
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


:خبر تحليلي اين شماره  

ISSN 2423-348X 
 سازمان بنارد و رديانوردي نشرهي مركز ربرسي اه و مطالعات راهبردي

  و كارايي بنادر در آيندهديجيتال افزارهاي نرم 

نك

:مقاله منتخب اين شماره  
  تحوالت سيل تسري برانگيز چالش آثار 

 جهان كانتينري بنادر به كشتيراني صنعت شگرف

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

 

 شهر  رمضان الذي ازنل فيه القرآن

دست اندر كاران را هب همه  ماه مبارك رمضان اه و مطالعات راهبردي فرا  رسيدن  مركز ربرسي

قبولي طاعات و عبادات  شما را از تبريك و تهنيت رعض نموده و  صنعت حمل و نقل رديايي

وند منان مسئلت دارد  . ردگاه خدا

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

 

 مسير، اولين نشريه الكترونيكي خبري، تحليلي و آموزشي بندري و دريايي
 

ها و مطالعات راهبردي   مركز بررسي               

 

 نشريه الكترونيكي مسير  :عنوان

 ها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي مركز بررسي  :صاحب امتياز

 نازنين ساغري :دبير تحريريه

  امير احمدي سيد زاده و محمد ولي سعيد خرم،محمدعلي حسن زاده، حميد حميدي،  :هيات تحريريه

 X843-4448 :شاپا

ISSN: 2423-348X  

 تهران، ميدان ونك، بزرگراه شهيد حقاني، خيابان شهيدي، سازمان بنادر و دريانوردي :نشاني

                         ( 149) 34184948 :تلفن

 (149) 33119919 :دورنگار

 masir@pmo.ir :پست الكترونيك

  http://research.pmo.ir/fa/publication/re/masir1 :تارگاه

mailto:masir@pmo.ir
http://research.pmo.ir/fa/publication/re/masir1
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 مسير، اولين نشريه الكترونيكي خبري، تحليلي و آموزشي بندري و دريايي
 9314 خرداد، 5، شماره دومسال 

 

ها و مطالعات راهبردي   مركز بررسي                     1 

 فهرست مطالب

38T«83«خـبـــري بـخــشT ........................................................................................................................................ 3 

 83T» ........................................................................... 3ندهيآ در بنادر ييكارا و تاليجيد يافزارها رمن38T»: خبر تحليلي

38T83نمود؟ خواهند متحول را بندر تيامن شناور، بنادر ايآT ........................................................................................... 5 

38T83ناليترم ياپراتورها اتحادT ................................................................................................................................ 5 

38T83نيپيليف در بار يابيرد جامع طرح ياجراT ........................................................................................................... 6 

38T83انهيخاورم در ميعظ يبندر يها يگذار هيسرماT .................................................................................................. 7 

38T83دكويس گروه و يابوظب بنادر شركت ميعظ معاملهT .............................................................................................. 7 

38T83نييچ يها مگاپورت چشمگير يترق و رشدT ........................................................................................................ 1 

 91 ................................................................... چينگدائو بندر  و سي. تي. آي.اس  ميان همكاري قرارداد امضاي

 91 ....................................................................... تانكرز  اسكورپيو كشتيراني شركت در قرضه اوراق متقابل بيع

 99 ................................... كشور اين سازي كشتي ياردهاي جهاني جايگاه ارتقاي از چين جمهور رييس پشتيباني

 91 ................................................................... بريزبن ترمينال به ورلد پي دي توجه عامل ملبورن مذاكرات تعليق

 93 .................................................................................. اي.اس .پي جشن مراسم در پاناما جمهور رييس حضور

 94 .............................................................................................. خورفكان كانتينري ترمينال در بار تخليه ركورد

 95 ............................................................................. گريگور مك توسط  بزرگ فوق كانتينربر هاي كشتي ارتقاي

38T91 83يرانيكشت صنعت درباره زيانگ شگفت قتيحقT .......................................................................................... 97 

38T83يدب كيلجست و نقل و حمل يمجاز دوريكرT ................................................................................................... 91 

 11 ................................................................................................................................. «تـحـلـيــلي بـخــش»

38T83«عمان در سالله بندر توسعه طرح از پشتيباني»: تحليلي خبر درخصوص منتخب هاي تحليلT ................................. 11 

 11 ........................................................................................................................................... پورحاجي محمد

 14 ................................................................................................................... ممان قنبري رسول و  مقدم ماني

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 مسير، اولين نشريه الكترونيكي خبري، تحليلي و آموزشي بندري و دريايي
 9314 خرداد، 5، شماره دومسال 

 

ها و مطالعات راهبردي   مركز بررسي                     2 

 11 ................................................................................................................................... «آمـوزشــي بـخــش»

 ينريكانت بنادر به يرانيكشت صنعت شگرف تحوالت ليس يتسر زيبرانگ چالش آثار » :شماره اين منتخب مقاله

 11 ...................................................................................................................................................... «جهان

 45 ............................................................................................... كاال فرستندگان – 5 فصل -بندر اقتصاد كتاب

   

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 مسير، اولين نشريه الكترونيكي خبري، تحليلي و آموزشي بندري و دريايي
 9314 خرداد، 5، شماره دومسال 

ها و مطالعات راهبردي  مركز بررسي                3 

 «خـبـــريبـخــش »

خبر تحلیلی: «نرم افزارهاي دیجیتال و کارایی بنادر در 

آینده» 

از یک نرم افزار کاربري جدید در زمینه ردیابی  بار 

رونمایی شد. 

ریفر 38TUها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی
U83TP0Fاستاک

1
Pسی یوروپ.او.، با فرا رسیدن اجالس تیP1F

2
P شرکت ،

P2Fای.بی.تی

3
P سازی، تقلید و ساخت نرم افزار  که متخصص شبیه

این نرم . است، یک نرم افزار کاربردی جدید را معرفی نمود
P3Fریفر»افزارکاربردی

 
P »نام دارد .

گیر است و  ها کاری وقت به برق زدن و از برق کشیدن یخچال
ها کمابیش نسبت به  انواع یخچال. قوانین مختلف بسیاری دارد

در . ها را از برق کشید، حساس هستند توان آن مدت زمانی که می
صورت از برق کشیدن یخچال، همیشه ریسک باال رفتن درجه 

ها  که یخچال ه اینحرارت وجود دارد و این موضوع با توجه ب
 . های ارزشمند هستند، بسیار مهم است معموال حاوی محموله

دار طراحی  برای کانتینرهای یخچال« ریفر»نرم افزار کاربردی 
 : دهد شده است و درخصوص مواردی از قبیل ذیل هشدار می

1 Reefer Stock
2 TOC Furope:  یک اجالس جهانی برای بنادر، ترمینال ها، خطوط
کشتی رانی و غیره است
3 TBA: ای یک شرکت خدمات مشاوره در زمینه برنامه ریزی بندر و .بی.تی
بهینه سازی عملیات بندری است 
4 Reefer App 

دار برای مدت زمان طوالنی در اسالتی  کانتینر یخچال
 . ینرهای غیر یخچالی استقرار گرفته که متعلق به کانت

دار برای مدت زمان طوالنی از برق  کانتینر یخچال
. کشیده شده است

دار  زمان بارگیری کانتینر رسیده، اما کانتینر یخچال
. هنوز به برق وصل است

دار برای مدت زمان طوالنی کنترل  کانتینر یخچال
. نشده است

های  اسبی برای ماشینبندی من این نرم افزار کاربردی، برنامه زمان
ها ارسال  کند و آن را به تلفن همراه مکانیک دار فراهم می یخچال

توانند برنامه کاری خود را  ها می به این ترتیب، مکانیک. نماید می
روی دستگاه تلفن همراه خود کنترل کنند و برطبق آن عمل 

. نمایند

ل های یخچا بندی مناسب برای مکانیک وجود یک برنامه زمان
های یخچال  ریزی، مکانیک در صورت عدم برنامه. بسیار مهم است

در شکل زیر مزایای برخورداری . وقفه و تمام وقت کار کنند باید بی
. بندی مناسب به تصویر کشیده شده است از یک برنامه زمان

درنهایت، باید گفت با برخورداری از یک برنامه ریزی خوب و 
های یخچال را صد در صد  مکانیکتوان راندمان کار  مناسب، می
 . افزایش داد

: منبع)ریزی و بدون برنامه ریزی  نتایج کار با برنامه  -1شکل 
 (ای.بی .تی
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http://reeferstocks.com/digital-apps-the-future-of-port-and-terminal-efficiency-port-technology-international/
http://reeferstocks.com/digital-apps-the-future-of-port-and-terminal-efficiency-port-technology-international/
http://reeferstocks.com/digital-apps-the-future-of-port-and-terminal-efficiency-port-technology-international/
http://reeferstocks.com/digital-apps-the-future-of-port-and-terminal-efficiency-port-technology-international/
http://reeferstocks.com/digital-apps-the-future-of-port-and-terminal-efficiency-port-technology-international/
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، توصيف خود را از (مستندات مربوطهبا ذکر )هاي تبادل الكترونيكي داده در بنادر  روند استفاده از فناوريضمن تحليل 

 .تواند داشته باشد، بيان کنيد مي ITهاي  گيري را از فناوري بندري که حداکثر بهره

 

 تقـــدیر شویـــــد       نمایيــد تحليـل    کـنيد تـحـقـيـق

 

 

 

 

 

 

 

 و کلمه 9522 در حداکثر و 9222 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي دیدگاه 02/24/9314 مورخ تاخواهشمند است 

 .نمایيد ارسال  U38Tmasir@pmo.ir38TU الكترونيكي پست آدرس به منبع ذکر با

هاي ارایه شده که مشمول هر یك از موارد زیر باشند،   ها و مطالعات راهبردي از انتشار تحليل الزم به ذکر است مرکز بررسي

 :استمعذور 

  (برداري غيرمجاز، عدم ذکر منبع و غيره کپي)عدم رعایت حقوق مالكيت مادي و معنوي 

 الخط فارسي عدم توجه به قواعد نگارشي و رسم 

 عدم ارتباط یا ارتباط بسيار ضعيف تحليل ارایه شده با پرسش مطرح شده 

 (و غيرهها، منبع نویسي  حداقل و حداکثر واژه)هاي تعيين شده  عدم رعایت چارچوب 

 این در مسووليتي گونه هيچ مرکز این و است گر تحليل برعهده شده ارایه هاي تحليل معنوي مسووليت کليه بدیهي است که

 . ندارد برعهده رابطه

ارسال آن به پست   و ثبت نامفرم گردد نسبت به تكميل  مندان به اشتراك در ماهنامه الكترونيكي دعوت مي در ضمن، از عالقه

 . اقدام نمایند  U38Tmasir@pmo.ir38TUالكترونيكي 

mailto:masir@pmo.ir
http://research.pmo.ir/fa/form/eshterak
mailto:masir@pmo.ir
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 آیا بنادر شناور، امنيت بندر را متحول خواهند نمود؟
امكان ساخت بنادر شناور توسط آزمايشگاه ملي 

 . الرنس ليورمور فراهم شد

 

ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی
U83TP4Fپورت تکنولوژی اینترنشنال38TUخبرگزاری 

1
Pامکان ساخت بنادر ،P5F

2
P  شناور

P6Fتوسط آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور

3
P بنادر شناور، . دهد خبر می

یکی . های ممیزی ساحلی کانتینرها خواهند بود در روش« انقالبی»
ها، دسترسی غیرمجاز به  از تهدیدهای اصلی علیه بنادر و ترمینال
 . ها است کانتینرها برای دستکاری در محتویات آن

P7Fهنگ گالسر

 
P- محقق اصلی پروژه پورتوناسP8F

5
P   در اداره امنیت

P9Fجهانی آزمایشگاه ملی الرنس لیورمور

 
Pآزمایشگاه الرنس »: ، گفت

ای  های پیشگامانه لیورمور و شرکایش در حال توسعه فن آوری
هستند که امکان پردازش بار کانتینری را در نصف مدت زمان قبل 

های  ها نیز فقط اندکی از فناوری هزینه این فناوری. سازد فراهم می
در کل، امنیت همواره یکی از مسایل . «تر خواهد بود قبلی بیش

خصوص در رابطه با قاچاق مواد  به)مهم برای بنادر بوده است 
الخصوص اکنون که قاچاقچیان با استفاده از  ، علی(مخدر

تر از قبل از چنگ  آسان خیلی( همچون پیام کوتاه)های روز  فناوری
 . کنند مقامات بندر فرار می

 . کلیک نمایید U83Tجا این38TUبرای مشاهده فیلم ویدیویی مذکور 

                                                           
1 Port Technology International (PTI)  
2 Floating ports 
3 Lawrence Livermore National Laboratory 
4 Hang Glauser 
5 Portunas Project: پروژه ساخت بندر شناور 
6 Global Security Principal Directorate 

 اتحاد اپراتورهاي ترمينال 

المللي حمل و نقل، اتحادهاي بزرگ بنادر را  انجمن بين

 .  در يك اينفوگرافيك به تصوير كشيد

مجله 38TUها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی
U83TP10Fشیپرز

 
Pالمللی حمل و نقل ، انجمن بینP11F

 
P  به تازگی اینفوگرافیکی را

در این . درخصوص اتحاد اپراتورهای ترمینال منتشر کرده است
های رنگی و  های اپراتورهای مختلف با مربع اینفوگرافیک، ترمینال

های خاکستری به نمایش  ها با مربع های مشترک آن گذاری سرمایه
 . گذاشته شده است

P12Fنترنشنالدر گزارشی که قبال توسط پورت تکنولوژی ای

 
P  در

منتشر شد، شرکت  TEU)بر حسب )جایی بار  خصوص توان جابه
P13Fای اینترنشنال.اس.پی

1 
P رتبه اول توان عملیاتی را از آن خود کرد .  

بر طبق این اینفوگرافیک، شرکت هاچیسون پورت هولدینگ 
این )ترین تعداد سرمایه گذاری های مشترک را دارد  بیش

های کوچک دو رنگی  های مشترک با استفاده از مربع گذاری سرمایه
که در میان خطوط خاکستری قرار دارند به نمایش گذاشته 

ند که این ده های کوچک دو رنگ نشان می این مربع(. اند شده
ها با یکدیگر همکاری نزدیک دارند و احتماال درتالش  ترمینال

 . هستند که به طور موثرتر با اتحادهای بزرگ رقابت کنند

P14Fاتحاد مرسک

11
P سی.اس.و امP15F

12
P های  اخیرا از اضافه نمودن کشتی
P16Fال.او .خط کشتیرانی کانتینری ام 

13
P  به ناوگان خود خبر داده و

ال در یکی از مسیرهای . او.های ام  ده است که شناوراعالم نمو
 . تجاری جهانی این اتحاد فعالیت خواهند نمود

افزایش تعداد اتحادهای بزرگ کشتیرانی، مسایل و مشکالت 
زیادی را برای بنادر ایجاد کرده است و بنادر برای پشتیبانی از 

مواجه حجم رو به افزایش بار از لحاظ محوطه و جرثقیل با چالش 
 . هستند

                                                           
7 Shipper’s Journal 
8 International Transport Forum 
9 Port Technology International (PTI) 
10 PSA International (Port of Singapore Authority 
PSA) 
11 Mearsk Line 
12 MSC 
13 Mol 

http://www.porttechnology.org/news/floating_ports_to_revolutionise_port_security
http://www.porttechnology.org/news/floating_ports_to_revolutionise_port_security
http://www.aparat.com/v/inRdj
http://mediakn.com/news/article.html?no=2505
http://mediakn.com/news/article.html?no=2505
http://mediakn.com/news/article.html?no=2505
http://mediakn.com/news/article.html?no=2505
http://mediakn.com/news/article.html?no=2505
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هزار   2کشتی کانتینربر   1با سفارش جدید مرسک برای 
TEUبه نقطه  15 2های ساخت کشتی در سال  ، تعداد سفارش

ترین سفارش  الزم به ذکر است، که بیش. اوج خود رسیده است
 . ساخت کشتی به کشور ژاپن تعلق دارد

اکنون مقامات بندری برای ایجاد ارتباط موثر میان بنادر و  هم
های کانتینری  خطوط کشتیرانی و مدیریت صحیح محموله

از جمله این . های جایگزین هستند حل تر، به دنبال راه بزرگ
ریزی نحوه چینش شناورها و همکاری  توان به برنامه ها می حل راه

 . تر میان ذینفعان اشاره کردبیش

 

 اجراي طرح جامع ردیابي بار در فيليپين

ها طرح جامع رديابي بار را در بنادر خود اجرا  فيليپيني

 .كنند مي

 

ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی
U83TP17Fفیل استار38TUخبرگزاری 

1
Pاداره آکینو ،P18F

2
P (درکشور فیلیپین ) قصد دارد

ها در بعضی از  بنادر این کشور، از  برای حل مشکل تراکم کامیون
های شرکت مایکروسافت برای ساخت یک  ها و فناوری توانایی

 . سیستم جدید ردیابی بار، استفاده کند

P19Fقبال نیز شرکت گلوب ترکر

3
P یک سیستم جدید برای ردیابی ،

این سیستم بر اساس فناوری . ه بودهای یخچالی ساخت محموله
P20Fابری

 
P  گلوب ترکر ساخته شده است . 

P21Fخوزه رنه آلمندراس

5
P سیستم دیگری »: ، وزیر کابینه فیلیپین، گفت

که آرزو دارم برای تکمیل حلقه ردیابی بار ساخته شود، سیستم 
با استفاده از سیستم ردیابی بار، همه . ردیابی کانتینر است

ا از لحظه ورود به بندر تا لحظه خروج از آن تحت نظارت ه محموله
تر این است که همه  نکته مهم. و کنترل قرار خواهند داشت

ذینفعان به این سیستم دسترسی خواهند داشت که موجب افزایش 
 . «شود تر عملیات می کارایی و شفافیت بیش

                                                           
1 Philstar 
2 Aquino Administration 
3 Glob Tracker:  این شرکت با شرکت پورت تکنولوژی اینترنشنال
.شریک است  

4 Cloud-based Technology 
5 Joze Rene Almendras 
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ها و مطالعات راهبردي   مركز بررسي                       

 که شامل فناوری)ها  های ارتباطی در کشتی استفاده از فناوری
تواند گام بزرگ بعدی در زمینه ارتباطات  می( باشد ابری نیز می

 . باشد و امکان انتقال مقادیر عظیم اطالعات را میسر سازد

P22Fبلکه بری

1
P های هوشمند است،  که یکی از سازندگان گوشی

های ردیابی کانتینر را  تازگی اعالم نموده که در نظر دارد فناوری به
در این صورت، فرستندگان . ابری، توسعه دهدبا استفاده از فناوری 

عنوان یک ابزار ردیابی  توانند از گوشی تلفن همراه خود به کاال می
 . استفاده کنند و محموله خود را ردیابی نمایند

 P23F2P«شبکه اینترنتی کوانتوم»ها از  درمقیاس جهانی، بهتر است کشتی
طالعات میان عنوان روشی امن برای انتقال مقادیر عظیم ا به

 . فرستندگان کاال، استفاده کنند

 هاي بندري عظيم در خاورميانه سرمایه گذاري

گذاري وسيع در  با افزايش ظرفيت بنادر و سرمايه

 .شود تر مي خاورميانه، اين منطقه پر رونق

ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی
، کشورهای خاورمیانه در U83Tپورت تکنولوژی اینترنشنال38TUخبرگزاری 

های خود هستند و میلیاردها  حال افزایش ظرفیت بنادر و ترمینال
کنند تا بتوانند از رونق تجاری  گذاری می دالر دراین زمینه سرمایه

 . برداری نمایند اروپا بهره-خطوط بازرگانی آسیا

در کل، آمار و ارقام مربوط به منطقه خاورمیانه بسیار مطلوب بوده 
و نشان دهنده نوآوری و عملکرد خوب بنادر این منطقه  است
عالوه بر این، قدرت اپراتورهای مستقر در خاورمیانه روز . باشد می

، میزان  1 2برای مثال، در سال . به روز در حال افزایش است
P24Fورلد.پی.سود شرکت دی

3
P  13 2درصد نسبت به سال  25در حدود 

P25Fشرکت گلف تینر. افزایش یافت

 
P   در  15 2نیز در سه ماهه اول

رشد تجاری   1 2درصد نسبت به سه ماهه اول سال    حدود 
  .داشته است

                                                           
1 Black Berry 
2 Quantum Internet:  اینترنت کوانتومی یک شاهکار فناوری است و با

رهگیری به  استفاده از قوانین فیزیک، با هرگونه استفاده از اینترنت، یک کد
  .جای می ماند که این کد امنیت اطالعات را باال می برد

3 DP World 
4 Gulftainer 

 

ریزی  های بسیاری در حال برنامه در سراسر منطقه خاورمیانه، پروژه
P26Fبرای مثال، شرکت هاچیسون پورت هولدینگ. سازی است و آماده

5
P 

با ساخت . خبر داده است از برنامه ساخت یک بندر عظیم در عمان
P27Fالمللی عمان این بندر، توان عملیاتی ترمینال کانتینری بین

 
P  چهار

 .خواهد رسید TEUبرابر شده و به شش میلیون 

P28Fالمللی کیفیت و بهره وری بر طبق اطالعات مرکز بین

 
P اگر همه ،

های جاری در منطقه خاورمیانه با موفقیت به پایان برسند،  پروژه
افزایش  TEUمیلیون   1فیت کلی این منطقه در حدود ظر

های انجام  گذاری رغم عملکرد عالی و سرمایه علی. خواهد یافت
شده در منطقه خاورمیانه، رتبه بنادر این منطقه باز هم پس از بنادر 

واقع )علی  برای مثال، بندر جبل. خصوص چین قرار دارد آسیا و به
را از سایر بنادر آسیایی ربوده و در به تنهایی گوی رقابت ( در دبی

 . ها قرار دارد موقعیتی غالب نسبت به آن

 معامله عظيم شرکت بنادر ابوظبي و گروه سيدکو

هاي جديد گروه  گذاري شركت بنادر ابوظبي از سرمايه

 .كند سيدكو استقبال مي

ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی
U83TP29Fابوظبی پورتز38TUخبرگزاری 

 
Pگذاری  از سرمایه ، شرکت بنادر ابوظبی

                                                           
5 Hutchison Port Holdings (HPH) 
6 Oman International Container Terminal 
7 International Quality and Productivity Center 
8 Abu Dhabi Ports 
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ها و مطالعات راهبردي   مركز بررسي                       

P30Fجدید سیدکو

1
P ( تاسیس شرکتiNGENIUM ) در منطقه

P31Fصنعتی بندر خلیفه

2
P استقبال کرد . 

 

جا شده از طریق  جابه TEUدهند، حجم  گزارش ها نشان می
افزایش چشمگیری  15 2بنادر ابوظبی در سه ماهه اول سال 

طاها  میلیون دالری موسی 3/53نامه  در ضمن، توافق. داشته است
P32Fتوسط محمد جمعه الشمسی

3
P  (مدیرعامل شرکت بنادر ابوظبی ) و

P33Fزکی صدیقی

 
P  (رییس هیات مدیره و مدیرعامل گروه سیدکو ) به

 . امضا رسید

iNGENIUM  ،که یکی از شرکتهای تابعه گروه سیدکو است
اندازی خواهد کرد که  تاسیساتی را در منطقه صنعتی بندر خلیفه راه

P34Fساعت -ساالنه بیش از یک میلیون نفر

5
P  محصول تولید خواهد

این شرکت از یک کارخانه تولیدی کامال اتوماتیک نیز . نمود
P35Fبرخوردار خواهد بود که به فناوری ایتالیایی لبه برش

 
P  مجهز بوده و

های مختلف و  ها و فلزکاری به تولید تجهیزات پیچیده با فرمت
 . متنوع خواهد پرداخت

                                                           
1 SIDDCO Groups 
2 Khalifa Port’s Industrial Zone (Kizad) 
3 Mohammad Juma Al Shamsi  
4 Zakee Saddiqi 

تولید یک محصول، مجموع مدت ( ساعت  -ماشین) ساعت -منظور از نفر5
به عنوان مثال . زمانی است که فرد یا ماشین صرف تولید آن محصول می نماید

ساعت زمان می برد، به این معناست که فرد یا افراد -نفر  2اگر تولید محصولی 
. ول نمایندساعت زمان صرف تولید آن محص  2متصدی تولید در مجموع باید 

ساعت زمان   1حال اگر دو نفر مسوول تولید آن محصول باشند، هر کدام باید 
 . ساعت برسد  2صرف تولید آن کنند تا مجموع مدت زمان انجام کار به 

6 Cutting-edge Technology  

P36Fجورجیو استاراس

 
P- در مراسم  -لیا در امارات متحده عربیسفیر ایتا
نامه، ضمن تبریک این موفقیت به سیدکو،  امضای تفاهم

طاها نمونه دیگری از  نامه موسی توافق»: خاطرنشان ساخت
این . همکاری استراتژیک میان ایتالیا و امارات متحده عربی است

ر آالت پیشرفته ایتالیا، امکانات بند معنای تلفیق ماشین همکاری به
و منطقه تجاری مدرن و پیشرفته خلیفه در امارات متحده عربی و 

برداری مشترک از رشد اقتصادی و  مدیریت عالی سیدکو و بهره
 . «صنعتی ایتالیا و امارات متحده دبی است

: گفت -مدیرعامل شرکت بنادر ابوظبی -محمد جمعه الشمسی
رای رشد و توسعه مداوم بخش نفت و گاز موجب شده است که ب»

هایی همچون  ساخت تاسیسات تولیدی در منطقه به شرکت
iNGENIUM وری زنجیره تامین بندر خلیفه و  بهره. نیاز باشد

منطقه تجاری آن و همچنین شبکه زیرساختی و حمل و نقلی 
تاثیر  iNGENIUMاستثنایی این بندر بر عملکرد تجاری 

 . «سزایی خواهد داشت به

 -و مدیرعامل گروه سیدکو رییس هیات مدیره -زکی صدیقی
با استفاده گسترده از خدمات  iNGENIUM» :اظهار نمود

گذاری قابل توجه روی  اتوماسیونی در خط تولید و همچنین سرمایه
آالت درجه یک ایتالیایی، به ارایه خدمات  کارکنان و ماشین

در واقع، . مهندسی بهینه، پربازده و قابل اعتماد خواهد پرداخت
آالت ایتالیایی همواره متضمن کیفیت و  ری روی ماشینگذا سرمایه

 . «دقت خدمات بوده است

 

                                                           
7 Giorgio Starace 
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ها و مطالعات راهبردي   مركز بررسي                       

، حجم جا به جایی کاال در  1 2در پایان، باید گفت که در سال 
بندر خلیفه افزایش یافت و توان عملیات کانتینری این بندر نیز در 

 . تر بوده است درصد از سال قبل بیش  2حدود 

 هاي چيني پورترشد و ترقي چشمگير مگا

درصد  61بنادر چين در دو دهه آينده، با ضريب ساليانه

 .رشد خواهند كرد

 

ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی
، موسسه کشتیرانی U83Tاینترنشنالپورت تکنولوژی 38TUخبرگزاری 

P37Fشانگهای اینترنشنال

1
P پیش بینی کرده است که بنادر چین تا سال ،

 .  درصد رشد و ترقی خواهند کرد   با ضریب سالیانه   3 2

بینی شده  در گزارش موسسه کشتیرانی شانگهای اینترنشنال پیش
چین المللی  حجم حمل و نقل دریایی بین  3 2است که تا سال 

درصد از حجم حمل و   1میلیارد تن برسد که برابر با   به بیش از 
 . نقل دریایی جهان خواهد بود

، حجم حمل و نقل ساحلی چین به  3 2شود در سال  گفته می
میلیارد تن خواهد رسید و سهم حمل و نقل کانتینری  3/3بیش از 

