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 صنعت کشتیرانی ایران)حمل ونقل دریایی(

، در پی افزایش واردات و تردد کشتی های خارجی در ۶۴۳۱تاسیس صنعت کشتیرانی در ایران اولین بار در سال 

یعنی قبل از تاسیس صنعت کشتیرانی در ایران، تعدادی از  ۶۴۳۱بندرهای داخلی کشور روی داد. در سال 

مسئوالن کشور، به ویژه مسئوالن مرتبط با سیستم بانکی و سازمان برنامه و بودجه، اقدام به بررسی و مطالعه در 

نخستین و بزرگ ترین شرکت کشتیرانی ایران، راه اندازی ناوگان حمل و نقل دریایی منظم،  خصوص طرح تاسیس

بررسی موقعیت جغرافیایی ایران، داشتن مرزهای طوالنی آبی، دسترسی به آب های گرم و حساسیت حیاتی حمل 

برگزار شد  ۶۴۳۱رداد سال و نقل کاال از طریق دریا کردند. پس از انجام این مطالعات، در اولین اجالس، که در م

مجمع عمومی موسسین تصویب شد و شرکتی با نام شرکت کشتیرانی ملی آریا فعالیت خود را در این تاریخ شروع 

 .کرد

، کار خود را در مسیر خط دریایی خلیج ۶۴۳۱شرکت کشتیرانی آریا، یک سال بعد از تاسیس، یعنی در سال 

فروند کشتی کوچک با ظرفیت های  ۲آمریکا و بالعکس به وسیله  -ارسآسیا و خلیج ف -اروپا، خلیج فارس -فارس

تن آغاز  ۲۵۲هزار تن و  ۱۶فروند کشتی اقیانوس پیما با ظرفیت  ۳تن در حوزه خلیج فارس و  ۶۵۵۱تن و  ۶۱۱۱

 .کرد

ی ظرفیت تعداد کشت ۶۴۵۱فعالیت های شرکت کشتیرانی آریا به قدری گسترش یافت که توانست تا پایان سال 

هزار تن افزایش دهد. این افزایش حجم حمل و نقل دریایی توسط  ۵۲۵فروند با ظرفیت کل  ۲۳های ناوگان را به 

 .خطوط کشتیرانی داخلی در اقتصاد کشور تاثیر بسزایی گذاشت

 سیاسی کشور ونیز در پی تصمیم مقامات -پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، همزمان با تغییر ساختار اقتصادی

، خطوط کشتیرانی آریا به کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ۶۴۵۱دی ماه  ۶۵کشوری وقت در جلسه مورخ 

)سهامی عام( تغییر نام داد و این شرکت فعالیت های تجاری خود را به عنوان یکی از شرکت های وابسته به وزارت 

 .بازرگانی ادامه داد
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 سازی شتیک

 وناگونیگ هایفعالیت دریایی، هایسازه و کشتی تعمیر و ساخت تکنولوژی به دستیابی به نیاز ضرورت سبب به

یما، پهای اقیانوسن صورت پذیرفته است. طی سالیان گذشته عالوه بر توانایی طراحی و ساخت کشتیایرا در

 هایکش، لندینگ کرافت، بارج، کشتیهای ماهیگیری، یدکای در ساخت و تعمیر انواع کشتیتجارب ارزنده

  آمده است. های کوچک و متوسط بدستبیمارستانی و خدماتی در اندازه

 حمل و نقل دریایی

 بسیارمناسب درموقعیت جغرافیایی  قرارگرفتن لحاظ به که است کشورهایی از جمله ایران اسالمی جمهوری

 تواندازاینمی آمدو کار  مطمئن ارتباط و حمل و نقل شبکه باگسترش و بهره مندبوده خوبی ترانزیتی ازمزایای

 استفاده مطلوب نحو به در منطقه خود استراتژیک موقعیت ارتقای و ارزی درآمدهای افزایش راستای در مزایا

 داده جای درخود را جهان تولیدکننده نفت عمده کشورهای قرارداردکه خلیج فارس ایران کند. درجنوب

 قراردارد که خزر دریای نیز ایران شود.درشمالمی  محسوب جهان انرژی گلوگاه عنوان به منطقه این است.

گیری وکشور ایران با بهره وآذربایجان است ایران،روسیه،قزاقستان،ترکمنستان کشورهای میان ارتباطی پل بهترین

ا با آب های آزاد ایفای میان این کشوره درتجارت مهمی میتواندنقش ای و ریلی خوداز صنعت حمل و نقل جاده

 نقش کند.

ارتباط کشورهای آسیای میانه باخلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا باکشورهای اروپایی 

ازطریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورهابه دنبال آن هستندتا چنین روابطی 

 را ازطریق ایران برقرارکنند. 

 یع داخلیازصنا بسیاری رونق موجب درکشور آبی مرزهای المللی،وجود بین های آب ترانزیتی های ازمزیت جدای 

نیزشده است. فرصت های بیشماری دربخش دریا وجوددارد ازجمله این فرصت ها حضور در صنعت بانکرینگو 

 درآمد منبع عنوان به بنادر توسعه و نقل و حمل تجارت که دارد وجود باور ایناست. ساخت دکل های حفاری
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 دلیل به در این چندسال که چرا یافت، خواهد ایگسترده اهمیت مانکشور برای رو پیش هایسال در خارجی،

 رد هند گذاریسرمایه. ایم گرفته قرار روزافزونی وگیرانهسخت هایتحریم تحت خودمان ایهسته برنامه توسعه

 . رودمی شمار به زمینه این در نمونه آخرین چابهار بندر

 ایران دریایی صنعت حمل و نقل یتهدیدهاها و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت

 نقاط قوت

 ها و رکود اقتصادی جهانی در حمل و نقل بندر عباس اقداماتی را در جهت به چالش کشیدن تحریم

 رشدی مثبت را به ثبت رساند.  ۲۱۶۶و  ۲۱۶۱، ۲۱۱2های مدیریت نمود و در سال

  در خلیج فارس امکان دسترسی از طریق تنگه هرمز به مسیرهای کشتیرانی مهم بین  کشورمانموقعیت

 آورد.شرق و غرب را فراهم می

 های ایرانی در برابر حمالت دزدان دریایی در خلیج عدن در حفاظت از کشتی کشورمان ناوگان دریایی

 نمایند.مداخله می

 نقاط ضعف

 های خود به بنادر ایران را نقل و باربری، تمامی ورودی به عنوان بزرگترین شرکت حمل و مرسک الین

 های حمل و نقل دریایی بسیاری دارد. که این شرکت، شرکتمتوقف نمود در حالی

 های خارجی از فعالیت در بخش دریایی ایران فاصله گرفتند، به طوری که شرکت مشاوره بندر شرکت

 ا لغو نمود. هامبورگ قرارداد بازسازی و نوسازی بندر عباس ر

 های ایاالت متحده امریکا پیوست. تایدواتر، اپراتور پایانه باربری در بندر عباس، نیز به تحریم 

 های جهانی حمل کشتواند بیش از این نفت خام خود را توسط نفتها نمیبا توجه به تحریم کشورمان

 ها نیز تحریم شده است.نماید، چرا که بیمه آن

 هافرصت
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 اندازی نموده است.ستین مسیر باربری تولید داخلی را راهنخ کشورمان 

  کویت به دنبال ارتقای تجارت، یک بندر خاص را به اقالم وارداتی ایرانی اختصاص داد که این امر منجر

 به بهبود روابط بین دو ملت گردید. 

 توسعه داد. کشورمانکشور هند نیز بندری را در 

 تهدیدها

  تهدید به جنگ در تنگه هرمز همچنان به قوت خود باقی است 

 هایی را برعلیه خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و داری ایاالت متحده امریکا تحریموزارت خزانه

 بسیاری از متعلقات آن اعمال نمود. 

 انگلستان و خطوط های مالیهای بین سرویسداری انگلستان نیز حکم به توقف تمامی داد و ستدخزانه 

 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران داد. 

 را تحریم کرد، دشواری در دسترسی به بیمه معتبر برای کشورمانپس از این که اتحادیه اروپا واردات نفت خام 

 ای افزایش یافتهای حامل نفت خام به میزان قابل مالحظهکشتی

 صنعت حمل ونقل دریایی انداز سیاسیچشم

 نقاط قوت

  کاهش یافته است و وضعیت  کشورمان، سطح فساد سیاسی در ۶2۱2از زمان سرنگونی خاندان پهلوی در سال

 توزیع ثروت بهبود یافته است.

  وفادار هستند که این موضوع به حفظ ثبات اجتماعی کمک بسیاری  نظامسپاه پاسداران و بسیج کامالً به

 کند.می

 نقاط ضعف
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 کشور به شدت  ،است نظام مقامات عالیهبر عهده  در زمینه مسائل راهبردی نهاییگیری که تصمیمدر حالی

 . شودحاصل می یختسمداران به شده است و اجماع بین سیاست تکثردچار 

 دار کرده است.یکپارچگی قبلی کشور را خدشه، ۶۴۱۱سالانتخابات ریاست جمهوری در جریان  اعتراضات 

 هافرصت

 ۲2۱عضو مجلس )از بین  ۶۵۱اقدام  د؛وشاست که تصور می بیشتر از آن چیزیی قدرت مجلس شورای اسالم 

وجود بازرسی و نظارت  نشان از در کنترل وضعیت اقتصادی کشوریس جمهور ئنفر( برای مسئول دانستن ر

 است. قوی

 تهدیدها

  ه.شدکشورمان ریکا و اتحادیه اروپا علیه های آتی امای منجر به افزایش تحریمهسته روندادامه 

 .سطح بیکاری جوانان بسیار باال است 

 صنعت حمل ونقل دریایی انداز اقتصادیچشم

 نقاط قوت

  ایران، بعد از عربستان سعودی، دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی و بعد از روسیه دومین دارنده ذخایر

 اثبات شده گازی است.

