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اه و مطالعات راهبردي فرا رسيدن سال نو و تجديد حيات طبيعت هك يادآور  مركز ربرسي

ن و نم  است را هب همه عالهقرستاخيز و آفرينش و نشاني از قدرت الزيال الهي  دا

شار اندركاران صنعت حمل و نقل رديايي تبريك و تهنيت رعض نموده و سالي سر دست

 .از موفقيت، بالندگي و پيشرفت را از ردگاه خدواند متعال رباي اين زعزيان مسئلت دارد
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   (هزاره سوم پيش از ميالد) عيالمي تمدن از اي نگارهسنگ 

A Petrogyph from Elamite Civilization (3rd millennium BC) 
  

 موزه بريتانيا: محل نگهداري
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 «بـــخـــــش خـــبــــــري»

بهانه شروع  ،رد طرح خط لوله گاز قطر»: خبر تحليلي

 «جنگ در سوريه

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

يك وكيل ، 4وي پايگاه خبري پرس تيو به نقل از 

گويد تصميم واشنگتن براي سرنگوني بشار اسد،  مي

رئيس جمهور مشروع و منتخب سوريه از امتناع وي 

 .شود ناشي ميدر حمايت از طرح خط لوله گاز قطر 

كندي، وكيل امريكايي و برادرزاده رابرت اف 

جان اف كندي، رئيس جمهور اسبق امريكا در 

 منتشر 2پُليتيكو اي كه روز پنجشنبه در سايت مقاله

اسد از پروژه  ،كه مريكا پس از آنآ: شد، نوشته است

احداث خط لوله گاز دولت قطر حمايت نكرد، تصميم 

 .به بركناري وي گرفت

ن بار در ميليارد دالري نخستي 41اين پروژه 

و سرويس اطالعاتي امريكا  مطرح شد 2111سال 

سال بعد  9كه  اين طرح را پيگيري كرد تا آن( سيا)

خط لوله كه به اين كه از طرح  اسد اعالم كرد

هاي  آن قطر مي توانست از طريق پايانه  موجب

تركيه، مستقيما به بازارهاي انرژي اروپا دسترسي 

 .داشته باشد حمايت نمي كند

كندي افزود كه اين خط لوله همچنين به 

عربستان سعودي امكان مي داد نفوذ بيشتري را در 

 .اعمال كند ،منطقه عليه ايران

                                                           
1 Press TV 
2  Politico 

زير برگردان گزيده اي از اين مقاله از  متن

  :انگليسي به فارسي است

مردم آمريكا از سابقه مداخله خشونت آميز 

تا زماني كه  .در سوريه اطالع چنداني ندارند آمريكا

مريكا از اين پيشينه آگاهي مردم و سياستگذاران آ

تر  تنها به پيچيده ،هاي بيشتر نداشته باشند، دخالت

 .كند مك ميكردن بحران ك

ميز اعتراضات صلح آ جنگ ما عليه بشار اسد از

آغاز  2144مردمي موسوم به بهار عربي در سال 

و هنگامي كه قطر پيشنهاد  2111بلكه از سال  ،نشد

ميليارد دالري به طول هزار و  41احداث خط لوله 

كيلومتر را از طريق عربستان سعودي، اردن،  111

ان گازي ميد. ز شدسوريه و تركيه مطرح كرد آغا

بين ايران و قطر  كه( گنبد شمالي)پارس جنوبي 

ترين ميدان گازي طبيعي در  غني مشترک است،

 ا در زمينه تجارت بين الملله تحريم .مي باشد جهان

تا همين اواخر ايران را از فروش گاز به كشورهاي 

 .خارجي منع مي كرد

 
 رابرت اف کندی، وکیل امریکایی

http://www.presstv.ir/DetailFa/2016/03/04/453702/syria-conflicts-Assad-Qatari-gas-pipeline-project
http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/
http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/
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تواند  گاز قطر تنها در صورتي ميدر عين حال، 

به كشورهاي اروپايي برسد كه تبديل به مايع و از 

مسيري كه ظرفيت را محدود . طريق دريا حمل شود

 .دهد ها را افزايش مي كرده و هزينه

هاي  پيشنهادي، قطر را از طريق پايانه ولهخط ل

مستقيما به بازارهاي اروپايي متصل  ،توزيع تركيه

يه از اين طريق مي توانست ترك. ساخت مي

 .ترانزيت را به جيب بزند هاي هزينه

تركيه سلطه قطعي  –خط لوله مشترک قطر 

كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس بر بازارهاي گاز 

ترين متحد  شد و قطر، نزديك طبيعي را موجب مي

دو . تر مي ساخت امريكا در جهان عرب را قوي

فرماندهي پايگاه نظامي عظيم آمريكايي و مقر 

مركزي امريكا در خاورميانه، در كشور قطر واقع شده 

 .است

درصد گاز خود را از روسيه  21اتحاديه اروپا كه 

تأمين مي كند نيز از پيشنهاد خط لوله استقبال كرد 

چرا كه از اين طريق مي توانست به انرژي با قيمت 

تر دست يابد و از نفوذ سياسي و اقتصادي  ارزان

تركيه، كه دومين خريدار . پيدا كند پوتين رهايي

بزرگ گاز روسيه است، براي پايان دادن به اتكاي 

تثبيت خود به عنوان همچنين خود به رقيب ديرينه و 

مركز انتقال پرسود سوخت آسيا به بازارهاي اروپايي، 

 .مشتاق بود

 توانست براي عربستان خط لوله قطر مي

. آور باشدسود سعودي با ايجاد پايگاهي در سوريه

هدف ژئوپليتيكي عربستان اين است كه قدرت 

سياسي و اقتصادي رقيب اصلي خود و متحد نزديك 

 .را محدود نگه دارد بشار اسد، يعني ايران

عربستان سعودي مناطق شيعه نشين تحت 

و اخيرا پايان بخشيدن به )سلطه امريكا در عراق 

مل را به عنوان عوا( هاي اقتصادي عليه ايران تحريم

كاهش قدرت خود در منطقه مي داند و در حال حاضر 

در جنگي نيابتي عليه تهران در يمن حضور دارد كه 

تحت عنوان نسل كشي عربستان سعودي عليه گروه 

كه تحت حمايت ( شيعيان اين كشور)حوثي يمن 

 .شود د، از آن ياد مينايران قرار دار

 

درصد گاز خود را  71اما در اين ميان روسيه كه 

تركيه را به  –فروشد، خط لوله قطر  به اروپا مي

از نظر . ديد عنوان تهديدي براي موجوديت خود مي

پوتين، خط لوله قطر توطئه ناتو براي تغيير وضع 

موجود، محروم كردن روسيه از تنها پايگاه خود در 

پايان دادن به خاورميانه، ركود اقتصاد روسيه و 

قدرت نفوذ اين كشور در بازار انرژي اروپا بوده 

 .است

اسد اعالم كرد امضاي تفاهم  2119در سال 

امضا  ،را جوز ايجاد خط لوله از طريق سوريهنامه م

پس از آن اقدامات اسد بيش از پيش  .نمي كند

خشم كشورهاي حاشيه خليج فارس را برانگيخت، 

كه مورد تاييد روسيه « ميخط لوله اسال»چرا كه او از 

بود و از ميدان گازي ايران از طريق سوريه به بنادر 

اين خط لوله . دشد، حمايت كر لبنان كشيده مي

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 1 «41ماهنامه الكترونيكي مسير، سال دوم، شماره »   

 

و نه قطر را، تبديل به تامين كننده  «ايران»اسالمي، 

كرد و نفوذ تهران در  اصلي بازارهاي انرژي اروپا مي

 خاورميانه و جهان را به طور چشمگيري افزايش

 .داد مي

 
 تصویری از نیروهای ارتش سوریه

رفت مصمم  يل نيز همان طور كه انتظار مياسراي

بود تا از ايجاد خط لوله اسالمي كه باعث قدرتمند 

يران، سوريه و احتماال حزب اله شدن هرچه بيشتر ا

 .و حماس مي شد، جلوگيري كند

هاي اطالعاتي  انه از سازمانمحرم گزارش هاي

دهند  تان سعودي و امريكا نشان ميعربسيل، اسراي

همان زماني كه اسد طرح خط لوله قطر را رد كرد، 

ريزان نظامي و اطالعاتي به سرعت به اين  برنامه

ها در  نتيجه رسيدند كه دامن زدن به شورش سني

سوريه براي بركناري بشار اسد كه با آنان همكاري 

هدف نداشته است، راهكاري عملي براي دستيابي به 

 .تركيه است –مشترک تكميل خط لوله گاز قطر 

ويكي ليكس، در  شده توسط بنابر اسناد افشا 

پس از آنكه اسد طرح خط لوله قطر را  2119سال 

هاي  رد كرد، سازمان سيا حمايت مالي از گروه

شايان ذكر است كه  .مخالف در سوريه را آغاز كرد

اتفاق اين مساله پيش از قيام بهارعربي عليه اسد 

  .افتاد
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عليه ساير كشورها استفاده شده عنوان يكي از ابزارهاي اعمال قدرت  در طول تاريخ از حمل و نقل به»:  پرسش

با )هاي فعال در يك مسير حمل و نقلي  تحريم عليه شركتتشويق به ايجاد مسيرهاي جايگزين با وضع . است

. هايي از اين موارد هستند نمونه (هاي شغلي، درآمدي و كاهش سطح امنيت يك كشور هدف از بين بردن فرصت

مورد ديگر از استفاده  2هاي اقتصادي اين پيشنهادات، حداقل به  لطفا خبر تحليلي را مطالعه و ضمن تحليل جنبه

 . «حمل و نقل در عرصه مناسبات سياسي بين كشورها اشاره نمائيدابزاري از 

 

 تقـــدير شويـــــد            نماييــد تحليـل   كـنيد تـحـقـيـق

 

 

 

 

 

 

 در حداكثر و 4111 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي ديدگاه 21/14/4291 مورخ خواهشمند است تا

 .نماييد ارسال  U38Tmasir@pmo.ir38TU الكترونيكي پست آدرس به منبع ذكر با و كلمه 1114

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

 :زير 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 

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

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

 . ندارد برعهده رابطه  اين در مسووليتي

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

 . اقدام نمايند  U38Tmasir@pmo.ir38TUن به پست الكترونيكي آ

mailto:masir@pmo.ir
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 كانال پاناما  بندهاي آميز آب آزمايش موفقيت

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، مقامات 2پايگاه خبري درگينگ توديو به نقل از 

كانال پاناما اعالم نمودند كه كنسرسيوم گروپو 

كه مسووليت  2(GUPC)يونيداس پور اِل كانال 

بندهاي  طراحي و ساخت پروژه مجموعه سوم آب

كانال پاناما را برعهده دارد، آرماتورهاي پايه شماره 

 .را با موفقيت آزمايش نمود 1بند كوكولي آب  2

، طراحان و GUPCپرسنل بخش فني 

بر مراحل انجام اين  1متخصصان سازمان كانال پاناما

ذكور، سطح در آزمايش م. آزمايش نظارت داشتند

بند به تدريج افزايش داده  آب در پشت دروازه آب

شد تا جايي كه آب به تركي كه در آگوست گذشته 

 .كشف شد، رسيد 2در پايه شماره 

سپس، گروهي مستقل از متخصصان، 

 6روفسورها و مهندسان سازه از دانشگاه فني پاناماپ

زديد نموده و همگي از با ها از فرآيند انجام آزمايش

 . ابراز رضايت نمودند ايج حاصلنت

                                                           
1  Lock 
2  Dredging Today 
3 Gropu Unidos Por El Canal   
4 Cocoli 
5 Panama Canal Authority (ACP) 
6 Technical University of Panama  

