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 1دانشجوی کارشناسی ارشد بهینه سازی لجستیک بندری ،مرکز علمی کاربردی تایدواتر خاور میانه ،بندر انزلی
 2دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،مهندسی فن آوری دریا ،تهران.

چکیده
این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین منابع  ،قابلیت خدمات تدارکات  ،قابلیت نوآوری و عملکرد حمل و نقل
کانتینری در بندر انزلی انجام شده است  .که این امر می تواند اثر مثبت و معناداری بر روی منابع و توانایی
های لجستیک خدمات و قابلیت های نوآوری داشته باشد .توسعه حمل ونقل کانتینری در بندر انزلی نیاز به
افزایش میزان ترانزیت کاالی کانتینری ،صادرات  ،صادرات مجدد و ایجاد ارزش افزوده دارد  .همانگونه که کشور
سنگاپور ظرف  05سال به این چنین توسعهای دست یافت بنابراین به منظور انجام این پروژه با استفاده از
روش  AHPتجهیزات و امکانات این بندر مورد ارزیابی  ،با استفاده از روش ایشیکاوا مشکالت موجود در این
بندر مورد بررسی و در مراحل بعدی هزینه های حمل و نقل کانتینری با استفاده از مدلهای ریاضی و تجزیه و
تحلیل نقاط ضعف و قوت با استفاده از مدل  SWOTمورد ارزیابی قرار گرفته است .از آنجائی حمل و نقل
کانتینری در بنادر منجربه ایجاد یک دروازه بزرگی خواهد شد که زمینه مناسبی را جهت تقویت وضعیت این
شهرستان در زمینههای پژوهش و استراتژیهای توسعه منطقه ای را فراهم میسازیم .بنابراین با توسعه ترانزیت
کاالی کانتینری از بندر شهید رجایی به بندر انزلی و از بندر انزلی به بندر آستراخان  ،استفاده بهینه از ظرفیت
و منابع موجود  ،کاهش هزینه های حمل ونقل و ایجاد ترمینال کانتینری در بندر انزلی می توان شاهد
شکوفایی این بندر بود .برای مقابله با افزون زمان ،قابلیت اطمینان و هزینه مورد نیاز زنجیره تامین  ،عدم تعادل
در تجارت و دسترسی و ظرفیت محدودیت در میان برخی از تحوالت که در ساخت آن به طور فزاینده دشوار و
به دور از مزایای کامل از کانتینری می باشد.
واژگان کلیدی :زنجیره تامین ،روش های حمل و نقل ،حمل کاال کانتینری ، AHP ،روش اشیکاواSWOT ،
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مجله علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری (سال اول)

بررسی امکان توسعه حمل ونقل کانتینری در حوزه دریای خزر
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مقدمه
امروزه کانتینر توانسته به جهت سهولت حمل و نقل همچنین محافظت کاال و از سوی دیگر به لحاظ اقتصادى ،انقالبى در
روش هاى حمل و نقل کاال ایجاد نماید.این مزایا به ویژه در حمل یکسره چشمگیرتر است .در حمل یکسره شرکت حملکننده
محموله را از فرستنده در مبداء (کارخانه یا انبار) تحویل گرفته و در مقصد به گیرنده کاال تحویل مىدهد .این روش اصطالحاً
 Door to Doorنامیده مىشود .از امتیازات دیگر کانتینر آن است که مىتوان آن را با هر یک از وسائط نقلیه اعم از کشتی،
کامیون یا راهآهن و حتى هواپیما حمل نمود .درحمل بار به طریق سنتی ،محموله به دفعات دست به دست مىشود و در هر یک از
این مراحل امکان معطلى و تأخیر و خسارت اجتنابناپذیر است .در حالى که درحمل یکسره با کانتینراین عوارض بسیار تقلیل
یافته و ناچیز است .امروزه حمل و نقل دریایی گرایش زیادی به سمت حمل کاال باکانتینر از خود نشان میدهد & (Eyres
).Bruce, 2012
به منظور بهبود صرفه جویی در انرژی و برای رسیدن به یک تخصیص کارآمد منابع در دسترس ،اقدامات ،ممکن است شامل توسعه
در بهره وری سوخت ،بهبود بهره وری انرژی ،حمل و نقل تغییر شکل معماری و شبکه ،اقتباس و در حال توسعه زیرساخت های
مناسب ،بازاندیشی و بهینه سازی عامل روش تدارکات حمل و نقل ،بهره برداری فن آوری های جدید ،حمایت از اطالعات وفن
آوری ارتباطات و حمل و نقل ،سیستم ها هوشمند بنادر ،بهره وری بندر ،اپراتور بندر ،تعرفه بندر جریان های تجاری ،عدم تعادل
تجارت ،حجم تجارت ،مکمل تجارت ،ساختارصنعت دریایی ،رقابت ،خدمات خط عرضه ،مقررات موقعیت درحمل و نقل جهانی
شبکه ،اتصال به کامپیوتر ،مرکزیت فاصله هزینه های عملیاتی کشتی ،سنگر و پناهگاه زیر زمینی ،تسهیل ثبت نام ،تسهیل تجارت،
حمل و نقل ارسال محصول ،حجم حمل ،ارزش ،نوع تولید عوامل بین المللی دریایی و هزینه حمل و نقل می بایست مورد بررسی
قرار گیرد).(UNCTAD, 2014
بخش حمل و نقل یک عامل قوی در زمینه توسعه متوازن اقتصادی و منطقه ای است و همچنین دارای نفوذ زیادی در انسجام ملی
به بازار اقتصادی جهان است .از آنجائیکه بنادر ،یک فعالیت مهم اقتصادی در مناطق ساحلی را تشکیل می دهند .هر چه توان
عملیات کانتینری کاال در سال بیشتر ،زیرساخت ها مناسب تر و مدرن تر ،مقررات و خدمات مرتبط مورد نیاز کاملتر باشد عملیات
بندری موفق تر است) .(Dwarakisha & Salima, 2015مطالعات اخیر و ابتکارات سیاسی اهمیت کاهش موانع ورود
اقتصادی ،نهادی و مکانی در بنادر تاکید کرده اند .از سوی دیگریکپارچگی زنجیره تامین (لجستیک) و کانتینریزه شدن ،شکل و
ترکیب بنادر و صنعت کشتیرانی را تغییر داده است و از آنجائی که تسهیل کننده زنجیره حمل ونقل بین المللی ،فقط از طریق
حمل کاال با کانتینر میسر و مقرون به صرفه می باشد ،علیرغم اینکه امروزه یکی از مهمترین روش های حمل که رو به گسترش
است حمل کانتینری کاال است که باعث شده محموالت سریع تر ،سالم تر ،با هزینه پایین تری به مقصد برسند .برای مقابله با
افزایش زمان توق ف کشتی جهت عملیات تخلیه و بارگیری کاال ،قابلیت اطمینان وکاهش هزینه مورد نیاز زنجیره تامین ،عدم تعادل
در تجارت و دسترسی به ظرفیت های محدود کانتینری که در واقع ناشی از برخی تحوالت و تغییرات که در ساخت کشتی عظیم
کانتینری وجود دارد بنادر را به طور فزاینده ای دچار مشکالت نموده است).(Glave et al, 2014
اکنون بندر سنگاپوربا  ۰55بندردیگردرجهان ارتباط دارد و شلوغترین بندردنیا در زمینه حملونقل محصوالت است .یکچهارم از
کانتینرهای حمل شده در جهان زیرپوشش بندر سنگاپور قرار دارند .برای توسعه ترانزیت کاالی کانتینری و همچنین صادرات
مجدد از طریق بسته بندی کاال و ایجاد ارزش افزوده در بندر انزلی به روسیه و سایر کشورهای حاشیه دریای خزرخارج از تصور
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نبوده و با ایجاد تسهیالت و افزایش سرعت تنظیم اسناد گمرکی ایجاد پنجره واحد و پایانه صادراتی در بندر انزلی برای بسته بندی
کاال هم انگونه که کشور سنگاپور در ابتدای کار از آن روش استفاده کرد (صادرات مجدد) اقدام نمود در عین حال انجام فعالیتهای
لجستیکی و «برند» سازی در کنار ایجاد خطوط منظم کشتیرانی میان بندرانزلی و بنادر کشورهای حاشیه خزر دیگر راهکارهای
توسعه ترانزیت کاالی کانتینری و صا درات کاالی کانتینری از انزلی به روسیه و دیگر کشورهای مذکور می باشد .در عین حال اینکه
هم اکنون مسیر جاده ای فعلی جوابگوی افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کاالی کانتینری بندر انزلی نبوده و باید بندر به ریل
متصل شود و در کنار آن باید بخش جاده ای از طریق کنارگذر توسعه یابد).(Glave et al, 2014

