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تحلیل استراتژیک وضعیت پایانه کانتینری بندر چابهار با استفاده از ماتریس
SWOT
4

حیدر زارع ،2رامین رجايی ،1يحیی توماج ،3رويا حقیچوبر
hzport87@yahoo.com

 -2کارشناس ارشد بندر و کشتیرانی ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايی چابهار
 -1ريیس شرکت ملی نقتکش حوزه جنوب کشور
 -3استاديار دانشکده مديريت و علوم انسانی دانشگاه دريانوردي و علوم دريايی چابهار
 -4دانشجوي کارشناسی ارشد پرديس دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده
هدف از نگارش اين مقاله ،شناسايی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد عملیات پايانه کانتینري بندر چابهار میباشد زيرا امروزه
با گسترش استفاده از کانتینر در جابجايی کاال ،پايانههاي کانتینري بنادر به عنوان مزيت رقابتی هر بندر شناخته شده است و
بندر چابهار به دلیل موقعیت ژئواستراتژيک خود و قرارگرفتن درکريدور ترانزيتی شمال -جنوب بايد از پايانه کانتینري مناسبی
برخوردار باشد .اين تحقیق در دو مرحله صورت گرفته است .در مرحله اول با استفاده از مطالعه تحقیقات داخلی و خارجی
عوامل موثر بر عملیات پايانه کانتینري شناسايی شدند .سپس در مرحله دوم ،از ماتريس سوات براي شناسايی وضعیت اين
عوامل در بندر چابهار استفاده شد .با توجه به نتايج ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و ماتريس ارزيابی خارجی که به ترتیب و
اولويت  1/364و  1/544میباشد ،جايگاه عملیات کانتینري بندر چابهار در ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی ،خانه
محافظه کارانه میباشد که اين خانه در ماتريس  SWOTمعادل با استراتژيهاي  W-Oتعیین میگردد .بر همین اساس اين
تحقیق راهکارهايی همچون استراتژي بهبود پسکرانههاي بندر (احداث خط آهن در بندر و اتصال به شبکه ريلی کشور) و
استراتژي تمرکز بر بازارهاي بالقوه و نفوذ در آنها را براي حفظ وضعیت فعلی و همچنین ارتقاء جايگاه اين پايانه توصیه می-
نمايد.
واژگان کلیدی :پایانه کانتینری ،بندر چابهار ،ماتریس SWOT

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

44/77/21
44/22/22
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نیز جايگاه بندر چابهار از منظر ملی و بینالمللی کمک
شايانی نمايد.

 -1مقدمه
استفاده از کانتینرها در حمل و نقل دريايی طی سالهاي
اخیر به سرعت درحال افزايش است .بنادر در سیستم
حمل و نقل کشورهاي متصل به دريا نقش عمدهاي را ايفا
میکنند بهطوري که از آنها به عنوان گلوگاه ارتباطی آن
کشور با دنیاي خارج ياد میشود و ماموريت اصلی آنها در
سیستم حمل و نقل ،تخلیه و بارگیري کاال از کشتی به

 2-1پایانههای کانتینری
حجم باالي عملیات و ترافیک کانتینري سبب شده است
که بسیاري از بنادر دنیا در احداث و تجهیز پايانههاي
کانتینري سرمايهگذاري نمايند .در امر بازاريابی پايانههاي
کانتینر ،تمام اجزاي بازاريابی بنادر موثر است .عالوه بر آن،
سطح ارائه خدمات در پايانهها با توجه به حساسیت
خطوط کانتینر نسبت به زمان و رعايت جدول ورود و

بندر و برعکس میباشد .1
به دلیل تفاوتهاي ماهوي کاالها از نظر جنس ،اندازه،
وزن و مشخصات شیمیايی و به منظور حمل و نقل موثر و
کارآمد آنها ،عملیات حمل کاال درون کانتینرها نیاز به
وحدت رويه و واحد سازي کاالها دارد .کانتینر در حقیقت
يک روش عام براي واحد سازي کاال میباشد .با واحد
سازي ،کاال میتواند آسانتر ،سريعتر و با هزينه کمتر