خواهد بود که تقریبا  TEUمیلیون   11ساحلی این کشور تقریبا 
 . برابر با نیمی از ظرفیت حمل و نقل ساحلی چین است

، توان عملیاتی بنادر چین دو برابر شود  3 2رود تا سال  انتظار می
میلیارد تن برسد، البته ترکیب بار نیز احتماال تغییر  25و به بیش از 

 . زیادی خواهد کرد

                                                           
1 Shanghai International Shipping Institute 

نادر چین تا سال دهد که توان عملیاتی ب این گزارش نشان می
خواهد  TEUمیلیون  5 5با شش درصد رشد سالیانه به   3 2

رسید و افزایش سریع حجم کشتیرانی کانتینری در حاشیه سواحل 
 . و رودخانه های این کشور نیز متضمن این موضوع است

احتماال به   3 2بندی پنج بندر برتر چین در سال  در ضمن، رتبه
 :قرار زیر خواهد بود

 (TEU میلیون  52/  )های شانگ .1
 (TEUمیلیون  3 /15)چینگدائو  .2
 ( TEUمیلیون  3/ 2)ژوهان -نینگبو .3
 (TEUمیلیون  3/32)تیانجین  . 
 (TEUمیلیون   3/ 2)شنزن  .5

از جمله )شود سه یا چهار بندر کانونی   بر این، گفته می  عالوه
. به خط لوله مجهز خواهند شد( کنگ شانگهای، چینگدائو و هنگ

درصد از بنادر چین منابع خود را درقالب  5 همچنین، بیش از 
تزریق سرمایه و همکاری استراتژیک، با بنادر دیگر هم خوشه خود 

 . ادغام خواهند کرد

های بندری خود را  حال حاضر در تالش است دامنه فعالیت چین در
افزایش دهد و در همین راستا حق مدیریت بندر گوادر را به تازگی 

P38Fعالوه بر این، شرکت مهندسی چین هاربر. دست آورده است به

2
P  از

P39Fمیلیون دالری در آتابو    ساخت یک بندر آزاد 

3
P (کشور غنا ) خبر

 . داده است

 

                                                           
2 China Harbour Engineering Company 
3 Atuabo 

http://www.porttechnology.org/news/mega_growth_predicted_for_chinas_mega_ports
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ها و مطالعات راهبردي   مركز بررسي                     1  

سي و  بندر . تي. آي.امضاي قرارداد همكاري ميان  اس

 چينگدائو 

همكاري مشترك، عملكرد لجستيك بنادر را ارتقا 

 .خواهد داد

 

شیپ ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

40Fتکنولوژی

14Fکنگ ، شرکت کشتیرانی هنگ1

و شرکت  2

14Fسی اینترنشنال.تی.آی.اس

از انعقاد قرارداد همکاری استراتژیک  3

با بندر چینگدائو و ارتقای عملکرد لجستیک و کشتیرانی این بندر 

 . خبر دادند

18Fاینترنشنالبر طبق این قرارداد، شرکت چینگدائو پورت 

باید از   

سی برای ارایه خدمات لجستیک دریایی .تی.آی.شرکت اس

پربسامد و تراکم باال حمایت کند و ترتیبی اتخاذ نماید که شرکت 

خود « انتخاب اول»عنوان  سی به بندر چینگدائو  به.تی.آی.اس

 . برای تخلیه و بارگیری کانتینرها ، نگاه کند

نظر  داد، نقاط قوت طرفین از نقطهعالوه بر این، در این قرار

ها، عملیات ترمینال، لجستیک و زیرساخت در جنوب  گذاری سرمایه

 .  شرق آسیا و سرزمین اصلی چین مورد توجه قرار گرفته است

های همکاری  اند که پروژه ها متعهد شده همچنین، هر دوی شرکت

 طور تجاری مناسب در بازارهای لجستیک داخلی و خارجی را به
                                                           
1 Ship Technology 
2 Hong Kong Shipping 
3 STIC International  
4 Qingdao Port International 

توان به بنادر و مخازن  از جمله این بازارها می. جدی بررسی نمایند

های کشتیرانی و خدمات  و انبارهای کانتینری داخلی کشور، آژانس

 . جانبی مربوط به بنادر اشاره کرد

11Fیانگ شائوپنگ

رئیس هیات مدیره و مدیر اجرایی شرکت  5

کاری امضای این قرارداد هم»: سی خاطرنشان ساخت.تی.آی.اس

استراتژیک، هم ما و هم شرکت چینگدائو پورت اینترنشنال را قادر 

عنوان اهرم  های خود به می سازد از نقاط قوت، منابع و تخصص

قدرت استفاده کنیم و به ارایه خدمات ارزش افزوده به مشتریان 

ها از مزایای توسعه  خود بپردازیم و به این ترتیب هر دو شرکت

 . «مند شوند تجاری بهره

بيع متقابل اوراق قرضه در شرکت کشتيراني اسكورپيو  

 تانكرز

 151شركت اسكورپيو تانكرز مجاز است تا سقف 

ميليون از سهام عادي و اوراق قرضه خود را خريداري 

 .كند

ورلد ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

45Fمریتایم نیوز

14F، شعبه نیویورک شرکت اسکورپیو تانکرز 

اجازه یافت   

14Fاز طریق یک برنامه بیع متقابل

میلیون دالر   25اوراق بهادار، تا   

 .از سهام عادی و اوراق قرضه این شرکت را خریداری کند

دار قابل تبدیل با سررسید  اولویتاین برنامه شامل اوراق قرضه 

و   1 2دار تضمین شده با سررسید  و اوراق قرضه اولویت  1 2

 .باشد صادر شده اند، می  1 2که در اکتبر   2 2

                                                           
5 Mainland China 
6 World Maritime News 
7 Scorpio Tankers Inc. 

آالت ، تجهیزات تولیدی یا یک  سو ماشین در معامالت بیع متقابل از یک     
گردد  و در مقابل،  کننده به متقاضی عرضه می از سوی یک عرضه کارخانۀ کامل

وسیلۀ همین تسهیالت تولید  طور مستقیم یا غیرمستقیم به محصوالتی که به
شده بابت تمام یا بخشی از بهای این تسهیالت، در مدت زمان معینی دریافت 

 .شود می

http://www.ship-technology.com/news/newssitc-signs-cooperation-agreement-with-chinas-qingdao-port-4586563
http://www.ship-technology.com/news/newssitc-signs-cooperation-agreement-with-chinas-qingdao-port-4586563
http://www.ship-technology.com/news/newssitc-signs-cooperation-agreement-with-chinas-qingdao-port-4586563
http://www.ship-technology.com/news/newssitc-signs-cooperation-agreement-with-chinas-qingdao-port-4586563
http://worldmaritimenews.com/archives/162385/scorpio-tankers-buys-back/
http://worldmaritimenews.com/archives/162385/scorpio-tankers-buys-back/
http://worldmaritimenews.com/archives/162385/scorpio-tankers-buys-back/
http://worldmaritimenews.com/archives/162385/scorpio-tankers-buys-back/
http://www.portfinanceinternational.com/media/k2/items/cache/507172a02821b85089d3dcb57ba79989_XL.jpg
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این برنامه جایگزین برنامه بیع متقابل سهام این شرکت شده که 

اعالم و سپس به دلیل این برنامه خرید   1 2تر در ژوئیه  پیش

 .قف شدجدید متو

 

عالوه براین، مقامات شرکت اسکورپیو اعالم کردند که در ماه می 

13Fآر.کش کالس ام ، یک نفت15 2

14Fهیل   ناتینگ آی.تی.به نام اس 1

2 

05Fرا از یارد تعمیر کشتی هیوندای میپو

واقع در کره جنوبی تحویل  3

پس از تحویل این شناور، اجاره موقت آن به قیمت . گرفته است

 . روز آغاز شد  12هزار دالر برای مدت بیش از   1ی روزانه تقریب

بر همین اساس، مقامات این شرکت کشتیرانی خاطرنشان ساختند، 

2آر.ریزی برای خرید دو شناور کالس ال برنامه 04F

از شرکت   

ای در بر نخواهد داشت و این شرکت شناورهای  اسکورپیو نتیجه

در حال حاضر در حال  این دو شناور. خود را نخواهد فروخت

  1 2و سه ماهه اول   1 2ساخت هستند و در سه ماهه چهارم 

 .شوند به شرکت اسکورپیو تحویل داده می

                                                           
1 Medium Range Product Tanker (MR Product 
Tanker):  

یت شناورهای ظرف MR هزار  5 تا  25بین   dwt است   
2 STI Nothing Hill 
3Hyundai Mipo Dockyard  
4 Long Range Oil Tanker  
LR1این شناورها در دو گروه  و   LR2 ظرفیت . شوند دسته بندی می  LR2 

هزار   12تا    بین  dwt .است  

پشتيباني ریيس جمهور چين از ارتقاي جایگاه جهاني 

 سازي این کشور یاردهاي کشتي

جمهور چين از ارتقاي جايگاه جهاني ياردهاي  رييس

 .حمايت كردسازي در اين كشور  كشتي

ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

52Fترید مریتایم سیخبرگزاری 

08F، ژی ژینپینگ5

ین، جمهور چ رییس -  

01Fدر طول بازرسی از ژوشان

00Fدر استان ژجیانگ  

از یاردهای   

سازی این کشور خواست تا قدرت رقابت خود را افزایش  کشتی

 . های موجود در بازار بین المللی بهره برداری کنند دهند و از فرصت

جمهور چین در طول  های چین، رییس به گزارش خبرگزاری

سازی ژوشان چانگونگ  یبازرسی از ژوشان، از یارد کشت

04Fاینترنشنال

جا یاردهای کشتی سازی این کشور  دیدن کرد و در آن  

های بازار برای رقابت جهانی تشویق  برداری از فرصت را به بهره

 .نمود

شهر ژوشان یکی از مناطق کلیدی توسعه اقتصادی دریایی چین 

 2 / سازی ژوشان در حدود  یاردهای کشتی  1 2در سال . است

میلیارد یوآن از محل ساخت و تعمیر کشتی کسب درآمد کردند که 

در صد افزایش نسبت به درآمد حاصل   1/ دهنده  این رقم نشان

سازی چین  یاردهای کشتیعالوه بر این، . می باشد 13 2در سال 

میلیارد یوآن تجهیزات دریایی تولید  1/5 در حدود   1 2در سال 

درصد افزایش نسبت به سال    / دهنده  کردند که این رقم نشان

 . است 13 2

جمهور چین از آن  سازی چانگونگ اینترنشنال که رییس یارد کشتی

لسیت »در سازی چین است که  یارد کشتی   بازدید نمود، یکی از 

. این کشور قرار دارد و از وضعیت مطلوبی برخوردار است« سفید

                                                           
5 Sea Trade Maritime News 
6 Xi Jinping 
7 Zhoushan 
8 Zhejiang 
9 Zhousha Changhong International Shipping  

http://www.seatrade-maritime.com/news/asia/president-xi-jinping-urges-chinese-yards-to-seize-global-opportunities.html
http://worldmaritimenews.com/wp-content/uploads/2015/05/Scorpio-Tankers-Buys-Back.jpg
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های محلی  اهمیت چانگونگ اینترنشنال باعث شده است که بانک

 . این یارد را برای پرداخت تسهیالت اعتباری در اولویت قرار دهند

سازی چین اخیرا به دلیل ظرفیت  که یاردهای کشتی جایی از آن

ینه عملیاتی باال و بودجه احتیاطی اندک، با رکود مازاد بر نیاز، هز

هایی همچون تثبیت بازار و لیست  اند، سیاست اقتصادی مواجه شده

سازی سطح پایین و  سفید پکن به غربال نمودن یاردهای کشتی

سازی چین  شود صنعت کشتی محتکر کمک خواهد کرد و باعث می

 . از موقعیت رقابتی جهانی بهتری برخوردار شود

ورلد به ترمينال  پي تعليق مذاکرات ملبورن عامل توجه دي

 بریزبن 

ها قرارداد ساخت دو جرتقيل انبارش اتوماتيك  اماراتي

 .را با شركت كالمار امضا كردند

 

ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

57Fپورت فاینانس اینترنشنالخبرگزاری 

 ورلد پی ، شرکت دی1
58F

در ) 2

از انعقاد قرارداد ساخت دو جرثقیل انبارش ( امارات متحده عربی

04Fاتوماتیک

45Fبا شرکت کالمار 3

 .خبر داد  

مورد  ورلد پی ها در ترمینال کانتینری بریزبن شرکت دی این جرثقیل

گیرند، چرا که در حال حاضر مذاکرات در خصوص  استفاده قرار می

                                                           
1 Port Finance International 
2 DP World 
3 Automatic Stacking Crane (ASC) 
4 Kalmar 

آینده بندر ملبورن متوقف مانده و این امر موجب تغییر مسیر توجه 

ورلد  پی یشرکت د. ورلد از ملبورن به بریزبن شده است پی دی

های جدید، توان عملیاتی ترمینال  مدعی است که این جرثقیل

. رساند می  TEUهزار   2 درصد افزایش داده و به   1بریزبن را 

با این وجود، توان عملیاتی بریزبن بازهم اندکی از بندر استرالیایی 

 5/2ترافیک کانتینری بندر ملبورن حدود . تر خواهد بود ملبورن کم

شناور پهلو  5 11است و در طول سال به حدود  TEUمیلیون 

44Fدولت ایالتی ویکتوریا . دهد می

قصد دارد به منظور تامین هزینه  5

بهای بندر ملبورن را حدود   های زیربنایی خود، نرخ اجاره پروژه

ورلد معتقد است که  پی درصد افزایش دهد، اما شرکت دی    

الف و نزاع مداوم در این تغییرات پیشنهادی در آینده موجب اخت

 .بندر خواهد شد

ما به شدت برای حیات و بقای »: گفت ورلد پی مدیر اجرایی دی

این . بندر ملبورن و زنجیره تامین آن در بلندمدت نگران هستیم

مدت اتخاذ شده و بر اساس نیازهای اقتصادی  تصمیم با دید کوتاه

یی واردکنندگان و جو در این تصمیم، رقابت. مدت استوار است کوتاه

صادرکنندکان کامال نادیده گرفته شده و این گروه به شدت تحت 

 .«تاثیر اثرات منفی این تصمیم قرار خواهد گرفت

ورلد و  پی این بندر در حال حاضر فضای ترمینال را به شرکت دی

44Fسیانو شرکت لجستیک استرالیایی آس

اجاره داده است و ساالنه   

. کند الر از محل اجاره آن کسب درآمد میمیلیون د   حدود 

  5بهای پیشنهاد شده در قالب یک قرارداد اجاره   افزایش اجاره

  32شود درآمد این بندر حداقل  ساله خواهد بود و باعث می

 .میلیون دالر افزایش یابد

48Fتیم پاالس

دار دولت ایالتی ویکتوریا، در توضیح مزایا و  خزانه ،  

معنای تامین  اجاره این بندر به»: اطرنشان ساختمنافع این طرح خ

                                                           
5 State Government of Victoria:  ویکتوریا ایالتی است واقع در
 جنوب شرق کشور استرالیا و مرکز آن شهر ملبورن است
6 Asciano 
7 Tim Palas 

http://portfinanceinternational.com/categories/regulation-policy/item/2154-dp-world-moves-ahead-with-brisbane-deal-as-melbourne-negotiations-remains-at-deadlock
http://www.portfinanceinternational.com/media/k2/items/cache/9217346f41a5b7e8e45bd1d2bf97a850_XL.jpg
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41Fگذرگاه سطح پایین  5های مورد نیاز برای حذف  هزینه

و حفظ  1

40Fرتبه اعتباری

2 AAA  در حال حاضر، حداقل »: وی افزود. «است

این سه کنسرسیوم عبارتند . سه کنسرسیوم به این بندر توجه دارند

44Fام .اف .از آی

44Fسی.آی.، کیو 3

های  و شرکت مدیریت صندوق  

43Fگذاری هیستینگز سرمایه

باوجود این سخنرانی، کاربران بندر  .« 5

هنوز هم در خصوص اثرات منفی بالتکلیفی و عدم ثبات بندر 

مانند شرکت )ملبورن بر روی بخش کشتیرانی و بعضی از مشتریان 

نگران هستند، چراکه تغییرات پیشنهادی ( Qubeلجستیک 

سیاری از کاربران بندر در تکاپوی انتقال کسب و کار موجب شده ب

 .خود به سایر بنادر استرالیا باشند

44Fتیم پیپر

45Fمدیر گروه صنعتی استرالیا ،  

جامعه تجاری باید »: گفت  

دلیل بر متصدیان تخلیه و بارگیری،  بی  بداند که افزایش هزینه

تر و در نهایت مشتریان  کاربران بندر، جوامع تجاری بزرگ

شود و هدف از این تغییرات دستیابی به  ویکتوریایی اعمال نمی

 . «تر است ای روشن آینده

 اي .اس .جمهور پاناما در مراسم جشن پي حضور ریيس

جمهور كشور پاناما در مراسم جشن شركت  رييس

 .حضور يافت اي.اس.پي

ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

71Fاس.اس.ان.سیخبرگزاری 

44F، خوان مارکوس وارال 

جمهور  ، رییس 

کشور پاناما، مهمان افتخاری مراسم جشن توسعه ترمینال 

                                                           
1 Worst-Level Crossings 
2 Credit Rating: گذاری برای سنجش  رتبه اعتبار ی از ابزارهای سرمایه

ها و  گذاری و خرید اوراق قرضه و بهادار موسسات، شرکت وضعیت سرمایه
.کشورها است  

3 IFM: ام، یک شرکت مدیریت صندوق سرمایه گذاری است. اف. آی  
4 QIC: ی زیرساختی جهانی در استرالیا استیک صندوق سرمایه گذار  
5 Hastings Funds Management  
6 Tim Piper  
7 Australia Industry Group 
8 CNSS 
9 Juan Carlos Varela 

48Fپاناما ای.اس.المللی پی بین

از )بود که در ساحل غربی کانال پاناما   1

 . برگزار شد( سمت اقیانوس آرام

 

ای تقدیر .اس.میلیون دالری شرکت پی   گذارای وارال از سرمایه

ذاری موجب افزایش گ این سرمایه»: کرد و خاطرنشان ساخت

ظرفیت بندر پاناما خواهد شد و دولت من کامال از آن حمایت 

 . «کند می

41Fمنگ چانگ تان

ای با اشاره به .اس.، مدیرعامل گروه پی11

جمعیت هر دو کشور »: های میان سنگاپور و پاناما گفت شباهت

میلیون جمعیت   میلیون و پاناما  5سنگاپور )تقریبا یکسان است 

با این تفاوت که در سنگاپور آب دور تا دور این کشور را (. دارد

ولی . کند احاطه کرده، ولی در پاناما آب از داخل این کشور عبور می

آوری عوارض در  تفاوت اصلی این دو کشور ، عدم امکان جمع

وی این سخنرانی را در حضور شرکت . «کشور سنگاپور است

40Fکنندگانی از جمله خورخه کیخانو 

44Fیس اداره کانال پاناماری 12

13 ،

44Fدولسیدیو دوال گاردیا

43Fوزیر اقتصاد و دارایی، خورخه برکات  1

15 

44Fرییس اداره دریانوردی پاناما

 .و سایر مقامات رسمی ایفاد نمود  1

                                                           
10 PSA Panama International Terminal  
11 Tan Chong Meng  
12Jorge Quijano  
13 Panama Canal Authority  
14 Dulcidio de La Guardia  
15 Jorge Barakat 
16 Panama Maritime Authority  

http://www.cnss.com.cn/html/2015/updates_0527/177392.html
http://www.seatrade-maritime.com/media/k2/items/cache/7e65f3fe5bd83161f21ec440e5865220_XL.jpg
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توسعه این کانال، آغاز فصلی جدید خواهد »: او در ادامه اظهار نمود

توسعه کانال پاناما .. .خواهیم بخشی از آن باشیم بود که ما هم می

شود که  ای پاناما است و باعث می.اس.نقطه عطفی بزرگ برای پی

 .«برسد TEUمیلیون  3برابر شده و به   ظرفیت فعلی ما 

35F، مجمع ملی پاناما15 2در فوریه 

، اداره کانال پاناما، اداره 1

ما دریانوردی پاناما و دولت پاناما موافقت خود را با توسعه کانال پانا

یافته  برداری از بخش توسعه اعالم و خاطرنشان ساختند که بهره

زمان با افتتاح الین  و هم  1 2این کانال تا پیش از پایان سال 

سازد،  های پست پاناماکس را ممکن می سوم کانال که عبور کشتی

 .آغاز خواهد شد

34Fالساندرو کاسینلی

انجام پروژه توسعه »: ای، گفت.اس.، مدیرکل پی2

های لجستیک و  ای، فرصت.اس.کانال توسط شرکت پی

از سمت اقیانوس )دریانوردی جدیدی را برای ساحل غربی کانال 

را به بخش مهمی از کانال پاناما و  در پی خواهد داشت و آن( آرام

 .«بخش لجستیک ملی این کشور تبدیل خواهد کرد

34Fانو کول

: ای گفت.اس.، رییس بخش آمریکای التین شرکت پی3

ظرفیت دارند نیز  TEUهزار  12در آینده شناورهایی که بیش از »

توانند در مسیرهای آسیا و ساحل شرقی ایاالت متحده رفت و  می

عنوان کانون  آمد کنند و از سواحل اقیانوس آرام کشور پاناما به

ترانسشیپ کاال به ساحل غربی آمریکای جنوبی و مرکزی استفاده 

توانند برطبق  می TEUهزار   اورهای در این صورت شن. نمایند

یک برنامه هفتگی از طریق پاناما به اکوادور، پرو، شیلی، گوانماال و 

به این ترتیب، خطوط کشتیرانی از . کاستاریکا سرویس دهی نمایند

38Fهای مقیاس جویی صرفه

حاصل از تردد از مسیر اقیانوس آرام و   

عبارتی، شرکت   به. مند خواهند شد سواحل آمریکای جنوبی بهره

ای ظرفیت کافی برای ایجاد یک استراتژی کانونی را .اس.پی

 . «فراهم خواهد نمود

                                                           
1 Panama's National Assembly 
2 Alessandro Cassinelli 
3 Enno Koll 
4  Economies of Scale: جویی های ناشی از اندازه وسیله نقلیه  صرفه  

 هزار  5 با به پایان رسیدن پروژه توسعه پاناما، ظرفیت ترمینال از 
TEU  به دو میلیون TEU این . در سال افزایش خواهد یافت

جرثقیل اسکله با  11کیلومتر اسکله و  1/1ترمینال جدید از بیش از 

31Fبٌرد

در این پروژه، بیش از . ردیف کانتینر برخوردار خواهد بود  2 5

. گذاری خواهد شد میلیون دالر روی کارهای عمرانی سرمایه 5 2

عالوه بر . میلیون دالر خواهد بود 125ارزش تجهیزات نیز بالغ بر 

30Fریلیای  جرثقیل دروازه 12های بارانداز، این ترمینال به  جرثقیل

   ،

34Fای تایردار جرثقیل دروازه  

34Fمحرک حرکت اولیه 52،   

و سه   

الزم به . جایی کانتینر خالی مجهز خواهد بود وسیله نقلیه ویژه جابه

ای .اس.پی)پاناما اینترنشنال   ای.اس.ذکر است که ترمینال پی

ای اینترنشنال است، در دسامبر .اس.که زیرمجموعه پی( پاناما

 .  برداری رسید بهره به  1 2

 رکورد تخليه بار در ترمينال کانتينري خورفكان 

ترين ميزان تخليه كاال در ترمينال كانتينري  ركورد بيش

 .خورفكان امارات شكسته شد

 

 

                                                           
5 Outreach 
6 Rail-mounted Gantry Cranes 
7 Rubber-Tyred Gantry Crane  
8 Prime Mover 
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گلف ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

88Fنیوز

34Fتینر ، شرکت گلف1

در امارات متحده عربی که یک شرکت  2

برداری و خدمات لجستیک ترمینال است، در ترمینال  بهره

ترین میزان  رکورد بیش 45F3(واقع در امارات) کانتینری خورفکان

را از آن خود  TEU 1 5 1تخلیه و بارگیری کاال از یک شناور 

 .ساخت

یک شناور را ظرف  TEU 1 5 1این شرکت، محموله کانتینری 

. ساعت در ترمینال کانتینری خورفکان تخلیه کرد  5/ مدت 

ی کانتینربر ژول سابقه تخلیه کشت کارکنان این ترمینال، عملیات بی

 11را به کمک (  GMA CGMمتعلق به خط کشتیرانی )ورن 

متر  52متر طول و  1 3کشتی ژول ورن با . جرثقیل انجام دادند

ترین کشتی کانتینربر جهان است که تحت پرچم  عرض، بزرگ

 . کند فرانسه فعالیت می

ترمینال «  :ای اعالم کردند تینر در بیانه مقامات شرکت گلف

ینری خورفکان با این رکورد جدید نشان داد که توانایی کانت

جایی این حجم عظیم کانتینر را دارد و با افزایش حجم  جابه

های کانتینربر است،  ها که نتیجه افزایش اندازه کشتی محموله

 .«همگام خواهد بود

                                                           
1 Gulf News 
2 Gulftainer 
3 Khorfakan Container Terminal 

ترین  در حال حاضر، ترمینال کانتینری خورفکان به یکی از مهم

های ترانسشیپ منطقه خلیج فارس، شبه قاره هند، خلیج  کانون

 . عمان و بازارهای شرق آفریقا تبدیل شده است

تینر در امارات متحده عربی، عراق، پاکستان، برزیل،  شرکت گلف

آمریکا شعبه دارد و لبنان، ترکیه، عربستان سعودی و ایاالت متحده 

برداری از بنادر و فعالیت های تجاری لجستیک  به مدیریت و بهره

 . پردازد می

44Fتینر و اداره بندر کاناورال الزم به ذکر است که شرکت گلف

در   

در . اند ساله امضا کرده 35فلوریدا، یک قرارداد امتیاز انحصاری 

ی جوایز جشنواره ضمن، ترمینال کانتینری خورفکان در مراسم اهدا

را « بندر سال»، لقب افتخاری  15 2زنجیره تامین و حمل و نقل 

 .از آن خود کرد

 گریگور  هاي کانتينربر فوق بزرگ  توسط مك ارتقاي کشتي

ها از فعاليت اولين كشتي كانتينربر فوق بزرگ  اماراتي

 .در اين كشور خبر دادند

 

ها و مطالعات راهبردی و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

92Fعین نیوز دسکخبرگزاری 

48F، اولین کشتی کانتینربر فوق بزرگ5

  

                                                           
4Canaveral Port Authority  
5  Ein News Desk 
6 Ultra-Large Container Vessel (ULCV)  

http://m.gulfnews.com/business/sectors/shipping/gulftainer-s-khorfakkan-terminal-sets-record-unloading-1.1502275
http://m.gulfnews.com/business/sectors/shipping/gulftainer-s-khorfakkan-terminal-sets-record-unloading-1.1502275
http://m.gulfnews.com/business/sectors/shipping/gulftainer-s-khorfakkan-terminal-sets-record-unloading-1.1502275
http://m.gulfnews.com/business/sectors/shipping/gulftainer-s-khorfakkan-terminal-sets-record-unloading-1.1502275
http://shipping.einnews.com/article_detail/268387616?lcode=5Z7lMIQKM_BtGU7CJ-9Ektq07iI2qFLEDuSFlJdV-zI%3D
http://www.porttechnology.org/images/made/images/uploads/news/macgregor_optimises_uasc_ships_600_600.jpg
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این . ت خود را آغاز کردفعالی 1عربیونایتد شرکت کشتیرانی 

