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چکیده
مدت زمان کوتاهی است که راهبردهای مدیریت زنجیره تامین یا  SCMدر صنعت حمل و نقل
دریائی استفاده می شود .آنها مفاهیم سنتی سفرهای منظم و نامنظم ( )TRUMPرا تغییر داده اند که
تنها محدود به حمل کاالها می شوند .گذار به این مفهوم چندان ساده بنظر نمی رسد زیرا بازارهای
دریائی دارای ویژگیهای خاص به خود می باشند .اخیراْ تمایل شرکت های حمل و نقل و کشتیرانی به
قیمت گذاری در محدوده حمل و نقل بیشتر شده است که عمدتاْ با کاهش بهای تمام شده سفر
کشتی ها در ازای عدم وابستگی مستقیم به زنجیره تامین همراه بوده است .برخی از شرکت های
کشتیرانی بخشی از زنجیره تامین هستند و حتی از ارتباط چندانی با راهبردهای شرکای زنجیره تامین
خود برخوردار نیستند .در این مقاله برخی از شرایط پیش روی شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل
دریائی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است .در انتها نیز راه حل هایی بمنظور ادغام شرکت های دریائی
در سازمان های بین المللی ارائه شده که مستلزم ایجاد زنجیره های تامین دریائی است.

واژگان کلیدی :حمل و نقل دریائی ،کشتی ،بهای تمام شده ،لجستیک(پشتیبانی) ،زنجیره تامین دریائی
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مقدمه
در هر کشووری وووود یوک سیسوتم حمول و نقول کارآمود و مووصر شورط اصولی و وامن رشود و توسوعه اقت وادی
آن کشوور محسوووی مووی شوود .وابجووائی بووار و مسووافر و گوردن آزادانووه و روان اقووالم و کاالهوای تجوواری ،عن ووری حیوواتی
در یک وامعه پیشرفته است .بوا ادغوام بازارهوای وهوانی ،رشود اقت وادی و سوتو بواالتر درآمود ،حمول و نقول تبودیل بوه
یووک صوونعت بسوویار مهووم در عرصووه اقت ووادی شووده اسووت کووه تنهووا بووا رشوود و شو وفائی کمووی و کیفووی آن کشووور قابوول
توصیف است(تنگستانی ،علیر ا و هم اران.)4931 ،
در کنووار موووارد فووو بحووران اقت ووادی وهووانی بتووور ووودی بوور بسوویاری از شوورکت هووای فعوواد در عرصووه
حموول و نقوول دریووائی و کشووتیرانی توواصیر گذاشووته اسووت بتوووری کووه منجوور بووه فقوودان محمولووه هووای کووافی بوورای
حمل و نقول شوده اسوت .برخوی از شورکت هوای حمول و نقول و کشوتیرانی در ایون میوان دچوار ورش سوتگی شوده انود و
سایرین هم اقدام به فورون کشوتی هوای خوود یوا اسوقاط کوردن آنهوا نمووده انود توا بتواننود در بازارهوای بوه رقابوت خوود
تداوم بخشند .تعدادی دیگور از شورکت هوا نیوز بوه مقاوموت کوردن و یوا اسوتمرار بخشویدن بوه چرخوه سورمایه گوذاری در
ساختارهای خود با کمک گورفتن از مودیریت سوازگار بوا بحوران در بازارهوای دریوائی مبوادرت نمووده انود .بوه هموین دلیول
آنهووا از پیشوورفته توورین رون هووا و راه ارهووای موودیریتی ،بازاریووابی و ارتبوواطی وهووت یووافتن مال ووان کاالهووا ،خریووداران
بین المللی و ارساد کننودگان اسوتفاده موی کننود .در ایون خ ووص هریوک از مال وان بتوور پیوسوته در پوی حفور روابوط
با شورکا حتوی پوز از انعقواد یوک قورارداد منح وربفرد حمول و نقول در شورایتی بخ ووص و در راسوتای حفور مال وان
هستند .آنها اقدام به سفرهای کشتی به شر ذیل می کنند:
 -1با سود بسیار اندک
 -2بدون هرگونه سودآوری
 -3با زیانی مشخص برای یک سفر یا با زیان ساالنه.
تعوودادی از کارشناسووان و خبرگووان فوون در ایوون حوووزه معتقدنوود کووه شوورکت هووای کشووتیرانی در واکوونش بووه
تغییوورات مووووود در تقا ووا همچنووان بسوویار کنوود عموول مووی کننوود کووه ایوون مو وووو بوودلیل ایوون واقعیووت اسووت کووه
کشووتیهووای شوورکت هووای حموول و نقوول نیوواز بووه گذرانوودن دوره هووای زمووانی بخ وصووی هسووتند و معموووالْ دوره هووایی بووا
تاخیر را در واکنش به تقا وا از خوود نشوان موی دهنود .کشوتی هوای سواخته شوده غالبواْ دارای یوک دوره عملیواتی یوا بوه
تعبیری عمر مفید بوین  02-41سواد هسوتند بنوابراین شورکت هوای کشوتیرانی کوه معمووال بوا توووه بوه رونود نزولوی یوا
کاهشی تقا وای بوازار مواووه هسوتند بایود ایون مو ووو را مودنظر قورار دهنود بخ ووص اگور موازاد عر وه زیوادی وووود
داشته باشد .با گذشوت زموان کشوتیرانی تحوت عنووان مالوک تحوت تواصیر چهوار عن ور قورار موی گیورد کوه ت ومیماتی را
در رابته با کسب و کار اتخاذ می کنند و بر فضای کسب و کار و درنتیجه سودآوری آن اصرگذار هستند.
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این چهار عن ر عبارت هستند از:
مال ان(صوواحبان کشووتی) ،اووواره کننوودگان(مال ان کوواال) ،بان ووداران و نهادهووا و موسسووات یووا افوورادی کووه و یفووه
تووامین مووالی پووروبه را برعهووده دارنوود و هووم چنووین ذی نفعووان مختلفووی نظیوور اتحادیووه هووای کووارگری و سووازمان هووای
بین المللی کوه قووانین و مقرراتوی را در زمینوه حفا وت از محویط زیسوت ،ایمنوی خدموه و یوا توزیو سوود و  ...و و موی
کنند.
در چنوود سوواد اخیوور طبقووه ودیوودی کووه امووروزه مال ووان کشووتی نامیووده مووی شوووند ،وواهر شووده اسووت .آنهووا
شورکت هوایی هسوتند کوه بواسوته یوک قورارداد موودیریتی کشوتی را از مال وان کشوتیهوا تحویول گرفتوه و از آنهوا وهووت
حموول و نقوول کاالهووا و مح وووالت اسووتفاده مووی کننوود .شوورایط مزبووور بووه ایوون دلیوول ش و ل گرفتووه اسووت کووه موودیران
کشووتیرانی هووا دارای روابتووی مسووتقیم بووا اووواره کننوودگان یووا چارتررهووا مووی باشووند .ایوون گووروه ودیوودالظهور حووداقل در
طی ده سواد گذشوته در ووذی خورده مال وان بسومت خوود بوا تعودادی کشوتی محودود بخووبی و بتورز موفقیوت آمیوزی
عموول کوورده اسووت و در قیووات بووا شوورکت هووای بووزرد برخوووردار از تعووداد زیووادی کشووتی ،بش و ل آزادانووه تووری در قبوواد
تغییورات روی داده در عرصووه بازارهووای دریووایی از خووود واکونش نشووان داده اسووت .بُعوود دیگووری کوه بوور بُعوود حموول و نقوول
دریووایی اصرگووذار اسووت مقوودار بهووره بوورداری از ناوگووان تجوواری و کشووتی هووای تحووت کوواربرد در آن اسووت(گلچین فوور و
هم اران.)4931 ،
انوودازه ناوگووان تجوواری و هووم چنووین بهووره وری کشووتی هووای مووورد اسووتفاده در آن مووووب ا ووافه شوودن عن وور
انعتاف پوذیری بوه کول مجموعوه موی گوردد .متخ

