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 بنادر اروپاترین بزرگ از تخصصی-ید فنیگزارش بازد

 آنتورپ، آمستردام ، روتردام، برمن و هامبورگ

 بلژیک، هلند و آلمان|  1398 ماه اسفند 12-18

ها دستاوردمکانیسم، های دولتی و خصوصی با آخرین جهت آشنایی مدیران بخش در راستای اهداف تعریف شده شرکت پژواک،

بندر بزرگ و صنعتی اروپا که از مهمترین  5، از به داخل کشور در زمینه حمل و نقل دریاییل تکنولوژی روز دنیا انتقا و

سال  ماه اسفند 18لغایت  12روز از تاریخ  7 به مدتآیند به شمار می آلمانو هلند های بلژیک، در کشوردریایی  هایگذرگاه

 و متخصصان این حوزه حضور داشتند. نفر از مدیران 23این بازدیدها برگزار شد که در  یبازدیدجاری 
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 شرح برنامه اقامت - مسیر و تاریخ روز

 دوشنبه
12/12/98 
2020, nd2 Mar 

 
 تهران

 فرانکفورت
 بروکسل

 

 صبح 05:00فرودگاه امام خمینی )ره( در ساعت  تشریفات اختصاصیجایگاه  CIP سالنحضور در 
 صبح 07:15، مستقیم ایران ایر با پرواز فرانکفورت فرودگاه پرواز رفت از فرودگاه امام خمینی به

 فرانکفورت آلمانصبح به وقت محلی  10:30فرود در ساعت 
 

 (The President Brussels Hotel) بروکسل هتلاقامت در 

 شنبهسه 
13/12/98 
2020, rd3 Mar 

 بروکسل

 آنتورپ

 بروکسل

 صرف صبحانه

 حمل و نقل دریاییبنادر، فعال در زمینه  ILSبازدید از شرکت خروج از هتل به مقصد 

 یکبلژ بازدید از بندر آنتورپ

 (The President Brussels Hotel) بروکسل هتلاقامت در 

 شنبهچهار
14/12/98 
2020, th4 Mar 

 بروکسل

 روتردام

 آمستردام

 صرف صبحانه

 بازدید از بندر روتردام هلند خروج از هتل به مقصد 

 آمستردام هلند شهر حرکت به سمت
 (XO Hotels Couture) آمستردام اقامت در هتل

 پنج شنبه
15/12/98 
2020, th5 Mar 

 آمستردام
 صرف صبحانه

 بازدید از بندر آمستردام هلندخروج از هتل به مقصد 

 (XO Hotels Couture) آمستردام در هتل اقامت

 جمعه
16/12/98 
2020, th6 Mar 

  آمستردام

 برمن

 هامبورگ

 صرف صبحانه

 بازدید از بندر برمن آلمان خروج از هتل به مقصد 

 هامبورگ آلمان شهر حرکت به سمت
 (  NH Hamburg Altona  )هامبورگ هتل اقامت در 

 شنبه
17/12/98 

020, 2 th7 March   

 هامبورگ

 صرف صبحانه

 بازدید از بندر هامبورگ آلمانخروج از هتل به مقصد 

 (  NH Hamburg Altona  )هامبورگ هتل اقامت در 

 یکشنبه
18/12/98 

20, 20 th8 March 

 تهران

  فرانکفورت فرودگاه مقصدخروج از هتل به 

 12:45به فرودگاه امام خمینی )ره( ساعت  فرانکفورت پرواز برگشت از فرودگاه
  21:45ساعت  فرودگاه امام خمینی )ره(فرود در 
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  شده است:آورده  بازدیدای از وضعیت بنادر مورد خالصهدر زیر 

 
 

 Port of Antwerp بندر

 

 

 بلژیک آنتورپ، بندرمحل 

 آنتورپ صنعتیبندر  یدمحل بازد

 یتفعال حوزه

و یکی از مراکز مهم ترابری و تجارت در قاره  قطب لجستیک ، بندر بزرگ اروپادومین  بندر آنتورپ

 کند. موقعیتای را در تجارت و حمل و نقل این قاره ایفا مینقش عمدهو  شودمحسوب می اروپا

بندر چند این  و استهای کشتیرانی و بازرگانی متعددی را گرد هم آوردهی این بندر شرکتلجستیک

