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 «بـــخـــش خـبــــري» 

انتشار گزارش حمل و نقل دريايي »: گزارش ويژه

5102» 

ها و مطالعات راهبردي،  مرکز بررسيبه گزارش 

مروري بر حمل و نقل دريايي »جديدترين نسخه گزارش 

مندان و ذينفعان قرار  به تازگي منتشر و در اختيار عالقه« 2102

 .گرفته است

از سال « مروري بر حمل و نقل دريايي»گزارش ساالنه 

هدف از تهيه اين . شود توسط دبيرخانه انکتاد منتشر مي 0912

 سازي بازارهاي دريايي و تجزيه و تحليل آخرين گزارش، شفاف

هاي صورت گرفته در صنعت حمل و نقل  تحوالت و توسعه

فصل به شرح  2نسخه جديد اين گزارش شامل . دريايي است

ها داراي  الزم به ذکر است که هرکدام از اين فصل)ذيل است 

 (:هاي متعددي هستند زيربخش

تحوالت صورت گرفته در تجارت دريايي  (0

 المللي بين

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار، مالکيت و ثبت ناوگان جهاني (2

 هاي حمل و نقل دريايي نرخ حمل بار و هزينه (1

 مربوطهبنادر و مسايل  (4

 مسايل حقوقي و تحوالت نظارتي (2

براساس اين گزارش، نرخ رشد ناوگان تجاري جهان در 

ترين ميزان رشد در  درصد بوده که کم 2/1برابر با  2104سال 

 . سال گذشته بوده است 01

ترين  رغم مشکالت مالي، همچنان بيش کشور يونان به

( درصد 01از بيش )باشد  سهم از ناوگان دريايي جهان را دارا مي

هاي  و کشورهاي ژاپن، چين، آلمان و سنگاپور به ترتيب در رده

اين پنج کشور درمجموع بيش از نيمي از تناژ . بعدي قرار دارند

در اين فهرست، کشور ايران از . ناخالص جهان را در اختيار دارند

 .را به خود اختصاص داده است 20کشور، رتبه  12ميان 
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 :ختلف حمل و نقلهاي م وضعيت ايران در حوزه

 «كشور برتر صاحب ناوگان جهان 52تناژ ناخالص ناوگان كشتيراني در بين  50رتبه »

 «كشور درحال توسعه جهان 01رشد توان عمليات كانتينري در بين  01رتبه »
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 0بندي شاخص اتصال به خطوط کشتيراني خط پيماي در رتبه

اين شاخص . انکتاد، باالترين رتبه به کشور چين تعلق دارد

دهنده ميزان اتصال کشورهاي ساحلي به شبکه کشتيراني  نشان

بعد از چين، کشورهاي سنگاپور، . پيماي جهان است خط

ي کره، مالزي و آلمان به ترتيب ، جمهور(چين)کنگ  هنگ

 . اند هاي بعدي جهان را به خوذ اختصاص داده رتبه

اين گزارش حاکي از آن است که اگرچه ظرفيت حمل 

تا  2114کننده خدمات کانتينري از سال  کانتينر کشورهاي تامين

کننده  هاي تامين برابر شده، اما تعداد شرکت 1تقريبا  2102

ادغام خطوط . د کاهش يافته استدرص 29خدمات کانتينري 

ها از علل عمده اين مساله  کشتيراني و افزايش اندازه کشتي

 .هستند

 01، فهرست 2102در گزارش حمل و نقل دريايي 

درصد ناوگان جهان  11شرکت کشتيراني الينر برتر که بيش از 

شرکت برتري که  21را در اختيار دارند و همچنين فهرست 

صد از ظرفيت حمل کانتينر را کنترل کنند، در 11اند  توانسته

جهت مشاهده اين جداول به نسخه اصلي )ارايه شده است 

 (.رجوع فرماييد گزارش

 11 رست توان عمليات کانتينريدر اين گزارش، فه

ارايه شده  2104-2102 هاي کشور درحال توسعه نيز براي سال

توان  2104دهد که در سال  اين فهرست نشان مي. است

 کشورهاي درحال توسعه جهان درمجموععمليات کانتينري 

ي درصد افزايش يافته و اين روند موجب افزايش تدريج 9/10

. کانتينري جهان شده است سهم اين کشورها از توان عمليات

درصد  11/4ران با جالب توجه است که جمهوري اسالمي اي

رتبه نوزدهم  2104-2101رشد توان عمليات کانتينري در سال 

اين در حالي است که در . اين فهرست را از آن خود نموده است

 -12/1رشد توان عمليات کانتينري ايران  2101-2102سال 

الزم به ذکر است که توان عمليات کانتينري . درصد بوده است

درصد  2/2درحدود  2104در سال ترين اپراتور جهان  بزرگ

جهت دريافت گزارش )نسبت به سال قبل افزايش يافته است 

 (.کليك کنيد جا ايناصلي 

                                                           
1 Liner 

 وضعيت ناوگان جهان – 0شکل

 جهان بنادر وضعيت – 2شکل

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf
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 «بازگشت بنادر ايراني در عصر پسا تحريم»: ويژهخبر 

 

 اقتصاد ایران در یک نگاه

ها و مطالعات راهبردي و به  گزارش مرکز بررسيبه 

جمهوري اسالمي ايران از لحاظ ، پورت تکنولوژينقل از 

. جغرافيايي سياسي و اقتصادي، کشوري منحصر به فرد است

مرکزي، از  ترين کشور خاورميانه و آسياي ايران به عنوان بزرگ

منابع المللي، صنايع و کشاورزي، انرژي و  لحاظ تجارت بين

ردشگري يك قدرت طبيعي، علم و فناوري و توريسم و گ

سابقه  رغم همه فشارهاي بي به. شود اقتصادي محسوب مي

ها و  اخير، ايران همچنان سرزمين فرصت جهاني در سه دهه

شمار ايران مي  هاي اقتصادي بي از جمله ويژگي. منابع است

 :توان به موارد ذيل اشاره کرد

ميليون نفري که از لحاظ  11 برخورداري از جمعيت -

شاخص )توسعه انساني در حال بهبود تدريجي است 

برابر با  2104توسعه انساني اين کشور در سال 

 (.بود 419/1
دارنده دومين ميدان گاز طبيعي بزرگ جهان  -

کننده =و سومين توليد ( ميليارد مترمکعب 14121)

تريليون مترمکعب  121/0)بزرگ گاز طبيعي جهان 

 (.2101ال در س
دارنده رتبه چهارم جهان از لحاظ ذخاير نفتي اثبات  -

و رتبه پنجم جهان از ( ميليون بشکه 021211)شده 

 4/1توليد روزانه )هاي نفتي  لحاظ توليد فرآورده

ميليون شبکه نفت و فرآورده هاي نفتي در سال 

2104.) 
آلومينيوم، )درصد از ذخاير معدني جهان  1مالك  -

م، کروم، سرب، گوگرد، تالك، مس، روي، منيزي

سنگ گچ، فسفات، سيمان، سيليس، طال، اورانيوم، 

هاي قيمتي و بسياري از مواد معدني تيتانيوم، سنگ

 (.ديگر
 41توجه در بيش از  برخورداري از توليد صنعتي قابل -

صنعت مختلف از جمله فلزات، آلياژهاي مختلف، 

دفاعي، خودروسازي، پتروشيمي، پااليش نفت، امور 

مواد شيميايي، مواد غذايي و نوشيدني، مواد دارويي و 

بهداشتي، ساخت و ساز، حمل و نقل، گردشگري، 

سازي، قدرت و نيرو، مخابرات،  خرده فروشي، کشتي

 (.الکترونيك و غيره
توليدکننده بزرگ محصوالت کشاورزي که در سال  -

ميليارد دالر محصول کشاورزي  1/41بالغ بر  2102

کشور برتر توليدکننده  41ايران در ميان ) رد توليد ک

گروه  01محصوالت کشاورزي قرار دارد و از 

 (.گروه رتبه آورده است 02محصوالت کشاورزي، در 
ميليون دالر  492/12دارنده تجارت خارجي شامل  -

ميليون دالر صادرات  122/21صادرات غيرنفتي، 

 .ميليون دالر واردات 211/20نفتي و 

توجه  و ارقام فوق اگرچه هنوز هم قابل آماربسياري از 

ض اقتصاد ايران در طول مدت دهنده انقبا هستند ولي نشان

در واقع، . باشند ميهاي اقتصادي جهان عليه اين کشور  تحريم

به . هاي اقتصاد ايران خيلي بيش از اين است ها و ظرفيتتوانايي

ن به همين دليل است که فعاالن اقتصادي جهان براي پيوست

يي بازار بازگشا. بازارهاي ايران در عصر پساتحريم عجله دارند

هاي  تواند به فرصت گذاري خارجي مي بزرگ ايران براي سرمايه

 111تا  111گذاري جديد در دهه آينده با ارزش تقريبي  سرمايه

توان  اين يك حقيقت است که نمي .ميليارد دالر منجر شود

جهان به ايران . ناديده گرفت نقش ايران در اقتصاد جهاني را

هم اکنون وقت . طور که ايران يه جهان نياز دارد نياز دارد، همان

نوان يك فعال جهاني ع يده است که همه دنيا ايران را بهآن رس
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 2101اقتصاد و بازارهاي پيراموني ايران در سال  -0جدول 

 

اي مهم که تمايل دارد به صلح، ثبات و توسعه  و شريك منطقه

در اين مقاله، موقعيت بخش . کمك کند، به رسميت بشناسد

ي ايران و مزاياي آن براي تجارت جهاني بررسي شده بندر

در تر از بنادر تخصصي روي بنا در اين گزارش بيش. است

هاي  توانند به انواع زنجيره کانتينري تمرکز شده است که مي

 . تامين خدمات رساني کنند

 تجارتایران در چهار راه 

ع خاورميانه، آسياي ايران از لحاظ جغرافيايي در تقاط

کشور از طريق زميني،  01سيا واقع شده و با مرکزي و جوب آ

کيلومتر خط  191ايران در شمال از . آبي و دريايي هم مرز است

بخش جنوبي درياي خزر را  ساحلي برخوردار است که کل

خط ساحلي کيلومتر  4911دهد و در جنوب داراي  پوشش مي

ياي عمان و خليج فارس را که کل گستره شمالي در باشد مي

ترين  مان به اقيانوس هند که استراتژيكدرياي ع. شود شامل مي

با  اقيانوس هند که. باشد اقيانوس جهان است، متصل مي

رتباط هاي ساحلي خود در اميليارد نفري کشور 2/2جمعيت 

هور و در حال ظ هاي اقتصادي است، امکان دسترسي به نظام

 . سازد ها را فراهم مي رونق هزاره جديد و بازارهاي آنپر

اه رترين بزرگ برهمين اساس، اقيانوس هند به بزرگ

دريايي براي حمل و نقل انرژي و انجام امور تجاري تبديل شده 

ها و  کش هاي کانتينري، دو سوم از نفت و نيمي از کشتي

به . نمايد جذب مي به خود بر دنيا را هاي فله سوم از کشتي يك

همين دليل، اتصال خليج فارس و درياي عمان به اقيانوس هند 

و نقل  امکان ارتباط آسياي مرکزي و خاورميانه با شبکه حمل

 . سازد دريايي جهاني را فراهم مي

، واقع، با وجود همسايگان شمالي، شرقي و غربيدر 

گرفت، توان ايران را يك پس کرانه بالقوه در نظر  مي

الخصوص که  افغانستان، ترکمنستان، آذربايجان، ارمنستان،  يعل

نخجوان و قزاقستان از کشورهاي محصور در خشکي هستند و 

عالوه بر اين، . هاي آزاد ندارند گونه دسترسي به آب هيچ

طور مستقيم  هکشورهاي محصور در خشکي نيز وجود دارند که ب

مرز  آن همرهاي همسايه با ايران همسايه نيستند، اما با کشو

 (.براي مثال، تاجيکستان، قرقيزستان و ازبکستان)هستند 
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کشورهايي همچون عراق، پاکستان و سوريه نيز با 

ترسي به هاي آزاد، نه تنها از لحاظ دس وجود دسترسي به آب

هاي مناسب با مشکل مواجه  تاسيسات بندري و زيرساخت

مشکالت جدي روبرو  هستند، بلکه از لحاظ امنيت ملي نيز با

سي و ترين ثبات سيا عنوان کشوري که بيش لذا، ايران به. هستند

ترين انتخاب براي ارايه خدمات لجيستيکي منطقه را دارد، به

 . تجاري به اين کشورها است

راي ترانزيت کاال از عالوه براين، ايران بهترين مسير ب

ن، به کشورهايي همچون گرجستا( و خاور دور)جنوب آسيا 

ترکيه، بخش جنوبي روسيه، اوکراين و حتي کشورهاي عضو 

توانايي بالقوه ترانزيت معموال يکي از مفاهيم . اتحاديه اروپا است

ايران در مسير چند . موثر در انتخاب کريدور حمل و نقل است

-از جمله کريدور شمال)کريدور پيشنهادي ديگر نيز قرار دارد 

، کل توليد 2104در سال . (سياآ -قفقاز -جنوب و کريدور اروپا

کشور پس کرانه بنادر ايران در  01ناخالص داخلي و جمعيت 

ميليارد دالر و  1111اوراسيا و آسياي مرکزي به ترتيب برابر با 

کشور عضو  1در سمت جنوب، ايران با . ميليون نفر بود 241

شوراي همکاري خليج فارس و کشور عراق مرز مشترک دريايي 

برخوردارند و ايران  ظهورکشورها از بازارهاي در حال اين . دارد

ها روابط خوبي دارد، بلکه با امارات متحده عربي و  نه تنها با آن

کشورهاي عضو . عراق نيز روابط تجاري قابل توجهي دارد

هاي اقتصادي نفت  راي همکاري خليج فارس عمدتا نظامشو

 21داخلي و تريليون دالر رشد ناخالص  1/0محور دارند و از 

 (. به استثناي عراق)ميليون نفر جمعيت برخوردارند 

 یک انتخاب طبيعي: بنادر ایران

پيش بيني  0موسسه کشتيراني شانگهاي اينترنشنال

سال آينده ميزان تقاضاي براي بنادر  01نموده است که ظرف 

 4/49درصد رشد به  14/12 با کانتينري واقع در خليج فارس

توان  براساس اين گزارش، مي. رسيدواهد خ TEUميليون 

وي از  نسبت ترانشيپ کاال به ترافيك گيتبرآورد کرد که 

 2122درصد درسال  22/11به  2102درصد در سال  11/11

خالف تمايل طبيعي صنعت اين موضوع بر. افزايش خواهد يافت

وي در  هاي تامين به افزايش ترافيك گيت کشتيراني و زنجيره

 . بنادر است

نيا، بنادر چند مورد خاص، در سراسر د اقع، به جزدر و

معموال  a/mوي قرار دارند و نسبت  تحت کنترل ترافيك گيت

درصد از سهم ترانشيپمت  11رابر با ) درصد است  41نزديك به 

ل طبيعي در خليج فارس به اين تماي(. در کل ترافيك بندري

ر خليج فارس به جاي د. معمولي نقض شده استطرز غير

وي و صرفه جويي  هاي تامين به سوي بنادر گيت دايت زنجيرهه

در هزينه، زمان و کاهش اثرات جانبي ناخواسته  تحويل کاال به 

، (از جمله آلودگي هوا و کاهش منابع طبيعي) مشتريان بازار

ع در غرب صنعت کشتيراني به ترانشيپ کاال از بنادر ريموت واق

 . روي آورده است هاي سنگين تنگه هرمز با صرف هزينه

براي درک بهتر موضوع اجازه دهيد دو سناريو را مد 

                                                           
1 Shanghai International Shipping 

 (TEUبرحسب )نرخ تقاضا در بنادر کانتينري در منطقه خليج فارس  -2جدول 
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در سناريوي اول، يك خط کشتيراني يك کشتي . نظر قرار دهيم

به بندر جبل علي  0يس خاورميانهرا با سرو TEUهزار  02

 4211تر  و کشتي کوچكزيادي از بار با دفرستد و بخش  مي

TEU در سناريوي دوم، خط . شود به بندرعباس ترانسشيپ مي

طور مستقيم به  هرا ب TEUهزار  02کشتيراني کشتي 

با مقايسه هزينه و اثرات جانبي اين  .فرستد بندرعباس مي

شويم که سناريوي اول مستلزم مصرف  سناريوها متوجه مي

تن گاز دي اکسيد  1/1214تر و انتشار  تن سوخت بيش 2/0014

کربن، چندين روز تاخير در تحويل کاال به مشتري، هزاران دالر 

هزينه اضافي براي تحويل کانتينر و صدها و هزاران دالر هزينه 

 . باشد مي ها در هر سفر کشتيتر براي استقرار  بيش

ثباتي اقتصادي مطلق در مديريت  معناي بي اين روند به

به  TEUهزار  02با ارسال مستقيم شناور . تامين است زنجيره

ها و  توان از اين هزينه مي 2درعباس برطبق سناريوي شماره بن

اثرات جانبي کاست، ولي متاسفانه چندين دهه است که عمال 

در حال حاضر، بخش بندري . آيد در ميسناريوي اول به اجرا 

بار کانتينري  وي براي سوم از تقاضاي گيت تواند يك ايران مي

بندر کانتينري خليج  22از . در خليج فارس را پاسخگو باشد

بندر به ايران تعلق دارند که عبارتند از  1فارس و درياي عمان، 

بندر چابهار، بندر شهيد رجايي، بندر بوشهر، بندر امام خميني، 

اي متشکل از  اين بنادر به شبکه. بندر خرمشهر بندر عسلويه و

فرودگاه  11کيلومتر خط آهن و  01411ر جاده، کيلومت 12191

هاي بزرگ حمل و نقل  تصل هستند و تحت پشتيباني ناوگانم

را در بازارهاي داخلي و خارجي توزيع  رتوانند باند که ميدار

 . نمايند

عالوه بر اين، ايران در مرزهاي شمالي نيز از سه بندر مهم 

زر را پوشش ساحلي جنوب درياي خبرخوردار است که کل خط 

دهند، اين بنادر عبارتند از بندر انزلي، بندر اميرآباد و بندر  مي

همچون باکو، )ادر براي ساير بنادر درياي خزر اين بن. نوشهر

در . نقش فورلند را دارند( ترکمن باشي آستاراخان، آکتائو و

هاي بنادر و بخش دريانوردي ايران  ها و ظرفيت توانايي 2جدول 

 .به تصوير کشيده شده است 2102تا مارچ  2119از ماه مارس 

                                                           
1 Middle East Service  

هاي  ن درگير طرحدر حال حاضر بسياري از بنادر ايرا

رجايي در نظر دارد بندر شهيد. يش ظرفيت هستندتوسعه و افزا

 021و  TEUميليون  1طي چند سال آينده ظرفيت خود را به 

رحال جذب سرمايه بندر چابهار د .ميليون تن افزايش دهد

آسياي  -دهي به مسير تجاري آسيا ت سرويسخارجي جه

بندر بوشهر در جزيره نگين يك . مرکزي درآينده نزديك است

در بندر . احداث نموده است TEUهزار  111ترمينال کانتينري 

ي ها انزلي، اميرآباد و نوشهر نيز طرحامام خميني، خرمشهر، 

هاي بسياري نيز در زمينه  پروژه. مشابهي در دست اجرا است

که زان اتصال در شبيتوسعه زيرساخت درحال تکميل است که م

ها  از جمله اين پروژه. دهند حمل و نقل ايران را افزايش مي

 4110آزادراه و  کيلومتر 211کيلومتر جاده،  00214توان به  مي

ها بخشي از  بساري از اين پروژه. ن اشاره کردآه کيلومتر راه

کنند  خواهند بود که از ايران عبور مي کريدورهاي حمل و نقلي

 -آستارا، راه آهن اراک -رشت -آهن قزوين ازجمله راه)

بزرگراه  رامسر، -رشت -خسروي، آزاد راه انزلي -کرمانشاه

 (. رضوانشهر و بسياري موارد ديگر -آستارا

اين تنگه نه تنها . تنگه هرمز در قلمرو ايران قرار دارد

ست که از طريق دريا داد و ستد ي ادرصد از نفت 12عبور  محل

شناور را در طول سال  12211شود، بلکه عبور بيش از  مي

ها را براي توسعه  اين تنگه بهترين فرصت. نمايد تسهيل مي

اين . سازد دريايي در قلمرو ايران مهيا مي هاي تجاري خوشه

رساني،  هاي تجاري همچون سوخت ها مي توانند فعاليت خوشه

تي، جستجو و نجات و بسياري ، تعمير کشبيمه دريايي

ساني بهترين مثال در ر سوخت.  هاي ديگر را شامل شوند فاليت

با توجه به نزديکي به مسيرهاي دريايي، امکان . اين زمينه است

پذيري  هاي نفتي و دسترسي رضه اقتصادي فرآوردهع

ها براي  يزات ايران يکي از بهترين انتخابها و تجه زيرساخت

 . يك بازار سوخت رساني پايدار و با ثبات است توسعه

ايران همواره براي ارتقاي محيط تجاري و بازرگاني 

بسياري از بنادر ايران به مناطق آزاد و . خود در تالش بوده است

ها،  ايران معافيت. تبديل شده استمناطق ويژه اقتصادي 
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ها و تسهيالت بسياري را براي پشتيباني از ترانزيت از  تخفيف