وان در ایون حووزه برحسوب مووارد ذیول ،پوژوهش در حووزه ناوگوان

تجاری را انجام می دهند:
 -1تعداد کشتی ها
 -2اندازه یا رفیت آنها
 -3بهرهوری عملیاتی کشتی ها
در ایوون میووان متالعووات گونوواگونی نیووز توسووط نهادهووا و موسسووات پژوهشووی صووورت گرفتووه اسووت کووه حوواکی از
تغییرپذیری در مقدار بهره وری عملیاتی کشتی هاست.
تجزیووه و تحلیوول شوورایط تان رهووای نفتووی حوواکی از آن اسووت کووه حووداکیر سووقف بهووره وری در سوواد 4310
موویالدی برابوور بووا 44000 Ton Miles/dwtبوووده کووه در سوواد  4331نهایتوواْ سووت 24000 Ton Miles/dwt
نزود را تجربه کورده اسوت .ایون بودان معنوی اسوت کوه بهوره وری توا ن وف ارزن اولیوه کواهش یافوت و در اداموه نیوز توا
میووزان  ٪12یعنووی  33000 Ton Miles/dwtافووزایش یافتووه اسووت .در عووور بهووره وری کشووتی هووای فلووهبوور بسوویار
باصبووات توور و در حوودود  20000-25000 Ton Miles/dwtبوووده اسووت .تجزیووه و تحلیوول دقی و فعالیووته وای کشووتی
به یافتن راه ارهوا و راه حولهوای مناسوبی بورای مال وان و اوواره کننودگان آن کموک موی کنود .همچنوین برخوی از ایون
یافته ها نیز از عمل رد فنوی  -فیزی وی کشوتی اسوتخرای موی شووند .شواخص بهوره وری ناوگوان تجواری برحسوب مقیوات
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 Ton Miles/dwtعبووارت اسووت "وزن موورده" کووه همووان وزن کشووتی بوودون داشووتن بووار یووا محمولووه اسووت یووا بعبووارتی
مجموو رفیت حمل کشوتی اسوت .بنوابراین بهوره وری یوک کشوتی وابسوته بوه چهوار عامول مهوم و تعیوین کننوده اسوت
کوه عبووارت هسووتند از :سورعت کشووتی هووا ،کواهش زمووان انتظووار یوا وقفووه در بنوودر ،تُنواب مووورد اسووتفاده ب وورت کلووی یووا
وزئی و مدت زمان سفر یا تعداد روزهای گردن(سفر) کشتی.
درحوواد حا وور شوورکت هووای کشووتیرانی دریووایی در پووی یووافتن راه حوول هووایی وهووت مقاومووت در برابوور تغییوورو
تحوالت و نوسانات آنی بازارهوای دریوایی هسوتند .ی وی از ایون راه حول هوا ادغوام یوا تجمیو زنجیوره توامین اسوت کوه در
آن کشووتی هووا بووا قراردادهووای(ختوط) دائمووی سووروکار دارنوود .هووم چنووین در ایوون مقالووه آنالیزهووائی نیووز در مووورد شوورایط
کلوی شورکت هووای کشوتیرانی در حوووزه مودیریت زنجیووره توامین ارائووه شوده اسووت کوه تووابعی از شورایط زنجیووره ارزن در
کشووتیرانی ،ش و لگیووری ائووتالف هووای راهبووردی ،کانوواد هووا و مجوواری توزی و در ایوون حوووزه و شوویوه ایجوواد ش وراکت در
کاناد های توزی است .در نهایت نیو ز بررسوی اوموالی از شویوه هوای دسوتیابی بوه یوک عمل ورد موالی مناسوب ارائوه شوده
اسووت .بمنظووور تسووهیل دسووتیابی بووه یووک درک کاموول از و ووعیت موودیریت زنجیووره تووامین درکشووتیرانی توواکنون دو
متالعووه انجووام شووده اسووت .متالعووه نخسووت در ایوون قبیوول شوورکت هووا در رابتووه بووا درک نقووش زنجیووره تووامین و
سرمایه گوذاری هوای هرچوه بیشوتر در ایون حووزه اسوت .متالعوه دوم نیوز در یوک شورکت مودیریت و راهبوری کشوتیرانی
رومانیووائی انجووام شووده بووود کووه کشووتی هووایش در کشووور دیگری(لیبی)صبووت شووده بووود و دارای پوورچم رسوومی بودنوود .ایوون
شرکت درارتباط یا عضو هوی نووو زنجیوره توامینی نبوود .تحقیقوات علموی در ایون خ ووص در کشوور روموانی هوم چنوان
در مراحوول اولیووه اسووت .هووم چنووین کارهووای تخ

ووی دیگووری نیووز در سووت اروپووا و هووم چنووین سووتو بووین المللووی در

حوزه حمل و نقل و لجستیک دریائی در حاد انجام است.
راهبردهای  SCMدر حوزه کشتیرانی و حمل و نقل دریائی
لجسووتیک بخشووی از فراینوود موودیریت زنجیووره تووامین را شووامل مووی شووود کووه برنامووه ریووزی ،ب ووارگیری و کنتوورد
موووصر و کووارای وریووان و ذخیووره کاالهووا ،خوودمات و اطالعووات موورتبط بووا آن رادر طووی مراحوول تولیوود ،توزی و و ارسوواد از
تووامین کننوودگان ابتوودائی تووا مشووتریان نهووائی مح وووالت برعهووده دارد .چنانچووه ایوون لجسووتیک از طریو آی انجووام شووود
به آن لجستیک دریائی اطال می شود(سلیمانی سدهی.)4939 ،
لجسووتیک را بووا دو مفهوووم انجووام عملیووات و خوودمات بنوودری ب ووورت چابووک و نووای کووه بووه عنوووان دو فوواکتور
کلیدی در اندازه گیوری کوارایی یوک بنودر محسووی موی شووند تعریوف کورده انود .کوارایی بنودر بوه حجوم گسوترده ای از
خدمات لجستی ی با تووه به هزینوه هوا و پاسوخگویی بوه نیواز هوای مشوتریان انودازه گیوری موی شوود .در ایون دیودگاه از
یک روی رد سیستماتیک برای شناخت و ایجاد یک زنجیره تامین ی پارچه استفاده می شود(چراغی.)4933 ،
پووز از ارائووه تعریفووی از لجسووتیک دریووائی و متالعووه و ووعیت بازارهووای دریووائی ،بووه آنچووه کووه در حوووزه
شرکت هوای کشوتیرانی دریوائی در حواد روی دادن اسوت نظوری موی اف نویم .ایون مو ووو نشوان موی دهود کوه حوداقل
بخشوی از راهبردهووای  SCMهسوتند کووه درحوواد اسوتفاده هسووتند .الزاموات و دالئوول ب ووارگیری آنهوا بوورای کارشناسووان و

www.SID.ir

4

Archive of SID

خبرگان امور اقت ادی شناخته شوده اسوت لوی ن مجریوان و دسوت انودرکاران شورکت هوای کشوتیرانی چنودان مت وی بور
مدیریت و متالعات اقت ادی و بازاریابی نمی باشند.
آنهووا بتووور معمووود افسووران دریووائی هسووتند کووه قووبالْ در مشوواغل مهمووی نظیوور کاپیتووان کشووتی و یووا افسوور
سرمهندت کشوتی مشوغود ب وار بووده انود .ایون شورایط اصورات منفوی بور شویوه درکشوان از ایوده هوای ودیودی دارد کوه
درقالب رشته های تخ

ی تبلور یافتوه انود توا آنجوا کوه غالبوا در دسوترت نیسوتند یوا یوادگیری در موردشوان بسویار دیور