خروج کشتیها ،توجه ويژهاي پیدا کرده است  .5افزايش
حجم مبادالت کانتینري نیازمند فضاي زيادتر ،تعداد بنادر
بیشتر و افزايش راندمان کاري پايانهها است .تامین فضاي
بیشتر و ايجاد بنادر جديد اغلب نیازمند سرمايهگذاري
کالن و صرف زمان طوالنی است .يکی از شاخصهاي
عملکرد سرويسدهی بنادر ،زمان برگشت 2پايانه است.
باتوجه به گسترش استفاده از کانتینر در تجارت ،اين
شاخص در بیشتر بنادر در ارتباط با تخلیه و بارگیري
کانتینر روي يک کشتی محاسبه میشود .هرچه مقدار اين
شاخص کمتر باشد نقطه قوتی براي آن پايانه کانتینري

جابجا شود  .2آمار ساالنه منتشر شده توسط سازمان-
هاي بینالمللی نشان میدهد که تا چندي بعد ،کلیه
کاالهايی که جابجايی آنها با کانتینر داراي صرفه
اقتصادي باشد با وسیلهاي جز کانتینر جابجا نخواهد شد.
پايانههاي کانتینري به عنوان حلقهي اتصال دريا و خشکی

محسوب میشود  .6براي بهبود اين شاخص ،استفاده از

از اهمیتی دو چندان برخوردار هستند  .3يکی از

تجهیزات اتوماتیکی و بهینه کردن فرايندهاي لجستیکی
در پايانه هاي کانتینري و افزايش مشارکت بخش

تغییرات و پیشرفتهاي بزرگ تکنولوژيکی شبکه حمل و
نقل بینالمللی ،پیدايش و شیوع استفاده از کانتینر در اين
شبکه میباشد .اين تغییر به دلیل امتیازات خاصی که
کانتینرها ايجاد مینمايد به سرعت در میان کشورهاي
جهان گسترش يافته و به منطقه خلیج فارس و آسیا نیز

خصوصی در مالکیت و عملیات پايانههاي کانتینري 7
پیشنهاد شده است.
 3-1ماتریس SWOT

سرايت کرده است .4

اين ماتريس ابزاري براي شناخت تهديدها و فرصتهاي
موجود در محیط خارجی يک سیستم و بازشناسی ضعف-
ها و قوتهاي داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و

کشور ما نیز به دلیل داشتن مرزهاي خشکی و دريايی
گسترده ،موقعیت استراتژيک ،دسترسی به آبهاي آزاد و
داشتن شیوههاي مختلف حمل و نقل میتواند به عنوان
يک مسیر ترانزيتی مهم در سطح منطقه و جهان عمل
نموده و استفاده مناسب و مطلوبی را از اين صنعت کسب
نمايد .در میان بنادر کشورمان ،بندر چابهار از موقعیت
مناسبی برخوردار است .بندر چابهار با وجود مزاياي
فراوانی که دارد ،بر اساس اسناد و آمار سازمان بنادر و
دريانوردي ،حجم عملیاتی کانتینري اين بندر نسبت به
ديگر بنادر ،کمتر هست .به همین دلیل ،اجراي اين پروژه
میتواند در بهبود عملیات پايانه کانتینري بندر چابهار و

تدوين راهبرد براي هدايت و کنترل آن سیستم است .8
اين مدل در انتخاب تصمیم گیري نهايی داراي مشکالتی
است لذا براي اتخاذ تصمیم نهايی براي انتخاب مناسب-
ترين استراتژي از آنالیز تصمیم گیري چندضابطهاي
استفاده میشود .ماتريس سوات را میتوان به دو شکل
کمی و کیفی استفاده کرد .9
 4-1بندر چابهار
بندر چابهار در ساحل شرقی خلیج چابهار و در طول
جغرافیايی 67درجه و  32دقیقه و عرضجغرافیايی 15
1 Terminal Turnaround Time
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در مرحله اول ،شناسايی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهديد با استفاده از مصاحبه مستقیم و پرسشنامه با
رانندگان کامیونهاي کانتینري و مسئوالن بندر ،صاحبان
کاالها ،کشتیهاي توقف کرده در بندر و کارمندان گمرک
شناسايی شدند .در مرحله دوم ،عوامل شناسايی شده با
استفاده از روش تکنیک سلسله مراتبی ،عوامل کلیديتر
شناسايی و رتبهبندي خواهند شد و در مرحله نهايی،
ماتريس  SWOTتشکیل و محل و جايگاه عوامل
شناسايی شده تعیین می شود.