 . اين کشور در نظر گرفته است

هاي اقتصادي  يران عضو با نفوذ بسياري از بلوکا

، مجمع کشورهاي (اکو)هاي اقتصادي  همچون سازمان همکاري

 . است صادرکننده گاز و اوپك

عالوه بر اين، از ايران جهت پيوستن به اتحاديه 

. اوراسيا و سازمان همکاري شانگهاي دعوت شده استاقتصادي 

همچنين اين کشور جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني در 

 . حال تالش است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهاني در عنوان يك فعال  ايران بهطور خالصه،  به

المللي و لجستيك در دوره پساتحريم  حوزه اقتصاد، تجارت بين

. سزاوار خود در حرکت استبه سرعت براي دستيابي به موقعيت 

ايران . تاريخ خاورميانه باشد تواند نقطه عطفي در اين مي

يعي براي انتخاب بنادر و عنوان يك کشور گسترده، گزينه طب به

هاي ايران  انتخاب بنادر و ترمينال. هاي خاورميانه است مينالتر

تا حد بسيار زيادي تابع ثبات سياسي، توسعه صنعتي، توسعه 

دسترس، تاسيسات حمل و نقل و انساني، اندازه بازارهاي در 

اکنون وقت آن  هم. گذاري است هاي همکاري و سرمايه فرصت

را به رسميت  رسيده است که ايران و جهان منافع يکديگر

هاي مشترک  ، تالشبشناسند و براي دستيابي به اين منافع

 . انجام دهند

 0191تا  0111، توانايي ها و ظرفيت هاي بنادر و بخش دريانوردي ايران در بازه زماني سال هاي مالي ايراني 1جدول 
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كاهش كرايه حمل كانتينر در مسير »: خبر تحليلي

 «اروپا-آسيا

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

کرايه حمل و نقل دريايي کانتينر از بنادر ، 0نقل از مارين لينك

 . کاهش يافته است 2102آسيا به اروپاي شمالي در سال 

اروپا در -کرايه حمل و نقل دريايي کانتينر در مسير آسيا

سال جاري با نوسانات زيادي مواجه بود، هرچند اين نوسانات 

 . تر در جهت کاهش نرخ کرايه بوده است بيش

ه پاياني ماه شهريور کرايه حمل يك کانتينر براي مثال، در هفت

 101درصد کاهش به  10فوتي از آسيا به اروپاي شمالي با  21

در اين هفته، کرايه حمل کانتينر از آسيا به بنادر . دالر رسيد

 4/1درصد، بنادر ساحل غربي اياالت متحده  0/11مدينترانه 

هش درصد کا 2/4درصد و بنادر ساحل شرقي اياالت متحده 

 .يافت

  

 افزايش چشمگير ظرفيت ناوگان كشتيراني جهان

مطالعات راهبردي و به  ها و گزارش مرکز بررسي به

، ظرفيت کلي ناوگان کشتيراني 2گلوبال پورتز فرومنقل از 

افزايش نسبت به رکورد  TEUکانتينري جهان با يك ميليون 

 . رسيده است TEUميليون  21قبلي به 

                                                           
1 Marine Link 
2 Global Ports Forum 

ها حاکي از آن است که خط مرسك با  گزارش

از ظرفيت ناوگان جهان  TEUميليون  1برخورداري از بيش از 

 . اردترين سهم را از اين ناوگان د بيش( درصد 02برابر با )

شرکت و  1خط کوسکوکه پيشنهاد ادغام  در صورتي

بندي خطوط کشتيراني به  به نتيجه برسد، رتبه 4چينکشتيراني 

تاثير قرار خواهد گرفت و هر دوي اين متصديان  شدت تحت

بندي  ناوگان  چيني به جايگاه چهارم فهرست رتبهحمل و نقل 

 . کردکشتيراني جهان صعود خواهند 

 

برجسته در رشد اندازه ناوگان کشتيراني  يکي از نکات

ميليون  0 ،جهان اين است که تنها ظرف مدت هفت ماه و نيم

TEU در چند سال . به ظرفيت اين ناوگان افزوده شده است

هزار  21و  09هاي  ، کشتيآينده که خطوط کشتيراني مختلف

TEU  خود را تحويل گيرند، ظرفيت ناوگان کشتيراني جهان

الزم به ذکر است که در سال . يش خواهند يافتباز هم افزا

هاي ساالنه  هفت  ها از حد قرارداد ، تعداد سفارش کشتي2102

 . ه استسال گذشته پيشي گرفت

 

                                                           
3  Cosco 
4 China Shipping Company 

http://globalportsforum.com/gigantic-global-fleet-now-20-million-teu/
http://www.marinelink.com/images/maritime/ContainershipMaerskKinneyMoller-50161.jpg
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.shiplink.info/photo3/ss33669_passenger_ship_L_Orlova.jpg&imgrefurl=http://www.shiplink.info/photo/ss33672.htm&h=507&w=760&tbnid=xhEdWle2AjKPzM:&docid=_vaBHDyIOQN7YM&ei=qlgmVseBF8b_abTqk8gJ&tbm=isch&ved=0CCgQMygNMA1qFQoTCMf-tvOp0cgCFcZ_GgodNPUEmQ
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ردد هاي كشتيراني كه به بنادر ايران ت اروپا بر بنادر كشور و شركت-اثر كاهش كرايه حمل كانتينر در مسير آسيا»: پرسش

 .«تحليل نماييد SWOTنمايند را با ذكر دليل و مستند به اعداد و ارقام در قالب  مي

 

 تقـــدير شويـــــد            نماييــد تحليـل   كـنيد تـحـقـيـق

 

 

 

 

 

 

 

 0211 در حداكثر و 0111 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي ديدگاه 51/10/0514 مورخ تاخواهشمند است 

 .نماييد ارسال  U38Tmasir@pmo.ir38TU الكترونيكي پست آدرس به منبع ذكر با و كلمه

هاي ارايه شده كه مشمول هر يك از موارد زير   ها و مطالعات راهبردي از انتشار تحليل الزم به ذكر است مركز بررسي

 :باشند، معذور است

  (برداري غيرمجاز، عدم ذكر منبع و غيره كپي)عدم رعايت حقوق مالكيت مادي و معنوي 

 الخط فارسي عدم توجه به قواعد نگارشي و رسم 

 عدم ارتباط يا ارتباط بسيار ضعيف تحليل ارايه شده با پرسش مطرح شده 

 (غيرهها، منبع نويسي و  حداقل و حداكثر واژه)هاي تعيين شده  عدم رعايت چارچوب 

 اين در مسووليتي گونه هيچ مركز اين و است گر تحليل برعهده شده ارايه هاي تحليل معنوي مسووليت كليه بديهي است كه

 . ندارد برعهده رابطه

و  ارسال آن به  فرم ثبت نامگردد نسبت به تكميل  مندان به اشتراك در ماهنامه الكترونيكي دعوت مي در ضمن، از عالقه

 . اقدام نمايند  U38Tmasir@pmo.ir38TUپست الكترونيكي 

 

mailto:masir@pmo.ir
http://research.pmo.ir/fa/form/eshterak
mailto:masir@pmo.ir
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 حمله دزدان دريايي به يك كشتي در مالزي

 

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مرکز بررسي

واقع در اتاق ) 2المللي دريانوردي دفتر بين ،0مريتايم کانکتوراز 

از يك فقره حمله  2102در روز يکم اکتبر ( المللي بازرگاني بين

اين . مسلحانه به يك کشتي حامل مواد شيميايي مطلع شد

 1شمال شرق سانداکان-مايلي مسير شمال 2/0حادثه در فاصله 

نام اين کشتي افشا نشده و هيچ گزارشي . اتفاق افتاد( مالزي)

 . وصول نشده استمبني بر مجروحيت خدمه 

دو دزد مسلح از »: المللي اعالم نمود اتاق بازرگاني بين

در همين حين، خدمه . اند طريق زنجير لنگر وارد کشتي شده

هوشيار متوجه ورود سارقان شده و زنگ خطر را به صدا 

آوري  درآوردند، در نتيجه دزدان مسلح اشياي سرقتي را جمع

 . «نموده و فرار کردند

 2102، در آگوست 4ار ماهانه ريکاپبراساس آم

ها در آسيا گزارش  فقره سرقت مسلحانه از کشتي 24درمجموع 

 2حادثه به سرقت منجر شد و  22از اين تعداد، . شده است

اين گزارش حاکي از . حادثه در حد تالش براي سرقت باقي ماند

گيري رخ  گونه حادثه گروگان آن است که در ماه آگوست هيچ

 .نداده است

 24تعداد حمالت دزدان دريايي پس از يك کاهش 

 2102در سال )درصدي، بار ديگر در ماه آگوست افزايش يافت 

                                                           
1 Maritime Connector 
2 International Maritime Bureau’s ICC 
3 Sandakan 
4 ReCaap 

مورد در ماه ژوئيه  00فقره در ماه ژوئن به  24تعداد حوادث از 

کاهش يافت، ولي در ماه آگوست بار ديگر به نقطه اوج خود 

 (. رسيد

نويه تا ژا)ماه گذشته  1ريکاپ اعالم نمود که در 

حادثه دزدي دريايي گزارش  040در مجموع ( 2102آگوست 

درصد افزايش نسبت به مدت  04دهنده  شده است که نشان

 . است 2104زمان مشابه در سال 

 

 

 ساخت شناورهاي زباله روب جديد

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

 براي MWRD1و  1، شرکت االستك2گرين پورتنقل از 

 .کنند ق زباله روب با يکديگر همکاري ميساخت دو قاي

آلودگي  شرکت آمريکايي االستك که در حوزه کنترل

ها و  باله از سطح آب بندرگاهآوري ز تخصص دارد، به منظور جمع

روب به سفارش  حال ساخت دو قايق زباله ها، در آبراهه

MWRD در مناطق دور از ها که براي مانور  اين قايق. است

زوي معکوس برخوردار است از يك با ،اند دسترس طراحي شده

                                                           
5 Green Port 
6 Elastec 

 اداره تصفيه آب منطقه شهري شيکاگو   

http://maritime-connector.com/news/security-and-piracy/pirates-board-chemical-tanker-off-malaysia2/
http://www.greenport.com/news101/energy-and-technology/harbour-clean-ups-us-style
http://worldmaritimenews.com/wp-content/uploads/2015/10/Hijackers-Board-Another-Tanker-off-Indonesia.png
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فوت مکعبي اين شناور  91هاي شناور را به سبد زباله  که زباله

 .کند هدايت مي

قايق » :، مدير فروش االستك، گفت0ري ن موسيشو

منحصر به فرد براي پاکسازي زباله روب االستك يك روش 

 .«ها است هاي به جا مانده از رواناب طوفان زباله

عات اي دارند و از تعداد اندکي قط ها طرح ساده اين قايق

اين قايق . سازد ها را ساده مي نمتحرک برخوردارند که کار با آ

نام دارند و براي  1و اسکيم پيکنز 2فوتي اسکيمي ديمر 21هاي 

اين . گيرند انه شيکاگو مورد استفاده قرار ميپاکسازي آب رودخ

برخوردار « فوت 1×00»شناورهاي آلومينيومي به يك پلت فرم 

گهداري تعمير و ن وان از آن براي بسياري از امورت هستند که مي

ايالت ره حفاظت از منابع آبي ادااست زم به ذکر ال. استفاده کرد

هاي مشابه اين  تگزاس، شهر واکو و شهر آستين نيز نمونه

شرکت االستك مدعي است که . کرده استخريداري  راشناورها 

هاي کاهش  کشور ابزارها و سيستم 042تا کنون بيش از 

االستك در بخش بازيافت . اند آلودگي االستك را خريداري کرده

، بوم، وکيوم و رد و به توليد پمپ، اسکيمرنفت نيز فعاليت دا

همچنين، اين شرکت در زمينه توليد . پردازد تجهيزات جانبي مي

 . موانع شناور در جهت حفاظت از آب نيز فعاليت دارد

 

 آمار هزينه در صنعت كشتيراني

هبردي و به ها و مطالعات را به گزارش مرکز بررسي

هاي ساالنه حمل و نقل دريايي  ، هزينه4پورت تکنولوژينقل از 

 .تاحدي کاهش يافته است

المللي در بخش  حسابدار بين مشاور و ،2مور استفانر

ه در صنعت هاي عملياتي ساالن کشتيراني، معتقد است هزينه

                                                           
1 Shon Mosier 
2 Skimmy Dipper 
3 Skim Pickens 
4 Port Technology 
5 Moore Stephens 

ر د. درصد کاهش يافت 1/1در حدود  2104کشتيراني در سال 

درصد  1/1ها در حدود  نيز اين هزينه 2101حالي که در سال 

 . کاهش يافته بود

 

در بخش کشتيراني  ها هزينههمه انواع  2104در سال 

دهد که اپراتورها و مالکان کشتي در  ان مياين نش. کاهش يافت

راقبت از نقدينگي خود ديريت هزينه و منيز به م 2104سال 

 . اند ادامه داده

که  21021کاست  هاي خود را در آپ يافتهموراستفان 

ثبت  ،هاي عملياتي کشتي است يك ابزار محك زني هزينه

ي ها هاي مربوط به کشتي کاست نشان داد که هزينه آپ. نمود

ه کاهش يافت 2104بر در سال مالي بر و کانتينر کش، فله نفت

 . تسا

 2104دهد که در سال  نشان مي 2102کاست  آپ

سقوط ( درصد 2/0يا )امتياز  2 هاي کانتينربر شاخص کشتي

آمار و ارقام مربوط به آپ کاست به همين ترتيب، . کرده است

هاي  شاخص کشتي 2101حاکي از آن بود که در سال  2104

بر کانتينربر و  هاي فله خص کشتيامتياز افزايش و شا 2کش  نفت

 . امتياز کاهش يافته بود 2

درصد نسبت  0/1هزينه خدمه در حدود  ،2104در سال 

نيز در  2101کاهش يافت، در حالي که در سال  2101به سال 

از باب )  کاهش يافته بود 2102درصد نسبت به سال  2/1حدود 

درصدي هزينه خدمه  20حاکي از افزايش  2111قياس، گزارش 

 (.بود

                                                           
6 OpCost 

https://www.porttechnology.org/news/moore_stephens_ship_operations_remain_costly
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هزينه خدمه در بخش دهد که  ش نشان مياين گزار

م الز. بوده است 2101کانتينري ثابت باقي مانده و برابر با سال 

نيز نسبت به  2101در سال ها  به ذکر است که ميزان اين هزينه

در کل، هزينه خدمه در کشتي هاي . بوده استتر ثابت  سال قبل

و درصد افزايش  2/2در حدود  TEU 0111-2111کانتينربر 

درصد  4/0در حدود  TEU 2111-1111در کشتي هاي 

 . کاهش داشته است

درصد  1/1هاي تعمير و نگهداري  ، هزينه2104در سال 

ميزان اين کاهش  2101کاهش يافت، در حالي که در سال 

ن کاهش هزينه در اين بخش به تري بيش. درصد بود 4/1برابر با 

 . ه استثبت شد TEU 0111-2111هاي کانتينر بر  کشتي

ين سومين ا»: ، شريك مور استفاتر، گفت0رريچارد گرين

اتي کلي در بخش هاي عملي سال پياپي است که هزينه

انگيز است و  اين موضوع شگفت. يابد کشتيراني کاهش مي

اين بدان معناست که . کند هاي قبلي را نقض مي بيني پيش

. قب پول و درآمد خود استمرابه دقت صنعت کشتيراني 

تواند در  تر شدن قيمت کاالها و خدمات نيز مي رقابتي نين،همچ

تغييرات نرخ تعيين اثر ، البته. ها نقش داشته باشد کاهش هزينه

 . «چندان آسان نيستارز 

هاي  ترين کاهش در هزينه کنون بيشتا» : وي افزود

ت قيمت نف افت. مشاهده شده است داريعملياتي در بخش انبار

تا حدودي اين موضوع را توجيه هاي روغن  و کاهش هزينه

نيست و  چنين مزايايي براي هيچ صنعتي هميشگي. کند مي

کند، براي صنعت کشتيراني نيز وضع  معموال روند نزولي طي مي

 . «به همين منوال است

: امه سخنان خود خاطر نشان ساختگرنير در اد

وان را نيز مي ت 2101کاهش هزينه تعمير و نگهداري در سال »

تا حدودي به کاهش قيمت فوالد و پايين بودن نرخ حمل و نقل 

نسبت داد که موجب شد اپراتورها و مالکان کشتي به جز انجام 

ه هزين. تعميرات ضروري از انجام هر کار ديگري دلسرد شوند

که با توجه به سطح اي نيز کاهش يافته است  هاي بيمه پوشش

                                                           
1 Richard Greiner  

وع چندان جاي تعجبي باالي رقابت در بازار بيمه اين موض

 . «ندارد

 هاي عملياتي در سه کاهش هزينه»: وي اظهار داسشت

واجه هاي مالي جدي م در پي براي صنعتي که با چالش سال پي

تري پيش رو دارد، خبر خوبي  هاي بيش است و باز هم چالش

که شويم  تر نماييم متوجه مي اما اگر ديد خود را وسيع. است

هاي عملياتي در چند سال  زينههو ارقام، عليرغم همه اين آمار 

 .«گذشته چقدر افزايش يافته است

اصلي صنعت چالش »: گرينر در پايان نتيجه گرفت

کرايه حمل است،  محلهاي عمليات از  کشتيراني، تامين هزينه

به نحوي که دستيابي به حاشيه سود معقول و منطقي در اين 

. پذير شود جه است، امکانموا زصنعت رقابتي که با اضافه تناژ ني

که، صنعت کشتيراني  اول اين. در نهايت، دو نکته قطعي است

مشتريان صنعت که،  دوم اين .هميشه پرهزينه خواهد بود

 دننخواه سازي انگيزهافزايش کرايه حمل کشتيراني هرگز براي 

 . «کرد

 

 بر اي جديد براي شناورهاي فله ساخت پروانه

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

شناورهاي  ، دو کشتي اول از مجموعه2مارين يلو پيجزنقل از 

، اولين شناورهاي تجاري 1سي هزار تني سوپرامکس  21فله بر 

  Man Disel & Turboپروانه جديد شرکت به که  هستند

                                                           
2 Marine Yellow Pages 
3 Supramax C 

http://www.marineyellowpages.com/index.php/bulker-sea-trials-confirm-benefits-of-kappel-fp-propeller/menu-id-101
http://www.marinelog.com/media/k2/items/cache/34df5cb17c44dacbefcd6e09da71be59_XL.jpg
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 MANالزم به ذکر است که اين پروانه جديد . باشند ميمجهز 
Alpha Kappel FP نام دارد . 