روی می دهد.
به ایون ن توه "محافظوه کواری شورکت هوای کشوتیرانی" موی گوینود کوه همچنوان خوود را در ایون صونعت نشوان
مووی دهوود و دارای تبعووات بشوودت منفووی بوورای ایوون صوونعت بوووده اسووت .ایوون قبیوول رهبووران در شوورکت هووای کشووتیرانی
بسوویار مقتوودر ،کُوونشگوورا و خشوون هسووتند و غالبووا درک مفهوووم  SCMکووه مبتنووی بوور اعتموواد دووانبووه و هم وواری
دوسووتانه و متقابوول اسووت بوورای آنهووا بسوویار سووخت اسووت .موودیران شوورکت هووای کشووتیرانی کوچووک نیووز بووه آنچووه در
شوورکت هووای بزرگتوور روی مووی دهوود تووووه مووی کننوود و حتووی برخووی معیارهووا و شوواخص هووای اووورا شووده در ایوون نوووو
شرکت ها را عینا کپی برداری می کنند و سعی می کنند بجای مقاومت خود را با آنها وف دهند.
لوی ن  SCMهوم چنووان در ابعواد وهووانی یوا مودیریت ناوگووان وهوانی چنوودان شوناخته شوده و قابوول فهوم نیسووت.
به تبو تغییور و تحوود روی داده در ایون نووو مودیریت ،مفهووم عودم صبوات  SCMبمنزلوه وزئوی وودا نشودنی از راهبورد
کلی شرکت باید مد نظر قرار گیورد بخ ووص راهبردهوای انفورادی کوه بوا کموک شورکای تجواری ایون شورکت هوا تودوین
و پیاده سازی شده اند.
مدیران شرکتهای کشتیرانی باید ویژگیهای این راهبردها را بنا بر دالئل ذیل درک کنند[.]Porter, 1980
-

آنهوا مزایوای رقوابتی را بورای ادغوام شورکت هوای کشوتیرانی ایجواد کورده و منجور بوه هماهنو سوازی وریانووات
اطالعاتی می شوند.

-

ایوون راهبوورد مشووتمل بوور طیووف متنوووعی از فعالیووت هووای تخ

ووی مووی باشوود بخ وووص فعالیووتهووایی کووه در

ارتبوواط بووا ت میوول موفقیووت آمیووز دسووتورات اسووت یعنووی رسوواندن کشووتی بووه بنوودر مق وود .ایوون مو وووو بایوود
بعنوان بخشی از راهبردهای شرکت مدنظر قرار گیرد.
-

راهبردهووای زنجیووره تووامین از تعوودادی عناصوور و رون هووای بخ وووص بهووره مووی گیوورد کووه بوورای دسووتیابی بووه
ست کیفیوت سورویز دهوی ،مناسوب هسوتند و مودیران بوا ب وارگیری کودهای مودیریت ایمنوی بوین المللوی و
استانداردهای کیفوی بوین المللوی از سوری  ISOوهوت ایجواد تناسوب و همواهنگی بوین فعالیوت هوای راهبوردی
شرکت از آنها بهره می گیرند.
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موقعیت فعلی کشتیرانی
-

در ابتدا باید اذعان داشت کوه شورکت هوای حمول و نقول فعواد در عرصوه کشوتیرانی ،عالقمنود بوه ابعواد خاصوی
از کوواهش بهووای تمووام شووده هسووتند و در ادامووه نیووز عالقمنوود بووه آنووالیز ارزن زنجیووره تووامین خووود و تش و یل
ائتالف ها و پیمان های راهبردی و کاناد های توزی و کسب سود هستند.

-کاهش هزینه بهای تمام شده

در طوی حوداقل چندسوواد اخیور تعوودادی از معیارهوای مووورد توووه قوورار گرفتوه انوود کوه از طریو
مدیریت شرکت های کشتیرانی وهت کاهش بهای تمام شده پذیرفته شده اند و عبارت هستند از:
 تغییر در ساختار سازمانی کاهش تعداد پرسنل و نیروی انسانی -برون سپاری سایر خدمات به شرکت های تخ

ی

 تغییر مجدد پرچم از طری صبت در یک کشور با مالیات کمتر اواره دادن کشتی به یک شرکت مدیریت امور دریائی -فراگیری کار تخ

ی با رایانه و سایر فناوری های پیشرفته دریائی

 کاهش م رف مواد و قتعات یدکی کاهش م رف سوخت و روغن از طری کاهش سرعت کشتی های خود تا حدود ن ف به تعوی انداختن پردازن هزینه مواداکیر مشو الت بوا کشوتی هوا مورتبط هسوتند .از ایون روی در آینوده ای نوه چنودان دور در ارتبواط
با هزینه هوا مشو الت شودیدتری بوووود خواهود آمود .در آخورین سواد هوای قورن بیسوتم ،ایون قبیول
شرکت ها برخوی معیارهوا را پذیرفتوه انود بتووری کوه برخوی از ایون شورکت هوا در کواهش بهوای تموام
شده با تنواق

هوائی مواووه شوده انود .بنوابراین کواهش معنوی داری در تعوداد پرسونل ایون شورکت هوا

در اوائل دهه  1891میالدی (از  01-01نفر به  21-10نفر) روی داده است[.]Teodor, 1998

دومین معیار این است کوه پرسونل عرشوه بایود بتواننود تعوداد زیوادی از و وائف را برعهوده بگیرنود.
حتووی بووا ووووود ختوور کوواهش ایمنووی در تمووام ایوون موووارد ،بحووم هووا و مشوواوراتی بووین مال ووان،
صاحبمن بان و اتحادیه های کوارگری بوووود موی آیود کوه غالبوا بودلیل افوزایش تعوداد و وائف محولوه
بوه خدموه عرشووه اسوت .ی ووی از ایون معیارهوای بسوویار بوا اهمیووت معرفوی رایانوه هووای مودرن و کوواهش
موودت زمووان صوودور اسووناد اداری توسووط کشووتی اسووت .نوسووازی و پیشوورفت در ارتباطووات بووین برخووی
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بخ وش هووا ی ووی از مهووم توورین دوران هووا در ایوون صوونعت محسوووی مووی شووود .ایوون بخووش هووا عبووارت
هستند از:
کشووتی و موودیریت ارشوود شوورکت ،کشووتی و نماینووده هووا ،کشووتی و دالد هووا ،کشووتی و مسووالوالن
بندر و شرکت و طرف های سوم است.
 -1تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش در شرکت
تجزیه و تحلیول در ایون دوره متموایز از تولیود کواال یوا ارائوه خودمات در سورزمین اصولی و بنوا بور
برخی دالئل مالی است همچون:
 فرآینده تف یک حمل و نقل که نسوبتا سواده اسوت و نهادهوای دخیول و مورتبط بوا ایون خودمتبه تعداد بسیار اندکی هستند که عبارت هستند از:
 کشتی با حداکیر  21-10نفر پرسنل
 مدیرکل که از کسب و کارهای کلیدی حمایت می کند.
 معوواون یووا وانشووین کووه مسووالود کشووتی ،لجسووتیک آن و امووور بازارایووابی و فنووی آن
است.
 فعالیت اصلی ،حمل و نقل کاالها و بارگذاری و بارگیری کاالها در کشتی است. فعالیووت هووای پشووتیبانی و حمووایتی نیووز عبووارت هسووتند از کنتوورد کیفیووت سوورویز دهووی درعرشووه ،کنتوورد ایمنووی کشووتی ،کنتوورد وابجووائی هووا و محمولووه ،تووامین و توودارکات کشووتی،
مدیریت مناب انسانی.
وومنا مووی توووان دو نوووو فعالیووت آخوور را بووه شوورکت هووای تخ

ووی ماننوود شوورکت هووای تووامین

نیووروی انسووانی دریووائی و شوورکت هووای فعوواد در حوووزه لجسووتیک دریووائی واگووذار یووا بووه تعبیووری
برون سپاری کرد و حتی به ایون قبیول شورکت هوا وهوت افوزایش ارزن خودمات کموک کورد .ایون نووو
شوورکت هووا از نوووو کووارگزاری یووا نماینوودگی هسووتند کووه بوورای اسووتخدام دریووانوردان و متخ