با موفقيت به  ها ه از آزمايشحال كه اين مرحل

قطعات الكترومكانيكي  GUPCپايان رسيده است، 

برداري از كانال توسعه يافته را  ضروري براي بهره

 . آزمايش خواهد كرد

درصد از پروژه توسعه كانال  1اكنون كمتر از  هم

وژه در اواخر سال پاناما باقي مانده است و اين پر

 .افتتاح خواهد شد 2146

*********** 

  انتشار گزارش جديد داينامار

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، 8پايگاه خبري پورت فاينانس اينترنشنالو به نقل از 

موسسه مشاوره كشتيراني داينامار در اواخر سال 

هاي  جديدترين نسخه از مجموعه گزارش 2141

تحليل حمل و نقل »تيراني با عنوان ديدگاه كش

هاي سنتي و  ساختار بازار، روش: يخچالي داينامار

                                                           
7  Dynamar Report:  داینامار یك موسسه مشاوره کشتیرانی در هلند
 است
8  Port Finance International 

http://www.dredgingtoday.com/2016/02/15/testing-of-new-cocoli-locks-carried-out-successfully/
http://portfinanceinternational.com/features/item/2445-dynamar-reefer-analysis-market-structure,-conventional,-containers
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يات و از جمله موارد، جزي .را منتشر نمود 4«كانتينرها

توان به موارد ذيل اشاره  هاي اين گزارش مي يافته

 :نمود

  از  7/2%حمل و نقل محصوالت تازه حدود

تجارت دريايي جهاني انواع كاالهاي خشك 

 را به خود اختصاص داده است؛

  اندازه ناوگان كانتينرهاي 2141در سال ،

 رسيد؛ TEUميليون  6/2دار به  يخچال

  هاي سنتي  ، ظرفيت يخچال2141در سال

ميليون فوت مكعب  421كاهش به  14%با 

 خواهد رسيد؛

 ترين  بزرگ 2تريد شركت كشتيراني سي

دار سنتي است  هاي يخچال اپراتور كشتي

دار سنتي  كشتي يخچال 17راتور از اين اپ)

هزار فوت مكعب  126با متوسط اندازه 

 ؛(برخوردار است

 شمال از /خط مرسك در مسيرهاي جنوب

هزار كليد و دوشاخه اتصال مخصوص  412

 دار برخوردار است؛ كانتينرهاي يخچال

 دار مسير  ظرفيت ساالنه كانتينرهاي يخچال

برابر ظرفيت  1/6شمال حدود /جنوب

 هاي سنتي است؛ اليخچ

  در حالي به پايان رسيد كه  2141سال

سازي رونق چنداني نداشت،  اسقاط و اوراق

هاي  سفارش بزرگ براي كشتي 41ولي 

هاي  دار در دفتر سفارش كانتينري يخچال

 .جهان ثبت شد

 .كليك نماييد جااينجهت دريافت گزارش كامل 

                                                           
1 Dynamar Reefer Analysis: Market Structure, 
Conventional, Containers 
2  SeaTrade 

فارو در واپسين لحظات  استمدادطلبي كاپيتان كشتي ال

 قبل از غرق شدن

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، كاپيتان 2پايگاه خبري ورلد مريتايم نيوزبه نقل از 

درست قبل از غرق شدن كشتي  1فارو كشتي باري ال

در آخرين تماس خود هشدار داد كه شمارش 

تار اين كشتي به دليل گرف. معكوس آغاز شده است

غرق  6در نزديكي باهاما 1شدن در طوفان خواكين

 . شد

در آخرين تماس  7كاپيتان مايكل ديويدسون

فارو تحت  ال. فارو درخواست كمك نمود خود براي ال

قرار داشت و  8برداري شركت توته سرويسز بهره

پس از گرفتار شدن در طوفان خواكين به علت نقص 

 .در بدنه، غرق شد

فارو، كشتي قبل از  اپيتان البر طبق اظهارات ك

برقراري تماس دچار آسيب شده و آب به سه انبار 

 .آن وارد شده بود

                                                           
3  World Maritime News 
4  El Faro 
5 Hurricane Joaquin  
6 Bahamas  
7  Michael Davidson  
8  TOTE Services:  یك شرکت مدیریت کشتی در ایاالت متحده
 آمریکا است

http://shippingtribune.com/dynamar-reefer-analysis-market-structure-conventional-containers/
http://worldmaritimenews.com/archives/183594/el-faros-captain-warned-the-clock-is-ticking/
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فارو بود در  شركت توته سرويسز كه اپراتور ال

طول اولين جلسه رسيدگي اعالم نمود كه كاپيتان 

كشتي براي تغيير مسير اجازه كامل داشته است، اين 

كاپيتان مايكل  در حالي است كه مكاتبات ايميلي بين

دهد كه كاپيتان  ديويدسون و شركت توته نشان مي

كشتي آشكارا براي تغيير مسير درخواست اجازه 

 .نموده است

گارد ساحلي ساحل غربي اياالت متحده آمريكا 

براي تعيين علت حادثه كه به غرق شدن و از دست 

اش منجر  خدمه 22دادن اين شناور آمريكايي و 

روزه در نظر  41اع عمومي شده، يك فرصت استم

انجمن ملي ايمني حمل و نقل آمريكا  .گرفته است

(NTSB)4  اعالم نموده است قصد دارد در ماه آوريل

 2نگار هيات بازرسي دوم را براي جستجوي داده

فارو در مورخ  كشتي آمريكايي ال .فارو اعزام نمايد ال

جايي در نزديكي آخرين موقعيت  2141اكتبر  24

 41خود در مجاورت جزيره باهاما در عمق  ثبت شده

 .هزار پايي آب آرام گرفت

*********** 

 Coscoافزايش ظرفيت عملياتي خط كشتيراني 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، شركت 2خبري هلنيك شيپينگ نيوز پايگاهبه نقل از 

اعالم نمود كه در  1(Cosco )چاينا اوشن شيپينگ 

ظرفيت عملياتي خود  2148نظر دارد تا پايان سال 

 . افزايش دهد TEUميليون  2را به 

                                                           
1 US National Transportation Safety Board 
2  Voyage Data Recorder 
3 Helenic Shipping News 
4  China Ocean Shipping Company (Cosco) 

تري از بازار  اين شركت قصد دارد سهم بزرگ 

شمالي را از آن -غربي و جنوبي-مسيرهاي شرقي

 .خود نمايد

 

سعي دارد  Coscoدر همين راستا، شركت 

خدمات كشتيراني كانتينري خود را فراتر از خطوط 

آفريقايي و خطوط كشتيراني چين و جنوب  –آسيايي 

اكنون روي خطوط كشتيراني  شرقي توسعه دهد و هم

اروپايي و آسيايي  –خصوص خطوط آسيايي  به)مهم 

 .متمركز است( آمريكايي –

كه رتبه چهارم را در ميان  Coscoشركت 

اپراتورهاي كشتيراني كانتينري برتر جهان دارد و 

پس از خط كشتيراني دانماركي مرسك، شركت 

كشتيراني سوئيسي مديترانه و شركت كشتيراني 

قرار دارد، قصد رقابت با  CMA CGMفرانسوي 

يي را داشته و سعي دارد سهم اين سه رقيب اروپا

 .قل را از آن خود نمايدري از حجم حمل و نبيشت

، معتقد است كه Coscoوان مين، مديرعامل 

هاي چيني از خطوط كشتيراني مهم  سهم شركت

بر ظرفيت  Coscoنسبتا كم است و خط مشي جديد 

 .اين شركت خواهد افزود

http://www.hellenicshippingnews.com/cosco-to-add-2-million-teus-by-2018/
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 9 «41ماهنامه الكترونيكي مسير، سال دوم، شماره »   

 
 

 18/4هم اكنون  Coscoشركت كشتيراني 

هاي كانتينربر جهان را  از ظرفيت كشتي TEUميليون 

 .ارددر اختيار د

*********** 

اي ناوبري  هاي ماهواره اهميت اعتماد سنجيده به سامانه

 جهاني

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

 49، در تاريخ 4پايگاه خبري هاربر مسترو به نقل از 

اياالت متحده آمريكا پيام گارد ساحلي  2146ژانويه 

صادر نمود مبني بر ( 14-46هشدار ايمني )هشداري 

كه تابستان گذشته شناورهايي كه از يك بندر  اين

غيرآمريكايي سفر خود را آغاز نمودند ناگهان 

 . خود را از دست دادند 2اس پي سيگنال جي

هاي هشدار مختلف و از  نتيجه اين موضوع پيام

در رادار جستجوي  اس پي يدست دادن اطالعات ج

، واحدهاي ژيروسكوپ و سيستم اطالعات و 2سطحي

  ها بود كشتي 1(ECDIS)نمايشگر نقشه الكترونيك 

گونه اطالعات  كه اين نيز به نوبه خود موجب شد هيچ

براي تثبيت موقعيت، سرعت زميني  اس پي جي

                                                           
1 Harbour Master 
2 GPS Signal 
3 Surface Search Radar 
4 Electronic Chart Display & Information System 

در دسترس   6و سرعت ژيروسكوپي 1كشتي در رادار

شناسايي موانع و گريز از برخورد در   نباشد و قابليت

 .صفحه نمايش رادار از دست برود

خوشبختانه شناورها توانستند با استفاده از 

، قطب نماي مغناطيسي و نقشه خواني 7سيستم هاد

وناوبري زميني، سفر خود را با حفظ ايمني ادامه 

، واحد مايل دريايي 6تقريبا بعد از طي . دهند

اگرچه . ها دوباره شروع به كار كرد كشتي اس پي جي

هاي پشتيباني برخوردار بودند  اين شناورها از سيستم

كه امكان حمل و نقل امن را ميسر ساخت، اما اين 

ناپذيري  توانست پيامدهاي سخت و جبران اتفاق مي

ها بر اثرات مخرب و خطرناک  اين اتفاق .داشته باشد

اس صحه گذاشته و اهميت  پي جي اخالل در عملكرد

اس براي عملكرد صحيح  پي وجود سيگنال جي

 . دهد تجهيزات شناور را نشان مي

*********** 

 ثبت ركوردي جديد در بندر آنتورپ

ها ومطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

بندر آنتورپ ،  8پايگاه خبري مريتايم نيوزو به نقل از 

پيكر النورا  با پهلودهي به كشتي كانتينربر غول

 61/41و آبخور  TEU 41111با ظرفيت  9مرسك

 .اي خود ثبت نمودركورد جديدي را برمتر، 

                                                           
5 Radar over ground speed: شود سرعت زمینی که توسط رادار محاسبه می  
6 Gyro Speed: سرعت محاسبه شده توسط ژیروسکوپ 
7 Radar in heads up display (HUD System):  این سیستم باعث می شود
تصویر دریافت شده توسط پروژکتور به گونه ای که تمام میدان دید را پوشش دهد در اختیار 

همچنین این سیستم باعث می شود تصاویر دور  و نزدیك به صورت همزمان . بیننده قرار گیرد
نمایشگری فرانما است که اطالعات را در جلو دید و واقع،  در. در صفحه نمایش نمایان شوند

.دهد منظر بیننده، بدون اینکه بیننده مجبور باشد جایی دیگر را بنگرد، نمایش می  
 

8 Maritime News 
9 Eleonora Maersk 

http://www.harbourmaster.org/news-maritime.php
http://www.newsmaritime.com/2016/container-ship-eleonora-maersk-set-new-draft-record-for-port-of-antwerp/
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پيكر مستقيما از بندر مالزيايي  اين كشتي غول

