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 يراني بر روي بنادر و ترمينال هاهاي بزرگ خطوط كشت تاثير اتحاد

 

 و ترمينال ها به دليل دو عامل مرتبط به هم با چالش هاي بي سابقه اي مواجه هستند، اين دو عامل بنادر 

هاي مقياس و  جويي صرفه1تر جهت برخورداري از مزاياي  به كارگيري كشتي هاي كانتينر بر بزرگ: عبارتند از 

تر، بنادر را جهت  استفاده از كشتي هاي بزرگ. شكل گيري اتحادهاي بزرگ جهت پر كردن اين كشتي ها

عالوه . به شدت تحت فشار قرار مي دهد تر  هاي طوالني تر و اسكله هاي بزرگ تر ، جرثقيل برخورداري از عمق بيش

در هر شناور مي باشد و موجب  كانتينرتري  بر اين ، استفاده از اين كشتي ها به معناي رد و بدل كردن تعداد بيش

اگر چه اتحادهاي بزرگ موجب سنگين تر شدن حجم . افزايش فشار ساعات اوج كار در ترمينال ها خواهد شد

يك سفر به مقصد  بسيار زيادي از بار را فقط با  در اتحادهاي بزرگ مي توان حجم)  سفارشات مشتريان شده اند

، اما از لحاظ بنادر و ترمينال هايي كه بتواند پذيراي شناورهاي بزرگ باشند، اين اتحادها از حق انتخاب (رساند

موضوع مهم ديگر در اين زمينه اين است كه همه بنادر و ترمينال هاي جهان با اين . محدودتري برخوردارند 

ها و  ترين كشتي اروپا كه مسير تردد بزرگ –واقع در مسير آسيا  اين مشكل فقط به بنادر! چالش مواجه هستند

جا شدن شناورها در مسيرهاي ديگر به آن معناست كه بنادر  اثر آبشاري جابه. اتحادها است محدود نمي شود

هم راستا با اين مسأله، اتحادهاي بزرگ در خطوط تجاري . متوجه افزايش قابل توجه اندازه كشتي ها هستند 

 مسير آسيا ( CMA-CGMو  MSCمرسك ، ) P3اتحاد پيشنهاد شده . دد نيز در حال گسترش هستند متع

  لويد، 3 –هاپاگ G6  (APL ،  2اتحاد . ، مسيرهاي اقيانوس اطلس و اقيانوس آرام را پوشش مي دهد اروپا –

اروپا و مسيرهاي اقيانوس  –در پي توسعه همكاري ميان مسير آسيا ( OOCLو  MOL ،  NYKهيوندايي ،  

يانگ مينگ و  ،  Kخط   ،CKYH (COSCOاورگرين به اتحاد   در همين حين ،. اطلس و اقيانوس آرام است 

نامه همكاري استراتژيك در  و خط كشتيراني چين با امضاي يك توافق COSCOپيوسته است و ( هانجين  
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نظر عضويت و هم از لحاظ  تر اتحادها هم از نقطه بيشگسترش . اند  خصوص همكاري بيشتر به توافق رسيده

 .اجتناب ناپذير به نظر مي رسد  محدوده جغرافيايي، 

 فرآیند انتخاب بندر توسط اتحادها

ماً  و لزوفرآيندي پيچيده است موضوع اتحادها چگونه بنادر وترمينال ها را انتخاب مي كنند؟ پاسخ اين است كه اين 

با يك اپراتور  P3 اگر هر يك از اعضاي اتحاد گيريد ،را در نظر ب P3براي مثال اتحاد . ي نيستمنطقفرايندي 

 Investment( TIL)با  MSC است؛   Terminal Link(TL)مالك  CMA CGM)ترمينال در ارتباط است 

Limited   Terminal  روابط استراتژيك دارد؛ و خط مرسك از طريق شركت همپاي خودAPM Terminal  از

اد نقش چنداني اب مجموعه بنادر پيشنهادي اين اتح، ولي اين ارتباط ها در انتخ(چنين امكاني برخوردار است

ارند، راني در بندر روتردام حضور د اين خطوط كشتي ي براي مثال اگر چه اپراتورهاي ترمينال هر سه. نداشته اند

در نتيجه، تعداد پهلوگيري ها در بندر . ز دست خواهد دادين آسيا و شمال اروپا را اولي اين بندر سرويس هاي ماب

هامبورگ هم كاهش مي يابد، اما تفاوت در اين است كه هيچ يك از اين سه اپراتور ترمينال در اين بندر حضور 

 .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر . نداشته اند
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 قابليت اعتماد خدمات شركت هاي كشتيراني 1تاثيرترافيك بنادر روي 

 

دليل تراكم در شمال اروپا و ساحل غربي اياالت متحده و تاثير آن بر روي عملكرد جهاني، قابليت اعتماد برنامه   به

براساس آخرين  .جهاني كاهش يافت كشتيرانيزمان بندي جوالي براي اولين بار در ماه فوريه براي خطوط 

بندي شناورها  منتشرشده است، قابليت اعتماد به برنامه زمان  Sealntelگزارش عملكرد جهاني الينر كه توسط 

 .درصد كاهش يافت  1 / درصدبه    / درماه ژوئن   با چهار درصد كاهش از 

 پهلوگيري    169بندي جوالي براساس تعداد پهلوگيري شناورها كه برابر با   قابليت اعتماد برنامه زمان

از لحاظ قابليت اعتماد   Hamburg- Süd Hanjinجوالي، خط مرسك، بنا به گزارش  .مي باشد، استوار است

متصدي حمل ونقل برتر جهان به دست آوردند و درماه  26برنامه زمان بندي بار ديگر سه رتبه برتر را در ميان 

د همچنين اين گزارش نشان مي ده.بود    / %و    9 /3%،    2/5%ژوئيه سطح عملكرد آنها به ترتيب برابر با 

 كشتيرانيهستند، پس از سه خط   G6كه همگي جزء اتحاد      NYKو    MOLمرچنت مارين،3هيوندايي 2كه 

 .برتر فوق الذكر قرار دارند

يونايتد عرب تنها شركت از  كشتيرانيشركت   راني هويدا بود و عت كشتيافت عملكردجهاني تقريبا در همه صن

 كشتيرانياين خط  .بيست متصدي برتر بود كه قابليت اعتماد برنامه زمان بندي شناورهاي خود را بهبود بخشيد

 .درصد بهبود بخشيد/. 9مستقر در دبي كه به سرعت درحال رشد است عملكرد ماهانه خود را 

،  قابليت اعتماد برنامه زمان بندي در هر سه خط تجاري مهم نيز سقوط كرده است و Sealntelبراساس گزارش  

درصد افت داشته    و   ، 1شمال اروپا به ترتيب  –مديترانه و آسيا  -عملكرد درشرق اقيانوس آرام، آسيا

معناست كه قابليت  كاهش قابليت اعتماد شناورها در بين بنادر آسيايي و بنادر شمال اروپا در جوالي به آن.است

تراكم در روتردام  .درصد كاهش يافته است  26اعتماد در اين مسيرها در مقايسه با دوره مشابه درسال قبل حدود
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  –النگ بيچ 1از جمله )و وقفه درخدمات در بنادر مختلف ساحل غربي اياالت متحده ( اروپا)و هامبورگ 

 .و نقل ضربه زدبه شدت به متصديان حمل ونكوور 3و ( لس آنجلس 2

تراكم روي قابليت اعتماد برنامه زمان بندي و تحويل كانتينرها درجوالي اثرمنفي داشته است، چراكه زمان 

اعتصاب كارگران درشيلي نيز روي  .بازگشت شناورها به دليل تاخير در توزيع زميني كانتينرها افزايش يافته بود

در هر صورت، انتظار نمي  .ي آمريكاي جنوبي تاثير منفي داشتخدمات شناورهاي فعال در بين آسيا و ساحل غرب