ووان در

حوزه دریا فعالیت موی کننود .اسوتفاده از زنجیوره ارزن یوک شورکت کشوتیرانی ،عمودتا چیوزی متفواوت
از یک شرکت تجاری واق در خش ی نیست و شامل موارد ذیل است[.]Bacanu, 2006

 فرآیندهای تف یک و تجزیه -توزی و تسهیم بهای تمام شده
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 تعیین فعالیت های حیاتی تعیین کارکنان ارزشمند تعیین ارتباطات و پیوندهای مولد ارزن در شرکت. بهینه سازی ارتباطات و پیوندهالی ن کلیوه ایون مووارد دارای خ وصویات و ویژگوی هوای متموایز از فرآینودهای شورکت در بخوش
خش ی است.
 -1فرآیند تفکیک(تجزیه)
فعالیووت هووای ایجادکننووده ارزن بووا بووارگیری در کشووتی نشووان داده مووی شوووند[.]Stan, 2003

قراردادها نیز عمدتا در زموانی منعقود موی شووند کوه عملیوات تخلیوه/بوارگیری بوا کموک خدموه موووود
در عرشه صورت پوذیرد و میوزان سورویز دهوی نیوز افوزایش یابود لوی ن توزیو و تسوهیم فعالیوت هوای
ا ووافی انوودک اسووت بخ وووص در برخووی از انووواو کشووتی هووای رو  -رو یووا ونووراد کووارگو .وومنا برخووی
کشووتی هووا نیووز از چنووین ام انوواتی برخوووردار نیسووتند کووه ایوون مو وووو بوودلیل شوویوه سوواخت آنهووا و
آزادسازی تجهیزات روی عرشه برای این نوو عملیات است.
 -2توزیع یا تسهیم بهای تمام شده
گروه هزینه های تمام شده برای این قبیل شرکت ها بشر ذیل است[:]Iordanoaia, 2006

 هزینه های اداری و سربار مخاری عملیاتی کشتی ها کاهش ارزن(هزینه استهالک) کشتی ها هزینه های سفر هزینه های بارگیری/تخلیههزینووه هووای شوورکت هووای حموول و نقوول دریووائی کووه مووی توووان آنهووا را در قالووب موووارد ذیوول دسووته
بندی کرد:
 هزینههای خدمه ٪00-٪31 -هزینههای فنی ٪۰۲-٪31
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 هزینههای بیمه ٪11-٪10 سایر هزینهها ٪7-٪12 هزینههای روغن کاری و سرویز های دوره ای ٪0-٪9 هزینههای مالی مشمود مالیاتمنا در برخی موارد نیز تعودادی عوامول یوا فاکتورهوای دیگور هسوتند کوه بور مقودار هزینوه هوای
تمام شده موصر هستند و عبارت هستند از:
 نوو کشتی که مم ن است یک توان ر نفتوی باشود یوا توان ر حمول موواد شویمیائی یوا کشوتی فلوهبوریا ونراد کارگو و یا رو  -رو برای حمل وسایل نقلیه موتوری.
 سووت راهبووری منتقووه ای کووه در سووت دریاهووای داخلی(دریووای سوویاه و مدیترانووه) باشوود یووا درست اقیانوتهای وهانی نظیر اقیانوت اطلز و اقیانوت آرام.
 خترات کاالهای حمل شوده اعوم از گواز ،موواد شویمیائی و یوا نیتورات آمونوم(نووعی مواده شویمیائیبشدت قابل انفجار)
 بیمه خدمه یا بدنه کشتی و . ... -3تعیین فعالیت های کلیدی
طب این موورد مودیریت ایمنوی بوین المللوی ،تموامی شورکت هوای فعواد در عرصوه حمول و نقول
دریووائی و کشووتیرانی را مو ووف بووه تهیووه فهرسووتی از شوورایط بحرانووی مووی کنوود کووه احتموواد دارد در
عرشووه کشووتی هووا روی دهنوود و مووی تواننوود اصوورات منفووی بوور روی عمل وورد کشووتی و خدمووه آن داشووته
باشووند .اوتنووای از شوورایط ا وتراری و بحرانووی و هووم چنووین سووایر موووارد مسووالولیت آفوورین در کشووتی
در حیتووه مسووالولیت خدمووه اسووت .ایوون مجموعووه دسووتورات بووه افووراد واقوو در مراکووز فرمانوودهی و
هماهنگی فشار می آورد تا مستقیما نسبت به مباحم ایمنی از خود واکنش نشان بدهند.
 -4تعیین کارکنان ارزشمند
انجووام ایوون گووام در شوورکت هووای کشووتیرانی دارای ختوووط نووامنظم یووا اصووتالحا TRUMP
آسان تر اسوت زیورا در ایون قبیول شورکت هوا حو العمول کواران و نماینوده هوا در پوی بوار یوا محمولوه
می گردند و اوواره کننودگان را وهوت انعقواد قورارداد بوه مالوک یوا مال وان کشوتی معرفوی موی کننود و
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در واقو در بخشووی از مال یووت سووهیم هسووتند لووی ن اووواره کننووده نیووز از حو العموولکووار بابووت یووافتن
کشتی باری مناسب بهره می برد.
در واق در این حالوت حو العمول کوار بنووعی نقوش "واسوته یوا دالد اوواره" را ایفوا موی کنود.
حفر روابط بوا ایون بخوش هوا بسویار بوا اهمیوت اسوت و نقوش آنهوا در ایون نووو راهبوری را نموی تووان
نادیووده انگاشووت .از دیوودگاه شوورکت هووای کشووتیرانی ،کارکنووان ارزشووی بووه میابووه شوورکای تجوواری عموول
می کنند که در قالب یک قرراداد بلندمدت حمل بار وارد عمل می شوند.
 -5تعیین پیوندها و ارتباطات مرتبط با ارزش
در حوووزه حموول و نقوول دریووائی ،روابووط بعنوووان مهووم توورین عن وور شووناخته مووی شووود و قاعوودتا
شانز اندکی وووود دارد کوه یوک شورکت کشوتیرانی در برابور بوازار از خوود مقاوموت نشوان دهود بودون
آن ووه سیسووتمی از ارتباطووات بووا شوورکا را بووووود آورد .ووووود یووک زنجیووره ارزن کووه در آن شوورکت
موودیریت راهبووری دریووائی مشووارکت داشووته باشوود و ووعیتی اسووت کووه مسووائل پوویش روی یووک شوورکت
کشتیرانی فعاد در یک بازار ختوط سفرنامنظم را ازمیان برمیدارد.
 -6بهینه سازی پیوندها و ارتباطات
ایوون گووام از طری و موودیریت عملیووات دریووائی انجووام مووی شووود کووه توسووط موودیران شوورکت هووای
کشتیرانی در ارتباط با ناوگان و کلیه کشوتی هوای شورکت انجوام موی شوود و بورای هور کشوتی ب وورت
اخت اصی است.
از ایوون روی موودیریت عملیووات دریووائی در ی وک سیسووتم موودیریت سوورویز حموول و نقوول متمرکووز
بر بازاریابی و کسب و کار اسوت و ایون واقعیوت شورکت هوای کشوتیرانی دریوائی فعلوی اسوت .بوا در نظور
داشووتن واقعیووات منوودری در ایوون مقالووه ورود یووک شوورکت بووه یووک زنجیووره تووامین بیشووتر مسووائل مهووم
پیش روی مدیران و مال ان کشتی ها را حل خواهد کرد.
 -Aایجاد ائتالف های مهم و راهبردی
این اصل در لجستیک آنقدر مهوم اسوت کوه از نظور آن تنهوا شورکت هوائی مودنظر قورار موی گیرنود
که بخشوی از یوک ائوتالف راهبوردی باشوند و بتواننود در مقابول نوسوانات موووود در بازارهوای دریوائی و
رقات هوای فزآینوده مقاوموت کورده و دارای موفقیوت هوای تضومین شوده در کسوب و کوار باشوند .طوی
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مدت زمان طوالنی ایون واقعیوت محورز شوده اسوت کوه بیشوتر عملیوات کشوتیرانی برمبنوای مجموعوهای
از ارتباطووات ایجوواد شووده بووین مال ووان کشووتی و اووواره کننوودگان و وسووتجوی بارهووای مووووود و یووا
کشتی هایی است که از طریو دالالن دائموی در دسوترت قورار گرفتوه انود و ترویحوا بوا شورکای خواص
کار می کنند و بهترین پیشونهادات قیمتوی خوود را بور دوسوتان خوود کوه مال وان کشوتی هسوتند ،ارائوه
مووی دهنوود .روابووط مشووارکت آمیووز مووی توانوود در زنجیووره ای از مجوواری یووا مسوویرها یووا زنجیووره ای از
مح ووالت برحسوب نووو ماهیوت بووار یوا کشوتی ایجواد شووند .در برخووی شورایط بعوداز ایجواد ارتباطووات
مح م با شرکای تجواری خواص ،شورکت هوای تجواری ودیودی نیوز شو ل موی گیورد .در ایون خ ووص
مووی توووان بووه مجموعووه ش ورکت هووای گووروه باپنووی  Nippon Yusen Kaish Groupی وا اخت ووارا
 NYK Groupاشوواره کوورد .ایوون نوووو شووراکت نمووی توانوود بوودون ووووود یووک مبادلووه مسووتقیم و
آش ار(شفاف) اطالعاتی ،موفو از آی درآیود .بنوابراین شورکت هوا و شورکای کشوتیرانی بایود بوا ی ودیگر
در خ وص کلیوه داده هوای موالی و عملیواتی و پویش بینوی هوا و برناموه ریوزی هوای خودشوان مورتبط
باشند .طر کلی یوک ائوتالف کشوتیرانی در حووزه حمول و نقول دریوائی چنودان سواده نیسوت و بعنووان
یک قوانون کلوی شورکتهوای واقو در کشوورهای مختلوف و ایون نووو ائوتالف هوا از نظور ماهیوت دارای
چنود نووو ملیووت متفواوت هسوتند .ایوون نووو هودف مسووتلزم توووه بسویار زیوواد و هم واری و هموواهنگی
تووامین کننوودگان و مشووتریان و کسووب حمایووت کاموول از طوورف کارکنانشووان و تمووات بووا شوورکا اسووت.
ش لگیوری ائوتالف در مراحول اولیوه بورای آمووزن و حمایوت عملیواتی دارای یوک سوری هزینوه هوایی
خواهد بود لی ن مستلزم ارتباط فعاالنه با مدیریت شرکت نیز می باشد.