بیان مسئله
برخی از چالش هایی که بنادر با آن مواجه می باشند ،عدم تعادل عرضه  /تقاضا و نوسانات سیستماتیک تقاضا است که این امر
فراتر از توانایی هر بندر می باشد .آنچه در بهبود عملکرد خطوط کانتینری می تواند موثر واقع شود سه مجموعه از اقدامات تجاری،
عملیات ،شبکه و استقرار ناوگان های مناسب میباشد  .در مجموع ،این سه عنصر به طور معمول باعث بهبود درآمد تا  25درصد
میشود  .از آنجائیکه زمان الزم جهت بهبود شبکه و ناوگان ها طوالنی تر از حرکت های تجاری و یا عملیاتی است و این موضوع
نیاز به زمان بندی های استراتژیک دارد ،این دو حرکت به طور خاص می تواند درآمد را شش تا هشت درصد افزایش دهد (Glave
).et al, 2014
از آنجاییکه بندر انزلی مستثنی ازاین امر نبوده و همچنین بدلیل عدم وجود ترمینال کانتینری ،شبکه و ناوگان مناسب جهت حمل
ونقل کانتینری بصورت سیستماتیک و زمانبندی شده که منجر به توسعه حمل ونقل کانتینری در این بندر گردد ،موجود نمیباشد.
از سوی دیگر همانگونه که مشاهده میگردد از نظر ساختار تشکیالتی کالن حمل ونقل درایران عمدتا به جز شیوه حمل و نقل
دریایی خطوط لوله و مواد نفتی وگمرک ،تحت نظر وزارت راه و شهرسازی است .مالکیت کلیه شبکه و ناوگان حمل ونقل متعلق به
دولت می باشد ،به جز ناوگان جاده ای که اصوال در این روش ازحمل ونقل ،مالکیت خصوصی حکفرما است .لذا اگر چه تا حدودی
سیستم حمل و نقل ایران متمرکز به نظر می رسد ولی در اجرا ،هر شیوه و یا پایانه (بندر و مبادی مرزی) مستقل عمل می کنند و
دو عامل حمل ونقل دریایی و پایانه های مرزی (گمرک) در خارج از سیطره وزارت راه وشهر سازی قرار دارند .از این رو هماهنگی و
همبستگی الزم که باید در طول مسیرها و بخصوص در پلهای زمینی وجود داشته باشد تا ضامن سرعت عمل و کاهش هزینه ها
باشد وجود ندارد و این ناهماهنگی و عدم همبستگی بر عملیات بندری بر روی عملکرد بندر انزلی نیز تاثیر گذار خواهد بود .عدم
مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای معتبر بین المللی کشتیرانی در زمینه حمل و نقل کانتینری در این بندر و همچنین عدم
وجود بانک های خارجی از سایر مشکالت این بندر محسوب میگردد .امروز ،مشکل عمده که مانع توسعه موثرتجارت از شرق و
غرب دریای خزر و ایجاد یک زنجیره تامین منطقه رقابتی دریایی ناکارآمد است).(Taleh Ziyadov, 2011
برنامه ریزی در قرن بیست و یکم شامل استراتژی های ساختاری برای رسیدگی به چالشهای  02 ،22و حتی  02سال آینده است.
در دنیای امروز دیگر بدون تمرکز بر مسائل داخلی نمی توان فراتر از مرزهای ملی -بدون در نظر گرفتن ماهیت وابسته از بازار
جهانی مقابله کرد و همه تحت تاثیر موارد مختلف و پیچیدگی های خاص آن بازار است و تعامل با این استراتژی ،اجتناب ناپذیر
است).(Taleh Ziyadov, 2011
در این راستا عملکرد بنادر شمالی کشور از نظر موقعیت و تجهیزات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر بدلیل اینکه
عملکرد کانتینری در بنادر حاشیه دریای خزر بطور کلی ضعیف میباشد لذا بیشترحمل و نقل کاالی کانتینری ،تبادل و ترانزیت