 و استاندارد انبار مربع با دو فوت میلیون 61بیش از   پوشش سازی و ذخیره ظرفیت بامنظوره 

بندر، خدمات دریایی  1300به بیش از خطرناک  هایمحموله برای ای گسترده امکانات و یخچال

 خورده پیوند گسترده انبارداری با تخصصی حمل  هایی از تکنیکوسیعطیف از اینرو  .ارائه می دهد

 . دتنهس یکپارچه  بندر این امکانات و خدمات تدارکات،و 

است. این مجموعه در  بزرگترین مجموعه یکپارچه پتروشیمی اروپا نیز در همین بندر قرار گرفته

های برگیرنده پنج پاالیشگاه نفتی، بزرگترین دپو پتروشیمی اروپا و همچنین مرکز مهم اکثر شرکت

این بندر در حوزه صنایع  ،پتروشیمیو ترانزیت محصوالت نفتی  بر عالوهاست.  پتروشیمی بزرگ دنیا

هزار میلیون تن در سال و  177رکورد دار توان عملیاتی در حدود نیز فعالیت داشته و ساختمانی 

  در حال حاضر بندر آنتورپ، با عملکردی معادل است. ترافیک کانتینری بسیار باال در شش سال اخیر

8.5 TEU این تنوع و گستردگی خدمات در آنتورپ، این شهر را به  و دروازه به اروپاستترین مهم

 .استهای مهم اقتصادی و تجاری در قاره اروپا تبدیل کردهیکی از پایگاه
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کشور بلژیکآنتورپ های بندر بازدید از بندرگاه ها و ترمینال  

 بندر آنتورپ
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 International Lashing Systems شرکت

 

 

 بلژیک آنتورپ، محل شرکت

 ILSمرکز نگهداری تجهیزات و قطعات  شرکت  یدمحل بازد

 یتفعال حوزه

فناوری  تجهیزات و تامینطراحی، تولید و با تخصص در  شسال فعالیت 46طی  ILSشرکت 

ان یکه نیاز متقاض و انبار مجهزی خدمات جانبی کانتینری ،های دریاییمحمولهانواع  حفظ امنیت

به خوبی پوشش می دهد  را  Equipment Fixed and Loose Lashingبه انواع 

 ه است. شد دریایی حمل و نقلالمللی اعتماد بیش از سیصد شرکت بین موفق به جلب

 های باری، چند منظورهو مقرون به صرفه به انواع کشتی موثر، سریعرسانی خدماتعالوه بر 

 انساز یکشت طراحان و ، یصاحبان کشت هب ILS یاباتجربه و حرفه میت،   RO-Roو

این شرکت برای تسهیل و تثبیت کارآمدی خدمات خود شبکه  مشاوره می دهد. نیزمتعددی 

 ایجادبنادر سراسر جهان  هیدر کلو کشتی سازان سهامداران  ،ندگانینماهمکاری گسترده ای از 

  ه است.کرد
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 ، آنتورپ، بلژیک ILSشرکت  و ملزومات حمل و نقل دریایی تجهیزاتبازدید میدانی از 
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 Port of Rotterdam بندر
 

 

 ، هلندروتردام بندرمحل 

 بندر صنعتی روتردام یدمحل بازد

 یتفعال حوزه

در تجاری روتردام  بندر نفتی  .باشدها میاهمیت بندر روتردام بخاطر صنعت پتروشیمی و خدمات جابجایی کانتینر

شمال غرب اروپا، رهبر مطلق عملیات تخلیه و بارگیری نفت خام و یک مرکز بزرگ توزیع نفت و بزرگترین بندر 

کانتینری اروپاست. این بندر که پس از پایانه هوستون در آمریکا، دومین پایانه بزرگ نفتی در جهان به شمار 

 .ی همچون راین، و میوس و اسخلد قرار داردرود، در موقعیتی استراتژیک و در محل دلتای رودهای بزرگمی

شود که حدود نیمی از آن به پنج پاالیشگاه میلیون تن نفت خام در سال به این بندر وارد می 100حدود  تقریبا

مستقر در این بندر و حدود نیمی دیگر هم برای پاالیشگران دیگری در کشورهای هلند )ولیسینگن و آنتورپ(، 

