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 سوخت جایگزین در صنعت كشتيراني جهاني چه خواهد بود ؟

 كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و پيروي از قوانين جديد آلودگي هوا، مساله استفاده از سوخت هاي پاك يا منابع تامين انرژي جايگزين را

ميليون تن سوخت  333از آن جايي كه صنعت كشتيراني در حال حاضر ساالنه در حدود .  به چالشي روزآمد و جهاني تبديل كرده است

درصد آن از محتواي سولفور بااليي برخوردار است، مساله استفاده از سوخت پاك در اين صنعت از اهميت  08الي  03مصرف مي كند كه 

اي كميته  بسزايي برخوردار است و با توجه به معرفي قوانين و مقررات جديد و سختگيرانه نظير قوانين مربوط به كنترل گازهاي گلخانه

نسيون تغييرات آب و هوا، كنوانسيون تغييرات اقليمي يا كنوانسيون كيوتو و نيز معرفي مناطق كنترل حفاظت از محيط زيست دريايي، كنوا

گازهاي گلخانه اي در آب هاي اروپا، اياالت متحده و كانادا كه در چند سال آتي كشتيراني بين المللي را به شدت تحت تاثير قرار خواهد 

 . مشي سوخت گيري خود را مورد بازنگري قرار دهد د خطداد، صنعت كشتيراني جهاني ناچار خواهد بو

توان به نيروي محركه هيبريدي، باطري و سلول هاي سوختي، منابع انرژي  از جمله گزينه هايي كه صنعت كشتيراني پيش رو دارد مي

از آن جايي كه . يره انرژي اشاره كردتجديدپذير نظير باد و انرژي خورشيدي، انرژي هسته اي، گاز ، برق و ساير فناوري هاي تامين يا ذخ

صنعت كشتيراني به منابع انرژي قابل دسترسي در سراسر جهان نياز دارد و با توجه به محدوديت هاي تكنولوژيكي، امنيتي و هزينه اي يا 

 LNGيراني استفاده از عدم دسترسي آسان به برخي از اشكال تامين انرژي، در حال حاضر به نظر مي رسد بهترين گزينه براي صنعت كشت

 .باشد

( 1: )به عنوان سوخت كشتي به سه دليل بهترين انتخاب براي صنعت كشتيراني است  LNGدر حال حاضر استفاده از گاز طبيعي مايع يا 

 و كاهش انتشار اكسيد نيتروژن( So2)درصدي انتشار اكسيد سولفور 08تا  03به عنوان سوخت كشتي موجب كاهش  LNGاستفاده از 

(NO2 ) و در نتيجه پيروي از محدوديت هاي اعمال شده درIMO Tier III   پايين تر بودن محتواي كربن در ( 2)خواهد شد؛LNG 

در اروپا و اياالت متحده نشان مي دهد  LNGقيمت فعلي ( 3)خواهد شد؛ ( CO2)درصدي انتشار دي اكسيد كربن  28تا  23موجب كاهش 

 .وجود دارد( HFO)قابل قياس با سوخت سنگين با قيمتي  LNGكه امكان عرضه 

در گذشته به دليل عدم زنجيره تامين مناسب و عدم پژوهش و مطالعه درخصوص عرضه، سوخت رساني و طراحي كشتي براي استفاده از 

فته در اين ، اين سوخت هرگز بعنوان يك جايگزين جدي براي سوخت سنتي بررسي نشده بود؛ ولي مطالعات جديد صورت گرLNGسوخت 

راه  ISOموجب تغيير نگرش صنعت كشتيراني شد و سرانجام به كمك استاندارد جديد  LNGپروژه  03زمينه و نتايج موفقيت آميز بيش از 

 2313كه در ژوئن  ISOالبته هر چند كه در پيش نويس جديد . به عنوان سوخت كشتي هموار شده است LNGبراي استفاده جهاني از 

هدف عملكردي ارايه شده است، اما هنوز  20تعريف شده و مجموعه اي از  LNGفه كلي طراحي و عمليات با سوخت منتشر شد، فلس

 .توضيح كامل، جامع و متمركزي براي چگونگي دستيابي به اين اهداف ارايه نشده است



 
 