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 1تابستان  ،1931ص 11-1
http://MaJournal.ir

کاال به کشور آذر بایجان و جدیدا کشور روسیه صورت می پذیرد بنابر این در انجام بررسی از الگوهای موجود این کشورها استفاده
خواهد شد.
فرضیه اصلی :لجستیک بندری در فعالیت کریدورها که منجر به توسعه حمل ونقل کانتینری در بنادر شمالی کشور از جمله انزلی
گردد بهینه نمیباشد.
فرضیه فرعی :ترانزیت کاالی کانتینری در بنادر ایران بخصوص شمال کشور جایگاه خود را نیافته است.
روش شناسی تحقیق
در این تحقیق برای دستیابی به نتایج مورد انتظار از روشهای زیر جهت جمع آوری اطالعات استفاده شد :روش اجرای تحقیق در
مطالعه حاضر از نوع توصیفی -همبستگی و از جهت هدف ،کاربردی بوده و روش جمع آوری داده ها میدانی وکتابخانه ای و ابزار
جمع آوری با پرسشنامه طراحی شده از نظرات  11نفر از مسئولین و کارشناسان خبره امور بندری در بنادر و مرکز ،با استفاده از
روش  AHPتج هیزات و امکانات این بندر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .بدلیل ماهیت این پایان نامه از نرم افزار Expert
 Choiceبه جای روش  QSPMجهت محاسبه وزن معیارها برای اولویت بندی بنادر شمالی کشورمورد استفاده قرار گرفته است.
در این بخش هدف تعیین وزن معیارهای مختلف با استفاه از روش  AHPمی باشد .در همین رابطه ابتدا کارشناسان خبره از اداره
کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی که وظیفه هدایت بخشهای عملیات بندر در بنادر کشور را عهده دار می باشند ،انتخاب
و سپس پرسشنامه مربوطه تهیه و در اختیار کارشناسان مذبور قرار گرفت .جدول اخذ نظرات کارشناسان برای وزن دهی به
معیارهای ارزیابی اولویت بندی بنادر شمالی کشور پس از جمعآوری نظرات کارشناسان خبره از نظرات اخذ شده میانگین گیری
انجام شد و نتایج در نزم افزار  Expert Choiceوارد گردید .دراین راستا ابتدا ارتباط بین معیارها و هدف ترسیم شد و با استفاده
از ابزار و مدل های ریاضی اکسل اقدام به نتیجه گیری گردیده است و در ادامه روند جهت شناسایی مشکالت از روش ،ایشیکاوا
ودرنهایت جهت ارایه استراتژی از  SWOTآنالیز جهت تجزیه وتحلیل استفاده می شود.
یافته های تحقیق
شناسایی اولویت اول جهت سرمایه گذاری در بنادرشمالی
یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی) (AHPیا Analytical Hierarchy processکه
اولین بار توسط توماس ال ساعتی در  1815مطرح شد که بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای
مختلف را به مدیران میدهد .پس از بررسی های کلی و مقایسة معیارها ،از میان بنادر شمال کشور که در محدودة دریای خزر واقع
شده اند سه بندر -انزلی در استان گیالن و نوشهر و امیرآباد در استان مازندران ،برای انجام این پژوهش انتخاب شده اند.
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جدول شماره  :1مقایسه امکانات ،تجهیزات و عملکرد در سه بندر
هدف

زیر معیار

معیار

گزینه های مورد
ارزیابی

فاصله تا تهران ()d
فاصله تا اولین فرودگاه( )e
v

نزدیکی با بنادر آستراخان و الگان در روسیه  ،ترکمن باشی در ترکمنستان  ،اکتائو
در قزاقستان و باکو در آذربایجان()f
v

ارتباط با بازارهای منطقه ای و دسترسی به بازار مصرف باالی  933میلیونی
کشورهای تازه استقالل یافتـه شوروی سابق()j

موقعیت مکانی

v

قرار گرفتن در مسیر کریدور ترانزیتی بین المللی شمال  -جنوب که این مسیـر سه
برابـر از مسیر فعلی کـوتاه و ارزانتر می باشد(.)i

)(a
v

واقع شدن بندر در محدوده منطقه آزاد ،و فراهم نمودن تسهیالت و امکانات ویژه
برای صاحبان کاال ،تجار و سرمایه گذاران()h
v
v

مسیر دسترسی زمینی مناسب به استانهای همجوار()l
نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر()m
v

برخورداری از معافیت مالیاتی()n
جمع تعداد تجهیزات خشکی ()o

تجهیزات ()b

جمع تعداد تجهیزات دریایی()p
مساحت محوطه ()q
مساحت انبارهای مسقف ( ) r
تردد شناورهای باالی هزارتن ()s