40Fجایی بار پربازده مک گریگور سیستم جابهکشتی به 

. مجهز است 2

رساند و با  این سیستم ظرفیت باربری و عملیاتی را به حداکثر می

ای موجب کاهش اثرات  کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه

 .گردد زیست محیطی نیز می

44Fبرزندر هشتم ماه می، این کشتی که 

نام دارد، توسط یارد  3

44Fسازی موکبو کشتی

که بخشی از یارد صنایع سنگین هیوندای )  

43Fسامهو

. تحویل داده شد یونایتد عرب، به شرکت کشتیرانی (است 5

کشتی از مجموعه شش کشتی کانتینربری است که  برزن اولین

ظرفیت همه . سفارش داده است ونایتد عربیشرکت کشتیرانی 

ها  این کشتی. است  TEUهزار  1ن مجموعه های ای کشتی

وری سوخت و انرژی  دارای استانداردهای جدیدی در زمینه بهره

 .هستند

44Fجورج هینگ

، یونایتد عرب، رییس و مدیرعامل شرکت کشتیرانی  

تر پذیرای مشتریان دوستدار محیط زیست هستیم  ما بیش»: گفت

پایداری زیست و به منظور دستیابی مشتریان به سطوح باالتر 

محیطی را تا حد امکان  وری زیست ، استانداردهای بهره محیطی

 .«کنیم رعایت می

گریگور شامل  جایی بار مک در کشتی برزن، سیستم بهینه جابه

کشی کامل و پیشرفته و برنامه  ، سیستم تسمه درپوش دریچه

 .باشد می« لشمیت»افزاری  نرم

در اولین مرحله پروژه الزم به ذکر است که طراحی سیستم بار 

های محدود کننده، یکی از  ساخت کشتی و پیش از اتخاذ تصمیم

 .دالیل اصلی ارتقای ظرفیت باربری شناورها این است

                                                           
1 United Arab Shipping Company 
2 MacGregor High-Efficiency Cargo Handling 
System 
3 Barzan 
4 Mokbo Shipyard 
5 Hyundai Samho Heavy Industries 
6 JØrn Hinge 

 

455Fنامی کسکیلوکو

جایی بار در  ، مدیر بخش فروش تجهیزات جابه 

گریگور در تالش است که  مک»: گریگور اظهار داشت شرکت مگ

به همین . بار را تا حد ممکن بهینه سازی نمایدجایی  مکانیسم جابه

سازی حرف اول را  دلیل است که در فرایندهای مدرن کشتی

یونایتد عرب همکاری ما با شرکت کشتیرانی »: وی افزود. «زند می

دهد که با گفتگو و مذاکره و همکاری نزدیک در مراحل  نشان می

آن را به توان طرح کشتی و سیستم بار  اولیه ساخت کشتی می

همه پرسنل باید کامال با سیستم . میزان قابل توجهی بهبود بخشید

در . برداری کنند آشنا باشند تا بتوانند به نحوی موثر از آن بهره

، پیش از تحویل سفارش شرکت کشتیرانی یونایتد عربضمن، ما 

این . ایم یک برنامه آموزشی نیز در اختیار این شرکت قرار داده

پشتیبانی آموزشی در هنگام بهره برداری از شناور نیز ادامه خواهد 

در پایان، به منظور بررسی مزایای سیستم جابجایی بار . داشت

گریگور و بیشینه سازی پتانسیل این سیستم، عملکرد آن را در  مک

 . «بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد حین کار شناور مورد

عالوه بر شش کشتی کانتینربر فوق  ونایتد عربیشرکت کشتیرانی 

نیز سفارش داده است   TEU  15شناور با ظرفیت  11بزرگ، 

گریگور مجهز  جایی بار بهینه مک که همگی به سیستم جابه

به   1 2اولین کشتی از این مجموعه در اواخر سال . خواهند بود

فروند کشتی  3تحویل داده شد و  ونایتد عربیشرکت کشتیرانی 

 . تحویل داده شدند 15 2دیگر نیز در ماه می 

                                                           
7 Lashmate 

http://www.porttechnology.org/images/made/images/uploads/news/iStock_000041542770_Small_600_399.jpg
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 حقيقت شگفت انگيز درباره صنعت کشتيراني 92

 .كشتيراني، سبزترين روش حمل و نقل كاال است

 

های قدیمی حمل و  که کشتیرانی اغلب یکی از روش رغم این علی

هم غیر از این نیست؛ اما با رواج بیش  شود و حقیقت نقل تلقی می

از پیش صنعت کشتیرانی در دنیای امروز، این صنعت به ابزار اصلی 

حقیقت   1در ادامه . تسهیل تجارت جهانی تبدیل شده است

 : شگفت انگیز درباره صنعت کشتیرانی ارایه شده است

خدمه فقط یک   1هنگامی که کشتی در دریا است، از هر  - 1

این فرد معموال رابط میان . اینترنت دسترسی داردنفر به 

البته، انقالب اینترنت . خدمه و دوستان و خانواده خدمه است

های شبکه جهانی  عنوان فرستنده ها به کوانتومی که از کشتی

 . تواند این مشکل را حل کند کند، می وب استفاده می

P101Fهای بسیار بزرگ ساخت کشتی - 

1
P  میلیون دالر    2بیش از

برای مشاهده ویدیوی ساخت یک مگاشیپ )دارد  هزینه بر می

 (.کلیک کنید جا این CMA CGMتوسط خط کشتیرانی 

هزار کشتی تجاری فعال در    55در حال حاضر، در حدود  - 

 . جهان وجود دارد

میلیون نفر ملوان در سطح جهان  5/1در حال حاضر، در حدود  - 

درضمن، کشور فیلیپین در زمینه . به فعالیت مشغول هستند

 . تربیت دریانورد، رکورد دار جهان است

                                                           
1 Largest Ships 

با وجود آالیندگی شدید، حمل و نقل دریایی هنوز هم سبزترین  - 

 . روش حمل و نقل است

 

درصد کانتینرها واقعا بازرسی   1تا  2طور متوسط، فقط  به -5

P102Fترکر البته شرکت گلوب. شوند می

2
P های  به زودی روش

 . ای را برای حل این مشکل معرفی خواهد کرد مبتکرانه

های کشتیرانی جهان به آلمان، ژاپن و یونان  ترین ناوگان بزرگ - 

 . تعلق دارد

ور یک تر از قدرت موت قدرت موتور یک کشتی، هزار برابر بیش -3

 . اتومبیل سواری است

 

                                                           
2  Globe Tracker 

http://www.aparat.com/v/3dIst
http://www.aparat.com/v/3dIst
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درصد از تجارت جهان از طریق حمل و نقل دریایی    حدود  -2

 .شود و صنعت کشتیرانی انجام می

 

اگر همه کانتینرهای جهان به صف چیده شوند، طول این صف  -1

 . برابر با نصف مسافت دور کره زمین خواهد بود

 کریدور مجازي حمل و نقل و لجستيك دبي

مجازي حمل و نقل دبي موجب كاهش  كريدور

 .بروكراسي در گمرك اين كشور خواهد شد

44TP103Fاداره گمرک

1
P21T و دپارتمان توسعه اقتصادی دبیP104F

1
P  به منظور ارتقای

 P105F2P«کریدور مجازی»جایی کاال از یک  بخش تجارت و تسهیل جابه

 . برداری کرد پرده

P106Fاحمد محبوب مصبح

3
Pاین کریدور، یک »: ، مدیر گمرک دبی، گفت

ها و  مسیر حمل و نقل و لجستیک مجازی است که بنادر، فرودگاه

فرم به یکدیگر متصل  مناطق آزاد دبی را از طریق یک پلت

دردسر کاال از گمرک  با این کریدور، امکان ترخیص بی. سازد می

عالوه،  به. شود و همه فرآیند مربوطه تسهیل خواهد شد میسر می

جویی در وقت و هزینه خواهد شد  این کریدور مجازی موجب صرفه

                                                           
1 Customs 
1 Department of Economic Devolopment 
2 Virtual Corridor 
3 Ahmad Mahboob Musabih 

در واقع، این کریدور مجازی امکان . گونه بار مالی ندارد و هیچ

های حمل و نقل را با استفاده  جایی کاال میان نهادها و شرکت جابه

 . «کند تر گمرکی فراهم می تر و ارزان تر، ساده های سریع از روش

ور، مشتری بدون نیاز به ارایه تضمین نقدی یا ضمانت در این کرید

جا خواهد  نامه بانکی، کاالی خود را ظرف مدت چهار ساعت جابه

. کرد، چرا که فرآیندهای اداری در این روش به حداقل رسیده است

اداره گمرک دبی به مشتریان خود در ازای هر محموله، یک 

له خود را از مراکز دهد تا بتوانند محمو تضمین مالی مجازی می

 . گمرکی دبی عبور دهند

، بیش از  1 2از زمان اجرای آزمایشی این روش در ماه سپتامبر 

با استفاده از این کریدور ( هزار تن   به وزن )هزار محموله  12

میلیون درهم از محل کاهش   12مجازی جا به جا شده و بیش از 

 . بار مالی تضمین ها، صرفه جویی شده است

ها و بروکراسی ادرای در مرکز  گذشته، به دلیل کاغذبازی در

کشید، اما با  جایی بار چند روز طول می گمرک دبی، معموال جابه

تغییرات جدید این بروکراسی حذف شده و سرعت انجام کار 

 . افزایش یافته است

 

P107Fدبی اکسپرس

 
P  44آرامکسTP108F

6
P21T 44، شرکت گلف آژانسTP109F

7
P21Tرولیگ  -یس، وا

44TP110Fامارات متحده عربی

8
P21T44اسچنکر. بی. ، دیTP111F

9
P21T  و چند شرکت دیگر از

                                                           
4 Dubai Express  
6 Aramex 
7 Gulf Agency 
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های حمل و نقل هستند که در مرحله آزمایشی این  جمله شرکت

 . اند پروژه شرکت داشته

 

: گفت -مدیر کل دپارتمان توسعه اقتصادی دبی -سامی القمضی

توانایی آن در ایجاد ارتباط موفقیت دبی در وهله اول مرهون »

کریدور مجازی . موثر و یکپارچه میان مردم و بخش تجاری است

های تجاری و لجستیکی  شرایط بسیار مطلوبی را برای شرکت

ها و پیوستن  ای آن نماید و موجب رشد محلی و منطقه فراهم می

44TP112Fها به بازارهای در حال ظهور این شرکت

10
P21T خواهد شد». 

ضی معتقد است که خوشه لجستیک و حمل و نقل چندوجهی القم

های هوایی، زمینی و دریایی بسیار خوبی برخوردار  دبی از بخش

تا     2های  در بین سال»: وی در ادامه خاطرنشان ساخت.  است

44TP113Fالمللی دبی ، نرخ بارگیری در فرودگاه بین 1 2

11
P21T  2در حدود  

در عین . درصد افزایش یافته است 31درصد و نرخ تخلیه بار آن 

کنند در  حال، تعداد شناورهایی که در بنادر دبی پهلوگیری می

. درصد افزایش یافته است   سال گذشته در حدود  5مقایسه با 

درصد  5 علی شاهد  برای مثال، در همین بازه زمانی، بندر جبل

خلیه درصد رشد در میزان ت 1 افزایش در حجم بارگیری کانتینر و 

رفت و آمد کامیون ها در بین دبی و بازارهای . کانتینر بوده است

                                                                                       
8 Weiss Rohlig VAE LLC 
9 DB Schenker 
10 Emerging Markets 
11 Dubai International Airport 

هزار دستگاه  21به  12 2هزار کامیون در سال   1منطقه نیز از 

 . «افزایش یافت 13 2در سال 

ای دبی، آن را به یک  در پایان، الزم به ذکر است که شبکه جاده

کاری هاب حمل و نقل زمینی فوق العاده برای کل شورای هم

44TP114Fخلیج فارس

12
P21T و کل منطقه تبدیل کرده است . 

 

  

                                                           
12 Persian Gulf Cooperation Council (PGCC) 

http://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAwQjRwwAGoVChMIrK_j7rWWxgIVAZIsCh3dbAEJ&url=http://www.dubaicustoms.gov.ae/en/CustomerCare/Pages/LocationMap.aspx&ei=oD6BVazfD4GksgHd2YVI&psig=AFQjCNEHt79KRfh1axjk83QyUfti4HlyTg&ust=1434619936350421
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 «بـخــش تـحـلـيــلي»

پشتيباني از »: هاي منتخب درخصوص خبر تحليلي مندرج در شماره چهارم ماهنامه الكترونيكي مسير با عنوان تحليل

 «طرح توسعه بندر سالله در عمان

 مديريت، موقعيت، به نگاهي با را كانوني بندر يك به دستيابي در عمان سالله بندر موفقيت داليل: پرسش
 .نماييد تحليل مستندات ذكر با مربوطه، سايرمسايل و مقررات و قوانين

 هاي منتحب تحليل

 محمد پورحاجي 

که در استان ظفار و بندر سالله بزرگترین بندر کشور عمان است 

جنوب شرق این سلطان نشین و شمال غرب اقیانوس هند واقع 

شروع به فعالیت نموده و در     1این بندر از نوامبر . شده است

طی این مدت توانسته با تکیه بر سرمایه گذاری های انجام 

شده، بعنوان یک بندر هاب ترانشیپی پیشرو در بین بنادر مطرح 

بخشی از سهام این بندر . برای خود مهیا نمایددنیا جایگاهی را 

440Fمتعلق به شرکت مطرح  ای پی ام ترمینالز

است که یکی از  1

 . بزرگترین اپراتورهای ترمینال کانتینری در دنیاست

توجه ویژه مسئولین کشور عمان به استفاده بهینه از موقعیت 

که ویژه این کشور در منطقه و سواحل طوالنی آن، موجب شده 

در عرض چند سال این بندر نقش مهمی در حمل و نقل دریایی 

ایفا کرده و عالوه بر ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور عمان، 

آینده ای چشمگیر برای ارائه خدمات به کشورهای مستقر در 

. سواحل خلیج فارس و دریای عمان و شرق آفریقا رقم زند

انی و جذب موفقیت این بندر در جذب خطوط مطرح کشتیر

سرمایه گذاری خارجی برای تبدیل شدن به یک بندر کانونی و 

ترانشیپی و لجستیکی در منطقه و پذیرش آخرین نسل 

کشتیهای بزرگ کانتینری مرهون چند عامل مهم است که در 

 .ادامه به تفصیل تشریح خواهد شد

                                                           
1 APM Terminals 

 

 موقعيت

موقعیت این بندر نقش کلیدی را در جذب سرمایه گذاری ایفا 

نقش تعیین کننده ای در ” موقعیت “ از آنجا که عامل. ی نمایدم

موفقیت هر بندری دارد، بندر سالله از لحاظ جغرافیایی از این 

موهبت خداوندی برخوردار بوده است و از این لحاظ مورد توجه 

نزدیکی این بندر به مسیر اصلی . سرمایه گذاران واقع شده است

ب ترین و شلوغ ترین مسیر که غال)اروپا  -کشتیرانی آسیا

، و مسافت یکسان با بازار رو به رشد و (کشتیرانی دنیاست

نوظهور کشورهای شرق آفریقا، شبه قاره هند و خلیج فارس که 

بیشترین میزان بازار مصرف را دارند عامل محرکی برای 

برجسته نمودن نقش این بندر در تجارت منطقه ای گردیده 

 . است

خطوط مطرح کشتیرانی برای استفاده از نسل با توجه به گرایش 

تی ای یو در مسیر      1جدید کشتیهای کانتینری باالی 

غرب، کوتاه بودن مسیر سفر این  -اصلی دریایی شرق
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شناورهای غول پیکر تا بنادر مقصد مثل بندر سالله که در خارج 

از خلیج فارس واقع شده ولی در آینده از طریق راه آهن و 

ه سایر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس دسترسی بزرگراه ب

خواهد داشت، انگیزه ای برای انتخاب این محل برای تخلیه 

کانتینرهای خود خواهد بود و از لحاظ زمان و هزینه برای ایشان 

از سوی دیگر مسئولین بندر سالله با . به صرفه تر خواهد بود

بندر نسل هوشیاری قصد دارند نقش مهمتر و بیشتری در قالب 

سوم و چهارم ایفا کرده و با در نظر گرفتن محدوده بندر و 

اطراف آن به عنوان منطقه آزاد تجاری، صنایع ارزش افزوده و 

تبدیلی را به کشور جذب نموده و با استفاده از امکانات و 

تسهیالت قابل فراهم در پارک لجستیکی، منطقه ای نظیر جبل 

این تفاسیر، بندر سالله عالوه بر با . علی را در خود ایجاد کنند

ارتقای جایگاه خود بعنوان بندری ترانشیپی، با ایجاد اتصاالت 

ریلی، تبدیل به بندری ترانزیتی نیز خواهد شد و می تواند خط 

ارتباطی بین دریاهای آزاد و آسیای جنوب شرقی و شرق آسیا با 

کشورهای عراق، کویت،  بخشهای شرقی عربستان، قطر، 

 .، اردن، سوریه، و حتی امارات را ایجاد نمایدبحرین

این باعث خواهد شد که خطوط اصلی و مطرح کشتیرانی از بندر 

سالله بعنوان دروازه ای برای توزیع کالی خود در منطقه 

با توجه به ورود . استفاده کرده و از هزینه های خود بکاهند

نی و کشتیهای نوساخت و با سایز بزرگ به خطوط اصلی کشتیرا

غرب، روند نزولی کاهش کرایه به ازای  -بخصوص مسیر شرق

مالکین  "هر تی ای یو کانتینر دور از انتظار نخواهد بود و مسلما

این کشتیها همواره بدنبال راهکارهای کاهش هزینه های خود و 

ایجاد فاصله بین حداقل نرخ کرایه و حداکثر میزان هزینه های 

دری با موقعیت و مرکزیت عالی خود خواهند بود و انتخاب بن

مانند سالله باعث خواهد شد راه طوالنی وروی به تنگه هرمز و 

444Fمراجعه به بندر جبل علی را طی ننموده و رفت و برگشت

1 

بیشتری بین بندر مبدأ و بندر سالله داشته باشند که این به نوبه 

خود زنگ خطری برای بندر جبل علی بعنوان بزرگترین رقیب 

 .ر سالله خواهد بودبند

                                                           
1 Turn around 

صادرات و واردات بندر سالله
:تجارت كانتينر بر مبناي منطقه

ميليون تي اي يو  9.15-مناطق باالي خلي  فارس1.
 1191 

 1191 ميليون تي اي يو  5.35 -درياي سر 2.

 1191 ميليون تي اي يو  9.93 -شبه قاره هند3.

 1191 ميليون تي اي يو  9.19 -شرق آفريقا4.

وجود منطقه آزاد بندر سالله باعث دسترسی مستقیم 

تولیدکنندگان به کشورهای صادر کننده مواد اولیه خام خواهد 

شد و با در نظر گرفتن این واقعیت که این بندر از لحاظ نیروی 

چین می کار، خدمات رفاهی و زیرساخت قابل رقابت با کشور 

باشد، کاالی تولید شده با قیمت رقابتی به بازار مصرف هدف 

با توجه به این مزیت، نزدیک به مسیر اصلی . ارسال خواهد شد

کشتیرانی این قابلیت را برای بندر سالله ایجاد می کند که 

بخشی از بازار تأمین کاالهای مصرفی اروپا و آمریکا در این بندر 

و یا تبدیل به کاالی آماده به مصرف  بسته بندی/مونتاژ/ تهیه

شده و برای مصرف کنندگان ارسال شود که این باعث کاهش 

هزینه تمام شده کاال و زمان تحویل گردیده و زنجیره تأمین 

کاال را کوتاه تر و اقتصادی تر خواهد نمود و عالوه بر آن بخشی 

 .از سهم بازار چین و هند را به خود اختصاص خواهد داد 

باط این بندر با مقاصد بین المللی در دنیا از طریق شبکه ای ارت

و  Maersk ,MSC, USACاز خطوط بزرگ کشتیرانی نظیر 

APL کشتی در    32از این طریق . و سایرین انجام می شود

  5طول سال مشتریان بندر سالله را بطور مستقیم به بیش از 

 . بندر در دنیا متصل می کنند

در جهت تردد توسط شرکتهای کشتیرانی برای انتخاب یک بن

 : گزینه هایی به شرح زیر در نظر گرفته می شود

حجم کاالی موجود در محل؛ هزینه تخلیه و بارگیری ترمبنال؛ 

موجود بودن اسکله برای پهلوگیری؛ موقعیت بندر؛ حجم کاالی 

بندر سالله بدلیل دارا بودن شرایط . ترانشیپی و شبکه فیدری

زیر ساخت و روساخت جهت تحقق موارد مورد  فوق، و تأمین

نظر صاحبان کاالو مالکین کشتیها، به بندری جذاب برای 
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شکل زیر موقعیت بندر . خطوط کشتیرانی تبدیل شده است

 .سالله  و وضعیت پوشش منطقه ای آن را نشان می دهد

 نحوه مديريت بندر

ن شرکت ای پی ام ترمینالز که یکی از بزرگتری    1در سال 

ساله ای را با دولت   3اپراتورهای ترمینال در دنیاست قرارداد 

عمان برای ساخت و مدیریت یک مجموعه کانتنیری مطابق با 

ترکیب مالکیتی این بندر . کالس جهانی در سالله منعقد نمود

، دولت عمان )% 3)شرکت ای پی ام ترمینالز : بدین شرح است

ی و صندوق ، سرمایه گذاران محلی بخش خصوص%( 2)

عملیاتی شد،     2بندر سالله که در %(.  2)بازنشستگی دولت 

توسط شرکت ای پی ام ترمینالز مدیریت شده و امور اجرایی آن 

444Fرا شرکت خدمات بندری سالله

 . بعهده دارد 1

بخش زیادی از موفقیت این بندر و پیشرفت چند سال اخیر آن 

المللی شرکت ای پی ام  را می توان به استفاده از تجربیات بین

بندر عملیاتی مشغول    کشور و   3ترمینالز دانست که در

فعالیت بوده و بهترین نرم های عملیاتی را به خود اختصاص 

تمرکز زدایی از دولت و واگذاری امور به بخش . داده است

خصوصی و به عبارت دیگر آزادسازی بهره گیری از توان بخش 

ن بندر سالله را می توان دلیل خصوصی و شرکتی اداره کرد

دیگری برای حذف موانع پیشرفت بندر و اراده قوی جهت 

به بهره  15 2اجرای طرح توسعه آن دانست که تا پایان سال 

برداری خواهد رسید و عالوه بر دو برابر شدن محوطه، 

ظرفیتهای کانتینری و فله بندر به دو برابر وضعیت فعلی افزایش 

 . خواهد یافت

کیت شرکت ای پی ام ترمینالز با گروه مرسک می باشد که با مال

یکپارچگی عمودی ایجاد شده توسط ترمینال سالله و خط 

کشتیرانی مرسک، موجبات تردد کشتی های غول پیکر این 

با ایجاد . شرکت کشتیرانی  به بندر سالله فراهم شده است

پارک و هاب لجستیکی در این بندر، این یکپارچگی کامل 

                                                           
1 Salalah Port Services Company (S.A.O.G) 

443Fردیده و تحویل کاال از درب کارخانه تا مصرف کنندهگ

تحقق  2

 . می یابد

 قوانين و مقررات و موافقتنامه ها

عالوه بر تالشی که در جهت ساده سازی قوانین و مقررات برای 

444Fکاهش زمان ماندگاری کشتی در بندر

انجام شده، مسئولین  3

کشور عمان با کشور آمریکا اقدام به برقراری موافقتنامه تجارت 

445Fآزاد

این بستر سازی، انگیزه ای برای افزایش تجارت . نموده اند  

برد تجاری به -بین دو کشور ایجاد نموده و یک معامله برد

بر اساس این توافقنامه بین دو کشور، معافیت از . حساب می آید

و این . داخت عوارض در بساری از موارد اعمال می شودپر

فرصت بسیار خوبی برای جذب شرکتهایی است که بدنبال 

از % 35کاهش هزینه شان هستند، البته در صورتیکه حداقل 

توافقنامه تجارت آزاد . ارزش افزوده خود را در عمان ایجاد کنند

سایر موجب جذابیت در صنایعی مانند نساجی، الکترونیک و 

از آسیا به  "محصوالت و کاالهای مصرفی شده که سابقا

چنین توافقنامه را نه در اروپا، هند . آمریکا صادر می شده است

شرکتهایی مشمول این توافقنامه . می توان یافت و نه در چین

که در منطقه آزاد بندر سالله مشغول فعالیت هستند، مواد اولیه 

و مالیات وارد نموده و پس از خام خود را بدون پرداخت عوارض 

ایجاد ارزش افزوده، بدون محدودیت گمرکی و پرداخت عوارض 

و مالیات می توانند کاالهای تولیدی شان را به آمریکا صادر 

 .نمایند

با ساده سازی قوانین و انعطاف پذیر بودن تعرفه ها و مالکیت صد 

اران در صدی شرکتها در منطقه آزاد این بندر توسط سرمایه گذ

خارجی و معافیت های گمرکی و مالیاتی، انگیزه حضور در این 

 .بندر بیش از پیش افزایش یافته است

 

 

                                                           
2 Door to Door delivery system 
3 Port Time 
4 Free Trade Agreements 
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 جاذبه هاي عملياتي

نکته ای دیگر که موجب تبدیل شدن بندر سالله به یک بندر 

کانونی و موفق شده است، مدرن سازی زیرساخت ها و 

سالله رکورد بندر . روساخت های بندری و دریایی آن است

444Fجهانی تعداد جابجایی کانتینر به ازای هر ساعت

که حدود  1

کانتینر در هر ساعت می باشد را به خود اختصاص داده و  25

عمق و طول اسکله های آن و آخرین نسل جرثقیل های دروازه 

ای بکار گرفته شده می تواند کشتیهای غول پیکر نسل جدید را 

مان تخلیه و بارگیری نمایند و این پذیرش نموده و در حداقل ز

دقیقا همان چیزی است که شرکتهای کشتیرانی و صاحبان کاال 

پسکرانه های متصل به فرودگاه و مسیر . از آن استقبال می کنند

جاده ای قابل دسترسی به کشورهای همسایه نیز در برجسته 

 .شدن جایگاه این بندر نقش مهمی ایفا می نمایند

 نتيجه گيري

موفقیت بندر کانونی سالله به این دلیل است که این بندر نقشه 

راه توسعه بندر و اخذ سهم بیشتر در حمل و نقل دریایی را 

بصورت اساسی و پایه ای طراحی نموده و اکنون زمان آن 

رسیده تا نقش خود را در منطقه برای ارائه خدمات منطقه ای 

بندر کانونی را دارد  این بندر تمامی ویژگی یک. پررنگ تر نماید

و عالوه بر ارتقای جایگاه خود به یک بندر مادر برای پذیرش 

تی ای یو، به یک      2کشتیهای کانتینری با ظرفیت باالی 

با . بندر ترانزیتی و مرکز توزیع کاال در منطقه تبدیل خواهد شد

توجه به این موضوع، و با در نظر گرفتن تمامی موارد اشاره شده 

عادالت رقابتی حمل و نقل دریایی منطقه دریای عمان و فوق، م

خلیج فارس تغییر خواهد نمود و لزوم اتخاذ استراتژی جدید 

بندری و دریایی توسط متولیان بندری و دریایی کشورمان جهت 

 . انطباق با شرایط جدید بیش از پیش احساس می شود

 منابع

 Port selection factors by shipping lines: 
Different perspectives between trunk liners 

                                                           
1 Move per Hour 

and feeder service providers, Young-Tae 
Chang, Sang-Yoon Lee, Jose L. 
Tongzon2008 

 38TUhttp://www.salalahport.com U38T- 
 38TUhttp://www.apmterminals.com/operations/

africa-middle-east/salalah/information U38T- 
 38TUhttp://www.salalahport.com/index.php?lan

g=en&name=Overview&itemid=138 U38T- 
 38TUhttp://202.114.89.60/resource/pdf/1323.pdf U38T