های بریتیش پترولیوم، کویت نفت وجود پنج پاالیشگاه نفت از شرکت .شودلمان ارسال میآ  بلژیک، فرانسه و

شرکت شیمیایی و پتروشیمی در این منطقه،  45یوروپورت، کخ، شل و اکسون موبیل در بندر روتردام و فعالیت 

این بندر را در موقعیت این موارد،  .روتردام را به یک قطب انرژی، صنعتی و اقتصادی در جهان تبدیل کرده است

 دهد. قرار می خاص محیطیزیست

حتی  .حمل می شوددر این بندر ساالنه صدها میلیون تن بار و  بندر روتردام بزرگترین بندر کانتینر در اروپا است

 بخش. البته به عمق زیاد و بدون محدودیت جزر و مد وارد شوند 7/24بزرگترین کشتی ها می توانند به بندر 

EECV-Port    2باشد .با این درفت ، بندر روتردام تبدیل به یکی از متر درفت می 24بندر روتردام دارای 

متر  1متر درفت کشتی تنها  23های بار فله در جهان شده است مکان مجهز موجود برای یکی از بزرگترین کشتی

 .شودجزر و مد دریایی دچار محدودیت می گذارد ، بنابراین فقط در یکاززیرآهن ته کشتی را بیرون باقی می
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کشور هلند بازدید از بندرگاه ها و ترمینال های بندر روتردام   
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 Port of Amsterdam بندر
 

 

 آمستردام، هلند بندرمحل 

 بندر آمستردام  یدمحل بازد

 یتفعال حوزه

این بندر به عنوان یکی از هفدهم  بندر آمستردام در کنار دریای شمال و خلیج سابق واقع شده است. در قرن

دومین بندر مهم  میلیون تن بار 97.4 ظرفیت جابجاییبا امروزه شده و بنادر اصلی آمستردام شناخته 

های فعالیتبسیاری از بندر آمستردام مرکز  محسوب می شود. و چهارمین بندر حائز اهمیت اروپا هلند کشور

های انجام شده در اروپا از کل سرمایه گذاریدرصد  20جذب حدود  به موفق باشد ومیالمللی تجاری و بین

 است.توسط ژاپن و آمریکا شده 

کاکائو، روغن، زغال دارد. چندین بندرگاه و  آبراه هکتار 620 و بوده هکتار 995بندر چند منظوره مساحت این 

ترمینال مختلف . این بندر سه بندر آمستردام جابجا می شونددر که  است یکاالهایاز جمله  سنگ، کاغذ و لوبیا

 ایندر  خودرو ترمینالمساحت  ظروف، انرژی و انبساط دارد که برای جابجایی اقالم از آن ها استفاده می شود.

 بندر VCK ترمینال مساحتو هزار متر مربع  620 آنمساحت ترمینال کانتینر  ،هزار متر مربع 350 بندر

 دریایی ترمینال احلیس مساحت .باشدمیهزار متر مربع  175 حدود دگیرانجام می در آن که خدمات لجستیک  آمستردام

 متر عمق دارد.  10.5متر طول و  210 نیز شود می استفاده ظروف و عمومی های محموله جابجایی برای که

به عنوان مواد  توانندمی ها باعث ایجاد مواد زائدی می شود کهه فعالیت برخی از کارخانجات و شرکتاز آنجا ک

قراردادی را با شهرداری  بندر آمستردام، دنقرار گیر برداریبهره مورد های دیگرشرکتبرای  انرژیخام یا 

این مواد از این بندر  تا، انعقاد کرده است آمستردام ساختمانهای منطقه زانستاد و اداره بازرسی محیط زیست و

به عنوان بهترین بندر اروپا  2030قصد دارد تا سال  بندر آمستردامهای مذکور بارگیری شود. برای شرکت

همچون انتقال انرژی در اقتصاد مدور، محیط زیست،  محور اصلی را 5هدف این  تحقق شناخته شود و برای

 در دستور کار خود قرار داده است. حمل و نقل پاک و ایمن ، کار و اعتبار و حفظ زنجیره های تجارت مناسب
 

  

 

https://netherlandsvisacenter.net/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%84%d9%86%d8%af/
https://netherlandsvisacenter.net/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%87%d9%84%d9%86%d8%af/
https://netherlandsvisacenter.net/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://netherlandsvisacenter.net/%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://netherlandsvisacenter.net/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%85/
https://netherlandsvisacenter.net/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%85/
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 Port of Bremerhaven بندر

