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چکیده
تا چند دهه ی گذشته حمل و نقل کاالها به ويژه در مسیر های طوالنی دريايی با دشواری های بسیاری همراه بود .اما با ورود کانتینر ،صنعت
حمل و نقل دگرگون شد؛ چرا که کانتینريزاسیون افزايش سرعت ،ايمنی و کاهش وابستگی به نیروی انسانی را به ارمغان آورد .با اين وجود،
کانتینرها معايبی نیز دارند.کانتینرها شبیه يکديگر هستند و در سراسر جهان در حال جابه جايی ،که اين کنترل کانتینرها و محتوای آنها را
مشکل می سازد .اما معضل نگران کننده تر اين است که کانتینرها می بايست پس از تخلیه در بندرمقصد به مبدأ کاال فرستاده شوند و اغلب
مواقع ،مسیر برگشت را خالی طی می کنند و حرکت کانتینر خالی يعنی هزينه .کانتینرها حدود  75درصد از عمر خود را خالی طی می کنند و
يا بیکار و بدون بار هستند که اين واقعیت ،اهمیت مطالعه در مورد بازگرداندن کانتینرهای خالی به چرخه ی درآمد زايی را نشان می دهد.
هدف اين پژوهش بررسی چالش های کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر می باشد که با انجام مصاحبه با مدير ،ريیس و ساير مسووالن
ترمینال کانتینری خرمشهر و همچنین مدير شعبه ی خرمشهر شرکت کشتیرانی کانتینری "هوپاد دريا" و بررسی پژوهش های خارجی در اين
حیطه و استفاده از نمودار  SIPOCو روش حداقل مربعات معمولی به آن پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :کانتینر خالی ،بندر خرمشهر ،عدم تعادل تجاری .SIPOC ،
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 -1مقدمه

شناور

تا دهه های گذشته متصديان حمل و نقل ،جهت حمل
کاالها با مشکالت فراوانی مواجه بودند اما ظهورکانتینر در
اواسط دهه ی 1950میالدی صنعت حمل و نقل را دگرگون
ساخت .کانتینر افزايش سرعت و ايمنی حمل ،کاهش
خسارات و کاهش وابستگی به نیروی انسانی را به ارمغان
آورد که مؤلفه های کلیدی در گسترش استفاده از آن
هستند .کانتینرها دارايی خطوط کشتیرانی هستند که بايد
پس از تخلیه ی بار محتوای آن ،به سرعت به چرخه ی
درآمد زايی بازگردانیده شوند تا اين شرکت ها از دارايی و
سرمايه خود حداکثر بهره را ببرند .اگر کانتینرها قادر باشند
در هر دو مسیر رفت و برگشت بار جابه جا کنند بسیار
مقرون به صرفه تر خواهند شد اما متأسفانه همواره عدم
توازن میزان صادرات و واردات در مسیر رفت و برگشت و
عدم تطابق نوع کاالهای مسیر رفت و برگشت منجر به جابه
جايی کانتینرهای خالی در سطوح منطقه ای ،بین منطقه ای
و بین المللی می گردد .اخیرا اتحاديه ی کاالی کانتینری
،ROI1کاغذ سفید صنعت کشتی رانی را برای بهینه سازی
سود حمل کنندگان کانتینری منتشر ساخته است که در آن
فقط  %20از زمان عمر ده تا پانزده ساله ی يک کانتینر به
حمل و نقل در دريا اختصاص دارد و  %75از اين زمان را
بیکار و بدون بار در دپوهای سراسر جهان انباشته شده و يا
به صورت خالی در حال حرکت به سر می برند .مهمترين
آسیب اقتصادی از اين ناحیه ،متوجه خطوط کشتیرانی است
زيرا کانتینرها دارايی های اين خطوط بوده و برای تهیه آن
هزينه های بسیاری صرف شده است .زمانی که کانتینرهای
يک کشتی در اسکله ی بنادر تخلیه می شوند و ظرف مدت
کوتاهی مجددا به چرخه عملیاتی خطوط کشتیرانی باز نمی
گردند شرکت های شکتیرانی ناگزير تصمیم به ترک بندر
می گیرند که در اين صورت ،بازنده اصلی مناطق اطراف اين
بنادر يا حتی کشوری که دچارعدم توازن در صادرات و
واردات است ،خواهد بود .البته معضل کانتینرهای خالی
درهمه بنادر جهان وجود دارد ،اما میزان موفقیت بنادر در
مديريت اين پديده نیز با هم تفاوت دارد.

کشتیرانی کانتینری "هوپاد دريا" بررسی و ترسیم می کند.

1

سپس چالش ها و مشکالت موجود در راه مديريت

کانتینر خالی
کانتینر پر

فرستنده

دريافت کننده

شکل ( )1جریان جا به جایی کانتینرهای پر و خالی]-[1در شکل
جا به جایی کانتینر پر از فرستنده ی کاال و دریافت کانتینر خالی
توسط وی در مسیر رفت و برگشت ترسیم شده است.