- 
 38TUhttp://www.sfzco.com/en/salalah/value-

proposition/location U38T- 
 http://www.ship-

technology.com/projects/port-of-salalah-
expansion- 

 38TUhttp://www.apmterminals.com U38T- 
 38TUhttp://www.chamberoman.com/UserFiles/

SALALAH FREE ZONE.pdf U38T

http://www.salalahport.com/
http://www.apmterminals.com/operations/africa-middle-east/salalah/information
http://www.apmterminals.com/operations/africa-middle-east/salalah/information
http://www.salalahport.com/index.php?lang=en&name=Overview&itemid=138
http://www.salalahport.com/index.php?lang=en&name=Overview&itemid=138
http://202.114.89.60/resource/pdf/1323.pdf
http://202.114.89.60/resource/pdf/1323.pdf
http://www.sfzco.com/en/salalah/value-proposition/location
http://www.sfzco.com/en/salalah/value-proposition/location
http://www.apmterminals.com/
http://www.chamberoman.com/UserFiles/SALALAH%20FREE%20ZONE.pdf
http://www.chamberoman.com/UserFiles/SALALAH%20FREE%20ZONE.pdf
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  و رسول قنبري ممان  ماني مقدم

 مقدمه

 هایسیستم ارتقای و توسعه نیازمند کانونی بنادر به دستیابی

های ساخترو زیرساختها و تمامی در افزاریسخت و افزارینرم

-می ارائه محور شش در این بنادر مهم هایویژگی. است بندری
 تخلیه و)ها جاییجابه کانتینری کردن بر که شامل تمرکز شود

نقاط کانونی  در بندر توسعه و یابیمکان کاال، انواع در (بارگیری

 هایفعالیت توسعه جهانی، نقلوو زنجیره حمل المللبین تجارت

جهت  مراکزی به و پردازش تولید انبارداری، جایی،از جابه بندری

 توزیع مرکز و لجستیکی هایفعالیت و کاال اطالعات، توزیع

 با مدیریت ارتباط توجه به و ساختار بندری اصالح ای،منطقه

 ارزش خدمات به ویژه توجه آنان، با تعامل افزایش و ذینفعان

 به توزیعی و اصلی، جانبی خدمات از ارائه ترکیبی و افزوده

 ITو توجه به به عوامل فناوری ارزش افزوده و توسعه  مشتریان
 انسانی منابع و ایبر عوامل سرمایه عالوه بندری هایدر فعالیت

 که گیردمی صورت زمانی خصوصی بخش گذاریسرمایه. است

قابل دسترسی  هایو راه برق و آب از اعم های اصلیزیر ساخت

را  گذاریسرمایه امنیت بتواند گذارو سرمایه شده باشد اهمفر

لذا در این تحقیق سعی  .باشد کرده لمس را و آن دهد تشخیص

شده است عوامل موثر در تبدیل بندر سالله عمان به بندر 

 . کانونی از دیدگاه مذکور بررسی شود

 بندري كانوني / بندر سالله 

دلیل اصلی برای کار و   مطابق با دیدگاه مدیریت بندر، 

 .توان به شرح زیر بیان کردگذاری در  بندر سالله را میسرمایه

 به حداقل رسیدن مدت زمان حمل و : موقعیت بندر
 غرب/ نقل دریایی در کریدور اصلی شرق

 ارائه تجهیزات و نیروی کار ماهر با : کیفیت خدمات
 وری باال در بندر بهره

  حداقل نزدیکی : ایمنطقهگشترش نفوذ در بازارهای
به شبه قاره هند، دریای سرخ، دریای عرب، شرق 

 آفریفا، و بازارهای کلیدی آسیا و اروپا

  بندر  52کشتی در سال از     3پوشش بیش از
 مختلف 

 5- های بیننامهگذران با عقد توافقجذب سرمایه-
المللی صادرات معاف از مالیات با کشورهای برتر در 

 و نقل دریایی زمینه حمل

  منطقه آزاد تجاری با در اختیار گذاشتن زمین با
 گذران حداقل قیمت در منطقه برای سرمایه

 حمل و نقلی بندر کانونی با ارتباطات هوایی، دریایی ،
 ای مناسب به بازارهای دنیاریلی و زمینی در فاصله

 دارا بودن امنیت سیاسی و اقتصاد پایدار در منطقه 

 

 باطي بندر ساللهموقعيت ارت

444Fبندر سالله

این بندر در . بزرگترین بندر در کشور عمان است 1

448Fاستان ظفار

در دریای عرب و در بخش شمالی اقیانوس هند  2

-این بندر می. نام قبلی بندر سالله، بندر مینا می باشد. قرار دارد
متر  آبخور را در خود جای   1های بزرگ تجاری تا تواند کشتی

 . دهد

 5/2بندر سالله در مرکز آبراه تجاری آسیا و اروپا با بیش از 

همچنین به سرویس . میلیارد مصرف کننده قرار گرفته است
                                                           
1 Salalah 
2 Dhofar 
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دهی بازارهای شرق آفریقا، دریای سرخ، شبه قاره هند، 

441Fعربستان و خلیج فارس

الیت هر دو با فع. باشدمیمشغول  1

های محلی ترمینال کانتینری و پایانه کاالهای عمومی به بخش

کند و یکی از بزرگترین کانتیرهای ای خدمت رسانی میو منطقه

 . باشدحمل و نقل کاال در منطقه خاورمیانه می

 

المللی میالدی توسط کمپانی بین    1بندر سالله در سال 

440Fساخت پایانه های کانتینری، 

2APM  احداث شده است . 

های زیر را در ارتباط با حمل و نقل موقعیت بندر سالله مزیت

 .کنددریایی برای این منطقه آزاد تجاری فراهم  می

 ترین زمان برای حمل و نقل دریایی به اروپا و سریع
 درصد کمتر از بنادر رقیب در منطقه 32آسیا، تقریبا 

  واسطه  هزار کشتی در سال به 3حضور بیش از
APLP126بزرگترین خطوط دریایی جهان چون F

3
P،444F  

MSC ،443F

5Maersk  

                                                           
1 Persian Gulf 
2 يكي از بزرگترين كمپاني بين المللي ساخت پايانه هاي  

 كانتينري در كشور هلند و برنده جايزه اپراتور برتر سال از 
 "Lloyd's List North American Maritime Awards" در

15 2فوریه   

 444بندر کانونیF

با دارابودن ارتباطات دریایی، هوایی و   
 زمینی در کوتاه ترین بعد زمانی و مکانی

ای، ریلی، هوایی و  جاده)های حمل و نقلی موجود زیر ساخت

 .ایجاد کرده استهای زیر را در بندر سالله مزیت( دریایی

  حرکت در ساعت به منظور   25دارنده رکورد جهانی
 جابه جایی کاال در بندر 

  دارنده طول و عمق کافی در بندر و پذیرای هر نوع
 کشتی در سراسر جهان 

  دارای قرارداد تعمیر و نگهداری بندر با یکی از
های پایانه المللی ساختبزرگترین کمپانی بین

، برنده جایزه (APM)هلند کانتینری در کشور 
Lloyd's List North 0T T"5اپراتور برتر سال از 

American Maritime Awards"  در فوریه
2 15  

 ترین بنادر در منطقهیکی از امن 

 

 گذاري در بندر  هاي سرمايهمشوق

گذاری های کاری و سرمایهبندر سالله به منظور جذب نیروی

 .در نظر گرفته استهای کاری زیر را خارجی مشوق

 گذاری بخش های خصوصیمنطقه آزاد با سرمایه ،
های بازنشتگی و عموم ، صندوقAPMشرکت 

 مردم و اعمال مالیات صفر درصد
  ایجاد شرایط رقابتی مالی برای نیروهای کاری ماهر

 (شبیه به کشور چین)  و غیر ماهر  واجد شرایط
 قهترین نرخ در منطدسترس بودن زمین در پایین 

                                                                                    
3 American President Lines بزرگ حمل و  ر نهفدهمین کانتی) 

(دریایی جهاننقل   
4 Mediterranean Shipping Company بزرگ  ر نکانتی دومین) 
(حمل و نقل دریایی جهان  

5 کشور دانمارک -   1بزگترین کمپانی حمل و نقل دریایی جهان از سال    
6 Hub 
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 ی های کاری تجارت آزاد با کشورهاانجام توافقنامه
مانند صادرات معاف )بزرگ در زمینه حمل و نقل آبی 

 (از مالیات به کشور آمریکا

هایی منطقه آزاد سالله، تبدیل به بندر با اتخاد چنین سیاست

کانونی منطقه خاورمیانه برای دسترسی به بازارهای در حال 

 .شده است  میلیارد دالر  2 بیش از ارزشی ظهور در دنیا با 

 

 

 مهندسي  بندر –امكانات فني 

  متر    1- 1عمق آبخور بندر 

  متر  2 - 5/1کانال دسترسی به طول 

  متر     حوضچه به طول 

 کانتینر    1 ،های مدرن حمل و نقل کاالسیستم
برج جرثقیل عظیم و  25مخصوص حمل کاال، 

ماشین مخصوص    1آسانسور باالبر ،   مدرن، 
 حمل کاال

 های مدرن ردیابی کشتیسیستم 

 های های رادیویی و مدیریت برنامهپایانه مدرن داده
 هاحرکت کشتی

 

 

 قوانين و مقرارت 

-توسعه زیر ساختمدیریت بندر به منظور ایجاد شرایط پایدار در 
اهداف و مقرارت زیر را در نظر   3 2ها و گسترش بندر تا سال 

 .گرفته است

 1-های کارآمد و خالقانهترویج فعالیت 

 2- های در محیط امنتوسعه فعالیت 

 3- کاهش اثرات بر محیط زیست 

  -  شفافیت، پاسخگویی و پایداری مالی 

 های و شیوهدر مدیریت بندر سالله، موفقیت در کسب و کار 

در عمل، این بدان  .کسب و کار پایدار دو طرف یک سکه هستند

معنی است که پایداری در عملیات بندر به صورت یکپارچه انجام 

 در راستای بیانیه فوق، مدیریت بندر، ارائه رشد و سود. شودمی

ای اجتماعی، اخالقی و سازگار با محیط زیست را به به شیوه

 .عهده دارد
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 نتيجه گيري

مهندسی، -های حمل و نقلی، زیر ساخت های فنیزیرساخت

های وضع مقررات با رویکرد توسعه پایدار، موقعیت بندر، مشوق

گذاری و فعالیت خطوط برتر حمل و نقلی دریایی دنیا در سرمایه

بندر سالله منجر شده تا این بندر به یکی از بنادر کانونی در 

مطابق با آخرین ارزیابی سایت . گرددمنطقه خاورمیانه تبدیل 

 WORD"بندی بنادر دنیا به نام معتبر در زمینه رتبه
SHIPPING COUNCIL " 5از میان   1 2در سال  

امید است در . قرار دارد 1 کانتینر برتر حمل و نقلی در رتبه 

های بهتر گذاری و موقعیتهای سرمایهکشور ما، با وجود فرصت

ه همچون بندر شهید بهشتی چابهار و بندر استراتژیک در منطق

 .شهید رجایی از رقابت با چنین بنادری باز نمانیم

 

 و ماخذ  منابع

 38TUhttp://www.salalahport.com U38T 
 38TUhttp://www.worldshipping.orgU38T 
 Salalah Free Zone analysis report, 

Financial Time Group – August 
2011, 24pp. 

 Salalah Port , SHIPPING PORT  
INTERNATIONAL 2013, 54-
57pp. 
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 «بـخــش آمـوزشــي»

 :مقاله منتخب این شماره

 «تسري سيل تحوالت شگرف صنعت کشتيراني به بنادر کانتينري جهانآثار چالش برانگيز »

P130Fمهدي رستگاريمهندس : نگارنده

9 

 چكيده

های کانتینربر پیکر و افزایش تعداد ابرکشتیهای کوهورود کشتی
در بازار جهانی کشتیرانی تحوالت شگرفی را در این صنعت به 

این روند موج جدیدی از دگردیسی را در : وجود آورده است
ناوگان کشتیرانی کانتینری به راه انداخته، و موجب تمرکز بیشتر  
در ساختار بازار جهانی کشتیرانی و آرایش یافتن آن در قالب 

اما حدود این آثار به همین . ائتالف کشتیرانی جدید گردیده است
وردیدن بخش اندازه ختم نشده و در حال تسری یافتن و درهم ن

در این مقاله تخصصی قصد . بنادر و صنعت پایانه داری است
داریم به بررسی چگونگی تسری این آثار از صنعت کشتیرانی به 
. بنادر کانتینری و پیامدهای چالش برانگیز ناشی از آن بپردازیم
تاکید اصلی ما در این مقاله بر ارائه طرح جامعی از تمام ابعاد 

البته طرح مسئله بالطبع شامل اشاراتی . است مسئله مورد بررسی
با این . هم به راهکارهای متصور برای حل مسائل خواهد بود

حال نگارنده امیدوار است بتواند در مجال دیگری به  بررسی 
 .جامع راهکارهای متصور بر این پدیده بپردازد

 مقدمه

تشبیه ای ونقل دریایی را به سازهدر ابتدای هزاره جدید، حمل
وتقاضا در های تامین و نظام عرضهکنند که گردش زنجیرهمی

شدن اقتصاد جهانی. اقتصاد جهانی بر بنیان آن استوار شده است
بر چهار رکن آزادسازی تجارت ، اطالعات و ارتباطات، 

-در این چهارچوب حمل. ونقل استوار شداستانداردسازی، و حمل
در عرصه « ونقلحمل»ولفه ترین مونقل دریایی به عنوان اصلی

دهها سال است که حمل : جهانی شدن اقتصاد عمل کرده است

                                                           
رئيس امور تحقيق و توسعه شركت خدمات بندري و دريايي    

 سينا

و نقل دریایی موجب درهم نوردیده شدن مرزهای جفرافیایی 
ها و یافته مواد اولیه، فراوردهبازارها و زمینه ساز تجارت رونق

ساخته بین تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و کاالهای نیم
پر واضح است که این معماری . گردیده استبازارهای مصرف 

عظیم و رفیع بر پایه و ستون شبکه بنادر جهان شکل گرفته 
بنادر و کشتیرانی دو زیرسیستم متعامل و متداخل هستند : است

این دو . اندونقل جهانی را تشکیل و توسعه دادهکه سیستم حمل
ه و زیرسیستم به نحو فعالی از یکدیگر تاثیر و تاثر پذیرفت
در . دگرگونی هر یک از آنها موجب تغییر در دیگری می شود

میالد، توسعه صنعت کشتیرانی تابع     1و     1های دهه
خطوط کشتیرانی و صاحبان کشتی ها : توسعه صنعت بنادر بود

ناگزیر بودند ظرفیت و مشخصات فنی ناوگان خود را به گونه ای 
و عملیاتی بنادر  توسعه دهند که با محدودیت های زیرساختی
اما این روند در . مبدا و مقصد همخوانی و سازگاری داشته باشند

-از آنجا که با عملی شدن طرح: برعکس شد    1ابتدای دهه 
های تامین بر های نوین تسهیل تجارت و بازآرایی زنجیره

: اساس این طرح ها، روندهای صنعت کشتیرانی دگرگون شد
با روندهای توسعه ای صنعت بنادر ملزم به انطباق خود 

اما این رویه، رویه ای نگانتروپیک بوده و . کشتیرانی گردیدند
برداری از روندها و فرایندهای توسعه ، تجهیز و بهره:  هست

برتر از روندها و تر، و زمانطلبتر، سرمایهبنادر همواره پرریسک
ی سازرانی و کشتیفرایندها و روندهای مشابه در صنایع کشتی

با این وجود بنادر همواره با جهد بلیغ در پی تامین . اندبوده
ظرفیت و بهره وری الزم برای کسب همگامی با صنعت 
کشتیرانی کانتینربر برآمده و البته در تحقق این امر تا حدود 

-شواهد این امر را می توان در رشد خیره. زیادی موفق بوده اند
ه منطقه بندری پررونق کننده حجم عملیات کانتینری در سیزد
 [. 1]جهان در پانزده سال اخیر سراغ گرفت

توان دریافت که می 1با مراجعه به نمودار مورد ارائه در تصویر  
ای داشته العادهها رشد خارقحجم عملیات بندری در این سال

: ارقام مربوط به سرزمین چین خارج از حد تصور هستند. است
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 تسه، خلیج یانگ های، رودخانهبو -جیرشد چهار منطقه جین
و   1 ،     ،    بوهای به ترتیب  – دونگ، و لیائونینگ شان

های خلیج پس از این مناطق حوزه. درصد بوده است  1 1
درصد  2 3فارس و دریای عمان، و دریای مدیترانه به ترتیب با 

در مابقی مناطق نیز شاهد . درصد رکورددار رشد هستند   3و  
درصدی در عملیات کانتینری بنادر بوده    2تا    1رشد بین 

تنها در بنادر کرانه شرقی ایاالت متحده است که این رشد . ایم
 .رشد داشته است( درصد   حدود )درصد    1کمتر از 

 

-اما تحوالت اخیر صنعت کشتیرانی نه تنها ساختار بازار و شیوه
شبکه بنادر  های عملیاتی این صنعت را دگرگون کرده، بلکه کل

های تامین را با شدت و حدّت به مراتب بیشتری و کل زنجیره
روندهای این تحوالت از سال قبل به اوجی . اندچالش کشیده

کننده تغییرات بنیادین در صنعت بنادر بحرانی رسیده که طلب
در این مقاله قصد داریم به توصیف این روندها پرداخته و . است

راهکارهایی را برای خروج از این در حد حوصله این مقال 
 . بحران ارائه کنیم

 تطور هشت نسل كشتي هاي كانتينر بر 

های خود را برای ها در چهار دهه اخیر ابعاد کشتیکشتیرانی
: اندتر کردهتر و بزرگجویی مقیاس بیشتر، بزرگتامین صرفه

های کانتینری در طی این امر موجب ظهور هفت نسل از کشتی
عرضه کننده اطالعات تطبیقی  1جدول . لیان شده استاین سا
تا انتهای سال . های کانتینربر استگانه کشتیهای هشتنسل

های های کانتینربر بر مبنای محدودیت، سه نسل از کشتی   1
توسعه ( متر طول   2متر عرض و  3/32)عملیاتی کانال پاناما 

سط ده درصدی اما خطوط کشتیرانی با توجه به رشد متو. یافت
در : توانستند به این حد بسنده کنندحجم تجارت دریایی نمی

های کانتینربر وارد بازار شدند ، نسل جدیدی از کشتی5  1سال 
 33افزایش . شهرت یافتند« پاناماکسپست»های که به کشتی

درصدی در طول و آبخور این شناورها   درصدی در عرض و 
نسبت به کشتی های  موجب شد که ظرفیت این کشتی ها

این . برسد. یو.ای.تی     درصد رشد کرده و به   3پاناماکس 
آسیا به کار گرفته  -کشتی ها عمدتا در مسیرهای دریایی اروپا

کشتی های نسل  1  2و     2در اوایل سال های . شدند
پنجم به خطوط جهانی وارد شدند که حاصل بهبود طراحی 

ها عرض در این کشتی .بود« پست پاناماکس»کشتی های 
  و  11حفظ شد؛ اما به ترتیب « پست پاناماکس»شناورهای 

درصد به طول و آبخور شناور افزوده شد و این موضوع موجب 
 .شد. یو.ای.تی    ، افزایش ظرفیت شناور به باالی 

 

های کانتینربر با ورود کشتی ، نسل بعدی کشتی   2در سال 
متر و   5این کشتی با عرض : ردبه بازار رقم خو« اِما مرسک»

را به ارمغان . یو.ای.تی   155متر ظرفیت     طول حدود 
در سال . . آورد و انقالبی دیگر را در بازار کشتیرانی بنیان افکند

، اقتصاد جهانی در کام بحران ناشی از بازارهای مالی    2
ایاالت متحده فرو رفت و این موضوع موجب رکود در بازارهای 

درصدی قیمت    3همچنین افزایش . ت کشتیرانی شدصنع
  2گره دریایی به   2سوخت و کاهش سرعت سیر کشتی ها از 

گره دریایی، موجب روی آوردن فعاالن بازار کشتیرانی به 
نوآوری در طراحی بدنه و موتور برای افزایش صرفه اقتصادی 

 12 2مرسک تا سال   Eهای کالسکشتی. طرح کشتی ها شد
خط « اکسپلورِر»ح بهبودیافته کشتی های که طر

. یو.ای.تی   13،3با افزایش ظرفیت از )اِم .جی.سی.اِی.ام.سی
. یو.ای.تی  2 ، 1به     2در طرح ابتدایی ارائه شده در سال 

تر از یک به بازار آمد، که برای مدت کم( در طرح بهبودیافته
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هفتم ، نسل  13 2در سال . سال سرآمد بازار کشتیرانی بود

« EEEهای کالس کشتی»کشتی های کانتینربر در طرح 

به  Eبا وجود آن که نسبت به طرح کالس . مرسک تجلی یافت
متر به طول و عرض و آبخور  /5متر و  5/2متر،  3ترتیب صرفا 

     1در طرح جدید افزوده شده بود، ظرفیت این کشتی به 
صدی در ظرفیت در  1برآیند این ارتقای . ارتقا یافت. یو.ای.تی

های به عمل آمده در مصرف سوخت این طرح، و صرفه جویی
جویی اقتصادی را در آن فراهم آورده که معادل سطح صرفه

 .درصدی ظرفیت در نسل قبلی است  3افزایش 

پیکر نسل به بعد ساخت کشتی های کانتینربر کوه 13 2از سال 
خط  15 2در نیمه اول سال . هفتم شتاب بسیاری پیدا کرد

را در  EEEهای کالس کشتیرانی مرسک شانزده فروند از کشتی
اختیار دارد و چهار فروند دیگر را نیز در ابتدای نیمه دوم سال 

همچنین گزارش های [ 3]جاری میالدی تحویل خواهد گرفت
توسط . یو.ای.تی    ، 2کشتی   1موجود حاکی از سفارش 

484Fخط مرسک است

1 [ .] 

 

                                                           
حاکی از آن است که خط ( 15 2ژوئن )عالوه بر این گزارش جدیدتری  1

فروند کشتی  11میلیارد دالر برای ساخت   .1مرسک قراردادی به حجم 
پورت : منبع ]با یک کشتی ساز کره ای منعقد کرده است. یو.ای.تی  3 ، 1

 [.تکنولوژی

کشتیرانی به لیگ صاحبان این کشتی ها  تا کنون هشت خط

، پنج کشتی را سفارش داده و در انتهای  CSCLخط: اندپیوسته

    ، 1به ظرفیت )را  CSCL Globeکشتی   1 2سال 

484Fوارد بازار کرد.( یو.ای.تی

فروند   2ساخت  MSCخط [. ]2
را سفارش داده که اولین . یو.ای.تی  22، 1کشتی را با ظرفیت 

 MSCدر ژانویه و دومین آنها با نام  MSC Oscarنام  آنها با
Oliver  خط [.  ]وارد بازار شدند 15 2در آوریل سالCMA 
CGM  عالوه بر چهار کشتی کالس اکسپلورر ، در ماه مه
ام کِرگولن را به ظرفیت .جی.سی.ای.ام.کشتی سی 5 21

این خط همچنین سه [.  ]وارد بازار کرد. یو.ای.تی 22 ، 1
[  .]را سفارش داده است.(  یو.ای.تی    ، 2به ظرفیت )کشتی 

  21،15به ظرفیت )اقدام به سفارش شش کشتی  OOCLخط 

به ظرفیت )شش کشتی  MOLخط [.  ]نموده است.( یو.ای.تی
عالوه بر این خط [.  1]را سفارش داده است.( یو.ای.تی 15، 2

کشتی به ظرفیت   1نیز اقدام به سفارش  COSCOکشتیرانی 
 [.11]نموده است. یو.ای.تی    ، 1

 

های صنعت کشتیرانی همچنان سودای نسل بعدی کشتی
    ،22برخی مراجع از طرح . پروراندکانتینربر را در سر می

دارند آورند و بیشتر مراجع بیان میسخن به میان می. یو.ای.تی
ارتقا . یو.ای.تی     2های نسل هشتم به  که ظرفیت کشتی

و  5 ،  5 این طرح اخیر با طول، عرض و آبخور . یافتخواهد 
. متر ، حتی ابعاد کانال سوئز را نیز به چالش خواهد کشید  1

برانگیز را به العاده این طرح نیز دورنمایی چالشظرفیت خارق
رسد که این طرح قبل از سال البته به نظر نمی. کشدتصویر می

بینی عالوه بر این پیش. در صنعت کشتیرانی توجیه بیابد  2 2

                                                           
به سفارش ساخت  CSCLعالوه بر این اخباری مبنی بر ابراز تمایل خط  2

 .منتشر شده است. یو.ای.تی    ، 2کشتی های 
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صعود قیمت نفت در آینده نیز در شمار عوامل بازدارنده از اجرای 
  .این طرح است

جویی صرفه»های کانتینربر همانا تامین مبنای توسعه ابرکشتی
آمده هزینه حمل بر مبنای محاسبات به عمل. است« مقیاس
به طور های کانتینربر، با رشد ابعاد آن در کشتی. یو.ای.یک تی

 3چنان که در نمودار تصویر . کندچشمگیری کاهش پیدا می
مشخص است، هزینه حمل یک واحد کانتینر در یک کشتی 
نسل هشتم، تقریبا نصف هزینه حمل همان کانتینر در یک 

این روند گویای منطق تصویر [. 2]کشتی نسل پنجم است
درصدی ظرفیت کشتی های کانتینری نسل هشتم   3توسعه 

 [.13]است  1 2فق سال در ا

 

های مزبور از البته این موضوع زمانی صادق است که کشتی
 (و کانتینرهای مورد بارگیری بدانها نیز پُر باشند)کانتینر پر شوند 

133F

های اما تامین محموله کانتینر پر در بنادر مسیر برای کشتی. 1
خطوط کشتیرانی برای تضمین . کانتینربر بسیار دشوار است

481Fعامل بار»

های در مسیرهای تجارت دریایی جهان به ائتالف« 2
این روند دومی است که . اندکشتیرانی متمرکزتر روی آورده

چهره صنعت کشتیرانی را دگرگون نموده و آثار چشمگیری بر 
 .بازار بنادر خواهد داشت

 هاي كشتيرانيتمركز بيشتر در ائتالف

گونی در ساختار بازار در چند دهه اخیر همچنین شاهد دگر
های «کنسرسیوم»شاهد تولد     1در دهه . کشتیرانی بوده ایم

                                                           
مطالعات مشاوران دروِری نشان می دهد که ترکیب متوسط کانتینر خالی در  1

البته [.  1]درصد حفظ شده است  2مسیرهای تجارت دریایی همچنان در سطح 
بدیهی است که این مقدار در مسیرهای مختلف تجارت دریایی مناطق مختلف جهان 

شت بسیاری از مسیرها با یکدیگر تفاوت متفاوت بوده و همچنین در جهت رفت و برگ

 .می کند
2Load Factor درصد بار مورد حمل در کشتی نسبت به ظرفیت موجود در آن   

[.15]است  

در . ها در صنعت کشتیرانی بودیم«کنفرانس»کشتیرانی و زوال 
این روند، مقاصد مسالمت جویانه خطوط کشتیرانی از قیمت 
یابی، مسالمت در رقابت، تقسیم منافع و تعیین محدوده فعالیت 

480Fنظام کنفرانس»در 

به همکاری بین خطوط در زمینه تسهیم « 3
ونقلی شناورها، هماهنگی در سفرهای دریایی، و ظرفیت حمل