عملکرد( )c

بندر نوشهرA

تعداد کشتی های وارده ()t
مجموع واردات غیر نفتی ()u
مجموع صادرات غیر نفتی ()v

بندر امیر آبادB
بندر انزلی C
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محاسبه وزن معیارهای مورد استفاده برای اولویت بندی بنادر شمالی کشور
در این بخش هدف تعیین وزن معیارهای مختلف با استفاه از روش  AHPمی باشد .در همین رابطه ابتدا کارشناسان خبره از اداره
کل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی که وظیفه هدایت بخشهای عملیات بندر در بنادر کشور را عهده دار می باشند ،انتخاب و
سپس پرسشنامه مربوطه بر اساس جدول ذیل تهیه و در اختیار کارشناسان مذبور قرار گرفت.
جدول شماره  :2تعیین وزن معیارهای مختلف
میزان عملیات )(Through put

امکانات)(Facility

موقعیت)(position
موقعیت ) ( position

1

امکانات ) (Facility

1

میزان عملیات )(Through put

1

جدول اخذ نظرات کارشناسان برای وزن دهی به معیارهای ارزیابی اولویت بندری بنادر شمالی کشور پس از جمعآوری نظرات
کارشناسان

خبره

از

نظرات

اخذ

شده

میانگین

گیری

انجام

شد

و

نتایج

در

نزم

افزار

 Expert Choiceوارد گردید .در این راستا ابتدا ارتباط بین معیارها و هدف ترسیم شد که بصورت شماتیک در شکل ذیل
مالحظه می گردد:
امتیاز هر بندر

موقعیت

امکانات

میزان عملیات

نمودار شماره  :1نمودار درختی رابطه معیارهای ارزیابی وزن هر بندر
پس از مقایسه زوجی معیارهای دسته بندی شده ،وزن هر کدام از معیارها توسط نرم افزار محاسبه شده و درصد ناسازگاری بین
مقایسه های صورت گرفته بین آنها ،تعیین می گردد .وزن هر معیار رتبه بند ی شده را در نزم افزار اکسل قرار داده تا وزن هر بندر
نسبت به معیارهای تعیین شده محاسبه گردد و در نهایت بندری که امتیاز بیشتر را کسب نموده است مشخص می نماییم.
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جدول شماره  :3وزن هر بندر نسبت به معیارهای تعیین شده

چگونگی نحوه محاسبه جمع امتیاز انزلی که از طریق نرم افزار اکسل محاسبه شده است به شرح ذیل می باشد و دو بندر دیگر
نیز به همین روش محاسبه گردیده است:
سهم انزلی از فاصله از فرودگاه × وزن فاصله از فرودگاه  +سهم انزلی از فاصله تهران × وزن فاصله از تهران
× وزن تعداد تجهیزات دریایی  +سهم وزن انزلی از تعداد تجهیزات خشکی × وزن تعداد تجهیزات خشکی +
 +سهم وزن انزلی از مساحت محوطه × وزن مساحت محوطه  +سهم وزن انزلی از تعداد تجهیزات دریایی
 +سهم انزلی ازوزن تعداد شناور × وزن تعداد شناور  +سهم وزن انزلی از مساحت انبار × وزن مساحت انبار
× وزن ترانزیت  +سهم انزلی از وزن صادرات × وزن صادرات  +سهم انزلی از وزن واردات × وزن واردات
 = 3 .1614سهم انزلی از وزن کانتینر × وزن کانتینر  +سهم انزلی از وزن ترانزیت
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به همین نحوه دو بندر دیگر را محاسبه می گردد .بنابراین مشاهده می گردد که بندر انزلی در اولویت اول قرار دارد .به ترتیب بندر
امیر آبا د و بندر نوشهر در اولویتهای بعدی قرار دارد .حال که بندر انزلی نسبت به دو بندر دیگر جهت سرمایه گذاری در اولویت
قرار گرفته است و به منظور علت عدم پیشرفت این بندر در ترانزیت کانتینر و همچنین دستیابی به مشکالت موجود در راستای
عدم استفاده بهینه از کریدور شمال -جنوب را مورد بررسی قرار می دهیم .لذا به این منظور ازروش فیش بن ( اشیکاوا ) استفاده
گردیده است که نتایج در جدول شماره  4نشان داده شده است:

جدول شماره  :4اولویت بندی عوامل بر اساس مدل اشیکاوا
1

فقدان مدیریت لجستیک

1

6

عدم زیرساخت مدیریتی جهت ترانزیت کانتینر

1

9

زمان ،سرعت ،هزینه

1

1

آموزش بروز فنآوری اطالعات

9

4

به اشتراکگذاری اطالعات

9

1

مدیریت اطالعات

9

7

خطوط کشتیرانی

9

8

مدیریت بنادر

9

3

بازاریابی

9

13

توزیع

9

11

کریدور رقیب شرق – غرب

6 /4

16

کمبود متخصصین لجستیک بندری

6 /4

19

کمبود مهندس فرآیندهای لجستیک

6 /4

11

تکنولوژی اطالعات و فنآوری اطالعات

6 /4

14

کریدور رقیب جنوبی

6 /4

11

کریدور رقیب آلتید

6 /4

17

عدم وجود ناوگان دریایی مناسب

6 /4

18

عدم وجود ناوگان هوایی مناسب

6 /4

13

عدم وجود ناوگان ریلی مناسب

6 /4

63

عدم وجود ناوگان زمینی مناسب

6 /4

61

آموزش مفهوم سیستماتیک و غیره لجستیک

6

66

استانداردهای بینالمللی

6

69

خدمات دریایی

6

61

کریدور رقیب کراک

6

64

بستهبندی

6

61

مونتاژ

6

67

شرکتهای حمل کاال

6

68

گمرک

6

63

ترمینال اپراتور

6
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93

پورت اپراتور

6

91

فورواردها

6

96

برنامهریزی

1 /4

99

استراتژی

1 /4

91

بودجه

1 /4

94

کنترل و بهرهوری

1 /4

91

سیستمهای اطالعاتی

1 /4

97

عدم زیرساخت دریایی

1 /4

98

عدم زیرساخت ریلی

1 /4

93

عدم زیرساخت زمینی

1 /4

13

عدم زیرساخت هوایی

1 /4

11

کمبود رشتههای جدید مهارتی

1

16

محیط زیست

1

19

قوانین و مقررات

1

11

آموزش عمومی

1

براساس بررسی بعمل آمده از روش تحقیق از پیش گفته شاید در دید اول سیاستهای تحریم و غیره  ...باعث عقب ماندگی کریدور
شمال – جنوب باشد ولیکن با عنایت به تجزیه و تحلیل عوامل تاثیر گذار لجستیک بندری در راستای مدیریت یکپارچه زنجیره
تامین لجستیک امری است که باعث عدم کارآیی در فعالیت های ترانزیتی درکریدور شمال – جنوب گردیده است  .واز سوی دیگر
فرضیه ی اصلی که طرح شده بود اثبات گردید( .سیستم مدیریت لجستیک در فعالیت کریدورها بهینه نمیباشد).
نقاط قوت حمل و نقل کانتینری در بندر انزلی
 :S1خصوصی سازی و جلب مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه زیرساختها
 : S2درآمد زایی و تامین مالی
 :S3برخورداری از زیرساختهای الزم و داشتن تجهیزات فیزیکی
 : S4وجود امکانات و تاسیسات پسکرانه ای مرتبط با خدمات بندری
 :S5موقعیت مناسب بندر انزلی جهت صادرات میوه
 : S6حرکت سریع به سمت مکانیزه شدن سیستم و استفاده از فن آوری اطالعات
 : S7روند رو به رشد سهم بازار با بهره مندی از راه آهن قزوین– انزلی -آستارا
 : S8شروع حرکتی قابل قبول در جهت بازاریابی و تحقیقات بازار
 : S9داشتن نیروهای متخصص و فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر دریایی خارج از کشور
 : S10تولید مرغوبترین خاویار جهان
 : S11اعمال قوانین و مقررات منطقه آزاد
نقاط ضعف حمل و نقل کانتینری در بندر انزلی
 : W1عدم پذیرش کشتیهای بزرگ کانتینری به دلیل محدودیت دسترسی بندر
 : W2عدم وجود ترمینال کانتینری و محل های نگهداری کانتینر در محوطه های بندری
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 : W3بوروکراسی اداری و مقررات دست و پا گیر در بخش بندری در مورد ترخیص کاال
 : W4تخصصی نبودن بندر
 : W5عدم استفاده مناسب و قابل قبول از اصول مدیریت استراتژیک
 : W6عدم آشنایی تعداد کثیری از کارکنان با ماموریت و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سازمان و بندر
 : W7پایین بودن شاخصهای عملکرد در برابر رقبا
فرصت های محیطی توسعه حمل و نقل کانتینری در بندر انزلی
 : O1افزایش سرمایه گذاری در سطح کالن و وجود بستر مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
 : O2داشتن پتانسیل جذب بازار ترانزیتی کریدور شمال  -جنوب از مسیر ایران با همکاری سایر بنادر داخلی
 :O3امکان ایجاد پایگاههای خدمات رسانی ( سوخت  ،آذوقه  ،آب و  )...به شناورهای بین المللی
 : O4نزدیکی به بزرگترین ذخایر نفت و گاز در دریای خزرو ارتباط و تبادالت تجاری با بنادر شمال و جنوب اروپا
 :O5رشد بسیار سریع تجارت جهانی
 :O6امکان ایجاد و توسعه فعالیتهای لجستیکی
 : O7موقعیت جغرافیایی مناسب
 : O8نزدیکی به بازارهای تولید و مصرف داخلی و خارجی
 : O9رشد تکنولوژی در صنعت حمل و نقل کانتینری و ایجاد بازار و فرصتهای جدید در جهت جذب کشتیهای بزرگ
 : O10افزایش تقاضای استفاده از کانتینر در صنعت حمل و نقل
تهدیدهای محیطی توسعه حمل و نقل کانتینری در بندر انزلی
 : T1محصور بودن محوطه های بندر فعلی در شهر
 : T2توسعه زیرساختهای الزم جهت عملیات کانتینری در بنادر رقیب داخلی و خارجی
 : T3کمبود امکانات رفاهی ،اقامتی و فرودگاهی( تعداد محدود پروازها به شهرهای داخلی و سایر کشورها)
 : T4آسیب رسیدن به زیستگاهها ،محیط زیست دریایی و محلهای پرورش آبزیان و ایجاد آلودگی دریایی
 : T5عدم حضور بانکهای خارجی درسطح استان
 : T6ناهماهنگی و عدم همکاریهای مناسب بین سازمانها و دستگاهها
 : T7تبدیل شدن بندر به دروازه ورود بی رویه کاال به کشور و عدم توازن بین صادرات و واردات
 : T8فقدان خطوط ریلی و شبکه راه آهن در سطح استان
 :: T9ابهام در قوانین و مقررات و غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر سریع قوانین
 : T10عدم پیوستن کشور ما به WTO
نتیجه گیری و بحث
بنابراین امروزه در بنادر پیشرفته دنیا کامال مشهود است که برای ایجاد مزیت رقابتی در حوزه جذب کاال و صنایع ارزش افزوده
تالش نموده اند تا فرآیندهای بندری را با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص ،سخت افزارها ،فن آوری اطالعات وبروز و نرم
افزارهای مدرن برای مشتریان بندر جذاب و تسهیل نمایند.درحقیقت موجب ارتقاء خدمات لجستیک بندری در زنجیره تامین
بعنوان یک موضوع مهم وتعیین کننده مطرح است.درنتیجه عدم تمرکز برارتقای سطح مدیریت و عملکرد لجستیک بندری کشور و
تعیین الگوی توسعه که این امر باعث عدم کارایی در کریدورشمال -جنوب را موجب گردیده که به تبع درنهایت منجر به عدم
توسعه حمل ونقل کانتینری در کشورگردیده بطوری که لجستیک بندری در درجه اول و کانتینریزه شدن بنادر کشور به خصوص
بنادر شمالی نیازمند به همکاری و مشارکت همه ذینفعان بندری در تمامی سطوح زنجیره می باشد در خاتمه اضافه می نماید با