درجه و  21دقیقه و در استان سیستان و بلوچستان واقع
گرديده است .بندر چابهار بعنوان يکی از بنادر مهم در
جنوب ايران و در بخش شمالی درياي عمان قرار گرفته
است .اين بندر بهعلت موقعیت استراتژيکی و دستیابی به
آبهاي آزاد بین المللی جايگاه ويژهاي در مبادالت ايران با
ساير کشورهاي منطقه دارد .از سوي ديگر ،اين بندر بعلت
نزديکی به کشورهايی نظیر افغانستان ،پاکستان و آسیاي
میانه ،در آيندهاي نزديک با اتصال به شبکه ريلی کشور
اهمیت ويژهاي در ترانزيت کاال به اين کشورها خواهد
داشت .همچنین اين بندر بعنوان تنها بندر اقیانوسی ايران،
يکی از نقاط کلیدي در حاشیه خلیج فارس و درياي عمان
بوده و در کريدور شمال– جنوب نقش مهمی ايفاد خواهد

 1-2ماتریس SWOT
مديريت استراتژيک عامل بسیارمهمی در موفقیت
بلندمدت هر سازمان به شمارمیرود .از ابزارهايی که براي
تدوين استراتژي به مديران پیشنهاد میشود ،ماتريس
سوات است .تکنیک يا ماتريس سوات که گاهی  towsنیز
نامیده میشود ،برگرفته شده از کلمه اول قوتها ،ضعفها،
فرصتها و تهديدها میباشد .هدف از بررسی و تحلیل
سوات ،شناسايی عوامل کلیدي خارجی و داخلی اثرگذار
در رسیدن به اهداف تعیین شده است .با شناسايی اين
فاکتورهاي استراتژيکی میتوان استراتژيهاي مناسبی را

کرد .11
 5-1پیشینه تحقیق
بنادر سطح اول جهان براي افزايش عملکرد خود
راهکارهاي گوناگونی اتخاذ نمودند که از مهمترين آنها
میتوان به استفاده از تکنولوژيهاي جديد ،بهینهسازي
زمان کارکرد ،زمان بیکاري تجهیزات پايانهها اشاره کرد
 .11افزايش ظرفیت محوطه کانتینري ،استخدام مديران

تدوين کرد .16

عملیاتی بسیار ماهر را بهبود در عملکرد پايانههاي
کانتینري پیشنهاد نمودند .12به دلیل رقابت شديد

ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط میشود و
فرصت و تهديد معموالً جزء عوامل محیطی است .در
تحلیل  SWOTعوامل موثر بر شرکت يا سازمان به دو
دسته عوامل بیرونی يا خارجی و عوامل درونی يا داخلی

بنادر ،سطح خدمتدهی به مشتريان از موضوعات مهمی
است که مديران پايانههاي کانتینري بايد به آن توجه
داشته باشند .دو عامل زمان انتظار براي گرفتن خدمت و
زمان انتقال کانتینر در سطح خدمتدهی جايگاه مهمی

تقسیم میشود .17

دارند  .13کاهش هزينههاي اپراتور پايانههاي کانتینري

 2-2مراحل تشکیل ماتریس SWOT

و افزايش بهرهوري اين پايانهها به جابجايی اثربخش
کانتینرها وابسته است .استفاده از وسايل اتوماتیکی در
محوطهها در جهت کاهش هزينههاي نیروي کار
اپراتورهاي پايانهها و افزايش کارآيی پايانههاي کانتینري

براي ساختن يک ماتريس سوات بايد  4مرحله را طی کرد
:18
 -2فرصتهاي اولويتدار در ماتريس ارزيابی عوامل
خارجی فهرست شوند.
 -1تهديدهاي اولويتدار در ماتريس ارزيابی عوامل
خارجی فهرست شوند.
 -3قوتهاي اولويتدار در ماتريس ارزيابی عوامل داخلی
فهرست شوند.
 -4ضعفهاي اولويتدار در ماتريس ارزيابی عوامل
خارجی داخلی فهرست شوند