بندر خرمشهر يکی از بنادر مهم و کلیدی در کشور ايران
است که با برخورداری از موقعیت استراتژيک نقشی اساسی
در اقتصاد کشور دارد .ترمینال کانتینری بندرخرمشهر به
عنوان يکی از ترمینال های مهم اين بندر ،عاملی تأثیرگذار
بر اقتدار و توسعه ی اين بندر می باشد .امروزه با گسترش
تجارت کانتینری فعالیت های بنادر بايد به گونه ای برنامه
ريزی شوند که با کمبود يا مازاد کانتینر خالی مواجه نشود؛
کمبود کانتینر خالی صادرات کشور را تهديد می کند و زياد
بودن کانتینر های خالی يعنی هزينه ی انبارداری ،بیکار
بودن کانتینر و هزينه ی فرصت .با در نظر گرفتن هزينه و
فاصله ،کانتینرهای خالی در سراسر کشور يا در يک منطقه
به گونه ای توزيع می گردند که برای تجارت کشور مشکل
يا مانعی به وجود نیايد .اين پژوهش در ابتدا جريان
کانتینرهای خالی را با استفاده از مطالعه ی پیشینه ی
پژوهش و انجام مصاحبه با متخصصان و مسووالن ترمینال
کانتینری خرمشهر همچنین ،مدير شعبه ی خرمشهر شرکت

.ROI Container Cargo Alliance
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کانتینرهای خالی شناسايی می شود و تحلیل های آماری از

فرايند عملیات در ترمینال ،قیمت گذاری ،ادغام های
عمودی و افقی ،هماهنگی زير ساخت ها و رو ساخت ها و
بررسی موقعیت بازار]  .[7شینتانی و ديگران سال  2007در
مقاله ای تحت عنوان "مسأله ی طراحی شبکه کشتیرانی
کانتینری با در نظر گرفتن بازآوری 3کانتینرهای خالی" به
طراحی شبکه مسیر های کشتیرانی الينری کانتینری با در
نظر گرفتن موجوديت کانتینر های خالی پرداخته اند .در اين
مقاله مسأله ی طراحی مسیر کانتینرها با در نظر گرفتن دو
زير مسأله دنبال می شود .مبحث اول مربوط به کانتینرهای
پر و بارگیری شده است و در قسمت دوم به وجود
کانتینرهای خالی در کشتی پرداخته می شود به عبارتی
برای طراحی شبکه و مسیريابی کشتی های کانتینری به
جای جدا کردن کانتینرهای پر و خالی به در نظر گرفتن
همزمان وجود کانتینر پر و خالی در کشتی پرداخته شده
است و با استفاده از الگوريتم ژنتیک تعدادی بنادر را به
عنوان بندر مقصد معرفی کرده و در عمل به کارگرفتن اين
روش منجر به کاهش هزينه ها و افزايش درآمد شرکت های
کشتیرانی شده است] .[5چونگ و همکاران سال  2002در
مقاله ای تحت عنوان "مديريت کانتینرهای خالی برای
شبکه های حمل و نقلی بین وجهی "4به بررسی تأثیرمدت
افق برنامه ريزی بر مديريت کانتینرهای خالی در شبکه های
بین وجهی پرداخته اند .با استفاده از مدل سازی رياضی،
مدلی توسط نويسندگان ارايه شده است که ضمن حداقل
سازی هزينه ها،کانتینر خالی نیز به موقع در اختیار مشتری
قرار گیرد .نتايج اين پژوهش نشان دهنده ی آن است که با
وجود آن که طول افق برنامه ريزی به نوع شبکه های بین
وجهی و شرايط آنها بستگی دارد هرچه مدت افق برنامه
ريزی بلندمدت تر باشد امکان استفاده از گزينه های ارزان
تر (مانند بارج ها) و کم سرعت تر در برنامه ها و دوره های
زمانی نزديکتر بیشتر می شود] .[5الم و همکاران سال
 2005در مقاله ای با عنوان"شیوه ی برنامه ريزی خطی
تقريبی برای مسأله ی تخصیص کانتینرهای خالی"از برنامه
ريزی پويا برای مکان يابی مجدد کانتینرهای خالی استفاده

1

3

عناصر مؤثر شناسايی شده صورت گرفته و تفسیر می شوند
و در پايان نیز پیشنهاداتی برای کاهش هزينه های
کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر ارايه می شود.
 -2پیشینه ی پژوهش
1