نام دارند به  2و ميرال 0سي ها که اليزابت اين کشتي

 MAN B&W 5S6OME-C8.2موتورهاي مدل 

 1SMCR 8050قدرت اين موتورها برابر با . مجهز هستند
Kw  ها فرونت  مالك اين کشتي. دور در دقيقه است 19در

هاي وابسته گروه لميس لوسر  است که يکي از شرکت 4مارين

 . باشد مي 2نويگيشن قبرس

شرکت لميس لوسر در گزارشي اظهار نموده است که 

قايسه با صرف سوخت را در مميزان م Kappelپروانه 

اين . دهد کاهش ميتوجهي  هاي معمولي تا حد قابل پروانه

ويژگي در کنار طراحي جديد اين شناورهاي جديد و رنگ ضد 

ها موجب شد که سفر آزمايشي اين دو شناور  خزه اکريالت آن

اين گزارش حاکي از آن است . نتايج مطلوبي در بر داشته باشد

االست و با سرعت اين شناورها در شرايط ب مصرف سوخت که

کشتي . تن متريك در روز است 21گره دريايي درحدود  04/2

نيز سربلند بيرون آمد و  1سي از تست کراش استاپ اليزابت

 .لرزش و سر و صدا بسيار نامحسوس بود

در شناورهاي  1عالوه بر اين، آستانه دور کند موتور

 Man Diselشرکت . ين بودها بسيار پاي سايز اين کشتي هم
& Turbo  درصد، اين مشکل  01تا  4با ارايه آستانه دور کند

و موتورهاي دو زمانه حل کرده  FPهاي  را براي همه پروانه

تني  21211هاي  به همين دليل، پروانه اين کشتي. است

با انجام . درصد بلندتر از شناورهاي معمولي است 4تا  1درحدود 

تنها ايمني و قابليت اعتماد عمليات افزايش اين اصالحات، نه 

 . يابد يابد، بلکه کارايي و قدرت مانور شناور نيز افزايش مي مي
اي طراحي  گونه به Man Alpha Kappelدر ضمن، پروانه 

                                                           
1 Elsabeth C 
2 Mirela 
3 Specific Maximum Continuous Rating  
4 Frontmarine 
5 Lemissoler Navigation of Cyprus 
6 Crash Stop Test:  که شناور برحسب قدرت موتور است نوعي تست

.گردد قدرت موتور آن تست ميشود و سپس  آبخور بارگيري يا باالست مي  
7 Light Running Margin (LRM) 

تني قرار  21211شده که در پاشنه و کف پاشنه اين شناورهاي  

سط يارد سي و ميرال تو الزم به ذکر است که اليزابت .گيرد مي

. ساخته شدند( چين)کشتي سازي نيو تايمز واقع در جيانگسو 

هاي خواهر اين مجموعه در دوازده ماه آينده تحويل  ساير کشتي

 . داده خواهند شد

 

 هاي كوچك در حمل و نقل دريايي نقش مهم كشتي

 

و مطالعات راهبردي و به ها  به گزارش مرکز بررسي

، خطوط کشتيراني جهاني بايد در هنگام 1پورت تکنولوژينقل از 

، چرا که عمل کنند تر بسيار خالقانه استفاده از شناورهاي کوچك

 01)بر بسيار بزرگ هاي کانتينر سرعت ساخت و سفارش کشتي

 .به شدت در حال افزايش است( به باال TEUهزار 

که سهام آن به علت  9شرکت کشتيراني کوسکو

به  01مذاکرات تجاري مربوط به ادغام با شرکت کشتيراني چين

ميليارد دالر جهت  2/0حالت تعليق درآمده، تاييد نمود که 

اين . هزينه نموده است TEUهزار  09کشتي  00سفارش 

زي چيني مختلف سفارش داده سا ها به چهار يارد کشتي کشتي

 . تحويل داده خواهند شد 2101اند و در سال  شده

طور متوسط  ها به قيمت تمام شده هر يك از اين کشتي

توجه  دهنده تخفيف قابل ميليون دالر خواهد بود که نشان 4/011

                                                           
8 Port Technology 
9 Cosco 
10 China Shipping Company 

https://www.porttechnology.org/news/drewry_carriers_must_consider_a_smaller_fleet/
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ساير ه با مبلغي است که ميليون دالري در مقايس 21تا  01

 .کنند هم اندازه پرداخت مي 0هاي خطوط کشتيراني براي لوياتان

براي درک بهتر ميزان تخفيف تعلق گرفته بايد گفت 

براي سفارش هر يك از  2100ه که خط مرسك در فوري

ميليون دالر  091مبلغ  TEU هزار 01 اي -هاي تريپل کشتي

 . هزينه کرد

به اين معنا است که هم  هاي جديد کوسکو سفارش

هزار  09هاي  متصدي حمل و نقل کاال از کشتي 9اکنون 

TEU رود که تعداد اين متصديان  انتظار مي. برخوردار هستند

افزايش يابد، چرا که ظاهرا خط کشتيراني باز هم حمل و نقل 

CSCL  رش داده و اکشتي کانتينربر بسيار بزرگ سف 00نيز

هزار  21نيز چهار کشتي  2ماباريسازي ژاپني اي يارد کشتي

TEU ها فاش نشده  سفارش گرفته که البته هنوز نام مالك آن

 . است

 

تر اعالم نمود که در حال توزيع  پيش 2Mاتحاد 

کشتي  01است که به  AE9/Condorسرويس شناورهاي 

TEU 10/300 البته هنوز مشخص نيست  .باشد مجهز مي

 1تري و اوشن 2Mاتحادهاي کشتي که توسط  22که سرنوشت 

چند مرسك معتقد است که در جا شد چه خواهد بود، هر جابه

 . توان اين حلقه را دوباره فعال کند مي صورت وجود تقاضا

                                                           
1 Leviathan:  در لغت به معناي نهنگ يا جانوران بزرگ دريايي عهد

سازي چين جهت  گيري صنايع کشتي عتيق است و در اصطالح واحد اندازه
.قبول سفارش است  

2 Japanese shipyard Imabari 
3 Ocean3 

هاي کانتينربر بسيار بزرگ  پذيري کشتي عدم انعطاف

هاي تجاري مجاور با مسير توانند در هيچ کدام از مسير که نمي

ت کنند موجب شده واکنش به نوسانات اروپا فعالي-آسيا تجاري

 . تقاضا براي متصديان حمل و نقل کاال دشوار شود

تر که تا  و بزرگ TEUهزار  01همه شناورهاي جديد 

در  اند، به صاحبان خود تحويل داده شده 2102پايان اگوست 

اند، اما متصديان  برداري قرار گرفته اروپا مورد بهره-مسير آسيا

را نيز در اين خود  TEUهزار  01تا  1اي ه حمل و نقل کشتي

دهنده تالش متصديان  اين روند نشان. اند مسير به کار گرفته

حمل و نقل براي توزيع بار و فشار حاصل از ظرفيت جديد و 

 . جلوگيري از ايجاد مشکل در مسيرهاي تجاري ديگر است

شود که اندازه متوسط  بيني مي در هر صورت پيش

هاي آينده افزايش خواهد يافت و در مسير  ها در سال کشتي

موسسه  .خواهد رسيد TEUهزار  01اروپا به -تجاري آسيا

معتقد است که اين عمل نوعي ايجاد  4ژوريمشاوران کشتيراني 

ل و نقل متصديان حم طور قطع در اين فرآيند بهو  استتعادل 

هاي  البته با توزيع صحيح کشتي .هميشه برنده نخواهند بود

، اين متصديان شانس حفظ تعادل را تا حدودي خواهند جديد

قابل حل است، چرا که هرچند، اين معادله به نوعي غير. داشت

 . ها وجود ندارد بار کافي براي پر کردن همه کشتي در هر صورت

تر هميشه به نوعي از  هاي بزرگ که کشتي عليرغم اين

يمت ار هستند، ولي با کاهش قاي برخورد هاي هزينه مزيت

هاي مقياس اهميت خود  جويي هاي دريايي، بحث صرفه سوخت

درکل، هر چند متصديان حمل و . را تا حدي از دست داده است

بر هاي کانتينر گران هستند که از دور رقابت کشتينقل هميشه ن

بسيار بزرگ جا بمانند، اما مزيت رقابتي برخورداري از يك 

نيز زار در حال رکود را تر و انعطاف پذيرتر در با ناوگان کوچك

 . نبايد ناديده گرفت

 

                                                           
4 Drewey  
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      CMA CGMراه اندازي سيستم كنترل كانتينر توسط 

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

يکي از  CMA CGM، شرکت 0اکسکيوتيومريتايم نقل از 

را به  2«بوگاينويل. وي.ام»هاي کانتينر بر خود به نام  کشتي

 . نسل جديد تکنولوژي مجهز نموده است

تکنولوژي، بوگاينويل اولين اين نسل جديد با استفاده از 

کشتي کانتينربر خواهد بود که کانتينرهاي آن از اتصال و ارتباط 

 . داخلي برخوردار خواهند شد

 1که به تکنولوژي تراکسنز TEUهزار  01اين شناور 

جيتال صنعت کشتيراني لست مجهز است، بخشي از تحوالت دي

د و هوشمن بر استاندارد را به شناورهايهاي کانتينرکه کشتي

 . کند داراي ارتباط داخلي تبديل مي

تراکسنز يك شرکت لجيستکي فرانسوي است که در 

اين شرکت . افتتاح شد 2104در اوايل سال  مارسي واقع شده و

 . پردازد ل و نظارت بر کانتينر ميبه ارايه خدمات کنتر

اي  در بيانيه -ميشل فالح -ت تراکسنزمدير عامل شرک

که توسط وجهي است واحد حمل و نقل چند کانتينر يك»:گفت

جا  هيچ ارتباطي با يکديگر ندارند جابهشماري که  اپراتورهاي بي

                                                           
1 Maritime Executive  
2 M/V Bougainville 
3 TRAXENS technology 

به سراسر ايده اصلي اين شرکت، ارسال اطالعات بار . دشو مي

 .«اي امن و مطمئن است شبکه حمل و نقل به شيوه

به تراکسنز در کشتي کانتينرهاي هوشمند مجهز 

هاي رله داخلي خود با  با استفاده از آنتن توانند بوگاينويل مي

ي ارتباطي کشتي ارتباط برقرار کنند و ها يرساختيکديگر و با ز

ترين کانتينر نيز با استفاده از اين سيستم به ساير  حتي دورافتاده

 .  کانتينرها و کشتي متصل خواهد بود

ما، ميزان اطالعاتي همچون مکان، د ،اين سيستم

ترخيص کاال از  ها، اقدام به سرقت و تماس رطوبت، ارتعاشات،

به روز رساني  .کند آوري مي ان واقعي جمعگمرک را در زم

تواند براي  مربوط به ترخيص کاال از گمرک مي اطالعات

پيشگيري از هاي گمرکي و  لوگيري از بروز خطا در اظهارنامهج

 .تقلب بسيار مهم و حياتي باشد

شدني هاي فاسدستم براي حمل و نقل کاالاين سي

قابل اين سيستم از راه دور . يخچالي نيز بسيار ارزشمند است

الي را کنترل کرده و اي کانتينرهاي يخچکنترل است و دم

 . سازد هاي روتين را ميسر مي سازي مميزي امکان بهينه

 4تري اتحاد اوشن FALحلقه  رکشتي بوگاينويل د

بورگ، روتردام، کند و در ساوتهمپتون، دانکرک، هام فعاليت مي

زيبراگ، اوهاور، مالت، خورفکان، يانتيان، زينگانگ، داليان، 

ن،پورت کالنگ و بوسان، چينگدائو، نينگبو، شانگهاي، يانتيا

 . گردد مايد و سپس به ساوتهمپتون باز مين الجسيراس توقف مي

کشتيراني سومين شرکت  CMACGMشرکت 

ور تحت شنا 442اين شرکت . کانتينري بزرگ جهان است

قاره دنيا توقف  2بندر در  411برداري دارد که در بيش از  بهره

توسط  TEUميليون  02، بيش از 2104در سال . دارند

 . جا شد جابه CMACGMهاي کانتينربر  کشتي

 

 

                                                           
4 Ocean3 

http://maritime-executive.com/article/the-future-of-shipping-built-in-connectivity
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 سرمايه گذاري سنگين سنگاپور در بخش دريانوردي

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

سنگاپور در تالش براي تبديل شدن ، 0مريتايم اکسکيوتيونقل از 

ي ها در پروژه ها دالر ، ميليونLNGبه کانون تامين سوخت 

بندر اين . گذاري نموده است زيرساختي و احياي اراضي سرمايه

قصد  ،رساني جهان است ترين بندر سوخت که هم اکنون بزرگ

 LNGبه يك کانون برتر تامين سوخت  2121دارد تا سال 

 . تبديل شود

و کميته  (MPA)2اداره بندر و دريانوردي سنگاپور 

به  4ميليون دالر 1حدود  ،1اين کشور جانبه حمل و نقل سه

بودجه اين . تتصاص داده اسهاي آموزشي دريايي اخ برنامه

آموزش که يك برنامه  2اسکيلز فيوچرهاي آموزشي توسط  برنامه

نظر دارد براي  رسنگاپور د. گردد و تامين شغل است، فراهم مي

 0211ان و پرسنل بخش عمليات بندري بيش از دريانورد

اين برنامه پس التحصيالن  فارغ. صت شغلي جديد ايجاد نمايدفر

 2111، يك کمك بودجه تشويقي خوداز تکميل دوره يك ساله 

به کارفرمايان نيز به ازاي هر کارآموز . کنند دريافت ميدالري 

اکنون در  اهالي سنگاپور که هم. شود پرداخته ميهزار دالر  02

هاي خود  کنند نيز براي بهبود مهارت انوردي کار ميبخش دري

 . کنند کمك مالي دريافت مي

مربوطه را روي  هاي آموزشي به داوطلباني که دوره

اند  افسران عرشه تازه کار تبديل شده تکميل کرده و به کشتي

                                                           
1 Maritime Executive  
2 Singapore’s Maritime Port Authority 
3 Sectoral Tripartite Committee for Transport 
(دالر سنگاپور است در کل متن خبر نيز واحد پول)دالر سنگاپور  4  
5 Skill Future 

سران دريايي سنگاپور که اف. شود پاداش اعطا ميدالر  2111نيز 

توانند براي  باالتري برخوردارند نيز مي ههاي رد نامه از گواهي

دالر کمك مالي  1111ادامه تحصيل و ارتقاي مدرک خود 

 . دريافت کنند

يليون دالري به م 1گذاري  نيمي از اين سرمايه حدود

اين  .گيرد تعلق مي 1اداره اتصال واحدهاي دريانوردي سنگاپور

هاي  ي در حوزهاداره يك مرکز آموزش، پرورش و راهنمايي شغل

. شود مديريت مي 1دريايي است که توسط بنياد دريايي سنگاپور

و پاداش نقدي ه مانده نيز صرف اعطاي ياران ميليون دالر باقي 4

 . شود به متقاضيان کار مي

نفر هزار  011صنعت دريانوردي سنگاپور بيش از 

ناخالص داخلي اين رشد درصد از  1نيروي کار دارد و حدود 

 02، حدود 2111از سال . کشور را  به خود اختصاص داده است

 1ميليون دالر به توسعه منابع انساني صندوق خوشه دريايي

در هاي دريايي  اين برنامه از شرکت. ده استاده شاختصاص د

، ارايه ابتکارات آموزشي توسعه نيروي انساني هايي همچون حوزه

 . کند سازي حمايت مي و ظرفيت

 

 حذف قوانين كابوتاژ در هند

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

 منظور کمك هند اعالم نموده است که به، 9اينفو ماريننقل از 

آهن خود  وط راهها و خط به رشد تجارت و کاهش تراکم جاده

 . حذف نمايدسال  2قصد دارد قوانين کابوتاژ را به مدت 

اژ به اپراتورهاي خارجي اجازه حذف قوانين کابوت

-، رو00هيبريدي يرو-، رو01رو-دهد که از شناورهاي رو مي

                                                           
6 Maritime Singapore Connect Office 
7 Singapore Maritime Foundation 
8 Maritime Cluster Fund 
9 Info Marine  
10 Roll-On Roll-Off (RoRo) 
11 Hybrid RoRo 

http://www.maritime-executive.com/article/singapore-invests-heavily-in-maritime-future
http://www.infomarine.net/maritime-news/85-maritime-executive/41232-india-loosens-cabotage-laws.html
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هاي  کشتي ، 2خودرو هاي ويژه حمل ، کشتي0ي مسافربريرو

، شناورهاي ويژه حمل سوخت 1خودرو و کاميون ويژه حمل

LNG4 هاي ويژه حمل بارهاي بسيار بزرگ و  و کشتي

دربين بنادر  براي حمل و نقل کاال 1يا محموالت پروژه 2سنگين

 . ستفاده کنندواقع در ساحل هند ا

 

اگرچه »:در بيانيه اي اعالم نمود 1وزارت کشتيراني هند

ور هند محدود است، اما از عرضه اين شناورهاي خاص در کش

در هاي خاص اختصاص دارند،  که به حمل و نقل محموله آنجايي

توان کشتيراني ساحلي را تا  ها مي تفاده از اين کشتيصورت اس

هاي  اي و ريلي محموله حد زيادي جايگزين حمل و نقل جاده

 . خاص کرد

هاي خودرويي بسيار بزرگي در  براي مثال، خوشه

از وجود دارد و تعداد بسياري اتومبيل  9و اطراف چناي 1مانيسار

ن بخش عمده توا مي. گردد شمال به جنوب و بالعکس حمل مي

. «اي از حمل و نقل را از طريق کشتيراني ساحلي انجام داد

رو -عالوه بر اين، هند معتقد است که با استفاده از شناورهاي رو

ميزان انتشار گاز کرين کاهش يافته و حمل و نقل سبز ميسر 

هند و حدود  بندر مهم 02قوانين جديد کابوتاژ در . خواهد شد

 . ر به اجرا در خواهد آمدشوبندر کوچك اين ک 211

 

                                                           
1 Roll-On Roll-Off Passenger (Ro-Pax) 
2 Pure Car Carriers 
3 Pure Car and Truck Carriers 
4 LNG vessels 
5 Over-Dimensional cargo 
6 Project Cargo Carriers 
7  Indian Union Shipping Ministry 
8 Manesar 
9 Chennai 

 گرها از قوانين جديد توزين كانتينر استقبال بيمه

 

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مرکز بررسي

انگلستان که يکي از  00کالب اندآي ، پي01پورت تکنولوژياز 

 02«حمايت و غرامت»اي برجسته در زمينه  هاي بيمه شرکت

هاي خدمات بيمه مهم در  که از شرکت 01تي کالب است و تي

المللي  زمينه خدمات حمل و نقل، باربري و لجستيك بين

المللي نجات جان اشخاص  باشد، از اصالحيه کنوانسيون بين مي

المللي دريانوردي  ان بينکه توسط سازم 04(سوالس)در دريا 

درخصوص وزن استاندارد کانتينرها هنگام بارگيري بر  02(آيمو)

 . روي کشتي تصويب شد، استقبال نمودند

االجرا  الزم 2101اين اصالحيه از تاريخ يکم ژوئيه 

خواهد شد و پس از الزم االجرا شدن، در صورتي که کشتي و 

ينر را نداشته باشد، اپراتور ترمينال تاييديه وزن ناخالص کانت

بارگيري کانتينر بر روي کشتي نقض کنوانسيون سوالس 

 .محسوب شده و اپراتورهاي متخلف جريمه يا تنبيه خواهند شد

برطبق اين اصالحيه جديد، فرستنده کاال بايد تاييديه 

وزن ناخالص کانتينر را فراهم نموده و آن را در اختيار متصدي 

 . هدحمل و نقل اقيانوسي قرار د

کالب يك جلسه  تي کالب و تي اندآي در همين راستا، پي

در اين . ها برگزار نمودند مشاوره مشترک براي اپراتورهاي کشتي

10 Port Technology 
11 UK P&I Club 
12 protection and indemnity 
13 TT Club 
14 Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) 
15 International Maritime organization (IMO) 

https://www.porttechnology.org/news/insurers_welcome_new_container_weighing_rules
http://maritime-executive.com/article/india-loosens-cabotage-laws
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 19 «9ماهنامه الكترونيكي مسير، سال دوم، شماره »   

 

االجرا شدن اصالحيه بايد  جلسه مسايل کليدي که پس از الزم

هاي ذيربط به اجرا  ها، افراد و گروه توسط اپراتورهاي کشتي

هاي تامين  ست که زنجيرهالزم به ذکر ا. درآيند، تشريح شد

هايي برخوردارند که  المللي از پيچيدگي تجاري و لجستيکي بين

هاي مختلف  گروه. سازد شناسايي فرستنده کاال را دشوار مي

فعال در يك زنجيره تامين خاص بايد نحوه صدور تاييديه وزن 

موقع اطالعات از فرستنده کاال  ناخالص کانتينر و نحوه ارسال به

 .ي حمل و نقل اقيانوسي را مشخص نمايندبه متصد

اپراتورهاي کشتي بايد از ثبت وزن ناخالص تاييد شده 

ريزي انبار کشتي استفاده  اطمينان حاصل کنند و از آن در برنامه

براي اطمينان از عدم بارگيري کانتينر توزين نشده بر . نمايند

روي کشتي بايد حتما مراحل ثبت اطالعات، کنترل و نظارت 

از زمان رزرو بار تا )اين فرآيند کليه مراحل مربوط به بار . شود

که شامل ارتباط ميان خطوط کشتيراني شريك ( هنگام بارگيري

به . باشد را تحت تاثير قرار خواهد داد و اپراتور ترمينال نيز مي

موجب کنوانسيون سوالس، وزن ناخالص تاييد شده بايد با 

اندارد و دقيق و باتوجه به الزامات استفاده از تجهيزات توزين است

 .گردد بارچيني کانتينر تعيين مي

عدم رعايت اصالحيه سوالس ممکن است باعث جريمه 

هاي ديگر از سوي مراجع ذيصالح يا نهاد نظارتي بندر  و مجازات

هاي اجرايي  بندي مجدد بار، هزينه از طرفي، بسته. مربوطه شود

هاي دموراژ کانتينر موجب  اصالح اسناد و مدارک و هزينه

عالوه، اين  به. هاي اضافي خواهد شد ها و تعرفه پرداخت هزينه

کانتينرها احتماال معطل شده و کشتي خود را از دست خواهند 

هاي تجاري يا قراردادي مازاد پرداخت  داد و در نتيجه بايد هزينه

 . کنند

 

 5151چشم انداز تكنولوژي دريايي در سال 

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

، 2يجه پروژه مشترک لويذرجيسترت، در ن0پورت اولوشننقل از 

در خصوص آينده کشتيراني  4و دانشگاه ساوتهمپتون 1کينتيك

ها، يك گزارش  ي، نيروي دريايي و سالمت اقيانوستجار

 2111جهاني تحت عنوان فرآيندهاي جهاني تکنولوژي در سال 
2(GMTT2030)  منتشر کرد . 