تولیدکننده کاال یا اجاره کننده

تامین کننده کشتی

اپراتور بندر

شرکت کشتیرانی
بیمه کنندگان کشتی و کاال

حق العمل کار

انجمن ها و نهادهای دریائی
تنظیم کننده مقررات کشتیرانی
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ش ل :1ت ویری از اوزا تش یل دهنده یک ائتالف راهبردی در کشتیرانی

گروه باپنی  NYKنمونه ای مناسوب از یوک شورکت حمول و نقول دریوائی اسوت کوه بخووبی مفهووم
زنجیووره تووامین دریووائی را دریافتووه اسووت و مجموعووه ای از سوورمایه گووذاری هووا را وهووت دسووتیابی بووه
چنین زنجیره هائی در حوزه های مختلف ایجاد کرده است.
این گروه دارای ساختار سازمانی بشر ذیل است:
 -1یک مجموعه وهانی لجستیک مشتمل بر:
 مجموعه ای از  121فروند کشتی کانتینری انح اری  NYKاز شرکت کانتینری .NYK -شرکت تخ

ی مدیریت راهبری کشتی تحت عنوان NYK Hinode

 -پایانه ها ترمیناد تخ

وی و بنوادر تحوت مال یوت ایون شورکت در سراسور وهوان اعوم از آسویا،

اروپای غربی ،آمری ای شمالی ،استرالیا و باپن.
 شرکت ختوط حمول و نقول هووائی  NYKکوه دارای  8فرونود هواپیموای حمول بوار اسوت نظیوربوئین

پهن پی ر  707و ...

 مجموعه ای از  232مرکز تجاری و لجستی ی در  33کشور وهان حمل و نقل واده ای با کامیون های مل ی یا اواره ای این شرکت -2مجموعه ای از شرکت های حمل بار فله که مشتمل بر موارد ذیل است:
 ناوگان حمل خودرو ناوگان حمل کاالی فله و خشک ناوگان حمل تان ر یا کاالی فله مای نظیر  LNGو LPGبا  79فروند کشتی ناوگان حمل تان رهای LNG -گروه تجاری فراساحل کوه خوود شوامل دو فرونود کشوتی تخ

وی بورای اکتشواف و تحقیو در

حوزه ت ویربرداری از کف اقیانوت و تجهیزات ن ب کابل های زیردریائی است.
 -3گروه تجاری کروز که داری  0فروند کشتی کروز است.
 -0گروه سرمایه گذاری Red Estate
 -0گروه تحقی و توسعه ،مشاوره ،آموزن و استخدام دریانوردان.
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ایون گووروه یووک نهوواد آموزشووی حفا ووت از محویط زیسووت و بیمووه کیفیووت در حموول و نقوول و هووم
چنین یک مرکوز آمووزن هوای دریوائی و یوک کوالر را راه انودازی کورده اسوت و در بسویاری از کشوورها
نیووز دارای دوائوور و شووعباتی بوورای اسووتخدام پرسوونل اسووت وومن این ووه عضوووی از کنفوورانز راهبووردی
تحت عنوان "ائتالف بزرگان" نیز می باشد.
مزایای تش یل ائتالف راهبردی برای یک شرکت کشتیرانی بشر ذیل است:
 کاهش هزینه وستجو برای یافتن و حمل کاال بهبود فرآیندهای عملیاتی واکوونش سووری بووه سفارشووات مشووتری بعبووارتی دیگوور مشووتریان مووی تواننوود اقوودام بووه تووامینکشتی برای اواره کنندگان کنند.
 کنتوورد مشووخص بوور تعرفووه حموول و نقوول در کشووتی هووای ختوووط موونظم و هووم چنووین کشووتیهای باری دارای برنامه سفر نامنظم یا .TRUMP
لی ن این مو وو بوه معنوی یوک  Monopolyیوا انح وارگرائی نیسوت و در عوور بوه معنوای
هم اری و افزایش در کارائی اقت ادی است.
 افزایش سهم بازار بدلیل آن ه شورکت بوه یوک توامین کننوده ترویحوی توسوط مشوتریان تبودیلمی شود.
 افزایش سودآوریشرکت های کشتیرانی نشوان موی دهنود کوه چگونوه موی تووان بوه نووعی شوراکت تموام عیوار و
کاموول بووا تولیدکننوودگان و خوورده فروشووان در زنجیووره تووامین لجسووتیک دسووت یافووت .از زمووانی
کووه رقابووت در بووازار دریووائی شوودت پیوودا کوورده اسووت ،لجسووتیک نیووز وایگوواهی پوور رن و

توور و

بارزتر در ارائه خدمت به مشوتریان یافتوه اسوت لوی ن تنهوا شورکت هوائی کوه بوه بهتورین شو ل
مم وون بتواننوود بووه ائتالفووی راهبووردی بووا تووامین کننوودگان ،حوو العموول کوواران ،نماینوودگان،
فروشندگان و مشتریان دست یابنود موی تواننود بوه سوود بیشوتری در مقایسوه بوا سوایر شورکت-
هایی که به این قبیل ائتالف ها تووهی ندارند ،دست یابند.
 -Bکانال ها و مجاری توزیع
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وابه مجوواری یووا کانوواد هووای توزیوو مربوووط بووه توافقووات و قراردادهووای تجوواری مووی شووود کووه
برقراری وریان کاال یا مح وود از نقتوه تولیود توا م ورف نهوائی را تضومین موی کننود .لوی ن مح وود
و مال ت آن همواره بش لی ی سان و مشخص نیست.