  5 صفحه  
  

اي و استفاده از سوخت هاي پاك و قيمت  در كل، با توجه به شرايط جهاني و لزوم پيروي از قوانين مرتبط با انتشار گازهاي گلخانه

در آينده نزديك، مساله تامين سوخت  LNGو روي آوردن كل صنعت كشتيراني به سوخت  LNGاقتصادي و مقرون به صرفه سوخت 

مورد  LNGكشتي ها به يك چالش مهم و جهاني تبديل خواهد شد و در اين ميان ميدان هاي گازي جهان به عنوان تامين كنندگان اصلي 

 . توجه ويژه خطوط كشتيراني مهم و اصلي جهان قرار خواهند گرفت

درصد از نروژ انجام  28درصد از واردات گاز اتحاديه اروپا از روسيه، سي درصد از الجزاير و  03قابل توجه است كه در حال حاضر بيش از 

از واردات گاز اتحاديه اروپا از طريق روسيه خواهدبود و  درصد 03، بيش از 2333اما طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تا سال . مي شود

درصد  03تا  2333درصد بوده است، تا سال 33حدود  2333اين بدان معناست كه وابستگي اتحاديه اروپا به منابع گاز روسيه كه در سال 

راه . وپا سعي در كاهش اين وابستگي خواهد داشتافزايش خواهد يافت و اين مغاير سياست امنيت انرژي اتحاديه اروپا است و لذا اتحاديه ار

 .هاي مختلفي براي كاهش تهديدات موجود عليه امنيت انرژي وجود دارد از جمله تنوع بخشيدن به منابع انرژي و تامين كنندگان آن

ين ميدان گازي بزرگ گاز تريليون فوت مكعب ذخاير گاز طبيعي و به عنوان دوم 1308بر طبق اطالعات موجود ايران با برخورداري از 

در اتحاديه اروپا و سراسر جهان ايفا نمايد و در صورت سرمايه  LNGطبيعي جهان بعد از روسيه مي تواند نقش مهمي در تامين سوخت 

اين . اين كشور مي تواند به ميزان قابل توجهي افزايش يابد LNGگذاري روي فناوري ها و زيرساخت هاي مرتبط در ايران، صادرات 

هاي اصلي تامين گاز جهان و صنعت كشتيراني تبديل  موضوع موجب خواهد شد عليرغم موانع و تحريم هاي موجود، ايران به يكي از قطب

سي پذيري منابع و قابليت اعتماد زنجيره در واقع از آن جا كه مساله امنيت انرژي به عواملي همچون پايداري قيمت سوخت، دستر. شود

 به اثبات برساند، به عنوان دومين ميدان گازي جهان مركز توجه تامين بستگي دارد، در صورتي كه  ايران پايداري وثبات خودرادراين زمينه 

براي صنعت كشتيراني و ساير  LNGسرمايه گذاران بين المللي قرار خواهد گرفت و قابليت تبديل شدن به يكي از بزرگ ترين بازارهاي 

 . صنايع در اتحاديه اروپا و ساير نقاط جهان را خواهد داشت و يكي از اصلي ترين رقباي روسيه خواهد بود

در صنعت كشتيراني و ساير صنايع، با هموار نمودن راه براي مشاركت بين المللي مي توان جريان  LNGدر نهايت، با توجه به آينده روشن 

رمايه بين المللي را به سوي ايران سرازير نمود و از اين راه عالوه بر افزودن به رونق اقتصادي كل كشور، بر رونق بنادر ايراني پول و س

از سوي ديگر، به اين موجب بر . بعنوان ايستگاه هاي سوخت رساني نيز افزود كه اين خود موجب رونق اقتصادي كل كشور خواهد شد

 .للي بر ايران افزوده شده و اين خود مي تواند خبري نويدبخش براي آينده سياسي و اقتصادي ايران باشدميزان وابستگي بين الم
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 P3اتحاد 

بند تهيه شده است، اتحادي است ميان  11مي باشد و در « P3توافق نامه به اشتراك گذاري شناور در شبكه »كه نام كاملش  P3اتحاد  

كه به موجب آن، اين سه خط  MSCو شركت كشتيراني مديترانه اي  MEARSK   ،CMA- CGMسه خط كشتيراني بزرگ