يك ابزار کمکي براي تجار،  GMTT2030گزارش 

اي است که تالش دارد از آينده  معهگذاران و جا سياست

به به بيان ديگر اين ابزار . ها و صنايع دريايي آگاه شود اقيانوس

 ..«دهد ه اتفاقي رخ ميدر آينده چ» گويد که ما مي

تکنولوژي مختلف و  21با ارزيابي  ،در اين گزارش

کي خاص، سناريوي مربوط به حوزه تکنولوژي 01تمرکز روي 

هاي جهاني مربوط به سوخت روندهاي دريايي جهاني و روند

هاي  ساخته شد و اثرات و اهميت بازه 2111دريايي در سال 

 . سازي گرديد کي شفافزماني دگرگوني تکنولوژي

لويدز رجيستر در بخش کشتيراني تجاري اين گزارش، 

تکنولوژي که کشتيراني تجاري  1نقش پيشرو را داشت و روي 

 . را دگرگون خواهند نمود، تمرکز کرد

                                                           
1 Port Evolution   
2  Lloyd’s Register (LR) 
3 QinetiQ 
4 University of Southampton 
5 Global Marine Technology Trends (GMTT) 2030 

http://www.portsevolution.com/news-and-media/media-centre/news/item/how-marine-technology-will-look-in-2030
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMza_PvQ0MgCFYs7GgodmFwG9A&url=https://www.porttechnology.org/news/how_marine_technology_will_look_in_2030&psig=AFQjCNFVSys82HMwT9B2MKFEnpFeWvQVDg&ust=1445416154725742
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، مدير بازاريابي لويدز رجيستر، خاطرنشان 0لوئيس بنيتو

 دنيايي به هم متصل و 2111جهان دريايي در سال »:ساخت

تر مردم، نرم  ديجيتالي خواهد بود و موجب يکپارچگي بيش

تحت ما را  ملکردنحوه ع زارها و سخت افزارها خواهد شد واف

دانيم که تکنولوژي جهان ما را تغيير  ما مي. تاثير قرار خواهد داد

هاي مختلف  پوشاني بسياري نيز ميان تکنولوژيدهد و هم مي

ها بسيار  دارد و به همين دليل، نحوه ادغام اين تکنولوژي وجود

 . «مهم خواهد بود

در اين گزارش دو گروه محرک تکنولوژي شناسايي 

هايي که طراحي و  محرک( 0)اين دو گروه عبارتند از . شده است

نمايند و به پيشرفت  ها را دگرگون مي فضاسازي کشتي

رو و ساخت رانش و تامين ني سازي، سيستم پيش کشتي

هايي که به  فناوري( 2)هوشمند منجر مي شوند؛ هاي  کشتي

براي )شوند  ايمني، تجاري و عملياتي منجر مي بهبود عملکرد

هاي بزرگ، ارتباطات،  واد پيشرفته، تجزيه و تحليل دادهم ،مثال

 (. حسگرها و رباتيك

سناريوهاي  ،GMTT2030 در گزارش

کش و  کانتينربر، نفت بر، براي شناورهاي فله 2«تکنومکث»

اريوهاي تکنومکث نماش منظور از سن. کش ارايه شده استگاز

حداکثر تغييرات معرفي ها نيست، بلکه  طرح مفهومي کشتي

 . تکنولوژيکي در چهاربخش بازار کشتي است

اظهار  -، مدير دريايي لويذررجيستر1تام بردلي

صنعت کشتيراني در حال حاضر به سرعت در حال »:داشت

هايي مواجه خواهد  اين تکامل احتماال با ناهمواري. امل استتک

چندان هم دور نيست، ما  2111که سال  بود، اما با وجود اين

نيم که تا آن زمان صنعت کشتيراني با تغييرات قابل  فکر مي 

 .  «توجهي مواجه خواهد بود

                                                           
1 Luis Benito 

  Technomax 
  Tom Boardley 

 تبديل زباله به انرژي حرارتي 

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

هاي بندري  ، امکان توليد انرژي حرارتي از زباله4تراگوننقل از 

اين ابزار جديد که . با استفاده از يك سيستم جديد فراهم شد

نام دارد  (MAGS)2تراگون  اتوماتيكسازي  سيستم گازي

 . هاي صنعتي از جمله بنادر، مناسب است تر بخش بيش براي

 1هاي زيست محيطي تراگون شرکت کانادايي فناوري

کند که ميزان تخليه زباله را به  به بخش دريانوردي کمك مي

د هم اکنون به کارشناسان پسمان. صفر رسانده و انرژي توليد کند

هاي ناشي فساد، حمل و پخش  منظور جلوگيري از آلودگي

صنعتي،  هاي بندري، کشتيراني، روي زمين با بخشها بر  زباله

 . کنند نظامي و دفاعي همکاري مي

ي هاي بندر تر بخش براي بيش MAGSسيستم 

هاي معمولي که شامل  اين سيستم از زباله. مناسب است

هاي استفاده شده و  ك، کاغذ، مواد غذايي، لباس، روغنپالستي

اين  . کند فاده ميي توليد انرژي حرارتي استباشد برا چوب مي

داکثر ظرفيت حسيستم از يك شبکه دو جداره تشکيل شده و 

کيلوگرم در ساعت  41آن براي فرآوري زباله جامد در حدود 

 . است

                                                           
  Green Port 

5  Terragon’s micro auto gasification system 
6 Terragon Environmental Technologies Co. 

http://www.terragon.net/mags.php
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زباله را  توانند ، بنادر ميMAGSبا استفاده از سيستم 

به . دنها را در محوطه بندر فرآوري نماي ها گرفته و آن از کشتي

فعال در بندر،  آوري زباله  هاي جمع ماشين ، ترافيكاين ترتيب

 . رسد ا و دفن زباله در زمين به صفر ميه ناشي از کاميونآلودگي 

، جلوگيري از دفن MAGSهدف از توسعه سيستم 

تا بيش از اين سيستم حجم زباله را . تر زباله در زمين است بيش

رين مزيت سيستم  دهد، ولي بزرگت درصد کاهش مي 92

MAGS  ز کربن را جدا کرده و از انتشار آن در است که گااين

 . کند هوا جلوگيري مي

توان  نمايد مي ژي حرارتي که اين سيستم توليد ميار انر

توان اين انرژي  ، مينينهمچ. هاي بندر استفاده کرد در ساختمان

هاي  رد يا براي تهويه متبوع در سيستمرا به هواي گرم تبديل ک

 . مورد استفاده قرار داد 0کو اچ

هاي پيروي مقررات  گاهي با زبالهعالوه بر اين، بنادر 

مواجه  2هاي وزارت کشاورزي اياالت متحده خاص يا زباله

شوند که  نهدمجا و م بايد به طريقي جابه ها اين نوع زباله. هستند

هاي ديگر  ماري به کشورها و مکاناز آلودگي يا ورود بي

تواند  مي MAGSاين گونه موارد استفاده از در . جلوگيري شود

 . کار را بسيار آسان نمايد

يايي مربوط به انتشار گازهاي قوانين و مقررات در

، براي مثال)ها  اي از تجهيزات فرآوري زباله در کشتي گلخانه

کامال سهل انگارانه هستند، به ( ها سوزي کشتي تجهيزات زباله

قوانين سختگيرانه  تناسب بام MAGSهمين دليل سيستم 

سوزي در خشکي طراحي شده تا بتواند در بنادر و ساير  زباله

مورد استفاده قرار مي ( از جمله قطب شمال)مناطق حساس 

سيستم بسيار ساده است  اين در پايان بايد گفت که کار با. گيرند

 . ماهر و آموزش ديده نيازي نيست و به اپراتور

 

                                                           
1 HVAC: 

هاي مربوط به  وك به مجموعه تكنولوژي سي يا اچ آي وي اچ 
 ,Heatingشود و مخفف  گرمايش، تهويه و تهويه متبوع گفته مي
Ventilating & Conditioninghsj. 

2 USDA: US Department of Agriculture  

 5151تكميل سند حمل و نقل 

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

 به 4«بندر آينده»، يك بخش جديد به نام 1گرين پورتنقل از 

 جهت تهيه 2کميسيون اروپا 2101-2101کاري برنامه 

اين . استاضافه شده « 2121حمل و نقل »نويس سند پيش

يك بخش ويژه  بايد دارايپژوهشي  هاي طرحبدان معناست که 

 .  براي بنادر باشند

حقيق و پژوهش در به تراي تدوين اين بخش جديد، ب

هاي جديد مديريتي و  هاي مفهومي بنادر، مدل زمينه اجراي طرح

هاي طراحي، مهندسي،  يهاي نوآورانه در زمينه تکنولوژ حل راه

 . ساخت و ساز و عمليات نياز دارد

ا حفاظت و براي تدوين اين سند به تحقيق در رابطه ب

مخرب بندي مجدد، کاهش اثرات نگهداري، تعمير و پيکر

رآمد به محيطي، سازگاري با تغييرات جوي و اتصال کا زيست

مختلف اي با استفاده از حاالت  شبکه حمل و نقل پس کرانه

به خصوص  )وري سوخت را دارند  ترين بهره که بيش مل و نقلح

 . استنيز نياز ( راه آهن

هاي داخلي و بنادر ويژه حمل و نقل در  آبراهه

وجه خاص هستند، به همين مسيرهاي کوتاه دريايي سزاوار ت

ها به بنادر  حل اي پژوهشي بايد امکان انتقال راهه دليل در طرح

هاي حمل و نقل  مچون پايانهه)وجهي ديگر هاي چند و هاب

 . ادرا مد نظر قرار د (ها وبنادر خشك ريلي، فرودگاه

                                                           
3 Green Port 
4  Port of Future 
5 European Commission 

http://www.greenport.com/news101/europe/preparing-for-the-port-of-the-future
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfz2dzZ0MgCFSemcgodjJIGyw&url=https://www.porttechnology.org/news/a_vision_of_the_port_of_the_future_100_years_after_the_birth_of_the_contain&psig=AFQjCNFcSiSK6rG62HEm_WylG6QBMeuzYQ&ust=1445418510103861
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ي وجهن، براي برخورداري از عمليات چندعالوه براي

پذير در داخل ترمينال و  بهينه، مقرون به صرفه و انعطاف

. تحقيق و پژوهش ضروري است انجام محوطه بندر نيز

بندر،  يان مقاماتسازي روابط م ، براي يکپارچههمچنين

هاي کشتيراني، ادارات گمرک،  اپراتورهاي ترمينال، شرکت

گيري در شرايط  ي و تسهيل فرآيند تصميمهاي امنيت بخش

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات پيشرفته  بحراني به سيستم

 . نياز است

آغاز خواهد  2101ز سال ا« بندر آينده»کار بر روي 

يورو به تحقيق، پژوهش و ميليون  11اي برابر با  بودجه. شد

البته اين بودجه . استوري در اين زمينه اختصاص يافته نوآ

و بخش زيرساختي ديگر با عناوين به د« بندر آينده»عالوه بر 

سازي  بهينه»و  0«پذيري در مقابل رويدادهاي جدي انعطاف»

. تعلق داردنيز  2«ها هاي حمل و نقل از جمله ترمينال زير ساخت

بخش هماهنگي و پشتيباني از طرح ميليون يورو نيز به  0حدود 

 . اختصاص يافته است« 2101بندر آينده »

 

هاي  اروپا معتقد است که هر يك از طرحکميسيون 

هاي نوآورانه در  ي انجام اقدامات پژوهشي و فعاليتپژوهشي برا

کرد و  ميليون يورو کمك بودجه درخواست خواهند 2تا  1حدود 

بيش از يك ميليون يورو نيز براي هماهنگي و پشتيباني الزم 

 شود که برنامه کاري کميسيون اروپا تا بيني مي پيش . خواهد بود

 . تصويب و منتشر خواهد شد 2102نيمه اکتبر 

 

                                                           
1 Resilience to extreme events 

  Optimization of transport infrastructure including 
terminals  

هاي  تجهيز ترمينال كانتينري الزارو كاردناس به جرثقيل

 پيشرفته 

 

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مرکز بررسي

ترين  ترين و پيشرفته ، سه دستگاه از بزرگ1نيجمنتکانتينر ماز 

دو دستگاه و  4(STS)هاي کانتينربر دريا به ساحل  جرثقيل

براي تاسيسات ريلي چندوجهي به شرکت  2جرثقيل ريلي

الزم به . تحويل داده شد 1ام ترمينالز در الزاروکاردناس.پي.اي

ام ترمينالز ساخت دومين بندر بزرگ .پي.ذکر است که شرکت اي

را به مرحله ( TEC2)کانتينري مکزيك در الزاروکاردناس 

 .نهايي رسانده است

اين ترمينال در پايتخت مکزيك و مراسم جشن توسعه 

مديرعامل اداره توسعه و مديريت  1باحضور فرناندو گمباروساس

و  9مدير اجرايي گروه مرسك 1مکزيك و نيلز اسمدگارد اندرسن

هاي بندري و حمل و نقل مکزيك  ساير اعضاي ارشد بخش

 .برگزار شد

ام ترمينالز در .پي.، مديرعامل اي01دي نيلسن.جي

ترمينال کانتينري »  :خاطرنشان ساخت حاشيه مراسم،

ترين ترمينال آمريکاي التين خواهد بود  الزاروکاردناس پيشرفته

                                                           
3  Container Management  
4 advanced Ship-to-Shore (STS) container cranes 
5 Lázaro Cárdenas 

 .باشد و در ايالت ميچوآکان واقع شده است از شهرهاي مکزيك مي  
7 Fernando Gamboa Rosas 
8 Nils Smedegaard Andersen 
9 Maersk Group 
10 J.D. Nielsen 

http://container-mag.com/2015/10/05/apm-terminals-lazaro-cardenas-mexico-receives-cranes/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ-T9aOw0cgCFcoKGgodmbgLsg&url=http://www.tuvie.com/future-headquarters-of-antwerp-port-authority-by-zaha-hadid-architects/&psig=AFQjCNGOVh8Z0QrkZwx7OkIBZ3K0NhaNJQ&ust=1445441713031417
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عنوان يك  و ما بسيار مفتخريم که در رشد مداوم مکزيك به

 . «شريك تجاري و هاب لجستيك جهاني مهم سهم داريم

سال آينده  1دولت مکزيك اعالم نموده که طي 

در عين حال، نيلز . ظرفيت بنادر خود را دو برابر خواهد ساخت

براي مشارکت در عمليات  APMTاندرسن نيز از تمايل 

توسعه بندر وراکروز و درنهايت ايجاد ارتباط ميان اقيانوس آرام و 

لي اين ارتباط از طريق ارتباطات ري. خبر داد 0گلف کاست

در  APMTچندوجهي در تاسيسات حمل و نقل چندوجهي 

که از نزديك شهر مکزيکوسيتي عبور  2کواتيتالن ايزکلي

 . کند، برقرار خواهد شد مي

ام ترمينالز يك قرارداد امتياز انحصاري .پي.شرکت اي

برداري از ترمينال  ساله براي طراحي، ساخت و بهره 12

ا نموده است که شامل امض( TEC2)کانتينري الزاروکاردناس 

 . باشد ميليون دالري مي 911گذاري  يك سرمايه

با قابليت  STSجرتقيل  1مرحله اول اين پروژه شامل 

متر بارانداز با قابليت پذيرش  121رديف کانتينر،  24دسترسي به 

ترين شناورها، يك گيت کامال خودکار و يك تاسيسات  بزرگ

 .باشد ريلي چندوجهي روي اسکله مي

ام ترمينالز به تازگي نسبت به .پي.رکت ايش

ابراز تمايل نموده  مکزيك نيزگذاري در بندر وراکروز  سرمايه

ميليارد  1/0اين بندر در حال حاضر به دنبال جذب سرمايه . است

همچنين، اين . ترمينال کانتينري خود است 2دالري جهت 

فهرست لويدز در « بهترين اپراتور بندر سال»شرکت جايزه 

وري، ايمني و نوآوري را از آن خود  هايي همچون بهره حوزه

 .نمود

مکزيك يکي از »  :نيلسن در خاتمه خاطرنشان ساخت

هاي مهم و اساسي استراتژي رشد و توسعه شبکه  بخش

APMT در آمريکاي التين و سراسر جهان است». 

 

                                                           
1 Gulf Coast 

 .استادو د مخيکو واقع شده است باشد و در ايالت از شهرهاي مکزيك مي 2

 اندازي سامانه رزرو آنالين كانتينر راه

 

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مرکز بررسي

 4المللي خدمات ترمينال کانتينر ، شرکت بين1مانيال بولتناز 

(ICTSI) ترين اپراتور بندر فيليپين است، سامانه رزرو  که بزرگ

المللي  را در ترمينال کانتينري بين 2(TABS)کانتينر  آنالين

 .اندازي نمود راه 1(MICT)مانيال 

فرم الکترونيکي براي رزرو کانتينر  اين سامانه يك پلت

المللي  المللي مانيال و ساير بنادر بين در ترمينال کانتينري بين

، کاهش ترافيك و TABSهدف اصلي از طراحي . مانيال است

( خصوص در ايام تعطيل به)انباشتگي کانتينرها  جلوگيري از

 .باشد مي

تر  يافته اين سامانه جديد متضمن جريان سازمان

کاالهاي کانتينري در داخل و خارج از ترمينال کانتينري 

المللي مانيال است و در عين حال اطالعات زمان واقعي  بين

 .نمايد درخصوص وضعيت کانتينرها را فراهم مي

کانتينر طي سه مرحله ساده و طي چند  فرآيند رزرو

کاربران بندر بايد پس از ورود به سيستم، . شود دقيقه انجام مي

در مرحله بعد بايد . اطالعات کانتينر خود را در سامانه ثبت نمايند

هاي زماني مورد نظر را جستجو کنند،  هاي موجود در بازه اسالت

ه مورد نظر براي الزم به ذکر است که کاربران براي رزرو محوط

در پايان، کاربران پس از . دقيقه وقت دارند 02هر کانتينر 

                                                           
3  Maritime Bulletin  
4 International Container Terminal Services, Inc. 
5 Terminal Appointment Booking System 
6 Manila International Container Terminal 

http://www.mb.com.ph/ictsi-rolls-out-online-container-booking-system/
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توانند درخواست خود را  بازنگري و نهايي کردن همه جزئيات مي

 . تاييد کنند

رساني را در همه سطوح تسهيل  ، خدمات0رزرو اسالت

برد، چراکه ترمينال  ها را از بين مي نمايد و صف کاميون مي

تواند جريان ورود و خروج  ستفاده از اين سيستم ميکانتينري با ا

ها، منع  مشکل تراکم در جادهها را کنترل کند، در نتيجه  کاميون

ها و ساير عوامل خارجي تاثيرگذار را از ميان  عبور و مرور کاميون

ها را براي  دارد و تراکنشهاي مربوط به کاميون برمي

 . نمايد ميسازي  واردکنندگان و صادرکنندگان شفاف

اندازي سامانه رزرو آنالين کانتينر،  دو روز پيش از راه

يك دوره آموزش دو  المللي خدمات ترمينال کانتينر شرکت بين

عالوه بر اين، در اوايل . روزه براي کاربران بندر برگزار نمود

طور آزمايشي  سپتامبر نيز نسخه غيررسمي اين سامانه به

 .از کاربران تست گرديد اندازي شد و توسط تعدادي راه

اين گزارش در ادامه خاطرنشان ساخت که باتوجه به 

نزديك بودن ايام کريسمس و احتمال افزايش ترافيك، اجراي 

بيني  به مديريت حجم غيرقابل پيش TABSسامانه 

. نمايد کنند، کمك مي هاي شهر تردد مي هايي که جاده کاميون

تالش مشترک  حاصل TABSالزم به ذکر است که سامانه 

 Stop-1ذينفعان زنجيره تامين فيليپين و شرکت 
Connections Pty باشد استراليا مي. 