 رتمنددقنیز کشاورزی  در بخشو است از گاز و نفت، از نظر سایر منابع نیز کشوری غنی نظر صرف کشورمان 

 است.

 نقاط ضعف

 به سرعت در حال افزایش است، از سوی دیگر تکنولوژی در در کشور های هیدروکربنی مصرف داخلی انرژی

 . ز کشور خواهد گذاشتثیر منفی بر روی ظرفیت استخراج نفت و گاأاین بخش در حال فرسوده شدن است و ت
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 یزات ها و تجهوژیانتقال تکنول در زمینههای نفتی خارجی شرکت ارتباطالمللی باعث کاهش های بینتحریم

 .ه استشد مورد نیاز برای حفظ سطوح تولیدی

 هافرصت

 های ددرآم سازیبیشینههنوز یک بخش توسعه نیافته است و فضای قابل توجهی برای  کشورمان بخش گاز

 وجود دارد.زی گا

 گذاری در زمینه ساخت هایی را برای سرمایهجمعیت در حال رشد به همراه کمبود مسکن مورد نیاز، فرصت

 کند.و ساز واحدهای مسکونی ایجاد می

 تهدیدها

  حمیل منجر به ت ،ایبرنامه هستهزورگویی کشورهای نظیر امریکا و هم پیمانانش  در نپذیرفتن حق غنی سازی

 .ه استشد کشورمانامریکا علیه دی بیشتر توسط های اقتصاتحریم

 هدف  ابذخیره ارزی دارد. اگرچه صندوق  کشورنفت اثر چشمگیری بر اقتصاد  های جهانیکاهش در قیمت

رف صار زیادی اما ذخایر آن به میزان بسی ،های نفت ایجاد شده استحمایت از اقتصاد در شرایط کاهش قیمت

 است.  مخارج دولت شده

 در صنعت حمل ونقل دریایی فضای کسب و کارتحلیل 

 نقاط قوت

 های خوبی را کند و فرصتگذاران خارجی حمایت میگذاری خارجی از سرمایهقانون حمایت و تشویق سرمایه

 اصلی سرمایه ایجاد کرده است. أبرای بازگشت سود به مبد
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  های کارآفرینی ایرانیان به میزان زیادی کاهش یافته استایران، سطح مهارتاگرچه از زمان انقالب اسالمی، 

ها را بازسازی کنند که یک عامل بالقوه تشویقی برای اند تا حدودی این مهارتها شخصاً توانستهاما ایرانی

 گذاران خارجی است.سرمایه

 نقاط ضعف

 سازی بسیار کند است.خصوصی ، میزان پیشرفت در برنامهفراوانم تشویقی ئبا وجود عال 

 یند ارا در اختیار داشته باشند. بر کشورند مالکیت منابع هیدروکربنی توانهای خارجی نمیدر حال حاضر بنگاه

د سودمند کمتری دارد و در نتیجه امید رنسبت به سایر نقاط دیگر دنیا موا کشور در "بیع متقابل"معامالت 

 دهد.گذاری جدید را کاهش میبه سرمایه

 هافرصت

 امتیازهای انحصاری مالیاتی و گمرکی  ، دولت۲۱۱2تا  ۲۱۱۵های سالبق قانون برنامه پنج ساله چهارم طی ط

 .حذف کردسسات شبه دولتی را ؤنهادها و م

 تهدیدها

 ا ب، برقراری مبادالت مالی های انرژیداری ایران و بخشهای امریکا و اتحادیه اروپا در مورد سیستم بانکتحریم

 را با ریسک زیاد گذاری در بخش انرژیسرمایه های خارجی بسیار دشوار وسسات ایرانی را برای شرکتؤم

 همراه کرده است.

 ی بر ضابطه، نظارت بانک مرکزدهی بیسسات خیریه به دلیل وامؤبالفاصله بعد از انتشار خبر ورشکستگی م

 ه استسسات به شدت افزایش یافتؤاین م

 ایران کانتینری نقل و حمل
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 رودیو هرمز، تنگه ساحل شمال در که باشدمی عباس بندر در ایران کانتینری نقل و حمل تأسیسات بزرگترین

 با اندکی تجارت کشتی، به کاال نقل و حمل اصلی مرکز عنوان به تأسیسات این. است شده واقع فارس، خلیج

 عملیاتی توان از همچنان عباس بندر امر، این رغم به. دارد ناحیه این در فارس خلیج همکاری شورای تأسیسات

 بوده موفق ۲۱۶۶ از پیش هایسال طول در اقتصادی باالی رشد از برداریبهره در و است برخوردار ایمالحظهقابل

 خسارات کشور این اقتصاد تا شد باعث ایران اسالمی جمهوری علیه بر شده تحمیل هایتحریم هرچند. است

 هایسال و است رسیده خود انتهای به بندر این اقتصادی رشد که است این بر اعتقاد گردد، متحمل را بیشتری

 صاداقت بر سزایی به تأثیر هاتحریم. بود خواهد بندر این عملیاتی توان چشمگیر کاهش هایسال ،۲۱۶۴ و ۲۱۶۲

 که این رمگ شود،نمی گرفته نظر در سطوح تمامی برای تغییر این و گذاردمی ایران کانتینری نقل و حمل بخش و

دیدگاههای کلی در زمینه حمل ونقل . آید کوتاه ایهسته برنامه به نسبت خویش موضع از ایران اسالمی جمهوری

 کانتینری به شرح زیر است:

 ایمالحظه قابل میزان به  کشتیرانی خطوط اتصال شاخص روی بر ایران امتیاز ،۲۱۶۲ سال سقوط از پس 

 . یافت خواهد کاهش ۲۱۶۴ سال در

 و نقل و حمل خطوط است، شده تحمیل ایران اسالمی جمهوری بر که شماریبی هایتحریم رغم به 

 . دارند تسلط کشور این کانتینری نقل و حمل بر ایران در آن وابسته مراکز

 دادند قرار هدف مورد را ایران در کانتینری نقل و حمل مهم بنادر همچنین هاتحریم . 

 باشدمی کانتینری واردات در رشد روند ادامه از حاکی موجود، آمار. 

 شورک این نقل و حمل بخش و بنادر و ایران اقتصاد بر هاتحریم تأثیر غرب، و ایران بین توافق حصول تا 

 .یافت خواهد ادامه نقل، و حمل حجم کاهش منظور به
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 تاثیرات تحریم بر حمل ونقل کانتینری

بخش حمل و نقل کانتینری که تحت کنترل خطوط حمل و نقل بیزینس مانیتور اینترنشنال ،بر طبق گزارش 

دولتی این کشور، خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران، قرار دارد در معرض این تحریم قرار گرفته است. 

اشد. عملیات بهای حمل و نقل کانتینری میاین خطوط مسئول حمل و نقل کاالهای فله خشک و عمومی و بخش

ازمان نماید. سقاره هندوستان متصل میاین خط کشتیرانی به طور گسترده آسیا و اروپا را به خلیج فارس و شبه

ازهای کننده نیالمللی تأمیناین خطوط قابلیت رقابت با سایر خطوط، بین یهاحمل و نقل ملی معتقد است نرخ

 تجاری ایران را دارد. 

خط کشتیرانی با دولت ایران مشکالتی را برای این سازمان به همراه دارد و طبیعی است  با این حال، ارتباط این

مورد توافق قرار گرفت که  ۲۱۶۱ها در ماه می ای از تحریمها به حساب آید. مجموعهکه نخستین هدف تحریم

مهوری اسالمی ایران و المللی کاال، خطوط حمل و نقل جهای مهم ایرانی حمل و نقل بیناحتیاط در برابر شرکت

شرکت هواپیمایی ایران ایر را ایجاب نمود، ضمن این که حکم تحریمی مطرح گشت که بر این اساس پناه دادن 

های مشکوک به حمل و نقل کاالهای تحریم شده به ایران، امری غیرقانونی برای کشورها به شمار به کشتی

های بیشتر از خطوط حمل و نقل جمهوری عنای توقف و بازرسیرود این احتیاط به مرفت. در عمل، انتظار میمی

اسالمی ایران باشد، افزایش این اقدام باعث شد تا ایران نسبت به چنین اقدامی به شدت واکنش نشان دهد. علی 

به ایاالت متحده امریکا و کشورهای مخاطره طلب هشدار »الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی، اذعان داشت: 

های ایرانی بازرسی به عمل آورند، مطمئن باشند که ها در نظر دارند تا از محموله کشتیم در صورتی که آندهمی

 «.نمایدایران نیز متعاقباً به اجرای اقداماتی مشابه مبادرت می

ن کند. اعتقاد بر ایتهدید به توقف و بازرسی به رشد احتمالی بخش حمل و نقل کانتینری ایران خدشه وارد می

یاه ها در لیست ساست که مؤسسات حمل و نقل تمایل به استفاده از شرکتی ندارند که از سوی بسیاری از دولت

هایی را بر علیه حمل و نقل ایران به صورت مستقیم تحریم ۲۱۱۱قرار گرفته است. ایاالت متحده امریکا در سال 