است  .14بهبود کارآيی عملیات پايانههاي کانتینري با
استفاده از بهینه کردن زمانبندي جرثقیلهاي بارانداز و
بلوکی کردن جرثقیلها ،در راستاي افزايش اثربخشی
عملیات پايانههاي کانتینري در لجستیک دريايی است
.15
 -2جمع آوری اطالعات و روش کار
اين تحقیق در سه مرحله صورت گرفته است:
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 -5نقاط قوت داخلی و فرصتهاي خارجی را با هم
مقايسه کنید و استراتژيهاي ممکن متناسب را انتخاب
کنید.
 -6نقاط ضعف داخلی را با فرصتهاي موجود در خارج
سازمان مقايسه کنید استراتژيهاي ممکن متناسب را
انتخاب کنید.
-7نقاط قوت داخلی را با تهدايدات خارجی مقايسه کنید و
استراتژيهاي ممکن متناسب را انتخاب کنید.
 -4نقاط ضعف داخلی را با تهدايدات خارجی مقايسه کنید
و استراتژيهاي ممکن متناسب را انتخاب کنید.

گام دوم :مقايسات زوجی بین فاکتور هاي SWOTدر
هر گروه صورت گیرد .
گام سوم :مقايسات زوجی بین چهار گروه SWOT
يعنی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد صورت می گیرد.
گام چهارم :نتايج در فرايند تدوين وارزيابی استراتژي
مورد استفاده قرار می گیرد.
 -3تحلیل و تفسیر
 1-3ماتریس ارزیابي عوامل داخلي
در اين پژوهش براي تعیین وزن معیارها و شاخصهاي
مدل از تکنیک تحلیل سلسه مراتبی ) (AHPاستفاده
شده است .عوامل در يک ستون ماتريس قرارگرفته و با
استفاده از ضرايب و رتبههاي خاصی امتیازبندي میشوند
تا در نهايت مشخص شود که آيا سازمان درآيندهاي که
میخواهد براي آن برنامه ريزي کند قوتهاي بیشتري
خواهد داشت يا با ضعفهاي بیشتر مواجه خواهد شد.

 3-2-2فرایند تحلیل سلسله مراتبي و به کارگیری
آن در19 SWOT
گام اول :ماتريس SWOTتشکیل گردد يعنی عوامل
مربوط به هر يک از گروه هاي SWOTشناسايی و ذکر
گردند .

جدول( :)1ماتریس ارزیابي عوامل داخلي
عوامل داخلي

امتیاز

رتبه

نمره

 S1تخفیف  37درصدي در هزينه تخلیه و بارگیري
1
کانتینري

4

76264

76671

 S2ايمنی باال در عملیات تخلیه و بارگیري

3

76263

76444

 S3ترافیک روان و سیال در بندر

3

76246

76434

 S4وضعیت جوي پايدار و مناسب براي عملیات تخلیه و
بارگیري

3

76747

76142

 W1عقب ماندگی پايانه کانتینري از برنامههاي مصوب براي
آن در طرح توسعه بندر

2

76746

76746

 W2فقدان تجهیزات تخلیه و بارگیري مدرن

2

76774

76774

 W3سرعت پايین عملیات تخلیه و بارگیري

2

76762

76762

 W4عدم خط کشی کانتینر يارد فعلی

1

76754

76276

 W5فقدان اسکله و بارانداز تخصصی کانتینري

2

76752

76752

 W6کمبود فضاي مناسب براي چیدمان کاال

2

76747

76747

 W7تعريف نشدن اداره کانتینري در چارت سازمان

2

76744

76744

جمع کل

%277=2

2

16364

2 Terminal Handling Charge
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فقدان اسکله و بارانداز تخصصی کانتینري ،کمبود فضاي
مناسب براي چیدمان کاال و تعريف نشدن اداره کانتینري
در چارت سازمان به عنوان مهمترين نقاط ضعف پايانه
کانتینري بندر چابهار شناسايی شدند.