در ابتدا . عازم بندر آنتورپ شد  4تانجونگ پلپاس

از اين قرار بود كه النورا مرسك قبل از ورود برنامه 

به بندر آنتورپ بخشي از كانتينرهاي خود را در بندر 

تخليه نمايد، اما به علت  2همپتون و ساوت 2تانجير

تاخيرهاي صورت گرفته در سوئز، تصميم گرفت 

با ورود . طور مستقيم به بندر آنتورپ وارد شود به

النورا مرسك به آنتورپ، اين بندر ركورد جديدي را از 

 .نظر عمق آبخور از آن خود نمود

اي رسمي اعالم  مقامات بندر آنتورپ در بيانيه

هاي بزرگ نشان  ين كشتيپهلودهي به ا»: نمودند

دهد بندر آنتورپ آمادگي كافي براي پذيرش  مي

هاي كانتينربر جهان  ترين و جديدترين كشتي بزرگ

 . «را دارد

بندر آنتورپ در بلژيك در قلب اروپا و در مسير 

آنتورپ دومين بندر . هاي بسيار بزرگ قرار دارد كشتي

 بندر برتر جهان 41بزرگ اروپا است و در فهرست 

بندر آنتورپ در حد بااليي خور جزر و مدي . قرار دارد

اين خور توان عبوردهي . واقع شده است 1شلده

هزار تن، تا  411هايي با تناژ ناخالص بيش از  كشتي

                                                           
1 Tanjung Pelepas 
2 Tangier  
3 Southampton 
4 Tidal Estuary of the Scheldt  

اين . كيلومتري داخل بلژيك را دارد 81فاصله 

دهد بندر آنتورپ در مقايسه  موقعيت داخلي نشان مي

تري در اروپا  يت مركزيموقعاز  با اكثر بنادر شمالي

همچنين، باراندازهاي بندر آنتورپ از  .مند است بهره

طريق خط آهن و آبراهه و جاده به مناطق 

 .اي متصل هستند كرانه پس

*********** 

 اعطاي قرارداد توسعه بندر آناكليا به شركت كانتي

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، 1پايگاه خبري پورت فاينانس اينترنشنالو به نقل از 

اعالم نموده است كه به عنوان يكي  6شركت كانتي

 7گذار كنسرسيوم توسعه آناكليا از شركاي بنيان

اي مهم براي بندر و منطقه  برنده يك پروژه توسعه

آزاد تجاري آناكليا واقع در درياي سياه در كشور 

 .گرجستان شده است

كند تا  اين پيروزي به شركت كانتي كمك مي

هاي  عنوان يك توسعه دهنده زيرساخت، طرح به

استراتژيك خود را توسعه دهد و به رشد اين شركت 

                                                           
5 Port Finance International  
6 Conti 
7 Anaklia Development Consortium 

http://www.portfinanceinternational.com/categories/item/2463-conti-wins-georgia-anaklia-port-development
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ه بر عالو. كند در بازارهاي بندري و دريايي كمك مي

كه از طراحان  4اين، شركت كانتي با موفات و نيكول

 .نمايد برتر بندر هستند نيز همكاري مي

هدف از توسعه بندر آناكليا ايجاد يك كريدور 

تر ميان چين و اروپا و كمك به  دريايي جديد و سريع

 . احياي جاده تاريخي ابريشم است

مدير برنامه كلي و همه جانبه پروژه كه كانتي 

به كمك  ،توسعه، طراحي و ساخت بندر آناكليا است

هاي مفهومي اوليه  شركاي خود ماتوف و نيكول طرح

 .را آماده نموده است

 

، مديرعامل شركت كانتي، اظهار 2كورت كانتي

ما بسيار خوشحال و مفتخر هستيم كه »: داشت

توسعه زيرساختي بندر عميق آناكليا به ما سپرده 

 .«را آغاز خواهيم كردشده و به زودي كار 

*********** 

 

                                                           
1 Moffatt & Nichol 
2 Kurt Conti 

 ها در بندر روتردام اندازي دسته كاميون راه

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، بندر روتردام 2پايگاه خبري مارين اونتزو به نقل از 

سازي عمليات خود،  منظور تسهيل عملكرد و روان به

 1« ها دسته كاميون»نام  كار ابتكاري جديدي به راه

 .اتخاذ نمود

هاي  ستوني از كاميون« ها دسته كاميون»

كنند و  اتوماتيك است كه نزديك به هم حركت مي

حلي هوشمندانه مورد استفاده  عنوان راه توانند به مي

« هاي اروپا چالش دسته كاميون»هدف از . قرار گيرند

تر اين روش حمل و نقل و جلب توجه  توسعه بيش

 6ها در تاريخ  اين كاميون. عموم مردم به آن است

 .وارد بندر روتردام خواهند شد 2146آوريل 

ها سفر خود را از تعدادي از  دسته كاميون

شهرهاي اروپا آغاز كرده و عازم هلند خواهند شد و 

در  1آوريل به ماسوالكته 6رخ در نهايت در مو

 . روتردام وارد خواهند شد

                                                           
3  Marine Events 
4 Truck Platooning 
5  Maasvlakte 

http://snmevents.com/port-of-rotterdam-introduces-truck-platooning/
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مدير پروژه حمل و  4بنا به گفته باب دوديمونت

نقل هوشمند در سازمان بندر روتردام، در نيمه اول 

، هلند سرپرستي اتحاديه اروپا را برعهده 2146سال 

اين موضوع رويداد مهمي است و طي . خواهد گرفت

ه عموم را به خود جلب توج« ها دسته كاميون»آن 

 . خواهد نمود

دوديمونت معتقد است كه براي تحقق يافتن 

المللي  به همكاري قوي بين« ها دسته كاميون»ايده 

 . نياز است

ها براي  در حقيقت، حركت نزديك به هم كاميون

كاربران بندر مزاياي مختلفي دارد كه يكي از جمله 

عالوه بر اين، . وري انرژي اشاره كرد توان به بهره مي

كار  اين راه. اين موضوع منافع اجتماعي نيز دارد

تواند در زمينه پايداري، محيط  ابتكاري جديد مي

هاي زيرساختي  زيست و استفاده كارآمد از ظرفيت

 .  اي داشته باشد جانبه  نيز مزاياي بسيار و همه

*********** 

 تجهيز بنادر شانگهاي به ژنراتورهاي برق

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، شانگهاي 2پايگاه خبري شانگهاي ديليو به نقل از 

هاي  منظور كاهش آلودگي هوا در ترمينال قصد دارد به

 . ژنراتور برق بسازد 6هاي كروز   كشتي ويژه

 1معاون مدير كميسيون حمل و نقل 2ژانگ لين

شهر شانگهاي در يك نشست مطبوعاطي گفت، 

هاي الينر كه از سوخت ديزل استفاده  كشتي

                                                           
1  Bob Dodemont 
2  Shanghai Daily 
3  Zhang Lin 
4 Transport Commission 

نمايند در هنگام پهلوگيري در بندر آلودگي زيادي  مي

 .كنند ايجاد مي

 

و حتي بدون ارزيابي »: وي خاطرنشان ساخت

توان گفت كه ميزان  گيري دقيق نيز مي اندازه

هزار وسيله  1تا  2آاليندگي يك خط كروز برابر با 

 . «نقليه است

شانگهاي در حال حاضر هشتمين بندر كروز 

بزرگ جهان است و سال گذشته ميزبان بيش از 

 . ميليون مسافر دريايي بود 6/4سفر و  111

بزرگ هاي كروز به دردي  كشتي»: ژانگ افزود

در صورت عدم . اند براي شهر شانگهاي تبديل شده

هاي  انجام اقدامات الزم، افزايش سريع تعداد كشتي

 . «كروز الينر به تهديدي عليه شهر تبديل خواهد شد

اولين ژنراتور برق ولتاژ باال در ماه سپتامبر در 

 2يكي از ) 1المللي ووسونگكو ترمينال كروز بين

مورد آزمايش قرار خواهد ( ترمينال كروز شانگهاي

 .گرفت

                                                           
5 Wusongkou International Cruise Terminal 

http://www.shanghaidaily.com/metro/public-services/Date-set-for-cruise-ship-power-plan/shdaily.shtml
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دومين ترمينال كروز شانگهاي در منطقه نورث 

هاي كروز  واقع شده به كشتي 2در هونگكو 4باند

 . كند رساني مي تر خدمات كوچك

شانگهاي هزينه نصب ژنراتورها در بندر و 

هاي الينر را  بخشي از  هزينه برق مصرفي كشتي

هاي نگهداري و  همچنين، هزينه. تامين خواهد نمود

 .تعمير را نيز پوشش خواهد داد

هاي  ژانگ اظهار داشت تعداد زياد كشتي

كانتينربر نيز يكي ديگر از منابع آلودگي شهر 

الزم به ذكر است كه شانگهاي از . شانگهاي است

ترين بندر كانتينري جهان  به بزرگ 2141سال 

 . تبديل شده است

اگرچه بندر كانتينري اصلي شانگهاي »: گفت وي

از مركز شهر فاصله دارد، اما باد آلودگي را به اين 

 .«آورد قسمت از شهر مي

 

بنا بر اعالم كميسيون حمل و نقل شهر 

هاي كانتينربر در  شانگهاي، اولين ژنراتور برق كشتي

بندر يانگشان نصب شده و حوالي ماه ژوئن به 

 . رسيدبرداري خواهد  بهره

                                                           
1 North Bund 
2 Hongkou 

 11شانگهاي در طول سال پذيراي بيش از 

بر  .هزار كشتي از چين و اقصي نقاط جهان است

كه يك   2طبق اظهارات شوراي دفاع از منابع طبيعي

گروه مدافع آمريكايي مستقر در شانگهاي است، 

هاي ارزان  ها در بنادر چين از سوخت بيشتر كشتي

كنند، ضمن  قيمت با محتواي سولفور زياد استفاده مي

ها، وسايل نقليه بندري  كه انرژي مورد نياز كشتي اين

 .شود و تجهيزات عموما از طريق ديزل تامين مي

عضو شوراي دفاع از منابع  1فونگ شوهاي

طبيعي خاطرنشان ساخت، ميزان سولفوري كه 

شود  پيما متصاعد مي توسط شناورهاي اقيانوس

 . هزاران برابر وسايل نقليه است

ها  د، سوخت ديزل مورد استفاده كشتيوي افزو

حاوي مقادير قابل توجهي فلزات سنگين مانند 

 .باشد كادميوم، واناديوم و سرب نيز مي

وزارت حمل و نقل چين در نظر دارد يك برنامه 

ها  پايلوت براي جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي

 . اندازي كند تسه راه در دلتاي رودخانه يانگ

هاي  اي شناورهايي كه در اسكلهاين برنامه بر

گيرند به اجرا در  مهم همچون شانگهاي پهلو مي

هاي كم  خواهد آمد و به موجب آن شناورها از سوخت

 .سولفور استفاده خواهند كرد

اولين مرحله از طرح كاهش انتشار گازهاي 

 .آغاز خواهد شد 2146آوريل  4اي در تاريخ  گلخانه

هاي برقي شانگهاي تا شود كه ژنراتور بيني مي پيش

برداري  طور كامل به بهره به 2147پايان سال 

 .خواهند رسيد

                                                           
3  Natural Resources Defense Council  
4 Fung Shuhui 
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 2 61كشور صاحب ناوگان برتر جهان در سال  1 

ها و مطالعات  گزارش مركز بررسيبه 

پايگاه خبري پورت اهبردي و به نقل از ر

، ده كشور صاحب ناوگان برتر در سال 4تكنولوژي

بندي شدند و كشور يونان مقام اول را  رتبه 2146

 .كسب نمود

اين رتبه بندي بر اساس ارزش شناورها 

هاي اقتصادي از لحاظ ارزش ناوگان تحت مالكيت، رتبه اول را  ان عليرغم آشفتگيصورت گرفته است و كشور يون