تخمین زده شده است که از  15میلیون  TEUاز جمعیت
کل کانتینرهای جهان در سال 2/7 ،2013میلیون  TEUيا
بیشتر از اين ،کانتینر خالی در محوطه ها و دپوهای سراسر
جهان بیکار بوده اند] .[3بر اساس اظهارات مقامات بندری
در بندر نیويورک و نیوجرسی ،نرخ صادرات و واردات در سه
ماهه ی اول سال  2001حدود  1/8بوده که تقريبا به ازای 2
کانتینر ورودی به بندر ،يک کانتینر خارج شده است .عدم
توازن تجاری ،تنها دلیل برای تجمیع کانتینرهای خالی
نیست و عوامل ديگری مانند هزينه های حمل و نقل داخلی،
شرکت های اجاره دهنده ی کانتینر2و نوع قراردادهای آن
ها ،هزينه های پايین تولید کانتینر جديد نسبت به جابه
جايی خالی و نیز هزينه های بازرسی به ايجاد اين مشکل
کمک می کنند].[4
در حالی که پژوهش های داخلی در زمینه ی کانتینرهای
خالی بسیار محدود می باشند ،پژوهش های گسترده ای در
سطح بین الملل در رابطه با کانتینرهای خالی صورت گرفته
است که مرور تمام آن ها در اين پژوهش ممکن نیست .با
اين وجود بر تعدادی از آن ها تمرکز شده است.
ولف و همکاران در سال  2012مسأله ی کانتینرهای خالی
را در منطقه ی بالتیک بررسی کرده اند .آن ها بیان داشته
اند در حالی که در سال های  2007تا  2010میزان سهم
جابه جايی کشورهای جهان از کانتینرهای خالی 20درصد
بوده است ،در منطقه ی بالتیک 21 ،تا  25درصد کانتینر
خالی جا به جا شده است و راهکارهای زير را برای حل اين
مشکل ضروری می دانند :کاهش هزينه های مکان يابی
مجدد برای کانتینر خالی شده ،استانداردسازی جريان
اطالعات ،رديابی و قابلیت دانستن محل کانتینر،کنترل

. Repositioning
.Intermodal

.Twenty Foot Equivalent Unit
. container leasing companies
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آندرسون و ديگران سال ،2012در پروژه ی خود با
عنوان"ارزيابی حمل و نقل کانتینرهای خالی و فرصتهايی
برای بهبود"با مطالعه ی موردی بندر گوتنبرگ ،روش های
مختلف حمل کانتینرهای خالی(استفاده از کامیون های با
سفر منظم ،استفاده از بارج و استفاده از  )LHV5از دپوی
( Risholmenکه در 5کیلومتری ترمینال کانتینری بندر
گوتنبرگ واقع شده است) تا بندر گوتنبرگ را ارزيابی کرده
اند .نتايج تحقیق نشان می دهد که روش حمل با بارج دارای
هزينه کارآمدتر و میزان آلودگی کمتر است .همچنین حمل
و نقل بیشتر با تنها يک خط بارج ،می تواند سطح کارآيی
حمل با بارج را بدتر کند و فاصله بحرانی روش های حمل و
نقل را افزايش دهد].[12
لی و ديگران سال  2004در مقاله ای با عنوان"مديريت
کانتینرهای خالی در يک بندر با معیارهای متوسط و
مديريت بلند مدت" به مسأله ی مديريت کانتینر های
خالی وارداتی به بندر در صورت کمبود تعداد کانتینرهای
پیش بینی شده و صادرات کانتینرهای اضافی در زمانی که
با مازاد کانتینر خالی رو به رو می شوند پرداخته اند .آن ها
مشکل را به عنوان يک موجودی غیر استاندارد که با تقاضای
مثبت و منفی رو به رو می شود در نظر می گیرند .آن ها
اين بحران را به صورت جفت ( )U ,Dتعريف می کنند که
بايد بهینه گردد .تعداد کانتینر های خالی وارداتی بايد به
مقدار Uبرسد وقتی تعداد آنها کمتر از  Uمی باشد و تعداد
کانتینر های خالی صادراتی بايد کمتر از Dباشد وقتی
تعدادشان بیشتر از  Dمی باشد .اين مقاله تخصیص کانتینر
های خالی يک بندر را به عنوان يک مسأله ی کنترل
موجودی فرموله می کند و بیان می دارند که برای فرموله
سازی مسأله ی کانتینر خالی بین چندين بندر بايد تالش
های بیشتری شود و در سال  2005مدل بسط يافته ی اين
مقاله را ارايه کرده اند]  .[14،13جان و اسچلینگمیر 5نیز در
سال  2014تحقیقی با عنوان " همکاری در لجستیک
کانتینرهای خالی" ارايه کرده اند که از جديدترين تحقیقات
صورت گرفته در زمینه ی کانتینرهای خالی می باشد .روش