با توجه به اينکه جواب جمع کل که  16364میباشد،
نتیجه میگیريم نقاط ضعف بندر بر نقاط قوت آن غلبه
دارد.
با توجه به نتايج حاصل از ماتريس عوامل داخلی
(جدول ،)2تخفیف  37درصدي در هزينه تخلیه و
بارگیري کانتینري ،ايمنی باال در عملیات تخلیه و
بارگیري ،ترافیک روان و سیال در بندر و وضعیت جوي
پايدار و مناسب براي عملیات تخلیه و بارگیري به عنوان
مهمترين نقاط قوت و عقبماندگی پايانه کانتینري از
برنامههاي مصوب براي آن در طرح توسعه بندر ،فقدان
تجهیزات تخلیه و بارگیري مدرن ،سرعت پايین عملیات
تخلیه و بارگیري ،عدم خط کشی کانتینر يارد فعلی،

 2-3ماتریس ارزیابي عوامل خارجي
عوامل در يک ستون ماتريس قرارگرفته و با استفاده از
ضرايب و رتبههاي خاصی امتیازبندي میشوند تا در نهايت
مشخص شود که آيا سازمان درآيندهاي که میخواهد براي
آن برنامه ريزي کند فرصتهاي بیشتري خواهد داشت يا
با تهديدهاي بیشتر مواجه خواهد شد.

جدول( :)2ماتریس ارزیابي عوامل خارجي
امتیاز

رتبه

نمره

عوامل خارجي
 O1موقعیت ژئواستراتژيک منحصر به فرد بندر در سطح
جهان(دروازه کريدور بینالمللی شمال-جنوب)

3

76274

76321

 O2امنیت باالي شهرستان چابهار و ايران نسبت به گوادر
پاکستان

4

76746

76344

 O3تنها بندر اقیانوسی ايران

3

76745

76155

 O4حمايت مالی دولت از برنامههاي بندر

4

76771

76144

 O5انعقاد قرارداد ترانزيتی ايران با افغانستان

3

76766

76244

 O6حضور کشورهاي آسیاي میانه فاقد دسترسی به دريا

3

76753

76254

 O7کلید توسعه محور شرق کشور

3

76747

76217

 T1تحريمهاي بینالمللی کشتیرانی علیه ايران

2

76224

76224

 T2سرمايهگذاري چینیها در بندر گوادر پاکستان

2

76272

76272

 T3حضور پورت اپراتورهاي بین المللی در بنادر رقیب
منطقه

2

76745

76745

 T4فقدان پسکرانه مناسب(فقدان راه آهن و نامناسب
بودن جادهها)

1

76774

76244

 T5همکاري نامناسب ديگر ارگانهاي دولتی با بندر

1

76761

76214

 T6دوري بندر و شهرستان چابهار از مراکز عمده مصرف
و تولید

1

76744

76746

جمع کل

%277=2

با توجه به جمع کل ماتريس ( )1/544میتوان نتیجه
گرفت که نقاط فرصت بندر بر نقاط تهديد آن غلبه میکند.
با توجه به نتايج حاصل از ماتريس عوامل خارجی (جدول
 ،)1امنیت باالي شهرستان چابهار و ايران نسبت به گوادر
پاکستان ،موقعیت ژئواستراتژيک منحصر به فرد بندر در
سطح جهان(دروازه کريدور بینالمللی شمال-جنوب) ،تنها

1/344

بندر اقیانوسی ايران ،حمايت مالی دولت از برنامههاي بندر،
انعقاد قرارداد ترانزيتی ايران با افغانستان ،حضور کشورهاي
آسیاي میانه فاقد دسترسی به دريا و کلید توسعه محور
شرق کشور به عنوان مهمترين فرصتها و تحريمهاي بین-
المللی کشتیرانی علیه ايران ،سرمايهگذاري چینیها در
بندر گوادر پاکستان ،فقدان پسکرانه مناسب (فقدان راه
15
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ديگر ارگانهاي دولتی با بندر به عنوان مهمترين تهديد-
هاي پايانه کانتینري بندر چابهار شناسايی شدند

آهن و نامناسب بودن جادهها) ،دوري بندر و شهرستان
چابهار از مراکز عمده مصرف و تولید و همکاري نامناسب

 3-3تجزیه و تحلیل عوامل داخلي و خارجي
سازمان يا کسب و کار در خانههاي اين ماتريس مشخص
گردد و بتوان استراتژي مناسبی را براي آن اتخاذ نمود.