484Fنظام کنسرسیوم»مشارکت در بازاریابی در 

 .تغییر یافت«  

 

میالدی با پیشرفت روندهای     1در اواخر نیمه اول دهه 
ونقل جهانی شدن اقتصاد، گرایش به انسجام بیشتر حمل

های تامین، و رشد خطوط کشتیرانی چندوجهی در زنجیره
مسیرها وافزایش خودکفایی آنها ، نظام کنسرسیومی که بر تک

484Fائتالف»در تجارت دریایی تمرکز داشت، جای خود را به نظام 

5 »
های کشتیرانی ناظر بر توافقات همکاری جویانه ائتالف. داد
ریایی است که عامالن المللی در چند مسیر جهانی تجارت دبین
ائتالف های کشتیرانی بر . ونقل در آنها یکسان هستندحمل

ونقلی مبنای توافق و همکاری در زمینه اکتساب ظرفیت حمل
کنند؛ از برداری از آن در محدوده ائتالف عمل میناوگان و بهره
توان به تعیین نوع و ابعاد های همکاری و توافق میجمله زمینه

ها، تعیین برداری، تعیین مسیر سرویسرد بهرهشناورهای مو
یا افزایش /پنجره زمانی سفرها، تصمیم در زمینه کاهش و

ظرفیت ناوگان، انتخاب بنادر و الگوی تردد بین آنها، و عملیات 
 [ 1.]در مسیرهای جهانی تجارت دریایی اشاره کرد

های کشتیرانی و ، جهان شاهد بازآرایی ائتالف  1 2در سال 
خط کشتیرانی بزرگ دنیا   1. تجدید ساختار بازار این صنعت بود

در سال گذشته بر اثر . در قالب چهار ائتالف جدید تشکل یافتند

بین سه خط  P3گیری ائتالف منع دولت چین از شکل
 CMA، مرسک، و MSCیعنی )کشتیرانی برتر دنیا 

CGM ) صنعت کشتیرانی برای رسیدن به تعادل در بازار به
 5و تصویر  2جدول . سمت توسعه این چهار ائتالف سوق یافت

                                                           
3 Conference 
4 Consortia 
5 Alliance 
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ها و سهم آنها در ظرفیت کنونی دهنده ترکیب این ائتالفنشان
نگاهی به . کشتیرانی کانتینری جهان و توسعه آتی آن هستند

درصد از  1 ها دهد که این ائتالفاین اطالعات نشان می
های ساخت کشتی را در درصد از سفارش   ظرفیت کنونی و 

 .اندبه خود اختصاص داده 15 2نیمه اول سال 

 

گویای آن ( BCG)تحلیل اخیر گروه مشاوران مدیریت بوستون
است که صنعت کشتیرانی وارد چرخه مخرّبی شده که در حال 

رب این چرخه مخ. خرد کردن بسیاری از خطوط کشتیرانی است
های پس از بحران اقتصادی از ظرفیت مازاد در صنعت در سال

کشتیرانی، فشارهای وارد بر کاهش قیمت، و انگیزش برای 
تر شکل گرفته و به کاهش مستمر ساخت شناورهای بزرگ

-و بعضا زیان)چشمگیر بازگشت سرمایه، و کاهش سودآوری 
سال  این چرخه در پنج[.  2(] تصویر .نک)راه برده است( دهی

اخیر بازارهای صنعت کشتیرانی کانتینری را دستخوش تحول 
در یک سوی طیف بازار، خطوط کشتیرانی بزرگ : کرده است

های کالن در بهبود گذاریبا سرمایه. سی.اس.مانند مرسک و ام
. اندعملیاتی  و توسعه ناوگان خود در رقابت از دیگران جلو افتاده

ین سودآوری عملکرد این گونه خطوط همچنین برای تضم

اند که هنمود 2Mناوگان خود، اقدام به توسعه ائتالف کشتیرانی 
در انتهای . دهدحدود یک سوم کل ظرفیت بازار را تشکیل می

های و ماتسون که با تری مانند واندیگر طیف، خطوط کوچک
اند، نیز بازارهای خاص متمرکز شدهحفظ استقالل خود بر خرده

 .اندسودآوری خود را حفظ کردهدرآمدزایی و 

 

ها خط کشتیرانی با ابعاد سازمانی متوسط در میانه این طیف ده
های این صنعت و قرار دارند که در بازار نه توان رقابت با غول

-اائتالف آنان را دارند و نه تمرکز بر خرده بازارهای خاص داشته
آثار چرخه  پیکر به بازار،های کوهدر بحبوحه ورود کشتی. ند

مخرب بر این گونه خطوط تشدید گردیده و آنها را به تکاپو 
از یک طرف به رغم زیان دهی یا : برای بقا وا داشته است

های گذشته، شاهد روی سودآوری اندک این خطوط در سال
( 5تصویر .نک)ها هستیم آوردن این خطوط به سفارش ابرکشتی

ار دامن خواهد زد؛ از که به نوبه خود بر آثار چرخه مخرب باز
طرف دیگر شاهد ائتالف متمرکزتر این خطوط کشتیرانی در 

برای تامین رقابت  CKYHE، و O3 ،G6قالب سه ائتالف 
 . پذیری و حضور موثرترشان در مناطق مختلف جهان هستیم
تمرکز بیشتر در بازارهای کشتیرانی نه تنها بر شبکه بنادر، بلکه 

هر چه این بازار . خواهد گذاشت بر کل زنجیره تامین تاثیر
-زنی آن در مقابل مشتریان و تامینمتمرکزتر شود، قدرت چانه

بدین ترتیب تمرکز در این بازارها . کنندگان افزایش خواهد یافت
به ویژه در زمینه ) شائبه کاهش کیفیت خدمات کشتیرانی

، افزایش قیمت در مسیرهای تجارت (هاهنگام محمولهتحویل به
کنندگانی چون بنادر ی، اثر سرازیری و ایراد فشار به تامیندریای

آفرینان جهانی عالوه بر این تمرکز نقش. را تقویت خواهد کرد
این صنعت آثار ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بسیاری را نیز در 

وکار فراتر مناطق مختلف جهان در بر دارد که از سطح کسب
در این مناطق « جهانینظم نوین »رفته و در راستای برقراری 

 .طلبدالبته مطالعه این آثار مجال دیگری می. کندعمل می

 پديده سرازيري كشتي هاي بزرگ در شبكه بنادر  

-های کانتینربر جهان نشان مینگاهی به ترکیب ناوگان کشتی
در حال .( یو.ای.تی    ، 1)+های کانتینربر دهد که ابرکشتی

تفوق یافتن به عنوان طرح های غالب در کشتیرانی کانتینربر 
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،  ( 3جدول ) 15 2در آمار مورد انتشار آلفاالینر در آوریل : هستند
درصد از ظرفیت ناشی از سفارش ساخت کشتی های  3 /1

در این ( ه،برآورد شد. یو.ای.تی 1  ،3 3،5که  برابر )کانتینربر 
با توجه به آن که عمر متوسط ناوگان .     گیردمقوله جای می

-، به نظر می[21]تجاری جهان از بیست سال فراتر رفته است
که در .)یو.ای.تی     تا     2های رسد به استثنای کشتی

، مابقی ( فیدرینگ به بنادر کوچک حائز نقش خواهند بود
در حال محو شدن از های نسل اول تا چهارم عمال کشتی

ای است این روند شاهد بر تشدید پدیده. صفحه روزگار هستند
483Fاثر سرازیری»ونقل دریایی از آن به عنوان که در حمل

یاد « 1
دهد که ها در جهان نشان میروند رشد ابعاد کشتی[. 22]شودمی

-های کوههای غول پیکر دیروز ، جایگاه خود را به کشتیکشتی
ها از بندر کانونی داده و خود برای ترانشیپ محموله پیکر جدید

برداری قرار خواهند هر منطقه به بنادر شعاعی آن مورد بهره
های نسل هفتم، نه تنها بر به عبارت دیگر ظهور کشتی. گرفت

های گذارد، بلکه کشتیبنادر بزرگ و کانونی جهان تاثیر می
ای وری منطقههای شش و پنج را به سمت بنادر محبزرگ نسل

خواهد راند که پیش از این به ( Pivot Port)و بنادر محوری 
های های نسل دوم و سوم، و کشتیترتیب مورد تردد کشتی

های بزرگ به شبکه بنادر پدیده سرازیری کشتی. نسل اول بودند
این پدیده در تغییرات مسیرهای عمده . ای نیستموضوع تازه

طبق : اخیر نیز قابل مشاهده استکشتیرانی جهان در سال های 
های تردد کننده در مسیرهای گزارش درُوِری ظرفیت کشتی

درصد   3تا  21بین ( غرب-محور شرق)اولیه تجارت دریایی 
در مسیرهای تجارت ثانویه به « اثر سرازیری». رشد داشته است

های ترددکننده در آنها مراتب شدیدتر بوده و رشد ظرفیت کشتی
 [.     2]درصد بوده است 3 تا    بین 

 

                                                           
1 Cascading Effect  

-دهد که شدت رشد ابعاد کشتیبه عبارتی شواهد بازار نشان می
های ترددکننده در مسیرهای ثانویه تجارت دریایی در جهان 
نسبت به مسیرهای اولیه تجارت دریایی دو برابر و بلکه بیشتر 

کند  ای سنگینی را متوجه بخش بنادر میاین پدیده پیامده. است
 .پردازیمادامه به بررسی برخی از آنها می که در

 

 

 ها به شبكه بنادرپيامدهاي پديده سرازيري ابركشتي

های کانتینر بر همواره موید و چنان که گفتیم، رشد ابعاد کشتی 
484Fشعاع-کانون»کننده شیوه عملیاتی تقویت

« اثر سرازیری»و « 2
ادامه به در . کشتی های بزرگ در صنعت کشتیرانی بوده است

 .بررسی برخی از پیامدهای این پدیده در شبکه بنادر می پردازیم

 

                                                           
2 Hub and Spokes 
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 «شعاع-كانون»دگرگوني در شيوه عملياتي 

بر مبنای توزیع جریان تجارت دریایی در « شعاع -کانون»شیوه 
این شبکه دارای یک . بین شبکه بنادر منطقه ای استوار است

-های بین منطقهجریانمراتبی است که در آن بندی سلسلهطبقه
( و احیانا توافقات سیاسی)ای تجارت بنا به توجیهات اقتصادی 

جریان تجارت . شوندمنطقه مقصد منتقل می« بندر کانونی»به 
-محورهای منطقه»از این بنادر کانونی به بنادر سطح دوم که 

جریان تجارت وارد به . شوندشوند، ترانشیپ مینامیده می« ای
حمل « محوری»تر به بنادر های کوچکز با کشتیاین بنادر نی

« کوچک»و در نهایت بنادر محوری مبدا فیدرینگ به . شودمی
 .گیرندمنطقه قرار می

 

های کانتینری موجب چنان که گفتیم رشد ابعاد و ظرفیت کشتی
: در سرتاسر جهان خواهد شد« شعاع-کانون»های تحول شبکه

های این پذیرای کشتیبنادر کانونی منطقه که پیش از 
های بودند، باید انتظار ورود کشتی. یو.ای.تی    ، 1-   ، 1
ای بنادر محور منطقه. را داشته باشند. یو.ای.تی    15-   22

شد، بدانها وارد می. یو.ای.تی    3-   5هایکه قبال کشتی
بنادر . را بپذیرند. یو.ای.تی     -  12،5باید کشتی های 

بدانها وارد . یو.ای.تی    1-  15های کشتی محور که قبال
و در . را بپذیرند. یو.ای.تی     -    های شد، باید کشتیمی

. یو.ای.تی   2-  5نهایت مقیاس فیدرینگ در بنادر کوچک از 
این اعداد و . افزایش خواهد یافت. یو.ای.تی    2-    3به 

وارد شدن  ها موجبدهد که افزایش ابعاد کشتیارقام نشان می
این فشار با توجه . ای به بنادر جهان خواهد شدالعادهفشار فوق

های تر و رشد بیشتر مقیاس کشتیبه ابعاد ظرفیت بنادر کوچک

هر چند هم اکنون . وارد بدانها، به مراتب شدیدتر خواهد بود
خطوط کشتیرانی در مقطع فعلی با پذیرش ریسک باالتر، به 

-را به بسیاری از بنادر حفظ کرده های خودطور موقت سرویس
مدت از بین بنادر رقیب آن بندری برای برقراری اند؛ اما در میان

ای انتخاب خواهد شد که بتواند های جهانی و منطقهسرویس
ها را به خطوط تسهیالت و خدمات مورد نیاز به ابرکشتی

ها به عنوان به عبارت دیگر تفوق ابرکشتی. کشتیرانی ارائه کند
طرح غالب صنعت کشتیرانی، موجب تشدید رقابت در بازارهای 

برداری از این شناورها در بهره: ای بنادر شده استمنطقه
مسیرهای تجارت دریایی جهان موجب شده که بنادر  ناگزیر 

یا ارتقای جایگاه خود در بازار ، عالوه بر /شوند برای حفظ و
های کالن ه گذاریوری، به سرمایتالش معهود برای بهبود بهره

توانند در با توجه به این که همه بنادر نمی. ای روی آورندتوسعه
این رقابت برنده باشند، این روند به افزایش روندهای مخربی 

گیری ظرفیت مازاد، کاهش کارآیی ها، شکلمانند جنگ قیمت
منابع بنادر، افزایش عدم تمرکز در بازار، کاهش سودآوری بنادر 

این به . ای این صنعت راه خواهد بردبازارهای منطقه بازنده در
کارهای صنعت بنادر در معنی خونبارتر شدن دریای سرخ کسب و

 .سال های پیش رو است

 افزايش ريسك در عمليات بندري و دريايي شناورها

: رشد ظرفیت و ابعاد کشتی متضمن افزایش ریسک در آن است
-ن به مراتب دشوارتر میبا رشد ابعاد کشتی، هدایت و کنترل آ

ای شود و در عین حال ارزش آن به عنوان یک دارایی سرمایه
از طرف دیگر مقدار، تنوع و ارزش محموله . نهدرو به فزونی می

تر به مراتب های مورد بارگیری دیگر در کشتی های بزرگ
 [.12]تر  پیشین است بیشتر از کشتی های کوچک

 

( ناپذیریو بازگشت)افزایش سرعت عالوه بر این ضرورت موکد 
) ها با توجه به شرایط محیطی عملیات دریایی و بندری ابرکشتی

و ...( مانند جذر و مد، وضعیت جوی، رونق فصلی کسب و کار، و
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مانند عرض کانال، شعاع ) های عملیاتی مقتضیات و محدودیت
حوضچه، طول پهلوگاه، مشخصات روسازه بندر، پنجره زمانی 

امکان بروز ...( برداری از پهلوگاه، ساعات کاری پایانه ها، وبهره
. خطا را در این عملیات به طور چشمگیری افزایش خواهد داد
-حاصل این واقعیات افزایش احتمال بروز حوادث در سفر کشتی

بار ناشی از پیامدهای تر به بندر، و تشدید آثار زیانهای بزرگ
-که در صورت عدم چاره حوادث مزبور در بندر است؛ روندی

تواند بندر را تا سرحد سقوط در فجایع صنعتی اندیشی موثر می
 .پیش ببرد

دهنده ریسک در بنادر باشد و تواند افزایشیک روند دیگر که می
توان از آن چشم پوشید، امکان رویکرد صنعت کشتیرانی به نمی

-چشم. استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوخت کشتیرانی است
از  25 2انداز روند افزایش قیمت نفت با نزدیک شدن به سال 

المللی دریانوردی در گیرانه سازمان بینیک سو، و الزامات سخت
415Fزمینه کاهش آالیندگی ناشی از کشتی

توانند از سوی دیگر می 1
414Fهای بزرگ این تحول در صنعت کشتیرانی باشندمحرک

در . 2
ریسک کشتی، بلکه ریسک  صورت بروز این تحول، نه تنها

رسانی به کشتی ها در بندر به طور چشمگیری تسهیالت سوخت
 .افزایش خواهد یافت

 عدم قطعيت در پنجره زماني ورود كشتي هاي بزرگ 

زمان  دهنده آن است کهها به بنادر نشاناطالعات سفر کشتی

برای ورود کشتی های کانتینربر، با (ETA)تقریبی اعالم شده 

مطالعات گروه . تفاوت چشمگیری دارد( ATA)واقعی ورود زمان 
سفر کشتی در جهان در سال  2  1مشاوران دروِری بر روی 

نشان داده که انطباق زمان تقریبی و زمان واقعی ورود   1 2
تر از پنجاه درصد های کانتینربر در جهان صرفا در کمکشتی

این زمینه  مواقع رخ می دهد و متوسط انحراف زمانی موجود در
ها همچنین نشان این یافته. روز برآورد نموده است 3/1را حدود 

                                                           
متابعت ، هزینه (ICS)بر اساس برآورد محتاطانه اتاق بین المللی کشتیرانی 1

از الزامات سازمان بین المللی دریانوردی در زمینه کاهش ترشی سوخت 
این در حالی . میلیارد دالر خواهد بود   5کشتی در ده سال آینده، حدود 

است که این مرجع امکان رشد هزینه ساالنه این فرایند را در سال های پس 
 [. 2]میلیارد دالر تصویر می کند   میالدی برابر   2 2از 
،این موضوع بستگی زیادی به اختالف قیمت DNVبر اساس گزارش  2

سناریوهای این گروه، سهم شناورهای . گازطبیعی و سوخت کشتی دارد
درصد   3تا   را بین   2 2جی سوز از کل ناوگان جهانی در سال .ان.ال

 [.25]برآورد می کند
 

اروپا نیز -های کانتینری بین آسیادهد که اتکاپذیری سرویسمی
با سطوح اتکاپذیری جهانی پنجره سفر کشتی های جهان 

ها های فعال در این سرویسدرصد کشتی 33همخوانی داشته و 
 [.  2]شوندوارد بنادر مسیر خود می با تاخیری بین یک تا سه روز

 

414Fبا افزایش اتالف مقیاس

که بخشی )های بزرگ در بنادر کشتی 3
، و نامالیمات جوی ناشی (از آنها را در مقاله حاضر بیان کردیم

رود که از تغییرات اقلیمی در مسیرهای دریایی جهان انتظار می
داشته ها کاهش بیشتری اتکاپذیری برنامه سفر کشتی

418Fباشد

ای از طرفی فشار رقابتی موجود در بازارهای منطقه[.  2] 
که قبل از این )زنی خطوط کشتیرانی بنادر و افزایش قدرت چانه

موجب شده که بنادر در جایگاه پیروی از ( بدان اشاره کردیم
انحراف بیشتر از معیار برنامه سفر . خطوط کشتیرانی قرار گیرند

ریزی پایانه در مواجهه با مقتضیات ان برنامهبه معنای کاهش تو
های بزرگ دهی به کشتیو الزامات مطرح در زمینه خدمات

افزایی با ریزی در همبدیهی است که ضعف در برنامه. است
گیرنده از های نشاتانگیزی مانند افزایش ریسکعوامل چالش

ها، مسائل مطرح در زمینه شناور، نارسایی در زیرساخت
دهی عملیات برای جبران زمان ص منابع، ضرورت شتابتخصی

رفته و تداخل با پنجره زمانی شناورهای دیگر در راستای از دست
عالوه بر این . افزایش خطا در عملیات شناور عمل خواهد نمود

گیری ازدحام در لنگرگاه بندر را  افزایش خواهد احتمال شکل
 .داد

 

 

                                                           
3 Diseconomy of Scale 

هنگام را در ه نحو جدی الگوهای تولید بهشایان ذکر است که این موضوع ب  
 .زنجیره های تامین جهان به چالش خواهد کشید
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 عمليات دريايي و پهلودهي شناورها

ها موجب دشواری تر شدن کشتیچنان که قبال اشاره شد، بزرگ
کشی و پهلودهی، جداسازی، هر چه بیشتر عملیات هدایت، یدک

در بسیاری از بنادر کوچک، . شودو عزیمت کشتی در بندر می
تر در گرو تعریض و تعمیق کانال های بزرگپذیرا شدن کشتی

. الیروبی آنها خواهد بودیا /دسترسی ، توسعه حوضچه اسکله و
های سنگین و گذاریای مستلزم سرمایهاین اقدامات توسعه

 . بر استزمان

ای فراهم باشد، به حتی در بنادری که این تسهیالت تا اندازه
موازات افزایش ریسک و حساسیت فرایندهای یادشده، زمان 

تجربه جهانی صنعت . مورد صرف در آنها نیز باال خواهد رفت
درصد از زمان  5 دهد که عملیات یادشده حدود در نشان میبنا

این موضوع گویای [.  2]دهدتوقف کشتی را در بندر تشکیل می
به . اهمیت افزایش دقت و صحت در اجرای عملیات مزبور است

هایی است که نوآوری در نظر نگارنده این حوزه در شمار حوزه
 .خوردار استفرایند و فناوری در آن از اهمیت زیادی بر

 

 بهره وري پهلوگاه

های مورد پهلودهی در اسکله بیشتر شود، هر چه طول کشتی
ریزی بهره ور استقرار و عملیات آن در پهلوگاه نیز دشوارتر برنامه

این موضوع در سه سناریوی مورد بررسی در تصویر . خواهد شد 
در این تصویر با فرض در [.  2]قابل مشاهده و بررسی است 11

متر خط اسکله سه حالت پهلودهی ترکیب     1اختیار داشتن 
های نسل سوم، پنجم، ششم ، هفتم و هشتم با یکدیگر از کشتی

ریزی سناریوی اول ناظر بر شرایط برنامه. مقایسه شده است
های ابتدایی دهه پهلودهی شناورها در بنادر کانونی در سال

 . میالدی است    2

-لوگیری همزمان یک کشتی سوپرپستدر این سناریو شاهد په
-، یک کشتی پست.(یو.ای.تی  5  به ظرفیت )پاناماکس 
، و یک کشتی پاناماکس (تی ای یو     به ظرفیت )پاناماکس 

در خط اسکله مزبور پهلو داده .( یو.ای.تی     به ظرفیت )
برداری کامل در این حالت کل خط اسکله مورد بهره. اندشده

ها کرین بر روی هر یک از این کشتیچهار گنتریقرار گرفته و 
مجموع حجم عملیات این سه کشتی به . مستقر گردیده است

درصد    بالغ شده و بازده اسکله برابر . یو.ای.تی 5،123
 .شودمحاسبه می

به  EEEکالس)در سناریوی دوم یک کشتی ماالکاماکس 
به ) و یک کشتی پست نوپاناماکس.( یو.ای.تی    ، 1ظرفیت 
به طور همزمان در اسکله پهلو داده .( یو.ای.تی   15،5ظرفیت 

که نشان دهنده وضع مبتالبه بنادر )در این سناریوی . شده است
توان دید که بیش از ، می(کانونی جهان در حال حاضر است

متر از امتداد خط اسکله بالاستفاده مانده و بازده اسکله نیز   15
در عین حال مجموع حجم عملیات . درصد افت نموده است  1

 5 3 درصد افزایش یافته و به  3 /5ها در این حالت کشتی
-همچنین آرایش و تخصیص گنتری. رسیده است. یو.ای.تی

انجام شده و ( متر    طول )تر کرین به ناگزیر در فضایی ضیق
411Fشدت کرین

حرکت )در آن باال رفته و قابلیت مانور انتقالی 1
این موضوع در . ها به مراتب کاهش یافته استدر آن( گنتری

  .به خوبی مشخص است 12نمودارهای تصویر 

. ها استسناریوی سوم تصویرکننده وضع آینده پهلودهی کشتی
    ، 2به ظرفیت )در این سناریو یک کشتی نسل هشتم 

   15،5به ظرفیت )و یک کشتی پست نوپاناماکس .( یو.تی
در این . اندسکله یادشده پهلو داده شدهدر امتداد خط ا.( یو.ای.تی

حالت با وجود قدری کاهش در طول بالاستفاده اسکله نسبت به 
متر    سناریوی دوم، همچنان شاهد بالاستفاده ماندن بیش از 

برداری از اسکله با اندکی بهبود بازده بهره. از طول اسکله هستیم
  .درصد ارتقا یافته است 5 به 

                                                           
1   ) Crane Intensity 
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ها و کرین به کشتیبهبود آرایش و تخصیص گنتریبا وجود 
نسبت به ( حرکت تراولینگ)افزایش قابلیت مانور انتقالی

سناریوی دوم، همچنان شرایط مشهود در سناریوی اول اعاده 
ها در طرح بدین ترتیب رشد ابعاد و ظرفیت کشتی. نخواهد شد
متر خط     1که اغلب ضریبی از )های موجود غالب اسکله

برداری از ، موجب کاهش کارآیی در بهره(کله هستنداس
تسهیالت اسکله، کاهش قابلیت پذیرش و پهلودهی همزمان 
چند شناور، و افزایش دشواری و پیچیدگی عملیات شناور خواهد 

این موضوع پیامدهایی چون تقویت احتمال بروز ازدحام در . شد
ایش امکان لنگرگاه بندر، خواب تسهیالت راهبردی اسکله، و افز

توان از این موارد را می. شودای میخطا در عملیات پایانه
داران ها از دیدگاه بندر و پایانهمصادیق اتالف مقیاس ابرکشتی

 .تلقی کرد

افزايش عدم توازن در توزيع حجم كار و بار 
 اطالعاتي وارد به پايانه ها

در دهد که با ورود کشتی به بنتجربه عملیاتی بنادر نشان می
برداری از منابع اوج گرفته و با گذشت حجم کار و میزان بهره

زمان افت کرده و در زمان اتمام عملیات کشتی به حداقل خود 
-ها و فرودها بزرگتر باشد این اوجهر چه کشتی بزرگ. رسدمی

بر مبنای : یابدتر شده و آثار آنها در پایانه بیشتر نمود می

داران در زمان شروع عملیات یک های منتشر شده پایانهگزارش
پیکر حجم کار و اطالعات در پایانه در سطوح بسیار کشتی کوه

-سنگینی اوج گرفته و برای ساعت ها در همان سطح باقی می
مواجهه با این اوج مستدام کاری نیاز مبرمی را به [.  2]ماند

از جمله )ای راهبردی ها و منابع پایانهسطح باالیی از قابلیت
ای، زیرساخت ای، کشنده پایانهین، تجهیزات محوطهزم

در این . دارد( ریزی، منابع انسانی ماهراطالعاتی، توان برنامه
مانند )اوقات بروز هر گونه خطا، اشتباه یا پیشامد غیرمترقبه 

ریزی، تغییرات مورد درخواست کشتیرانی در اشتباه در برنامه
، حوادث و سوانح، برنامه بارچینی کشتی، خرابی  تجهیزات

ای برداری از منابع پایانهتواند بازده بهرهمی...( مسائل کارگری و
را به شدت تحت الشعاع قرار داده و رشته پیشرفت عملیات 

بدیهی است که گسستگی در عملیات یک . شناور را پاره کند
دار و خط کشتیرانی بسیار تواند از نظر پایانهپیکر میشناور کوه

در این موارد خط کشتیرانی با : بر و نامطلوب باشد، زمانزاهزینه
های توقف غیرمولد کشتی مواجه شده و همچنین هزینه

الشعاع این های پنجره زمانی سرویس مزبور وی تحتزمانبندی
از طرف دیگر توقف یا کند شدن روند . توقف قرار خواهد گرفت

بسیج در عملیات شناور به معنای سقوط کارآیی منابع مورد 
اصالح خطاها، رفع موانع ، شروع مجدد کار، و . پایانه خواهد بود

اعاده سطح کارآیی در آن امری به غایت دشوار و پرهزینه برای 
وری در روند دار خواهد بود؛ عالوه بر این توقف و افت بهرهپایانه

دار را در منطقه تواند حسن شهرت بندر و پایانهعملیات شناور می
در مقابل زمانی که پایانه به اتمام عملیات . عاع قرار دهدالشتحت