فعالیت های لحاظ شده در این کاناد را می توان بشر ذیل تقسیم بندی کرد:
 )1فعالیت های مرتبط با تغییر مال یت کاالها و مجاری توزی که شامل موارد ذیل هستند:
 مباحم و مذاکرات خرید و فرون )2فعالیت های مرتبط با تحویل فیزی ی مح ود و شب ه توزی فیزی ی
 حمل و نقل واده ای یا ریلی انبارداری کاال کشتیرانی در حوزه رودخانه ها و حمل و نقل دریائی )3فعالیت های فرعی وهت تسهیل دو نوو فعالیت نخست که خود عبارت هستند از:
 تجمی یا پخش اطالعات که بتور خاص توسط دالد ها و نمایندگان صورت می گیرد. بیمه ریسک برای کاالها و کشتی ب مک شرکت های بیمه ای یا کلوپ P&I سرمایه گذاری توام با استقرار فعالیت های ارتقا و بهبود و. ...کاناد های توزی غالبا شوامل زنجیوره ای از شورکت هوا موی شووند کوه از تولیدکننوده اصولی مجوزا
هستند و در آنها م رف کننده نهائی نقشی بسزا را ایفا می کند.
واسته یا نماینده تعدادی از فعالیوت هوا را انجوام مویدهود و در رسواندن مسوتقیم کواال بوه مشوتری
نهوائی تاصیرگوذار اسووت .توروی واسووته هوا در فعالیوت هووای بازراییوابی مبتنووی بور ایون ن تووه اسوت کووه
پرداختووی هووا عموودتا از محوول سووودهای عایوودی صووورت پووذیرد .شوو ل شووماره  ،2مولفووه هووای
تش یل دهنده کاناد های توزی در زنجیره حمل و نقل دریائی را نشان می دهد.
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 کاالهای تولیدکننده(مولد) صادرکننده که در عین حاد اواره کننده نیز نامیده می شود. حمل و نقل داخلی یا رودخانه ای دالد یا نماینده اواره کننده(تولیدکننده یا صادرکننده) پرداخت کننده یا انباردار یا اپراتور بندر مالک یا مال ان کشتی که می تواند یک فرد یا شخ یت حقیقی یا حقوقی باشد. دالد یا نماینده مالک(برای ختوط نامنظم یا )Trump حمل و نقل داخلی(ریلی ،واده ای یا ختوط لوله) م رف کننده یا کاربر نهائی(کاربر صنعتی یا عمده فرون)منا ساختار کاناد یا مجرای توزی نیز برحسب مواردذیل در کشتیرانی مشخص می شود:
 پیش نیازهای و ملزوموات مشوتری نهوائی کوه منجور بوه شو ل گیوری گروهوی خواص از م ورفکنددگان دارای نیازهای ی سان یا مشابه یا بخشی خاص در بازار می شود.
 احتماد ایجاد شرکت های تامین کننده -دسترسی پذیری و تمایل واسته ها به مشارکت در کاناد ها و مجاری توزی
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ش ل :2ت ویری از یک کاناد یا مسیر توزی در کشتیرانی

کانوواد یووا مجوورای تجوواری توزیو متغیووری اسووت کووه برحسووب آمیختووه بازاریووابی و بنابریووان مهووم
است که واحد بازاریوابی شورکت کشوتیرانی اقودامات مربووط بوه مودیریت و طراحوی ایون کانواد را انجوام
دهد .ترسیم خودمت ،قیموت حمول و نقول و اقودامات ارتقوا و بهبوود و یوا وسوتجوی شورکا موی توانود
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در قالووب کانوواد توزیو مووورد اسووتفاده تقویووت شووده یووا بووا ختراتووی مواوووه شووود .ایوون نوووو سوواختار در
ش ل  2نشان داده شوده اسوت لوی ن در بسویاری از مووارد موی تووان ایون سواختار را تسوهیل کورد زیورا
در آن می توان برخی از واسته ها را حذف کرد یا تغییر داد.
گروه باپنی  NYKنیوز دارای کانواد هوا یوا مجواری توزیو مختلفوی اسوت کوه بوارگیری و تخلیوه کاالهوا،
انبارداری و حمل و نقول آنهوا را کنتورد موی کند(شو ل  .)3در شو ل زیور زنجیوره توامین وسوایل نقلیوه
موتوری نشان داده شده است که در باپون تولیود شوده و بوه ایواالت متحوده آمری وا صوادر و حمول شوده
است.

ش ل :3کاناد توزی گروه باپنی NYK

در این زنجیره شرکا بشر ذیل ووود دارند:
 کارخانه تولید خودرو در شهر تویوتا واق در منتقه آئیچی در باپن حمل خودرو با کامیون های ویژه تحت مال یت شرکت  NYKلجستیک ترمیناد یا پایانه بندری واق در شهر بندری اوزاکای باپناین حاالت بشودت بوا مفهووم قودرت در ارتباطوات کانواد توزیو مورتبط اسوت .ایون مفهووم تحوت
عنوووان "نمووایش توانمنوودی یووک عضووو" معووروف اسووت و عموودتا بمنظووور کنتوورد متغیرهووای ت وومیم در
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راهبرد بازاریابی سوایر اعضوای کانواد کوه در سوتحی بخ ووص از فرآینود توزیو واقو شوده اسوت ،ب وار
می رود.
وهووت مقایسووه و ووعیت یووک شوورکت کشووتیرانی بووا شوورکت موودیریت کشووتی هیسووتریا کووه
رومانیووائی بووود و دارای مال یووت  8فرونوود کشووتی از وملووه انووواو تان رهووای نفتووی و شوویمیائی بووا پوورچم
متبوووو آنووالیز شووده اسووت .ایوون شوورکت اقوودام بووه حموول بوودون محوودودیت بووار در کلیووه دریاهووا و
اقیانوت هوا کورده اسوت .از وملوه عناصور شو ل دهنوده کانالهوا و مسویرهای توزیو ایون شورکت مووارد
ذیل است(ش ل :)0
 صادرکننده نفت خام که یک شرکت نفتی لیبیائی تحت عنوان شرکت ملی نفت لیبی است. اپراتور بندر تحت عنوان شرکت بنادر سوسیالیست شعبه بندر بن قا ی لیبی کشتی حمل نفت خام تحت عنوان هیستیریا تایگر اپراتور بندر تحت عنوان ترمیناد نفت شرکتحمل کننده ب مک ختوط شرکت پتروتون -شرکت واردکننده تحت عنوان  OMV Petronواق در شهر بخارست رومانی

ش ل :0کاناد توزی شرکت راهبری و مدیریت کشتی هیستریا

www.SID.ir

18

Archive of SID

از آنووالیز ایوون دو مووورد مشووخص شوود کووه گووروه باپنووی  NYKمووی توانوود بسووادگی یووک کانوواد یووا
مسیر پیشرو باشود حتوی اگور تولیدکننوده هوم وووود نداشوته باشود .شورکت رومانیوائی مودیریت کشوتی
هیستریا نیز دارای موقعیتی کوامال متفواوت اسوت و شورکای خوود را در کانوالی منظوور موی کنود کوه بوه
آن متعلوو اسووت .بنووابراین در کشووتیرانی دو موقعیووت یووا و ووعیت کووامال متفوواوت ووووود دارد کووه
مووی تواننوود قاعووده بووازی را بهووم بریزنوود بعبووارت دیگوور رهبوور یووا پیشوورو در زنجیووره مووی توانوود
اوواره کننوده(بعنوان صوادرکننده یووا واردکننوده) یوا مالووک باشوند .شورایط واقعووی از طریو قیموت هووا و
نرخ های رقابتی مربووط بوه بوازار ختووط نوامنظم یوا ترامو ارائوه موی شوود کوه بتوور مرتوب در حواد
تغییوور و نوسووان هسووتند .آنهووا در طووی زمووان تغییوور مووی کننوود و معموووال غیرقابوول پوویش بینووی هسووتند.
مهم ترین عواملی که بر نرخ کرایه حمل اصرگذار است عبارت هستند از :تناب عر ه و تقا ا.
در این خ وص باید شرایط ذیل را مدنظر قرار داد:
 .iزمانی که بار اندکی برای حمل و نقل وجود دشتته باشتد کته ایتن موضتو ستب