 .كشتيراني حق به اشتراك گذاري شناورهاي خود در فعاليت هاي تجاري و ورود به فعاليت هاي كاري مشترك مرتبط را دارا مي باشند

و درياي (  جبل الطارق)شمالي، محدوده نروژ تا اروپا كيپ )حوزه جغرافيايي اين توافق نامه عبارت است از بنادر واقع در شمال اروپا 

از يك سو و بنادر واقع در سواحل اقيانوس اطلس اياالت متحده، سواحل ( اسپانيا، ايتاليا، مالت و ساحل درياي مديترانه در فرانسه)مديترانه 

و سريالنكا، عمان، ( واقع در محدوده ژاپن تا اندونزي كشورهاي)خليج اياالت متحده، مكزيك و باهاما از سوي ديگر و  بنادر واقع در آسيا 

 .را نيز شامل مي شوند( مصرو مراكش)عربستان سعودي و شمال آفريقا 

؛ موارد مورد توافق در اين اتحاد سه گانه عبارتند از شناورها ؛ تخصيص ظرفيت اسالت ها و استفاده از آن ها؛ شرايط معامله با شخص ثالث 

يان تخليه و بارگيري و ساير خدمات ؛ عمليات ترانسشيپمنت و بندر ؛ حفظ هويت مستقل و اطالعات حساس هر يك از ترمينال ها، متصد

موارد اجرايي اين توافق نامه عبارتند از ايجاد مركز شبكه، تشكيل . طور مجزا ؛ ساير همكاري ها و مشاركت ها ؛ و امور اجرايي متحدان به

در اين توافق نامه در مورد طول مدت اتحاد و شرايط فسخ توافق نامه، . ويض اختيارات و راي گيريكميته، تصميم گيري مشترك، تف

قوانين جاري و روش حل اختالف، موارد متفرقه و قوانين، آيين نامه ها و كنوانسيون هايي كه هر سه متحد ملزم به پيروي از آن ها هستند 

 .نيز  توافق شده است

ترس اصلي اين . ت كشتيراني جهاني نگرانيهاي زيادي درخصوص اثرات اين اتحاد روي كشتيراني جهاني داردالزم به ذكر است كه صنع

بعضي معتقدند كه اين اتحاد مي . مي تواند قيمت، خدمات و كيفيت خدمات را در سراسر جهان به شدت تحت تاثير قرار دهد P3است كه 

موجود در منطقه را از بين برده و ساختار بازار كشتيراني كانتينري را از پايه و بنيان  تواند فرصت هاي موجود براي اپراطورهاي كوچك تر

در واقع، شكل فعلي اين اتحاد مي تواند ساختار بازار كشتيراني كانتينري در اتحاديه اروپا و حتي سراسر جهان را به شدت تغيير . تغيير دهد

 .دهد و مانع رقابت موثر شود

نگراني خود از اين بابت را اعالم نمود و طي سومين نشست  2313در اوايل نوامبر ( GSF)م جهاني فرستندگان كاال به همين دليل، فرو

، كميسيون اروپا و گروه قانون (FMC)ساالنه خود از تعدادي از اعضاي جامعه بين المللي كشتيراني شامل كميسيون دريانوردي فدرال 

 .اين اتحاد بر روي بازار كشتيراني و رقابت در اين صنعت را مورد ارزيابي مجدد قرار دهندگذاران چيني درخواست نمود كه اثرات 
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معتقد است كه اين توافق در آينده نزديك نمي تواند موجب افزايش غيرمتعارف  FMCولي عليرغم همه ترس ها و نگراني هاي موجود، 

ا روي شرايط رقابتي بازار تاثيري بگذارد و به اين اتحاد اجازه داد كه هزينه حمل و نقل و كاهش غيرمعقوالنه خدمات حمل و نقل شود ي

را  P3احتمال وقوع چنين شرايطي در آينده را تكذيب نكرد و به همين دليل اعضاي اتحاد   FMCالبته . برنامه هاي خود را اجرايي سازد

زمينه مقرر ساخت كه امكان كنترل هر گونه تغيير احتمالي در شرايط به ارايه گزارش هاي دقيق ملزم نمود و شرايط و الزاماتي را نيز در اين 