پيش بيني مي شود كه قابليت اعتماد درماه آگوست كمتر شود چرا كه بنادر . رود كه مشكالت به زودي حل شوند

كليك  اينجا براي ديدن اصل خبر .و شمال اروپا هنوز درحال مبارزه با تراكم هستند( ساحل غربي )اياالت متحده 

 .كنيد
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قابليت اعتماد  1به نظر شما چه عواملي در مجموعه خدمات بندري و دريايي تاثير بيشتري در كاهش يا افزايش : 1سوال 

 شركت هاي كشتيراني دارد؟

بندري و دريايي و كارآمدي يا ناكارآمدي آن ها بر روي افزايش قابليت اعتماد خطوط خدمات تاثير حوزه هاي مختلف : 2سوال 

 .كشتيراني متردد به بندر شهيد رجايي را بررسي و تحليل نماييد

 

 

 تقدير شويد                                     نماييدتحليل                             كنيد قيقتح                                     

   

                                       

 

 

 

 

 

 

 به 93/ /26تا تاريخ فوق  ديدگاه هاي خود را در مورد سوالكلمه 1666و حداكثر در 66 حداقل در 

 .ارسال نماييد researchcenter@pmo.ir آدرس
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 ترمينال ها سایبري در بنادروتعيين ریسك هاي امنيت 

 

ها و  ريسك هاي موجود براي بنادر، كشتيبراي صدور دستورالعمل و تعيين   (SAMI) 1انجمن امنيت دريانوردي

. دراين روند، حمالت سايبري و تهديدها به شدت در حال رسيدگي هستند. هاي عضو خود در تالش است  شركت

بااين وجود، . راني نامشخص استاقعي آسيب پذيري سايبري صنعت كشتيبا توجه به ماهيت تهديدها، ميزان و

اي  رهاقوي براي اخالل در سيستم ماهو هاي پارازيت افكنها از  برخي ازكارشناسان بيم آن دارند كه تروريست

(GNSS)ناوبري جهاني 
2
(GPS)و سيستم تعيين موقعيت جهاني    

3
استفاده كنند و يا ويروسي بسازند كه به   

  .هاي شناورها نفوذ كند برنامه سيستم

 سيستم هاي ناوبريبر ( پارازیت افکني)جمينگ  1نگراني ها در خصوص

پذيري سيستم  رابرعهده دارد و از آسيب GPSنيروي هوايي اياالت متحده وظفيه توسعه و نگهداري ماهوره هاي 

سيگنال كم قدرتي را انتقال  افكن ها پارازيت. ها آگاه است به علت استفاده عمومي گسترده ازآن  GPSهاي

را وادار مي كند كه ماهواره ها را خارج از دسترس تلقي   GPSكند و سيستم  دهند كه نويز سيگنالي ايجاد مي مي

وسعت واقعي . توانند سيستم ها را گيج كنند و عواقب مخربي در پي داشته باشند مي پارازيت افكن ها. نمايد

 پارازيت افكن هاي، اما بعضي ازكارشناسان بيم آن دارند كه تروريست ها بتوانند از تهديد هنوز نامشخص است

 حمالت پيامدهاي. شناورها يا در عمليات نظامي استفاده كنند  GPSقوي براي ايجاد اخالل در گيرنده هاي 

 را بزرگي و جدي اجتماعي هاي ريسك پارازيت افكن ابزارهاي دليل همين به و است رشد حال در و بزرگ سايبري

 كه شخصي ،مقامات اوقات اغلب .است قانوني غير كشورها از بسياري در ها آن از استفاده و خريد و كنند مي ايجاد

 هر هستند مدعي و دهند مي قرار قانوني تعقيب تحت كامل اطمينان با را كند خريداري GPS افكن پارازيت يك

 ها دستگاه اين توان مي وجود، اين با. داد خواهند قرار قانوني پيگرد تحت را كند استفاده ها دستگاه اين از كه كسي
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 قدرت كم هاي نسخه ها دستگاه اين البته) دكر خريداري متعدد و مختلف اينترنتي منابع از دالر 6  پرداخت با را

GNSS قدرت صورت، هر در(. هستند
 همين به و است مايلي هزار فاصله در واتي 6  المپ يك اندازه به فقط  

 وحشتناك يانداز چشم اين و كند الكب گسترده اي محدوده در را GNSS تواند مي پارازيت افكن وات يك دليل

 بازنشسته استاد كه الست ديويد. است افزايش حال در GNSS پارازيت افكني درخصوص ها نگراني. است

GPS پارازيت افكن از كيفري استفاده زمينه در شده شناخته مقامات از يكي و انگلستان در بنگور دانشگاه
 است،  

 در ما اقتصادي هاي نظام و توليدي صنايع از بسياري و دارد اي ويژه جايگاه نقل و حمل در GPS" كه نمود اظهار

 GPS پارازيت افكني تهديد به خودكار بطور بتواند  تكنولوژي كه است اميد. "دارند قرار بزرگ خطري معرض

 از كوچك بخش با توانند مي كه اند كرده ثابت اخيراً تجهيزات اين. كند تامين را ها سيستم امنيت و دهد پاسخ

 .كنند مقابله سايبري تهديدهاي

 مقابله ابزارهاي زمایشآ

 آزمايش براي( PNT)3 بندي زمان و ناوبري يابي، موقعيت پذير انعطاف سيستم نمونه يك از اخيراً مثال، نوانه عب

 عنوان به PNT  روش از ،GPS نابودي يا خرابي هنگام در .شده است استفاده سايبري حمالت با مقابله ابزارهاي

 فرماندهي سكوي به سيستم اين اوليه نمونه. ودش مي استفاده حساس هاي داده انتقال جايگزين فناوري يك

 هنگاميكه. كرد مي كنترل ،موجود اطالعات بهترين ارائه منظور به را PNT مستقل منابع عملكرد و شد متصل شناور

GPS پيشرفته لران تامين جهت سيستم اين ،دوش مي مسدود دمع به (دريايي سنج مسافت رادار – eLoran )به 

 و عمليات ادامه امكان و دنك مي ارسال شناور فرماندهي سكوي به را PNT اطالعات و شده روشن خودكار طور

 تاحدودي استفاده قابل هاي داده و يافته كاهش كامل خرابي خطر بنابراين. سازد مي ميسر را كارآمد و امن ناوبري

. گرفت قوت شده تضمين و امن ناوبري اميد و شدند انجام موفقيت با گذشته سال در ها آزمايش. ندوش مي حفظ

 ترقي چگونگي يا جمينگ تجهيزات توقيف يا تشخيص چگونگي به مربوطه هاي بحث در دولتي نهادهاي طبيعتاً

 درخصوص شدت به امنيت كارشناسان كه است پرواضح. هستند مردد و دل دو، GPS هاي ماهواره بعدي نسل

                                                           
1
  - Global navigation satellite system 

2
  - Global Position System 

3
 - Positioning, Navigation, and Timing 
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 ريسك ،ضعيف كامپيوتري هاي سيستم كه معتقدند شدت به و هستند نگران كشتيراني در سايبري امنيت نقص

 آن از بدتر و دريايي دزدان جنايتكاران، كه دارند آن بيم كارشناسان اين. دارند صنعت اين براي بااليي

 سايبري امنيت زمينه در را جديدي پژوهش متحده اياالت. بگيرند دست در را كار زمام است ممكن ها تروريست

 مهم دريايي زيست محيط براي حد چه تا سايبري امنيت تهديد دهد مي نشان كه است كرده آغاز دريانوردي حوزه

 فدرال ذينفعان هك اين و شناسند مي رسميت به را سايبري امنيت تهديدهاي اين فعلي مقررات و قوانين آيا و است

 انجام بايد اقداماتي چه دريانوردي حوزه سايبري تهديدهاي كاهش و شناسايي براي متحده اياالت غيرفدرال و