 

، هدف آينده TEUميليون  51دستيابي به ظرفيت 

 بوسان

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي

توان مکاني را يافت که  ، به سختي ميپورت تکنولوژي نقل از

اين . بيش از بوسان براي ساخت بندر کانتينري مناسب باشد

بندر که در بخش جنوبي شبه جزيره کره واقع شده در ميانه راه 

و به هر دو مسير  واقع شدهچين و ژاپن  بيناقيانوس آرام و در 

                                                           
1 Slot 

به همين . غربي دسترسي دارد-جنوبي و شرقي-تجاري شمالي

رين  دليل، اين بندر از رشد چشمگيري برخوردار بوده و به بزرگت

آمار و  .هاب ترانسشيپمنت در شمال شرق آسيا تبديل شده است

 1/01اين سال بيش از دهد که در  نشان مي 2104ارقام سال 

 1/2معناي  جا شده که به از طريق اين بندر جابه TEUميليون 

 . باشد درصد رشد نسبت به سال قبل مي

 

حال همچون همه بنادر کانوني، اداره بندر بوسان نيز در 

زرگ است هاي بيش از پيش ب آماده شدن براي پذيرش مگاشيپ

. جهي در اين زمينه داردتو سابقه و قابل و هم اکنون نيز رکورد بي

وي مرسك .مرسك و سپس کشتي ام 2اي -اولين کشتي تريپل

با ظرفيت  4سي اسکار.اس.و بعد از آن کشتي ام 1کين مولر-مك

09224 TEU نوان بندر توقف خود انتخاب ع بوسان را به

 . اند نموده

ه شدن جهت پهلودهي به اداره بندر بوسان براي آماد

ساز ورود به بندر استفاده نموده که  شبيهها، از يك  اين مگاشيپ

هرگونه مساله ايمني يا ناوبري در رابطه با اين شناورهاي بزرگ 

اين مرکز اجازه ورود اين . دکن ميرا شناسايي نموده و حل 

سازي و تحليل يك سري از شرايط  ها را درصورت شبيه کشتي

 براي هموار نمودن راه براي پهلودهي به .صدور خواهد کرد

، پروژه اليروبي بوسان TEUهزار  22هايي تا ظرفيت  کشتي

به پايان  2101متر در دست اقدام است و تا سال  01تا عمق 

هاي فوق  به منظور تضمين ناوبري ايمن کشتي. خواهد رسيد

بزرگ در هنگام ورود و خروج از بندر، دولت مرکزي احتماال 

کوني مسکه يك تپه کوچك غير« TO»جزيره  حذفنسبت به 

                                                           
2 Port Technology  
3  McKinney Moller 
4 MSC Oscar 

https://www.porttechnology.org/technical_papers/20_million_teu_busans_2015_mega_goal/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3kyKnH0MgCFck4GgodBsMFzg&url=http://www.seanews.com.tr/news/147443/Busan-March-volumes-rise-1-9pc-1-63-million-TEU-7-2pc-up-on-February.html&psig=AFQjCNEDF3GE3tH7zKQTcC6cBkX4tuXMpA&ust=1445413550795557
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قبل از نهايي نمودن اين . در ورودي بندر است اقدام خواهد نمود

محيطي اين اقدام،  ، دولت کره جهت بررسي اثرات زيستتصميم

 . مطالعات مختلفي انجام خواهد داد

 

طور که شرايط الزم براي پذيرش  بندر بوسان همان

کثر منظور دستيابي به حدا نمايد، به تر را مهيا مي شناورهاي بزرگ

ترمينال وري، اقدامات الزم براي بهبود کارايي و اثربخشي  بهره

تاسيسات  9اين مساله در هر . دده و محوطه را نيز انجام مي

تر  بيش. جايي اين بندر به خوبي در جريان است هب جا

ندر جديد اتوماتيك هستند و هاي محوطه در اين ب جرثقيل

يکديگر در  کامال باهاي عملياتي اسکله، محوطه و گيت  سيستم

 RFIDهاي  هاي ترمينال، برچسب در همه گيت. ارتباطند

طور  شود و اطالعات به طور اتوماتيك خوانده مي هها ب کاميون

خودکارسازي . گردد ميمستقيم به سيستم عامل ترمينال ارسال 

دهد همه اپراتورهاي ترمينال بتوانند مکان  کامل اجازه مي

 ها مبادله کنند و اطالعات را در ترمينالبي تجهيزات خود را رديا

هاي لجستيکي، عملياتي و  اين روند با کاهش هزينه. نمايند

 . افزايد ني بر قدرت رقابتي بندر بوسان ميانسا

تري را نيز وارد  تر بار بيش هاي بزرگ مسلما کشتي

کنند و به همين دليل کارهاي عمراني براي افزايش تعداد  مي

انبارها و تاسيسات . پست ادامه دارد 21ست به پ 22اسکله ها از 

 01/4)انبارش اضافي نيز در حال ساخت هستند تا ظرفيت فعلي 

ميليون مترمربع افزايش  90/0را در حدود ( ميليون مترمربع

 . دهند

شود اين تاسيسات جديد مشکل تراکم  بيني مي پيش

را  دهد اهي در تعطيالت پايان هفته رخ ميفعلي بوسان را که گ

کننده نيست، اما بسياري از  اگرچه اين مساله فلج. کند حل مي

گيرد  ندري در ايام پايان هفته صورت ميهاي ب توقف

، (خصوص در رابطه با شناورهايي که عازم بنادر ژاپني هستند به)

پست اسکله  1با افزودن . يابد در اين ايام تراکم افزايش مي

تا حد زيادي حل  نيز جديد تا پايان دهه جاري، اين مشکل

 . خواهد شد

وري بندري بهينه  در نهايت بايد گفت دستيابي به بهره

، چراکه اين بندر سعي بر مزيت رقابتي بندر بوسان خواهد افزود

هاي بندري را کاهش دهد، قابليت اعتماد را افزايش  دارد هزينه

منظور  به. ت به مشتريان را تسهيل نمايددهد و ارايه خدما

تور ترمينال اپرا 9ي به اين هدف، اداره بندر بوسان همه دستياب

اين ارزيابي همه . نمايد وري ارزيابي مي خود را از لحاظ بهره

ازاي هر جرثقيل و ها به  وري ترمينال منظور بررسي بهره ساله به

اداره بندر بوسان به منظور ايجاد انگيزه . شود اسکله انجام مي

کند و  ر ترمينال جايزه اعطا مين اپراتوهرسال به کارآمدتري

هاي جايگزين، فرصت  حل کارها و راه جهت مطالعه بهترين راه

هاي کشورهاي ديگر را براي  ترين ترمينال بازديد از پيشرفته

عالوه براين، اداره بندر بوسان به . سازد اپراتور برتر مهيا مي

اوم سازي مد روز رساني و مدرن هاپراتورهاي ترمينال خود براي ب

 . کند جايي بار کمك مالي مي تجهيزات جابه

با توجه به الزامات حمل و نقل سبز که در همچنين، 

دستور کار بسياري از شرکت هاي کشتيراني وجود دارد، بوسان 

سيا بود که شاخص زيست محيطي اولين بندر شمال شرق آ

ه بندر بوسان در حال حاضر ادار. را به اجرا در آورد ها کشتي

يادي خود را برقي نموده است که تا حد ز RTGهاي  جرثقيل

عالوه براين، در بسياري . نمايد به کاهش انتشار کرين کمك مي

هاي روشنايي و  انبار محوطه اين بندر از سيستم از تاسيسات

هاي  براي مثال، سيستم)دار محيط زيست گرمايش دوست

 . استفاده شده است( خورشيدي

اخيرا شورايي را به نام  بوسانبندر از سوي ديگر، 

اسيس نموده است که بندر، شوراي کنترل ايمني بوسان ت

اين . دده وشش ميهاي مربوطه را پ ها و ساير سازمان ترمينال

هاي ايمني مشترک براساس يك  شورا مسووليت انجام کنترل

و  چهارچوب سيستماتيك را برعهده دارد که به کاهش ريسك

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOxob3H0MgCFUY9GgodH7oOVA&url=http://worldmaritimenews.com/archives/162559/busan-port-keeps-pace-with-booming-cruise-demand/&psig=AFQjCNEDF3GE3tH7zKQTcC6cBkX4tuXMpA&ust=1445413550795557
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هدف اداره بندر بوسان . کند ي کمك ميکنترل همه مسايل ايمن

 .به صفر رساندن حوادث است

انتينري جهان آسيا همچنان در تجارت ککه  از آنجايي

ننده جهان کنمايد و چين پيشروترين توليد نقش بسزايي ايفا مي

نام و مالري حال ظهور همچون ويتاست و ساير کشورهاي در

رشد و ترقي را  طي  هاي هاي کانتينري پله نيز در زمينه محموله

بسياري از بنادر آسيايي از جمله بندر بوسان براي  کنند، مي

هاي  گذاري روي زيرساخت رشد به سرمايهپاسخگويي به اين 

 . دهند خود ادامه مي

 TEUميليون  1/01از دهد که  آمار و ارقام نشان مي

جا شد، بيش از  از طريق بندربوسان جابه 2104ر سال باري که د

ها  ي بوده و مقصد مابقي محمولهها ترانسشيپ از محمولهنيمي 

هاي  ه حجم محمولهاين اولين سالي بود ک. خود کشور کره بود

رود که  انتظار مي. ر داخلي آن پيشي گرفتکره از با يترانسشيپ

پي بوسان باز هم ترانسشيهاي  محمولهحجم  2102درسال 

کنندگان آسيا هاي اقتصادي و توليد افزايش يابد، چراکه نظام

حال حاضر  راز سوي ديگر، د. همچنان درحال توسعه هستند

اقتصاد داخلي کره با رکود مواجه است و به همين دليل تصور 

گفته . رشد چنداني داشته باشد شود که بار محلي اين کشور نمي

هاي ترانسشيپي، توان عملياتي اين  شود که رشد محموله مي

 . خواهد رساند TEUميليون  21ه ب 2102بندر را تا پايان سال 

هاي هاي کانتينربر و تشکيل اتحاد افزايش اندازه کشتي

که  از آنجايي. کمك کرده است به رشد بندر بوساننيز جهاني 

و از  دهد ميهاي دنيا پهلو ترين شناور تواند به بزرگ اين بندر مي

باشد به يکي از  قعيت مکاني خوبي نيز برخوردار ميمو

. برتر در منطقه شمال شرق آسيا تبديل شده است هاي انتخاب

تر نياز به شناورهاي فيدر  البته استفاده از شناورهاي بزرگ

. ي را افزايش داده استدهي به بنادر محل وچکتر جهت سرويسک

که اپراتورها از مزايا و منافع بنادر مدرن  از سوي ديگر، از آنجايي

اند،  خوردارند آگاه شدهافي و مناسب برو کارآمدي که از اتصال ک

 . ها در بندر بوسان افزايش يافته است ميزان پهلوگيري

 

 خواهرخواندگي شارجه و بندر كاناورال 

 

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مرکز بررسي

، از انعقاد قرارداد 2، اداره بنادر و مشتريان شارجه0تينر گلفاز 

در ايالت فلوريداي آمريکا  1خواهرخوانندگي با اداره بندر کاناورال

به موجب اين قرارداد، به موجب اين قرارداد، اين دو . خبر داد

شوند و روابط مشترک خود در زمينه  بندر خواهر خوانده مي

المللي و لجستيك را توسعه  توسعه منابع اقتصادي، تجارت بين

 .خواهند داد

به  نامه اي اعالم نمود که اين توافق اين اداره در بيانيه

. هاي همکاري ميان دو بندر کمك خواهد کرد کشف فرصت

هاي خصوصي فعال در  خواهرخواندگي اين دو بندر به شرکت

گذاري  هاي تجاري و سرمايه محوطه بندر نيز در زمينه همکاري

مقامات اين دو بندر اظهار داشتند که هدف  .کمك خواهد کرد

اري، فرهنگي و ها تبادل دانش و اطالعات و توسعه روابط تج آن

 .تکنولوژيکي جهت دستيابي به پيشرفت متقابل است

تينر انجام  مراسم امضاي اين قرارداد به ميزباني گلف

شد، چراکه اين شرکت در هر دوي اين بنادر اپراتور اصلي 

گلف تينر کار خود در شارجه را از سال . ترمينال کانتينر است

اين . رس آغاز کردبا اولين ترمينال کانتينري خليج فا 0911

شرکت در بهبود روابط متقابل ميان دو بندر، مشتريان مختلف و 

در نقش بسزايي ايفا خواهد هاي خصوصي فعال در اين بنا شرکت

الزم به يادآوري است که روابط تجاري متقابل ميان . نمود

درصد  11بيش از  2104شارجه و اياالت متحده عربي از سال 

 .ميليون دالر خواهد رسيد 24 رشد نموده و به بيش از

                                                           
1 Gulftainer 
2 Department of Seaports and Customers in Sharjah 
3 Canaveral Port Authority of Florida 

http://www.gulftainer.com/press-release/sharjah-and-canaveral-ports-authorities-sign-groundbreaking-sister-ports-cooperation-agreement/
http://www.gulftainer.com/wp-content/uploads/2015/10/spa_cpa_2.jpg
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 توان عمليات كانتينري در آفريقا

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مرکز بررسي

، توان عمليات کانتينري کشورهاي آفريقايي 0توسکار لويدزاز 

به تصوير کشيده  TEUرا برحسب  2101مختلف در سال 

 .است

و کشتيراني  2توسکار لويدز که يك کارگزار بارفرابري

ترين  دهد بيش است اينفوگرافيکي را منتشر نموده که نشان مي

 . حجم کانتينر به مصر، مراکش و پورت سعيد تعلق دارد

 

                                                           
1 Tuscor Lloyds  
2  Freight Forwarder 

ترافيك  2101رش توسکار لويدز، در سال برطبق گزا

 2/4و  0/1کانتينري در پورت سعيد و آفريقاي جنوبي به ترتيب 

 .رسيد TEUميليون 

ساحل غربي آفريقا نيز درحال حاضر هم از لحاظ مالي و 

هم از نظر ظرفيت شاهد رشد و توسعه عظيم و قابل توجهي 

بنادر غربي ميليون دالر روي  99است، چنانکه تاکنون درحدود 

 TEUميليون  2/1بيش از  2109گذاري شده و تا سال  سرمايه

 .بر ظرفيت اين بنادر افزوده خواهد شد

 

  

http://www.tuscorlloyds.com/category/industry-news/
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 ترين بندر كانتينري جهان  پرترافيك ،شانگهاي

 

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مرکز بررسي

هاي  بندي ، برطبق جديدترين رتبه0پورت فاينانس اينترنشنالاز 

ترين بندر  ، بندر شانگهاي همچنان پرترافيك2مجله بازرگاني

که گوي رقابت را  2101از سال اين بندر . کانتينري جهان است

ترين بندر کانتينري جهان  از سنگاپور ربود، همواره پرترافيك

رغم  دهد که علي ها و آمار جديد نيز نشان مي گزارش. بوده است

فشارهاي شديد اقتصادي و کند شدن روند رشد و شکوفايي 

داخلي چين، هنوز هم ترافيك کانتينري اين کشور افزايش 

 .چشمگيري دارد

، ويراستار بخش تحقيقات در مجله 1مارشا ساليسبوري

از لحاظ حجم و تراکم توليد »: خاطرنشان ساخت –بازرگاني 

تواند يك شاخص  کاالي مصرفي، سرزمين اصلي چين مي

توان عمليات کانتينري بنادر بزرگ واقع در  .«پيشرو باشد

ميليون  1/010سرزمين اصلي چين و هنگ کنگ در مجموع 

TEU  21درصد از توان عملياتي  9/41بوده است که برابر با 

 21توان عملياتي اين . بندر برتر در گزارش مجله بازرگاني است

 . باشد مي TEUميليون  2/444بندر برتر در مجموع

بندر برتر  01بندر از  9»: ساليسبوري در ادامه افزود

بندر از  21همچنين، آسيا داراي . جهان در آسيا واقع شده است

 21درصد از نرخ رشد  9/4طورکلي،  به. بندر برتر جهان است 21

 .«بندر برتر آسيايي مربوط است 21بندر برتر جهان به اين 

                                                           
1 Port Finance Internaional 
2 Journal of Commerce  
3 Marsha Salisbury 

درصد از  2/10بنا به گزارش مجله بازرگاني، حدود 

بندر برتر آسيايي  21بندر برتر جهان به  21ترافيك کانتينري 

 .استTEU ميليون  2/101تعلق دارد و برابر با 

هرچند شواهد حاکي از آن است که تضعيف موقعيت 

اقتصاد کالن چين و سقوط بازار سهام اين کشور بر رشد بخش 

بندر  02باشد، تاجايي که متوسط رشد  بندري نيز تاثيرگذار مي

 0/4بزرگ واقع در سرزمين اصلي چين و هنگ کنگ فقط 

 . تر است مدرصد از متوسط رشد آسيا ک 0درصد بوده که تقريبا 

تر در  ساير بنادر کانتينري بزرگ جهان نيز بيش

علي در  براي مثال، بندر جبل. اند خاورميانه و اروپا واقع شده

در  TEUميليون  1/02امارات متحده عربي با توان عملياتي 

رتبه نهم جهان و بندر روتردام در هلند با توان  2104سال 

ن را از آن خود جها 00رتبه  TEUميليون  1/02عملياتي 

 2اياالت متحده آمريکا نيز با برخورداري از تنها . نموده است

بندر برتر جهان، توان عمليات کانتينري  21بندر در فهرست 

توان . جهان را به ميزان قابل توجهي تحت تاثير قرار داده است

ميليون  1/21در مجموع  2104بندر در سال  2عملياتي اين 

TEU هم از بندر سنگاپور که رتبه دوم  بوده است که باز

 . تر بوده است فهرست جهاني را دارد، کم

 

 گذاري در بنادر  بهبود بازار تقاضا با سرمايه

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مرکز بررسي

، افزايش روزافزون تقاضا براي 4سوپالي چين بريناز 

« گذاري عظيم سرمايه»هاي کانتينري باعث ايجاد  محموله

تر  به ظرفيت بيش اپراتورهاي ترمينال و بندر جهت دستيابي

 .خواهد شد

بر اساس آمار و ارقامي که در بخشي از گزارش ساالنه 

هاي کانتينري جهان منتشر شده است، نرخ   اپراتورهاي ترمينال

                                                           
4  Supply Chain Brain   

http://portfinanceinternational.com/features/item/2289-shanghai-remains-in-top-spot-for-container-volumes
http://www.supplychainbrain.com/content/logisticstransportation/ocean-transportation/single-article-page/article/container-port-growth-prompts-terminal-operators-to-invest-in-additional-capacity/
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طور  به 2109رشد ساالنه تقاضا در بنادر کانتينري جهان تا سال 

 . بيني شده است درصد پيش 2/4متوسط 

وسسه مشاوران گر ارشد م ، تحليل0نيل ديويدسون

امروزه به دليل استفاده از »: ، خاطرنشان ساخت2ژوري

هاي کانتينربر بسيار بزرگ و ايجاد اتحادهاي کشتيراني  کشتي

هاي  هاي کانتينري جهان با چالش تر، صنعت ترمينال بزرگ

اين دو عامل باعث افزايش تقاضا براي . اي مواجه است سابقه بي

هاي عملياتي و  ها و ايجاد هزينه لسازي در بنادر و ترمينا ظرفيت

 .  «اي شده است مخارج سرمايه

 

شواهد حاکي از آن است که آسيا همچنان منبع اصلي 

درصد از رشد تقاضاي جهان را به خود  11رشد بوده و حدود 

 2109شود تا سال  بيني مي درمجموع، پيش. اختصاص داده است

واهد رسيد که خ TEUميليون  121ترافيك کانتينري جهان به 

افزايش نسبت به سال جاري  TEUميليون  011نشان دهنده 

 .است

شرکت »: ديويدسون در ادامه سخنان خود افزود

هاي جديد  از لحاظ تعداد پروژه 4ورلد پي و دي 1ترمينالز. ام.پي.اي

ترين افزايش  در زمينه خطوط لوله بسيار فعال هستند، اما بيش

خصوص در  به) 2ترنشنالاين  اياس ظرفيت به شرکت پي

 CMAخطوط کشتيراني هاچيسون، . شود مربوط مي( سنگاپور

CGA ،TIL  وICTSI هاي قابل توجهي براي  نيز برنامه

                                                           
1 Neil Davidson 
2 Drewry 
3 APM Terminals 
4 DP World 
5 PSA International 

الزم به ذکر است که . هاي خود دارند افزايش ظرفيت ترمينال

درصدي ظرفيت  41موجب افزايش  ICTSIهاي توسعه  طرح

 .  «در شبکه اين شرکت خواهد شد

ل حاضر بازارهاي نوظهور يکي از منابع اصلي رشد در حا

که تا چند سال پيش اين بازارها  و تحوالت سبز هستند، درحالي

هاي سخت  گذاري از اقليم از لحاظ کسب و کار و سرمايه

هاي صورت  بيني رغم پيش علي. شدند اقتصادي محسوب مي

د، گذاري ثابت باقي بمان رود که رشد سرمايه گرفته، انتظار مي

رسد صاحبان خطوط کشتيراني  الخصوص که به نظر مي علي

 .نمايند ها به نقدينگي تالش بسياري مي براي تبديل دارايي

حداکثر درآمد »: ديويدسون در پايان خاطرنشان ساخت

قبل از کسر بهره، ماليات و استهالک براي اپراتورهاي ترمينال 

از . درصد خواهد بود 42تا  21المللي در حدود  جهاني و بين

هاي قبل نيز  که با سال 2104هاي مالي سال  طرفي گزارش

بليت دهنده ثبات و قا همخواني زيادي داشته است، نشان

 . «اطمينان اپراتورهاي ترمينال است

 