های ندان امریکا را ممنوع اعالم کرد و داراییمعین نمود، از این جهت تمام معامالت بین این شرکت با شهرو
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بریتانیا به  ۲۱۱2خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران تحت حوزه قضایی خود را مسدود نمود. در سال 

، به تجارت با ۲۱۱۱های خدمات مالی بریتانیا فرمان داد تا به موجب الیحه ضد تروریستی سال تمامی شرکت

های های بیمه متعلق به برمودا و بریتانیا به فعالیتباشند که شرکتها حاکی از این میایران پایان دهند. گزارش

اند، تا جایی که این سازمان مجبور شد تا در سایر تجاری با خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران پایان داده

 های بیمه بپردازد. مناطق به جستجوی شرکت

خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران مشکوک به ارائه خدمات حمل و نقل  اعتقاد بر این است که از آنجا که

بیشتری  یهاای است، تحریمهای هستهو لجستیک جهت مساعدت به برنامه ایران در راستای توسعه ظرفیت

، ۲۱۶۱اکتبر  ۲۱خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران را مورد هدف قرار داد. ایاالت متحده امریکا در 

شرکت صوری مرتبط با خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران اِعمال نمود. براساس  ۴۱هایی را بر علیه ریمتح

ها و مقامات این حکم ایاالت متحده امریکا، شبکه گسترده خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران و شرکت

سه حمل و نقل دریایی ملی به جهت اجرایی دارای سهام را مورد هدف قرار داد و پس از آن به کارگیری مؤس

 ها قرارتوسعه برنامه تسلیحات غیرقانونی کشتارجمعی و حمل کاالهای نظامی توسط ایران در معرض تحریم

 گرفتند. 

هایی را بر داری ایاالت متحده امریکا تحریمادامه یافت، در این زمان وزارت خزانه ۲۱۶۶این اقدام تا پایان دسامبر 

های نظامی و ها با برنامهصوری و حمل و نقل ایاالت متحده امریکا تحمیل نمود؛ چرا که آنشرکت  ۶۱علیه 

های مالت، با خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران و دو شرکت ساخت موشک ایران در ارتباط بودند. شرکت

ذکر است خطوط کشتیرانی  وابسته آن مشمول خطوط کشتیرانی ایران و هند و آی. اس. آی ارتباط دارند؛ الزم به

ایران و هند یک شرکت مختلط بین خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران و شرکت حمل و نقل هند است 

داری ایاالت ها به عملیات خود پایان داد. دیوید کوهن معاون وزارت خزانهدر اثر فشار تحریم ۲۱۶۲که در سال 

های ه تصمیمی قاطع مبنی بر توقف حمل و نقل غیرقانونی محمولهها نشانکتحده امریکا اذعان داشت این تحریم

 باشد. نظامی توسط دولت ایران می
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ها همچنین منجر به عدم تحقق راهکار تازه خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران شده است. از این تحریم

ا خطوط حمل و نقل جمهوری ها در خصوص معامله بهای جهانی نسبت به تخطی از تمامی تحریمآنجا که بانک

ه کند تا بباشند، این خطوط حمل و نقل تالش میهای وابسته به آن بسیار محتاط میا شرکتیاسالمی ایران 

های این سازمان در پایان سال نحوی ایمن وجوه مورد نیاز را تأمین نماید. این امر باعث شد تا بسیاری از کشتی

های توچال، سبالن و سهند که همگی برای ها با ناممورد از این کشتیدر سنگاپور متوقف گردند. سه  ۲۱۶۱

 عدم ایفای تعهد تصرف گشتند.  -های وثیقههای مختلف به ثبت رسیده بودند، به عنوان پرداختیشرکت

بنا به حکم دادگاه عالی سنگاپور آزاد شدند، مقامات خطوط حمل و  ۲۱۶۶با این وجود، هر سه کشتی در ژانویه 

کند ل جمهوری اسالمی ایران به فایننشیال تایمز اذعان نمودند که هیچ گونه خطری این شرکت را تهدید نمینق

شوند، این اظهارات توسط محمد حسین داجمر، مدیر عامل شرکت ای در آسیا مواجه نمیو مطمئناً با مخاطره

د در عمل از ورود این خطوط حمل حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران، اعالم گشت، هرچند که وی تصدیق نمو

 آید.و نقل به بنادر اروپایی ممانعت به عمل می

داری ایاالت متحده امریکا و مسئول اجرای این های خارجی وزارت خزانهآدام زوبین، مدیر کل دفتر کنترل دارایی

داخت ها صرفاً پس از بازپرها تأکید نمود و همچنین اظهار داشت این کشتیها، بر تأثیر گذار بودن این تحریمتحریم

د؛ به طوری که عدم پرداخت متوالی اقساط وام و تعیین میلیون دالر به ازای بدهی معوق خود آزاد شدن ۲۱۱

های این خط حمل و نقل و عدم توانایی پرداخت مبالغ حداقل مبالغ بیمه در نهایت منجر به بدهی عظیم کشتی

 هایی که سفارش داده بودند، گردید. مربوط به کشتی

سالمی ایران تحمیل گشت، این خطوط ای که بر خطوط حمل و نقل جمهوری اهای قابل مالحظهبه رغم تحریم

ادامه این روند با دشواری  ۲۱۶۲حمل و نقل در ادامه روند حمل و نقل به بنادر اروپایی موفق بود. اما از فوریه 

کشتی تحت پرچم  ۱۱کشتی متعلق به خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران،  ۶۳۳بیشتری همراه گردید. از 

های این دو ردند. با این وجود رویترز در این رابطه گزارش داده است که دولتککشور مالت و قبرس حرکت می

های یهای خود از کشتها، اقداماتی را جهت برداشتن پرچمجزیره دریای مدیترانه به تبعیت از برنامه گسترده تحریم
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امور خارجه دولت مالت، اند. تونیو بورگ، وزیر متعلق به خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران اتخاذ نموده

باور ما بر این است که تمامی خدمات شرکت حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران »به رویترز اذعان داشت: 

باشیم، مشروط بر این که تمامی کشورها اکنون نیز آماده انجام چنین اقدامی میبایست ممنوع اعالم گردد. هممی

 «. نیز مبادرت به این اقدام نمایند

 ۳۱ای را در راستای پنهان ساختن ناوگان دریایی خود اتخاذ نمود. پس از رکت حمل و نقل اقدامات پیچیدهاین ش

جهت پنهان  ی، خطوط حمل و نقل جمهوری اسالمی ایران طی اقدامات۲۱۱۱ها در سپتامبر ماه از آغاز تحریم

مرتبه تغییراتی همچون تغییر نام کشتی، مالک کشتی و سایر موارد را در  ۱۱۱های خود بیش از ساختن فعالیت

 ناوگان خود به کار برد. 

 هاتحریم لغو زمان در اقتصادی رشد به بازگشت پتانسیل

 و حمل بخش ،گذشته سال دو طی هاتحریم فشار افزایش از پیش تاطبق گزارش بیزینس مانیتور اینترنشنال ،

 قتصادیا رکود کانتینری کاالهای خصوص در ایران تقاضای. رسیدمی نظر به مقتدر بسیار ایران کانتینری نقل

 رد کانتینری عملیاتی توان ساالنه متوسط نرخ که طوری به کشید؛ چالش به را کانتینری تجارت در جهانی

 سرتاسر در نهادها سایر زمان این در کهحالی در بود، درصد ۱/۶۳ برابر ۲۱۶۱ تا ۲۱۱۱ هایسال طی بندرعباس

 پس ارب نخستین برای جهانی کانتینری نقل و حمل نرخ که آنچنان گشتند، عملیاتی توان کاهش متحمل جهان

 بندر عملیات متصدی شرکت تایدواتر، ،۲۱۶۶ سال در که این علیرغم. یافت کاهش ۶2۱۱ دهه در آن ظهور از

 ۱/۱ رشد تأمین به موفق همچنان بندر این گردید، ملحق امریکا متحده ایاالت هایتحریم فهرست به عباس

 . گشت عملیاتی توان درصدی

 اختصاص خود به را پنجم رتبه بندر، 2 میان در بندرعباس خاورمیانه، در کانتینری مهم بنادر سایر با مقایسه در

 دیسعو عربستان جده بندر عمان، سالله بندر عربی، متحده امارات علی جبل بندر از پس عباس بندر است، داده

 نقل و حمل اصلی مراکز( شرقی سعید و سالله علی، جبل) بنادر این اکثریت. دارد قرار مصر شرقی سعید بندر و
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 از ست،ا نداده توسعه را بندر این در کاال نقل و حمل پتانسیل بندرعباس. روندمی شمار به کشتی طریق از کاال

 . باشدمی رانای در کانتینری کاالهای به نسبت داخلی تقاضای بیانگر خوبی به بندر این در عملیاتی توان جهت این

 شرکتهای بزرگ داخلی

 ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط

 ۶2۱2 سال در ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط به آریا نقل و حمل خطوط ایران، اسالمی انقالب از پس

 سایتوب براساس و رفتند بین از عراق -ایران تحمیلی جنگ طول در شرکت این هایکشتی از بسیاری. یافت تغییر

 جنگ این شهرهای و شهدا نام با ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط هایکشتی نقل، و حمل خطوط این