 .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر  دهند؟

 

 

 

 

 

http://www.porttechnology.org/technical_papers/addressing_cyber_security_risks_at_ports_and_terminals/
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 ظهور كانتينرهاي هوشمند در آینده نزدیك

 

يكي از . اي پيچيده است و اثرات سياسي بسزايي دارد تضمين امنيت زنجيره تامين و بررسي كانتينرهاي بار مساله

است كه به موجب آن كانتينرهاي   266قانون بندر امن اياالت متحده 1ترين مقررات موجود در اين زمينه،  برجسته

شش سال پس از تصويب اين  - 2612حتي در سال  اما،. درصد بررسي شوند 166ورودي به اياالت متحده بايد 

هاي فني و سازماني سازگار نشده  بود، هنوز با واقعيت( امنيت و پاسخگويي در همه بنادر)هدف اصلي كه  -قانون

وزارت امنيت داخلي اياالت متحده با استفاده از بند استثناي پيش بيني شده در  2612در نتيجه، در سال . بود

بنابراين، چالش افزايش . به تعويق انداخت  261ن، لزوم بررسي صد در صدي كانتينرها را تا ژوئيه قانون بندر ام

هاي  براي رسيدگي به اين چالش پيچيده، پژوهش. امنيت كانتينرها از اهم موارد دستور كار باقي مانده است

  .جيره تامين انجام شده استدر رابطه با امنيت كانتينرها و زنبسياري 

 Verheugen –برگزار شد، نماينده صنعت اروپا  2669برمن كه در سپتامبر 2تر، در كنفرانس امنيت كانتينر  پيش

امنيت كانتينرها نبايد فقط بر يك تكنولوژي خاص متكي باشد و بايد از طيف وسيعي از » : خاطرنشان ساخت –

اعتماد استوار هستند، استفاده كرد؛ تنها يك انواع ابزارهاي مديريت ريسك كه بر مبناي اطالعات مكفي و قابل 

 .«تواند مفيد و موثر واقع شود چنين تكنولوژي مي

اكنون بيش از ده سال است كه روي موضوع امنيت كانتينرها كار  (JRC) 3قيقات مشترك كميسيون اروپامركز تح

هاي  تازگي يك تغيير پارادايم در فعاليت اما به. كند و كار خود را با مهر و موم مكانيكي و الكترونيكي آغاز نمود مي

و  طرح كلي در واقع به جاي تالش براي محافظت از خود كانتينرها، اكنون. پژوهشي صورت گرفته است

 .رويكردهاي جديد كنترل و نظارت مورد بررسي قرار گرفته است و نتايج تحقيق اول نيز اميدواركننده بوده است

                                                           
1
  - US Safe Port Act of 2006 

2 - Bremen 

3 - European Commission's Joint Research Center 
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رهاي مديريت ريسك در چهار حوزه پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته و در آينده در اين روند جديد، انواع ابزا

 . مورد توافق در زمينه امنيت كانتينر شود يك رويكرد جامع و چند تكنولوژي  ممكن است موجب شكل گيري

الكترونيكي، ارتباطات اين چهار حوزه پژوهشي عبارتند از استفاده از مواد جديد در كانتينرها، حسگرهاي هوشمند 

اول پژوهش به فيزيك سه حوزه . و تحليل امنيتمبني بر رياضيات  اي اليهبرون تشخيص 2چند هوپي و 1م بي سي

برنامه )« ها ر دادهبَاَ»مبني بر رياضيات مكانيسمي است كه بر  اليه ايشوند، اما تشخيص برون  مي كانتينر مربوط

. شود كه به موجب آن  لزومي ندارد براي تحليل امنيت به كانتينر نزديك شد مربوط مي( سفر، ترانسشيپمنت و غيره

  .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر 

 

 

 

 

                                                           
1
  - Multi-hop 

2
  - Mathematical outlier detection 

http://www.porttechnology.org/technical_papers/future_cargo_containers_how_smart_can_they_get/
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 مرسك Triple Eثبت ركورد جدید توسط كشتي 

 

ترين تعداد كانتينري كه تاكنون توسط يك شناور حمل شده، مسيرآسيا  با حمل بيش Triple Eيك شناور كالس 

 .شمال اروپا را طي كردو ركورد جديدي را ثبت نمود –

شرق الجسيراس در اسپانيا را به سمت 2 شهربندر  ماري مرسك1 كشتي كانتينربر ژوئيه ، 21صبح روز دوشنبه ، 

ركورد بارگيري   كانتينر بيست فوتي 63  1اين كشتي با حمل . پاس در مالزي شداالتانجانگ پ3و عازم  كردترك 

 .ترين تعداد كانتينر برروي يك شناور را از آن خود نمود بيش

 وري بيشتر به روز رساني تاسيسات به منظور بهره

است ،  كانتينر بيست فوتي 6 152  ابرابر ب(  Triple Eسومين شناور از مجموعه )ظرفيت اسمي ماري مرسك 

،  برداري كامل از اين ظرفيت هاي بهر ه يكي از پيش شرط. اين ظرفيت تاكنون بطور كامل استفاده نشده است از اما

 .سازي ترمينال ها براي پذيرش اين افزايش سايز است آماده

. آماده است Triple Eظرفيت شناورهاي كالس الجسيراس بيش از يك سال است كه براي بهره برداري كامل از 

. جديد نيز خريداري كرده است( تريپل اي)اين بندر چهار جرثقيل قبلي خود را به روز رساني كرده و چهار چرثقيل 

پاس نيز مشابه همين بروز رساني ها را انجام داده و اين اولين موردي بود كه هر دوطرف براي الابندر تانجانگ پ

 . آماده بودند Triple Eپذيرش كشتي كالس 

تري كانتينر  حمل تعداد بيش. باشد برخوداري از شناور كامال پر، به دليل بهره وري باالتر به معناي هزينه كمتر مي

الزم به ذكر است كه . اجازه را مي دهد كه درهزينه سوخت و كانال صرفه جويي كنند ها اين در يك سفر به شركت

 .تر از نيمي از كانتينرهاي سوار براين كشتي خالي بودند و جهت استفاده مجدد در آسيا جابجا شدند اندكي بيش

                                                           
1
  - Mary Maersk 

2
  - Algeciras 

3
  - Tanjung Pelepas 

4
  -TEU 
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   محصوالتي براي مصرف كنندگان آسيایي

كه بخشي از يك ركورد  كل خدمه اين كشتي از اين –ماري مرسك كشتي كاپيتان  - توروالد هانسن1به گفته 

اي زيبا تبديل خواهد  اين احساس بسيار خوب است و به خاطره: وي گفت. جهاني هستند احساس افتخار مي كنند

 .شد

به گفته كاپيتان اين كشتي ، كانتينرهاي پر اين شناور حاوي محصوالتي هستند كه به سوي بازارها و 

بار اين كانتينرها شامل پنير دانماركي، گوشت خوك : وي اظهار داشت. باشند رهسپار مي يدگان آسيايكنن مصرف

منجمد دانماركي، گوشت گاو منجمد آلماني، انواع توت هاي منجمد، شكالت و خواربار شيرين، ماهي منجمد، 

 .ز اقالم ديگر مي باشدالبستر و صدف منجمد، پياز گل هاي هلندي، محصوالت دارويي، ميوه و بسياري ا

هنگام عبور از كانال سوئز با چنين حجم : وي افزود. كاپيتان هانسن تائيد نمود كه سفر مشرقي آرامي داشته اند

تكرار چنين شاهكاري در مسير شرق  .اندكي هيجان زده بوديم، اما همه چيز خوب و طبق برنامه پيش رفت ، باري

ماري مرسك هم اكنون با باري . به زودي در مسير غرب اتفاق خواهد افتاداندكي زمان مي برد، اما اين سفرها 