 .استقبال نمود FMCنبود، ولي از الزامات گزارش دهي   GSFاگرچه نتايج مطابق خواست . بازار را مهيا مي سازد

بروكسل بررسي خواهد كرد،  را در GSFهر چند با توجه به اين كه كميسيون اروپا اعالم نموده است كه دعوي قانوني مطرح شده توسط 

GSF  اميدوار است كه مشروعيت قانونيP3   به خصوص در رابطه با دستورالعمل هاي اتحاديه اروپا در زمينه رقابت و اثرات مخرب

 .، مجددا مورد بررسي قرار بگيرد P3احتمالي توافق نامه 

 ؟بی می کنیدتاثیر این اتحاد بر عملکرد بنادر کانتینری را چگونه ارزیا( 1سوال 

 ؟چه تبعاتی بر صنعت کشتیرانی کانتینری می تواند داشته باشد  P3اتحاد ( 2سوال 

این اتحاد و تاثیر آن بر فعالیت خود را چگونه ارزیابی  ،دریافت کنندگان خدمات حمل و نقل شرکت های تجاری و( 3سوال 

 ؟می کنند

 تقدیر شوید                                     تحلیل نمایید                            کنید قیقتح                                       

   

                                       

 

 

 

 

 فوق به کلمه دیدگاه های خود را در مورد سواالت1555درو حداکثر  555حداقل در 

 .ارسال نمایید Researchcenter@pmo.ir آدرس
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 روي بندر ام القصر  ICTSI   شركت ميليون دالري 031گذاري  سرمایه

برداري از بنادر  كه در سراسر جهان به كار توسعه، مديريت و بهره( ICTSI)يك  شركت فيليپيني به نام اينترنشنال كانتينر سرويس 

است و بطورفعاالنه در پي كسب قراردادهاي امتياز مشغول است و در مانيل، هنگ كنگ، جاكارتا، ميامي، كيسنا، دبي و غنا داراي نمايندگي 

باشد، از برنامه هاي خود براي شراكت بلندمدت با اداره بنادر  انحصاري در آسيا، استراليا، شبه قاره هند، خاورميانه، آفريقا، اروپا و آمريكا مي

در عميق و دومين بندر بزرگ عراق پس از بصره است و جهت افزايش ظرفيت جا به جايي بار بندر ام القصر خبرداد كه تنها بن( IPA)عراق 

به دليل واقع شدن در كنار خور الزبير كه خود بخشي از خور عبداهلل است، عامل اصلي كاهش وابستگي اين كشور و حتي پشت كردن آن 

 .باشد به آبراهه اروند رود در مرز ايران و در نتيجه ارتقاي نقش عراق در تجارت بين المللي مي

به موجب اين قرارداد . ين شركت طي قراردادي با اداره بنادر عراق براي بهره برداري، توسعه و گسترش بندر ام القصر به توافق رسيدا

عالوه بر اين، . واگذار شده است ICTSIسال به  13اين بندر به مدت  23حق مديريت و بهره برداري از تاسيسات كانتينري موجود در اسكله 

مسئوليت ساخت يك ترمينال كانتينري و كاالي متفرقه جديد در اين ( BOT)تحت يك طرح ساخت، بهره برداري و انتقال  ICTSIشركت 

ساله بر عهده گرفته است و در هر دو ترمينال كانتينري و كاالي متفرقه به ارايه  20سه بندر را به موجب يك قرارداد امتياز انحصاري 

بنا به گزارش خبرگزاري رويترز، .  ميليون دالر سرمايه گذاري خواهد كرد 133در فاز اول اين قرارداد اين شركت . خدمات خواهد پرداخت

 .بوده است  TEU833333در مجموع  2313اسكله است و توان عملياتي كانتينري آن در سال    21اين بندر داراي 

باشد كه ظرفيت بندر ام القصر را   نداز  و محوطه انبارش ميمتر بارا 233اي شامل ساخت  گفته مي شود مرحله اول اين پروژه توسعه

TEU333333 بنا به ادعاي . افزايش خواهد دادICTSI  متري كامال ساخته شود، ظرفيت اين  033با تكميل پروژه و هنگامي كه اين بارانداز