 . باشدمی کانتینری و خشک ایفله کاالهای نقل و حمل مشمول کارمند، ۱،۱۱۱ با خطوط این. شدند گذارینام

 به امیرآباد و نوشهر انزلی، بندر از دریایی نقل و حمل خدمات که خزر دریای حوزه در خزر نقل و حمل خطوط

 خدمات که  ۱ -والفجر نقل و حمل شرکت و دهدمی ارائه را باکو و باشیترکمن قلعه،مخاچ آستراخان، آکتائو، بنادر

 دفتر ۶۶۱ از بیش و آوردمی فراهم را عمان دریای و فارس خلیج حاشیه کشورهای بین مسافر و کاال نقل و حمل

 سال از پیش تا. آیندمی شمار به ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط تابعه هایشرکت از دارد، نمایندگی

 این گشت، اندازیراه ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط توسط هند و ایران نقل و حمل شرکت ۲۱۶۲

 ۱ دارای شرکت این. بودند کرده گذاریسرمایه مشترک صورت به هند نقل و حمل شرکت با نقل و حمل خطوط

 این هایعملیات البته. داشت برعهده را عمومی و فله کاالهای و خام نفت نقل و حمل که بود پیمااقیانوس کشتی

 این هایبدهی و هاکشتی ۲۱۶۴ آوریل در و گردید متوقف غرب هایتحریم از ناشی فشارهای موجب به شرکت

 . گرفت قرار هند نقل و حمل شرکت عهده بر شرکت

 شامل: زیر نظر شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران فعالیت دارند یی کهشرکت ها

 هند -شرکت کشتیرانی ایران
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درصد سهام آن به شرکت کشتیرانی جمهوری  ۵۶تاسیس شد و  ۶۴۵۳هند، در سال  -شرکت کشتیرانی ایران

فروند کشتی فله بر و  ۳درصد آن به شرکت کشتیرانی هند اختصاص یافت. این شرکت دارای  ۳2اسالمی ایران و 

فروند نفتکش است. کشتی های نفتکش این شرکت، دوجداره با نام های امین و لیال می باشد. نفتکش امین با  ۲

در سال  DWT ۱۶۱هزار و  ۶۵۱ساخته شد و نفتکش لیال با ظرفیت  ۲۱۱۱در سال  DWT ۶۵۱ظرفیت 

هندوستان یکی از عمده خریداران آسیایی نفت ایران به شمار می رود که علیرغم تحریم های  .ساخته شد ۲۱۱2

قتصادی ا بین المللی علیه ایران و به ویژه تحریم های آمریکا علیه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، مبنی بر تحریم

درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کرد. ولی با افزایش فشارهای  2بیش از  ۶۴2۶ایران تا مرداد ماه 

 .فزاینده آمریکا و اسرائیل، در حال حاضر فعالیت و همکاری این دو شرکت متوقف شده است

 2شرکت کشتیرانی والفجر 

، با عنوان شرکت سهامی خاص در اداره ۶۴۱۵اردیبهشت ماه  ۲۲در  به هنگام تاسیس ۱شرکت کشتیرانی والفجر 

ماه تاخیر یعنی در مرداد ماه همین سال  ۴ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید، اما فعالیت رسمی این شرکت با 

. ، نوع شرکت را از سهامی خاص به سهامی عام تغییر داد۶۴۱۲در سال  ۱آغاز شد، البته شرکت کشتیرانی والفجر 

درصد سهام این شرکت، متعلق به شرکت کشتیرانی ایران است. عمده فعالیت این شرکت،  ۶۱۱ناگفته نماند که 

 ۶۳دارای  ۱درزمینه حمل بار و مسافر در حوزه کشورهای خلیج فارس و دریای عمان می باشد. کشتیرانی والفجر 

نگه، بندر خرمشهر، بندر کیش، چهابهار، قشم، فروند شناور است که همه روزه از بندر عباس، بندر بوشهر، بندرل

خارک و آبادان به بنادر مهم خلیج فارس در کشورهای کویت، بحرین، عربستان، امارات متحده، قطر در حال تردد 

می باشد. مهم ترین کشتی های این شرکت شامل کشتی های کالس آبتین جهت حمل کانتینر، کشتی کاتاماران 

خارک،  -شارجه، بوشهر -کویت، بندر لنگه -نفر در خطوط خرمشهر ۲۳۴تا  ۲۲۵ظرفیت جهت جابجایی مسافر با 

 .تریلر و نیز حمل میوه و تره بار است ۶۱خودرو و  ۶۴۱مسافر،  ۱۱۱رو با ظرفیت حمل  -و کشتی رو

ات، زاز دیگر فعالیت های مهم شرکت کشتیرانی والفجر می توان به: خرید و فروش شناور و ماشین آالت و تجهی
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اجاره و استیجار شناور، ماشین آالت و تجهیزات، واردات کلیه ماشین آالت از جمله شناور و قطعات یدکی مورد 

نیاز، ایجاد و اخذ نمایندگی در داخل و خارج از کشور، ایجاد خطوط حمل و نقل دریایی جهت حمل بار، حمل 

یایی مرتب با موضوع اصلی شرکت و انجام هر نوع خودرو، حمل مسافر و انجام کلیه عملیات مجاز بازرگانی و در

عملیات از جمله تاسیس شرکت های فرعی و خریداری تملک سهام شرکت های دیگر با حق فروش انتقال آن ها 

 .برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت اشاره کرد

 شرکت کشتیرانى جنوب ـ خط ایران

های عضو کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است که از خط ایران، یکی دیگر از شرکت  -شرکت کشتیرانی جنوب

بندر جنوبی ایران یعنی؛ بندر عباس، بندر امام  ۵برای انجام خدمات دریایی و کشتیرانی در تهران و  ۶۴۱۳سال 

خمینی )ره(، بندر خرمشهر و عسلویه تاسیس شد. بیشتر فعالیت های این شرکت در زمینه های انجام عملیات 

دمات جانبی در ترمینال اختصاصی کانتینر شرکت در بندر شهید رجایی، انجام عملیات استریپ و انبارداری و خ

هزار کانتینر در بنادر جنوبی ایران، سرمایه گذاری، مشارکت و انجام  ۶۱۱ (TEU) استفاف سالیانه با ظرفیت

اداری در جهت ترغیب خدمات لجستیک و ترمینال داری، بهینه سازی هزینه های خدماتی و حذف بوروکراسی 

صادرکنندگان به استفاده از خدمات مذکور، مدیریت و انجام کلیه امور عملیاتی و خدمات بندری در بندر خدماتی 

، مسئولیت مدیریت راهبردی ۶۴۱۴و  ۶۴۱۲خط ایران، در سال های  -کشتیرانی جنوب.پارس در عسلویه می باشد

ادر امام خمینی )ره( و خرمشهر را از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و سرمایه گذاری در ترمینال های کانتینری بن

کشور به عهده گرفت. به دنبال پذیرش این مسئولیت این کشتیرانی توجه خود را در بخش سرمایه گذاری های 

بزرگ در خرید تجهیزات استراتژیک، سرمایه گذاری در بنادر خشک داخلی و احداث تاسیسات به ارایه خدمات 

هکتار زمین، مرکز بزرگ لجستیک و تعمیرگاه مجهز کانتینر در  ۶۱نوع نظیر: ترمینال اختصاصی کانتینر در مت

  .بندرعباس متمرکز کرد
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 تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهدیدها

 قوت نقاط

 گشت؛ ایرانی بنادر در عملیاتی توان رشد ادامه به منجر اقتصادی رکود 

 باشدمی دولتی شرکت یک ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط. 

 ضعف نقاط

 شدیدی عملیاتی مشکالت با شده اِعمال هایتحریم موجب به ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط 

 .شدند مواجه

 اندشده توقیف هاپرداختی به مربوط مسائل دلیل به شرکت این هایکشتی از شماری. 

 خرینآ به دستیابی و جدید هایگذاریسرمایه جذب به نسبت را کشور این توانایی ایران، سیاسی انزوای 

 .است کرده محدود فناوری

 داد پایان خود هایعملیات به بود، تربزرگ شرکتی تابعه که هند، و ایران نقل و حمل شرکت . 