است، ولي پس از اين سفر باري ديگر با بار كامل راهي ( چين) يانتيان2تر رهسپار مقصد بعدي خود در شهر  سبك

 .كليك كنيد اينجا براي ديدن اصل خبر. غرب خواهد شد

 
                                                           

1
  - Thorvald Hansen 

2
  - Yantian 

http://www.maritime-executive.com/article/Maersk-TripleE-Ship-Sets-World-Record-2014-08-22
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 اولين پروانه اصلي فيبركربني جهان

 

اولين پروانه پالستيكي تقويت شده   Nakashima Propellerدانشگاه  و Class NKموسسه رده بندي 

  CFRPاين پروانه . جهان را روي سيستم پيشرانه اصلي يك شناور تجاري نصب كردند   (CFRP) 1فيبركربني

است و تحت مالكيت  GT 99كه يك تانكر مواد شيميايي با تناژ ناخالص   Taiko Maruروي   261در ماه مي 

 .قرار دارد، نصب شد  Sowa Kaivnشركت 

كه روند  Class NKو با حمايت   Nakashima Propellerنصب شده روي اين شناور توسط   CFRPپروانه 

 از تحقيق و توسعه مشترك  يطراحي و توليد اين پروانه را مورد تاييد قرار داد و اين پروژه را به عنوان بخش

Class NK  براي برنامه صنعت مورد حمايت پژوهشي و مالي قرارداد، توسعه و توليدشده است. 

  2611تا   266براي شناورهاي تجاري در ژاپن از سال   CFRPستفاده از پروانه هاي تحقيق وتوسعه در زمينه ا

انجام  (JSMEA)2و انجمن ژاپني ماشين آالت وتجهيزات كشتي   Nippon Fondationبا پشتيباني شركت

 Nakashima Propeller ، اين تحقيق بعنوان يك پروژه پژوهشي مشترك توسط 2612ازسال . ميشد

، شركت   NYKراني  ، خط كشتي (NMRI)3، موسسه ملي پژوهش هاي دريايي ژاپن ( مهندسي توكيو دانشگاه )

MTL  كارخانه كشتي سازي ،Jmbari   وClass NK  ادامه يافت. 

نزي قدرت بر –رغم سازه بسيار سبكي كه دارد به اندازه پروانه هاي معمولي آلومينيومي  علي CFRPاين پروانه 

توان قطر شفت ها را كمتر در نظر گرفت كه موجب كاهش قابل  به دليل كم وزن بودن پروانه مي درهرصورت ،. دارد

  .توجه وزن و هزينه سوخت خواهدشد
                                                           

1
 - Carbon fiber reinforced plastic 

2 - Japan Ship Machinery & Equipment Association 

3 - National Maritime Research Institute 
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CFRPضخامت پره هاي مستحكم و باريك پروانه 
طراحي شده است   Nakashima Propellerكه توسط   

در هنگام  CFRPتر پروانه هاي  اين امر موجب بهره وري هر چه بيش. است  5 شبيه بال هاي هواپيماي بويينگ 

تر بهره وري در طي آزمايش تانكر مدل نيز وجود  استفاده در دريا خواهد شد و امكان بهبود عملكرد و افزايش بيش

  .خواهد داشت 

 

باتوجه به . را در تراسترهاي جانبي خود نصب كرد  CFRPپروانه هاي   Taiko MARU،  2612در سپتامبر 

در سيستم   CFRPتصميم گرفت كه از فناوري پروانه هاي  Sowa kaiun YKعملكرد موفقيت آميز آنها ، 

مجهز است   CFRPاش به پروانه  پيشرانه اصلي نيز استفاده كند و اولين شناور جهان كه سيستم پيشرانه اصلي

حدود نه درصد كمتر از پروانه   CFRPدريايي ، قدرت اسب بخار  يدر طي سفرهاي آزمايش .را راه اندازي نمود

تر به دليل صرفه جويي  ها درشناورهاي تجاري بيش برونزي برآورد شد و استفاده از آن –هاي معمولي آلومينيومي 

 .باشد ا مربوط ميتر اين شناوره در مصرف سوخت و كارايي عمليات بيش

                                                           
1
  - Carbon fiber reinforced plastic 
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 Class NK  كه پروانه  جهت كمك و همكاري دراين پروژه، پيش از اينCFRP
 
را به عنوان بخشي از سيستم    

پيشرانه اصلي شناورهاي تجاري تاييدكند، آزمون شدت فرسايش و تست مواد را جهت ارزيابي ويژگي هاي 

مكانيكي اين پروانه انجام داد و به منظورتعيين قابليت تطبيق پذيري پروانه جهت استفاده در دريا ، تست بار 

 .ام داداستاتيك وارد بر پره هاي پروانه را انج

را به دقت ( 2112با قطر )  CFRPفرآيند توليد و سيستم هاي كترل كيفيت براي   Class NKعالوه بر اين،

مشخصات مكانيكي و نتايج تست تحليل فشار براي هر يك از    Class NKارزيابي نمود و بازرس هاي متخصص 

د و در نهايت نصب اين سيستم در حين ساخت اجزاي اين پروانه را در طول ساخت شناور مورد ارزيابي قرار دادن

 .كليك كنيد اينجا براي ديدن اصل خبر. شناور را تاييد كردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  - Carbon fiber reinforced plastic 

http://www.maritime-executive.com/article/Worlds-First-Carbon-Fiber-Main-Propeller--2014-09-01
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 كانال سوئز در رقابت با كانال پاناما

 

اليروب ها براي آغاز مرحله . بنابه گفته رئيس سازمان مهندسي مصر، كار اليروبي كانال سوئز در شرف آغاز است

 .انجام مي شود، وارد سايت كانال سوئز جديد شده اندوم پروژه كه همگام با حفاري خشك د

همزمان با   261آگوست    در مراسم افتتاحيه اين آبراهه كه درمورخ  –رئيس جمهورمصر  –عبدالفتاح السيسي 

 .كانال سوئز حفاري شد، شركت كرد

كنند، ساخته مي شود و هدف از ساخت  ري ميااين آبراهه به منظور افزايش تعداد كشتي هايي كه از كانال بهره برد

 .آن رونق بخشيدن به اقتصاد مصر است

جشن گرفته است، همزمان شده است؛ اش رابه تازگي  اين حركت با توسعه كانال پاناما كه سالگرد صد سالگي

كه پيش بيني مي شود كارتوسعه  جائي از آن. چرا كه اين دو كانال براي دستيابي به برتري جهاني در رقابت هستند

به پايان   261و توسعه كانال سوئز طي يك پروژه چهار ميليارد دالري درسال   261كانال پاناما تا دسامبر 

كليك  اينجابراي ديدن اصل خبر  .ايسه با كانال سوئز از برتري زماني برخوردار است برسد، كانال پاناما در مق

    .كنيد

 

http://www.porttechnology.org/news/suez_v_panama_head_to_head#.VBl1VlYna1s
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 قطر را سرنگون خواهد كرد؟  LNGآیا مالزي بازار موفق 

 

مالزي اين پتانسيل را خواهد داشت كه به  2626وود مكنزي، تا سال 1بنا به ادعاي گروه مشاوران انگليسي 

 بزرگترين تامين كننده 
LNG با افزايش ظرفيت در شرق . در بازار جهاني تبديل شود و حتي از قطر پيشي بگيرد

  در استراليا،  GLNGهايي همچون  روژهمالزي و كانادا، عقد قراردادهاي فروش با ساير تامين كنندگان و پ

 .ظرفيت عرضه پتروناس مالزي درحال رشد است

 2613ميليون تن ناخالص درسال   2درصد رشد از    بنا به گفته وود مكنزي، پتانسيل عرضه مالزي مي تواند با 

 
 (mtpa)  بخشي از اين ظرفيت جديد به علت تعهدات موجود در قبال . برسد 2622ميليون تن درسال  2 به