. نهدشود، حجم کار در پایانه رو به کاهش میشناور نزدیک می
زمانی که کشتی به قصد عزیمت به بندر بعدی از اسکله جدا 

شود، کارآیی منابع پایانه وارد نهایت نشیب خود شده و این می
منابع پایانه داللت  وضع به متوقف ماندن بخش چشمگیری از

که اغلب )این وضعیت تا ورود کشتی بزرگ بعدی . خواهد داشت
-در این میان نرمال. حکمفرما خواهد بود( بردمقداری زمان می

-ای با توجه به فرازها و نشیببرداری از منابع پایانهسازی بهره
های تند و طوالنی در عملیات شناورهای بزرگ کار دشواری 

های بزرگ از حیث توسعه بدانچه ذکر شد، کشتی با توجه. است
داری و  مدیریت منابع پایانه نیز بنادر را به های پایانهقابلیت

 .کشندچالش می
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 رشد حجم عمليات شناور در بندر 

های ترین پیامدهای رشد ابعاد کشتییکی از بارزترین و مصرّح
شناور در حجم عملیات »های گذشته، رشد کانتینربر در دهه

410Fبندر

بر اساس وقایع بازار بنادر در بیست سال اخیر . است« 1
-های نسل هفتم نسبت به کشتیمتوسط حجم عملیات کشتی

درصد رشد داشته    2/1های سوپرپست پاناماکس نسل چهارم 
های نسل هشتم به بازار در سال در صورت ورود کشتی. است
ره بیست و پنج میالدی، نسبت رشد مزبور طی یک دو  2 2

این موضوع مبین . درصد بالغ خواهد شد 252ساله به بیش از 
آن است که حجم کار به ازای شناور وارد به بندر هم اکنون 

برابر حجم کار مورد انتظار در زمان ورود یک شناور  2/ بیش از 
در عین حال افزایش سطح . بزرگ در بیست سال پیش است

درصد در پنج سال آینده دور  33ر کنونی حجم کار شناور به مقدا
این شتاب تکنولوژیک در فضایی روی داده که . از انتظار نیست

های تخلیه و بارگیری کشتی در بنادر در طرح غالب سیستم
  .بیست سال اخیر  تغییر محسوسی نکرده است

 

414Fاین در حالی است که ارزش کشتی

، و ارزش محموله آن به 2
کننده این موضوع ایجاب. است نحو چشمگیری رشد کرده

ها و فعالیت هر چه بیشتر آنها در مسیرهای کاهش توقف کشتی
در صورتی که رشد حجم عملیات در . تجارت دریایی جهان است

                                                           
1  Call size 

ارزش کشتی های نسل هفتم بر مبنای قیمت ثبت شده در سفارش ساخت   2

مرسک و EEEارزش ساخت هر فروند از  کشتی های . آنها بسیار باال است
اولیور و .سی.اس.از جمله ام)سی .اس.خط ام کشتی های نسل هفتم

میلیون دالر ثبت شده   15میلیون و  5 1به ترتیب برابر ( سی اوسکار.اس.ام
منهای هزینه )شایان ذکر است هزینه عملیاتی کشتی [.  3و  31]است

با )اگر چه در نسل های مختلف کشتی تغییر فاحشی نداشته است( سوخت
مچنان مولفه هزینه ای قابل توجهی به شمار ، اما ه[( 32]رجوع به مرجع 

 .می آید

در بیست سال : کندبنادر دقیقا عکس این موضوع عمل می
گذشته با افزایش متوسط حجم عملیات کشتی در بندر، شاهد 

مدت توقف کشتی در بنادر به کل زمان نسبت »آن هستیم که 
هر چند این . درصد رسیده است  1درصد به  12از « سفر آن

پدیده از حیث عملیاتی برای خطوط کشتیرانی اجتناب ناپذیر 
« صرفه جویی مقیاس»و تا حدود زیادی توسط عامل )است 

، اما زمینه طرح توقعات و مطالبات جدید آنها از (جبران می شود
زنی ائتالف های این توقعات از طریق قدرت چانه .تبنادر اس

-های خطکشتیرانی و اختیار آنها در انتخاب بنادر برای سرویس
414Fشودپیما در بخش بنادر اعمال می

به هر حال نتیجه این روند . 3
زنی و روزافزون منابع بیشتر از  بنادر در چانه می تواند مطالبه
یرانی برای پایین نگاه داشتن خطوط کشتزمان اعمال فشار هم

قیمت خدمات بندری باشد؛ این روندی است که احیانا کل بازار 
 .بنادر را به چالش خواهد کشید

 ضرورت سرمايه گذاري در روسازه بندر 

-های واردشونده به بندر طلببدیهی است که رشد ابعاد کشتی
کرین بارگیری تجهیزات گنتری/کننده افزایش ظرفیت تخلیه

های بندری که پیش از این پذیرای کشتی. اهد بودخو
و امتداد بازویی . یو.ای.تی   12،5به ظرفیت )نوپاناماکس 

های دهی به کشتیبوده، برای سرویس( متر 55کرین گنتری
باید امتداد بازویی .( یو.ای.تی     1+با ظرفیت )ماالکاماکس 

تا بتواند سه متر برساند  2 /5کرین خود را به  تجهیزات گنتری
ها پوشش ردیف کانتینر افزوده شده در عرض این گونه کشتی

کرین در به همین طریق طول امتداد بازویی در گنتری. دهد
-بنادری که شاهد سفر کشتی: تر نیز باید تغییر کندبنادر کوچک

-متر عمل می  3های پاناماکس بوده و در طول امتداد بازویی 
های سوپرپست هی به کشتیدکردند، باید برای سرویس

محدودیت  . متر عمل کند   پاناماکس در طول امتداد بازویی 
عملیاتی عمده دیگر عمدتا در ارتفاع سازه گنتری کرین مشاهده 

های واحد کانتینر در کشتی  1افزایش ارتفاع چینش به . شودمی
تر از آن، و بزرگ.( یو.ای.تی   125با ظرفیت)نوپاناماکس 

متر را در سازه گنتری کرین طلب  5 البری بیش از ارتفاع با
در مورد  ارتقای ظرفیت گنتری کرین از سطح [. 33]کند می

پاناماکس به سطح سوپرپست پاناماکس، نیز ارتفاع باالبری باید 
 [.      3]متر تغییر یابد 5/33الی   3متر به   2در گنتری کرین از 

                                                           
تواند ورود بیشتر خطوط کشتیرانی به بخش البته روند دیگر قابل انتظار می  3

 .بنادر برای راه اندازی پایانه های اختصاصی باشد
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موجب ضرورت تغییر در  تغییرات به وجود آمده در این دو عامل
سازه تجهیزات گنتری کرین بوده و در بسیاری از بنادر الزام 
کننده نوسازی و اصالح روسازه بندر یا تجهیز اسکله به روسازه 

طلب و سرمایه اصالح روسازه بندر نیز فرایندی زمان. جدید است
413Fبر است

باید در نظر داشت که افزایش عرض شناور و ارتفاع . 1
کانتینر بر روی عرشه موجب افزایش زمان مورد نیاز،  چینش

مانند ) شده، انرژی مورد مصرف، و امکان بروز خطامسافت طی
در چرخه ( تاب برداشتن مجموعه اسپریدر و کانتینر متصل بدان

  .کرین خواهد شدبارگیری توسط گنتری/تکمیل هر عمل تخلیه

طول کشتی به طور عالوه بر این متوسط تراکم صفافی در واحد 
های نسل این عامل در کشتی: چشمگیری افزایش یافته است

درصد  153هفتم نسبت به کشتی های نسل چهارم بیش از 
حجم متوسط عملیات در هر واحد »در مورد . رشد داشته است

این تغییر به مراتب بیشتر بوده و  « طول شناور در هر بندر
. دهدت ساله نشان میدرصد را در این دوره بیس 5/312رشدی 
های دهنده روند رشد این عامل در کشتینشان  1تصویر 

افزایی این هم[.  2]کانتینربر در بیست سال اخیر است
کرین در طول خط محدودیت با محدودیت مانور انتقالی گنتری

بارگیری کانتینرها را از و، تخلیه(که قبال بدان اشاره شد)اسکله
این . دشوارتر خواهد کرد( رون انبارهای آنو به ویژه از د)کشتی 

موضوع موید افزایش اهمیت و ارزش راهبردی روسازه اسکله به 
مرور زمان است و با توجه به فقدان نوآوری در طرح غالب 

بارگیری شناورها ، تنها راه متصور /تجهیزات و فرایند تخلیه
و های اسکله برای تامین و ارتقای نورم شناور، افزایش پست

  [.35و   3]ای بندر است تعداد تجهیزات روسازه

                                                           
هر چند سرمایه و زمان مورد طلب در اصالح یا سفارش روسازه جدید به  1

ست که در احداث یا اصالح تسهیالت بندری مراتب کم تر از آن چیزی ا
 .مورد نیاز است

های دهد که رشد ابعاد کشتیمجموعه این عوامل نشان می
کرین موجود در بنادر را به واردشونده به بندر، تجهیزات گنتری

بدیهی است که عدم . معنای واقعی کلمه به چالش کشیده است
-ها میالشگذاری و راهکاریابی برای مواجهه با این چسرمایه

های تجاری در فعالیت یا سلب فرصت/ساز اتالف وتواند زمینه
 .اقتصادی هر پایانه باشد

 

ها بر محوطه هاي پشتيباني و  آثار سفر ابركشتي
 هاي پسكرانه جريان تجارت در سرزمين

414Fهر چند دامن

ترین بخش بندر به شمار می آید، اسکله کلیدی 2
شونده از محوطه کننده و تغذیهتغذیهاما این بخش کلیدی خود 

در واقع یکی . های پشتیبانی بندر و وجوه حمل و نقلی بندر است
ها و کارکردهای اساسی بندر گکه همانا عمل به عنوان از نقش

405Fگیرمیان»

ونقل بخش بین وجوه حملکننده و تعادلموازنه« 3
آن  دریایی و سرزمینی است، از طریق محوطه های پشتیبانی

اگر طبق تعریف هِنِسی زیرسیستم های اصلی و . تحقق می یابد
  1عملیات پایانه کانتینری را به مانند طرح ارائه شده در تصویر 

در نظر بگیریم، ظرفیت انبارشی محوطه های پشیبانی نقش 
کننده اقامت موقت کانتینرها برای فراهم آمدن تسهیل

ها و اطالعات لهها، وصول و تبادل فیزیکی محموهماهنگی
ونقلی سرزمینی و دریایی، اعمال مرتبط با آنها بین وجوه حمل

های الزم در جریان تراکنش های تبادل بین این وجوه، و کنترل

                                                           
2    َ Apron 
3 Buffer 
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اجرای خدمات ایجادکننده ارزش افزوده را بر جریان تجارت 
  . آورندفراهم می

 

از جمله دپوهای )ی بندری و تسهیالت آن هاظرفیت محوطه
404Fهای بارگشایی و باربندیکانتینری، انبارها، ایستگاه

های ، کارگاه1
-های پایانه، مراکز پردازش اسنادیتعمیرات و نگهداری، درب
به زمین موجود در بندر، زیرساخت ( اطالعاتی و سایر موارد

اطالعاتی توسعه یافته در آن، ناوگان تجهیزات محوطه ای، و 
این ظرفیت با توجه . تگی پیدا می کندای بسناوگان نقلیه پایانه

خواهی توسعه طلبی وزمانبه محدودیت اراضی موجود، سرمایه
در صورتی که به هر . بری آن در بنادر محدود استآن، و هزینه

ریزی، ها، ضعف در برنامههای محمولهمانند رشد جریان) دلیل 
( نقص فنی در زیرساخت اطالعاتی، نارسایی تجهیزاتی و غیره

میزان اشغال ظرفیت فیزیکی و اطالعاتی محوطه های پشتیبانی 
درصد باالتر برود، زنگ خطر قفل عملیات پایانه به صدا    از 

 .آید در می

 

ها روندی است که ظرفیت افزایش ابعاد و ظرفیت در ابرکشتی 
نقلی بنادر را به چالش وهای پشتیبانی و وجوه حملمحوطه

درک بهتری را از ابعاد این   1ویر نمودار تص. کشیده است
چنان که مشهود است با افزایش حجم . آوردچالش فراهم می

 15 2به سال  5  1ها در گذر از سال متوسط عملیات ابرکشتی
اگر تمام کانتینرهای مورد . درصد افزایش یافته است   1/ ، 

را بر روی . یو.ای.تی     1بارگیری در یک کشتی /تخلیه

                                                           
1  Container Freight Station(CFS) 

ای قرار داده و آنها را در یک ردیف به خط جاده هایکشنده
کیلومتر بالغ خواهد    /5کنند، طول امتداد صف ایجاد شده به 

طول امتداد صف ناشی از حجم عملیات یک کشتی نسل . شد
کننده این موضوع بیان. کیلومتر خواهد رسید 2 هشتم  به حدود 

، وسایط ایضرورت افزایش اراضی پشتیبانی ، تجهیزات محوطه
روندی که در برخی از بنادر مشهود است، . نقلیه پایانه ای است

به طوری که در : توسعه محوطه کانتینری متصل به پایانه است
   ، ابعاد محوطه از ( بنادر کانونی)های دریایی بزرگ پایانه

البته [.  3]هکتار منتقل شده است  12هکتار به باالی 
توانند برای کاستن از غیردریاکران نیز میهای پشتیبانی  محوطه

بار جریان کانتینر در محوطه پایانه دریایی، در محدوده بندر 
  .طراحی و به کار گرفته شوند

 

این . اما دامنه موضوع محدود به جریان فیزیکی کاال نیست
خیزی از جریان داده و نیاز به پردازش ها حجم سیلمحموله

بخشی از این جریان . آورندبه بندر میاطالعاتی را همراه خود 
. های تجارت و تبادل کاال ظاهر می شوددر قالب اسناد رویه

نمایی از حجم اسناد رویه های صادرات و   1نمودار تصویر
  3، و عدم لحاظ 12 2برمبنای متوسط جهانی سال )واردات را 

های درصد از حجم بار که معموال سهم رویه
بدیهی [.  3]دهدبه دست می( وتاژ استکاب/ترانزیت/ترانشیپ

یا پردازش این اسناد /است که هرگونه تراکنش مرتبط با تنظیم و
باید در نظر داشت که . باید در نهایت دقت و صحت انجام شود

ساعت اجرا و   2بارگیری کشتی باید در حدود /عملیات تخلیه
بدین ترتیب زیرساخت اطالعاتی بندر و سرزمین . تکمیل گردد

های مولد پسکرانه نیز از حیث افزایش حجم اسناد و تراکنش
این . شوندداده و نیاز به پردازش اطالعات به چالش کشیده می

تواند به اندیشی و راهکاریابی، میروند نیز در صورت عدم چاره
در یک سوی : یا پراتالف تبدیل شود/روندی بسیار پرهزینه و

پشتیبانی و پسکرانه ای  هایطیف، بندری که از توسعه ظرفیت
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خود غفلت ورزد، با نارضایی روزافزون مشتریان خود مواجه شده 
در سوی . پذیری خود را از دست خواهد دادو با مرور زمان رقابت

دیگر طیف اگر توسعه اطالعاتی و فیزیکی عقبه پشتیبانی و 
یا کارآیی الزم باشد، به /ای بندر فاقد دید راهبردی وپسکرانه
خود این تسهیالت و تاسیسات به گلوگاه های آتی بندر زودی 

ها بر با این تفاصیل آثار رشد ابعاد ابرکشتی. تبدیل خواهد شد
های پسکرانه در شمار مسائل های پشتیبانی و سرزمینمحوطه

خطیری است که آینده بسیاری از بنادر را تحت الشعاع خود قرار 
 .خواهد داد

 نتيجه گيري

صنعت کشتیرانی کانتینری وارد عصر جدیدی از چنان که گفتیم 
در این عصر خطوط کشتیرانی از یک سو : حیات خود شده است

های هفتم و هشتم در پی پیکر نسلهای کوهبا توسعه کشتی
هستند و این « جویی مقیاسصرفه»دستیابی به سطوح نهایی 

های مورد امر موجب افزایش عمومی ابعاد و ظرفیت کشتی
اری در مسیرهای تجارت دریایی جهان شده است؛ از بردبهره

سوی دیگر این خطوط با آرایش ائتالفی متمرکزتر در بازار ، در 
پذیری و افزایش اختیار و قدرت ، رقابت«عامل بار»پی تضمین 

هر چند این روندها با . زنی خود در زنجیره تامین هستندچانه
شتیرانی به کار ادعای تقویت و رشد تجارت دریایی در صنعت ک

شود، اما مثبت بودن آثار کلی آن از حیث باال رفتن بسته می
در زمینه بیمه، ایجاد ازدحام ، افت )ها ریسک، افزایش هزینه
ای، و افزایش های پسکرانهدر سرزمین(کارآیی منابع و غیره

تمرکز متمایل به انحصار در ساختار بازار کشتیرانی کانتینری 
برانگیز ا این روندها آثاری به غایت چالشام .محل سوال است

در این مقاله به بررسی برخی از . برای صنعت بنادر در پی دارد
بیان کردیم که : ترین این آثار در محدوده بنادر پرداختیممهم

ها صنعت کشتیرانی و بنادر جهان را به سوی رشد ابعاد کشتی
اد و عالوه سوق خواهد د« کانون و شعاع»تقویت شیوه عملیاتی 

های بر این طبقه بندی بنادر مناطق جهان را از حیث ابعاد کشتی
در این میان تغییرات ابعادی . سفرکننده بدانها را تغییر خواهد داد

تر از شناورهای سرازیرشونده به بنادر کوچک، به مراتب بزرگ
تر است و این بنادر باید به توسعه بزرگ جریان مشابه در بنادر

ای به خرج های عملیاتی خود اهتمام ویژها و قابلیتهظرفیت
ها موجب افزایش ریسک افزودیم که رشد ابعاد کشتی. دهند

مترتب بر حضور آنها در بنادر خواهد شد و این موضوع رشد 
امنیت /ها و  ایراد تنش به بنادر برای ارتقای ایمنیهزینه

-انتظار میاضافه کردیم که . ها را در پی خواهد داشتابرکشتی
-رود انحراف از پنجره زمانبندی سفر کشتی با رشد ابعاد کشتی

های سفرکننده به بندر و  آثار ناشی از تغییر اقلیم در جهان 
فزونی یابد و این موضوع آثار ناگواری را در وضعیت لنگرگاه، 

ونقلی متصل به بندر به بار ها و وجوه حملپهلوگاه و محوطه
افزایش حجم عملیات کشتی در بندر  گفتیم که. خواهد آورد

شود و این موضوع با موجب افزایش توقف کشتی در بندر می
از این . اهداف عملیاتی و تجاری خطوط کشتیرانی در تضاد است

خواهند ( های موجود بین آنهاو ائتالف)رو خطوط کشتیرانی 
کوشید با اعمال فشار و استفاده از اختیارات خود در گزینش بنادر 

های خود، بنادر را به سویی سوق دهند که از یک سیر سرویسم
سو اقدام به توسعه منابع خود و صرف آنها در تامین خدمات 

نمایند، و از ( با تاکید بر سرعت بخشی به عملیات شناور)کیفی 
سوی دیگر قیمت خدمات و تاسیسات مورد ارائه خود به 

کر کردیم که ذ. ها را در حداقل ممکن نگاه دارندکشتیرانی
کشی، پهلودهی ، و جداسازی عملیات دریایی راهبری ، یدک

درصد از زمان اقامت کشتی در بندر را  به  5 شناور که حدود 
های ورودکننده به دهند، در مورد ابرکشتیخود اختصاص می

. برتر خواهند شدتر، و زمانبندر به مراتب دشوارتر، پرریسک
ها با قواره متعارف خطوط کشتیعنوان کردیم که رشد ابعاد 

اسکله در بنادر جهان سازگار نیست و این امر موجب کاهش 
توام شدن افزایش . شودبرداری از اسکله میضریب اشغال و بهره

حجم عملیات شناور با اتالفی که در طول عاطل اسکله ایجاد 
شود، موجب افزوده شدن بر دشواری و پیچیدگی عملیات می

تر های بزرگیادآور شدیم که در سفر کشتی. شدشناور خواهد 
به بندر فرازها و فرودهای حجم کار و اطالعات در عملیات 

ای بندر به  نحو چشمگیری تشدید خواهند شد و این امر پایانه
پایانه را بسیار /برداری از منابع موجود در بندرسازی بهرهنرمال

تر ای بزرگهمتذکر شدیم که سفر کشتی. دشوار خواهد کرد
-کننده افزایش ابعاد و بهبود کارکردهای تجهیزات تخلیهطلب

دهد که همچنین شواهد موجود نشان می. وبارگیری کشتی است
های سفرکننده به بندر، نقش تجهیزات با رشد ابعاد کشتی

کرین به عنوان منابع راهبردی و نیاز بدانها به مراتب گنتری
های دیم که آثار رشد ابعاد کشتیبه عالوه افزو. تر شودپررنگ

وارد به بندر منحصر به عملیات جاری در دامن اسکله نیست؛ 
-های پشتیبانی داخل بندر و وجوه حملبلکه محوطه و سیستم

ونقل سرزمینی متصل به بندر و شبکه لجستیکی پسکرانه بندر 
این موضوع ناشی از سیل جریان . را هم به چالش خواهد کشید

و داده مرتبط با آن است که در اماکن بندری و وجوه کاال، کار 
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ونقلی متصل بدان جریان خواهد یافت؛ امری که اغلب حمل
های مستلزم سرمایه گذاری سنگین بنادر برای توسعه سیستم

ها و روندها مجموع این پدیده .ای بندر استپشتیبانی و پسکرانه
غالب در ها به عنوان طرح دهد که تفوق ابرکشتینشان می

صنعت کشتیرانی کانتینری و بازآرایی بازارهای این صنعت ، آثار 
شگرف و غیرقابل اجتنابی بر صنعت و بازار بنادر کانتینری 

زای این سیل به بسیاری از بنادر های تنشموج. خواهد داشت

جهان رسیده و ظرفیت و قابلیت های آنها را به چالش کشیده 
های توانند در بحبوحه موج در این میان بنادری می. است

سهمگین این روند بقا و توسعه خود را حفظ کنند که از حیث 
تفکر راهبردی و نوآوری بر رقبای خود برتری یافته و بتوانند با 

شان ، گام هایها و ظرفیتتکیه بر انعطاف عمل ناشی از قابلیت
 .به گام با تحوالت صنعت کشتیرانی به پیش بروند
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 فرستندگان کاال – 5فصل  -کتاب اقتصاد بندر

 وين كنت تالي: مولف

 نازنين ساغري: مترجم

پرويز محسن پور: ويراستار

 فرستندگان کاال

 مقدمه

های بازرگانی یا افرادی هستند که از  فرستندگان کاال به بنگاه
حمل و نقل برای حمل کاال از مبداء به مقصد استفاده  متصدیان

های بازرگانی یا افرادی که بار را در مقصد  بنگاه. نمایند می
فرستندگان . شوند نمایند، گیرنده کاال نامیده می دریافت می

کاالهای بازرگانی نه تنها در هنگام حمل کاالهایشان متحمل 
های دیگر مربوط به  شوند بلکه هزینه های بازرگانی می هزینه

ی  برای مثال، هزینه)گردند  می حمل این کاالها را نیز پذیرا 
ریزی تولید،  ، تهیه و تحویل سفارش، برنامه اموال، انبارداری

ها نمایانگر  مجموع این هزینه(. بندی جایی مواد و بسته جابه
404Fهای لجستیک هزینه

است که شرکت بازرگانی در   بازرگانی 1
 .شود ل کاالیش از مبداء به مقصد متحمل میهنگام حم

سازی  مدیریت لجستیک بازرگانی، به مدیریت یکپارچه
برای )شود  های لجستیک یک بنگاه اقتصادی گفته می فعالیت

مدیریت لجستیک (. مثال، تراز ظرفیت تولید با موجودی انبار
های اقتصادی دیگر  های عملیاتی بنگاه بازرگانی معموال تصمیم

تر با اتفاقاتی که در حد و مرز  دهد، بلکه بیش د نظر قرار نمیرا م
شود که  چنین تصور می. دهد، سر و کار دارد ها رخ می بنگاه

های دیگر ندارد،  ها ربطی به تصمیمات بنگاه های بنگاه تصمیم
ی  های دیگر در زنجیره ها بر عملکرد بنگاه حتی اگر این تصمیم
 .عرضه تاثیر بگذارد

408Fی عرضه نجیرهمدیریت ز

های دیگر  های بنگاه با بررسی تصمیم 2
مدیریت لجستیک را  در خصوص برخی از عملیات، کانون توجه

ی عرضه هم یک سامانه و هم یک  زنجیره .دهد گسترش می

1 لجیستیک   (Logistics) به معنای تدارکات و پشتیبانی هم به کار  

در این متن برای اختصار عین کلمه لجیستیک در مفهوم . رود می

(مترجم. )گیرد گسترده آن مورد استفاده قرار می
2 Supply Chain Management (SCM)

ی عرضه، مدیریت فرآیند کاملی  مدیریت زنجیره. شبکه است
 های تولید بنگاه متصل است که طی آن مواد خام  به سایت

ها برای کاربران  های بنگاه از این سایت شوند و فرآورده می
 .گردد نهایی ارسال می

ی کاال در یک سفر باری با دو نوع هزینه مواجه  فرستنده
ای که برای حمل و نقل محموله به متصدی  شود، هزینه می

های لجستیکی که مربوط به خود  پردازد و هزینه حمل و نقل می
ی کاال برای خدمات بندری نیز با دو نوع  فرستنده. محموله است

ای که برای تامین خدمات به بندر  هزینه مواجه است، هزینه
ی لجستیکی محموله، مادامی که در بندر  پردازد و هزینه می

نمایند تحت تاثیر  بندری که فرستندگان کاال انتخاب می. است
ی  های بندر و برنامه های پولی، ویژگی عواملی مانند هزینه

 .نمایند، قرار دارد هایی که در بندر توقف می بندی کشتی زمان

این بخش به بحث و بررسی فرستندگان کاال از دیدگاه 
تقاضا . پردازد ی عرضه می ی لجستیک بازرگانی و زنجیره زنجیره

برای خدمات حمل و نقل از سوی فرستندگان کاال، تقاضای 
رستندگان کاال و فرستندگان کاال در بندر، اتنخاب بندر و ف

ی عرضه نیز در این بخش مورد بحث قرار  بندرها و زنجیره
 .گیرد می

 مديريت لجستيك بازرگاني

های عرضه و  ، سود در یکپارچه ساختن فعالیت   1ی  در دهه
های عرضه  فعالیت. توزیع فیزیکی یک بنگاه اقتصادی بود

نقل و شود که با  هایی گفته می فیزیکی به آن دسته از فعالیت
های عرضه کنندگان به  انتقال مواد خام یا محصوالت از سایت

. باشند در ارتباط می( واحدهای صنعتی)های تولید بنگاه  سایت
هایی گفته  های توزیع فیزیکی به آن دسته از فعالیت فعالیت

جایی محصوالت نهایی بنگاه از واحدهای  شود که با جابه می
مدیریت لجستیک بازرگانی . تندصنعتی با مشتریان در ارتباط هس

مدیریت . شود ها گفته می سازی این فعالیت به مدیریت یکپارچه
: توان به این شکل نیز تعریف نمود لجستیک بازرگانی را می
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های عرضه و توزیع فیزیکی به نحوی که  سازی فعالیت هماهنگ
بنگاه اقتصادی بتواند در حین عرضه سطوح خدماتی مطلوب 

مدیران . های خود را به حداقل برساند ش، هزینهبرای مشتریان
های حمل و نقلی، اموالی، تهیه و  لجستیک بازرگانی فعالیت