 .افزايش خواهد يافت  TEU033333بندر به 

بندر عميق عراق و به دليل موقعيت مهم استراتژيك در منطقه، نزديكي به بندر بصره و فاو و عالوه بر اين، ام القصر به عنوان تنها 

ها و  هاي اخير به شدت مورد توجه شركت تشكيل يك مثلث بندري و نيز بعنوان رقيبي مهم و چالش برانگيز براي بندر خرمشهر، در سال

المللي بسيار فعاالنه عمل  برداري و مشاركت بين اردادهاي ساخت، توسعه، بهرهالمللي بوده و در جذب سرمايه خارجي و قر اپراتورهاي بين

 .نموده است

جهت  Alaq Almis & Almisnavتوان به قرارداد اداره بنادر عراق با شركت  المللي بندر ام القصر مي هاي بين از جمله فعاليت

ساخت و توسعه اين . در بمنظور افزايش امكانات بندري، اشاره نمودبازسازي و احياي يك محوطه محصور براي نگهداري كانتينرها در بن

 .ترين تعداد كانتينر ممكن خواهد شد محوطه موجب افزايش ظرفيت بندر جهت پذيرش بيش
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به امضا رسيده است؛ از جمله، قرارداد  Gulftainerعالوه بر اين، قراردادهاي متعددي ميان اداره بنادر عراق و شركت اماراتي 

هاي حمل و مقل  اين پروژه بخشي از برنامه توسعه زيرساخت. ميليون دالر 183خت يك بندر خشك در شمال بندر ام القصر با هزينه سا

هكتاري  333اي  هاي لجيستيك اين كشور بوده است و شامل ساخت يك بندر خشك در محوطه عراق و اولين گام در توسعه زيرساخت

 00ر و بي يخچال، ساخت ساختمان مديريت و خدمات، ساخت جاده هاي ورودي و خروجي از ام القصر و انبار يخچال دا 8است كه داراي 

اين بندر خشك از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود چرا كه . مدت تكميل اين پروژه يك سال پيش بيني شده بود. جرتقيل و تانكر بود

بندر ام القصر نيز برعهده  7عالوه بر اين، بازسازي اسكله شماره .  شدموجب ارتباط عراق با جهان از طريق كانال خشك خواهد 

Gulftainer اين بندر نيز فعاليت دارد و اين ترمينال هم اكنون به يك ترمينال كانتينري كامال  0اين شركت در اسكله شماره . است

جايي كانتينر و محوطه هاي انبارش و راه  يزات جابهعملياتي با سرمايه گذاري كامل روي تاسيساتي همچون جرثقيل اسكله متحرك، تجه

 . هاي دسترسي امن و آسفالته تبديل شده است

گذاران و اپراتورهاي  آيد، بندر ام القصر بعنوان رقيب بندر خرمشهر به نقطه اي جذاب براي سرمايه ها بر مي همانطور كه از اين مثال

تري است كه از حوصله اين گزارش  هاي توسعه اي وسيع يه هاي بيشتر و انجام فعاليتالمللي تبديل شده است و به دنبال جذب سرما بين

 .  خارج است
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 هشدار درخصوص تهدید خدمه توسط كاركنان كانال سوئز

، Marloبنابر گفته . در بحرين، از تهديد خدمه كشتي توسط كاركنان كانال سوئز خبر داد( Marlo)اداره ارتباطات دريايي اياالت متحده  

در يكي از اين حوادث كه مشمول قوانين نقض امنيت در كشتي اياالت متحده مي باشد، يكي از كاركنان بندر در تالفي براي عدم دريافت 

دثه اي ديگر دو تن از كاركنان بندر پس از اتمام عمليات پهلوگيري به طور سيگار از خدمه، يك جالباسي چوبي را به آتش كشيد و در حا

 .غيرقانوني وارد شناور شده و درخواست سيگار نمودند

در هر دو مورد، عامالن حادثه خود را از كاركنان . هنگامي كه به درخواست اين افراد پاسخ مثبت داده نشد، خدمه و شناور را تهديد نمودند