ژاپن، چين، آلمان و سنگاپور همچنان رتبه خود را . كشور برتر صاحب ناوگان كشتيراني از آن خود نمود 41در ميان 

اندكي كاهش يافته  2141ها نسبت به سال  عنوان چهار كشور برتر بعدي حفظ نمودند، البته ارزش ناوگان آن به

در .  ها به دليل ظرفيت مازاد بر نياز در صنعت كشتيراني نسبت داد توان به اوراق كشتي بود كه اين موضوع را مي

 . اند كشور برتر صاحب ناوگان جهان به تصوير كشيده شده 41اينفوگرافيك زير 

 

                                                           
1  Port Technology 

https://www.porttechnology.org/news/the_top_10_ship_owning_countries_in_2016
https://www.porttechnology.org/news/the_top_10_ship_owning_countries_in_2016
https://www.porttechnology.org/news/the_top_10_ship_owning_countries_in_2016
https://www.porttechnology.org/news/the_top_10_ship_owning_countries_in_2016
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 ها كشتياستقبال گسترده از شاخص محيط زيستي 

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، انجمن 4پايگاه خبري گريت پورتبه نقل از 

اعالم نمود كه  2(IAPH)ها  المللي بنادر و لنگرگاه بين

اند طرحي كه ميزان دوستدار  ها ثابت نموده بررسي

كند  مي يريگ اندازهها را  محيط زيست بودن كشتي

 .براي مبارزه با تغييرات آب و هوايي مفيد است

بخشي  2(ESI) ها شاخص محيط زيستي كشتي

بنادر جهان است كه در  يوهوا آبكار ابتكاري  از راه

رسميت شناختن نقش در راستاي به  2118سال 

 الزامات وها از قوانين  بنادر در تضمين پيروي كشتي

 .كاهش انتشار گاز كربن، آغاز شد

هايي كه در كاهش انتشار  اين شاخص كشتي

شده  نييتعاي بهتر از استاندارهاي  گازهاي گلخانه

اين . نمايد كنند را شناسايي مي عمل مي 1توسط آيمو

منتشر شده  Soxو  NOxگيري  كار از طريق اندازه

توسط كشتي و گزارش ميزان انتشار گازهاي 

 .شود اي انجام مي گلخانه

                                                           
1 Green Port 
2 International Association of Ports and Harbours 
3 Environmental Ship Index (ESI) 
4 International Maritime Organization 

 2819، در حال حاضر IAPHبنا بر گزارش 

خوب و بااليي برخوردار هستند  ESIكشتي از امتياز 

 .است 21كشتي بيش از  2199و امتياز 

ها  اكنون بسياري از بنادر براي تشويق كشتي هم

اي به  تشار گازهاي گلخانهبه كاهش ميزان ان

محيطي بهتري دارند و  شناورهايي كه عملكرد زيست

هاي بندري خود  آنها باالتر است در تعرفه ESIامتياز 

و  1در نروژ كه بنادر فلم خصوص بهدهند،  تخفيف مي

هاي بندري خود  ميزان تخفيف در تعرفه 6گودوانگن

ها  كشتي ESIطور مستقيم بر اساس امتياز  را به

اعالم نموده  7اداره سواحل نروژ .نمايند تنظيم مي

دارند و  ESIهايي كه گواهي معتبر  است به كشتي

يا باالتر است در تعرفه خدمات  11آنها  ESIامتياز 

عالوه بر اين، بندر  .دهد تخفيف مي 411%پايلوت 

آنها بيشتر  ESIهايي كه امتياز  اولسان نيز به كشتي

هاي بندري تخفيف  در تعرفه 41%است  24از 

 .دهد مي

*********** 

ي خطوط لوله در جا بهاستفاده از خدمات كشتيراني 

 كانادا

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، استان 8مريتايم اگزكيوتيوپايگاه خبري به نقل از 

در غرب كشور كانادا از ذخاير نفتي فراواني  9آلبرتا

پااليشگاه نفت در استان  كه يدرحالبرخوردار است، 

                                                           
5 Flam 
6 Gudvangen 
7 Norwegian Coastal Administration 
8 Maritime Executive 
9 Alberta 

http://www.greenport.com/news101/Projects-and-Initiatives/environmental-ship-index-still-going-strong
http://www.maritime-executive.com/editorials/shipping-could-replace-pipeline-in-canada
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib6OWZyL_LAhUJEpoKHWubBckQjRwIBw&url=http://www.environmentalshipindex.org/&psig=AFQjCNGWbj-97Foj_fcSdXW0MkMSkKJw2w&ust=1458023839417004
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در شرق كانادا قرار دارد و خواهان  4نيوبرانزويك

 .انتقال نفت از طريق خط لوله است

 

اين در حالي است كه شهرداران بسياري از 

از عبور خط لوله  2هاي استان كبك شهرکشهرها و 

نفت از شهرهايشان مخالف هستند، چرا كه شهر 

انگيز از خط  در استان كبك شاهد واقعه غم 2ماجوج

خارج شدن قطاري بود كه نفت خام را از غرب به 

 .كرد شرق كانادا حمل مي

از سوي ديگر، بر حسب تصادف در نزديكي خط 

رودخانه سنت لورنس اسكله بار فله در  2لوله نفت 

بندر در منطقه جنوب شرق استان  2اين . وجود دارد

اونتريو در در فاصله بسيار نزديك از كبك واقع 

ها تحت مالكيت شركت  يكي از اين اسكله. اند شده

قرار داشت و در جنوب اوتاوا و  1يوتيورسال ترمينالز

يكي  .در نزديكي شهر موريسبرگ واقع شده بود

در بندر كورنوال قرار دارد وهنوز هم به ديگر از آنها 

برداري است و  عنوان يك ترمينال بار فله تحت بهره

 .باشد داراي مخازن زيرزميني كلريد كلسيم مي

با توجه به مخالفت مقامات كبك با حمل و نقل 

خط لوله نفت از اين استان و از آنجايي كه هر دوي 

بزرگي  پهلودهي به شناورهاي بسيار اين بنادر براي
                                                           

1 New Brunswick 
2 Quebec 
3 Magog 
4 Universal Terminals 

كنند آماده  كه از راه دريايي سنت لورنس عبور مي

تواند  اند، حمل و نقل آبي و خدمات كشتيراني مي شده

جايگزين مناسبي براي خط لوله غرب به شرق كانادا 

اكنون بحث و بررسي در اين رابطه آغاز   باشد و هم

 .شده است

*********** 

 بندر سخنا همچنان در انتظار تامين بودجه

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، منابع مالي 1پايگاه خبري ديلي نيوز اجيپتبه نقل از 

يع در بندر مورد نياز براي ساخت ترمينال بار فله ما

 .سخنا تضمين شده است

اين ترمينال جديد براي واردات و ذخيره 

در مصر مورد استفاده  6جي ان گازوئيل، گاز بوتان و ال

هاي  ترين پروژه قرار خواهد گرفت و يكي از مهم

 .مربوط به توسعه كانال سوئز است

، 7شركت سونكر بانكرينگ 2141در نوامبر 

و سازمان  9انال سوئز، سازمان ك8ورلد دبي پي دي

                                                           
5 Daily News Egypt 
6 LNG: گاز طبیعی مایع 
7 Sonker Bunkering Company 
8 Dubai-based DP World 
9 Suez Canal Authority 

http://www.dailynewsegypt.com/2016/02/21/bulk-liquids-terminal-in-sokhna-port-still-waits-for-360m-in-funds/
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گذاري مشترک  قرارداد سرمايه 4بنادر درياي سرخ

 111برداري از اين پروژه  براي مديريت و بهره

 61%در اين پروژه . ميليون دالري را امضا نمودند

 -سهام در به كشور مصر و مابقي سهام به سونكر

 .ورلد تعلق دارد پي دي

 2(IFC)المللي  در اوايل فوريه، موسسه مالي بين

ميليون دالري به شركت سونكر  411با بسته وام 

هاي زيرساختي آن موافقت نمود، با اين  براي پروژه

وجود پروژه ساخت ترمينال بار فله مايع هنوز به 

الزم به ذكر است بانك . ميليون دالر نياز دارد 261

المللي  و بانك بين 2(EBRD)بازسازي و توسعه اروپا 

ر بسته وام مذكور مشاركت نيز د 1(CIB)تجارت 

 .دارند

: طارق المال وزير نفت مصر اظهار داشت

هزار  111محوطه كلي پروژه ترمينال بار فله سخنا »

متر مربع است و ظرفيت ذخيره سازي آن به شركت 

دهد مقادير  اجازه مي 1(EGPC)نفت عمومي مصر 

 .«هاي نفتي وارد نمايد بيشتري از فرآورده

در  6شركت پتروجتمحمد شيمي رئيس 

ساخت اين ترمينال جديد توسط »: اي گفت بيانيه

پتروجت يك شركت . پتروجت انجام خواهد شد

 2دولتي مهندسي و ساخت در بخش نفت است و 

 .«گذاري در دست اجرا دارد ميليارد دالر سرمايه

ورلد و  پي الزم به يادآوري است كه سونكر، دي

 2116ال سازمان بنادر درياي سرخ قبال در س
                                                           

1 Red Sea Ports Authority 
2 International Finance Corporation 
3 European Bank for Reconstruction and 
Development 
4 Commercial International Bank 
5 Egyptian General Petroleum Corporation 
6 Petrojet 

قرارداد اصلي ساخت ترمينال بار فله مايع سخنا را 

اين قرارداد در نهايت در مارس . امضا نموده بودند

در كنفرانس توسعه اقتصادي مصر  2141

(EEDC)7 اصالح شده و بار ديگر امضا شد. 

*********** 

 حمايت دولت سنگاپور از صنعت حمل و نقل دريايي

 

مطالعات راهبردي و  ها و به گزارش مركز بررسي

، ازبن 8پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

در  41رئيس انجمن حمل و نقل سنگاپور 9پولسن

حاشيه جشن ساالنه آغاز سال جديد قمري اعالم 

نمود دولت سنگاپور و سازمان بندر و دريانوردي اين 

از توسعه صنعت حمل و نقل  44(MPA)كشور 

 .دريايي سنگاپور حمايت خواهند كرد

نخست وزير سنگاپور نيز  42لي هسين لونگ

هاي  مردم اين كشور را به تمركز بر برنامه

تر براي توسعه  هاي بيش د فرصتتر و ايجا بلندمدت

                                                           
7 Egyptian Economic Development Conference 
8 Port Technology 
9 Esben Poulsson 
10 Singapore Shipping Association 
11 Maritime and Port Authority of Singapore 
12 Lee Hsien Loong 

https://www.porttechnology.org/news/singapores_industry_boosting_initiatives/
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وري و بهبود سطح تعليم و  ها، افزايش بهره مهارت

 .آموزش تشويق نمود

انجمن حمل و نقل »: پولسن خاطرنشان ساخت

سنگاپور بسيار خوش شانس است كه اعضايي دارد 

كه با تمام توان از منافع صنعت حمل و نقل دريايي 

للي الم اين كشور و موقعيت آن در مركز بين

 .«كنند دريانوردي حمايت مي

اند كه تجارب و  اين افراد آماده»: وي افزود

تخصص خود را داوطلبانه به اشتراک بگذارند و اغلب 

كارهاي  دهند كه به توسعه راه هايي را ارايه مي ايده

ابتكاري منجر شده و شانس و اقبال را به صنعت 

 .«نمايد حمل و نقل دريايي ما هديه مي

اعالم نمود كه انجمن حمل و نقل پولسن 

سنگاپور در نظر دارد در مراسم هفته دريانوردي 

اهميت بخش ساحلي و  2146سنگاپور در سال 

دريايي و شبكه دريانوردي اين كشور را منعكس 

 .نمايد

انجمن حمل و نقل دريايي سنگاپور با همكاري 

 4هاي ديگر همچون انجمن آنالين اينترتانكو سازمانه

نويس  پيش 2ن صاحبان كشتي آسياو انجم

اي مبارزه با دزدي دريايي و  دستورالعمل منطقه»