جایی  بندی تولید، جابه ی زمان تحویل سفارش، انبارداری، برنامه
 .کنند یابی را مدیریت می بندی و مکان مواد، بسته

 حمل و نقل

نی، هم از نظر های بازرگا حمل و نقل برای بسیاری از بنگاه
ترین فعالیت لجستیک  هزینه و هم از لحاظ شرایط خدماتی مهم

دسترسی به خدمات حمل و نقل برای هر بنگاه تولیدی . است
جایی و نقل و انتقال  های تولیدی برای جابه بنگاه. الزامی است

یا نقل و انتقال /کاالها و مواد خام به واحدهای صنعتی و
ی صنعتی به مشتریان خود، نیازمند محصوالت نهایی از واحدها
مدیریت کارآمد سامانه لجستیک . خدمات حمل و نقل هستند

های حمل و  بازرگانی یک بنگاه مستلزم مدیریت کارآمد فعالیت
های حمل و نقل  هر چند، کمینه سازی هزینه. نقلی بنگاه است

جایی مواد خام و کاالها لزوما باعث کمینه  بنگاه در هنگام جابه
های کلی لجستیک بازرگانی که به این نقل و  ن هزینهشد

 .شود انتقاالت مربوط است، نمی

 موجودي انبار صورت اموال 

هایی که صورت اموالشان قابل توجه است؛ ممکن است  در بنگاه
خیلی باال باشد؛ از   های حمل و نقل و کاالی متروکه هزینه

ست سوی دیگر، کوچکی بیش از حد صورت اموال ممکن ا
های تولید  های انبارسازی مجدد و هزینه موجب باال رفتن هزینه

های اموال  هزینه. و افزایش خطر از دست دادن بازار شود
ی حمل و  ی کمبود در موجودی و هزینه عبارتند از؛ هزینه

 .جایی موجودی جابه

ی  شوند که عرضه های کمبود در موجودی زمانی ایجاد می هزینه
ت به پایان رسیده باشد و مشتری محصوالت نهایی شرک

. بخواهد محصولی که دیگر موجود نیست را خریداری نماید
تاخیر در ( 1)های کمبود در موجودی شرکت به  مقدار هزینه

از دست دادن مشتری ( 3)از دست دادن بازار و ( 2)فروش، 
( موجودی احتیاطی انبار)ی انبار  موجودی ذخیره. بستگی دارد

ز افزایش بیش از حد کمبود موجودی، در نظر برای جلوگیری ا
: جایی اموال شرکت عبارتند از های جابه هزینه. گرفته شده است

ی انبارها و مخازن  برای مثال، هزینه)ی فضای انبار  هزینه( 1)

( 2)؛ (شوند ها ذخیره می کاال، جاهایی که اموال شرکت در آن
رفشان ی کاالهای متروکه که به تدریج تاریخ مص هزینه
های استهالک که ناشی از فرسودگی اموال  هزینه( 3)گذرد؛  می

های بیمه  هزینه(  )باشند؛  می( نه استفاده)به دلیل گذشت زمان 
سوزی، سیل و  به دلیل محافظت از اموال در برابر سرقت، آتش

های فرصت پول بنگاه که در صورت اموال  هزینه( 5)غیره؛ و 
 (.1)شوند گنجانده می

ی  های اموال بنگاه و کیفیت خدمات حمل و نقل آن رابطه هزینه
ذکر شد، (  )طور که در بخش  همان(. 1-5شکل )عکس دارند 

متصدی حمل و نقل تعدادی انتخاب عملیاتی پیش رو دارد 
( جایی، فراوانی خدمات و پایایی خدمات برای مثال، سرعت جابه)

هر . نماید یجاد میها در کیفیت خدمات تنوع ا که با استفاده از آن
ها  در تحویل این سفارش( قابلیت اطمینان)چه سرعت و پایایی 

نماید و در  تری را نگهداری می تر باشد، بنگاه اموال کم بیش
 .شود تری را برای این اموال متحمل می ی حمل کم نتیجه هزینه

ی موجودی انبار و سطح کیفیت خدمات حمل و  هزینه( 1-5شکل 
 نقل

 سفارشفرآيند 

ی کاال، فرآیند سفارش فرآیندی است که  از نقطه نظر فرستنده
این فرآیند زمان . شود های مشتریان آماده می طی آن سفارش
را تحت تاثیر قرار ( یا گیرندگان)ها به مشتریان  تحویل محموله

ی خود بر مقدار اموال  زمان تحویل نیز به نوبه. دهد می
های تهیه و  هزینه. گذارد یر میفرستندگان و گیرندگان کاال تاث

های مربوط به  تحویل سفارش برای مثال عبارتند؛ از هزینه
 .های اطالعاتی پردازش مدارک، کنترل اعتبار و مدیریت سامانه

ای برای تهیه و  گونه هزینه ی کاال هیچ که فرستنده در صورتی
شود  تحویل سفارش متحمل نشود، موجودی انبار نگهداری نمی
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سازی  ؛  بلکه دائما به آماده(ظر از موجودی ذخیره انبارقطع ن)
های تهیه و تحویل سفارش در  هزینه. پردازد ها می سفارش

هر چند، . های حمل و نقل و اموال ناچیز است مقایسه با هزینه
ریزی شده در بیشتر مواقع یک  تبعیت از زمان تحویل برنامه

 .ها است عامل حیاتی برای گیرندگان محموله

 انبارداري

فعالیت لجستیک انبارداری یک بنگاه اقتصاد اقتصادی به 
شود که اموال شرکت را در خود جای  مدیریت فضایی گفته می

سازی  انبارها متشکل از انبارهای توزیع و ذخیره.  داده است
انبارهای توزیع؛ کاالهای ارسالی را جمع، مخلوط و . هستند

ی  سازی مورد استفاده ذخیرهانبارهای . نمایند پخش می
هایی قرار دارند که از الگوهای عرضه یا تقاضای فصلی  بنگاه

کند  ها کمک می سازی به این بنگاه انبارهای ذخیره. برخوردارند
های  در فعالیت( افت و خیزهای شدید)تا از نوسانات شدید 

سازی جهت  از انبارهای ذخیره. شان جلوگیری نمایند تولیدی
 .شود سازی محصوالت نیز استفاده می یا مستهلک   زیآماده سا

ی  های مهم لجستیکی که ممکن است فرستنده یکی از تصمیم
کاال با آن مواجه شود، تعیین تعداد و محل انبارها برای کمینه 

های حمل و نقل یک  هزینه. های لجستیک است سازی هزینه
آن، کاهش ی حمل و نقل  بنگاه با افزوده شدن انبارها به شبکه

های حجمی برای سفرهای دوربرد از انبار  ادغام محموله. یابد می
های کم حجم ترابری  ی کاال و فراهم نمودن محموله به گیرنده

برد از انبار به گیرنده کاال، موجب کاهش  سفرهای کوتاه
فرض بر این است که . های حمل و نقل بنگاه خواهد شد هزینه

امیون و واگن قطار های سر پر ک نرخ حمل محموله
های سر خالی  نسبت به نرخ حمل محموله( های حجمی محموله)

 .کمتر است( به ازای هر تن)کامیون و واگن 

های حمل و نقل تحمیل شده بر فرستنده  هزینه( 2-5)در شکل 
. کاال بر حسب تعداد انبارهایی که در اختیار دارد، ارایه شده است

شود  هایی گفته می ه از هزینههای حمل و نقل به آن دست هزینه
ها به  ی کاال در هنگام ارسال محصوالتش از سایت که فرستنده

در ابتدا، با افزایش تعداد انبارهای . شود مشتریان متحمل می
. یابند های حمل و نقل کاهش می فرستنده کاال، هزینه

های حمل و نقل که از نرخ  درآمدهای حاصل از کاهش هزینه
های تولید به انبار  دار از سایت های حجم لهپایین حمل محمو

های حمل و نقل که از  شوند نسبت به افزایش هزینه ناشی می

های سر خالی از انبار به مشتری ناشی  نرخ باالی ارسال محموله
 .شود، بیشتر هستند می

 های حمل و نقل و تعداد فضاهای انبار هزینه( 2-5شکل 

های حمل و نقل  ر، هزینهتعداد انبا X، در (2-5)در شکل 
آن سوی این تعداد انبار، . ی کاال به حداقل رسیده است فرستنده

های حمل و نقل نیز  با افزوده شدن بر تعداد انبارها، هزینه
دار کاهش یافته  های حجم افزایش یافته است، زیرا تعداد محموله

های تولید به انبار  های سرخالی که از سایت و بر تعداد محموله
در این مورد خاص، افزایش . روند، افزوده شده است می

های سرخالی  های حمل و نقل که از تعداد بیشتر محموله هزینه
شود از درآمدهای حاصل از تقلیل هزینه که از تعداد  ناشی می

 .شوند، پیشی گرفته است دار ناشی می های حجم کمتر محموله

 بندي توليد ي زمان برنامه

های زیر را در پی  دی تولید فرستنده کاال سوالبن ی زمان برنامه
چه چیزی تولید شود؟ چقدر تولید شود؟ چه وقت : خواهد داشت

بندی روزانه و تفصیلی  ی زمان ها با برنامه تولید شود؟ این سوال
بندی  ی زمان تر به سطح کلی برنامه سر و کار ندارند، بلکه بیش

های  لید را با سایر فعالیتریز تولید، تو برنامه. پردازند تولید می
برای مثال، مدیریت اموال، انبارداری و حمل و )لجستیک بنگاه 

سازد تا بنگاه مجبور به انبارش اموال نگردد و  هماهنگ می( نقل
 .فضای انبار و خدمات حمل و نقل در هنگام لزوم مهیا باشد

 جايي مواد جابه

محصوالت در  جایی مواد، نقل و انتقال مواد خام و منظور جابه
جا  های جابه سامانه. های تولید و نواحی انبارش است بین سایت

های مکانیکی  سامانه. کننده مواد، مکانیکی یا خودکار هستند
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برای نقل و انتقال مواد خام و محصوالت؛ ترکیبی از تجهیزات 
. دهند جایی مواد و نیروی انسانی را مورد استفاده قرار می جابه
جایی مواد عبارتند از جراثقالهای  تجهیزات جابههایی از  نمونه

برای )ها  های بوکسل و کامیون دار برقی، باالبرها، طناب چنگک
جایی  های خودکار جابه سامانه(. برد نقل و انتقاالت دوربرد و کوتاه

مواد، برای نقل و انتقال مواد خام و محصوالت بنگاه به نیروی 
گاهی اوقات )دانی نیاز ندارند چن( جایی فیزیکی یا جابه)انسانی 

 (.اصال به نیروی انسانی نیازی نیست

 بندي بسته

. خواهند که کاالها سالم به مقصد برسند فرستندگان کاال می
شود که کاالها  بندی صحیح و مناسب کاالها موجب می بسته

ممکن است ناظران دولتی حاالت مختلف . سالم به مقصد برسند
بندی بار در نظر داشته  ای بستهحمل و شرایط خاصی را بر

بندی یک حالت حمل و نقل  ممکن است شرایط بسته. باشند
تفاوت در شرایط . تر باشد نسبت به حالت دیگر محدود کننده

هایی که متصدی حمل و نقل  شود هزینه بندی موجب می بسته
. شود نیز متغیر باشد برای پیروی از این شرایط متحمل می

ی کاال در هنگام انتخاب حالت حمل و نقل،  بنابراین، فرستنده
ی خدمات حمل و نقلی آن حالت را در نظر  نه تنها باید هزینه

بندی را نیز مد  ی پیروی از شرایط بسته بگیرد، بلکه باید هزینه
 .نظر داشته باشد

 موقعيت

محل واحدهای صنعتی و انبارهای یک بنگاه تاثیر مستقیمی 
هر چه . ی کاال دارد موال فرستندهی حمل و نقل و ا روی هزینه

ی میان واحدهای صنعتی و انبارها و فاصله بین انبارها و  فاصله
تر باشد، مسافتی که کاالها باید طی کنند بیشتر  مشتریان بیش

است؛ فرض بر آن است که مشتری تا هنگامی که کاال به 
در نتیجه کاال تا . گیرد دستش نرسد مالکیت آن را بر عهده نمی

ی  مانی که به دست مشتری برسد در صورت اموال فرستندهز
هر چه مسافتی که کاال باید طی نماید . ماند کاال باقی می

تر باشد، مدت زمانی که کاال در صورت اموال  طوالنی
تر خواهد بود، در نتیجه  ی کاال باقی خواهد ماند بیش فرستنده
 .شود تر می ی کاال نیز بیش ی اموال فرستنده هزینه

در واحدهای صنعتی و انبارهایی که در نواحی شهری پرترافیک 
اند، حمل کاال از واحدهای صنعتی به انبارها و از انبارها  واقع شده

کشد، در نتیجه  به مشتری مدت زمان بیشتری طول می

. یابد ی کاال افزایش می های اموال و حمل و نقل فرستنده هزینه
تر مواقع در نزدیکی  ع در بیشدر ایاالت متحده، انبارهای توزی

اند، در نتیجه  های بین ایالتی در مناطق شهری واقع شده بزرگراه
ها  مدت زمان نقل و انتقال کاالها از این انبارها از طریق بزرگراه

 .یابد کاهش می

 ي عرضه مديريت زنجيره

های  سازی فعالیت منظور از مدیریت زنجیره عرضه، یکپارچه
نیم )خام، تولیدکنندگان محصوالت واسطه  کنندگان مواد عرضه
، تولیدکنندگان محصوالت نهایی، انبارها، متصدیان حمل (ساخته

، مشتریان (های متصدیان حمل و نقل یا پایانه)و نقل، بندرها 
ی عرضه است، به  محصوالت نهایی و سایر ذینفعان زنجیره

های سامانه  نحوی که محصوالت و منابع برای کاهش هزینه
ی عرضه  ای و عرضه نیازهای مشتری، در طول زنجیره جیرهزن

ی عرضه در امتداد مدیریت  مدیریت زنجیره. توزیع شوند
در حالی که مدیریت لجستیک . لجستیک بازرگانی قرار دارد

( ی کاالی یا فرستنده)های یک بنگاه  بازرگانی فقط فعالیت
خاص را در خصوص عرضه محصوالت برای مشتریان مدنظر 

های  تر فعالیت ی عرضه بیش دهد، مدیریت زنجیره ار میقر
ی عرضه خاص  های مختلفی که به در طول یک زنجیره بنگاه

پردازند را مورد توجه قرار  به ارایه محصوالت به مشتریان می
 .دهد می

ها است،  های بنگاه ای از فعالیت ی عرضه نه تنها سامانه زنجیره
صورت مستقیم    مواد خام به. درو شمار می بلکه یک شبکه نیز به

یا /به واحدهای صنعتی تولیدکنندگان محصوالت نهایی و
. شود ارسال می( نیم ساخته)تولیدکنندگان محصوالت واسطه 

تولیدکنندگان محصوالت واسطه از مواد خام برای تولید 
کنند، محصوالت واسطه نیز به  محصوالت واسطه استفاده می

حصوالت نهایی مورد استفاده قرار ی خود برای تولید م نوبه
صورت مستقیم به    محصوالت نهایی سپس یا به. گیرند می

رسند یا راهی انبارهای تولیدکنندگان  دست مشتریان می
محصوالت نهایی شده و از آنجا به تدریج برای مشتریان ارسال 

 .شوند می

 ي عرضه شبكه زنجيره

ی زنجیره عرضه ساده ارایه شده  یک شبکه( 3-5)در شکل 
ی  است و در این شبکه محصوالت نهایی از یک تولید کننده

برای مثال، )برای یک مشتری  Aمحصوالت نهایی در کشور 
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متصدیان حمل و . گردد ارسال می Bدر کشور ( فروش یک خرده

ما محصوالت نهایی را یا مستقی Aنقل ریلی و کامیونی کشور 
ها را به انبار برده  کنند، یا ابتدا آن به پایانه دریایی بندر حمل می

 . نمایند و سپس به پایانه دریایی بندر حمل می

 مثالی از یک شبکه زنجیره عرضه( 3-5شکل 

401Fبارفرابر

400Fی کشتی و نماینده 1

به ترتیب مدافع منافع  Aدر کشور  2
و خط ( ی کاال یا فرستنده)ی محصوالت نهایی  تولیدکننده

 Bهایش محصوالت نهایی را به کشور  که کشتی) کشتیرانی
در هنگام حمل و نقل محصوالت نهایی ( نماید منتقل می

ای و  بارفرابر با تولیدکننده، متصدیان حمل و نقل جاده. هستند
پایانه دریایی تبادل ( م مسئول بندرمقا)ی بندر  ریلی و اداره
مقام )ی بندر  ی کشتی با انبار، اداره نماینده. کند اطالعات می
حمل کننده محصوالت   ، پایانه دریایی و کشتی(مسئول بندر

1 Freight Forwarder
2 Ship Agent

های  در پایانه. نماید ، تبادل اطالعات میBنهایی به کشور 

، محصوالت نهایی از کشتی (کشور خارجی) Bدریایی کشور 
گردد،  طور مستقیم برای مشتری ارسال می ه و از آنجا یا بهتخلی

ی متصدیان  شود و سپس از انبار به وسیله یا به انبار فرستاده می
بارفرابر و . رسد ای یا ریلی به دست مشتری می حمل و نقل جاده

به ترتیب مدافع منافع مشتری  Bنماینده کشتی در کشور 
اش محصوالت  ه کشتیک) کشتیرانیو خط ( ی کاال گیرنده)

بارفرابر با . هستند( حمل نموده است Bنهایی را به کشور 
ی بندر  ای و ریلی و اداره مشتری، متصدیان حمل و نقل جاده

. نماید پایانه دریایی تبادل اطالعات می( مقام مسئول بندر)
، پایانه (مقام مسئول بندر)ی بندر  ی کشتی با انبار، اداره نماینده

،  Bدریایی و کشتی حمل کننده محصوالت نهایی به کشور 
 .کند تبادل اطالعات می

 ي عرضه هاي زنجيره فعاليت

های  ی وسیعی از فعالیت ی عرضه با محدوده مدیریت زنجیره
( 2)تولید، ( 1: )ی عرضه سر و کار دارد که عبارتند از زنجیره
404Fاسکاری)توزیع ( 3)خرید، 

404Fالرسن –و اسجات  3

تولید، (. 1  2،  
اسطه به محصوالت نهایی به تبدیل مواد خام و محصوالت و

گیری کششی و  ی عرضه، یا جهت تولید در زنجیره. شود گفته می
ی عرضه فشاری، نیازهای  زنجیره. گیری فشاری دارد یا جهت

که  نماید؛ به بیان دیگر، پیش از آن بینی می مشتریان را پیش
های انجام  بینی مشتریان چیزی سفارش دهند، بر اساس پیش

. شود ای مشتریان، تولید انجام میشده در خصوص تقاض
شوند، موجودی ذخیره انبار  ها از صورت اموال کم می سفارش

مدت . گیرد برای مدیریت تغییرات تقاضا مورد استفاده قرار می
 .زمان انجام سفارش در تولید فشاری به نسبت طوالنی است

ی عرضه کشتی، تولید بر اساس سفارش مشتری آغاز  در زنجیره
در . شوند کاالها طبق سفارش مونتاژ، آماده و ساخته می .شود می

تر است، اما مدت زمان انجام  این حالت، عدم ثبات تقاضا بیش
. تر است ی عرضه فشاری خیلی کوتاه سفارش نسبت به زنجیره
ی عرضه کششی، از ظرفیت منعطف  عالوه بر این، در زنجیره

 .شود برای مدیریت تغییرات تقاضا استفاده می

3 Schary
4 Skjott-Larsen
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403Fهنگام ولید کششی، تولید بهت

در این حالت . شود نیز نامیده می 1
بنگاه اقتصادی، مونتاژ نهایی کاالها را تا زمان دریافت سفارش 

طور معمول  هنگام کشتی به تولید به. اندازد مشتری به تعویق می
شود و موجودی انبار  تر کاال به مشتری می موجب تحویل سریع

404Fشرکت دل. دهد  یتولید کننده را کاهش م

ی  از چنین سامانه 2
که شرکت دل برای یک  به محض این. مند است تولیدی بهره

گیرد؛ با استفاده از قطعات داخل انبار، رایانه را  رایانه سفارش می
. دهد کند و ظرف مدت چند روز تحویل مشتری می مونتاژ می

وتاه تواند ظرف یک مدت زمان تقریبا ک بنابراین، شرکت دل می
 .های سفارشی اقدام کند ت نسببه تولید و تحویل انبوه رایانه

هنگام به کیفیت قطعات خریداری شده و فرآیند مونتاژ  تولید به
های عرضه  ها و زنجیره به همین دلیل، بنگاه. کاال بستگی دارد

نمایند، اغلب از  های تولیدی استفاده می که از چنین سامانه
445Fامعهای مدیریت کیفیت ج روش

کنند تا کیفیت  استفاده می 3
کنندگان را تضمین  تسهیالت تولیدی خود و خدمات عرضه

 .نمایند

خرید کردن عملی است که طی آن یک گروه اقتصادی عمده 
فروش یا خرده فروش کاالیی را برای فروش مجدد خریداری 

کند؛ یا یک بنگاه تولیدی، مواد خام و محصوالت واسطه را  می
خرید . نماید ل به محصوالت نهایی خریداری میبرای تبدی

ی  های تدارکاتی مهم در مدیریت زنجیره کردن یکی از فعالیت
کنندگان با مواد خام و  عرضه است، زیرا مشکالتی که عرضه

محصوالت واسطه دارند ممکن است اثری منفی روی کمیت، 
کیفیت و قیمت محصوالت نهایی که در اختیار مشتریان قرار 

 . یرد، داشته باشندگ می

ی آن بنگاه  مدیریت عرضه کننده ابزاری است که به وسیله
را مجبور کند ( فروشندگان)خریدار قادر است عرضه کنندگان 
یکی از عوامل مهم در . که با تقاضاهایش موافقت نمایند

تعیین توان و ظرفیت )کننده، ارزیابی آن است   مدیریت عرضه
ای  ان موجود به صورت دورهکنندگ ؛ عرضه(کنندگان عرضه

کنندگان احتمالی برای خریدهای آتی  شوند و عرضه ارزیابی می
کنندگان کم  به مرور زمان، عرضه. گیرند مورد ارزیابی قرار می

. شود تر می کنندگان برتر محکم کار حذف شده و روابط با عرضه
کنندگان  های خریدار با خریدهای بزرگتر از عرضه بنگاه

1 Just in-time production
2 Dell
3 Total Quality Management (T.Q.M)

تر  ه، سود خواهند برد؛ به بیان دیگر، خرید احجام بزرگماند باقی
شود که خریدار بابت  ای می از هر فروشنده موجب کاهش هزینه

کنندگان برتر  عالوه بر این، از عرضه. نماید هر واحد پرداخت می
برای مثال، تحویل سفارش در )رود که خدمات بهتری  انتظار می

ن مشارکت راهبردی به نفع ای. ارایه دهند( تر مدت زمان کوتاه
های طوالنی  برای مثال، فروش)کنندگان نیز خواهد بود  عرضه

 (.مدت و بزرگ

توان  کننده داشته باشد؟ می یک بنگاه اقتصادی باید چند عرضه
تری میان یک بنگاه تولیدی و یک یا چند  روابط نزدیک

هر چند، اگر بنگاه تولیدی فقط بر . کننده به وجود آورد عرضه
کننده تکیه نماید، همیشه این خطر وجود خواهد  ک عرضهی

کننده بتواند نیازهایش را مرتفع سازد؛ برای  داشت که عرضه
ی کافی مواد خام فراهم نماید،  مثال، ممکن است نتواند به اندازه

تواند افزایش قابل توجه در حجم  در نتیجه بنگاه نیز نمی
 .های مشتریان را تقبل نماید سفارش

توزیع، شامل مدیریت جریان محصوالت نهایی از تولیدکننده به 
ی محصوالت  کننده های تولید باید میان بنگاه. مشتری است

کنندگان خدمات لجستیک  ها و عرضه نهایی، مشتریان آن
برای مثال، متصدیان حمل و نقل و شرکتهای )مختلف 
ریزی وجود داشته باشد تا  همکاری و برنامه( انبارداری

حصوالت نهایی به مقدار صحیح و در زمان مناسب در مقصد م
 .صحیح تحویل داده شوند

های عرضه محصوالت به موقع، خدمات حمل و نقل  در زنجیره
ممکن است از حاالت . باشند از اهمیت حیاتی برخوردار می
تصمیمات مربوط به انتقاالت . مختلف حمل و نقل استفاده شود
ی میان نرخ حاالت مختلف  بطهحاالت حمل و نقل برحسب را

برای مثال، سرعت حرکت )ها  حمل و نقل و کیفیت خدمات آن
 .گردند اتخاذ می( پایایی فراوانی خدمات

 ي عرضه يكپارچگي زنجيره

های  ی عرضه منافع شرکت زمانی که بعضی از شرکتهای زنجیره
ای  های سیستم زنجیره دیگر زنجیره را نادیده بگیرند، هزینه

که این موجب باال رفتن قیمت محصوالت )خواهد یافت  افزایش
شود؛ در نتیجه مقدار تقاضا برای محصوالت نهایی  نهایی می
تر خواهد  ی عرضه پایین و سطح خدمات زنجیره( یابد کاهش می

برای مثال، به دلیل طوالنی شدن مدت انتظار برای )آمد 
ت تر شدن سفرها، سطح خدما عملیات حمل و نقل و طوالنی
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ی عرضه رفتار الزم و ملزوم میان  زنجیره(. پایین خواهد آمد
در صورت عدم . نماید شرکتهای به هم وابسته را بازشناسی می

تشخیص چنین رفتاری، ممکن است شرکتها فعالیتهایشان دو 
به غیر از )ای نمودن و نتوانند به سرعت به تغییرات  نسخه

 .واکنش نشان دهند( تغییرات قیمتی

ی راه حل برای مشکالت دو نسخه  عرضه زمان ارائه زنجیره
دهی میان شرکتهای به هم وابسته را اعالم  سازی و پاسخ

ی عرضه زمانی یکپارچه خواهد شد که  زنجیره. خواهد نمود
ی عرضه را به عنوان  شرکتهای به هم وابسته مدیریت زنجیره

ه در ریزی استراتژیک ک های برنامه بخش نقلیه ناپذیر از پروسه
گردد، به  آن اهدافشان به طور مشترک تعیین و تبیین می

سرانجام، شرکتها در کنار یکدیگر به فعالیت . رسمیت بشناسند
پردازند تا با تعیین مقدار خرید، دسترسی پذیری محصول،  می

سطح خدمات، مدت زمان انجام سفارش، مقدار محصوالت و 
های  ر یک از حلقهپشتیبانی فنی و پشتیبانی کاالی بهینه در ه

ی عرضه را به حداکثر  ی عرضه، سود کلی زنجیره زنجیره
444Fویسنر)برسانند 

 (. 5:1  2و دیگران،  1

ی عرضه دستیابی به مزایای رقابی پایا  هدف از مدیریت زنجیره
444Fلی)ی عرضه است  سازی برای اعضای زنجیره از طریق ارزش

2 ،
مشکالتی مواجه خواهیم هر چند، در انجام این مهم با (.    2
ی عرضه انجام  اقداماتی که در یک قسمت از زنجیره. بود
های دیگر را تحت تاثیر  شود ممکن است اقدامات قسمت می

قرار دهد، بنابر این برای مدیران زنجیره عرضه مشکل خواهد 
ی عرضه  ی علت و معلولی اقدامات خود در زنجیره بود که رابطه

. ی عرضه را بهینه سازند زنجیره را تشخیص دهند و سیستم
ی عرضه با  گذشته از این، ممکن است اهداف اعضای زنجیره