کرده اند .يک مدل برای دو سفر و دو بندر ارايه شده است و
اين مدل به چند سفر و چند بندر قابل بسط می باشد].[8
چنگ و ديگران سال  2008در اين زمینه مقاله ی" مسأله
ی جانشینی ،يک راه حل هیوريستیکی برای کانتینرهای
خالی" را ارايه کرده اند .اين مقاله هزينه ی جانشین سازی
انواع کانتینر خالی به جای يکديگر به منظور کاهش هزينه
ها را بررسی می کند و با استفاده از روش های رياضی و
هیوريستیکی با مطالعه ی موردی بنادر لس آنجلس و النگ
بیچ مدل رياضی در اين زمینه ارايه می کنند] .[9کارملیک
و ديگران سال  2012در مقاله ی"لجستیک کانتینرهای
خالی" به صورت کیفی لجستیک کانتینرهای خالی و عدم
تعادل در تجارت را بررسی می کنند .در ابتدای مقاله
ظرفیت جهانی کانتینر را بررسی می کنند و در ادامه عدم
تعادل در تجارت کانتینری ،لجستیک عملیاتی کانتیرهای
خالی ،بازيگران درگیر در لجستیک کانتینر های خالی و
جريان کانتینرهای خالی مختصرا شرح داده شده اند].[10
دياز و ديگران سال  2011در مقاله ای با عنوان" پیش بینی
حجم کانتینرهای خالی" به پیش بینی کانتینرهای خالی
بنادر لس آنجلس،النگ بیچ و سواناه با استفاده از سه روش
وينتر ،1تايوگا گروپ 2و سازمان ملل 3با استفاده از محاسبه
7
ی مقادير آماری انحراف از متوسط 4و میانگین مجذور خطا
پرداخته اند .نتايج تحقیق آنان نشان می دهد که روش
وينتر نسبت به دو روش ديگر قابل اعتماد تر است چرا که
روش های تايوگا گروپ و سازمان ملل بر پايه ی اين فرض
هستند که میزان کانتینرهای خالی تفاوت بین واردات و
صادرات کانتینری بندر می باشد ،در حالی که برای بندر
سواناه میزان زيادی کانتینرخالی خروجی وجود دارد اما
حجم تجارت کانتینری اين بندر تقريبا متعادل است .آن ها
بیان می دارند که بايد تحقیقات ديگری صورت گیرد تا
تعیین کند که روش وينتر يا گزينه های ديگر برای پیش
بینی کانتینرهای خالی مناسب تر و دقیق تراست].[11
1

.Winter
.Tioga Group
3
.United Nation
4
.MAD=MEAN ABSOLUTE DEVIATION
5
.MSE=MEAN SQUERED ERROR
2

.Longer and heavier vehicles
.Jahn and Schlingmeier
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انجام تحقیق آنان بدين صورت است که بر اساس نظر
محققان مبنی بر اين که تبادل تجهیزات بین متصديان
حمل و نقلی به کاهش شمار حرکات کانتینر خالی منجر می
گردد ،از اطالعات  9کرير که  45درصد از بازار کانتینر را در
دست دارند و اطالعات دقیق آمار کانتینرهای خالی آن ها
موجود بوده است استفاده کرده و اطالعات مبدأ ،مقصد و
حرکات هر کانتینر خالی در ماه را ثبت کرده اند که جمعا
 37میلیون جابه جايی در  308خوشه ی جغرافیايی ثبت
گرديده است .نتايج تحقیق آنان گويای اين واقعیت است که
به کارگیری روش همکاری  7تا 10درصد از جا به جايی
کانتینرهای خالی را کاهش می دهد .البته در مسیرهای
مختلف اين میزان متغیر است اما به طور میانگین  7تا 10
درصد حرکات کانتینرهای خالی به وسیله ی همکاری بین
خطوط ،قابل پوشش و انطباق است] .[17بويله و ديگران نیز
در مقاله ای با عنوان"بازآوری منطقه ای کانتینرهای خالی"
در سال  2008بحث مکان يابی مجدد و جابه جايی
کانتینرهای خالی در سطح منطقه ای را بررسی می کنند.
منظور از سطح منطقه ای گردش کانتینر خالی بین
واردکنندگان منطقه ای و ترمینال های دريايی ،دپوها و
صادرکنندگان يک منطقه می باشد .نويسنده سیستم دپوی
درون مرزی ای را برای کانتینرهای خالی پیشنهاد می کند
که به مشتريان نزديک است .دپوی درون
سرزمینی( )1IDECهزينه ی کلی کمتری نسبت به احداث
دپوهای جديد و لحاظ کردن هزينه ی مکان يابی مجدد
کانتینر خالی به اين دپوها دارد ضمن اين که ظرفیت های
اضافی ايجاد می کند .سیستم پیشنهادی آنان در واقع
چیزی شبیه به بنادر خشک امروزی است .وجود اين مراکز
در کاهش هزينه های کانتینرهای خالی مؤثر خواهد بود .با
تکمیل بندر خشک در شلمچه و فعال شدن آن هزينه ی
کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر نیز کاهش می يابد .در
ادامه به نحوه ی مديريت کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر
پرداخته شده است.

.Inland Depot for Empty Containers

بندر

بندر

دپو
بندر
ی

دپو
بندر

کانتینر پر جا به جا شده
کانتینر خالی
دپوی درون سرزمینی کانتینر خالی
فرستنده
ابالغ گیرنده

شکل( )2دپوی درون سرزمینی یا بندر خشک]- [11در شکل
سمت راست بندر خشک و نحوه ی ارتباطات آن مشخص شده و
شکل سمت چپ نگهداری کانتینر در محیط بندر دریایی را نشان
می دهد .بندر خرمشهر نیز کانتینرها را در بندر دریایی نگهداری
می کند که منجر به محدودیت و فشار محوطه ها و کاهش کارایی
برای بندر و تجمیع هزینه های انبارداری برای خطوط کشتیرانی
می شود.