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 1تابستان  ،1931ص 11-1
http://MaJournal.ir

عدم توجه به عوامل تاثیر گذار بر لجستیک بندری در راستای مدیریت یکپارچه زنجیره تامین لجستیک ضمن اینکه هنوز این نوع
حمل ونقل جایگاه اصلی را در کشور نیافته است از سوی دیگرجهت توسعه حمل ونقل کانتینری خود در بنادر شمالی بخصوص
انزلی با توجه به کشش ترانزیت بارکانتینری و صادرات مجدد همچنین به عنوان یکی از اجزای خدمات حمل ونقل به دلیل
موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارد بطوری که اگر موفق به ارتباط این پتانسیل بین بنادر جنوبی و
شمالی به خصوص انزلی برقرار گردد مزایای گسترش خدمات ترانزیتی برای اقتصاد کشور از جمله افزایش و تنوع درآمدهای دولت،
ایجاد اشتغال پایدار و کاهش اثرتحریم های اقتصادی ضرورت توجه به گسترش این خدمات را به روشنی نشان میدهد .با اینحال
به دلیل قابلیت ترانزیت بار از مسیر ایران در دو محور شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب و همچنین محدودیتهای سرمایهگذاری و
زمان باالی مورد نیاز برای توسعهی محورهای ترانزیتی ضروری است تا محور اصلی برای توسعهی ترانزیت کشور تعیین گردد.
باتوجه به اولویت حمل ونقل ریلی برای جابجایی بارهای ترانزیتی ،با استفاده از فناوریهای روز دنیا ،افزایش بهرهوری و بهبود
عملکرد حمل ونقل ریلی باهزینهای بسیار کمتر نسبت به ساخت خطوط ریلی ،بازدهی باالتری نسبت به اقدامات مربوط به توسعه
ی زیرساختهای ریلی حاصل می شود .واز طرف دیگر از طریق بازاریابی موثر وانعقاد توافقنامه های اساسی جهت توسعه زیر
ساخت های حمل ونقل کانتینری در کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین بنادر شمالی کشور بخصوص انزلی زمینه توسعه
ترانزیت کاالی کانتینری فراهم نمود .به همین منظور دراین مطالعه ارتباط بین منابع ،قابلیت خدمات تدارکات ،قابلیت نوآوری و
عملکرد حمل و نقل کانتینری در بندرانزلی مورد بررسی قرار گرفته که این امر می تواند اثر مثبت و معناداری بر روی منابع و
توانایی های لجستیک خدمات و قابلیت های نوآوری داشته باشد و از سوی دیگر با بررسیهای بعمل آمده در خصوص ظرفیت های
موجود حمل کاالی کانتینری ترانزیتی بین بنادر شمالی و جنوبی کشور ،مشاهده نمودید که این پتانسیل وکشش وجود دارد
بنابراین با تسریع در به اتمام رساند خطوط راه آهن درمحور قزوین -رشت -انزلی -آستارا درافزایش این پتانسیل کمک بسزایی در
توسعه حمل ونقل کانتینری در دریای خزر به خصوص انزلی خواهد نمود.
با بررسیهای بعمل آمده مشخص گردید توسعه حمل ونقل کانتینری در بندرانزلی نیاز به افزایش میزان ترانزیت کاالی کانتینری،
صادرات ،صادرات مجدد و ایجاد ارزش افزوده دارد .به همین دلیل دراین بخش سعی شده با استفاده از مدل  SWOTتحلیلی
جامع از فرصتها و تهدیدها ونقاط قوت و ضعف موجود و پیش روی بعمل آمده و سپس متناسب با آن استراتژیها و راهکارهایی
برای توسعه و رشد حمل و نقل کانتینری در بندر انزلی ارائه گردید .در پایان با توجه به مطالب بیان شده توجه به نکات زیر
ضروری به نظر میرسد:
 . 1ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه صنعت حمل و نقل دریایی و به خصوص حمل و نقل کانتینری در بندرانزلی بسیار زیاد و درخور
توجه بوده که استفاده بهینه از آنها مستلزم برنامه ریزی استراتژیک ،بلندمدت و آینده نگر میباشد.
 .2توسعه این صنعت فقط با اقدامات سازمان بنادرودریانوردی (اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن) امکان پذیر نبوده
وتوسعه آن مستلزم همکاریهای همه دستگاهها ،و سازمانهای مرتبط در سطح کشور و استان می باشد.
 . 3استفاده از تجارب بنادر بزرگ داخلی مانند بنادر شهید رجایی و امام خمینی و همچنین بنادر بزرگ و تخصصی در سطح دنیا
می تواند در توسعه این شیوه حمل و نقل کمک بسیاری را به مدیران مربوطه نماید.
 . 4ساخت بنادر تخصصی کانتینری با امکانات مدرن و با حضور قوی بخش خصوصی امری ضروری و مهم بوده و تاخیر در چنین
اقدامی باعث فوت وقت و از دست دادن فرصتها می گردد.
 .0با ایجاد بنادرخشک میتوان درکاهش هزینه حمل و کاهش مصرف سوخت فسیلی ،کاهش حوادث جادهای و افزایش بهرهوری از
امکانات موجود تأثیرگذار بوده امکان جذب خدمات حمل و نقلی به کشورهای همجوار را برای ارائهدهندگان خدمات فراهم سازد.