ی عرضه به مرور زمان  یکدیگر در تضاد باشد و روابط زنجیره
عالوه بر این، ممکن است اعضای زنجیره مایل باشند . تغییر کند

ی  سازی زنجیره های خود را جهت یکپارچه اطالعات و فناوری
عالوه بر این، ممکن است یک شرکت در . تقسیم نمایندعرضه، 

 .ی عرضه عضو باشد بیش از یک زنجیره

 تقاضاي حمل و نقل از سوي فرستندگان كاال

تقاضای حمل و نقل از سوی فرستندگان کاال یک تقاضای 
ی دستیابی به هدف است،  حمل و نقل وسیله. مشتق شده است

1 Wisner
2 Li

ان حمل و نقل تقاضای نه خود هدف؛ به عبارت دیگر، فرستندگ
حمل و نقل نخواهند داشت مگر آنکه برای کاالیی که باید 

حمل و نقل برای . حمل شود، تقاضا وجود داشته باشد
ی  استفاده( 1آفریند، زیرا موجب ایجاد  فرستندگان کاال ارزش می

تواند مورد  به عبارت دیگر، حمل کاال به محلی که می) فیزیکی 
به عبارت دیگر، کاال )استفاده از زمان ( 2و  (استفاده قرار بگیرد

دو . شود می( رسد درست به موقع جهت مصرف به مقصد می
طرف معامله باید جهت انجام سرویس حمل و نقل بار به توافق 

فرستنده کاال باید مایل به ارسال کاال باشد، متصدی )برسند 
در نتیجه، (. حمل و نقل نیز باید راضی به حمل کاال باشد

با دو  Bی  به نقطه Aی  ی کاال جهت ارسال بار از نقطه فرستنده
را ( نرخی)ای  ی کاال هزینه فرستنده. نوع هزینه مواجه خواهد شد

عالوه . نماید جهت حمل بار به متصدی حمل و نقل پرداخت می
شود  ای که حمل می ای را جهت خود محموله بر این بایر هزینه

، محموله را در تملک خویش در ی کاال اگر فرستنده. بپردازد
آورد، مادامی که محموله در حال ترانزیت است ناچار است 

های نگهداری اموال  برای مثال هزینه)های لجستیک  هزینه
ی  ای استهالک و هزینه های کاالی متروکه، هزینه نظیر هزینه

های  های لجستیک نمایانگر هزینه این هزینه. را بپردازد( بیمه
مجموع . ی کاال جهت سفر باربری هستند تندهلجستیک فرس

ی کلی  های لجستیک برابر است با هزینه ها  و هزینه این نرخ
 .شود ی کاال در سفر باربری متحمل می که فرستنده

های اموال را در  های لجستیک فقط هزینه وفتی که هزینه
ی اموال  ی لجستیک یک سفر باربری، هزینه برگیرند، هزینه

ی  هزینه(. 3  5:1 1تال، )شوند  کاال نیز نامیده میی  فرستنده
اموال در یک سفر باربری به سطح انتصابهای عملیاتی متصدی 

. و ارزش محموله بستگی خواهد داشت(  بخش )حمل و نقل 
ی  ی اموال فرستنده هر چه کیفیت خدمات باالتر باشد، هزینه

، هر چه برای مثال. تر خواهد بود کاال در سفر باربری پایین
سرعت حرکت متصدی حمل و نقل بیشتر باشد، محموله مدت 

ی اموال  زمان کمتری در ترانزیت خواهد بود و در نتیجه هزینه
هر چه . ی کاال کمتر خواهد بود در حال ترانزیت برای فرستنده

سرویس متصدی حمل و نقل قابل اعتمادتر باشد و بار کمتر در 
ی کاال مقدار  د، فرستندهمعرض آسیب دیدگی قرار داشته باش

ی  کمتری اموال را نگهداری خواهد نمود و در نتیجه هزینه
ی اموال در  ارزش محموله بر هزینه. تر خواهد بود اموال آن پایین

های اموال نظیر  سفر باربری تاثیر خواهد گذاشت، زیرا هزینه
ی بیمه با ارزش محموله در  ی استهالک اموال و هزینه هزینه
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باشند؛ به عبارت دیگر، هر چه ارزش محموله  مستقیم میارتباط 
ی اموال در سفر باربری باالتر خواهد بود  بیشتر باشد، هزینه

 (.ها ثابت خواهند بود بقیه هزینه)

سفر باربری در ( Pfs-Pr+Pi)ی کل  ، هزینه -5در شکل 

نمایانگر نرخ  Pr. )محور عمودی به نمایش گذاشته شده است

ی  ی اموال فرستنده نمایانگر هزینه Piل و متصدی حمل و نق
ی تعداد  محور افقی نشان دهنده(. کاال در سفر باربری است

ی زمانی  در یک بازه Bبه مقصد  Aسفرهای باربری از مبداء 
به منظور سادگی بیشتر، فرض بر آن است که . مشخص است

ی کاال در تمام سفرهای باربری به حمل و نقل  فرستنده
ی  منحنی تقاضای مشتق شده. پردازد همگن می ای محموله

ای است  نمایانگر تعداد سفرهای باربری( Dfs)ی کاال  فرستنده
. نماید های کل مختلف تقاضا می ی کاال به قیمت که فرستنده

تر باشد، تعداد سفرهای باربری مورد  هر چه قیمت کل پایین

، P*fsدر قیمت کامل . تقاضا بیشتر خواهد بود و بالعکس

سفر باربری  Q*fsی کاال  ، فرستندهQ*fsی کاال  فرستنده
 .تقاضا خواهد نمود

ی کاال برای خدمات حمل و نقل در  تقاضای فرستنده - -5شکل 
 های کامل قیمت

متصدی حمل و نقل معموال جهت ارتقاء کیفیت خدمات خود با 
شود و در نتیجه نرخ خدماتش را  های بیشتری مواجه می هزینه

) ی کاال   ی اموال فرستنده البته، اگر کاهش هزینه. برد باالتر می
بیش از افزایش نرخ باربری ( ی بهبود کیفیت خدمات در نتیجه

ی کاال تمام خواهد  ع فرستندهباشد، قیمت کل سفر باربری به نف
تر خواهد  ی کاال پایین قیمت کل سفر باربری برای فرستنده)شد 
این توضیحی است بر این امر که چرا ممکن است یک (. بود

ی کاال متصدی حمل و نقل که قیمت و کیفیت  فرستنده

خدماتش باالتر است را به متصدی حمل و نقل که قیمت و 
 .است را ترجیح دهدتر  کیفیت خدماتش پایین

توان تقاضا برای سفر باربری را به طور  می 5-5به کمک شکل 
محورهای افقی سمت راست . تر مورد بررسی قرار داد دقیق

در محور افقی سمت . شبیه یکدیگر است 5-5و   -5شکل 
. ارائه شده است( بر حسب ساعت)چپ زمان تحویل محموله 

ار کردن محموله در ی زمانی میان سو زمان تحویل به وقفه

ی  هزینه. گردد اطالق می Bو تحویل آن در مقصد  Aمبداء 
ضرب  ی کاال در هر سفر برابر است با حاصل اموال فرستنده

های اموال در حال ترانزیت در هر واحد از زمان تحویل  هزینه

در . Pi=Ci*T؛ به عبارت دیگر (T)و زمان تحویل ( C1ز)

روی  Riنرخ هر سفر باربری  و Piی اموال  ، هزینه5-5شکل 
جمع عمودی این دو قیمت . اند یک محور عمودی رسم شده

 Psf.Pr+Piبرابر است با قیمت کل هر سفر یا به عبارت دیگر، 
 (.ذکر شده است  -5همانطور که در شکل )

قیمت کامل، زمان تحویل و تقاضای حمل و نقل  -5-5شکل 
 ی کاال فرستنده

ساعت  OAل در یک سفر باربری فرض کنید که زمان تحوی

اگر زمان تحویل به . Ciبرابر است با  AP*iشیب خط . است

QA  افزایش یابد وCi  ثابت بماند، تغییری موازی با سمت چپ

AP*I ( به عبارت دیگرA'P'i ) رخ خواهد داد، در نتیجه

به  P*fsاز )و قیمت کل ( P'iبه  P*iاز  )ی اموال سفر  هزینه

P'fs )ی اموال در حال ترانزیت  اگر هزینه. اهد یافتافزایش خو

Ci بهC"i  افزایش یابد و زمان تحویلOA'  ،باقی بماند

 P'fsو قیمت کل سفر و از  P"iبه  P'iی اموال سفر از  هزینه

ها به متصدیان  اگر این قیمت. افزایش خواهد یافت P"fsبه 
بر خالف تغییرات قیمت )حمل و نقل مختلف مربوط باشد 
ی کاال متصدی  ، فرستنده(مربوط به یک متصدی حمل و نقل
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تر است را به متصدی حمل و  حمل و نقلی که قیمت کلش پایین
 .نقل که قیمت کاهش باالتر است، ترجیح خواهد داد

 ي كاال در بندر ستندهتقاضاي فر

ی کاال یا  ی کاال، فرستنده برای ارائه خدمات بندری به فرستنده
ی بار در بندر باشد، بندر نیز باید  اش باید راضی به ارائه نماینده

در این صورت، دو نوع . ی خدمات به این بار باشد مایل به ارائه
 ی پولی هزینه. هزینه برای خدمات بندری وجود خواهد دشات

ی زمانی  اش باید بپردازد و هزینه ی کاال یا نماینده که فرستنده
قیمت پولی (.    2تالی، )شود  ی کاال متحمل می که فرستنده

گردد که توسط بندر برای  ای اطالق می خدمات به قیمت پولی
. گردد دریافت می( برای هر واحد از خدمات)ی خدمات  ارائه

گردد که  ای اطالق می زمانیی  ی زمانی خدمات به هزینه هزینه
ی کاال  بار در مدت زمان عرضه خدمات بندری برای فرستنده

توان با ضرب ارزش بار یا  ی زمانی را می هزینه. گردد متحمل می
ی زمانی هر واحد زمان در بندر در مدت زمانی که بار  هزینه

ی کاال است، محاسبه  ی خدمات بندری به فرستنده منتظر ارائه
 .گردد می

ی اموال است که  های زمانی بار هزینه یک نمونه از هزینه
یک نمونه از . گردد مادامی که بار در بندر است، ایجاد می

ی  ی کاال، هزینه های ارائه خدمات بندری به فرستنده هزینه
 .ی کاال است تخلیه و بارگیری یک کانتینر از بار فرستنده

مات بندری فقط از ی کاال برای خد تقاضای فرستنده 2در بخش 
ی پولی خدمات بندری مورد بحث قرار گرفت  نظر هزینه نقطه

ی کاال برای  تقاضای فرستنده(. 2-2رجود شود به شکل )
  -5نظر قیمت کل این خدمات در شکل  خدمات بندری از نقطه

در اینجا قیمت کل برابر است با مجموع . ارائه شده است
ی کاال برای خدمات  ندهی زمان فرست ی پولی و هزینه هزینه
ی  ی کاال برای خدمات بندری به وسیله تقاضای فرستنده. بندری

در . به نمایش گذاشته شده است Dfshمنحنی تقاضای 
تر، فرستندگان کاال خدمات بندری بیشتری و  های پایین قیمت

نمایند، در سایر  های باالتر خدمات کمتری را تقاضا می در قیمت
قیمت کل برابر است با . استمواقع وضعیت ثابت 

Pfsh=Psh+Ptsh ؛ که در این جاPsh ی پول بندر  هزینه

 Ptshجهت عرضه خدمات بندری برای فرستندگان کاال و 
ای است که در هنگام عرضه خدمات بندری بر  ی زمانی هزینه

 .گردد ی کاال اعمال می بار فرستنده

دری در ی کاال برای خدمات بن تقاضای فرستنده - -5شکل 
 های کامل قیمت

 انتخاب بندر و فرستندگان كاال

انتخاب بندر از سوی فرستندگان کاال تحت تاثیر عواملی نظیر 
بندی  ی زمان های بندر و برنامه های پولی بندر، ویژگی هزینه
فرض بر . نماید، قرار دارد هایی که در آن بندر توقف می کشتی

ل بار در بین بندرها نرخ حمل و نق کشتیرانیآن است که خطوط 
هر چه (.  بخش )نمایند  را به صورت بندر به بندر تعیین می

کند  ی کاال اعمال می ای که بندر به فرستنده های پولی هزینه
ی کاال آن بندر را انتخاب  باالتر باشد، احتمال اینکه فرستنده

ای که در بندر بر  های پولی هزینه. نماید بیشتر خواهد بود
های بندر و  شود تحت تاثیر ویژگی کاال اعمال میی  فرستنده
 .بندی کشتی قرار دارد ی زمان برنامه

گردد که  هایی اطالق می های بندر به آن دسته از ویژگی ویژگی
ی کاال از  احتماال نقش مهمی در انتخاب بندری که فرستنده

این . نمایند پردازد، ایفاء می طریق آن به صادرات بار می
هر چه )ی میان مبداء بار هر بندر  فاصله( 1: ارتند ازها عب ویژگی

ی لجستیک مورد انتظار  این فاصله بیشتر باشد و در نتیجه هزینه
برای سفر باربری باالتر باشد، احتمال انتخاب بندر کمتر خواهد 

هر چه )ی اقیانوس یا آبی بندر تا بندر مقصد بار  فاصله( 2؛ (بود
ی لجستیک مورد انتظار برای  نهاین فاصله بیشتر باشد و هزی

؛ (تر خواهد بود سفر باربری باالتر باشد، احتمال انتخاب بندر کم
هر چه این مدت )ماند  مدت زمانی که بار در بندر باقی می( 3و 

زمان بیشتر باشد و در نتیجه مدت زمان انتظار بار در بندر بیشتر 
این،  بنابر(. باشد، احتمال انتخاب بندر کمتر خواهد بود
کنند که هم به  فرستندگان کاال معموال بندرهایی را انتخاب می

 .مبداء و هم به مقصد بار نزدیک باشند

بندی کشتی به آن دسته از  ی زمان های برنامه ویژگی
گردد که احتماال نقش مهمی در انتخاب  هایی اطالق می ویژگی
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شود، ایفاء  بندری که در آن بار صادراتی بر کشتی سوار می
ها  فراوانی توقف کشتی( 1: ها عبارتند از نمایند، این ویژگی می
ی زمانی  ها بیشتر باشد و هزینه هر چه فراوانی توقف کشتی)

مورد انتظار در بندر کمتر باشد، احتمال انتخاب بندر بیشتر 
هایی که در  صدی که به کشتیتعداد بندرهای مق( 2؛ (خواهد بود

هر چه )کنند  دهی می نمایند، سرویس بندر توقف می
پذیری مکانی بندر بیشتر باشد، احتمال انتخاب بندر  دسترسی

ی زمان بندری  موقعیتی که یک بندر در برنامه( بیشتر خواهد بود
ی معینی از بندرها برخورداری باشد نیز  یک کشتی در محدوده

. باشد کشتی می –بندی  ی زمان ی مهم برنامهها یکی از ویژگی
ای  باری که راهی منطقه)ی کاالی صاحب اختیار  یک فرستنده

باشد یا در منطقه فراساحلی یک  است که از بندر برخوردار نمی
تواند با ارسال بار خود از طریق آخرین  می( بندر واقع نشده است

زمان  ی بندری خاص، مدت بندر توقف کشتی در یک محدوده
 .ترانزیت کشتی را کاهش دهد

تصمیمات مربوط به انتخاب بندر برای کاالهای وارداتی نیز 
شبیه تصمیمات مربوط به کاالهای صادراتی است، به جزء در 

وارد کنندگان نسبت به صادر کنندگان . مورد فضای انبارش
برای انتخاب بندرهایی که از انبارهای توزیع نزدیک برخوردار 

 .باشند ، از اولویت بیشتری برخوردار میباشند می

 هاي عرضه انتخاب بندر و زنجيره

یا مسافر افزایش /اند که ظرفیت بار و از قدیم بندرها سعی داشته
دهی کنند، در نتیجه  دهند تا بتوانند به کاربرانشان سرویس

بعنوان مثال، )ارزیابی عملکرد بندر بر اساس ظرفیت بندرها 
امروزه، پر واضح است . شود انجام می (برحسب ظرفیت خدمات

های مهمی در  حلقه( به خصوص بندرهای کانتینری)که بندرها 
بندرهای کانتینری در این نقش، بخشی . ی عرضه هستند زنجیره

های  هایی هستند که با هماهنگی ساختن فعالیت از گروه سازمان
 .افزایند های عرضه بر ارزش مصرف کنندگان نهایی می زنجیره

در یک محیط رقابی، بندرها نه تنها بر سر موقعیت و کارآیی 
ها  پردازند، بلکه بر سر این حقیقت که آن عملیاتی به رقابت می

اند، به  های عرضه فرستندگان  کاال گنجانده شده در زنجیره
448Fرابینسون)پردازند  رقابت می

برای مثال، یک شرکت (. 2  2، 1

بگیرید که در نظر دارد باری را را در نظر  Xصادراتی در کشور 

شرکت . ارسال نماید Yبه یک شرکت وارداتی در کشور 

1 Rabinson

 Cو  A ،Bتواند بار را از طریق سه بندر  می Xصادراتی در کشور 
انتقال دهد و سپس بار را از این بندر به  Yدر کشور  Dبه بندر 

شرکت صادراتی (.  -5شکل )شرکت وارداتی حمل نماید 
برای مثال، )ا و متصدیان حمل و نقل داخلی تواند مسیره می

دهند؛  که این سه بندر را به هم ارتباط می( کامیون و ریل
ای که هر کدام از این بندرها را به بندر وارداتی  کشتیرانیخطوط 

D  در کشورY دهند؛ و مسیرها و متصدیان حمل و  ارتباط می
دهند  باط مینقل داخلی که بندر وارداتی را به شرکت وارداتی ارت

ی عرضه احتمالی به  در نتیجه تعدادی زنجیره)را انتخاب کند 
 .نماید ها عبور می آورد که بار از آن وجود می

 ی کاال های عرضه فرستنده زنجیره - -5شکل 

ی کاال یا  ی عرضهی که فرستنده ممکن است زنجیره
برای مثال، بار فرابر و عرضه )کند  اش انتخاب می نماینده
ی عرضهی  آن زنجیره( ی خدمات لجستیک شخص ثالث  کننده

ی حمل  ینهمثال، هز برای)ی لجستیک  باشد که کمترین هزینه
عالوه بر این . نماید ها تحمیل می را بر محموله( و نقل و اموال

ی عرضه منتخب مزایای رقابی بیشتری را  ممکن است زنجیره
تنها از لحاظ پایین  ی کاال به ارمغان بیاورد، نه برای فرستنده
های لجستیک، بلکه حتی از لحاظ باال بردن قیمت  آمدن هزینه

ی کاال جهت تمایز  برای مثال، تعویض امتیاز به فرستنده)بازار 
قائل شدن میان خود و رقبایش و در نتیجه افزایش مقدار فروش 

ارتقاء عملکردهای (. موجب دستیابی به مزایای رقابی خواهد شد
ی عرضه نیز موجب مزایای  کاال در مدیریت زنجیره ی فرستنده

برای مثال، مزایایی که از مزایای ایجاد )مشتق شده خواهد شد 
 (.شوند شده برای فرستندگان کاال مشتق می

های  انتخاب بندر نیز انتخابی مشتق شده از انتخاب زنجیره
عرضه توسط فرستندگان کاال، نمایندگان فرستندگان کاال، 

441Fماکاال)و دیگران است  یرانیکشتخطوط 

440Fو سامون 2

3 ،2    .)
برای مثال، فرستندگان کاال و )های زیادی  یعنی، اگر گروه

گیری در خصوص انتخاب  در تصمیم( کشتیرانیخطوط 

2 Magala
Sammons 3
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ی یک بندر باشد دخالت  ی عرضهی که در برگیرنده زنجیره
 ی داشته باشند، انتخاب بندر به معنای انتخاب بندر زنجیره

عرضه خواهد بود، درست بر خالف انتخاب بندر فرستنده کاال 
 (. بخش ) کشتیرانییا انتخاب بندر خط 

های عرضه  توانند از طریق زیر بر ا رزش زنجیره بندرها می
تبادل اطالعات با شرکای باالدستی و پایین دستی ( 1: بیافزایند
کای ریزی طوالنی مدت با شر انجام برنامه( 2ی عرضه؛  زنجیره
، متصدیان حمل کشتیرانیبرای مثال، خطوط )ی عرضه  زنجیره

ایجاد انعطاف جهت ایجاد ( 3و نقل داخلی و فرستندگان کاال؛ 
اندازی  برای مثال، راه)تغییر در نیازهای کاربران بندر 

ریزی و سازماندهی  برنامه(  ؛ و (های مناسب جدید سرویس
و عملکرد کلی اقداماتی که فراتر از حد و حدودشان است 

444Fپانائیدز)بخشد  ی عرضه را بهبود می زنجیره

444Fو سانگ 1

2 ،2    )
 .ی ناشی از فشار تقاضا دخالت دارند و شرکتهایی که در زنجیره

های بندری ارزش کاهنده و ناکارآمدی بندر  در برابر فعالیت
ریزی بندری فقط بر اساس  اگر برنامه". تحمل چندانی ندارند

که پایه و اساس اقدامات )باربری یا تناژ بار انجام شود احجام 
ای خواهد بود  ریزی تر از برنامه احتماال خیلی ناپسنده( فعلی است

ای و روش تجارت  که بر اساس درک پویایی ساختارهای زنجیره
های عرضه بندری  ی قطعات در زنجیره های سازنده شرکت

 (.   11:2رابینسون، ) "گیرد صورت می

 ي عرضه يت كشتيراني زنجيرهظرف

ارائه شده   -5ی عرضه که در شکل  زنجیره کشتیرانیظرفیت 
بندر به بندر زنجیره  کشتیرانیتوان بر حسب ظرفیت  است را می
در حمل (.    2استاف، )شبکه توضیح داد  کشتیرانیو ظرفیت 

بندر به بندر یک زنجیره خاص برابر  کشتیرانیکانتینرها، ظرفیت 

که فرستندگان کاال ( TEU)حداکثر تعداد کانتینری است با 
ی زمانی مشخص از بندر صادر کننده به  توانند در یک بازه می

این ظرفیت برحسب تعداد و . بندر وارد کننده ارسال نمایند
های کانتینربری که در بندر صادر کننده توقف  ی کشتی اندازه
ن تخلیه و های کانتینربر و مدت زما نمایند، سرعت کشتی می

 .گردد بارگیری و برگشت در بندرهای صادر کننده، تعیین می

1 Panayides
2 Song

ی خاص برابر است با  ای یک زنجیره شبکه کشتیرانیظرفیت 

توانند  که فرستندگان کاال می( TEU)حداکثر تعداد کانتینرهایی 
های صادر کننده خود به  ی زمانی مشخص از سایت در یک بازه

این . در زنجیره ارسال نمایندهای گیرندگان کاالیشان  سایت
ی زنجیره که کوچکترین ظرفیت  ظرفیت به آخرین گره یا حلقه

ی  ی یک زنجیره های شبکه حلقه. شود است، ختم می کشتیرانی
ها عبارتند از حلقه بندر  این حلقه. ارائه شده است  -5در شکل 

 ی ، حلقه(Bبه بندر  Aبرای مثال، از بندر ( )ارتباط آبی)به بندر 

و  Aبرای مثال سایت صادرکننده به بندر )داخلی صادر کننده 
به سایت وارد  Dبرای مثال، بندر )ی داخلی وارد کننده  حلقه

 Aبرای مثال، بندرهای )های زنجیره هستند  بندرها گره(. کننده
ها و بندرهای زنجیره  اگر جریان کانتینرهایی که از حلقه(. Dو 

توان نتیجه گرفت که این  می کنند ناکارآمد باشد، عبور می
ی زنجیره کمتر  شبکه کشتیرانیجریان کانتینری از ظرفیت 

ی خاص بر  ی یک زنجیره شبکه کشتیرانیظرفیت . خواهد بود
ی  بندر به بندر زنجیره، تعداد و اندازه کشتیرانیحسب ظرفیت 

متصدیان حمل و نقل داخلی مورد استفاده در شبکه، سرعت این 
ها  نقل و زمان تخلیه و بارگیری و بازگشت آن متصدیان حمل و
 .کننده و واردکننده، تعیین خواهد شد در بندرهای صادر

 خالصه مطلب

های حمل و نقلی که در هنگام  فرستندگان کاال عالوه بر هزینه
های لجستیک  شوند با هزینه حمل بارهایشان متحمل می

اموال و ی  برای مثال هزینه)مختلفی نیز مواجه خواهند شد 
سازی  مدیریت لجستیک بازرگانی به مدیریت یکپارچه(. انبارداری
مدیریت . گردد های لجستیک یک شرکت اطالق می فعالیت
ی عرضه با بررسی تصمیمات شرکتهای دیگر در  زنجیره

های یک شرکت خاص و مفهوم مدیریت  خصوص فعالیت
منظور از مدیریت . بخشد لجستیک بازرگانی را توسعه می

ی کامل حمل و نقل کاال و  ی عرضه، مدیریت پروسه جیرهزن
های تولید شرکت و حمل و نقل محصوالت  مواد خام به سایت
ی عرضه  زنجیره. ها به مشتریان نهایی است شرکت از این سایت

هدف از مدیریت . هم یک شبکه است و هم یک سیستم
ی عرضه از طریق  ی عرضه این است که زنجیره زنجیره
 .زی برای اعضایش به مزایای رقابی پایا دست یابدسا ارزش

شود  ی کاال در سفر باربری با دو نوع هزینه مواجه می فرستنده
ای که برای حمل محموله به متصدی حمل و نقل  هزینه)

ی لجستیکی که به خود محموله  شود و هزینه پرداخت می
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آید که  ی دوم به این دلیل بوجود می هزینه(. شود مربوط می
ی کاال مادامی که محموله در ترانزیت است با  فرستنده
مواجه ( های حمل اموال برای مثال، هزینه)های لجستیک  هزینه
ی کاال جهت برخورداری از خدمات بندری نیز  فرستنده. شود می

ای که جهت عرضه  هزینه)شود  با دو نوع هزینه مواجه می
ی مربوط به خود ی زمان شود و هزینه خدمات به بندر پرداخته می

 (.محموله مادامی که در بندر است

نمایند تحت تاثیر عوامل  بندری که فرستندگان کاال انتخاب می
های  های بندر، ویژگی های پولی بندری، ویژگی نظیر هزینه

هایی که در یک بندر توقف  بندی کشتی ی زمان کشتی به برنامه
، بندرها نه در یک محیط رقابی. نمایند، قرار خواهد داشت می

پردازند،  تنها بر اساس موقعیت و کارآیی عملیاتی به رقابت می
های عرضه فرستندگان  بلکه برحسب این حقیقت که در زنجیره

ی عرضه  زنجیره. پردازند اند نیز به رقابت می کاال گنجانده شده
ای باشد که  ی کاال ممکن است آن زنجیره منتخب یک فرستنده

لجستیک ممکن برخوردار بوه و در عین های  از حداقل هزینه
در صورتی . دهد ی کاال را افزایش می حال قیمت بازار فرستنده
ی عرضه باشد، انتخاب  ی انتخاب زنجیره که انتخاب بندر نتیجه

ظرفیت . ی عرضه خواهد بود بندر به معنای انتخاب بندر زنجیره
ی عرضه که در برگیرنده یک بندر است را  زنجیره کشتیرانی

بندر به بندر آن زنجیره و  کشتیرانیتوان برحسب ظرفیت  می
 .شبکه توضیح داد کشتیرانیظرفیت 

 نكات

رود، نرخ  ای که اغلب برای تعیین این هزینه به کار می نرخ بهره
ی  ای است که شرکت هنگام وام گرفتن از یک موسسه بهره

 .خواهد نمود مالی پرداخت
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