 -3مدیریت کانتینرهای خالی موجود در بندر
خرمشهر
کشتیرانی ها با روش های مختلف حمل کانتینرهای خالی
خود را به بنادر می رسانند و به محض رسیدن کانتینر خالی
به بندر خرمشهر با در نظر گرفتن مجوز خط کشتیرانی
مبنی بر تحويل گیری کانتینر خالی ،براساس تاريخ ورود و
بر اساس خط کشتیرانی در محل های اختصاصی دپو می
شوند و بر اساس تاريخ نیز بارگیری می گردند .زمانی که
نزديک به  30روز از انبارداری يک کانتینرخالی بگذرد
سیستم ها با اعالم آالرم به خطوط کشتیرانی هشدار می
دهند .بندر خرمشهر به  49خط کشتیرانی فعال از جمله
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کانتینرهايی که قرار است در محوطه ی  C.F.Sتخلیه
شوند از  10روز معافیت در پرداخت انبارداری
برخوردارند(طبق قرارداد کشتیرانی و بندر) و صاحب کاالی
واراداتی بعد از رسیدن کاال به بندر خرمشهر و شروع فرآيند
اظهار و کارهای گمرکی به مدت  10روز برای تحويل
کانتینر خالی فرصت دارد و در مورد کانتینرهايی که از بندر
خارج می شوند يا در اصطالح ترانزيت می شوند ،نمايندگی
شرکت کشتیرانی با دفتر اصلی هماهنگ کرده و معادل
ارزش کانتینر از صاحب کاال چک دريافت می کند و عالوه
بر  10روز رايگان بودن هزينه انبارداری مدت ديگری نیز
(مثال تا 10روز ديگر) برای وی به صورت رايگان تمديد می
گردد .مالک بار موظف است بعد از تخلیه ی بار محتوای
کانتینر،کانتینر خالی را در دپوی اعالم شده از جانب خط
کشتیرانی تحويل دهد و بعد از انجام فرايند تحويل و تحول
با حضور ناظر عملیات ،در صورتی که کانتینر آسیبی نديده
باشد مابقی مبلغ سپرده شده ،پس از اخذ هزينه های
متحمل شده به صاحب کاال برگردانده می شود و در صورت
آسیب رسیدن به کانتینر ،کانتینرخالی به محل های تعمیر
کانتینر 1منتقل شده و هزينه ها از مبلغ سپرده شده کسر
می گردد و مابقی آن تحويل صاحب کاال می شود .در بندر
خرمشهر کارگاههای تعمیر کانتینر وجود ندارد و کانتینرهای
آسیب ديده به بندر امام خمینی منتقل شده و درآنجا تعمیر
می گردند .معموال در بندر خرمشهر کانتینرهای وارد شده
ی پر پس از تخلیه محتوا در دپوها يا محل های ديگر ،طبق
دستور خط کشتیرانی مجددا به بندر خرمشهر باز می
گردند .علت اين کار ،موجود بودن اسناد کانتینر خالی در
بندر خرمشهر(بندر وارداتی) می باشد .مديريت تعداد و محل
کانتینرهای خالی مديريتی پويا است و با آمارگیری های
روزانه در مورد تعداد کانتینرهای خالی و تعداد متقاضیان
تحقیق می شود .يک شرکت کشتیرانی نمی تواند به عنوان
مثال روزانه  100دستگاه کانتینر را به يک محل ارسال کند
مگر آنکه با يکی از شرکت های بزرگ مانند شرکت های
صادراتی عسلويه قرارداد و تفاهم نامه ای امضا شده باشد که
در بندر خرمشهر چنین تفاهم نامه هايی وجود ندارد.