را آماده « ها در آسيا سرقت مسلحانه از كشتي

اين دستورالعمل سپس توسط مركز تسهيم . نمودند

 .منتشر شد 2اطالعات ريكاپ

                                                           
1 INTERTANKO 
2 Asian Shipowners’ Forum 
3 ReCAAP ISC: The ReCAAP Information Sharing 
Centre (ISC)   مبارزه در یا منطقه یهمکار توافقنامهمنظور از ریکاپ 

.است ایآس در یکشت هیعل مسلحانه سرقت و ییایدر یدزد با  

اين »: پولسن در خاتمه اظهار داشت

رتبط با دستورالعمل جامع است و همه موارد مفيد و م

هاي در حال  دريانوردان شاغل در همه انواع كشتي

اين دستورالعمل به . شود فعاليت در آسيا را شامل مي

كند از حمالت دزدان دريايي دور  دريانوردان كمك مي

بمانند و از اين حمالت جلوگيري نموده يا آنها را به 

تاخير بياندازند و در صورت وقوع حمله تمهيدات 

 .«م دهندالزم را انجا

*********** 

 گذاري در بنادر برزيل فرصت استثنايي براي سرمايه

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

 ،1پايگاه خبري پورت فاينانس اينترنشنالبه نقل از 

حراج »جزئيات دور دوم  1وزارت بنادر ويژه برزيل

را  6ميليارد رئال 766/4زش به ار« بزرگ بنادر برزيل

شود با توجه به نرخ فعلي  بيني مي اعالم نمود و پيش

ارز در برزيل اين قراردادهاي واگذاري امتياز 

گذاران خارجي  انحصاري با استقبال زياد سرمايه

 .مواجه شود

                                                           
4  Port Finance International  
5  Special Ports Ministry (SEP) 

 واحد پول برزیل  

http://portfinanceinternational.com/features/item/2446-real-devaluation-sets-up-brazilian-ports-for-multi-million-dollar-foreign-investment-deals
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سرعت كاهش ارزش رئال در مقايسه با دالر 

 آمريكا و ساير ارزهاي خارجي فرصت بسيار خوبي را

اكنون  هم.  المللي مهيا نموده است گذاران بين سرمايه

گذاري در برزيل  زمان بسيار خوبي براي سرمايه

ها در اين كشور به يك سوم  است، چراكه قيمت

آشفتگي سياسي و اقتصادي . كاهش يافته است

امروز برزيل كه موجب كاهش ارزش ارز اين كشور 

لي زياد شده مدتي دوام خواهد داشت، اما به احتما

هاي خارجي  اكنون براي شركت. دائمي نخواهد بود

مستقر در كشورهايي كه نرخ بهره پاييني دارند، 

توانند  برزيل به منزله يك فرصت طاليي است و مي

هاي  با هزينه بسيار كمتر از نرخ واقعي در زيرساخت

 .گذاري كنند بندري اين كشور سرمايه

رئال در  2/2از آنجايي كه قيمت دالر آمريكا از 

افزايش  2141رئال در آوريل  4/2به  2141آوريل 

رئال رسيده است،  4/1اكنون به  يافت و هم

هاي  گذاري در بنادر برزيل براي شركت سرمايه

ارزش رئال . تر شده است برابر ارزان 2آمريكايي 

نسبت به پوند استرلينگ هم كاهش يافته و قيمت 

 8/1هم اكنون به  2141رئال در آوريل  7/2پوند از 

به همين ترتيب، ارزش رئال . رئال رسيده است

برزيل نسبت به ارز رايج ساير كشورهاي خارجي نيز 

اين موضوع باعث شده است كه . كاهش يافته است

براي مثال، گوشت، )قيمت كاالهاي صادراتي برزيل 

بسيار ( مرغ، قهوه، شكر، ميوه، سنگ آهن و غيره

برابر  2ري در برزيل تا گذا كاهش يابد و سرمايه

 . تر شود ارزان

در واقع تنها راه خروج برزيل از بحران اقتصادي 

به همين دليل، . فعلي افزايش حجم صادرات است

هاي بندري را ارتقا داده و خود  برزيل بايد زيرساخت

 .را براي صادرات انواع كاال آماده نمايد

يكي ديگر از عواملي كه روند اعطاي قرارداهاي 

نمايد، نياز  امتياز انحصاري در برزيل را تسريع مي

شديد اين كشور به پول است، چراكه اقتصاد اين 

كشور در حال سقوط است و درآمد مالياتي آن نيز 

به همين دليل است كه برزيل در . باشد پايين مي

نهايت تصميم گرفت كه امتيازهاي انحصاري را به 

دور دوم مناقصه  واگذار نمايد و« باالترين پيشنهاد»

در بورس سائوپائولو  2146مارس  24مربوطه را در 

قرارداد  6در سائوپائولو حداقل امتياز . برگزار كند

انحصاري واگذار خواهد شد و همه آنها به ايالت پارا 

، سه 4دو قرارداد به بندر سانتارم. مربوط خواهند بود

بوط مر 2و دو قرارداد به ويالدوكونده 2قرارداد به بلم

اين بنادر از مناقصه مرحله اول جا مانده . شود مي

 .بودند

*********** 

تاكيد انجمن سازندگان تجهيزات بندر بر خطرات ناشي 

 هاي كانتنربر از خستگي در جرثقيل

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، انجمن سازندگان 1پايگاه خبري پمابه نقل از 

المللي در  كه نهاد مسوول بين(  پما)تجهيزات بندر 

                                                           
1 Santarem 
2 Belem 
3 Vila do Conde 
4  PEMA: Port Equipment Manufacturers 
Association (انجمن سازندگان تجهیزات بندر)  

http://www.pema.org/3958/port-equipment-manufacturers-association-highlights-the-danger-of-fatigue-cracks-on-container-cranes/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlm_u877rLAhUECBoKHeCAC1sQjRwIBw&url=https://www.porttechnology.org/news/pema_to_host_innovative_container_terminal_technology_forum_at_toc_europe_2&psig=AFQjCNEogo0gwA10qX-mIbsr9lXJeY6MbQ&ust=1457862575359413
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هاي بندري است مقاله  زمينه تجهيزات و فناوري

ها در  جرثقيلجديدي در رابطه با معاينات ساختاري 

 .ها منتشر نموده است بنادر و ترمينال

اين مقاله سعي دارد سطح آگاهي درخصوص 

هاي مربوط به  هاي ناشي از خستگي و ريسك خرابي

آن را افزايش دهد و بر اهميت معاينات ساختاري 

تاكيد نمايد و راهنمايي جامع در اختيار پرسنل 

وجود در هاي م ترمينال قرار دهد كه به كمك آن ترک

، گنتري (STS)هاي كشتي به ساحل  جرثقيل

هاي تايري  و گنتري كرين( RMG)هاي ريلي  كرين

(RTG )صورت چشمي و يصري تشخيص  را به

در اين مقاله تاكيد شده است كه اگرچه معاينه . دهند

چشمي افراد غيرمتخصص بهتر از اين است كه هيچ 

راد را كاري انجام نشود، اما نبايد معاينات اين اف

جايگزين برنامه مميزي كارشناسانه توسط سازنده 

 . جرثقيل يا متخصصان آموزش ديده نمود

خرابي ناشي از خستگي آغاز شكل گيري و رشد 

هايي است كه از اعمال مكرر بار و فشار ناشي  ترک

اين نوع از فرسودگي در واقع آسيب . شوند مي

رونده و موضعي است و اغلب هنگامي  ساختاري پيش

اي قرار  دهد كه سازه در معرض بارهاي دوره رخ مي

د باعث بروز توان هر نوع بار و فشار عملياتي مي. دارد

اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار . چنين آسيبي شود

برد كه  سال يا بيشتر زمان مي 41داد كه معموال 

 .هاي خطرناک قابل تشخيص شوند ترک

آوري شده توسط شركت بيمه  اطالعات جمع

ترين درخواست  دهد كه بيش نشان مي 4كالب تي تي

هاي  خسارت در بخش تجهيزات بندري به آسيب

                                                           
1 TT Club 

هاي ناشي از  خرابي. شود ناشي از خستگي مربوط مي

( STSهاي  خصوص در جرثقيل به)خستگي 

هاي ايمني، اقتصادي و عملياتي بسياري در  ريسك

در مقاله مذكور ذكر شده است كه از . پي دارند

 411جهان، ساالنه در حدود  STSجرثقيل  1111

شوند و اين  دستگاه دچار ترک ناشي از خستگي مي

 .تواند به خطرات جدي منجر شوند ها مي يخراب

در بخش اصلي اين مقاله  داليل اصلي وقوع خرابي 

ناشي از خستگي بررسي شده و براي معاينات 

ساختاري و محل و زمان بازديد دستورالعملي جامع 

هاي  اين مقاله بر اهميت بازرسي. ارايه شده است

نيز چشمي مرتب تاكيد نموده است، اما به اپراتورها 

تاكيد نموده كه يك فرد متخصص بايد بررسي و 

ها را  معاينه دقيق و كامل نقاط اصلي و مهم جرثقيل

 .اي انجام دهد طور دوره به

*********** 

 حمايت مرسك از صنعت بازيافت كشتي در هند

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

 2، گروه مرسك2پايگاه خبري گرين پورتبه نقل از 

اعالم نموده است كه قصد دارد از ياردهاي بازيافت 

حمايت كند و ( واقع در هند)كشتي در النگ 

                                                           
2 Green Port 
3 Maersk Group 

http://www.greenport.com/news101/asia/maersk-developing-of-sustainable-ship-recycling-in-india
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ق هاي كاري آنها را برطب تاسيسات و شيوه

 .روز رساني نمايد استاندارهاي خود به

دهد كه با توجه به افزايش  ها نشان مي بررسي

تعداد شناورهايي كه در آينده بازيافت خواهند شد، 

ها قابل  هزينه فعلي اوراق و بازيافت پايدار كشتي

 .قبول نيست

رئيس بخش پايداري مرسك  4آنت استوب

افت سياست گروه مرسك فقط بازي»:  اظهار داشت

هاي  با اين وجود، در روش. مسووالنه شناورها است

كاري اين حوزه تغيير چنداني ايجاد نشده و بازيافت 

پايدار تنها در تعداد معدودي از ياردهاي بازيافت 

 . «پذير است كشتي تركيه و چين امكان

هايي قرار  بازار بازيافت كشتي تحت سلطه روش

 768از . اند هدارد كه برراي چندين دهه تغيير نكرد

فروند كشتي كه در سال گذشته در نقاط مختلف 

شناور به ياردهاي هندي،  169جهان بازيافت شدند، 

 . پاكستاني و بنگالدش فروخته شدند

: استوب در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت

ما قصد داريم بازيافت مسووالنه را در النگ هند »