عنوان سومين  انتخاب ترمينال كانتينري بندر خليفه به

 الرشد جهان  بندر سريع

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسي 

 1(KPCT)، ترمينال کانتينري بندر خليفه 1ياهو مکتوبنقل از 

برداري  که توسط شرکت ابوظبي ترمينالز مديريت و بهره

                                                           
6 Yahoo Maktoob 
7 Khalifa Port Container Terminal 

https://en-maktoob.news.yahoo.com/khalifa-port-named-third-fastest-growing-port-worldwide-051221419.html
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الرشدترين بنادر کانتينري جهان شناخته  شود، يکي از سريع مي

 .شده است

بندي بنادر کانتينري جهان، از ميان  در فهرست رتبه

الرشد ، ترمينال کانتينري بندر خليفه با  کانتينري سريعبندر  021

، رتبه سوم جهان 2104درصد رش احجام کانتينري در سال  21

 2112اين فهرست از سال . و اول خاورميانه را کسب نمود

شود و بندر خليفه نيز از سال  تهيه مي 0توسط مجله مديريت

ان به اين الرشد برتر جه گذشته با پيوستن به ده بندر سريع

دهنده  دستيابي به اين موفقيت نشان. فهرست اضافه شده است

 . موقعيت استراتژيك ابوظبي در حوزه کشتيراني جهاني است

توسعه قابل توجه صنايع ابوظبي و نقش قابل توجه آن 

اي و همچنين افزايش مداوم تعداد  در ترانسشيپمنت منطقه

در خليفه مراجعه خطوط کشتيراني که به ترمينال کانتينري بن

 .کنند از علل اصلي رشد سريع شرکت ابوظبي ترمينالز است مي

شايان ذکر است که توان عمليات کانتينري بندر خليفه 

درصد افزايش  40درحدود  2102در هفت ماهه نخست سال 

دهنده دستيابي به نرخ رشد تجارت جهاني  يافته است که نشان

ظرف مدت سه سالي که . شدبا هاي اخير مي مورد انتظار در سال

باشد، اپراتور اين ترمينال با  برداري مي بندر خليفه تحت بهره

ها و کاهش  کاهش مدت زمان بازگشت شناورها و کاميون

هاي لجستيك به نفع کاربران بندر، موقعيت رقابتي خود را  هزينه

 .تثبيت نموده است

، مديرعامل شرکت ابوظبي ترمينالز 2مارتين ون دلينده

ما از راي اعتماد »: بندي اظهار داشت در رابطه با اين رتبه

بسيار ( مشتريان تجاري و خطوط کشتيراني)مشتريان خود 

الرشدترين بنادر  عنوان يکي از سريع اين راي ما را به. خرسنديم

فلسفه کاري شرکت ما . شناسد کانتينري جهان به رسميت مي

ها در  کمك به آن و همواره ارايه بهترين خدمات به مشتريان

دسترسي به در هاي زنجيره تامين و تسهيل  کاهش هزينه

 .«المللي خواهد بود بازارهاي بين

                                                           
1 Journal of Commerce 
2 Martijn van de Linde 

 ام ترمينالز پي به اي« اپراتور بندر برتر»اعطاي جايزه 

 

ها و مطالعات راهبردي و به نقل  به گزارش مرکز بررسي

، در مراسم ساالنه اعطاي جوايز جهاني 1ام ترمينالز.پي.اياز 

را براي دومين  4«اپراتور بندر برتر سال»فهرست لويدز، جايزه 

 . طا شدام ترمينالز اع.پي.بار به شرکت اي

اپراتور بندر »ام ترمينالز موفق شد جايزه .پي.شرکت اي

را در زمينه ايجاد  2102سال  2لويدز ليست« برتر سال

وري،  هايي همچون بهره استانداردهاي صنعتي جديد در حوزه

گذاري در بازارهاي محروم، بنادر چندوجهي، ايمني،  سرمايه

 .هاي داخلي و نوآوري را کسب نمايد سرويس

ام ترمينالز، اظهار .پي.، مديرعامل شرکت اي1م فجفرکي

هزار  21ما به عملکرد خود به عنوان يك تيم جهاني »: داشت

 .«کنيم و از قضاوت داوران سپاسگذاريم نفري افتخار مي

هاي کانتينربر جهان و وابستگي  با تغيير و تحول کشتي

به باال،  TEUهزار  01تر به شناورهاي با ظرفيت  بيش

. هايي مواجه شد ها با چالش برداري از بنادر و ترمينال بهره

ها و لزوم  وري ترمينال تقاضاي روز افزون براي افزايش بهره

جايي حجم زياد  آگاهي از ريسك بروز حادثه در هنگام جابه

 .ها هستند کانتينرها در هر پهلوگيري، از جمله اين چالش

نيمه  در 1در پژوهش انجام شده توسط مجله بازرگاني

تاسيسات کانتينري مورد از سيزده مشخص شد  2104اول سال 

                                                           
3 APM Terminals 
4 Port Operator Award 
5 2015 Lloyd’s List Global Awards 
6 Kim Fejfer 
7 Journal of Commerce 

http://www.apmterminals.com/en/news/press-releases/2014/12/apm-terminals-wins-2015-award-loyds-list
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هاي  ورترين ترمينال در زمره بهره ترمينالز.ام.پي.ايشبکه جهاني 

وري اين تاسيسات براساس تعداد  بهره. دارندجهان قرار 

براي يك شناور  0(MPH)ها در يك ساعت  جايي جرثقيل جابه

با  ترمينالز.ام.پي.ايشرکت  2برآورد شد و ترمينال يوکوهاماي

011 MPH ورترين ترمينال جهان شناخته شد بهره. 

 012هاي اروپايي نيز بندر روتردام با  در ميان ترمينال

MPH عالوه بر . ورترين ترمينال را از آن خود نمود لقب بهره

گذاري در  ام ترمينالز نسبت به سرمايه.پي.اين، شرکت اي

هاي مدرن محرومند و  رساختبازارهاي نوظهوري که از زي

وري قرار  تر تحت تاثير استانداردهاي ايمني و بهره بيش

، اين شرکت 2104در ماه مي . گيرند نيز اقدام نموده است مي

برداري،  ساله براي بهره 21يك قرارداد امتياز انحصاري 

 .امضا نمود (واقع در آنگوال) 1محافظت و توسعه بندر ناميبه

نامه  ، اين شرکت توافق2102وئن همچنين، در ماه ژ

. را با دولت غنا امضا نمود 4ميليارد دالري توسعه بندر تما 2/0

ها و مسيرهاي دسترسي جديد  نامه شامل ساخت جاده اين توافق

: گيري نمود آقاي فجفر در پايان نتيجه. باشد به بندر تما مي

وري  و  پيشرو بودن در نوآوري، ايمني، بهره APMTبراي »

 . «گذاري جديد، هدف يا دستاورد جديدي نيست سرمايه

 

 ژوشان _ادغام رسمي بنادر نينگبو

و مطالعات رهبردي و به نقل ها  به گزارش مرکز بررسي

آخرين اقدام خود براي اصالح ، پکن در 2مجله بازرگانياز 

و شرکت  1هاي بزرگ دولتي، سرانجام شرکت بندر نينگبو شرکت

طور رسمي ادغام نمود، هرچند اين بنادر  را به 1بندر ژوشان

 . شوند ها است که يك نهاد واحد محسوب مي مدت

                                                           
1 crane moves per hour 
2 APMT Yokohama 
3 Port of Namibe 
4 Tema Port 
5 Journal of Commerce 
6 Ningbo Port Co. 
7 Zhoushan Port Co. 

 

ه تحت مديريت گرو ها شرکت اکنون، هر دوي اين هم

 ژوشان-گروه بندري نينگبو. اند ژوشان قرار گرفته_بندري نينگبو

و ژوشان در کميسيون دولتي  تحت مالکيت مشترک نينگبو

. دقرار دار SASAC)1)مديريت و نظارت بر دارايي چين 

يك نهاد کميسيون دولتي مديريت و نظارت بر دارايي چين 

جام اصالحات در کامال قدرتمند است که مسووليت ان

. ه يافته را برعهده داردکم توسع هاي دولتي ناکارآمد و شرکت

شود اين کميسيون در مداکرات مربوط به ادغام شرکت  گفته مي

 .نيز نقش بسزايي دارد 01و شرکت کشتيراني چين 9کوسکو

در حال حاضر خريد و فروش سهام گروه بندري نينگبو  

در بازار سهام شانگهاي متوقف شده است تا از هرگونه خريد و 

خصوص در چين که سرمايه  فروش اشتباهي جلوگيري شود، به

وحشت زده  گذاران هنوز از آشفتگي اخير بازار سهام عصباني و

 . هستند

ازي وضعيت مانورهاي مالي و بازس در کل، به غير از

ژوشان تغيير چنداني نخواهد کرد، _سهام، گروه بندري نينگبو

اين دو بندر عمال يك نهاد واحد محسوب  2111چرا که از سال 

تا جايي که شود،  ها با هم محاسبه مي شده و توان عملياتي آن

ژوشان  به پنجمين بندر کانتينري پر ترافيك جهان _بندر نينگبو

ترين بندر  در از لحاظ تناژ بار، پر ترافيكاين بن. تبديل شده است

. جا نمود ميليون تن بار جابه 111سال گذشته  جهان است و در

ژوشان سومين بندر پرترافيك چين -بندر نينگبوعالوه بر اين، 

 TEUميليون  04بيش از  2102است و تا پايان آگوست سال 

                                                           
8 State-owned Assets Supervision and 
Administration Commission 
9 Cosco 
10 China Shipping Company 

http://www.joc.com/port-news/ningbo-zhoushan-officially-merged-one-port_20150930.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ2A_eDS0MgCFQu1FAodnp0OAg&url=https://www.pinterest.com/pin/511862313869015077/&psig=AFQjCNHp0VKh_EOO94NEjnZdmAKc2TW-XQ&ust=1445416627559589
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وان ت. درصد رشد ساليانه است 1دهنده  جا نمود که نشان جابه

 ميليون 2/09برابر با  2104عملياتي کلي اين بندر در سال 
TEU بود. 

 

، توان 2102اين بندر در نظر دارد  تا پايان سال 

هرچند که حجم . برساند TEUميليون  22اتي خود را به عملي

از درصد بوده و  1فقط توان عملياتي آن تا پايان آگوست  رشد

کود مواجه است، احتمال با رچين در بخش صادرات که  آنجايي

 .نتواند به هدف خود برسدژوشان -نينگبودارد بندر 

يي که از طريق اين تر کانتينرها بيش، 2102در سال 

 1در  .هستندبه بندر نينگبو مربوط  اند جا شده گروه بندري جابه

هاي کانتينري  درصد از حجم محموله 1ل سال تنها ماهه او

دهد  مي  جا شد، هرچند که اين رقم نشان به توسط بندر ژوشان جا

 2104توان عملياتي ژوشان نسبت به مدت زمان مشابه در سال 

براي بندر  2102در کل، سال . افزايش يافته است  1/4حدود 

ن بندر در ماه اوج رونق اي. نينگبو تاکنون سال خوبي بوده است

درصد  22در اين ماه، توان عملياتي بندر نينگبو حدود . فوريه بود

سپس در ماه آوريل، توان . نسبت به سال قبل افزايش يافت

 .درصد ديگر نيز افزايش يافت 02عملياتي اين بندر 

وري بندري مجله بازرگاني،  بندي بهره در فهرست رده

وري در جايگاه هشتم و از لحاظ  نينگبو از لحاظ بهره

 TEUهزار  1هايي با ظرفيت بيش از  دهي به کشتي سرويس

دوم نينگبو  يترمينال کانتينر. در جايگاه هفتم قرار گرفت

ز آن خود رتبه پنجم آسيا و ششم جهان را ا ،وري از لحاظ بهره

 . نمود

                                                           
1 Ningbo Beilun Second Container Terminal 

طور که آمار مربوط به توان عملياتي  با اين وجود، همان

کند بوده  2102دهد، رشد اقتصادي چين در سال  نشان مي

بندر برتر چين  21، توان عملياتي 2102تا پايان آگوست . است

بوده است، اما به نظر  TEUميليون  021هم رفته   روي

اهش حجم تقاضا در بخش صادرات، نرخ رشد سد با کر مي

. کاهش يافته استنيز تر بنادر مهم چين  بيش
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 «بـــخـــش تــحـلـيــلـــي»

 «گذاري خارجي در ايران رونق مجدد سرمايه»تحليل منتخب درخصوص خبر 

فكري و معنوي به الزم به ذكر است كه دیدگاه نویسندگان لزوما نظر ماهنامه نبوده و مسئوليت حفظ حقوق مالكيت 

 .باشد عهده مولفان مي

از عدم تصویب برجام ... گذاران و  هاي كشتيراني، صاحبان كاال، سرمایه با توجه به رفع نگراني شركت»: پرسش

تري برخوردار خواهند  هایي از صنعت حمل و نقل دریایي كشور از رونق بيش در سناي آمریكا، به نظر شما چه بخش

 .«زارشات و آمار، تحليل خود را در این خصوص ارایه فرمایيدبا استناد به گ. شد

 1سهيل رادفر: نگارنده

 مقدمه

داخلي  هاي گذاري سرمايهصنايع دريايي و بندري براي 

ان پساتحريم و خارجي از جذابيت زيادي برخوردار است و در دور

برخي از فعاالن  .مناسبي استفاده شود نحو بايد از اين فرصت به

عنوان تيغ دو لبه ياد  بهگذاري خارجي  اقتصادي از سرمايه

چرا که اگر اين موضوع درست مديريت نشود، تبعات  ؛کنند مي

و عمال مديريت صحيح صنايع دريايي ا. ناپذيري دارد جبران

تواند درهاي تجارت  مي نقشه راه در دوران پساتحريم داشتن

 .را به روي بازار ايران بازگشايي کند جهاني

هايي که خارج از شوراي  ترين تحريم برخي از مهم

 :اند شده امنيت وضع

 (آمريکا)تحريم صادرات بنزين  .0
هايي که با ايران مبادله تجاري داشته  تحريم شرکت  .2

 (آمريکا)باشند 
بانك، کشتيراني جمهوري اسالمي  تحريم پست .1

نفتي و انرژي دولتي در اي،  هاي بيمه ايران، شرکت

 (آمريکا)ايران 
                                                           

 ييهاي دريا دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي سواحل، بنادر و سازه  

اتحاديه )تحريم کشتيراني جمهوري اسالمي ايران  .4

 (اروپا و کانادا
المللي به  هاي مختلف کشتيراني بين تحريم شرکت .2

 (اتحاديه اروپا و آمريکا)علت ارتباط با ايران 
 (آمريکا)هواپيمايي ايران اير   تحريم شرکت .1
د مرتبط با موسسه، شرکت و افرا 011بيش از  .1

 (اتحاديه اروپا)اي  هاي هسته فعاليت
 (آمريکا)تحريم بانك مرکزي  .1
 (اتحاديه اروپا)تحريم خريد نفت از ايران  .9

ها و مؤسسات  کش، کشتي تحريم شرکت ملي نفت .01

 (تحريم آمريکا)وابسته به اين شرکت 

ترين بازارهاي ايران در شرايط  در ادامه به مهم

 .پساتحريم اشاره خواهد شد

 جهانكشتيراني معتبر ورود خطوط 

توان به  ها، مي ترين تبعات لغو تحريم از مهم

ادر بنتردد مستقيم خطوط معتبر کشتيراني جهان به  ازسرگيري

تيراني خط کش 20ها  عنوان مثال پيش از تحريم به. اشاره کرد

تردد  در اين بندر،. اند داشتهتردد  شهيد رجايي بندر الينر به

اي بزرگ به کشور فاصله دستيابي به کاالها را مستقيم الينره

کاال را  شده تمامهزينه  ،و تبادل مستقيم محموله روز 1به ميزان 
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با خروج بندر . دهد کاهش ميدالر در هر تن  011تا  41بين 

ورود خطوط  يراه برا ها تحريماز فهرست  ييرجا يدشه

 ينا .است هموارشده PILو  يون ها ويژه به يخارج يرانيکشت

 يسموجب بازگشت دوباره بندرعباس به سرو ينموضوع همچن

ميليون تن  021، 91در سال  .شد يانهخاورم - ينمشترک چ

سازي تا  که ظرفيت کاالي نفتي و غيرنفتي تخليه و بارگيري شد

 .ميليون در بنادر در حال انجام است 011

 كشتيراني ایران صنعت

با  اني ايرانه خطوط کشتيرسفانأها مت به دليل تحريم

 رفته رفته اي بر اساس توافق هسته. هايي مواجه شدند محدوديت

فضاي جديد براي کشتيراني جمهوري  ها تحريمبا حذف 

در حال حاضر شرکت کشتيراني  .گيرد شکل مي 0اسالمي ايران

، با لغو مطابق برنامهدنيا قرار دارد که  20ايران در رتبه 

 شرکت برتر 01نيز به يکي از سال آينده  2در پايان  ها، تحريم

با رفع از سوي ديگر،  .کشتيراني دنيا تبديل خواهيم شد

اين صنعت افزاري  و نرم افزاري سختهاي  سيستم ،ها تحريم

کشور . بروز رساني خواهند شد دقيقاً منطبق با شرايط روز دنيا

ن دريايي ترين ناوگا ميليون تن بزرگ 0252ايران با ظرفيت 

 .توان شاهد رونق در اين زمينه بود دنياست که پس از تحريم مي

هاي  ونقل ترکيبي يکي ديگر از اولويت گسترش حمل

و نياز  CIS 2 با توجه به شرايط جديد؛ کاري در کشتيراني است

شديد کشورهاي اين منطقه به درياهاي آزاد از طريق ايران 

بر اين  .واهد داشتخگسترش نياز به ونقل ترکيبي را  حمل

ترکمنستان   ميانه مانند قزاقستان، ياساس مسير کشورهاي آسيا

 تواند مي رس و درياي عمانفا به درياي آزاد از طريق خليج... و

اين مسئله يك مزيت گسترده براي بنادر ايران  .،شودفراهم 

و  که از خطوط کشتيراني گسترده چرا ؛شود محسوب مي

 .باشد ميهاي خوب ريلي برخوردار  ساختزير

توسعه سيستم  هاي کشتيراني ي ديگر از اولويتکي

با توجه به . باشد مي( ها رساني به کشتي سوخت)بانکرينگ 

                                                           
1 IRISL 

 المنافع مشترکجامعه کشورهاي مستقل   2

توان با ايجاد مخازن در مناطق  هاي موجود در کشور، مي ظرفيت

 .خوبي برخوردار شد مختلف دنيا، از اين تجارت به

هاي حمل و پايين آمدن  يهبا کاهش شديد نرخ کرا

ديگر باال رفتن قيمت سوخت، حاشيه سود  درآمدها و از سوي

شدت تحت تأثير منفي قرار گرفته  هاي کشتيراني به شرکت

آنجائي که سهم نفت در بودجه عمومي دولت هنوز  از. است

دهد بنابراين، کاهش  توجهي را به خود اختصاص مي بـخش قابل

ش تجارت و به تبع آن کاهش تردد درآمدهاي نفتي موجب کاه

هاي  کشتي در بنادر کشور و در نتيجه کاهش درآمد شرکت

اين مشکالت  .کشتيراني، فعاالن و ذينفعان در بنادر خواهد شد

شده کاال در  نقل بر قيمت تمام و موجب شده که هزينه حمل

 .ايران به حدود دو برابر ميانگين جهاني برسد

هاي ايراني اجازه  تيکه کش ها باعث شده تحريم

پهلوگيري با پرچم پرافتخار جمهوري اسالمي در بنادر ديگر 

کشورها را نداشته به همين خاطر کشتيراني جمهوري اسالم 

هاي خود  مجبور به تغيير نام پرچم شناورها کرده و کشتي ايران

دليل . را در کشورهاي ديگر همچون مالت ثبت نموده است 

هاي اضافي تحميل  ها و هزينه از مالياتاصلي اين موضوع فرار 

گيرانه در  به کشتي است و همچنين بعضي از مقررات سخت

خصوص اشتغال خدمه کشتي حامل پرچم است که بعضي از 

کنند و کشورهاي مذکور عمالً  کشورها از جمله ايران وضع مي

چنين مقرراتي ندارند به همين خاطر اکثر مالکين شناورها راغب 

ي خود را در اين کشور ثبت کنند و اين کشورها هستند کشت

ها پرچم  نيز با کاهش ماليات همچون مالت و پاناما و قبرس

 .آورند المللي به اهتزاز درمي هاي بين کشور خود را در تمام آبراه

ونقل ما متأثر از تجارت خارجي است و  وضعيت حمل

لي ونق ترين خطوط حمل عنوان يکي از مهم خط اروپايي ما به

سال و از بدو تأسيس کشتيراني فعال بوده که غيرفعال  41 حدود

و در کنار آن خط آمريکا نيز از ديگر خطوط مهم بود  شده است

که تقريباً از اوايل پيروزي انقالب غيرفعال شد

هاي  تعليق کامل تحريمبا شود  بيني مي پيش

 011ظرفيت حمل دريايي نفت ايران به ، المللي و خارجي بين
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ها، بنادر اروپايي  با لغو تحريم. بديليون تن در سال افزايش يام