 .۰با اولویت دادن به حمل ونقل ریلی ب رای جابجایی بارهای ترانزیتی ،با استفاده از فناوریهای روز دنیا ،افزایش بهرهوری و بهبود
عملکرد حمل ونقل ریلی ودر نهایت توسعهی زیرساختهای ریلی حاصل میشود.
 .7از طریق بازاریابی موثر.
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 . 1انعقاد توافقنامه های دریایی جهت توسعه زیر ساخت های حمل و نقل کانتینری در کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین
بنادر شمالی کشور بخصوص انزلی زمینه توسعه ترانزیت کاالی کانتینری را فراهم نمود.
پیشنهادات
ایفای نقش پیش رو و فعال بنادر در لجستیک بندری و ارتقای مدیریت زنجیره تامین توسط بخش خصوصی :در این زمینه دولت
عالوه بر نقش هدایت کننده در فعالیت های بخش خصوصی می بایست همزمان بطور متمرکز بر هدایت بازار معطوف بوده و درعین
حال نسبت به کاهش محدودیت ها ،فضای تجاری و رقابتی لجستیک بندری وهمچنین با اعمال سیاستهای تشویقی وتبلیغی زمینه
فعالیت را جهت بخش خصوصی فراهم نماید .به عبارت دیگرنقش بخش خصوصی از تنها عملیات فورواردری به عملیات
لجستیکی تبدیل شود.
تقویت و تحکیم همکاری بین شرکت ها و بازیگران لجستیک بندری :بنادر می بایست با نظام هماهنگ مناسبی بین اعضاء شرکتها
و بازیگران اصلی لجستیک با استفاده از منابع گسترده و تجمیع توانایی ها منجر به کاهش زمان فعالیت،و هزینه هادر فرآیندهای
لجستیکی را فراهم نمایند که این تقویت همکاری و هماهنگی باعث دستیابی به حداکثر منافع در زنجیره تامین رابرای بنادر کشور
مهیا می نماید.
ا یجاد مکانیزم مناسب جهت هماهنگی زنجیره تامین بندر :منظور از هماهنگی نه تنها به معنای وجود قوانین و مقررات است ،بلکه
شامل عملکرد مدیریتی و مکانیزم کنترل در زنجیره نیز می باشد.عالوه براین مکانیزم هماهنگی زنجیره تامین می بایست زیر
سیستم ها،درمیان عناصر سیستم های مختلف ،بین عملکرد سیستم ها و یا در بین ساختار و اهداف سیستم های مختلف در
زنجیره می بایست کنترل داشته باشد .بنابراین هدف از هماهنگی این است که اطالعات مربوط به کیفیت خدمات در سراسر
زنجیره تامین بطور مداوم و مستمر وجود داشته باشد .دراین صورت است که زنجیره تامین می تواند برابر با نیازهای مشتری در
زمان مناسب و به موقع پاسخ دهد .در حقیقت مکا نیزم اطالعات ،هماهنگی لجستیک،هماهنگی در توزیع منافع ،هماهنگی در
استفاده از منابع می باشد.
ایجاد مکانیزم بانک اطالعات زنجیره تامین بندر جهت به اشتراک گذاری اطالعات :به اشتراک گذار ی اطالعات ،نقش مهمی در
هماهنگی عوامل مختلفی زنجیره تامین دارد و در تصمیم گیری اعضای زنجیره موثر می باشد.در نتیجه مدیریت زنجیره تامین
پیشرفته نیازمند به اشتراک گذاری اطالعاتی در زمینه کسب و کار ،پیش بینی بازار ،انبار ،تقاضا و در نهایت اطالعات لجستیک
توسط اعضای زنجیره می باشد .در حقیقت اجرای مکانیزم بانک اطالعات در صورتی قابل دستیابی است که بتوان استراتژی
اطالعات لجستیک زنجیره تامین بندر را تنظیم و تدوین نمود بنابراین در این زمان است که استراتژی اطالعات همه شرکتها ی
مرتبط باهم در زنجیره ،بواسطه تکنولوژی شبکه ای و اطالعات با یکدیگر ارتبا ط حاصل می نمایند.
ارتقای سطح آموزش پرسنل و مدیریت :از آنجائیکه در زمینه لجستیک بندری چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی کمبود
مبرم احساس می شود بنابراین با آموزش از طریق به اشتراک گذاری اطالعات ونحوه استفاده بهینه از این اطالعات باعث ارتقاء
دانش بطور هم زمان پرسنل و مدیریت از طریق روشهای پیشرفته فن آوری اطالعات ،ارتقای دانش پرسنل و مدیریت را کاربردی
نمود.
لذا ضروری است همزمان با موارد فوق الذکرو با توجه به بند  2از جدول اولویت بندی به منظورایجاد زیرساختها و مدیریت مربوطه
و همچنین در راستای رونق بخشیدن به کریدور شمال -جنوب می بایست برای افزایش بهرهوری در راهآهن کشور و بهبود جایگاه
حملونقل ریلی در ترانزیت کاال ،اقدامات زیر صورت پذیرد:
اولویت دادن به بار ترانزیتی نسبت به بار داخلی و مسافر باحرکت برنامهای قطار :مقایسهی درآمد و هزینهبین حمل بار و جابجایی
مسافر در خطوط ریلی ،مشخص میکند که سوددهی حمل ونقل ریلی از طریق حمل بار حاصل میشود و جابجایی مسافر

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 1تابستان  ،1931ص 11-1
http://MaJournal.ir