 .«نهادينه نماييم

اريم براي يافتن ما سعي د»: وي افزود

هاي پايدار با ساير مالكان كشتي ائتالفي  حل راه

تر ايجاد نماييم و كار خود را با تعدادي از  گسترده

 .  «ايم ياردهاي بازيافت كشتي النگ آغاز نموده

هزينه اضافه مرسك براي بازيافت مسووالنه  در 

ميليون دالر  2تا  4ياردهاي بازيافت فعلي در حدود 

 . آورد شده استدر سال بر

                                                           
1  Anette Stube 

هاي گذشته شاهد بهبود مداوم در  در سال

اكنون  ايم و هم ياردهاي بازيافت كشتي النگ بوده

المللي  چهار يارد از استاندارهاي سازمان بين

 .كنند كنگ پيروي مي دريانوردي و كنوانسيون هنگ

هاي پايدار  مرسك در دراز مدت به توسعه روش

شود تا چند  فته ميبازيافت كشتي خواهد پرداخت و گ

سال آينده فقط با ياردهاي بازيافت كشتي منتخب در 

 .النگ همكاري خواهند نمود

  سياست» :استوب در خاتمه خاطرنشان ساخت

روزرساني تاسيسات انهدام زباله و  ارتقا و به ،مرسك

رايط اسكان هاي محلي و بهبود ش بيمارستان

 .«شود ميشامل نيز  كارگران مهاجر را

*********** 

 استفاده از انرژي خورشيدي در بندر بمبئي

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

  ام پي ، اي2وي. اس.او.پايگاه خبري امبه نقل از 

رمينال كانتينري ترين ت كه پرترافيك 2ترمينالز بمبئي

در بندر جواهرلعل نهرو است، سيستم انرژي 

 . طور رسمي افتتاح نمود خورشيدي خود را به

                                                           
2  On the MoS Way 
3  APM Terminal Mumbai 

http://www.onthemosway.eu/new-solar-power-at-the-port-of-mumbai/
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در بخشي از پروژه انرژي پاک خورشيدي، 

هاي خورشيدي روي سقف دو ترمينال نصب  پنل

شدند و تبديل انرژي خورشيدي ذخيره شده به 

 .نيروي برق آغاز شد

با توان توليد  2146اين سيستم در يكم ژانويه 

طور كامل مورد  هزار كيلووات در سال به 264برق 

 2146برداري قرار گرفت و در مورخ يكم فوريه  بهره

طور  ام ترمينالز به پي توسط معاون مديرعامل اي

 .رسمي افتتاح شد

سنجي  اين پروژه پس از پايان مطالعات امكان

براي بررسي امكان توليد برق از  2141در سال 

نرژي خورشيدي و كاهش ميزان مصرف برق ا

 .معمولي، به مرحله اجرا درآمد

اي نصب  مرحله 2پس از پايان مطالعات، پروژه 

 .پنل خورشيدي آغاز شد

اكنون در دست اجرا است  مرحله اول كه هم

هاي خورشيدي روي سقف  شامل نصب و اجراي پنل

 . باشد مجتمع كارگاه و دروازه ترمينال مي

هاي خورشيدي روي سقف  دوم، پنلدر مرحله 

نصب ( STS)هاي كشتي به ساحل  اطاقك جرثقيل

شود كه مرحله دوم در  بيني مي پيش. خواهد شد

 .به پايان خواهد رسيد 2146ژوئن 

هاي خورشيدي  در مرحله سوم پروژه، پنل

تر را پوشش خواهند داد  تر و گسترده فضاهاي بزرگ

روي برق از ني 41%و انرژي خورشيدي بيش از 

 . ساالنه مورد نياز ترمينال را تامين خواهد نمود

از نيروي برق هند  71%در حال حاضر در حدود 

. شود هاي فسيلي تامين مي با استفاده از سوخت

دستيابي به منابع انرژي پاک و تجديدپذير به يكي از 

مباحث مهم براي رشد اقتصادي تبديل شده است، 

آينده رشد سال  41چراكه جمعيت هند در 

 .توجهي خواهد داشت قابل

*********** 

 گذاري عظيم توسعه بندر وادهاون به شرط سرمايه

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي 

كه  AECOM2، شركت 4مجله بازرگانيو به نقل از 

هاي مختلف  ه توسط دولت هند براي انجام پروژ

اين كشور  2«ماال-ساگار»توسعه بندر در طرح 

انتخاب شده است، اعالم نمود توسعه 

هاي اساسي براي ساخت يك بندر عميق  زيرساخت

ميليارد دالر بودجه  4/1تقريبا به  1جديد در وادهاون

 .نياز است

اين شركت مشاور همچنين خاطرنشان ساخت 

برداري از اين  كه دولت هند بايد براي توسعه و بهره

                                                           
1  Journal of Commerce  

فنی و یك شرکت جهانی است که در زمینه طراحی بندر و ارایه خدمات    
 مهندسی در بنادر فعالیت دارد

3 Sagar-Mala 
4 Vadhaven:  در نزدیکی داهانو در ماهاراشتراجايي  

 

http://www.joc.com/port-news/asian-ports/port-jawaharlal-nehru/15-billion-needed-indias-vadhavan-port-consultant-says_20160219.html
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 22 «41ماهنامه الكترونيكي مسير، سال دوم، شماره »   

 
 

« اي صاحب خانه»تاسيسات جديد از روش مديريتي 

 .استفاده كند

مايلي شمال بمبئي واقع  16وادهاون در فاصله 

ذب متصديان شده است و پتانسيل الزم براي ج

بزرگ حمل و نقل اقيانوسي را دارد، چراكه از عمق 

كافي برخوردار بوده و در نزديكي مراكز صنعتي مهم 

 . منطقه غرب واقع شده است

پروژه توسعه بندر سبز است  2وادهاون يكي از 

كه دولت نارندرا به منظور افزايش ظرفيت بنادر و 

 دو روژه. تحريك رشد تجاري توسعه داده است

و كالچل ( واقع در غرب بنگال)ديگر در جزيره ساگار 

 .در دست اقدام هستند( واقع در تاميل نادو)

*********** 

 در چين COSCOCSتاسيس شركت ادغامي 

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، شركت 4پايگاه خبري ترتسپورت ويكبه نقل از 

و شركت  2(CSCL)چاينا شيپينگ كانتينر الينز 

ها بازسازي  بعد از ماه 2(Cosco)چاينا اوشن شيپينگ 

و بازسازماندهي عمليات كشتيراني كانتينري خود، 

                                                           
1  Transport Week 
2 China Shipping Container Lines 
3 China Ocean Shipping Company  

ادغام اين دو شركت و تشكيل يك نهاد جديد به نام 

طور رسمي  را به 1COSCOCSشركت كشتيراني 

 .عالم نمودندا

گران معتقدند كه اين شركت براي عبور از  تحليل

ركودي كه در حال حاضر بر صنعت كشتيراني حاكم 

است بايد نيروي كار خود را محدود نموده و از تعداد 

 .هاي خود بكاهد سفارش

، 6گر وتران شيپينگ ، تحليل1شارل دو ترانك

هاي كشتيراني الينر  تعداد معدودي از شركت»: گفت

هاي كنوني آماده كرده  خود را براي مواجهه با چالش

شايد اولين چالش كوچك نمودن اين شركت . بودند

در صورت عدم انجام اين كار، . ادغامي جديد باشد

تري رو به وخامت خواهد  اوضاع با سرعت بيش

 .«گذاشت

در  8گر اسنس سكيوريتيز ، تحليل7جيانگ مينگ

دو شركت به  ادغام اين»: شانگهاي، اظهار داشت

ها ادغام  اگر اين شركت. دهد ها شانس مبارزه مي آن

كرد و بد باقي  شدند، وضعيتشان فرقي نمي نمي

 .«ماند مي

بانك  گران ، تحليل41و جو ليو 9نگاسكاي ه

تجربه نشان داده »: نيز خاطرنشان ساختند 44دويچه

است در عين حال كه ادغامات اخير موجب تحكيم 

گذاري  شوند، رقابت در قيمت بيشتر بازار سهام مي

 .«نيز موجب تقويت ادغامات قبلي شده است

                                                           
4  China Cosco Shipping Corporation 
5  Charles De Trenck 
6  Veteran Shipping 
7  Jiang Ming 
8 Essence Securities  
9 Sky Hang 
10 Joe Liew 
11 Deutsche Bank 

http://www.transportweek.eu/china-cosco-merger.html
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اي اعالم  نيز اخيرا در بيانيه COSCOCSرئيس 

 Coscoو  CSCLهاي  نموده است كه ادغام شركت

 . ها ضروري و حياتي است براي توسعه آن

*********** 

 اي نو براي حمل بار فله در سبزترين بندر دنيا ايده

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، 4پايگاه خبري پورت فاينانس اينترنشنالبه نقل از 

منتشر شده،  2اي كه توسط رم اسپريدرز در مقاله

جايي بار فله در يكي از  ديدگاهي جديد براي جابه

سبزترين بنادر دنيا در شيلي ارايه شده و در خصوص 

در اين عمليات  2چگونگي همكاري شركت كودلكو

 . توضيحاتي ارايه شده است

در اين مقاله حمل و نقل كانتينري بار فله با شيوه 

هاي  حمل و نقل سنتي آن مقايسه شده و جنبه

ها مورد  محيطي اين روش مختلف مالي و زيست

 . ه استبررسي قرار گرفت

جايي كانتينري بار فله  در اين مقاله فرآيند جابه

(CBH)1 در . طور مفصل شرح داده شده است به

                                                           
1  Port Finance International  
2  RAM Spreaders 
3  Codelco: ترین شرکت تولیدکننده مس در دنیا بزرگ  
4 Containerized Bulk Handling 

كه بر  هنگامي»: بخشي از اين مقاله ذكر شده است

گرد گرد و غبار ايجاد  ميبار فله خشك انرژي وارد 

اي طراحي شده است  به گونه CBHفرآيند . شود مي

له در مراحل مختلف كه از ورود انرژي به بار ف

 .«كند جايي محموله جلوگيري مي جابه

: در بخش ديگري از اين مقاله ذكر شده است

هاي كاميون  وزد، چرخ بادي كه بر واگن قطار مي»

يا بالك لودري كه بار را از ارتفاع زياد  1تخليه كننده

جايي هوا در انبار  اندازد و موجب جابه پايين مي

هاي هستند كه موجب  شود از جمله انرژي كشتي مي

 .«شوند توليد گرد و غبار مي

 . كليك نماييد جا اين جهت دريافت اصل مقاله

*********** 

 ، پيشرو در توزين كانتينرها2استال استرين

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، 7پايگاه خبري پورتز اند لجستيكبه نقل از 

گيري بار تخصص  استال كه در زمينه اندازه استرين

دارد اعالم نمود كه همزمان با نزديك شدن به زمان 

                                                           
5  Tipper Truck 
6 Strainstall:  گیری و توزین بار  زمینه اندازهیك شرکت انگلیسی که در
 تخصص دارد
7  Ports  & Logistics  

https://www.porttechnology.org/news/the_worlds_greenest_port
https://www.porttechnology.org/technical_papers/the_greenest_bulk_operations#middle_banner
http://www.portsandlogistics.com/index.php/media-news/166-strainstall-a-leading-light-on-container-weighing
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كشي كانتينرها، سيستم  ناجراي قوانين جديد وز

خود را در چندين ترمينال  4(CWS)توزين كانتينر 

 .كانتينري بزرگ اروپا با موفقيت آزمايش نموده است

مقررات جديد سوالس  2146در يكم ژوئيه 

االجرا خواهد شد و كانتينرها بايد قبل از بارگيري  الزم

 . كشي شوند روي شناور وزن

زن دقيق اگرچه مسووليت اصلي تعيين و

هاي  كانتينرها برعهده فرستنده كاال است، ولي گزينه

ها  بسياري براي نحوه توزين كانتينرها و محتواي آن

 . وجود دارد

اي اغالم نموده است كه  استال در بيانيه استرين

هاي نهايي با موفقيت انجام شده و ثابت  آزمايش

حتي از  CWSنموده است كه سيستم 

ارات و توقعات صنعت ترين انتظ گيرانه سخت

 .تر است كشتيراني نيز دقيق

استال اعالم نمود كه سيستم  شركت استرين

CWS  در باالبرهاي متعدد و براي كانتينرهايي با

آزمايش شده و همواره نتايج هاي گوناگون  وزن

 2بسيار دقيقي داشته كه حتي فراتر از انتظارات آيمو

 .بوده است

استال در نهايت خاطرنشان ساخت كه  استرين

توانايي تعيين دقيق جرم ناخالص  CWSسيستم 

براي كانتينرها را دارد و اين نتايج دقيق  2تاييد شده

دهد كه اين  به اپراتورهاي ترمينال اطمينان مي

سيستم پاسخگوي الزامات و شرايط آيمو بوده و 

                                                           
1  Container Weighing System 

 المللی دریانوردی سازمان بین  
3  Verified Gross Mass 

خود  ها را در ارايه خدمات تجاري به مشتريان آن

 . نمايد ياري مي

*********** 

 اعزام هيات تجاري بندر آنتورپ به هند

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، اين بندر بنا بر 1پايگاه خبري بندر آنتورپبه نقل از 