بتروز

موارد ذیل می گردد:
 کشتی های متعددی در بندر یا ووار آن ووود داشته باشد.
 موقعیت اوارهکننده کشتی یا چارترر قوی باشد.
 .iiزمانی که بار کافی برای حمل و نقل وجود داشته باشد لیکن:
 کشتی های اندکی در بندر یا در مجاورت آن ووود دارد.
 نرخ کرایه حمل باال باشد.
 موقعیت مالک کشتی قوی باشد.
از منظر مالک کشتی در بازار علول و عوامول متعوددی وووود دارنود کوه بور بوازار حمول اصرگذارنود.
از دیودگاه مالوک کشوتی ،زموانی کووه موقعیوت وی پایودارتر باشود در هرچووه کسوب و کوار بزرگتور باشوود،
شورکا زنجیوره نیوز از اهمیوت بیشوتری برخووردار موی شوود .بنوابراین آن شورکت کشوتیرانی کوه بتوانود
نرخ کرایه حمل را کنترد و مودیریت کنود ،در عوین حواد موی توانود کنتورد کانواد توزیو را نیوز بدسوت
گیرد و بعبارتی رهبر زنجیره تامین تلقی شود!
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این مو ووو منجور بوه نیواز بورای هم واری بیشوتر موی شوود و از لحواظ کواربردی هوم منجور بوه
خاتمووه عموور موودد سووازمانی مسووتقل از فعالیووتهووا در کانوواد یووا مسوویر توزی و و موودیریت سوونتی دهووه
 81-71میالدی در شرکت های بین المللی کشتیرانی می شود.
 .iiiشکلگیری شراکت در کانال توزیع
شوورکت هووای کشووتیرانی متمرکووز از لحوواظ راهبووردی آگوواهی پیوودا کوورده انوود کووه اسووتفاده از
ارتباطات بهوم پیوسوته بورای ح وود سوودآوری بلندمودت مو ووعی حیواتی اسوت .وابسوتگی متقابول بوا
هم وواری و هموواهنگی موورتبط اسووت و نوووعی ارتبوواط دووانبووه سووودآور را ایجوواد مووی کننوود .از ایوون روی
یک سواد متر موی شوود کوه بوا مشوو هوا و انگیزاننوده هوایی مورتبط اسوت کوه مم ون اسوت سوبب
شوووند یووک شوورکت ،فرصووتهووای خووود را از دسووت داده و راهبووردی را برمبنووای هم وواری در روابووط
درون کانوواد توزیو بپووذیرد .ایوون مشووو بگونووه ای عر ووه مووی شووود کووه نوووعی ارزن افووزوده را بهمووراه
داشته باشد.
یعنی فرآینودی کوه درآن یوک مح وود از ارزن هرچوه بیشوتری برخووردار موی گوردد و از سومت
تووامین کننووده بووه سوومت م وورف کننووده درون زنجیووره تووامین منتقوول مووی شووود[.]Gattorna, 2001

حمل و نقول در کشوتیرانی خودمت یوا سرویسوی اسوت کوه ارزن آن متواصر از رویودادها و وقوای وابسوته
بووه بووازار و مشووتری در بازارهووای دریووائی اسووت .ایوون مو وووو مم وون اسووت توسووعه و پیشوورفت حموول و
نقوول سووری السوویر را تو ووی دهوود کووه درآن مشووتری آموواده پرداخووت هزینووه بیشووتری بابووت حموول
سری تور و ایمون تور اسوت .بهبوود روابوط بوین اعضوای کانواد توزیو موی توانود از طریو فعالیوت هوای
بازاریووابی حاصوول شووود کووه بووین شوورکای مووووود و در راسووتای کسووب سووود انجووام مووی شووود.
ب اگیری "فلسفه بازاریابی در مشارکت" دربرگیرنده اقدامات ذیل است:
 تعیین دروه اصربخشی توزی از طری بررسی منظم آن.
 بررسی قراردادهای درون کاناد زنجیره تامین.
 بررسی تغییرات که می توان در این تغییرات ایجاد کرد.
 ب ارگیری اقدامات بازاریابی از طری انتخای اعضای کاناد توزی
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درک بیوونش و دیوودگاه سووایر اعضووا کانوواد توزیوو بوورای ایجوواد روحیووه وابسووتگی متقابوول و
عودم انح وارطلبی ورورت دارد .بوا ترکیوب ایون قبیوول نیروهوا ،کلیوه اعضوای کانواد توزیو موی تواننوود
بترز موصری از یک هدف مشترک برخوردار شوند که بعضا سودآور است.
بورای این وه شووراکت درایون کانوواد مووصر واقو شوود ،روابوط بووین اعضوا بایوود مسوتقل از هموودیگر
باشد بنابراین فرصت بسویاری بورای رشود و ارتقوا طور هوای سورمایه گوذاری مشوترک وووود دارد کوه
درپی مشارکت هوای تجواری ودیود هسوتند لوی ن کشوتیرانی دارای خ وصویات خواص خوود اسوت کوه
متمایز از مح ود یا فرون است.
از ومله مزایای تش یل یک مشارکت دریائی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 ایجاد یک خط  -سفر منح ربفرد مانند .Door To Door
 تسهیل تبادد داده هوای ال ترونی وی و و ارتباطوات بهبوود یافتوه اسوتانداردهای بوین المللوی و اسوناد
استانداردسازی شده.
 قراردادهای متلوی استقرار با بانک ها و موسسات و نهادهای مالی
 بستهبندی و طبقه بندی مح والت طب ماهیت و نوو کشتی مورد اسوتفاده در حمول و نقول بمنظوور
بهینه سازی مقدار کاالیی که نیاز به حمل از طری یک کشتی در دسترت ،در کوتاهترین زمان دارد.
 لجستیک بموق یا .Just In Time
 سپردن مانت بابت تضمین خسارات وارده به کاالها در حین عملیات حمل و نقل که مربوط به مالوک
کشتی است لی ن در شرایط خاص به اواره کننده هم می تواند مرتبط شود.
 فعالیت های ارتقا و بهبود مشترک.
 فرصت هایی برای مذاکره برحسب مقدار کاالیی که باید حمل شوند.
بنابراین شراکت مسوتلزم تودوین اهوداف مشوترک و راهبردهوای همسوان یوا مشوابه اسوت کوه بایود
بووه آنهووا دسووت یافووت لووی ن ابزارهووای مشووترکی نیووز در راسووتای دفوواو از اعضووا در برابوور سووایر رقبووای
مووود در زنجیوره توامین وووود دارد کوه هوم بورای بازارهوای دریوائی و هوم مراکوز دریوائی مهوم وووود
دارد .ایوون رقبووا مووی تواننوود از طری و شووراکت تبوودیل بووه هووم پیمانووان و دوسووتانی شوووند کووه در سووود
بلندمدت و نه سودهای مقتعی و کوتاه مدت مشارکت دارند.
 .ivدستیابی به عملکرد مناس
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کووارکرد یووا و یفووه لجسووتیک بایوود از مجموعووه ای از شوواخص هووا یووا معیارهووا وهووت سوونجش عمل وورد
خود بهره گیرد که عبارت هستند از:
 استفاده کارآمد از دارائی ها
 ارزن افزوده
 ست و نوو هزینه در مراکز ستادی شرکت و بخ وص بر روی عرشه کشتی ها
 استانداردسازی عملیات کشتی ها
درک عمل وورد مووالی در بخووش بازرگووانی یووک شوورکت کشووتیرانی بخ وووص بوورای فعالیووت
برنامووهریووزی و هوودایت کلیووه عملیووات طب و اصوور مووالی آن بسوویار حووائز اهمیووت اسووت .وهووت ارزیووابی و
سنجش این نوو عمل رد می توان از شاخص های ذیل بهره برد:
 نرخ موصر استفاده از دارائی ها
 نرخ بازگشت سرمایه
 -2نتیجه گیری