 

 

 ، آلمانبرمن بندرمحل 

 برمرهافنبندر  یدمحل بازد

 یتفعال حوزه

 

 Geestemundeو  Bremerhaven  ،Leheسه شهر و پس از ترکیب  1827در سال  هافنربرمبندر 

و عدم ی بندر برمن ژرفای دوازده متر. افتیادامه  20قرن  90و   80 های  در دهه و توسعه آن گرفتهشکل 

 اینحجم تجارت و مهاجرت از و  باشدن میرهافاز علل ساخت برمهای بزرگ پذیرش کشتیبرای یت ظرف

ه در اروپا بود یمهم بندر از این دو منظر همواره برمرهافنو  ،  به سرعت رشد کردیشمال یکایبندر به آمر

پس از هامبورگ، مرکز اقتصادی ایالت  و ، به عنوان دومین شهر بندری آلمانبرمرهافندر حال حاضر  .است

 نیچهارمجایی انواع کاال ( جابهTEU)  ونیلیم 4.9 نیز با ظرفیت  برمرهافنبندر  .شودبرمن محسوب می

ترین بنادر کشور آلمان یکی از مهمو  در جهان ینریبندر بزرگ کانت نیشانزدهم ،در اروپا  ینریبندر بزرگ کانت

 .  کندشود که در اقتصاد آن نقش اساسی ایفا میمحسوب می

هکتار با  6.1زیرساختها و امکانات الزم برای حمل و نقل دریایی اتومبیل ها در مساحتی بالغ بر  2005در سال 

بعد از روتردام بیشترین میزان جابجایی اتومبیل در فراهم شده و متر  270هایی به طول اسکله برای حامل 3

 .صورت می گیرد برمرهافن بندر 
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 Port of Hamburg بندر

 

 

 ، آلمانهامبورگ بندرمحل 

  هامبورگبندر صنعتی  یدمحل بازد

 یتفعال حوزه

 

، دومین بندر بزرگ اروپا و دروازه مهمترین بندر صنعتی کشور آلمان، استراتژیک یبا موقعیتبندر هامبورگ 

 راکشور  178بندر در  950و  باشدکیلومتر مربع می 74ندر حدود این بمساحت  است. تجارت آلمان و اروپا

خورده است بدلیل پیوند ه جزایر رودخانه البه بپل  130یش از که با بندر هامبورگ ب کند.بهم متصل می

 .شناخته شده است ،دهدتر ارائه میامکانات لجستیک قابل توجهی که برای توزیع کاال به بنادر کوچک

کنترل کشتی است.  ایایستگاه رایانه 200کیلومتر خطوط ساحلی و  41اسکله،  320این بندر دارای 

توانند ی بندر هامبورگ تعبیه شدند که میهاها در اسکلهبرای تخلیه و بارگیری کشتی یهای عظیمجرثقیل

شرکت حمل و نقل در هامبورگ  1700تقریبا  فتر مرکزید کانتینر را جابجا کنند.  TEU 2500 روزانه 

هامبورگ به طور مستقیم و غیر مستقیم به عملکرد بندر  ایالتشغل در /  فرد 156000و بالغ بر بوده 

 .وابسته هستند

ترین مرکز بزرگ ،ترین بازار مواد خام داروسازی در اروپابزرگ، ترین بندر واردات قهوهبزرگهامبورگ بندر 

انبار و تجارت فرش و یکی از مرکزهای پیشتاز دنیا در زمینه بار زدن و انتقال دریایی کاالهایی مانند چای، 

کیلومتر با دهانه دریای شمال فاصله  100این بندر  .دشومی محسوبجات در جهان قهوه، کاکائو و ادویه

میلیون  130فت کش نیز در آن پهلو می گیرند. ساالنه دارد، اما کشتی های قاره پیما و تانکرهای عظیم ن

دستیابی به مزیت اقتصادی،  هامبورگ بندرانداز اصلی چشمد. شوتن کاال در این بندر تخلیه و بارگیری می

 پذیری در ساختار بندر است.  افزایش کارایی سازمانی و ایجاد انعطاف
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