 هافرصت

 هایشرکت علیه هایتحریم که نمود مشاهده توانمی مذاکرات، میز به ایران بالقوه بازگشت به توجه با 

 . اندشده سست ایران نقل و حمل

 تهدیدها

 افزوده ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط و ایران علیه تحمیلی هایتحریم شدت بر است ممکن 

 .باشد غیرممکن امری شرکت این برای سود به دستیابی تا شده باعث موضوع این. شود

 این گردد، ایگسترده سیاسی آشفتگی متحمل ایران که صورتی در و دارد ادامه خاورمیانه هایناآرامی 

 .گذاردمی تأثیر ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط کار و کسب بر امر
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 مشارکت سهم است ممکن ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط تجاری و سیاسی هایمحدودیت 

 خاورمیانه و فارس خلیج نقل و حمل خطوط سایر به نسبت را مربوطه بازار در نقل و حمل خطوط این

 .دهد کاهش

 ۶۵۱ ایاالت سیاه لیست به ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط وابسته و تابعه هایشرکت از مورد 

 . اندشده اضافه امریکا متحده

 کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ناوگان

 اگرچه باشد،می کانتینری و خشک حجیم اقالم نقل و حمل شامل ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط

 واگذار وابسته هایشرکت به روزها این را نقل و حمل هایعملیات غرب، هایتحریم از گریز جهت به شرکت این

 اب ناوگانی دارای خشک ایفله کاالهای نقل و حمل بخش نقل، و حمل خطوط این سایتوب براساس. است کرده

 غالت همچون تمیز محصوالت زمینه در نقل و حمل خدمات. باشدمی گذرراحت تا پاناماگذر از مختلف هایاندازه

 . شودمی ارائه آهن سنگ و ذغال همچون کثیف محصوالت و برنج و

 نقل و حمل هایعملیات ۲۱۶۱ سال اوایل و ۲۱۱2 سال اواخر در ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط

 دهش اظهار. بود ناشناس شرکتی این بر سابق که نمود واگذار دریا حافظ نقل و حمل خطوط به را خود کانتینری

 ایران اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط از مجزا و خصوصی شرکت یک دریا حافظ نقل و حمل خطوط که

 فاالینر،آل گزارش به. دارد قرار دسترس در شرکت این مدیریتی ساختار خصوص در ناچیزی اطالعات البته. باشدمی

 ریکانتین نقل و حمل ناوگان دوم و بیست جایگاه در بزرگی لحاظ به حاضر حال در دریا حافظ نقل و حمل خطوط

 چنین. است( و. یای. تی) ۱۱،۴۲۱ معادل کل حجم کشتی ۲۶ از مندیبهره با که طوری به کند،می فعالیت دنیا

 . دهد اختصاص خود به را بازار سهام از درصد ۵/۱ شرکت این تا شده باعث حجمی

 ۶2. باشدمی و. یای. تی ۳،۵۱۱ معادل کل حجم با است کشتی دو مالک صرفاً دریا حافظ نقل و حمل خطوط

 ایاجاره هایکشتی. است و. یای. تی ۱۶،۱۳۳ معادل آن کل حجم که هستند ایاجاره صورت به شرکت این کشتی

 در کشتی هیچ حاضر حال در اختالفی، چنین رغم به. دهدمی تشکیل را آن ناوگان از درصد ۱/2۳ شرکت این
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 نقل و حمل هایشرکت نامطلوب وضعیت امر این که ندارد وجود دریا حافظ نقل و حمل خطوط سفارشات دفتر

 . باشدمی خود مالی وجوه تأمین پی در شرکت این سبب بدین. نمایدمی منعکس را ایران

 شرکت فعالیت آخرین

 خطوط به متعلق کشتی ۱ مسئولیت تا نمود توافق ، (آی. سی. اس) هند نقل و حمل شرکت ،در فروردین ماه

 حساب کلیه که طوری به نماید پرداخت را شرکت این هایبدهی و نماید تقبل را هند و ایران نقل و حمل

 جمهوری نقل و حمل خطوط بین مشترک گذاریسرمایه با که شرکت این. کرد واریز نیز را نظر مورد هایبدهی

 به و ایران علیه هاتحریم اِعمال با که شد واقف امر بدین گشت، تأسیس هند نقل و حمل شرکت و ایران اسالمی

 لآوری دوم در نهایتاً و باشدمی دشوار بسیار مربوطهعملیات انجام ایران، اسالمی جمهوری نقل و حمل خطوط ویژه

 گردید منحل هند گذاریقانون مجلس سوی از

 )شرکت ملی نفتکش(ان آی تی سیشرکت 

شرکت ملی نفتکش ایران که وظیفه حمل نفت خام صادراتی ایران به بنادر مختلف جهان و به موازات آن توزیع 

فراورده های نفتی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در بنادر و جزایر مختلف خلیج فارس را بر عهده دارد، دارای 

این شرکت در عین حال به عنوان یک شرکت مستقل، می  .منطقه خاور میانه استبزرگترین ناوگان نفتکش در 

تواند تحت قراردادهای مشخصی با نرخهای بین المللی نسبت به حمل و نقل نفت خام و فراورده های نفتی بین 

 بنادر مختلف جهان اقدام نماید

 تحلیل نقاط قوت،ضعف،فرصت ها وتهدیدها

 قوت نقاط

 آیدمی حساب به دنیا بزرگ کشنفت شرکت هشتمین سی ان. آی. تی. شرکت. 

 هایکشنفت از بسیاری شمار مشمول مختلف، طبقات با هاییکشتی کنار در متنوع ناوگان از مندیبهره با 

 .باشدمی نیز پیکرغول
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 ضعف نقاط

 است داشته همراه به شرکت این برای را متعددی مشکالت ایران، باان. آی. تی. سی  شرکت ارتباط. 

 نماید تجدید ۲۱۶۶ سال در را خود بیمه ها،تحریم نتیجه در تا نمود تالش کشنفت متصدی این. 

 کرد تجاوز نقل و حمل هایشرکت منافع از انبار، باالی هایهزینه. 

 باشدمی غرب هایتحریم معرض در مستقیم طور به حاضر حال در ان. آی. تی. سی. 

 هافرصت

 تواندمی کشور این گردد، هاتحریم رفع به موفق کارشناسی و فن اهالی از استفاده با ایران که صورتی در 

 .شود تبدیل مایع طبیعی گاز صادرکنندگان ترینمهم از یکی به

 باشدمی ناوگان توسعه مهم برنامه اجرای خواستار ان. آی. تی. سی. 

 ان. آی. تی. سی هایکشنفت خصوص در تقاضا افزایش به منجر ایران از کشنفت اصلی متصدیان خروج 

  گردد.می

 تهدیدها

 آیدمی شمار به مهم ایدغدغه خاورمیانه کشورهای سیاسی ناپایداری. 

 رفع را حد از بیش سوخت از استفاده معضل تا نموده تالش اکنونهم مایع مواد ایفله نقل و حمل بخش 

 .کندمی تروخیم را موضوع این ان. آی. تی. سی جدید پیکرغول هایکشنفت و نماید

 شرکت ان آی تی سی ناوگان

، ناوگان ان. آی. تی. سی به لحاظ بزرگی و بر حسب حداکثر یکششرکت برتر  متصدی نفت ۴۱براساس فهرست 

تناژ وسیله نقلیه در جایگاه هفتم جهان قرار گرفته است. با این حال، اندازه حقیقی این شرکت همچنان مورد 

گذاری گذاری و پرچمهای این شرکت از ابتدا نامها، کشتیتردید قرار دارد چرا که به منظور اجتناب از تحریم

 دند. ش
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کش افراماکس نفت ۵کش سوئزگذر، نفت 2پیکر، کش غولنفت ۴شود که این شرکت مالک با این وجود، تصور می

باشد. افزون بر این، ان. میلیون حداکثر تناژ وسیله نقلیه می ۴2/۶۶کش با اندازه متوسط با مجموع کل و سه نفت

یون حداکثر تناژ وسیله نقلیه است. این شرکت از میل ۲۳/۶آی. تی. سی در دفتر ثبت سفارشات خود دارای 

بایست ها این شرکت میها در راستای توسعه این بخش برخوردار بود که براساس یکی از برنامهمندترین برنامههدف

کش نفت ۲۲جایگاه سوم را در جهان بر حسب حداکثر تناژ وسیله نقلیه بدست آورد. این برنامه شامل خرید 

 ۲کش مخصوص حمل گاز طبیعی مایع و عدد نفت ۶کش شاتل مخصوص گذر از دریای خزر، نفت ۱پیکر، غول

باشد. با این حال، اعتقاد بر این است که می ۲۱۶۴تا  ۲۱۶۶عدد ناو مخصوص محصوالت طی فاصله زمانی 

ها، از آنجا اس گزارشسازد. براسهای اِعمال شده علیه این شرکت و ایران، انجام چنین اقداماتی را دشوار میتحریم

تواند تمامی نفت خود را صادر نماید و تولید خود را نیز کامالً کاهش نداده است، ها نمیکه ایران به موجب تحریم

نه رود هر گوروند. همچنین انتظار میهای این شرکت به عنوان انبارهای شناور ایران به کار میبسیاری از کشتی

 انبار بلندمدت محصول باشد. برنامه توسعه ناوگان براساس

های بلندمدتی جهت مشارکت در حمل و نقل گاز طبیعی دارد. ایران دارای ذخائر گاز این شرکت همچنین برنامه

باشد و زمانی که این کشور از فناوری ورود به این بخش برخوردار گردد، ان. آی. تی. سی اذعان شده میثابت

باشد، این شرکت سابق بر این اظهار نی جهت حمل و نقل این محموله میخواهد نمود که خواهان توسعه ناوگا

 کشتی نیاز دارد.  ۱۱گویی به این تقاضا به داشته بود که برای پاسخ

 شرکت آخرین اقدامات

 چین به خام نفت نقل و حمل

 نموده چین به ایران از خام نفت نقل و حمل به اقدام ،۲۱۶۴ می ماه در ان. آی. تی. سی که است شده گزارش

 غرب هایدولت فشار از تبعیت به را خود واردات حجم کشورها، سایر همچون که این رغم به چین کشور. است

 براساس. رودمی شمار به ایران خام نفت واردکننده بزرگترین همچنان داد، کاهش ایران صادرات به نسبت

 ساسبرا را نظر مورد نفت حجم ،های ان. آی. تی. سیکشنفت که رسیدند توافق به ایران و چین فارس، خبرگزاری
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 که گیردمی انجام زمانی در مالی تسویه که است معنا بدین امر این. نمایند تأمین( کشتی عرشه) مقصد در تحویل

 هبیم تأمین به ملزم را فروشنده سویی از امر این. شود خارج چینی بندر در واقع نظر مورد کشنفت از محموله