عالوه براين، بعضي از تعهدات موجود به خريداران تا ده سال آينده . اما بخشي از آن خير باشد، خريداران مي

 .منقضي خواهند شد

  2به  2613ميليون تن در سال به  2/ از  پتروناس LNG دهد كه حجم تجزيه و تحليل وود مكنزي نشان مي

 . د يافتافزايش خواه 2622يليون تن درسال م

برابر با بيست ميليون تن  2613قطر در سال   LNGاز طرفي، تجزيه و تحليل وود مكنزي نشان مي دهد كه حجم

زي، بيشتر به قطر خواهد بود يا مال 2622تا سال  LNGكه بزرگترين تامين كننده  اين. درسال بوده است

 .ها در اين فاصله زماني بستگي دارد هاي عقد قرارداد آن استراتژي

 LNGحجم رو به رشد )هاي مربوط به گاز آسيا در وود مكنزي اظهار داشت  گر پژوهش تحليل –چونگ جي شين 

در پروژه   LNGفاقد قرارداد مالزي نه تنها قطر را به چالش كشيده است، بلكه موجب رقابت شديد براي تامين

 (.براي مثال، پروژه هاي كانادا و شرق آفريقا خواهدشد  LNGهاي جديد

                                                           
1
  - Wood Mackenzie 

2
 - Liquid Natural Gas 

3
 - Million tonnes per annum 
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هر چند كه . پتروناس وجود داشته باشد، عرضه مازاد بر نياز بازار است1هايي كه ممكن است براي  از جمله چالش

 .وود مكنزي وجود بازارهاي داخلي منحصر به فرد براي پتروناس را به رسميت شناخته است2

، امكان تمديد قرارداد را در بعضي از   LNGپتروناس بعنوان يك عرضه كننده قابل اعتماد: جي شين 3به گفته 

خود   LNGعالوه بر اين ، پتروناس توانايي پيداكردن بازار داخلي براي.خود تضمين خواهد كرد LNGقراردادهاي 

 .باشند را دارد، در حالي كه رقباي آن از چنين امكاني برخودار نمي

  ، به حدود  2622با توجه به تجزيه و تحليل وود مكنزي، براي تعادل بخشيدن به بازار شبه جزيره مالزي تا سال 

هم قراردادهاي جديد و )بخش مديريت خطوط لوله گاز بومي پتروناس  .نياز خواهد بود    LNGميليون تن در سال

در اين صورت، . را فراهم كند  LNGانتقال گاز براي تواند امكان استفاده از بخشي از خطوط مي( هم قبلي

ميليون تن در سال افزايش  5به  2622شبه جزيره مالزي را تا سال  LNG پتروناس قادر خواهد بود كه واردات

بنابراين شبه جزيره مالزي مي تواند برگ برنده پنهان پتروناس براي حل كردن : )جي شين گفت . دهد

 كليك كنيد اينجا براي ديدن اصل خبر(. مازاد و اضافي باشد  LNGمشكل

 

                                                           
1
  - Petronas 

2
  - Wood Mackenzie  

3
  - Zhi Xin 

http://worldmaritimenews.com/archives/135381/can-malaysia-topple-qatar-from-lng-top-spot/
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 بندر سالله در مسير ترقي

 

JOC بنابه گفته موسسه تحقيقاتي مستقل
 
بندر را براي دومين سال متوالي گزارش بهره وري  2613كه در سال  

وري اسكله خود رتبه پانزدهمين بندر برتر در سطح جهان را  با افزايش سطح بهره( عمان)منتشركرد، بندر سالله 

 .كند از آن خود نمود و با بنادر كانتينري برتر جهان برابري مي

رتبه سوم در منطقه  JOC، 2613رسال عالوه براين، براساس تعداد متوسط جابجايي كانتينر به ازاي هر كشتي د

تن ناخالص جابجائي درساعت داشته 2 91اروپا، خاورميانه و آفريقا را به بندر سالله اعطا نمود كه بطور متوسط 

 .است ( تن ناخالص جابجائي درساعت 1 با متوسط ) 2612درصد افزايش نسبت به سال   2است كه مبين 

كارمندان ما براي بهبود كار گروهي و فرآيندهاي داخلي : اظهارنمود  -معاون مديرعامل بندر سالله  –احمد آكاك 3

 .صله نيز با مشتريان تقسيم مي شوددر بندر به شدت تالش مي كنند و منافع حا

ه كاهش داده دقيق 36دقيقه به كمتر از  6 براي مثال، ما مدت زمان انتظار در ورودي ها را از بيش از : وي افزود 

را  ايم و ميزان خرابي ها و تعطيلي كار را به ميزان شگفت آوري تقليل داده ايم و سطح رضايت شغلي و كارگروهي

 .از هر لحاظ بهبود بخشيده ايم

 مديريت   APM Terminalsبندر سالله كه از تاسيسات مدرن ترمينال كانتينري برخوردار است و توسط 

 ل مستقيم به ساحل شرقي اياالت متحده مي شود از نقطه نظر اتصا
(USEC)  ،اروپا، خاور دور و آفريقاي شرقي ،

در . ميليون كانتينر در سال جابجا كرده است  تا  3بندر برتر عمان محسوب مي شود و طي هفت سال گذشته بين 

                                                           
1
  - Journal of Commerce 

2 - Gross moves per hour (gmph) 

3 - Ahmed Akaak 

4 - United States East Coast 
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1، 2613سال 
JOC يازده ترمينال از شبكه جهاني ترمينال هايAPM   را از نقطه نظر بهره وري جزء بنادر برتر

تيانجين زينگانگ سينور با 3يوكوهاما نيز مي شود كه با ترمينال 2جهان رتبه بندي كرد كه اين شامل ترمينال بندر 

 .تن ناخالص جابجائي درساعت، براي كسب مقام اول مساوي است 3 1متوسط 

 1  بندر و  3  استفاده شده و عملكرد  2613در سال پهلوگيري  6 666/1،  اطالعات بيش ازJOCدر پژوهش 

 .ترمينال مورد ارزيابي قرار گرفته است

، تعداد تن ناخالص جابجا شده دريك ساعت براي يك شناور برابر است با تعداد كل كانتينر هاي JOCبنابه گفته 

 عاتي كه شناور در اسكله سپري تقسيم بر تعداد سا( تخليه شده، بارگيري شده و تغيير مكان داده )جابجا شده 

 كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر  .مي كند

 

 

 

                                                           
1
  - Journal of Commerce 

2
  - Yokohama 

3
  - Tianjin Xingang Sinor 

http://worldmaritimenews.com/archives/135159/port-of-salalah-climbs-productivity-ladder/
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 پيدا شدن نفت كش كردستاني

 

كه حامل يك ميليون بشكه ( نام داشت  SCF BYRRANGAكه در گذشته ) United Kalavrvtaنفتكش  

 .تر از رادار خارج شده بود، مجددا پيدا شد ولي هنوز بار آن تخليه نشده است  نفت كردستان است و پيش

كه رديابي  شد كه اين كشتي كه براي تخليه يك ميليون بشكه نفت كردستان اظهارنامه دارد، براي اين تصور مي

 .كنترل بار خود را تخليه كند، فرستنده اش را خاموش كرده استنشود و بتواند بدون نظارت و 

1بنا به گزارش رويترز، بر اساس اطالعات رديابي كشتي 
AIS   كه مورد استفاده گارد ساحلي اياالت متحده قرار

گالوستون آفشور اليترينگ 2از آخرين موقعيت شناسايي شده خود در منطقه   United Kalavrvtaدارد، نفتكش 

 .درصد پر است   9يير مكان نداده است و هنوز هم تغ

كش ديگر كه نفت كردستان را حمل مي كردند با خاموش كردن فرستنده هاي خود و از بين  تاكنون چندين نفت