براي تشکیل اين ماتريس ،يک شرکت /سازمان بايستی
نمرات حاصل ماتريسهاي ارزيابی عوامل داخلی و خارجی
را در ابعاد افقی و عمودي اين ماتريس قرار دهد تا جايگاه

جدول( :)3ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخلي و خارجي
4
خارجی

1/5
2

II
تهاجمي

داخلی
I
محافظه کارانه

IV
رقابتي

III
تدافعي

با توجه به مقادير ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی
که به ترتیب  16364و  16544محاسبه شدهاند ،وضعیت
پايانه کانتینري بندر چابهار در خانه اول يعنی خانهي

 4-3تشکیل ماتریس SWOT
با توجه به ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی می-
توان ماتريس SWOTرا به ترتیب زير تشکیل داد.

محافظه کار قرار میگیرد.

16

شماره 77

فصلنامه علوم و فناوري دريا
جدول( :) 4ماتریس  SWOTپایانه کانتینری بندر چابهار
عوامل داخلي

عوامل خارجي

ضعفها
قوتها
 S2تخفیف  37درصدي در زمینه هزينه  W1عقب ماندگی بندر از برنامه مصوب طرح و
توسعه
تخلیه و بارگیري کانتینر
 S1ايمنی باال در عملیات تخلیه و بارگیري  W2فقدان تجهیزات مدرن تخلیه و بارگیري
 W3سرعت پايین عملیات تخلیه و بارگیري
کانتینرها
 W4نبود اسکله و بارانداز تخصصی کانتینري
 S3ترافیک سیال و روان بندر
 S4وضعیت جوي پايدار و مناسب براي  W5عدم خطکشی محوطهاي که در حال حاضر
کانتینرها در آن چیدمان میشوند
عملیات تخلیه و بارگیري
 W6کمبود فضاي مناسب براي چیدمان کاال
 W7تعريف نشدن اداره امور کانتینري در چارت
اداري بندر چابهار

فرصتها

استراتژیهای S-O

تهدیدها

استراتژیهای S-T

 O1امنیت بهتر شهرستان چابهار و ايران  استراتژي تمرکز بر منطقه آسیاي
نسبت به گوادر پاکستان
جنوب شرقی و هندوستان و کسب سهم
 O2موقعیت ژئواستراتژيک منحصر به فرد بیشتر کاالهاي آنان
استراتژي همکاري با ديگر بنادر
بندر در سطح جهان (دروازه کريدور بین -
المللی شمال-جنوب)
منطقه
 O3تنها بندر اقیانوسی ايران
 استراتژي افزايش بانکرينگ سوخت
 O4حمايت مالی دولت از برنامههاي بندر
 O5انعقاد قرارداد ترانزيتی ايران با
افغانستان
 O6حضور کشورهاي آسیاي میانه فاقد
دسترسی به دريا
 O7کلید توسعه محور شرق کشور

استراتژیهای W-O

 استراتژي توسعه فیزيکی و زيرساختی
بندر(احداث پايانه کانتینري تخصصی با
تجهیزات مناسب و پیشرفته)
 استراتژي رسیدن به شاخصهاي عملکردي
و تجهیزاتی بنادر پیشرفته
 استراتژي گشترش بازاريابی (تمرکز بر
بازارهاي بالقوه و نفوذ در آنها)

استراتژیهای W-T

پسکرانههاي  استراتژي بازبینی و اصالح چارت سازمانی
بهبود
 T1تحريمهاي بینالمللی کشتیرانی علیه  استراتژي
ايران
بندر(احداث خط آهن در بندر و اتصال به  استراتژي عدم تغییر و حفظ رويه فعلی
 T2سرمايهگذاري چینیها در بندر گوادر شبکه ريلی کشور)
پاکستان
 تسهیل کردن ورود سرمايه گذاري
 T3حضور پورت اپراتورهاي بین المللی در بخش خصوصی و خارجی در فعالیت هاي
بنادر رقیب منطقه
بندر
 T4فقدان پسکرانه مناسب(فقدان راهآهن  واگذاري فعالیت هاي تخلیه و بارگیري
و نامناسب بودن جادهها)
به اپراتورهاي معروف بین المللی
 T5همکاري نامناسب ديگر ارگانهاي
دولتی با بندر
 T6دوري بندر و شهرستان چابهار از
مراکز عمده مصرف و تولید
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 -4نتیجهگیری و پیشنهادات

11

در میان بنادر کشورمان ،بندر چابهار به دلیل قرار گرفتن
در مسیر کريدور ترانزيتی بینالمللی شمال -جنوب داراي
پتانسیل بالقوهاي در جذب کاالهاي گذرنده از اين مسیر را
دارند .اين تحقیق به ارزيابی وضع موجود عملیات
کانتینري بندر چابهار با استفاده از ماتريس SWOT
پرداخته است.
با توجه به نتیجه تجزيه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی،
جايگاه پايانه کانتینري بندر چابهار در خانه محافظه کارانه
قرار دارد و استراتژي مناسب با اين جايگاه ،استراتژيهاي
 W-Oمیباشد.