درحالیکه نماد فعالیت راهآهن به شمار می آید ،برای شرکتهای ریلی هزینه ایجاد میکند .بنابراین اولویت دادن به حمل بار در
شبکه ی ریلی نسبت به جابجایی مسافر ضروری است و باعث کاهش مدت زمان حمل بار در شبکهی ریلی فعلی کشور می شود.
مشخص بودن زمان رسیدن کاال به مقصد :عامل دیگری است که بر تصمیم صاحبان کاال برای انتخاب مسیر تاثیرگذار است.به
همین جهت مشخص بودن برنامهی حرکت وسایل منتقل کنندهی بار نقش تعیین کنندهای در موفقیت مسیرهای ترانزیتی دارند.
به همین دلیل است که عدم زمانبندی حرکت قطارهای باری یکی از مهمترین عوامل عدم توفیق راهآهن در جذب بار است .به
عنوان مثال بر اساس برنامهی اعالمی توسط شرکت راهآهن ،قطار باری مسیر تهران ـ بندرعباس را در  31ساعت طی میکند اما
آنچه در عمل اتفاق میافتد زمانی بیش از  15روز است .این عدم اطمینان از زمان رسیدن بار به مقصد باعث شده تا حتی بارهایی
که مدت زمان دو روزه طی شدن مسیر تاثیری بر انتخاب شیوه ی حمل آنها ندارد نیز جذب راهآهن نشوند .در نتیجه ضروری است
برنامه حرکت زمانبندی قطارهای باری مشابه با قطارهای مسافری در دستور کار راهآهن قرار گیرد.
ارتقای سامانهی بهرهبرداری مطابق با استانداردهای روز دنیا :نبود زیرساخت عالئم وسیگنالینگ در بیشتر مسیرهای ریلی کشور
ظرفیت قابل توجهی از خطوط ریلی را بال استفاده گذارده است .در عین حال این فرصت وجود دارد تا با استفاده از تجربیات
کشورهای پیشرو ،سامانههای به روز عالئم و سیگنالینگ در شبکهی ریلی کشور نصب شود.
ارتقاء محورهای ریلی :علیرغم احداث بخش قابل توجهی از شبکهی ریلی کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی ،بخشهای از این
شبکه در کریدورهای ترانزیتی به دلیل عمر بسیار باال عملکرد مناسبی ندارند .با این حال به دلیل وجود همین زیرساختها ،امکان
بهبود آن با هزینه های بسیار کمتر از ساخت خطوط جدید ریلی و افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر در این مسیرها وجود دارد .به
عنوان مثال بخشی از محور مرکزی کریدورهای شمالی ـ جنوبی کشور حدفاصل گرمسار تا بندر امیرآباد به علت عمر بیش از 45
سال ظرفیت حمل بار باالیی ندارد .به عالوه ضروری است در برخی مسیرها با بهبود شیب و فراز مسیر نسبت به ارتقای محورهای
ریلی اقدام شود.
دو خطه نمودن اکثر محورهای ریلی :یکی دیگر از مواردی که باعث شده تا شبکهی موجود راهآهن کشور بازدهی پایینی داشته
باشد دوخطه نبودن اکثر محورهای ریلی است .لذا الزم است برای ارتقای محورهای ریلی ،شبکه بویژه در مسیرهای ترانزیتی
دوخطه شود .پروژهی دوخطه کردن شبکهی ریلی کشور اقدامی زمانبر و پرهزینه است .با اینحال باید توجه داشت که در برخی
نقاط احداث خط دوم در فواصل کوتاه میتواند موجب افزایش قابل توجه ظرفیت خطوط در کوتاه مدت شود.
فعا لسازی محورهای راکد :همانطورکه اشاره شد فعال شدن خطوط ریلی موجود در کشور که امکان ترانزیت بار را دارند یکی از
محورهای افزایش بهرهوری در خطوط ریلی کشور است.
ایجاد امکان بارگیری مستقیم روی قطار در بنادر :عملیات تخلیه و بارگیری یکی از فعالیتهایی است که عالوه بر افزایش هزینه
های حمل کاال ،زمان حمل را نیز افزایش می دهد به همین دلیل در شرایط یکسان از نظر مسافت حمل ،مسیرهایی که تعداد
دفعات تخلیه و بارگیری کمتری دارند،از مزیت بیشتری برخوردار هستند .با توجه به اینکه حمل ونقل ریلی بیشترین مزیت را برای
انتقال کاالهای ترانزیتی دارد ضروری است در مبادی ورودی و خروجی کشور امکان تخلیه و بارگیری مستقیم روی قطار ایجاد
شود.
احداث محورهای جدید :هرچند شبکهی ریلی کشور ظرفیت بال استفادهی زیادی دارد که در صورت بالفعل شدن این پتانسیل
ظرفیت قابل توجهی برای ترانزیت بار ایجاد می کند ،اما با توجه به حجم باالی تبادالت تجاری جهان به هر میزان که زیرساخت
هایی برای جابجایی بار وجود داشته باشد امکان جذب بار نیز فراهم می شود .در نتیجه الزم است تا با ایجاد زیرساختهای مناسب
شرایط را برای جذب بار ترانزیتی بیشتر فراهم نمود.وبا توجه به موقعیت جغرافیایی کشور و چگونگی قرارگیری کشورهای همسایه
سه محور ترانزیتی برای کشور به صورت شمالی ـ جنوبی قابل تعریف است که فقط زیر ساخت یکی از این محورها موجود است.
بنابراین ضروری است با استفاده از زیرساخت موجود و با توجه به بند  3از جدول اولویت بندی در روش ایشیکاوا ،کاهش زمان و
هزینه ی حمل به صورت عملیاتی مطابق با آنچه در مطالعات داخلی و بینالمللی بیان میشود ،مسیر ترانزیتی ایران به صاحبان کاال
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 دیگر مسیرهای ترانزیتی کشور را با هدف دستیابی به وضعیتی مشابه،معرفی شود تا بتوان با جذب سرمایههای بخش غیر د ولتی
 همچنین تکمیل محورهای ریلی موجود که به سمت مرزهای کشور امتداد مییابند نیز الزم است به عنوان اولویت.گسترش داد
.حملونقل ریلی در زمینه ساخت خطوط جدید تعریف شوند
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