 . دهد قرار پوشش تحت خسارات بروز یا نفت نشت موقعیت در را کشتی تا کندمی ثالث شخص

 شرکت های حمل و نقل دریایی بزرگ جهان

 مرسک نقل و حمل خطوط

. اِی انرژی و نقل و حمل ایخوشه شرکت در کانتینری نقل و حمل واحد ترینمهم مرسک، نقل و حمل خطوط

 به وانتمی ایخوشه شرکت این کانتینری نقل و حمل تابعه هایشرکت دیگر از. آیدمی شمار به مرسک -مولر پی

 انهخاورمی و آفریقا در کانتینری نقل و حمل مسئول مارین،ساف و آسیا داخل تجاری مسیر متصدی سی،. سی. ام

 . نمود اشاره

. است داده توسعه کشور ۶۲۵ در شعبه استقرار با را خود جهانی حضور اما دارد، قرار دانمارک در شرکت این مرکز

 . باشدمی نفر ۲۵،۱۱۱ حدود در شرکت این کارکنان شمار

 ۱/۲ ظرفیت با ناوگانی که این ضمن آید،می شمار به جهان در کانتینری نقل و حمل شرکت بزرگترین مرسک

 مسیر در تشرک این. است داده تشکیل را کانتینری نقل و حمل هایشبکه بزرگترین از یکی و و. یای. تی میلیون

. ما تخصصی شرکت حاضر حال در که نیز آسیا داخل خطوط در آن تجاری اقدامات اما کندمی فعالیت اروپا -آسیا

 . باشدمی افزایش به رو کند،می فعالیت سی. سی

 این. دارد تسلط کانتینری نقل و حمل بخش بر بازار سهم درصد ۲/۶۵ از مندیبهره با مرسک آلفاالینر، گزاش به

 بازار سهم درصد ۵/۶۴ از مندیبهره با مدیترانه نقل و حمل شرکت ها؛آن رقیب تریننزدیک از بیشتر کمی میزان،

 . است

 تهدیدها و هافرصت ضعف، و قوت نقاط تحلیل

 قوت نقاط
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 حمل هایشرکت سایر با مقایسه در جهان در کانتینری نقل و حمل خطوط بزرگترین عنوان به مرسک 

 . دارد برعهده را کانتینری احجام دریایی نقل و حمل از بیشتری سهم نقل، و

 آوردمی فراهم را بازرگانی هایحجم به دستیابی امکان شرکت این گسترده و بزرگ ناوگان . 

 شرکت این شود،می شناخته مرسک -مولر پی. اِی ایخوشه شرکت از بخشی مرسک نقل و حمل خطوط 

 .دارد نقل و حملعملیات و ایپایانه هایفعالیت گاز، و نفت هایبخش در متنوعی هایفعالیت

 است نموده پذیرانعطاف را شرکت این ناوگان، تنوع و اندازه. 

 نماید تفعالی کانتینری بخش کسادی کنونی دوره در تواندمی مختلف راهکارهای از استفاده با شرکت این .

 . است پایین بسیار هایسرعت در هاکشتی حرکت و هالنگرگاه در هاکشتی توقف راهکارها این جمله از

 ضعف نقاط

 ( ۲۱۶۲ سال در شده نقل و حمل هایحجم از درصد ۲۳ حدود در) اروپا -آسیا تجاری مسیر باالی سهم

 . کندمی مسیر این در شدیدی اقتصادی رکود متحمل را شرکت این مرسک، خدمات پورتفوی در

 است نموده اعالم را ۲۱۶۲ سال در دهیسود موجبات. 

 قرار ظرفیت از حد از بیش استفاده خطر معرض در دائماً عظیمی، ناوگان چنین از مندیبهره با مرسک 

 .گردد منابع اتمام به منجر تواندمی امر این تجارت، کندی صورت در که دارد

 بیش اعتماد خطرات تمامی که است معنا بدین ایپایانهعملیات و گاز و نفت هایبخش در مرسک حضور 

 از جلوگیری در بخش این هایفعالیت از یکی که صورتی در امر این. است پذیرفته را بخش این به حد از

 هایقیمت با نفت هایقیمت نرخ که صورتی در مثال عنوان به باشد، ناموفق دیگر بخش زیان و ضرر

 . آید حساب به آمیزمخاطره اقدامی تواندمی. باشد داشته مغایرت گیریسوخت

 هافرصت

 رایب رشد باالی پتانسیل و باشدمی آسیا داخل مسیرهای در خود هایفعالیت افزایش حال در شرکت این 

 . است شده گرفته نظر در مسیر این در کانتینری نقل و حمل بخش
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 ۲۱ سفارش با و نماید حفظ را کانتینری نقل و حمل بخش در نخست رتبه شرکت این رسدمی نظر به 

 . کند محکم بخش این در روپیش شرکت عنوان به را خود موقعیت و. یای. تی ۶۱،۱۱ ظرفیت با کشتی

 اروپا بازارهای معدود از یکی عنوان به که است روسیه در خود هایفعالیت افزایش حال در شرکت این 

 . دهدمی پیشنهاد را کانتینری نقل و حمل بخش رشد امکان همچنان

 راهکاری است، گرفته پیش در خردمندانه راهکاری نوظهور مسیرهای بر تمرکز با نقل و حمل خطوط این 

 بلکه درومی شمار به اصلی سودآور مسیرهای در افراطی فعالیت از بخشی تنوع شیوه عنوان به تنها نه که

 . باشدمی باال رشد پتانسیل با بازارهایی به ورود برای راهی

 تهدیدها

 آیدیم شمار به کانتینری نقل و حمل بازار اصلی معضل عنوان به همچنان ظرفیت از حد از بیش استفاده. 

 تتح را مرسک نقل و حمل خطوط بازار سهم شرکت، این رقبای همانند تواندمی شرکا و متحدین گرایش 

 . دهد قرار فشار

 نماید مقاومت ساخت تازه هایکشتی سفارش خصوص در بایستمی سال سه تا دو مدت به شرکت این .

 در سازیکشتی هایکارخانه که گردد صرفه با معامالت برخی دادن دست از به منجر احتماالً اقدام این

 . اندنموده مطرح ساخت تازه هایکشتی هایقیمت کاهش زمان

  از سوی سرویس ضد انحصاری روسیه فدرال  ۲۱۶۴به همراه دفاتر همتایان خود در فوریه  مرسکدفاتر

توسط مقامات مسئول بررسی دعاوی ضد تراست کمیسیون اروپا مورد بازرسی قرار  ۲۱۶۶و در می 

اند، مطمئناً متحمل جرایم که اثبات گردد به انجام اقدامات ناشایستی مبادرت نمودهگرفتند. در صورتی

 نگفتی خواهند شد. ه

 رساندباشد و تغییر آن به دالر امریکا به شرکت آسیب میمعامالت این شرکت بر مبنای کرون می. 

 های کند، اما اختالف بین بهای نفت و هزینهنفت و گاز فعالیت می اگرچه این شرکت در بخش

 دهد. گیری، سوددهی را در معرض خطر قرار میسوخت
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 شرکت مرسک ناوگان

 فعالیت. باشدمی کشتی ۵2۳ و و. یای. تی میلیون ۱/۲ ظرفیت با جهان نقل و حمل ناوگان بزرگترین دارای مرسک

 ۳/۳۱ و درصد ۱/۵۶ ترتیب به اجاره تحت و مالکیت تحت هایکشتی بین مساوی تقریباً نسبت به ناوگان این

 رکمت شرکت این مالکیت تحت هایکشتی از اجاره تحت هایکشتی ظرفیت اگرچه. است شده تقسیم درصد

 اجاره تحت ناوگان این از کشتی ۴۵۵ و است بیشتر شرکت این توسط شده اجاره هایکشتی تعداد اما شده، برآورد

 وچکترک هایکشتی اجاره شرکت، این راهکار رسدمی نظر به. دارند قرار مرسک شرکت مالکیت تحت کشتی ۲۴2 و

 از اما د،باش بزرگ ناوگان یک مالکیت اعتبار از مندیبهره موجب به تواندمی امر این. باشد بزرگتر انواع مالکیت و

 زمان در اندتومی مرسک جهانی، صورت به ترکوچک هایکشتی بیشتر عرضه دلیل به که است این بر اعتقاد سویی

 . نماید اجاره را هاکشتی این نیاز

 خود به مرسک ناوگان در را سهم بیشترین و. یای. تی ۵،۱۱۱ تا ۳،۱۱۱ ظرفیت با هاییکشتی اندازه، نظر نقطه از

 اب مختلف مسیرهای بین هاکشتی حرکت راستای در شرکت این که است معنا بدین امر این. اندداده اختصاص

 از برد، کار به فرعی خطوط و مستقیم خدمات در توانمی را ایاندازه چنین با هاییکشتی که این به توجه

 مالک و است نموده گذاریسرمایه نیز بزرگتر هایکشتی در شرکت این. باشدمی برخوردار مطلوبی پذیریانعطاف

 . دارند قرار دوم رتبه در بزرگی لحاظ به هاکشتی این که باشدمی و. یای. تی ۶۵،۱۱۱ ظرفیت با کشتی ۱

. دهدمی قرار بازار این صدر در را شرکت این مدتمیان در مطمئناً که است راهکاری سازیپیاده حال در مرسک

