعت کـانتینري در سـال   گردد که این خود دلیل  توجه صنایع می است که درنهایت باعث سوددهی قابل

بینی کرد  پیش%) 1/5( و%) 8/3(به ترتیب برابر  2015و  2014هاي  رشد تجارت جهانی را در سال IMFالمللی پول  دیگر صندوق بین

اروپا را تا رسیدن به مرز المللی پول رشد واردات آمریکا و  عالوه بر این صندوق بین. نیز بیشتر است 2013در سال %) 7/2(که از رشد 

طـور مثـال    همـراه بـود کـه بـه     2014اي در سـال   هم تخمین زده است همچنین صادرات چین نیز با رشد فزاینده%) 0/4( و%) 4/5(

به دالیـل فـوق رشـد     .هاي جوالي تا اکتبر را نام برد که به بهبود تقاضاي تجارت جهانی مرتبط است را طی ماه%) 12(توان رشد  می

 .و بعدازآن با بهبود زیادي همراه خواهد بود 2015ر جهانی کانتینري هم در سال بازا
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هـاي بـاال وارد    هاي کانتینري با ظرفیـت  اند عمدتاً با کشتی هاي کمتر بوده هایی با هزینه رانی به دنبال کشتی هاي کشتی به دلیل اینکه شرکت 2015در سال 

هـاي   ها با ظرفیت این کشتی% 83بیش از  Clarkson, container capacity in the orderbookده از آم دست شود بر طبق اطالعات به بازار می

 .باشند می TEU8000باالي

 

 بنادر همسایه

پنجم  عنوان بنادر چهارم و مشاهده است که بنادر جبل علی و خورفکان در خاورمیانه به در جداول زیر قابل .JOC Group Incطبق اطالعات منتشرشده از 

هاي اول و دوم هسـتند از طـرف دیگـر     افریقا در رده شوند و همچنین این بنادر در محدوده اروپا و خاورمیانه و در امر تخلیه و بارگیري کانتینري محسوب می

بنـدي بنـادر بـا     بندر جبل علی در طبقـه  از طرف دیگر. باشند جهانی می 11و  10در رده  عنوان اپراتورهاي به ترمینال اپراتورهاي استقراریافته در این دو بندر

ي بنـادر بـا موضـوع ورود    بند طبقه، در شده واقعجهان  10در رتبه دوم جهانی است و بندر صالله عمان نیز در رتبه  TEU8000زیر هاي  موضوع ورود کشتی
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کـه نشـانه رشـد ایـن دو بنـدر همسـایه بـه سـمت          بندر جبل علی به همراه بندر خورفکان در رده دوم و سوم جهانی هسـتند  TEU8000هاي باالي یکشت

 .استهاي بزرگ  یکشت
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 گیري نتیجه

تر از بنادر اروپایی و آمریکـایی هسـتند رشـد بـه سـمت قبـول        خیلی پیشرفته) Mega Ship(هاي بزرگ  با توجه به اینکه بنادر آسیایی ازلحاظ ورود کشتی

خورفکان و صالله در دو طـرف   رو باوجود بنادر همسایه جبل علی، ازاین. کند بنادر مؤثرتر در حمل کانتینر تغییر پیدا میتر در آینده به سمت  هاي بزرگ کشتی

ینـده و  تنگه هرمز ازلحاظ دسترسی زودتر و به لحاظ سایز کشتی ورودي و بازدهی این بنادر در سطح جهانی، همچنین کاهش قیمت اجاره کشتی در سـال آ 

تر و بنادر با ظرفیت باالتر و بازدهی بیشتر به دلیل کاهش کرایه کشتی ها در سال  هاي بزرگ کشتی هاي به استفاده از ینر براي کاهش هزینهتمایل خطوط ال

نتینري کشور تـوان  ترین بندر کا عنوان بزرگ ها اشاره شد بندر شهید رجایی به طور نتیجه گرفت که با توجه به فاکتورهایی که در متن به آن توان این آینده می

 .رسد بتواند سهمی از این رشد جهانی را به خود تخصیص دهد رقابت با این بنادر را نداشته و به نظر نمی
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