کشتیرانی کانتینری هوپاد دريا ،کشتیرانی آراباختر ،میزان
بار ،دريا درخش ،جنوب-دريا-بندر و ...خدمات ارايه می کند.
عرصه ی فعالیت شرکت های کشتیرانی بین المللی است.
بنابراين با تعیین نمايندگی هايی در نقاط مختلف جهان،
ارتباط صاحبان بار با دفاتر اصلی را برقرار می سازند.
صاحبان بار با مراجعه به نمايندگی های خطوط مثال
نمايندگی « هوپاد دريا » در خرمشهر می توانند نسبت به
تأمین کانتینر خالی برای بار خود اقدام نمايند.
کانتینرهای خالی موجود در بندر دو دسته
هستند؛.1کانتینرهای خالی که حاصل استريپ کاال در
محوطه  C.F.Sمی باشند و .2کانتینرهای خالی که بعد از
حمل کاال با کانتینر به مقصد نهايی و برگشت(پس از تخلیه
کاال در محل مورد نظر صاحب آن) در بندر تخلیه می شوند.
کانتینرهای اين دسته معموال از راه حمل و نقل زمینی
مجددا به بندر وارد کننده يا در صورت دستور خط
کشتیرانی در محل مورد درخواست خط کشتیرانی تحويل
می گردند .قسمتی از کانتینرهای خالی بندر خرمشهر
مربوط به دسته ی اول و قسمتی از آنها مربوط به دسته ی
دوم می باشد.
کانتینرهای گروه اول پس از انتقال به محوطه ی  C.F.Sو
تخلیه ی محموله های آن ها با صدور قبض انبار کانتینر
خالی به محوطه ی کانتینرهای خالی حمل و نگهداری می
شوند .در مورد کانتینرهای گروه دوم پس از اينکه کامیون
حامل آنها با ارايه ی شناسنامه نسبت به تحويل آن ها به
محوطه ی کانتینری اقدام نمايد ،همزمان با تخلیه توسط بار
شمار ترمینال کانتینر از طريق سیستم هندهلد نسبت به
ثبت ورود و صدور قبض انبار خالی اقدام می شود .هر دو
گروه از زمان صدور قبض انبار مشمول پرداخت انبارداری
کانتینر خالی شده که مطابق با تعرفه های مصوب سازمان
بنادر و دريانوردی به حساب کشتیرانی مربوطه منظور
خواهد شد .کانتینرهای خالی فوق همچنان در ترمینال
نگهداری می شوند تا زمانی که خط کشتیرانی نسبت به اخذ
پروانه و بارگیری آن ها به شناور يا بارگیری به کامیون و
حمل زمینی اقدام نمايد .در هرصورت تا زمان بارگیری
انبارداری پرداخت خواهد شد.

.Work Shop
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عامل اصلی تجمیع کانتینر خالی در بندر خرمشهر اختالف
بین صادرات و واردات آن و عدم تعادل تجاری می باشد.
به منظور انجام تحلیل های آماری و بررسی تأثیر صادرات و

بندر خرمشهر به منظور کاهش هزينه های شرکت کشتیرانی
و جذب قسمتی از صادرات از اين بندر ،ارايه ی خدمات
انبارداری کانتینرهای خالی خطوط کشتیرانی را به مدت 30
روز به صورت رايگان انجام می دهد .اين در حالی است که
بقیه ی بنادر تنها تا  7روز انبارداری رايگان کانتینرهای
خالی را تقبل می کنند .در حال حاضر خطوط کشتیرانی به
منظور کاهش هزينه های خود در بندر خرمشهر،
کانتینرهای خالی خود را با حمل زمینی از بندر خرمشهر به
بندر امام خمینی منتقل کرده و در آنجا به کشتی های
بزرگتر بارگیری کرده و مستقیما به نواحی مورد نظر(به
صورت پر و صادراتی يا خالی) در مسیر های بین المللی مثال
بندر جبل علی فرستاده می شوند .با اين کار کشتیرانی تنها
هزينه ی حمل زمینی در بندر خرمشهر را متحمل شده و
هزينه های THCبارگیری به کشتی و عملیات مرتبط با آن
را نخواهد داشت و با هزينه هايی که برای بارگیری آنها بر
کشتی های بزرگ در بندر امام می پردازد در مجموع اين
روش مقرون به صرفه تری برای خطوط و کاهش هزينه های
پرداختی بابت کانتینرهای خالی آنها خواهد بود.
جريان گردش کانتینر و پر و خالی شدن آن مشکالت و
چالش های مديريتی به همراه خواهد داشت .بیشترين میزان
مشکالت در چرخه ی حرکت کانتینرها از ناحیه ی آسیب
وارده به کانتینرها به دلیل عدم توجه به مسايل تخلیه ی بار
و برخورد لیفتراک های وارد شده به درون کانتینر هنگام
تخلیه کاالهای درون کانتینر می باشد .مسايل گمرکی
مربوط به بار کانتینر و خوابانیدن آن( به عنوان مثال از سه
سال قبل بار رب گوجه ای با کانتینر وارد شده و اما هنوز
کانتینر آن با بارش معطل مسايل گمرکی هستند) و در
مرتبه ی بعدی کانتینرهايی که از محوطه خارج شده و در
دپوهای ديگر يا با تأخیر تحويل می گردند بیشترين آسیب
را به خط کشتیرانی وارد می سازند که متأسفانه کنترلی نیز
بر آن ها نیست و خطوط کشتیرانی را با چالش مديريتی رو
به رو می سازند .در واقع بزرگترين معضل کانتینرهای خالی
در بندر خرمشهر کمبود صادرات کانتینری يا ماهیت وارداتی
بندر خرمشهر است که رسوب طوالنی مدت کانتینر خالی در
اين بندر را منجر می شود .بر اساس نظر خبرگان صنعت