 سفارش این به نسبت حاضر حال در اما داد، سفارش و. یای. تی ۶۱،۱۱۱ ظرفیت با کشتی ۶۱ ابتدا در شرکت این

. گردد تحویل ۲۱۶۳ و( ژوئن اوایل از) ۲۱۶۴ هایسال در نخست کشتی ۶۱ شده مقرر. است شده مواجه تردید با

 تا شد برخوردار امکان این از مرسک. بود خواهد ۲۱۶۵ و ۲۱۶۳ هایسال در هاکشتی از مجموعه دومین تحویل

 این گرفت تصمیم اما نماید، دریافت را و. یای. تی ۶۱،۱۱۱ ظرفیت با کشتی ۶۱ از متشکل دیگری مجموعه
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 به رو اقتصادی رکود پس اروپا -آسیا مسیر در شده نقل و حمل کاالهای حجم کهحالی در. کند لغو را سفارش

 . ددهنمی افزایش را هاریسک دارند، را مسیر یک در فعالیت توانایی صرفاً که هاییکشتی سفارش است، رشد

 در نقل و حمل شرکت این که بود آن از حاکی مرسک در« ترمطلوب بزرگتر، کشتی چه هر» راهکار از استفاده

 این با. باشدمی و. یای. تی ۶۱،۱۱۱ به و. یای. تی ۱،۱۱۱ ظرفیت با خود هایکشتی از برخی ظرفیت افزایش پی

 . انداختند تعویق به سال ۴ تا ۲ برای را ساخت تازه هایکشتی سفارش هاآن وجود

 

 اقدامات آخرین

 مرسک نقل و حمل خطوط توسط سوئز با پاناما جایگزینی 

 گانهسه پیوستن E مرسک ناوگان به 

  و نقل در بازرسی ضد تراست روسیه خطوط حمل 

 

 شرکت حمل و نقل مدیترانه

در شهر ژنو سوئیس، تأسیس شد. این شرکت نخستین نهاد  ۶2۱۱شرکت حمل و نقل مدیترانه در سال 

به  ۲۱۴۴اندازی نمود. در سال راه ۶2۱۱رسانی بین مدیترانه و جنوب و شرق آفریقا را در اواسط دهه خدمات

 حمل و نقل کانتینری در جهان تبدیل شد و تا به امروز جایگاه خود را حفظ کرده است.  دومین شرکت بزرگ 

کند که این نهادها رسانی را به صورت مستقیم و ادغامی را هدایت مینهاد خدمات ۲۱۱این شرکت حمل و نقل 

کشور و شمار کارکنان  ۶۱۴شعبه در  ۳۱۱بندر فعالیت دارند. این شرکت دارای  ۴۶۱ضمن ارائه خدمات هفتگی در 

 نفر است.  ۴۱،۵۱۱آن بیش از 
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درصدی به اقدامات خود  ۳/۶۴مندی از سهم بازار به گزارش آلفاالینر، شرکت حمل و نقل مدیترانه با توجه به بهره

درصد است. اعتقاد بر این  ۲/۶۵دهد، در صورتی که سهم بازار مرسک در جهت کسب جایگاه مرسک ادامه می

 حمل و نقل مدیترانه به اقدامات خود تا دستیابی به مکان نخست ادامه خواهد داد.  است که شرکت

دهد که این شرکت از خطوط حمل و نقل مرسک سبقت گرفته است، به طوری که ها نشان میبرخی از ارزیابی

گزارش داد شرکت حمل و نقل مدیترانه از لحاظ ظرفیت  ۲۱۶۶المللی حمل و نقل کانتینری در فوریه نهاد بین

واحد حمل و نقل مرسک است و  ناوگان از شرکت حمل و نقل مرسک باالتر است. این برتری صرفاً مربوط به

شود. در صورتی که مجموعه کل مارین و حمل و نقل ام. سی. سی نمیای مرسک، سافمشمول شرکت خوشه

 شرکت مرسک در نظر گرفته شود، خطوط حمل و نقل مرسک همچنان در جایگاه نخست قرار دارد. 

بر مبنای صادرات و واردات این کشور گزارش  ۲۱۶۶مجله بازرگانی ایاالت متحده امریکا منتشر شده در دسامبر 

در  ۲۱۶۶ماه نخست  2داد: شرکت حمل و نقل مدیترانه با پشت سر گذاشتن خطوط حمل و نقل مرسک، در 

های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل کانتینری به ایاالت متحده امریکا قرار گرفت. البته مکان نخست شرکت

 است.  بین واردات و صادرات تعادل برقرار نموده شرکت حمل و نقل مدیترانهعملیات

های فعال در مسیر اقیانوس آرام را برعهده دارد. این شرکت شرکت حمل و نقل مدیترانه هدایت بزرگترین کشتی

کند تی. ای. یو در این مسیر استفاده می ۶۴،۱۱۱تی. ای. یو تا  ۶۶،۱۱۱هایی با ظرفیت در حال حاضر از کشتی

بیچ وارد شده است، کشتی ام. اس. سی کتبر بزرگترین کشتی حمل و نقل که تاکنون به بندر النگو در ماه ا

 تی. ای. یو، در این بندر لنگر انداخت. ۶۴،۱۱۱بیترایس با ظرفیت 

 

 ها و تهدیدهاتحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت

 نقاط قوت

  اید.در جهان به شمار میشرکت حمل و نقل مدیترانه دومین شرکت بزرگ حمل و نقل کانتینری 
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 ۶۳،۱۱۱هایی با ظرفیت متشکل از کشتیراهکار این شرکت تفکر رو به جلو است و از این جهت ناوگان آن 

 باشد.تی. ای. یو می

 ها نشان داده است، چرا که از این طریق شرکت حمل و نقل مدیترانه تمایل خود را نسبت به اجاره کشتی

 تواند ناوگان خود را توسعه دهد. می

 ثباتی بخش حمل و نقل کانتینری های شرکت را در دوران بیتیاین خطوط حمل و نقل ظرفیت و فعال

و اتحاد با شرکت حمل و نقل سی. ام. اِی سی. جی. ام  های حمل و نقلاز طریق ارتباط با سایر شرکت

 کند. مدیریت می

 های های خود در ایاالت متحده امریکا است و بزرگترین کشتیاین شرکت از سویی در حال افزایش فعالیت

 کنند.های اقیانوس آرام فعالیت میاین شرکت در مسیر تجاری آب

 

 نقاط ضعف

 مندی از ناوگانی بزرگ به صورت مداوم در معرض خطر استفاده بیش شرکت حمل و نقل مدیترانه با بهره

تواند منابع سوختی از حد از ظرفیت سوخت قرار دارد که این موضوع در صورت کندی معامالت تجاری می

 این شرکت را به اتمام برساند. 

 وخت برای خطوط حمل و نقل همچنان به قوت خود حال معضل استفاده بیش از حد از ظرفیت سدر عین

 کشتی را ارائه داده است.  ۶۱باقی است، این شرکت سفارش ساخت 

 

 ها فرصت

 شماری را بر خطوط حمل و نقل اصلی متحمل کرد، که خسارات بی ۲۱۶۶ها در سال پس از جنگ نرخ

اهم آورده و اعتقاد بر این است را فر ۲۱۶۲ها در سال بخش حمل و نقل کانتینری موجبات افزایش نرخ

 نیز ادامه دهد. ۲۱۶۴ها را تا سال که شرکت حمل و نقل مدیترانه راهکار خود در افزایش نرخ
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 های بسیاری را حاصل نموده است، زیرا تجارت حمل و نقل بخش حمل و نقل در دو دهه گذشته موفقیت

ه رکود اقتصادی بر این شرکت تأثیر گذاشت، اما به بعد با رشد ساالنه همراه بود. اگرچ ۶2۱۲کاال از سال 

باشد و شرکت حمل و اکنون مشهود میمدت و بلندمدت در خصوص رشد تجارت از همهای میانفرصت

 ها در جایگاه مناسبی قرار دارد. نقل مدیترانه برای دستیابی به این فرصت

 باشد؛ به ویژه مسیر ی نوظهور میهای خود در مسیرهای تجاراین شرکت درپی افزایش بیشتر فعالیت

 آورد.های جدیدی را در جهت رشد اقتصادی فراهم میجنوبی که فرصت یامریکا

 

 تهدیدها

 اروپا و مسیر داخل  -های خود را به شدت در اروپا از طریق مسیر آسیاشرکت حمل و نقل مدیترانه فعالیت

دی کند در این منطقه تهدیدی برای سطح تقاضا انداز رشد اقتصادی با روناروپا متمرکز نموده است. چشم

های حمل و نقل شده در این مسیرها نیز احتماالً به رود، ضمن این که روند کند رشد حجمبه شمار می

 ماند. قوت خود باقی می

  خطوط حمل و نقل مرسک احتماالً مانع دستیابی شرکت حمل و نقل مدیترانه به آرزوی خود در جهت

شود، چرا که شرکت مرسک های حمل و نقل کانتینری جهان میجایگاه نخست شرکت قرار گرفتن در

 تی. ای. یو را تحویل گرفته است.  ۶۱،۱۱۱هایی با ظرفیت در حال حاضر ناوگان متشکل از کشتی

 آید. مدت به شمار میمعضل استفاده بیش از حد از سوخت به عنوان تهدید اصلی در دوره کوتاه 

  

 حمل ونقل مدیترانه شرکت ناوگان

کشتی با ظرفیت کل  ۳۱۶باشد و هدایت شرکت حمل و نقل مدیترانه دارای دومین ناوگان بزرگ در جهان می