در بررسي گارد ساحلي مشخص شد كه چنين تقاضاهايي كامال رايج و متداول هستند، ولي دولت مصر . كانال سوئز معرفي كردنداداره بندر 

 .بعلت عدم گزارش دهي به موقع و به هنگام تاكنون آن ها را جدي نگرفته است

 .دث در آينده را تسهيل خواهد نمودگزارش دهي به موقع امكان انجام تحقيقات مشترك كامل و جامع و پيشگيري از اين حوا
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 عراق مجنونميدان نفتي از  (Shell )توسط كمپاني شل صادرات نخستين محموله نفت خام

، پتروناس و شركت نفت ميسان در (SOC)اولين محموله نفت خام از ميدان نفتي مجنون كه به طور مشترك توسط شركت نفت جنوب  

صادرات اين محموله براي اين ميدان نفتي يك نقطه عطف محسوب مي . صادر شد Shellجنوب عراق تحت بهره برداري قرار دارد، به 

 .شود

ن بازسازي گسترده اين بشكه در روز بود كه با توليد اين ميزان نفت احياي هزينه آغاز و امكا 178333هدف اوليه توليد در اين ميدان نفتي 

بشكه نفت در روز نقطه عطفي مهم بوده و موفقيتي بزرگ براي اين ميدان نفتي  213333حال، دستيابي به نرخ توليد . ميدان نفتي ميسر شد

 .محسوب مي شود

و  Shellبراي  خروج اولين محموله از مجنون،. صادرات اين محموله براي صنعت انرژي عراق، يك رويداد تاريخي محسوب مي شود

شركاي دولتي اش بسيار حائز اهميت است چرا كه نشانگر پيشرفت مشترك آن هاست و گام بلند مجنون به سوي درآمد زايي هر چه بيش تر 

تا حد البته  پيشرفت در ميدان نفتي مجنون . براي اقتصاد عراق و تبديل شدن به سرمايه اي براي آينده اين كشور را مورد تاكيد قرار مي دهد

 .بسيار زيادي مديون پشتيباني شركت نفت جنوب، پتروتاس و شركت نفت ميسان مي باشد

كيلومتر مين روبي زمين، نوسازي گسترده تاسيسات صنعتي به منظور هماهنگي با  20پس از اتمام كار تعميرات اساسي و عمده كه شامل 

به منظور افزايش ( ترين مركز فرآوري ساخته شده در عراق در دهه اخير بزرگ)استانداردهاي ايمني و ساخت يك مركز فرآوري سبز جديد 

چاه  10تا به امروز، . به سطح توليد مورد نظر در مجنون دست يابند 2313و شركايش توانستند در سپتامبر  Shellباشد،  ظرفيت توليد مي

 .ي براي عراقي هاي مقيم مناطق اطراف خواهد شدفرصت شغل 2083جديد در اين منطقه حفاري شده است و اين پروژه موجب ايجاد 
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 حمل بزرگ ترین پروانه كشتي جهان

اين . بارگيري شد  Hyundai Togetherآلتنوردر روي شناور   HHLAبزرگ ترين پروانه كشتي كانتينربر در ترمينال كانتينري  

متر  3/13تن وزن، پنج پره و  113در وارن ساخته شده است، داراي     Meeklenburger Metallgus GmbHپروانه كه توسط 

نصب خواهد  TEU 10333مقصد نهايي اين پروانه عظيم الجثه كره جنوبي است و در آن جا بر روي يك كشتي كانتينربر . قطر مي باشد

 .شد

در اوايل ماه ژوئن سفر خود را از هامبورگ آغاز  محموله بعدي. طي سال جاري، شش پروانه ديگر هم با همين اندازه ساخته خواهد شد

اسب بخار نصب خواهد شد و نيرويي كه توليد مي كند براي تامين  08333هر كدام از اين پروانه ها روي موتوري با قدرت . خواهد كرد

 .انرژي كشتي هاي كانتينربر عظيم زياد هم خواهد بود
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این خبرانهم تنها با راهنمایی  و . خود را ربای مرکز ربرسی اه و مطالعات راهبردی ارسال نمادییلطفاً دیدگاه اه و نقطه نظرات 

کان بهبود خواهد داشت کاران فرهیخته ام  .مساعدت شما هم
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