واردات و شکاف آن ها بر میزان کانتینرهای خالی ،آمار سری
زمانی واردات و صادرات و کانتینرهای خالی بندر خرمشهر
در  48ماه از بازه ی زمانی فروردين  1390تا فروردين
 1394جمع آوری شد و با کمک نرم افزار ايويوز و رگرسیون
خطی به بررسی ارتباط بین آن ها پرداخته شد که نتايج آن
در ادامه آورده شده است .در ابتدا با استفاده از نمودار
سايپک جريان کانتینرهای خالی و عوامل در گیر در آن با
کمک مسووالن مربوطه ترسیم شده است .سايپک مخفف
کلمات عرضه کننده ،ورودی ،فرايند ،خروجی و مشتری به
زبان انگلیسی می باشد .ترسیم نمودار سايپک گام آغازين
روش شش سیگما می باشد و برای ترسیم آن می بايست از
افراد درون سازمانی که با تمامی عوامل درگیر در فرايند
آشنا هستند کمک گرفته شود .ترسیم اين نمودار به درک
جريان کانتینرهای خالی کمک می کند(.شکل )3
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خالی آن بعد از

ثالث

زمان معین

خدمات يا

شخص

تجهیزات

ثالث(مانند
دالل ها يا

شکل( )3نمودار سایپک جریان کانتینرهای خالی
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 -4بررسی تأثیر عدم تعادل تجاری بندرخرمشهر بر میزان کانتینرهای خالی
جدول( )1نحوه ی اثرگذاری عوامل مؤثر بر میزان کانتینرهای خالی
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/08/15 Time: 13:07
Sample (adjusted): 1390M02 1393M12
Included observations: 47 after adjustments
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

0.9797
0.0000
0.0000
0.0010

0.025603
11.09447
13.55254
3.530259

272.3834
0.113144
0.052677
0.065284

6.973800
1.255269
0.713905
0.230468

3528.766
1264.164
15.29140
15.44886
15.35065
2.176204

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Variable
C
X1
X2
)Y(-1

R-squared
0.861865
Adjusted R-squared 0.852227
S.E. of regression 485.9604
Sum squared resid 10154771
Log likelihood
-355.3478
F-statistic
89.42953
)Prob(F-statistic
0.000000

) y(-1نیز مقدار با وقفه ی متغیر وابسته می باشد و
تأثیر متغیر وابسته ی ماه گذشته بر ماه جاری را برآورد
می کند .مقدار  tمتغیر ) y(-1بیانگر اين می باشد که
در صورت افزايش  1واحدی در میزان با وقفه ی متغیر
وابسته ،به طور متوسط  3واحد به کانتینرهای خالی وارده
به بندر خرمشهر افزوده می گردد .ضريب تعیین 1که
بیانگر نیکويی برازش است ،عدد  0885را نشان می دهد
که قابل قبول می باشد .ضريب تعیین تعديل شده نیز
باالی  088است که مناسب می باشد .از آنجايی که  Fيک
آزمون يک دامنه است برای تعیین رد يا قبول بودن آن به
) Prob(F-statisticتوجه می گردد و در صورتی که
مقدار آن کمتر از  7درصد باشد به معنای نیکويی کل
رگرسیون است .نتايج نرم افزار  Probمعیار  Fرا صفر
نشان می دهد که به معنای معنی داری کلی رگرسیون
می باشد .دوربین -واتسن 2نیز نزديک به عدد  2می باشد
که نشان دهنده ی عدم خود همبستگی می باشد .نتايج
تحلیل آماری مؤيد تأثیر زياد صادرات ،واردات و عدم
تعادل کانتینری بر میزان کانتینرهای خالی وارده به بندر
خرمشهر می باشد .بديهی است که با کاهش اختالف

نتايج نرم افزار نشان دهنده ی ارتباط و تأثیر متغیرهای
مستقل بر مقدار کانتینرهای خالی موجود در بندر
خرمشهر می باشد .در صورتی که قدر مطلق آماره ی t
بزرگتر از  2باشد ،متغیر مستقل دارای تأثیر بر مقدار
متغیر وابسته خواهد بود بدين معنا که ضريب آن متغیر
معنی دار است .متغیر مستقل « » x1میزان صادرات
کانتینری بندر خرمشهر بر حسب تی ای يو می باشد.
آماره ی  tاين متغیر بزرگتر از  2می باشد بنابراين بر
میزان کانتینرهای خالی وارده به بندر خرمشهر اثر گذار
است و در صورت  1واحد افزايش در میزان صادرات ،به
طور متوسط  11واحد به کانتینرهای خالی وارده به بندر
خرمشهر افزوده می شود .ممکن است علت اين امر
افزايش عملکرد بندر خرمشهر باشد .زيرا به دلیل کمبود
صادرات فعلی ،کانتینرهای خالی را به سرعت از بندر
خرمشهر به بندر امام منتقل می کنند .متغیر  x2اختالف
کانتینرهای پر تحويلی به صاحبان کاال و میزان صادرات
بندر خرمشهر يا عدم تعادل تجاری بندر خرمشهر می
باشد .نتايج نشان دهنده ی اين می باشد که در صورت
افزايش  1واحد به میزان عدم تعادل تجاری ترمینال
کانتینری خرمشهر ،به طور متوسط  13واحد به
کانتینرهای خالی وارده به بندر خرمشهر افزوده می گردد.

.R-squared
.Durbin-Watson stat
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میزان صادرات و واردات و تغییر ماهیت وارداتی بندر
خرمشهر ،از رسوب کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر
پیشگیری می گردد.