 .بردن امكان رديابي، محموله هاي اختالف برانگيز خود را تخليه كرده اند

قرارقضايي صادركرده است كه به موجب آن يك  -قاضي بخش قضايي در هوستون تگزاس –گري ميلر 3

 اي كردستان  نمايندگان فدرال بايد محموله نفت خام صد ميليون دالري كه توسط دولت منطقه
KRG)  ) ارسال

 .شده است را بازداشت و نگهداري كنند

وص اختالف ميان به گفته قاضي ميلر، قوانين فدرال براي اموال به سرقت رفته در دريا به وي اجازه نمي دهد درخص

 .اي كردستان و وزارت نفت عراق كه هر دو ادعاي مالكيت محموله را دارند، تصميم گيري كند دولت منطقه

هاي نفتي شمال عراق  طور غير مجاز از ميدان بنابر تصميمات متخذه، در طول مدتي كه دولت كردستان نفت را به

 .ام را از دست دادكرد، وزارت نفت عراق كنترل خود بر نفت خ پمپاژ مي

                                                           
1
 - Automatic Identification System 

2
  - Galveston Offshore Lightering 

3
  - Gray Miller 

4
 - Kurdistan Regional Government  



 
 

 صفحه  

2  

 
  

ژوئيه صادر شده بود و به موجب  25ميلر دستور بازداشتي كه توسط يك قاضي دادگاه جنحه در هوستون در مورخ 

آن محموله مورد اختالف بايد تا هنگام مطرح شدن پرونده در دادگاه عالي كشور به خرج عراق انبار مي شد را باطل 

 .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر  .كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://worldmaritimenews.com/archives/135137/texas-judge-bins-kurdish-crude-seizure-order
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 نووازوفسك1شدت گرفتن بحران اوكراین در اطراف بندر 

 

بتوانند جبهه جديدي را در كراين مبارزه خود را به بندر نووازوفسك كشانده اند تا وجدايي طلبان طرفدار روسيه در ا

، روس ها حمايت مخفيانه از BBCبنا به گفته  .جنگ باز نمايند و از يك قلمرو كليدي براي تجارت برخوردار باشند

رئيس جمهور )والدمير پوتين 3و ( رئيس جمهور اوكراين)پترو پوروشنكو 2. شورشيان در اين زمينه را تكذيب كردند

 .بعد از ماه ژوئن، بطور مستقيم در خصوص اين بحران وارد مذاكره شدنددر اولين نشست خود ( روسيه

توان درخصوص  رئيس جمهور پوتين گفت كه روسيه با مذاكرات صلح آميز به حل مشكل كمك خواهدكرد اما نمي

 اطالعات دقيقي درخصوص تعداد سربازان نيروهاي شورشي وجود ندارد، با .پايان جنگ به اوكراين اطمينان داد

هفت روستا  .اين وجود رسانه هاي روسيه مدعي هستند كه نيروهاي اوكرايني با عجله عقب نشيني كرده اند

با دستگيري هفت سرباز روس درخاك اوكراين، . درشمال نووازوفسك نيز به تصرف جدايي طلبان درآمده است

رئيس جمهور پوتين  .گرفته به شرق اوكراين رنگ حقيقت ادعاي ارسال سالح و نيروي انساني توسط روسي

ام اين سربازها در حال گشت مرزي بودند و ممكن است به اشتباه وارد خاك  تا آنجا كه من شنيده: ) اظهار داشت

 .نيدكليك ك اينجابراي ديدن اصل خبر  (.اوكراين شده باشند

 

                                                           
1
  - Novoazovsk 

2
  - Petro Poroshenko 

3
  - Veladimir Putin 

http://www.porttechnology.org/news/ukraine_crisis_rages_around_port
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 با دزدي دریایي  DP Worldمبارزه 

 

DP World تر با بخش خصوصي جهت توسعه  كار رهبري فكري و با مشاركت هرچه بيش قصد دارد بوسيله راه

 .اجتماعي و اقتصادي سومالي، با پديده دزدي دريائي مبارزه كند

DP World آوري مقامات ارشد دولتي، غيردولتي و مقامات صنعت دريانوردي در موسسه  در نظر دارد با گرد هم

برپايداري اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي و اشتغال  (INEGMA) 1تحليل نظامي خاور نزديك و خليج فارس

 .زائي در سومالي بيافزايد

برگزار شد و دومين جلسه قرار است در دبي   261اولين نشست از مجموعه جلسات سه قسمتي در ماه آوريل 

تر روي جوانان سوماليايي و  تمركز ما بيش: اظهار داشت  - DP Worldمديرعامل  –محمد شريف  .برگزار شود

راه اندازي كسب ها به مشاركت در توسعه كشورشان به روشي بسيار علمي و واقع گرايانه و از طريق  تشويق آن

با . اين جلسات وسيله تغيير و پلت فرمي پويا براي بحث و نوآوري هستند : وي افزود. وكارهاي محلي است

سعه توان ثبات منطقه را افزايش داد، زيرساختهاي الزم را فراهم كرد و بر تو مشاركت بخش خصوصي و دولتي مي

 .كليك كنيد اينجا براي ديدن اصل خبر. اقتصادي و تعداد مشاغل افزود

 

                                                           
1
 - Institute for Near East and Gulf Military Analysis 

http://www.porttechnology.org/news/dp_world_to_tackle_piracy/
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 بازگشت عایدات حاصل از حمل بارفله خشك

 

منتشر شده است؛   Drewryراني  كه توسط شركت مشاور كشتي Dry Bulk Forecasterبنا به گزارش 

عليرغم پائين بودن نرخ باربري در سال جاري پيش بيني مي شود كه درآمد حاصل از حمل بار فله خشك به حال 

 .قبل بازگردد، چرا كه تقاضا براي كاالهاي فله عمده و خرد افزايش يافته است 

شاخص . راني، نرخ باربري به دليل عرضه مازاد بر نياز شناورها كاهش يافته استن كشتيبه رغم تعديل رشد ناوگا

    39ظرف شش ماه اول سال حدود( متوسط درآمد در تجارت هاي چندگانه) Drewryنرخ حمل بار فله خشك 

 .درصد كاهش يافت

درصد  3/1حدود   261نشان مي دهد كه ناوگان جهاني بار فله خشك درفصل دوم سال   Drewryبرآوردهاي  

اين رشد تا حدودي نتيجه كاهش ركود . درصد سقوط داشته است 6/ رشدكرده است، درحالي كه در فصل اول 

وعدم فعاليت مي باشد، چرا كه شناورهايي كه سابق بر اين به دليل رسيدگي به ورشكستگي ها خوابيده بودند 

 . دوباره به بازار بازگشتند

   dwt 2 6هاي گذشته است كه اين صنعت را با بيش از   فارش بيش از حد سالتر خسارات مربوط به س بيش

 .ظرفيت مازاد بر نياز مواجه كرده است

عليرغم همه اين مسائل، به دليل تقاضا براي شناورهاي اقتصادي، فعاليت ها در بازار ساخت شناورهاي جديد 

سنگ آهن موجب افزايش سفارش شناورهاي چشم انداز مثبت براي تجارت زغال سنگ و .  شدت گرفته است 

Cape Size1و  VLOC درصد از كل ناوگان جهاني  23سفارش هاي كنوني درسطح جهان برابر با . شده است

از نقطه نظر تقاضا، عليرغم رشد شديد در واردات سنگ آهن، به دليل كاهش محموله هاي زغال سنگ و . هستند

 .غالت تعادل همچنان برقراراست 

                                                           
1
 - Very Large Ore Carrier  
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دهند، نرخ رشد فصل به فصل  جائي كه كارخانه هاي ذوب آهن وارداتي با كيفيت و ارزان قيمت را ترجيح مي از آن