در ماه فوريه يك هيات تجاري سنت هر ساله خود 

 . نمايد به هند اعزام مي

رئيس سازمان بندر آنتورپ و  1مارک وان پيل

وزير امور خارجه بلژيك در ديدار از  6پيتر دو كرم

مراسم جشن . دهلي و بمبئي حضور خواهند داشت

ساليانه بندر آنتورپ، اعطاي جايزه به انجمن 

بارفرابران هند و افتتاح دوره آموزشي جديد پيشنهاد 

از  JNPT APEC7شده توسط مركز آموزش بندري 

 .جمله موارد مهم در دستوركار اين سفر هستند

                                                           
4 Port of Antwerp  
5 Marc Van Peel 
6 Pieter De Crem 

که مرکز آموزش  APECسال گذشته با همکاری  اين مركز آموزشي  
در ضمن . متخصصان دریانوردی در آنتورپ است، در بمبئی افتتاح شد

JNPT مخفف بندر جواهر لعل نهرو است. 

http://www.portofantwerp.com/en/news/port-antwerp-trade-mission-india
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ها است كه روي تحكيم روابط  تورپ سالبندر آن

با دنياي تجاري هند و مقامات محلي آن 

عالوه بر اين بازديد . گذاري نموده است سرمايه

ساالنه، بندر آنتورپ نماينده دائم و تمام وقت خود را 

در شهر بمبئي مستقر نموده و يك سري اقدامات نيز 

ين ا. براي توسعه شبكه خود در هند انجام داده است

آميز بوده است، چراكه حجم تجارت  اقدامات موفقيت

هاي گذشته افزايش  ميان هند و آنتورپ در سال

 .ميليون تن در سال رسيده است 1يافته و به بيش از 

، بندر آنتورپ حضور خود در هند 2142در سال 

المللي  در اين سال شركت بين. تر نمود را پر رنگ

هاي فرعي  كه يكي از شركت 4(PAI)بندر آنتورپ 

كه  2سازمان بندر آنتورپ است و شركت اسار پورتز

ترين اپراتور بندر خصوصي در هند است،  بزرگ

اين  .قرارداد يك اتحاد استراتژيك را امضا نمودند

به لطف . اتحاد در اواسط سال گذشته به نتيجه رسيد

اين اتحاد، نه تنها موجب افزايش قابل توجه سرمايه 

مان بندر آنتورپ شد، بلكه موجب كسب دانش ساز

. تجاري قابل توجه درخصوص بنادر هند گرديد

عالوه، اين اتحاد به انعقاد قراردادهاي بيشتر ميان  به

هاي  المللي بندر آنتورپ و مركز آموزش شركت بين

توسعه بيشتر  .منجر شد( APEC)بندري آنتورپ 

دري خصوص با مركز آموزش بن به)اين قراردادها 

JNPT APEC  يكي از موارد اصلي دستوركار

 . ماموريت تجاري مذكور است

                                                           
1 Port of Antwerp International:  202 این شرکت در سال 

های  این شرکت یکی از شرکت. توسط سازمان بندر آنتورپ تاسیس شد
پ است و در زمینه مشاوره و المللی سازمان بندر آنتورفرعی بین

.المللی فعالیت دارد گذاری بین سرمایه  
2  Essar Ports Limited  

، مارک وان پيل و پيتر دو 2146فوريه  46در 

رئيس بندر جواهر لعل  2كرم به همراه آنيل ديجيكار

در مراسم رسمي افتتاح دوره آموزشي ( JNPT)نهرو 

اين دوره . جديد در بمبئي مشاركت خواهند نمود

استراتژي، سياست و تجارت در  توسعه»آموزشي 

يكي از مواردي كه در اين دوره . نام دارد« بمبئي

روزه مورد توجه قرار خواهد گرفت نقش  1آموزشي 

و تاثير بندر در منطقه اطراف آن و اهميت روابط 

خوب ميان مقامات بندري و اپراتورهاي ترمينال 

فوريه، مراسم جشن ساليانه  46در ادامه روز  .است

طي اين مراسم، . آنتورپ برگزار خواهد شد بندر

هاي  مارک وان پيل به رئيس فدراسيون انجمن

اي اعطا خواهد  جايزه 1(FFFAI)بارفرابران هند 

 .نمود

: اي خاطرنشان ساخت مارک وان پيل در بيانيه

موفقيت بندر آنتورپ در هند نتيجه تعامل صحيح »

. است –خصوص فعاالن محلي  به –فعاالن مختلف 

دانيم كه از شركاي خود كه  بنابراين ما وظيفه خود مي

خاطر  ما را از مراحل بسيار ابتدايي حمايت نمودند به

. ايشان به بندر آنتورپ تشكر نماييمحسن نظر 

هاي بارفرابران هند در اين ميان  فدراسيون انجمن

نقش بسيار مهمي ايفا نموده و از ما در بسياري از 

پشتيباني  –چناي گرفته تا لوديانا  از –شهرهاي هند 

 .«كرده است

  

                                                           
3  Anil Diggikar 
4  Federation of Freight Forwarders' Associations 
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 2 61ورلد در سال  پي دستاوردهاي دي

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، شركت 4پايگاه خبري پورت تكنولوژيو به نقل از 

در شبكه جهاني  2141در سال  2ورلد پي دي

 TEUميليون  7/64هاي كانتينري خود  ترمينال

حجم ناخالص  2%دهنده رشد  جا نمود كه نشان جابه

 .رشد نقطه به نقطه ساليانه است 1/2%كانتينرها و 

تا  2141رشد حجم تجارت كانتينري در سال 

هاي اروپا و امارات متحده  حد زيادي مديون ترمينا

ورلد از  پي ، شركت دي2141در سال  .عربي است

و امارات متحده  2وي هاي  لندن گيت طريق ترمينال

كه  جا نمود جابه TEUميليون  6/41عربي 

 2/2%دهنده رشد نقطه به نقطه ساليانه  نشان

عليرغم كاهش حجم ترافيك در سه ماهه . باشد مي

علي همچنان  وري در جبل ، سطح بهره2141چهارم 

شرايط بازار  .باقي مانده است 91%و در حدود  باال

چالش برانگيز بود و رشد  2141در نيمه دوم سال 

توان عملياتي ناخالص نقطه به نقطه در سه ماهه 

چهارم اين سال نسبت به مدت زمان مشابه در سال 

 2141در سال . تغيير محسوسي نداشت 2141

 4/29ورلد در سطح تلفيقي  پي هاي دي ترمينال

                                                           
1  Port Technology 
2  DP World: این شرکت یك اپراتور ترمینال و بندر جهانی است   

 انگلستانورلد در  پی ترمینال دی  

دهنده بهبود  جايي داشتند كه نشان جابه TEUليون مي

رشد نقطه به نقطه احجام . درصدي است 7/2

 .بود 7/4%برابر با  2141تلفيقي در سال 

سلطان احمد بن سليم رئيس و مديرعامل جديد 

 2141نيمه دوم سال »: ورلد اظهار داشت پي دي

براي اپراتورهاي جهاني به دليل فشارهاي نزولي 

جمله افت نرخ ارز و كاهش قيمت كاال،  مختلف از

برانگيز بود، چراكه اين  اي دشوار و چالش دوره

 .«موضوعات بر رشد تجارت اثر منفي داشتند

هايي كه پشت سر  عليرغم چالش»: وي افزود

سراسر  2141گذاشتيم، روي هم رفته در سال 

 .«شبكه جهاني شاهد رشد ساليانه نقطه به نقطه بود

: سخنان خود خاطرنشان ساخت سليم در ادامه

ما خواهان ظرفيتي جديد در روتردام  2146در سال »

و ياريمكا ( كانادا)، پرنس روبرت (هند)، بمبئي (هلند)

خواهيم بود و اميدواريم در كل سال شاهد ( تركيه)

 .«رشد توان عملياتي خود باشيم

ما اميدواريم كه بتوانيم اسكله سوم »: وي افزود

افتتاح كرده و  2146وي را تا نيمه  خود در لندن گيت

. بر ظرفيت اين ترمينال بيافزاييم TEUهزار  611

در  TEUميليون  2همچنين، پروژه افزايش ظرفيت 

به  2146در نيمه دوم سال ( T3)علي  جبل 2ترمينال 

 . «برداري خواهد رسيد بهره

شود  بيني مي كه پيش عليرغم اين»: ليم گفتس

ثابت باقي خواهد  2146كه شرايط تجاري در سال 

ورلد با  پي هاي دي ماند، ما معتقديم كه شبكه ترمينال

الرشد حركت  سرعت بيشتر به سوي بازارهاي سريع

خواهد نمود و افزايش ظرفيت نيز به عملكرد بهتر ما 

 . «در بازار كمك خواهد كرد

https://www.porttechnology.org/news/dp_world_post_soaring_2015_results
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 «بـــخـــش تــحـلـيــلـــي»

 «جي براي ترمينال گازسازي مجدد.ان.امضاي قرارداد  با هايلود ال»»: منتخب درخصوص خبر  تحليل

مسووليت حفظ حقوق مالكيت فكري و معنوي به الزم به ذكر است كه ديدگاه نويسندگان لزوما نظر ماهنامه نبوده و 

 .باشد عهده مولفان مي

 بهترين شناورها، سوخت عنوان به شده مايع طبيعي گاز از روند استفاده به عنايت با شما نظر به » :پرسش

 خود هاي يلتحل اخبار، و ارقام آمار، به توجه با لطفا .كدامند حوزه اين در منطقه و كشور بنادر روي پيش يها فرصت

 «فرماييد؟ ارايه خصوص اين در را

 4علي اكبر عيسي زاده: نگارنده

 مقدمه

المللي  موسسه بين 2141در پايان سال 

حجم ذخاير اعالم كرد  بريتيش پتروليوم انگليس

تريليون مترمكعب باقي  21گازي ايران در سطح 

درصد كل ذخاير گازي  4882ايران  .مانده است

ترين دارنده ذخاير  جهان را در خود جاي داده و بزرگ

روسيه پس از ايران  .شده است گازي جهان شناخته

تريليون مترمكعبي در رتبه دوم و قطر  2286با ذخاير 

تريليون مترمكعب در رتبه سوم از اين نظر  2181با 

 2142پتروليوم از سال  شيتيبر .اند قرارگرفته

برآورد خود از حجم ذخاير گازي روسيه را اصالح 

تر در رتبه دوم قرار داشت به شكرده و ايران را كه پي

ترين دارنده ذخاير گازي جهان شناخته  عنوان بزرگ

هاي پيش از آن حجم ذخاير گازي  در سال. است

تريليون مترمكعب برآورد شده  11روسيه بيش از 

 .دبو

                                                           
 (بندر انزلی)کارشناس اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن  0

دهد كه كشورمان در هر حال آمارها نشان مي 

ها با  داراي ذخاير عظيم گازي است كه بخشي از آن

ايجاد سكوهاي نفتي و از بستر دريا استيصال مي 

تر از  از طرفي استفاده از سوخت گاز با صرفه. شود

بنابراين استفاده از ؛ هاي فسيلي است ساير سوخت

سوخت گاز مايع شده از دو دهه پيش تاكنون در 

از طرف . د افزايشي بوده استشناورها، داراي رش

ديگر به دليل موقعيت ممتاز كشورمان در تنگه هرمز 

مي نمايند كه تعداد  اكثر شناورها از مسير فوق تردد

شناورهاي با سوخت گاز مايع شده در حال افزايش 

اينجاست كه بنادر جنوبي ايران مي توانند از . است

فرصت ايجاد شده به نحو احسن سود برده و از 

 .قباي همسايه خود پيشي بگيرندر

 مروري بر تاريخچه سوخت شناورها

كارخانه توليد موتورهاي ديزلي  4892در سال 

راه اندازي گرديد و اولين كشتي كه از موتورهاي 

ميالدي  4912ديزلي استفاده مي كرد در سال 

تا قبل از آن كشتي ها با استفاده از . ساخته شد

 4942در سال . انرژي باد در دريا ها تردد مي كردند

 MSم اولين كشتي داراي موتورهاي ديزلي با نا
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Selandia ها را داشت  كه توانايي تردد در اقيانوس