 های متعلق به شرکتهای تحت اجاره این ناوگان نسبت به کشتیمیلیون تی. ای. یو را برعهده دارد. کشتی ۴/۲

 دهند. یدرصد از ظرفیت کل را تشکیل م ۳/۵۵بیشتر بوده و 
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 هایکه کشتیمیلیون تی. ای. یو تحت مالکیت این شرکت قرار دارند، در حالی ۱۶/۶کشتی با ظرفیت کل  ۶۱۱

 باشند. میلیون تی. ای. یو می ۲۱/۶عدد با ظرفیت کل  ۲۱۳تحت اجاره 

 

 شرکت آخرین اقدامات

 سلب مسئولیت تی. آی. ال 

  بیچگذاری در بندر النگا سرمایهایاالت متحده امریکا بتوسعه فعالیت شرکت حمل و نقل مدیترانه در 

 پیوستن اجباری به شرکت زد. آی. ام 

 شرکت حمل و نقل مدیترانه در بازرسی ضد تراست روسیه 

 

 سی. ام. اِی سی. جی. امشرکت 

آید. کمپانی جنرال ماریتایم در سال سی. ام. اِی سی. جی. ام سومین شرکت حمل و نقل بزرگ دنیا به حساب می

پس از ادغام شرکت حمل و نقل میسجریز ماریتایمز و کمپانی جنرال ترانزآتالنتیک تشکیل شد. همچنین  ۶2۱۱

 افریتمنت در سال بعد از آن تأسیس گشت. کمپانی ماریتایم دی

سی. ام. اِی سی. جی. ام به بخش خصوصی واگذار شد و یک سال بعد نخستین خرید خود، خطوط  ۶22۱ال در س

ها شرکت انگلیسی ها ادامه یافت که آغازگر آنملی استرالیا را ایجاد نمود. این روند با خرید بسیاری از شرکت

کت دلماز را خریداری نمود که سابقاً شر ۲۱۱۱بود. سی. ام. اِی سی. جی. ام در سال  ۲۱۱۲اندروز در سال مک

مالکیت این شرکت حمل و نقل آفریقایی را گروه تجاری بالوره بر عهده داشتند. خرید این شرکت، شرکت سی. 

ام. اِی سی. جی. ام را به رتبه سوم در خطوط حمل و نقل کانتینری جهان سوق داد. این شرکت با رشد باالی 

خریداری نماید، این سه خط عبارت از شرکت  ۲۱۱۱و نقل را در سال  اقتصادی خود توانست سه خط حمل

لی )تایوان(، خطوط حمل و نقل کمپاناو )مراکش( و خطوط حمل و نقل یو اس )ایاالت متحده کشتیرانی چنگ

 امریکا( بودند. 
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ها حق رأی و آندرصد شرکت سی. ام. اِی سی. جی. ام متعلق به گروه تجاری ایلدیریم ترکیه است و از این ر ۲۳

همچنان ریاست این شرکت را بر عهده دارند، ضمن این که از اکثریت سهام و حق رأی  دارند؛ اما خانواده سعاده

 باشند.  برخوردار می

درصد سهم بازار، سومین شرکت بزرگ حمل   ۳/۱براساس اعالم خبرگزاری آلفا الینر، سی. ام. اِی سی. جی. ام با 

درصد سهم بازار قرار  ۵/۶۴آید. این شرکت بعد از شرکت حمل و نقل مدیترانه با ار میو نقل در جهان به شم

 درصد سهم بازار دارد.   ۴/۳ای باالتر از شرکت اورگرین با گرفته و رتبه

ای این طور به نظر شد. البته در دوره ۲۱۱2سی. ام. اِی سی. جی. ام موفق به پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی 

ه دولت فرانسه ملزم به ضمانت این شرکت خواهد بود. در نهایت این خطوط حمل و نقل تصمیمی رسید کمی

گذار در گروه تجاری ایلدیریم یافت که توافق نمود با مبنی بر حفظ منافع خانواده سعاده اتخاذ نمود و یک سرمایه

وط حمل و نقل را تصاحب نماید. این درصد سهام این خط ۲۱میلیون دالر امریکا،  ۵۱۱گذاری مبلغی برابر سرمایه

درصد افزایش یافت، ولی خانواده سعاده همچنان ریاست این شرکت را به همراه اکثریت سهام  ۲۳میزان بعداً به 

و حق رأی بر عهده دارند. با این وجود، ایلدیریم تمایل دارد تا حضور محسوسی داشته باشد و از این جهت مانع 

شود. ایلدیریم خواهان افزایش سهام خود در سی. ام. اِی سی. جی. ام از ریزی شده میامهراهکار جدید از پیش برن

 باشد.درصد می ۴۱درصد به  ۲۳

 

 ها و تهدیدهاتحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت

 نقاط قوت

 شود. این گروه تجاری سومین ناوگان بزرگ کانتینری در جهان تلقی می 

 های تابعه است که بازارهای مختلفی را در سرتاسر سی. ام. اِی سی. جی. ام دارای انواع متنوعی از شرکت

 اند. جهان فراهم آورده
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 کند. های تابعه این شرکت حمایت میترمینال لینک از توسعه بخش حمل و نقل و گروه 

 انبار فروشنده و تحویل آن به های چندوجهی این شرکت با فراهم آوردن خدمات تحویل کاال از بخش

 نماید. انبار خریدار برای مشتریان از رشد شرکت پشتیبانی می

  این شرکت در دوران ناپایداری بخش حمل و نقل کانتینری، موقعیت و ظرفیت خود را از طریق ارتباط

 کند. های حمل و نقل و اتحاد با شرکت حمل و نقل مدیترانه مدیریت میبا سایر شرکت

 

 اط ضعف نق

 از حد از ظرفیت سوخت مشهود است. مندی از چنین ناوگان عظیمی، خطر استفاده بیشبا بهره 

 ها فعالیت کشای و نفتهای حمل و نقل اقالم فلهاین شرکت از سطح تنوع رقبای خود که در بخش

 باشد. کنند، همچون مرسک، کاسکو و حمل و نقل چین برخوردار نمیمی

 

 هافرصت

 لی فرصتی در جهت د این شرکت مشمول خطوط حمل و نقل یو اس، کمپاناو و کشتیرانی چنگسه خری

 ای مختلف فراهم آورد.جذب احجام حمل و نقل به این سه بازار منطقه

  شراکت با گروه تجاری ایلدیریم، توانایی بازگشت به راهکار رشد در عوض آشفتگی به موجب خطر

 گذاشت.  ورشکستگی را در اختیار این شرکت

  داشته باشد.  ۲۱۶۴رود سودآوری مشابهی در سال به بازار بازگشت و انتظار می ۲۱۶۲این شرکت در سال 

  .اعتقاد بر این است که افزایش ارتباط با روسیه منجر به بازاری پررونق خواهد شد 

 ی در بندر ابیجان، گذارافزایش ارتباط با آفریقا ضمن ایجاد بازاری پررونق، خدمات این شرکت و سرمایه

 دهد. در ساحل عاج را افزایش می
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 تهدیدها

 باالتر از سطح رونق قرار نگیرد. بایست اطمینان حاصل نماید که ارزش سهام بازار آناین شرکت می 

  معضل استفاده بیش از حد از ظرفیت سوخت و کاهش تقاضا همچنان موضوعات اصلی بخش حمل و نقل

 دهند. کانتینری را تشکیل می

 شود، ضمن این که سهام یکی این شرکت میها منتهی به کاهش تنوع در پورتفوی عملیاتبازسازی بدهی

 . های اصلی و شرکت حمل و نقل کروز را فروخته استاز پایانه

  از سوی دولت فدرال روسیه مورد  ۲۱۶۴دفاتر سی. ام. اِی سی. جی. ام در کنار همتایان خود در فوریه

 هجوم قرار گرفتند. 

  توسط مقامات مسئول بررسی دعاوی ضد تراست ارائه شد.  ۲۱۶۶خدمات ضد انحصاری در می 

  

 

 سی. ام. اِی سی. جی. امشرکت ناوگان 

ام همچون رقبای خود در حال افزایش است و این افزایش مشمول تعداد و ظرفیت  ناوگان سی. ام. اِی سی. جی.

اندازی نمود، هتی. ای. یو را را ۶۴،۱۱۱هایی با ظرفیت شود. این شرکت ناوگانی متشکل از کشتیها میکشتی

های کشتی باشند. این شرکت،تی. ای. یو می ۶۶،۱۱۱کشتی این ناوگان دارای ظرفیت باالی  ۲۱ضمن این که 

و در  ۲۱۶۲تی. ای. یو را به ترتیب در اواخر سال  ۶۱،۱۱۱اول و دوم از مجموع سه کشتی ناوگان خود با ظرفیت 

حویل باشند. تاریخ تاروپا می -این شرکت در مسیر آسیاها آغازگر عملیاتتحویل گرفت که این کشتی ۲۱۶۴آوریل 

 ن شده است. یتعی ۲۱۶۴کشتی سوم در اوایل می 

 رین اقداماتآخ

 هازسازی نهایی پس از افزایش نرخبا 

  گ بازرگانی چین )سی. ام. اچ. آی(درصد سهام ترمینال لینک به شرکت هلدین ۳2فروش 
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 ۲۱۶۴ایش بندر خشک بغداد در ژوئن گش 

 سی. ام. اِی سی. جی. ام در بازرسی ضدتراست روسیه 
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