هاي غالت تحت تاثير شرايط نامساعد آب و هوايي  محموله. درصد مي باشد 12واردات سنگ آهن در چين برابر با 

از آغاز امسال تا ماه ژوئن، واردات سنگ آهن در . و مسائل مربوط به جغرافياي سياسي در اروپاي شرقي قرار دارد

براي ديدن . شده است پ سايز و پاناماكسيكدرصد كاهش يافته و موجب كاهش درآمد شناورهاي   چين حدود 

    .كليك كنيد اينجا اصل خبر

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://worldmaritimenews.com/archives/135521/dry-bulk-shipping-earnings-set-for-comeback
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 انقالبي جدید در قطعات یدكي

 

تواند به فهرست صنايعي بپيوندد كه از فناوري پرينت سه بعدي برخوردار باشد و ضمن  بخش دريانوردي مي

 . كاهش هزينه ها، توانايي هاي خود را نيز افزايش دهد

. دهد فرآيندها با خروجي هاي مشابه را پوشش ميپرينت سه بعدي يك اصطالح كلي است كه انواع گسترده اي از 

 .شوند در فرآيند پرينت سه بعدي، اشيا توسط يك ربات كوچك صنعتي و به صورت اليه به اليه ساخته مي

، رشته هاي FDMدر فناوري . است FDM 1ترين فناوري پرينت سه بعدي، روش نمونه سازي سريع رايج

از يك نازل داغ عبور داده مي شوند، سپس پالستيك ذوب شده روي يك ( ترموپالستيك)2پالستيك حرارت ديده 

در اين هنگام نازل به جلو و عقب حركت . قدر سرد مي شود كه به شكل جامد درآيد كفه قالب گرفته مي شود و آن

ساخته مي كند و اليه ديگري را شكل مي دهد كه روي اليه قبلي قرار مي گيرد و در نهايت تكه اي از شيء نهايي 

هنگامي كه يك اليه ساخته مي شود، كفه پايين رفته و اليه بعدي روي آن قرار مي گيرد و اين فرآيند . مي شود

در روش ديگر، از ليزر براي سخت كردن مواد پودر شده و تشكيل اليه هاي پالستيك جامد از . بارها تكرار مي شود

 .اليه هاي روي هم انباشته پودرها استفاده مي شود

ه نمايش دار تا پرينترهاي كابينتي حها از پرينترهاي صف پرينترهاي سه بعدي انواع مختلفي دارند و اندازه آْن

اين فناوري در بعضي از صنايع كاربرد گسترده اي  .صنعتي در تغيير است و از توانايي هاي مختلفي نيز برخوردارند

 . ت گران قيمت اقالم سفارشي استفاده مي شوددارد و از آن براي توليد سريع و بدون نياز به تجهيزا

                                                           
1
 - Fused Deposition Modeling 

2 - Thermoplastic 
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در بازار دريانوردي، از پرينت سه بعدي مي توان براي كاهش هزينه و اثرات زيست محيطي مربوط به تامين 

با استفاده از اين روش مي توان هزينه پر نگاه داشتن انبار قطعات يدكي و . قطعات يدكي شناورها استفاده كرد

 .جهان از طريق حمل و نقل هوايي را كاهش داد اقصي نقاط م بههزينه جابجايي اقال

، ايده پرينت سه (بجاي حمل آنها به كشتي)ي عرشه شناورها به منظور پرينت قطعات يدكي بر رومرسك تانكرز 1

 .بعدي را بر روي يكي از شناورهاي خود پياده كرد

: گفت Seatradeبه  –ات گروهي در مرسك رئيس بخش تانكر زنجيره تامين و تدارك –پيتر اسنين اولسن 2

 كشتيرانيناوري در مواجهه با چالش هاي زنجيره تامين يك شركت اصلي از اين آزمايش، بررسي اين ف هدف»

يكي از مزاياي جانبي اين آزمايش، سرعت بخشيدن به تغيير جهت توجه و تمركز توليدكنندگان و تامين . است

 .«رآيند طراحي يا بازار مصرف خصوصي به صنعت توليد قطعات يدكي استكنندگان پرينترهاي سه بعدي از ف

مي شكند و تامين آن مي اين قطعه اغلب . به تازگي يك فن پالستيكي براي يك موتور الكتريكي پرينت شده است

با وجود يك . دي مشكل باشد كه شركت ناچار مي شود به خاطر يك فن، كل موتور را خريداري كندتواند به ح

 .پرينتر سه بعدي بر روي شناور، مي توان در صورت نياز چنين قطعاتي را ظرف چند ساعت توليد و نصب كرد

چنين . ما پره هاي فن را بعنوان نمونه اي از آنچه كه مي توانيم انجام دهيم، توليد كرديم»: اولسن اظهار داشت

پره هاي فن فقط يك . تر خواهند بود لموسكانسپت هايي در هنگام وجود يك محصول واقعي قابل لمس، بسيار م

بهترين راه براي به تصوير كشيدن پتانسيل پرينت سه بعدي، نگاه دقيق به محيط اطراف و برشمردن . نمونه بود

ايده اصلي اين پروژه با نگاه كردن به يك جعبه پالستيكي با ابعاد خاص كه به . قطعات پالستيكي موجود است

 .«تعلق داشت، شكل گرفت GPS 3ردياب

                                                           
1
  - Maersk Tankers 

2
  - Peter Steen Olesen 

3
 - Global positioning System 
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توان به جاي يك انبار پر از قطعات يدكي، يك پرينتر با مقادير كافي مواد جهت ساخت اشيا مورد نياز  نده ميدر آي

طرح مدل هاي سه بعدي به صورت فايل هاي ديجيتالي است كه يا در محل نگهداري مي شود يا . را جايگزين كرد

 .تي ارسال مي گردداز طريق سيستم هاي ارتباطي به كش

در هر صورت، ارتعاشات روي عرشه، امكان . اين روزها پرينت كردن قطعات يدكي فلزي تقريبا اشتباه است

تر روي  استفاده از دستگاه هاي پرينت ويژه فلزات را از ما سلب مي كند و به همين دليل در مراحل اوليه تمركز بيش

 .دستگاه هاي پرينت ويژه مواد پالستيكي است

اين فناوري براي تضمين كيفيت قطعات پرينت شده و كسب مجوز الزم در خصوص ضرورت توليد مجدد قطعات 

ش مرسك نشان داد كه اراده صنعت ور، با چالش مواجه است؛ اما آزمايطراحي شده توسط توليدكنندگان موت

 .شود را كشف كند ناميده مي« انقالب صنعتي دوم»دريانوردي بر اين است كه كاربردهاي آنچه كه 

ممكن است اندكي زمان صرف شود تا دستگاه هاي پرينتر خانگي بتوانند آنچه كه ما اراده مي كنيم را مطابق ميل و 

براي ديدن . در دريا به زودي حاصل خواهد شد سليقه ما توليد كنند، اما توانايي ساخت اشياي كوچك پالستيكي

 .كليك كنيد اينجا اصل خبر

 

http://www.seatrade-global.com/news/americas/make-it-so-a-revolution-for-spare-parts.html
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 مندرج در"  دعوت ایران از سرمایه گذاران بندري  منتخب در خصوص خبر " تحليل 

 1خبرنامه شماره  

 

 

 :اله مراد عفيفي پور

 گذاري در بنادر تحت تاثير چه عواملي  مي باشد؟به نظر شما انگيزه هاي مناسب جهت افزایش سرمایه 

 

كهر حاضحالدرارزشيكردنفداهرگونهازاستعبارتدر معني عام كلمه   (Investment)گذاريسرمايه 

آنكيفيتيااندازهمعموالًكه آيندهزماندرارزشيگونههرآوردندستبهاميدبهاستمشخصمعموالً

 .استنامعلوم

ورود به تعاريف معمول سرمايه گذاري و انواع آن، ماهيتاً سرمايه گذاري در بنادر از نوع سرمايه گذاري بر بدون 