بيش  4911 در سال. در دانمارک به آب انداخته شد

هاي جديد با موتورهاي ديزلي  درصد كشتي 61از 

ها از  بيشتر كشتي 4961كار مي كردند و در سال 

كه در  تا اين. موتورهاي ديزلي استفاده مي كردند

ت گاز مايع شده اولين كشتي با سوخ 2111سال 

(LNG (liquefied natural gas) با نام MF 

Glutra - نشان داده شده است 4كه در شكل- 

فروند از  11توسط نروژ ساخته شد و تعداد 

 2141تا سال  LNGهاي مبتني بر سوخت  كشتي

 .وارد چرخه عمليات دريايي شده اند

 

 

اولین کشتی با سوخت  MF Glutraکشتی : 0شکل شماره 

LNG 

 

روند توسعه و ساخت  4نمودار شماره 

در حال فعاليت  LNGهايي كه با سوخت  كشتي

هستند و يا در آينده وارد چرخه فعاليت مي شوند را 

با توجه . نشان مي دهد 2148تا سال  2111از سال 

راحتي دريافت، روند سفارش و  به نمودار مي توان به

ل از سا LNGهاي مبتني بر سوخت  توليد كشتي

و بعد از آن رشد بسيار زيادي داشته است  2141

هاي عملياتي، آماده به كار  گونه اي كه تعداد كشتي به

فروند در ابتداي  11و سفارش داده شده، از تعداد 

فروند در پايان سال  481نزديك به  2141سال 

 .خواهد رسيد 2148

 

 های با سوخت گاز روند توسعه و ساخت کشتی: 0نمودار شماره 
(202 تا  222 )مایع شده   

 

شناورها براي  در اهميت استفاده از سوخت گاز مايع

 جهان

با توجه به شتاب فراوان در توليد شناورهاي 

مبتني بر سوخت گاز مايع شده برخي از مزاياي 

 LNG استفاده از شناورهاي مبتني بر سوخت 

 :عبارتند از

  از نظر زيست محيطي به دليل انجام تمامي

مراحل فراورش در ميدان گازي، امكان 

به داخل درياها،  LNGانتقال تاسيسات 

هاي طوالني تا  گذاري عدم نياز به لوله

ساز براي  ساحل، حذف واحدهاي فشرده

پمپاژ گاز به خشكي، عدم نياز به ساخت 

در خشكي، قابليت  LNG  مجتمع فراورش
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آسان و خارج از سرويس جدا سازي 

ترين آسيب به محيط،  ساختن آن با كم

باعث مي گردد تا آثار مخرب 

هاي گاز طبيعي  محيطي، پروژه زيست

 .كاهش يابد
  از نظر اقتصادي برداشت از ميادين گازي

بسياري از كشورها مانند مناطق فراساحلي 

هاي اقتصادي  شرق آفريقا با محدوديت

نظير عدم وجود توجيه اقتصادي پمپاژ گاز 

توسعه شناورهاي . به ساحل مواجه بود

تواند نقش  مي LNGمبتني بر سوخت 

تا پيش از . مهمي از لحاظ اقتصادي ايفا كند

في اين شناورها، برداشت از ميادين به معر

دليل نياز به استفاده از خط لوله با خطرات و 

ليكن با فراهم . مشكالتي همراه بوده است

به  LNGشدن امكان استفاده مستقيم از 

اي، ريلي،  نقل جاده و عنوان سوخت در حمل

هوايي و دريايي و با توجه به پايين بودن 

حيطي آن، م هاي عملياتي و زيست هزينه

جايگاه مناسبي در ميان انواع  LNGامروزه 

 .ها پيدا كرده است سوخت
  شناورهاي مبتني بر سوختLNG  از نظر

هاي هزينه رقابت پذيري، ضمن كاهش

تر براي گذاري، به سبب زمان كوتاهسرمايه

طراحي و ساخت داراي قدرت رقابت 

پذيري بهتري نسبت به ساير شناورها مي 

حاضر هزينه ساخت  در حال. باشند

 711تا  111شناور حدود  LNGتأسيسات 

شود، اين در حالي  دالر در هر تن برآورد مي

در خشكي  LNGاست كه تأسيسات 

دالر براي هر تن در  4211اي حدود  هزينه

 . بر دارد
  از نظر ايمني، به دليل فاصله از مناطق

، LNGمسكوني و صنعتي، شناورهاي 

وزه را افزايش هاي اين ح ايمني فعاليت

 . دهد مي

 ،هم اكنون  از نظر انتشار گازهاي گلخانه اي

سهم صنعت كشتيراني در توليد گازهاي 

درصد،  2گلخانه اي براي دي اكسيد كربن 

درصد و  49تا  41براي اكسيدهاي نيتروژن 

. درصد است 9تا  1براي اكسيدهاي گوگرد 

اين در حالي است كه بر اساس قوانين 

 آلودگي از سيون جلوگيريكنوانجديد و 
 مقدار ،(MARPOL) ها كشتي از ناشي
 هاي سوخت در موجود گوگردي تركيب

 شده حفاظت مناطق در ها كشتي مصرفي
 به ميالدي 2141 سال ابتداي از گاز، انتشار

از سوي . كرد پيدا كاهش درصد 184از كمتر

 از حاصل نيتروژن اكسيدهاي ميزان ديگر
 ميالدي 2146 سال ابتداياز  نيز احتراق
با توجه به توضيحات  .يافته است كاهش

فوق استفاده از شناورهاي مبتني بر سوخت 

LNG  به عنوان يك راه حل مناسب در

كاهش ايجاد گازهاي گلخانه اي حاصل از 

 .كشتيراني مد نظر است
  از نظر قيمت، به دليل فراواني گاز طبيعي در

جهان، قيمت آن نسبت به ساير 

تر و در  فسيلي، به مراتب ارزانهاي  سوخت

هايي نظير در  ويژگي. تر است دسترس

و  دسترس بودن، مقرون به صرفه تر بودن

 پاک بودن باعث شده است تا گزينه

مناسبي براي تأمين تقاضاي جهاني انرژي 

 . باشد

 اوليه سوخت عنوان به طبيعي گاز از استفاده

 Viking نظير استفاده از آن در كشتي  ها كشتي

Grace  نشان داده شده است،  2كه در شكل شماره

گر يك تجربه موفق در اين زمينه است كه در  بيان

كار گرفته  جايي مسافر به درياي بالتيك جهت جابه

هاي گاز سوز،  هزينه زياد ساخت كشتي. شده است

نياز به داشتن حجم باالتر انبار سوختي، افزايش 
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ر شناورها را نيز گيري در مقايسه با ساي زمان سوخت

گونه شناورها در حال حاضر  مي توان از معايب اين

 .دانست

 

 

در حال  Viking Graceکشتی :  شکل شماره 

 گیری گاز مایع سوخت

 فرصت هاي پيش روي بنادر كشور و منطقه

طور كه مي دانيم تنگه هرمز به عنوان  همان

دومين تنگه پر تردد كشتيراني جهان محسوب مي 

شود كه كشورمان در شمال و در نزديك ترين فاصله 

به آن واقع شده است و كشورهاي عربي مانند 

عمان، امارات، قطر، عربستان، بحرين و كويت در 

 با توجه به. فواصل دورتري از تنگه واقع شده اند

هاي مبتني  كارگيري كشتي روند روبه رشد توليد و به

ها در تنگه هرمز در  بر سوخت مايع و امكان تردد آن

آينده اي نه چندان دور، فرصتي استثنايي براي بنادر 

كشور و منطقه بوجود آمده است تا نسبت به ارائه 

گونه شناورها اقدام نمايند و به  خدمات مرتبط با اين

بنادر و كشور خود بيش از پيش رونق و شكوفايي 

بديهي است بدين منظور ابتدا بايد . كمك نمايند

هاي الزم مرتبط نظير فراهم آوردن  سرمايه گذاري

هاي  هاي ارائه خدمات نظير ايجاد ترمينال زيرساخت

دريافت و گازرساني مجدد و باز مهندسي فرآيندها 

در حال حاضر شركت كشتيراني . صورت پذيرد

فروند كشتي  47حد عربي سفارش ساخت امارات مت

را داده است كه   LNGكانتينر بر مبتني بر سوخت 

 6و  TEU 41111ها با ظرفيت  فروند از آن 44

مي باشند و از نوامبر  TEU 48111فروند با ظرفيت 

اولين كشتي از نوع فوق در حال ارائه خدمات  2141

ن طور كه بيا همان. حمل و نقل دريايي     مي باشد

شد از ساخت اولين كشتي با موتور ديزلي در سال 

ها به موتورهاي  تا مجهز شدن اكثريت آن 4912

سال به  61چيزي كمتر از  4961ديزلي در سال 

هاي بادباني به كلي از چرخه  طول انجاميد و كشتي

در عصر حاضر و با . حمل و نقل دريايي بيرون رفتند

ه بسا اين ها چ پيشرفت فزاينده و سريع فن آوري

سال  61امكان وجود دارد كه در زماني بسيار كمتر از 

ها با موتورهاي ديزلي از صفحه حمل و نقل  كشتي

 2111پديده اي كه از سال . دريايي كنار بروند

 . شروع شده و كماكان ادامه دارد

 گيري نتيجه

استفاده از فن آوري هاي نو به امري ضروري 

كشوري كه برنامه تبديل شده است و هر فرد و يا 

ها را نداشته باشد، در  ريزي جهت استفاده از آن

با توجه به ذخاير . آينده دچار خسران خواهد شد

عظيم گاز در كشور و فاصله بسيار كم تنگه هرمز 

نسبت به كشورمان در مقايسه با ساير كشورهاي 

منطقه، شكي نيست كه در صورت ايجاد و بهينه 

نقل دريايي و زير  هاي حمل و نمودن زير ساخت

گيري  هاي ارائه خدمات نظير خدمات سوخت ساخت

راني به  هاي كشتي شناورهاي گازي، در آينده شركت
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دليل مقرون به صرفه بودن خدمات از نظر هزينه و 

زمان، بنادر كشورمان را بر ساير بنادر حاشيه خليج 

فارس ترجيح خواهند داد كه اين امر موجب رونق 

نادر و كشور عزيزمان ايران گردد و اقتصادي براي ب

به همان اندازه در صورتي كه از فرصت ايجاد شده 

به نحو مطلوب استفاده نگردد، بازار ارائه خدمات به 

 .راني از دست خواهد رفت هاي كشتي شركت
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