 -1پیشنهادات عملی در راستای مدیریت معضل
کانتینرهای خالی در بندر خرمشهر
.1روان سازی فرآيند ترخیص و رويه های گمرکی به
منظور افزايش سرعت تخلیه و بازگشت کانتینر خالی؛
آموزش تخلیه ی ايمن با حضور مؤثرتر واحد استاف و
استريپ و اعمال جريمه های مناسب برای تخطی
کنندگان از نکات ايمنی به منظور کاهش آسیب های
وارده به ساختمان کانتینرها.
.2هماهنگی کامل دپوها و خطوط کشتیرانی برای عدم
تحويل گیری کانتینرهای خالی ترانزيتی در محل مورد
تقاضای مشتری و توجه به دستورات خطوط کشتیرانی
مبنی بر محل تحويل.
 .3بر قراری خط ثابت کانتینری از بندر خرمشهر به ساير
بنادر داخلی و خارجی به منظور جلوگیری از رسوب
کانتینر در بندر خرمشهر.
 .4اليروبی اروند رود به منظور افزايش ظرفیت آبخور و
امکان تردد کشتی های کانتینری بزرگتر برای جذب
صادرات از بندر خرمشهر نه ساير بنادر نزديک(مثال بندر
امام).
 .7فعال سازی بندر خشک شلمچه با تأکید بر ايجاد
زيرساخت های حمل و نقل چندوجهی و افزايش تعرفه
های انبارداری کانتینر خالی در بندر دريايی .در کشور ما
بسته به وجود يا عدم وجود اتصال ريلی ،میزان ورود و
خروج کانتینر به بندر از طريق ريل بین صفر تا حداکثر 7
درصد متغیر است.
 .5واگذاری ياردهای اختصاصی به ازای هر خط کشتیرانی
در محوطه های خارج بندر اما نزديک به آن منطبق بر
قرارداد بین بندر و خطوط کشتیرانی برای کنترل اشغال
محوطه ها .بنابراين با اعمال تجهیزات و گارد نظارتی
مناسب از میزان آسیب های وارده به کانتینر در حین
تخلیه و بارگیری نیز کاسته می شود.
 .5استفاده از موقعیت و فرصت های بازار در زمینه ی
پاسخگويی به تقاضای بارهای شیالتی و مواد غذايی به
کشورهای حاشیه ی خلیج فارس با کاهش تعرفه
انبارداری کانتینر يخچالی در فصول خاص و نگهداری
تعداد بیشتری از آن ها در محوطه ی  Bترمینال کانتینر.

 -5نتیجه گیری
از زمان ورود کانتینر به عرصه حمل و نقل کاال تا به امروز،
همچنان مشکل عدم توازن بین ورودی و خروجی کانتینر
به بنادر پا بر جاست .ناهماهنگی بین میزان واردات و
صادرات کاال ،معضل کانتینر خالی را بوجود آورده است.
معضل کانتینرهای خالی درهمه بنادر جهان وجود دارد.
اما میزان موفقیت بنادر در کاهش اين پديده با هم
متفاوت است .بندر خرمشهر نیز به دلیل ماهیت وارداتی و
کمبود صادرات با معضل تجمیع کانتینر خالی رو به رو
است .به همین دلیل با کمک مسووالن ترمینال کانتینر
خرمشهر به عنوان بزرگترين بندر آزاد تجاری کشور و
مدير شعبه ی خرمشهر شرکت کشتیرانی هوپاد دريا و
همچنین با استفاده از آمار عملیات کانتینری خرمشهر و
روش حداقل مربعات معمولی به بررسی اين موضوع
پرداخته شد .نتايج نشان می دهد که پر تکرارترين آسیب
در چرخه ی حرکت کانتینرها از ناحیه ی صدمات وارده
به کانتینرها به دلیل عدم توجه به مسايل تخلیه ی بار و
برخورد لیفتراک های وارد شده به درون کانتینر هنگام
تخلیه کاالهای درون کانتینر می باشد .مسايل گمرکی
مربوط به بار کانتینر و خوابانیدن آن و در مرتبه ی بعدی
کانتینرهايی که از محوطه خارج شده و در دپوهای ديگر
يا با تأخیر تحويل می گردند بیشترين آسیب را به خطوط
کشتیرانی وارد می سازند که متأسفانه کنترلی بر آن ها
وجود ندارد .نبود صادرات يا صادرات پايین در بندر
خرمشهر ،مسأله ی رسوب کانتینر و کاهش عملکرد بندر
خرمشهر را تشديد می کند که نتیجه اين امر هم به ضرر
بندر و هم کشتیرانی ها خواهد بود .تحلیل های آماری
مؤيد آن هستند که در صورت افزايش  1واحدی به میزان
عدم تعادل تجاری ترمینال کانتینری خرمشهر ،به طور
متوسط  13واحد به کانتینرهای خالی وارده به بندر
خرمشهر افزوده می گردد .در پايان برای کاهش رسوب
کانتینرهای خالی و مديريت کاراتر آن ها پیشنهادات زير
ارايه می شوند.
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