حسب خطر يا ريسك سرمايه گذاري دسته بندي مي گردد و معموالً سرمايه گذاران با احتساب ميزان ريسك در 

 .ار مي دهندنوع فعاليت مورد نظر ، درصد مناسبي از بازدهي و سود را مد نظر قر

در اين نوع سرمايه گذاري موضوعات مربوط به نرخ بهره، تورم و بازده مورد انتظار با لحاظ نمودن دوره                  

بهره برداري از طرف سرمايه گذار بررسي مي گردد و ضرورتاً در مفاد قراردادهاي منعقده با سرمايه پذير لحاظ             

 .مي گردد

محسوب مي گردند در طي سال هاي گذشته با يك دگرديسي موثر ( كاال)لقه موثر در زنجيره تامين بنادر كه ح

نقش سنتي خود را ارتقا داده و در توسعه تجارت بين المللي و توليد ناخالص ملي كشورها، به عنوان حلقه اصلي 

 .مطرح و باعث تغيير نگرش سياست گذاران حوزه اقتصاد و حمل و نقل شده است

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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در كشور ما كه از دير باز بدليل موقعيت خاص جغرافيايي خود همواره از موهبت طبيعي دريا بهره مند بوده است، 

همين تغيير رويكرد حادث شده و تالش مي شود كه بنادر به سوي بنادر نسل سوم و باالتر ارتقا يابند به اين معني 

ال و ايجاد ارزش افزوده در كاالهاي وارده و صادره تبديل گردد كه بنادر از ِصرف باراندازي به محل توليد و توزيع كا

. 

تحقق اين تغيير نگرش منوط به سرمايه گذاري و تامين زير ساخت هاي الزم است كه تواماً از طرف دولت و              

ي در اين بخش هاي غير دولتي و خصوصي بايستي انجام شود،  كه خوشبختانه در سال هاي گذشته اقدامات موثر

خصوص انجام شده كه از جمله مي توان به تعريف و تخصيص مناطق پشتيباني در بنادر و ارائه آن به سرمايه 

 .گذاران اشاره نمود

آنچه كه امروز و در پي اقدامات انجام شده گذشته بايستي مد نظر سياست گذاران و مسئولين بندري باشد، 

مايه گذار است كه از اين منظر،  رشد و توسعه فعاليت هاي جانبي و بررسي و اتخاذ شيوه هاي موثر در جذب سر

 .ارزش افزوده در مناطق دريايي كشور فراهم مي گردد

همانطور كه پيشتر اشاره شد، سرمايه گذاري در بنادر از نوع سرمايه گذاري بر حسب خطر و ريسك سرمايه 

و تصميم گيري افراد مرتبط با موضوع بايد مد نظر قرار  گذاري          مي باشد و اين اصل هميشه در تصميم سازي

 .  بگيرد و بر اين اساس رابطه بين سرمايه گذار و سرمايه پذير در قالب قرارداد تدوين و اجرا گردد

تحقق سرمايه گذاري در موضوعات متنوع، تابع عوامل متعددي است كه بايستي در مرحله اول شناسايي و احصا 

اجرا در خصوص تامين نظر سرمايه گذار يا بهتر بگوييم تضمين بازدهي مناسب سرمايه در دوره  شوند و در مرحله

تعريف شده براي سرمايه گذار، ضابطه و روش مشخصي معمول گردد و اطمينان نسبي به وجود زمينه هاي بازده 

 .سرمايه با نرخ و سود مناسب براي سرمايه گذار محرز گردد

اليت هاي بندري آنچه كه به عنوان عامل تعيين كننده در ترغيب سرمايه گذار براي فدا در سرمايه گذاري در فع

كردن سرمايه خود محسوب مي گردد، ميزان ظرفيت و سهم موجود از بازار مي باشد كه بواسطه زيرساخت هاي 

رمايه گذاري خود ايجاد شده و موجود تامين شده است كه بر اساس آن سرمايه گذار به حداقل سود بابت ميزان س
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برسد و سپس در پي ايجاد سهم بيشتري از بازارهاي بالقوه و موجود منطقه اي و بين المللي باشد و به توسعه 

 . كسب و كار خود بپردازد

به هر حال آنچه كه موجب ترغيب سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در يك موضوع مي گردد، برايند مثبت همه 

نقش در آن موضوع مي باشد كه در خصوص انگيزه هاي مناسب جهت افزايش سرمايه گذاري عوامل موثر و داراي 

 :در بنادر به طور خالصه مي توان به موارد زير اشاره نمود

 وجود ظرفيت هاي موجود ، بالقوه و بازار نسبي -

 وجود توان فني و كارشناسي بويژه در داخل براي اجراي سرمايه گذاري -

اد و ميزان سرمايه گذاري با ميزان نسبي بازار و ظرفيت هر فعاليت توسط سرمايه رعايت تناسب بين تعد -

پذير براي جلوگيري از هدر رفت سرمايه و كاهش ميزان درآمد سرمايه گذار به صورتي كه انحصار نيز 

 .ايجاد نكند

عين از نوع لحاظ نمودن سياست هاي قابل اجرا براي تشويق سرمايه گذاران به ازاي افزايش درصدهاي م -

 فعاليت مورد نظر

اطمينان بخشي به سرمايه گذاران در خصوص ايجاد يا وجود امكانات، تاسيسات و برنامه مدون مديريتي  -

 براي كاهش خطرات و ريسك هاي سخت افزاري در سرمايه گذاري

با دوره            اطمينان بخشي نسبي به سرمايه گذار براي دسترسي آسان به منابع مالي و تسهيالت ارزان قيمت -

 بازپرداخت مناسب  

اطمينان بخشي سرمايه گذار به وجود سياست هاي مدون براي حمايت و پشتيباني از ايجاد فضاي رقابتي  -

 توسط سرمايه گذاران در نوع فعاليت از طرف دستگاه سرمايه پذير

از جمله امكان تعيين  تامين شرايط الزم براي ايجاد فضاي رقابتي توسط سرمايه گذار از طرق مقتضي -

 تعرفه فعاليت از طرف سرمايه گذار

اطمينان بخشي به سرمايه گذار براي جلوگيري از برخورداري هرگونه رانت براي ديگر رقبا و سرمايه  -

 گذران در حوزه آن فعاليت
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اطمينان بخشي به سرمايه گذار در خصوص وجود استانداردهاي مدون نظارتي و اجراي يكسان آن در  -

 ص همه سرمايه گذارانخصو

شفافيت حداكثري و لحاظ نمودن همه عوامل موثر در اجراي سرمايه گذاري در قرارداد في مابين سرمايه  -

گذار و سرمايه پذير براي جلوگيري از هرگونه تفسير يا توضيح مفاد آن در آينده و در طول مدت زمان 

 (ساخت و بهره برداري)قرارداد       

بنادر براي استفاده بهينه از ظرفيتها، امكانات و تاسيسات كه موجب ترغيب              تخصصي كردن فعاليت -

 سرمايه گذاران و امكان ايجاد فضاي رقابتي مي گردد

 عدم دخالت و تالش سرمايه پذير براي كسب اطالع از ميزان درآمد سرمايه گذار -

ر داشتن اطالعات عمليات انجام شده براي        ايجاد مكانيزم قابل اعتماد براي سرمايه گذار جهت در اختيا -

 . بهره برداري در تدوين سياست هاي آينده  
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این خبرانهم تنها با راهنمایی  و . لطفاً دیدگاه اه و نقطه نظرات خود را ربای مرکز ربرسی اه و مطالعات راهبردی ارسال نمادیی

کان  کاران فرهیخته ام  .بهبود خواهد داشتمساعدت شما هم

  

 

 

  

Phone : +982184932131 

Fax : +982184932137 

researchcenter @ pmo.ir 

  



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