 .هاي ايراني هستند کش مند به حضور نفت بسيار عالقه

به دليل شرايط تحريم و نبود امکانات داخلي، عمر 

سال  21تا  22هاي تجاري در بخش خصوصي به حدود  کشتي

اتي رو نوسازي ناوگان يکي از اولين اقدام رسيده است، ازاين

 .است که بايد در اين حوزه انجام شود

 صادرات مجدد

از  يکسرهحمل  يششاهد افزا يمدر دوران پساتحر

 يزانم ينتخم .دبو يمکشورها خواه يرو سا يياروپا يکشورها

مشخص خواهد  يندهکاال را آ 0صادرات مجددو  يکسرهحمل 

مانند خودرو  ييکاالها يهشاهد تخل يگر، درسد ميکرد اما به نظر 

 .بود يمنخواه يرانآن به ا "اکسپرت ير"و  يدر دب

اعمال خواسته يا ناخواسته هرگونه وقفه يا ايجاد 

کاال به نوبه  دريايي ونقل حملغيرضروري در چرخه  هاي هزينه

د منجر به حذف بسياري از فعاالن در بخش واردات توان ميخود 

که ديگر قادر به حفظ حاشيه درآمدها  اي گونه بهو صادرات شود 

 .نخواهند بود و از چرخه فعاليت خارج خواهند شد

 دریایي بيمه

ونقل دريايي  ترين محدوديتي که صنعت حمل عمده

اي بود  هاي بيمه ها و محدوديت کشور آن را تجربه کرد، تحريم

 هاي شرکتاز  ياريبس. اعمال شد 2101که در اکتبر سال 

از تعامل با  يکا،آمر هاي تحريمترس از  يلبه دل هيمب المللي بين

زودي  به .کنند مي يخوددار يرانا يکاال ونقل حمل هاي شرکت

داران براي بيمه واردات  با کشتيميليارد دالري  1ژاپن قراردادي 

دهنده تغيير اين رويه  منعقد خواهد کرد که نشان نفت از ايران

هاي داخلي نيز  هاي بيمه هاي خارجي، ظرفيت در کنار بيمه. است

 .رشد پيدا خواهد کرد

آمدن  يينحمل و پا هاي کرايهنرخ  يدبا کاهش شد

سود  يهسوخت، حاش يمتباال رفتن ق يگرد يدرآمدها و از سو

                                                           
1 re-export 

قرار گرفته  يمنف تأثيرتحت  شدت به يرانيکشت هاي شرکت

 .است

افزايش قيمت سوخت، کاهش ميزان بار و نرخ باالي 

نقل عنوان  و هاي حمل هاي بانکي را موجب افزايش هزينه بهره

تجارت  پذيري رقابتکرد و گفت که اين موضوع باعث کاهش 

 .خارجي ايران در ميان ديگر کشورها شده است

 دهم سهجهاني کمتر از  سازي کشتيسهم کشور ما از 

در حوزه تعميرات شناور نيز ظرفيت و  درصد است( 151)

فروند در سال برآورد  111سفارشات داخلي تعميرات حدود 

توان شاهد افزايش اين سهم  که در شرايط تحريم مي شود مي

 .بود

فروند کشتي براي ساخت  21 حدود ها تحريمپيش از 

ساخت  ها تحريمبه کره جنوبي سفارش داده شده اما به علت 

از  ها آنبرطرف شود ساخت  ها تحريممتوقف شد که اگر  ها آن

خواهيم رو  افزايش ظرفيت نيز روبهسر گرفته خواهد شد و با 

 .شد

 گردشگري دریایي

حوزه ديگري که با رونق روبرو خواهد شد، گردشگري 

هاي  با ورود شرکاي خارجي از جمله شرکت. دريايي است

رونق اين صنعت خصوصاً در توان به  پتروشيمي خارجي مي

 .نواحي جنوبي اميد داشت

 ليزینگ دریایي

در قالب انواع قراردادهاي  (ليزينگ)ابزار اجاره اعتباري

اي بادوام از  سرمايهکاالهاي « مالکيت»، مدت طوالنياجاره 

 دهد ميقرار  مرزي برون هاي شرکترا در اختيار  ها کشتي قبيل

 .کند ميرا در داخل کشور ميسر  ها آناز « برداري بهره»و 
ابزارهاي موجود در صنعت ليزينگ قادر است نقش 

 .در تحقق اصالحات اقتصادي پساتحريم ايفا کند اي کننده تعيين
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 منابع و ماخذ

هاي  ونقل دريايي کشور و اثرات لغو تحريم صنعت حمل .0

 0194فروردين ، بورس نيوز، اين صنعت

ونقل، تير  ناوگان حملپساتحريم فرصتي براي نو شدن  .2

0194 

 و خودرو ميزان صادرات مجدد بر اي هسته توافق تأثير .1

 0194مرداد امارات،  از کاال
مرداد خارجي،  هاي پول براي خصوصي بخش فرمان اتاق .4

 اقتصاد يايروزنامه دن، 0194

، 0194فروردين  گذشت ، که سالي در دريايي ونقل حمل .2

 خبرگزاري مهر

آفريني در عصر  ايران براي نقش آمادگي دروازه طاليي .1

 0194مرداد  ،پساتحريم

گيرد،  مي جان ايران ورود با جهان کانتينري ونقل حمل .1

 مانا يسايت خبر، 0194شهريور 

 رتبه به ديگر سال پساتحريم؛ دو در کشتيراني اولويت 1 .1

 خبرگزاري تسنيم، 0194شهريور رسيم،  مي دنيا 02

، دوران پسا تحريمهاي دريايي و هوايي آماده  بخش .9

 0194روزنامه صنعت، خرداد 
هاي دريايي در دوران  ضرورت تکيه بر توانمندي بيمه .01

 0194، صنعت بيمه، مرداد پسا تحريم

، تين 0194، فروردين ونقل دريايي آثار لغو تحريم بر حمل .00

 نيوز
، مارين نيوز، صنعت ليزينگ دريايي در اقتصاد پساتحريم .02

 0194شهريور 
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 «بــــخــــش آموزشــــــي»

 «هاي نفتي محموالت شيميایي و فرآورده ،LPG دریایي بازارهاي حملتكميل زنجيره تامين و ورود به »: مقاله منتخب

  2شاهرضایي، مرضيه 1رضا رضوي صياد: نگارندگان

 چكيده 

در شده  که نفت برداشتمانند ايران  در کشورهايي

جي به .پي.با مقدار قابل توجهي گاز همراه است، توليد الآنها 

روند توليد و صادرات ال پي جي توسط ايران و  .صرفه است

هاي اخير به سرعت  همينطور تقاضاي جهاني اين ماده طي سال

کاهش صدور نفت خام از سوي ديگر  .رو به افزايش بوده است

هاي نفتي و محموالت شيميايي  افزايش توليد و صادرات فرآورده

به داليلي از جمله ارزش افزوده باالتر، تبديل تهديد رقباي نفتي 

هاي  به فرصت، کمتر بودن احتمال تحريم معامالت فرآورده

رين ت مهمالمللي از  اي و بين نفتي و افزايش روابط تجاري منطقه

راهکارهاي کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و تحقق اقتصاد 

شناخته شده و بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته مقاومتي 

 . است

با توجه به روند فزآينده توليد اين دو دسته کاالهاي 

ها و بازارهاي حمل اين  اساسي در کشورمان، لزوم شناخت روش

هاي الزم در اين ارتباط  اختريزي و ايجاد زيرس توليدات و برنامه

در واقع  .يابد براي توسعه صادرات آنها بيش از پيش اهميت مي

آنچه که تکميل کننده تحقق اقتصاد مقاومتي در اين راستا 

المللي  محسوب مي شود در اختيار گرفتن کامل زنجيره بين

تامين اين توليدات به خصوص در بخش حمل دريايي است که 

 . وجهي واقع گرديده استتاکنون مورد کم ت

در اين مقاله ضمن آشنايي اجمالي با اين توليدات به بررسي 

هاي موجود  ها و همچنين فرصت وضعيت بازار حمل دريايي آن

                                                           
، کشتيراني جمهوري اسالمي کارشناسي ارشد مهندسي دريا   

 ايران
، کشتيراني فناوري اطالعاتکارشناسي ارشد مديريت    

 جمهوري اسالمي ايران

سازي ارايه خدمات تخصصي حمل و نقل دريايي اين  در بومي

 . محصوالت مي پردازيم

 

 كلمات كليدي

 -گاز مايع -تانکر شيميايي -محموالت شيميايي-فرآورده نفتي 

 تانکر حمل فرآورده نفتي -حمل دريايي -ال پي جي

 

 ( LPG)بازار حمل گاز مایع 

 (Liquefied Petroleum GAS) گاز مايع
شود، محصول فرعي  ناميده مي LPG که به صورت اختصاري

فرآيند تصفيه و توليد گاز طبيعي و پااليش نفت خام و شامل 

. هاي مختلف است پروپان، پروپيلن، بوتان و بوتيلن در نسبت

جي از پروپان و بوتان با نسبتي تقريبا .پي.قسمت عمده ال

 .آيد به دست ميمساوي 

به  LPGايران که تا چند سال پيش با وجود توليد 

ت اين فرآورده نفتي نظور تأمين نياز داخلي کشور ناچار به واردام

کند بلکه به جمع  اکنون نه تنها نياز داخلي خود را تأمين مي ،بود

 LPGتوليد  .صادرکنندگان اين فرآورده نفتي نيز پيوسته است

هاي گاز و هم در  هاي نفت خام، هم در پااليشگاه در پااليشگاه

  .گيرد صنعت پتروشيمي صورت مي

پيوستن ايران به جمع کشورهاي در ابتداي 

تا  111توان صادراتي ايران تنها در حدود  LPG صادرکننده

هاي  هزار تن در روز بود اما با افزايش توليد در جريان طرح يك

توليد مازاد بر نياز مصرف  نتوسعه پااليشگاهي کشور، ميزا

ن صادرات داخلي کشور افزايش يافته و هم اکنون ايران توا

 .را در روز دارد LPG هزار تن 4حدود 
روزانه در  LPG تن 11هزار و  9هم اکنون 

هزار و  هاي نفت خام کشور توليد شده و حدود يك پااليشگاه

هاي گاز  هاي پتروشيمي و پااليشگاه تن نيز در مجتمع 211
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در صورتي که مصرف داخلي اين فرآورده . شود کشور توليد مي

هزار  4عه صادرات آن به بيش از سود، امکان تونفتي مديريت ش

 .تن در روز وجود خواهد داشت
 توافق ژنو گذشته و حتي پيش ازهاي  در طول سال

برخي از کشورهاي آسيايي همچون کره جنوبي با وجود 

 .اند هبه جمع مشتريان گازي ايران پيوست غربهاي  مخالفت
 

 LPGهاي حمل دهي كشتيروند تحويل

 

، تقريبا در 2104، درسال LPGبازار جهاني حمل 

هاي کرايه حمل در سطح بااليي قرار  شرايط موازنه بود و نرخ

ولي براساس برنامه زمانبندي ارائه شده، قرار است تعداد . داشت

به بازار تحويل  2102در سال  LPGزيادي کشتي تانکر حمل 

داده شود و اين امر تهديدي براي برهم خوردن موازنه بازار 

ولي از سوي ديگر، افزايش فعاليت در . گردد محسوب مي

تواند سبب تعديل  پاسيفيك مي -مسيرهاي طوالني آتالنتيك

 .شرايط عدم موازنه شود

در  2104براي سال  LPGمجموع حجم تجارت 

افزايش صادرات . ن تن تخمين زده شده استميليو 11حدود 

LPG  آمريکا با توجه به اختالف قيمت گاز بين دو منطقه شرق

و غرب ميزان تقاضا بر حسب تن مايل را براي ناوگان افزايش 

. داده و منجر به جابجايي تناژ بين اين دو حوزه گرديده است

تجربه بازارهاي کرايه در شرق کانال سوئز نيز شرايط مثبتي را 

تقاضاي پايه از سوي کشورهاي آسيايي بسيار قوي . کنند مي

اين موضوع به طور خاص براي کشورهاي چين و هند . است

روند صعودي  2104کند که وارداتشان طي سال  صدق مي

 . داشته است

کشورهاي  2104محرک رشد واردات آسيا در سال 

قابل  در اين سال واردات چين رشد. اند بوده OECDغير عضو 

اي داشت و ميزان محموالت ورودي به اين کشور در  مالحظه

 2101ماه ابتداي سال نسبت به مقطع مشابه سال  1طول 

بخشي از اين موضوع به . درصدي را تجربه کرد 19افزايش 

هيدروژن در اين کشور  سازي توليد پروپان دي علت آغاز ظرفيت

نسبت به هفت ماه  واردات هند نيز در دوره ياد شده و. بوده است

بخشي . درصدي مواجه بوده است 42با رشد  2101ابتداي سال 

خانگي  LPGاز اين موضوع به دليل افزايش استفاده از گاز 

 OECDواردات در ميان کشورهاي . بوده است( کپسول)

  LPGژاپن بزرگترين واردکننده سنتي . نسبتا ناچيز بوده است

در حالي که . ه نداشته استافزايش چنداني در واردات اين ماد

درصدي را تجربه نموده  1واردات کره کاهش ساالنه با نرخ 

 . است

 LPGروند صادرات 
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 آسيا LPGواردات 

 
 

رود حجم صادرات  به لحاظ صادرات انتظار مي

آمريکا در کوتاه مدت با توجه به افزايش توليد گاز شيل با 

پتانسيل بهبود روابط  همچنين با توجه به. افزايش مواجه باشد

تجاري بين غرب و جمهوري اسالمي ايران امکان ورود 

 .محموالت صادراتي ايران نيز به بازارهاي جهاني وجود دارد

حوزه آسيا پاسيفيك، بزرگترين واردکننده محموالت 

LPG با  2101اين منطقه در سال . گردد در جهان محسوب مي

در  LPGرت دريايي درصد از تجا 12ميليون تن،  11واردات 

 . سطح جهان را به خود اختصاص داد

 

 ( LPG)سهم مناطق عمده از حجم تجارت گاز مايع 

 
 

، در بازار مقطعي در سال LPGهاي  نرخ کرايه حمل کشتي

، بسيار متغير بود ولي در مجموع متوسط ساالنه اين نرخ 2101

 در طول اين مدت نرخ اجاره زماني اين. در سطح بااليي بود

 .ها نيز به شدت متغير بود کشتي

 

 LPGهاي حمل  کرايه حمل کشتي

 
 

 

  LPGهاي حمل  شاخص بالتيك براي کشتي
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  LPGروند تغييرات ظرفيت و سن ناوگان حمل 

 (بر حسب هزار متر مکعب)

 
 

 LPGروند تغييرات ناوگان 
 ميليون متر مکعب)

 

 LPGقيمت کشتي متوسط حمل 

 

 

حمل گاز مایع بسيار بزرگ  هاي بازار كشتي

(VLGC ) 

در سپتامبر  VLGCدر بخش عرضه، ناوگان حمل 

 01فروند کشتي به مجموع ظرفيت  012شامل  2104سال 

 VLGCهاي  کشتي  ميليون فوت مکعب و فهرست سفارش

ميليون فوت  2/1فروند کشتي به مجموع ظرفيت  11مشتمل بر 

درصد از  22شود و  مکعب بوده که يك رکورد محسوب مي

البته رشد . شود ناوگان موجود به لحاظ ظرفيتي را شمل مي

هاي اخير اندکي کند شده در  طي ماه VLGCناوگان بخش 

 . رشد قوي داشته است LPGحالي که حجم کلي تجارت 

اخيرا بازيگران نسبتا جديدي به اين بازار ورود 

 VLGCفروند کشتي  China Peace ،4اند شرکت  نموده

ماه آوريل و دو فروند ديگر را در اواسط ماه سپتامبر سال را در 

همچنين . سفارش نموده است Daewooبه شرکت  2104

. بخش جديدي به ناوگان حمل گاز در حال افزوده شدن است

 1در ماه ژوئيه سفارش  Reliance Industriesشرکت 

را به يارد ( VLEC)فروند کشتي حمل اتان بسيار بزرگ 

ها يك مفهوم جديد در  اين کشتي. ه داده استسامسونگ اراي

دنياي کشتيراني محسوب شده و براي حمل محموله اتان در 

اين امکان در نتيجه انقالبي در توليد . اند مقادير زياد طراحي شده

در مجموع . گازهاي شيل و افزايش موجودي اتان به وجود آمد

س و هاي مار بين ماه VLGCفروند کشتي  09قرارداد ساخت 

 2102هم اکنون شرايط بازار براي سال . ثبت گرديد 2104اوت 

با توجه به رشد تقاضاي جهاني به خصوص تقاضاي آسيا و رشد 

 .    رسد صادرات از آمريکا و خليج فارس مثبت به نظر مي

به سمت آمريکا به  VLGCهاي  جابجايي کشتي

آن  عالوه بر. بهبود موازنه عرضه و تقاضا کمك شاياني نمود

 VLGCهاي فعال  تاخيرات در تعدادي بنادر هند عرضه کشتي

را در بازار نقدي شرق سوئز محدود ساخته و کمك بيشتري به 

 .هاي کرايه حمل در اين منطقه نمود نرخ
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 VLGCقيمت کشتي 

       

در اواسط سال  VLGCشرايط بازار در بخش حمل 

اين . ها رو به افزايش گذاشت با بهبود مواجه بوده و نرخ 2104

بهبود شرايط کسب و کار براي مالکان در وهله اول مديون رشد 

توسط آمريکا بوده که منجر به  LPGقابل مالحظه صادرات 

. هاي حمل از منطقه غرب کانال سوئز شده است جذب ظرفيت

هاي  افزايش توليد و توسعه پايانه رشد صادرات آمريکا به واسطه

 . خاص در اين کشور حاصل آمد

در ماه ژوئيه نرخ پايه درآمد براي اين مسير برابر 

دالر به ازاي هر ماه بوده است که يك رکورد  1111121

از آمريکا در کنار  LPGافزايش صادرات . شود محسوب مي

ا منجر تقاضاي قوي از سوي خاوردور و رشد محدود ناوگان تمام

به بهبود موازنه عرضه و تقاضا در هر دو سوي کانال سوئز شده 

به رغم شرايط . و به مالکان امکان افزايش نرخ ها را داده است

نسبتا با ثبات بازار از ماه ژوئيه به بعد ميزان درآمد بسيار باال و 

. دالر در ماه بوده است 2111111متوسط آن در ماه اوت برابر 

 11111خ پايه اجاره يك کشتي به ظرفيت در حالي که نر

دالر در ماه بوده و از  0111111مترمکعب به طور متوسط برابر 

 . درصدي برخوردار بوده است 10افزايش ساليانه 

هاي  ، نرخ کرايه حمل کشتي2102در اوايل سال  

VLGC نسبت به رکود مشاهده شده در آخرين فصل سال ،

بيني بوده، زيرا  بهبود، قابل پيشالبته اين . ، افزايش يافت2104

هاي پاياني سال، به عوامل  ها در ماه داليل کاهش نرخ

مدتي از جمله تعطيالت کريسمس و افزايش ظرفيت حمل  کوتاه

در بازار مقطعي و نه تغييرات بنيادي در بازار نسبت داده شده 

هاي کرايه حمل مربوطه، به همراه  بدين ترتيب بهبود نرخ. است

قيمت سوخت، سبب افزايش درآمد مالکان اين نوع کاهش 

 .ها شد کشتي

در اوايل سال  VLGCهاي  در غرب بازار کشتي 

جاري با مازاد تناژ حمل مواجه بود ولي اين موضوع به سرعت 

اي  هاي حمل در غرب به اندازه تغيير کرد و محدود شدن ظرفيت

 هاي خالي براي هاي آتي کشتي رسيد که اگر در طول ماه

بارگيري از شرق به سمت غرب حرکت کنند، تعجبي نخواهد 

 .  داشت

 

در بازار مقطعي در مسير  VLGCهاي  روند نرخ اجاره کشتي

 ژاپن -خليج فارس 
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 MGCو  VLGCهاي  نرخ اجاره يکساله کشتي

 
 