بمنظور کواهش بهوای تموام شوده و افوزایش سوودآوری در زنجیوره توامین کشوتیرانی ،شورکا بایود
به موارد ذیل تووه داشته باشند:
 -1راهبردهووای شوورکای مختلووف بایوود بگونووه ای طراحووی و تبیووین گووردد کووه کلیووه اعضووا زنجیووره
تووامین بخ وووص اپراتوهووای بنوودر و اووواره کننووده ها(چارتررهووا) را موودنظر قوورار دهوود .ایوون
بخووشهووا بایوود از مزایووا و معایووب کشووتیرانی در راسووتای حووذف ابعوواد منفووی اصرگووذار بوور
حمل و نقل کوه موووب تواخیر کشوتی و واردآمودن زیوان بوه مالوک کشوتی موی گوردد ،آگواهی
داشته باشند.
 -2زمووانی کووه یووک شوورکت حموول و نقوول دریووائی ،اهووداف و راهبردهووای موودیریتی را بوورای آینووده
خودن تنظیم می کند باید بوه سوت ادغوام خوود در زنجیوره و وایگواه سوایر شورکا نیوز توووه
داشته باشد زیرا این احتماد وووود دارد کوه هور شورکتی ب وورت مجوزا ادغوام شوود و یوا آن وه
از مناف کامال متفاوتی در زنجیره تامین برخوردار باشد.
 -3شورکت کشوتیرانی بایوود بور طراحووی دقیو شوویوه دسوتیابی بووه ادغوام در زنجیووره کموک کنوود و
سرعت وریان اطالعات و تنظیم اسناد مورد نیاز برای حمل را افزایش دهد.
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 -0برخی شورکت هوای کشوتیرانی دارای کشوتی هوای متعودد و ار انوواو و اقسوام مختلفوی هسوتند
که بسویاری از انوواو محمولوههوا را در زنجیوره تحوت پوشوش قورار موی دهنود ماننود گواز ،موواد
معدنی ،نفت خام و . ...
در ایوون رون ،ش ورکت کشووتیرانی بایوود ریسووک کسووب و کووار در حوووزه حموول و نقوول دریووائی را
کاهش دهد و در پایوان سواد نیوز بوه سوودآوری دسوت یابود حتوی اگور برخوی از کشوتی هوایش
در سودآوری نقشی نداشته باشند یا بی ار مانده باشند.
 -0یک بعد مهم دیگر نیز بوا کموک ت نیوک هوای تحقیو در عملیوات نشوان داده موی شوود کوه در
پی کسب برخی اطالعات و اصوال پویش بینوی هوای حمول و نقول در راسوتای توسوعه مودد هوا
و پوروبه هوای هماهنو

سووازی و و تسوهیل وریوان موواد و اطالعووات موی باشوند .اموروزه اصبووات

شده که تعوداد زیوادی از برناموه هوای ویوژه ال ترونی وی در کشوتیرانی بوا ذخیورهسوازی داده هوا
و اطالعات مرتبط هستند .این قبیل برناموه هوا حوداقل درپوی یوافتن راه حول هوای نظوری بورای
شرایط موووود هسوتند لوی ن حتوی در بسویاری مووارد توسوط مال وان کشوتی هوا کوه اکیورا بوا
بازاریابی و مشترییابی سرو کار دارند ،بالاستفاده باقی مانده اند.
امروزه شورکت هوای کشوتیرانی تضومین آینوده و توداوم بقوا خوود را در عمول بوه مودیریت زنجیوره
تووامین یووا  SCMیافتووه انوود هرچنوود ایوون مفهوووم هنوووز هووم در حوووزه حموول و نقوول دریووائی چنوودان
شناخته شوده نیسوت و هنووز هوم بسویاری از اصوود مهوم و اولیوه آن در ایون حووزه موورد اسوتفاده
قرار نگرفته است.
هم چنین در پایان بایود اذعوان داشوت بوا توووه بوه موقعیوت سوو الجیشوی و راهبوردی ایوران در
دسترسووی بووه آبهووای آزاد وهووان و بووویژه کشووورهای آسوویای میانووه و شوومالی از طریوو دریووای خووزر،
مزیووت ویووژه ای را بوورای حموول و نقوول دریووائی ایجوواد کوورده اسووت .بهووره گیووری کاموول از ایوون مزیووت تووا
حوودودی وابسووته بووه تقویووت شووب ه هووای حموول و نقوول درون سوورزمینی و ایجوواد ی پووارچگی در راسووتای
تسووری و بهبووود وریووان حموول و نقوول کوواال از طریوو بنووادر بووه خوواک کشووور اسووت[میانوودوآبچی و
هم وواران .]1383 ،در صووورت محقوو شوودن برنامووه هووای توسووعه زیرسوواخت هووا و شووب ه اطالعوواتی
بندر  -کشتیرانی و افزایش تقا وای ترانزیوت کواال بورای کشوور ،شوب ه حمول و نقول دریوائی نیوز از ایون
ی پارچگی منتف خواهد شد.

www.SID.ir

23

Archive of SID

فهرست منابع و مآخذ
تنگستانی ،علیر ا ،عری حلوائی ،امیرمسعود ،ارائه یک ت نیک تحلیل سناریوی چندالیه برای دوره پسا تحریم در صنعت کشتیرانی و حمل و
نقل دریائی ،کنفرانز بین المللی علوم و مهندسی ،دبی ،امارات ،آذرماه .4931
چراغی ،حسین ،منت ر ،کوهساری ،فرهاد ،مل ی ،م تفی ،تعیین الگوی توسعه یافته لجستیک بندری بعنوان بخش ودایی ناپذیر زنجیره
تامین ،دی ماه .4933
سلیمانی سدهی ،مجتبی ،نقش لجستیک دریائی در تجارت ،ماهنامه علمی و تخ ی زنجیره تامین ،ساد سوم ،شماره ،02اردیبهشت 4939
میاندوآبچی ،الناز ،غفاری نسب ،نادر ،لجستیک دریائی و وایگاه آن در ایران ،ماهنامه علمی و تخ ی زنجیره تامین ،ساد سوم ،شماره،02
اردیبهشت .4939
نازلی ،گلچین فر ،نقش صنای دریائی در اقت اد ملی ایران ،آبادان ،دهمین همایش صنای دریائی.4931 ،

REFERENCES
Bacanu B., (2006). Strategic management practices, pg. 45-48,”Polirom” Publisher, Iasi.
Gattorna L.J., Alling C.P., Tyndall R.G., Cristopher M., Ehnbom S., Robinson C., Hatton G., (2001).Logistics
and distribution management, pg. 223-224, “Teora” Publisher, Bucharest.
Iordanoaia, F., (2006). Logistics in the maritime transport, pg. 121-123, 189-190, “Nautical” Publisher,
Constanta.
Porter, M.E., (1980). Competitive Strategy, pg. 8-9, “Free Press” Publisher, New York, 1980.
Stan, A.V., (2003). Maritime transport treatise, pg. 19-21, “The Family Universe” Publisher, Bucharest.
Teodor, M., (1998), Organizing, administration and the management of the ship, pg. 12-14, University course
notes, Civil Marine Institute, Constanta.

www.SID.ir

24