( ،www.chabaharport.comتاريخ و زمان دسترسی:
 ،234464625ساعت )21:13
 3رئیسی ،فاروق .کاهش صف انتظار کامیونها دراسکله
کاالهاي فله خشک بندر امام خمینی با استفاده از تئوري
صف ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم و فنون
دريايی خرمشهر.2342 .
 18صحت ،سپهر؛ پريزادي ،عباس .به کارگیري تکنیک
فرايند تحلیل شبکه هاي در تحلیل نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهديد (مطالعه موردي شرکت سهامی بیمه ايران)،
نشريه مديريت صنعتی ،دوره  ،2شماره  ،1صفحه  275تا
.2344 .217

بهترين استراتژيها در حال حاضر براي پايانه

کانتینري بندر چابهار استراتژي توسعه فیزيکی و
زيرساختی بندر ،استراتژي رسیدن به شاخصهاي
عملکردي و تجهیزاتی بنادر پیشرفته و استراتژي گشترش
بازاريابی (تمرکز بر بازارهاي بالقوه و نفوذ در آنها) می-
باشد.
راهکارهاي عملی که می توان در مورد استراتژي هاي باال
بکار برد شامل:







پرتال

اينترنتی

بندر

چابهار

 2حسن زاده ،محمد علی .اقتصاد حمل و نقل
دريايی ،انتشارات اسرار دانش :تهران.2342 .
 1قاسمیفرد ،بختیار .بررسی زمینههاي بررسی زمینههاي
کاهش زمان انتظار کشتیهاي تجاري در اسکلههاي فله
خشک با استفاده از تئوري صف ،پايان نامه کارشناسی
ارشد ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايی چابهار ،چابهار.
.2341

حمايت مالی دولت و جذب فاينانس خارجی
جهت تکمیل برنامه توسعه بندر

  4کمالی ،جلیل .صنعت کشتیرانی ،انتشارات پرديس،
تهران.2347 .

احداث پايانه کانتینري تخصصی

 22کیانی مقدم ،منصور ،.نورامین ،امیرسعید ،.و پاکدين
بیدختی ،علیFormulating a Break-Even .
Model for evaluating the Cost of Container
Vessels Waiting Times in Automated
 .Quayside Operationدهمین همايش صنايع دريايی،
آبادان ،آبان ماه.2347 ،

خريداري تجهیزات مناسب و پیشرفته همچون
گنتري کرين هاي دروازهاي و ريلی
يکی از شاخص هاي مهم بنادر پیشرفته ،پايین
بودن زمان عملیات تخلیه و بارگیري می باشد.
بنابراين پیشنها میشود که فعالیت هاي تخلیه و
بارگیري به بخش خصوصی و پورت اپراتورهاي
بین المللی واگذار گردد تا از اين طريق زمان
عملیات تخلیه و بارگیري بندر کاهش يابد.

 8گلکار ،کريم .مناسب سازي تکنیک تحلیلی سوآت
( (SOWTبراي کاربرد در طراحی شهري ،مجله صفه،
شماره ،42سال پانزدهم ،صفحات .2344 .44-35

 21نورامین ،امیرسعید ،.و کیانی مقدم ،منصور .کارآمدي
اپراتور خصوصی -نقش خصوصیسازي در افزايش عملیات
کانتینري در بنادر منطقه .ماهنامه علمی-تحقیقاتی بندر و
دريا ،شماره  ،14صص .2344 ،64-67
13Carteni, A. and De Luca, S. Tactical
and Strategic Planning for a Container
Terminal: Modelling Issues within a
Discrete Event Simulation Approach.
Simulation Modelling Practice and Theory,
pp. 123-145, 2012.

ايجاد سیستم تخفیف پلکانی در تعرفه هاي
کانتینري بندر جهت تشويق بازرگان و خطوط
کشتیرانی براي استفاده از بندر چابهار
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