به  -LGC)بازار كشتي هاي بزرگ حمل گاز مایع 

 (هزار فوت مكعب 61الي  41ظرفيت 

فروند  09هاي بزرگ حمل گاز با تنها  بخش کشتي

را به خود  LPGکشتي، بخش کوچکي از ناوگان حمل 

در حالي که ناوگان اين بخش به لحاظ ابعاد، . دهد اختصاص مي

هاي  باشد اما کليه کشتي مالك مي 2کوچك و محدود به تنها 

اين ناوگان به طور کامل فعال و عمدتا تحت قراردادهاي اجاره 

تحت تاثير رشد  LGCهاي  ها براي کشتي نرخ. باشند مي

با رشد  VLGCصادرات آمريکا و بهبود شرايط در بخش 

 . مواجه بوده است

 

در بازار مقطعي در مسيرهاي  LGCهاي  روند نرخ اجاره کشتي

 (دالر بر تن)مختلف 

 

 خليج مکزيک -درياي سياه

 
 

 (تن 00444هاي  براي کشتي)ژاپن  -خليج فارس

 

 مديترانه –درياي سياه 

 

 

( MGC)هاي حمل گاز مایع متوسط  بازار كشتي

 (مترمكعب 41111الي  21111ظرفيت )

هاي متوسط مشتمل  در بخش عرضه ناوگان، کشتي

ميليون مترمکعب  1/1فروند کشتي به مجموع ظرفيت  021بر 

ميليون متر مکعب نيز  2/0فروند به مجموع ظرفيت  41بوده و 

 . تحت سفارش ساخت قرار دارند
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هاي متوسط با نزديك  بازار کرايه حمل براي کشتي

و آمونيا  LPG .بهبود داشته است 2104شدن به انتهاي 

هاي با ظرفيت  هاي اصلي تجارت در بخش کشتي محرک

هاي متوسط به نيروي  در واقع ناوگان کشتي. متوسط هستند

تقاضاي اين . کاري تجارت جهاني آمونيا تبديل شده است

البته . قوي بوده است 2104محموله براي قاره آسيا در سال 

بعد محدود بوده  به 2102عرضه اين ماده از سوي ايران از سال 

و الجزاير تا حدودي به افزايش عرضه در بازار کمك نموده 

 . است

 

 LPGنرخ اجاره زماني يك ساله کشتي متوسط حمل 

 

 

 (فرآورده و شيميایي)بررسي بازار حمل تانكر 

اتيلن تحت  مانند الفين و پلي نفتيهاي  فرآورده

از مواد خام حاصل از نفت يا گاز  و پتروشيمي فرآيندهاي صنعت

هاي نفتي عالوه بر مصرف در  فرآورده. شود حاصل ميطبيعي 

سوخت وسايل نقليه، روغن موتور و غيره در تهيه بسياري  قالب

 .دناي دار نقش ارزنده صنعتيقطعات ساير از 

اي را در  هاي نفتي نقش ارزنده فرآوردهتوليد 

ايفا  خيز از جمله کشورمان هاي نفتهاي اقتصادي کشور فعاليت

اي که توسط واحدهاي صنايع  محصوالت عمده .کند مي

شوند عمدتاً شامل کودهاي  ايران توليد مي در پتروشيمي

   .شيميايي، اوره و مواد شيميايي نظير آمونياک و گوگرد است

 0/0سهم صنايع پتروشيمي ايران در بازار جهاني از 

رسيده  0190ر پايان سال درصد د 2/4 به 0114درصد در سال 

است و بر اين اساس سهم صنايع پتروشيمي ايران در بازار 

 .درصد رشد داشته است 010جهاني 
کشور  11اکنون محصوالت پتروشيمي ايران به  هم

درصد،  01اي که شبه قاره هند  شوند به گونه مختلف صادر مي

 01درصد، خاور دور  22درصد، چين  21آسياي جنوب شرقي 

درصد از  09درصد و خاورميانه  2د، کشورهاي اروپايي درص

از طرف ديگر، . اند سهم صادرات ايران را به خود اختصاص داده

 شرکت برتر پتروشيميايي جهان که هر 011بندي  بر اساس رتبه

گيرد، سهم صنعت  صورت مي ICIS ساله توسط موسسه

 2100در سال  02به  2114در سال  12پتروشيمي ايران از رتبه 

ريزي بر روي زنجيره  بر اين اساس لزوم برنامه. ارتقا يافته است

تامين پايين دست اين صنايع از جمله حمل و نقل و به طور 

حمل هر . شود خاص حمل و نقل دريايي بيش از پيش آشکار مي

دو دسته محموالت ياد شده توسط کشتي هاي تانکر هندي 

صورت  Dwt هزار تن 11الي  01عمدتا به ظرفيت بين 

 . گيرد مي

محموالت شيميايي بر اساس ميزان خطرناک بودن 

تانکرهاي . شوند بندي مي تقسيم IMOدر کالس هاي مختلف 

هاي نفتي  ترين فرآورده به حمل خطرناک IMO Iکالس 

محموالت کم  IMO IIهاي تحت کالس  کشتي. پردازند مي

به  IMO IIIهاي تحت کالس  خطرتر را حمل نموده و کشتي

از . حمل کم خطرترين محموالت شيميايي اختصاص دارند

سوي ديگر تعريف مرز بين يك تانکر حمل فرآورده با تانکر 

در يك . حمل محموالت شيميايي اندکي دشوار است

را در  IIو  Iتوان تانکرهاي تحت کالس  بندي کلي مي تقسيم

 شامل IIIتانکرهاي کالس . قالب تانکرهاي شيميايي قرار داد

 .     باشند هر دو نوع تانکر حمل فرآورده و شيميايي مي

هزار  1الي  2هاي محموالت شيميايي داراي ظرفيت بين  بسته

تن هستند و بدين لحاظ تانکرهاي مربوطه داراي مخازن متعدد 

 .  باشند که هريك قابليت حمل ماده شيميايي خاصي را دارد مي
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ت شيميايي و در اين قسمت به بررسي بازار حمل محموال

هاي نفتي در اين دو بخش از حمل دريايي تانکر  فرآورده

 . پردازيم مي

 هاي نفتي  بازار حمل فرآورده

 01111ناوگان تانکر حمل فرآورده به ظرفيت باالي 

، تانکرهاي IMOدار غير  شامل تانکرهاي روکش Dwtتن 

IMOIII  و تانکرهايIMOII  هزار  11الي  11به ظرفيت

 1111هز به مخازن با ظرفيت متوسط باالي مج Dwtتن 

ناوگان  2104در ابتداي ماه سپتامبر سال . باشند مترمکعب مي

فروند کشتي به  2211تانکرهاي فرآورده نفتي مشتمل بر 

بوده که حاکي از رشد  Dwtميليون تن  2/010مجموع ظرفيت 

ميزان عقد . درصدي نسبت به سال گذشته است 4/2

 2101نسبت به سال  2104هاي ساخت کشتي در سال  سفارش

فقره  11ماهه ابتداي سال  1در . روند نزولي را طي نمود

. ارايه گرديد Dwtميليون تن  4سفارش به مجموع ظرفيت 

درصدي  11اين رقم نسبت به سال پيش نشان دهنده کاهش 

 . بوده است

 

 ناوگان تانکر فرآورده 

 
 

به  2104ل تانکر در سال ميزان درآمدها در بازار حم

ها  هرچند در برخي بخش. طور کلي تحت فشار بوده است

 . بهبودهايي در وضعيت بازار حاصل گرديد

ماهه  1در بخش حمل پاناماکس محموالت کثيف، درآمدها در 

درصد نسبت به متوسط درآمد  10به ميزان  2104ابتداي سال 

به طور کلي  ها هرچند نرخ. افزايش داشته است 2101در سال 

محدود  2104تقاضاي حمل در سال . در سطح پاييني قرار دارد

 . بوده است

هاي به ظرفيت متوسط  روند بازار در بخش کشتي

(MR )مه به دليل حجم کم محموالت از  -در سه ماهه مارس

خليج آمريکا و تناژ نسبتا زياد موجود در منطقه روند نزولي 

ها از خليج  ر ماه ژوئيه فعاليتاما با نزديك شدن به اواخ. داشت

 . آمريکا به خصوص به مقصد اروپا رو به فزوني گذاشت

 

 (MR)درآمد تانکر حمل فرآورده 

 
 

قيمت پايه براي کشتي تانکر حمل فرآورده در سال 

 .       به طور کلي رو به افزايش گذاشت 2104

 

 (MR)قيمت تانکر حمل فرآورده 
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تجارت دريايي درصدي  1/4به دنبال رشد 

ميزان رشد تجارت در سال  2101هاي نفتي در سال  فرآورده

ميليون بشکه بر  1/21درصدي در حدود  1/1با افزايش  2104

هاي نفتي به  واردات دريايي فرآورده. شود روز تخمين زده مي

با يك درصد افزايش نسبت به سال  2104اروپا نيز براي سال 

به . بر روز تخمين زده شده استميليون بشکه  1/1برابر  2101

رغم توليدات صنعتي نسبتا ضعيف در منطقه اروپا شاهد بهبود 

واردات . ايم تقاضا از بخش پااليشگاهي در اين ناحيه بوده

درصدي نسبت به سال  1هاي نفتي فرانسه با افزايش  فرآورده

 . افزايش يافت 2104ميليون بشکه در سال  1/1قبل به روزانه 

هاي دريايي در سال  يزان واردات فرآوردههمچنين م

ميليون بشکه بر روز  1درصدي در حدود  2با افزايش  2104

اي مانند ويتنام، تايلند و  اقتصادهاي منطقه. شود تخمين زده مي

هاي پااليشي محدودي هستند در حالي که  مالزي داراي ظرفيت

تقاضاي اين منطقه به پشتوانه تقاضاي صنعتي فزاينده و 

فزايش مصرف محلي از ناحيه طبقه متوسط جامعه رو به ا

رود رشد تقاضاي اين کشورها  در نتيجه انتظار مي. افزايش است

البته کشور چين . هاي نفتي همراه باشد با رشد واردات فرآورده

هاي پااليشي خود را در قالب محرک  به دنبال توسعه ظرفيت

معرفي نموده  اصلي رشد تجارت اين محموالت در منطقه آسيا

 2/1، 2102رود اين کشور در پايان سال  انتظار مي.  است

 . هاي پااليشي خود اضافه نمايد ميليون بشکه بر روز به ظرفيت

از سوي ديگر در حوزه پاسيفيك رشد توليدات 

هاي  درصدي واردات فرآورده 2پااليشي آمريکا منجر به کاهش 

رشد واردات  البته. گرديد 2104نفتي اين کشور در سال 

درصدي  21با افزايش حدودا  2104آمريکاي التين براي سال 

رود افزايش تقاضا عمدتا به واسطه  انتظار مي. مواجه بوده است

رشد وضعيت طبقه متوسط به خصوص در اقتصادهايي مانند 

 . برزيل باعث افزايش بيشتر حمل محموالت به اين منطقه گردد

توجه به رشد سريع براي منطقه خاورميانه نيز با 

هاي نفتي از  بخش پااليشگاهي ميزان رشد صادرات فرآورده

. شود درصد تخمين زده مي 01برابر  2104منطقه در سال 

بسياري از کشورهاي منطقه خاورميانه به دنبال ايجاد ارزش 

افزوده براي صادرات نفتي خود از طريق پااليش آنها پيش از 

 .        باشند صادرات مي

 ار حمل محموالت شيميایي  باز

ناوگان تانکرهاي حمل محموالت شيميايي به 

برابر  2104در سپتامبر سال  Dwtتن  01111ظرفيت باالي 

 Dwtميليون تن  4/11فروند کشتي به مجموع ظرفيت  0441

اين رشد ضعيف منجر به جبران مازاد عرضه در . بوده است

هرچند فهرست سفارش ها . برخي از بخش هاي ناوگان گرديد

 2104در اين بخش کماکان رو به رشد بوده و در سپتمبر سال 

اين رقم در مقطع مشابه . بوده است Dwtميليون تن  2/4برابر 

افزايش . استبوده  Dwtميليون تن  1/0سال پيش از آن برابر 

قابل مالحظه ظرفيت ناوگان نشان دهنده افزايش ميزان عقد 

 . بوده است 2104و  2101قرارداد در طول سال هاي 

 

 (Dwtميليون )ناوگان تانکر حمل محموالت شيميايي 

 
 

هاي حمل محموالت شيميايي در  بازار ساخت کشتي 

انداز بدبينانه بازار کرايه حمل و  ، به دليل چشم2102اوايل سال 

شرايط نامساعد مالي مالکان و ياردهاي ساخت کشتي همچنان 
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در همين حال، قرار است بيش از نيمي از ليست  .آرام بود

به بازار تحويل داده  2102هاي ساخت فعلي، در سال  سفارش

 . شود

هاي حمل  در پايان ماه ژانويه سال جاري، تعداد کشتي

 1/91فروند با مجموع ظرفيت  4221ميايي، محموالت شي

هاي ساخت اين نوع کشتي  بود و ليست سفارش Dwtميليون 

و  Dwtميليون  2/01فروند کشتي با ظرفيت  411نيز شامل 

 .درصد از ناوگان فعلي است 4/01معادل 

 

 هاي حمل محموالت شيميايي روند سفارش ساخت کشتي

 
 

کاهش قيمت با کاهش قيمت فوالد و به تبع آن  

هاي اخير، ميزان فعاليت در بازار  کشتي اوراقي در طول ماه

سازي اين نوع کشتي نيز کاهش يافت و بدين ترتيب  اوراق

متوسط سن ناوگان حمل محموالت شيميايي، افزايش يافته 

هاي  اند که بکارگيري کشتي بنابراين مالکان دريافته. است

سازي، سودآورتر  راققديمي در مقايسه با فروش آنها براي او

 . است

روند تغييرات ظرفيت و سن ناوگان حمل محموالت شيميايي 

 (Dwtبر حسب هزار )

 

 

و به  2104شرايط بازار نقدي در اين بخش در سال 

به تدريج رو به افول  2104دنبال بهبود محدود در ابتداي سال 

 تر از اروپا و خاور دور علت عمده اين امر تقاضاي ضعيف. نهاد

صادرات آمريکا نيز به همين دليل و افزايش تقاضاي . بوده است

اين شرايط . داخلي روند نزولي را در اين سال در پيش گرفت

کساد به رغم کاهش بسيار اندک در ناوگان اين بخش به وقوع 

 .پيوست

هاي شيميايي در  به دنبال بهبود کلي بازار حمل بسته

، در 2104ول سال و سه ماهه ا 2101سه ماهه چهارم سال 

علت اين امر . ادامه اين سال بازار روند نزولي را در پيش گرفت

توسعه صنعت پتروشيمي در . کاهش تقاضا از سوي خاوردور بود

خاورميانه منجر به افزايش حجم صادرات از اين منطقه و 

 . ها شده است نتيجتا جلب تناژ بيشتر و افزايش نرخ

 

محموالت شيميايي در هاي حمل  نرخ کرايه کشتي

رغم کاهش ميزان واردات از چين،  ، علي2102ابتداي سال 

به طور کلي کاهش قيمت محموالت شيميايي و . بهبود يافت

کاهش قيمت نفت، سبب بهبود وضعيت تجارت محموالت 

شيميايي صنعتي شد و اين وضعيت به احتمال زياد در طول 

 . هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت ماه

هاي حمل محموالت  کرايه حمل کشتي شاخص

ها در حوزه آتالنتيك، اندکي بهبود  شيميايي با افزايش فعاليت

 .يافت

هاي حمل  براي کشتي Drewryشاخص کرايه حمل 

 محموالت شيميايي
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 هاي حمل محموالت شيميايي هاي بازار کشتي فعاليت
 سال

 

بر حسب هزار 

Dwt  

2

113 

2

114 

2

115 

ژانویه 

2114 

 ژانویه

2115 

4 دهي  تحويل

111 

2

121 

1

10 
221 110 

2 سفارش جديد

409 

4

102 

1

1 
112 11 

خريد و فروش 

 (معامالت)

2

211 

1

211 

1

11 
210 111 

1 اوراق شده

19 

0

424 

1

2 
1 12 

 

 روند نرخ کرايه حمل تانکر حمل محموالت شيميايي

 
 

هاي  کشتي)هاي حمل محموالت شيميايي  نرخ اجاره کشتي

 (IMO 2/3 -تمام فوالد ضدزنگ

 
 

 گيري  نتيجه

 اي از وضعيت آینده  خالصه -

با وجود فراز و فرودهاي صادرات نفت خام، ايران با 

هاي جديد پااليشگاهي به ويژه در پارس  برداري از طرح بهره

جنوبي و افزايش ظرفيت توليد گاز مايع، صادرات اين محصول 

در حال حاضر  .ه استکار قرار داد استراتژيك گازي را در دستور

ميليون تن است که  11ظرفيت توليد محصوالت پتروشيمي 

 0414براساس برنامه ريزي هاي انجام شده قرار است تا سال 

ميليون تن فراتر  011حجم توليد محصوالت پتروشيمي ايران از 

شود در صورت توافق کامل با  بيني مي بر اين اساس پيش .رود

ها اولين  ها، اروپايي و تعليق کامل تحريم 2+0کشورهاي 

 .کشورهايي باشند که در صف خريد گاز مايع ايران قرار بگيرند
هاي پتروشيميايي  همچنين قرار است تعدادي پااليشگاه و پروژه

در خاورميانه ظرف چند سال آتي فعاليت خود را آغاز کنند که 

هاي  ظرفيتاين خود منجر به حمايت از روند افزايش عرضه 

 .        حمل طي چند سال آتي خواهد گرديد

المللي اين  در بعد کشش تجارت و حمل بين

هاي نفتي از  رود رشد تقاضاي فرآورده محموالت نيز انتظار مي

سوي اقتصادهاي در حال توسعه در آمريکاي التين و آسيا بيش 

اين امر به واسطه رشد روند صنعتي شدن . از پيش افزايش يابد

از سوي ديگر کاهش . در اين مناطق به وقوع خواهد پيوست

هاي پااليشي در اروپا که با بسته شدن تعدادي  حجم فعاليت

پااليشگاه در اين منطقه همراه بوده است در کنار روند بازگشت 

تواند منجر به افزايش تجارت  اقتصاد در اين قاره مي

جم گسترده همچنين ح. هاي نفتي در اين منطقه گردد فرآورده

هاي نو در اين بخش  هاي عقد قرارداد ساخت کشتي فعاليت

 . تواند منجر به تسريع در رشد ناوگان در اين بخش گردد مي

هاي  در زمينه بازار محموالت شيميايي و فرآورده

اي کليدي بابت رشد  رود آسيا کماکان منطقه نفتي انتظار مي

واسطه روند صنعتي شدن اين امر به . مدت باشد تقاضا در کوتاه

در اروپا به رغم شکننده بودن . پيوندد در اين منطقه به وقوع مي

روند تقاضا، با توجه به بازگشت کند اقتصاد شاهد بهبود اندک در 

در بخش عرضه نيز . تقاضا در کوتاه و ميان مدت خواهيم بود
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تاثير افزايش توليد گازهاي شيل در آمريکا باعث پشتيباني از 

 . شود د مواد شيميايي و صادرات اين کشور ميتولي

 

 فرازهاي متناظر در سياست هاي اقتصادمقاومتي  -

هاي کلي اقتصاد مقاومتي، بر  در بند سيزدهم سياست

ایجاد تنوع در روش هاي انتخاب مشتريان راهبردي، 

افزایش مشارکت دادن بخش خصوصي در فروش،  فروش،

براي  هاي نفتيپتروشيمي و فرآورده ، صادرات گاز

مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز تاکيد 

در بند چهاردهم افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز  .شده است

کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأکيد بر 

حفظ و توسعه ظرفيت هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين 

براساس بند پانزدهم نيز،  .قرار گرفته استمشترک مورد توجه 

افزایش ارزش افزوده از طریق تكميل زنجيره ارزش 

 ، توسعه توليد کاالهاي داراي بازدهي بهينهصنعت نفت و گاز

باال بردن صادرات و ( براساس شاخص شدت مصرف انرژي)

با تأکيد بر  محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي

 .برداشت صيانتي از منابع خاطرنشان شده است

 پيشنهاد -

با کنار هم گذاشتن واقعيات بيان شده و اهداف تعيين 

هاي موجود در سطح ملي و  گرديده فوق و با توجه به پتانسيل

ها و  رسد فراهم نمودن فضا، زيرساخت المللي، به نظر مي بين

منابع الزم براي در اختيار گرفتن ارايه خدمات حمل دريايي 

ارش و خريد شامل سف)هاي گازي، نفتي و شيميايي  فرآورده

قدم مهمي ( هاي تخصصي براي حمل اين توليدات انواع کشتي

سازي زنجيره توليد و صادرات و نهايتا  در راستاي تکميل بومي

 . تحقق اقتصاد مقاومتي در کشورمان باشد

 منابع .1

1- Drewry Shipping Insight, Feb, 2015 
2- 2-SHIPPING MARKET REVIEW, MAY 

2014, Danish Ship Finance 
3-  Shipping Review & Outlook, Autumn 

2014, Clarkson Research Services- 
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