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 «بـــخـــــش خـــبــــــري»

 «دريايي در چينتاسيس مركز قضايي »  :خبر تحليلي

 
ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، كشور چين قصد 5پايگاه خبري رويترزو به نقل از 

منظور حفاظت از حق حاكميت و حقوق درياي  دارد به

تاسيس « المللي قضايي دريايي بين مركز»خود، يك 

 .نمايد

رئيس ديوان عالي كشور اظهار  2ژو كيانگ

هاي چين به منظور تبديل نمودن  داشت كه دادگاه

اين كشور به يك قدرت دريايي، اجراي اين 

 .استراتژي ملي را در دست بررسي دارند

ما بايد قاطعانه از »: وي خاطرنشان ساخت

و ساير منافع اساسي حاكميت ملي، حقوق دريايي 

هاي  بايد كيفيت كار دادگاه. چين محافظت كنيم

دريايي را بهبود بخشيده و يك مركز قضايي 

 .«المللي دريايي بسازيم بين

هيچ اطالعاتي . كيانگ اطالعات بيشتري نداد

مبني بر زمان آغاز كار مركز قضايي، محل استقرار آن 

 .ندارد هاي مورد رسيدگي در آن وجود و نوع پرونده

                                                           
1 Reuters 
2 Zhou Qiang 

چين در خصوص گروهي از جزاير خالي از سكنه 

در درياي چين شرقي با ژاپن اختالف دارد و در مورد 

. بيشتر درياي چين جنوبي نيز ادعاي مالكيت دارد

تايوان، مالزي، ويتنام، فيليپين و برونئي نيز در اين 

 .رابطه ادعاهايي دارند

فيليپين درخصوص اختالف خود با چين بر سر 

اي در يك دادگاه داوري  اي چين جنوبي  پروندهدري

اين شكايت موجب خشم . در الهه باز نموده است

چين شده، تا جايي كه اعالم نموده در اين دادگاه 

 .شركت نخواهد كرد

ادعاهاي قاطعانه و رو به افزايش چين در 

خصوص درياي چين جنوبي و  همچنين نوسازي 

جنجال و سريع نيروي دريايي اين كشور موجب 

 .كشمكش بر سر اين منطقه شده است

هاي چين  ژو كيانگ گفت سال گذشته دادگاه

اند كه  پرونده دريايي را استماع نموده 56111

چين بيشترين . بيشترين رقم در سراسر جهان است

 . «هاي دريايي در سراسر جهان را دارد تعداد دادگاه

در يك  2154هاي سال  وي به يكي از پرونده

. ه دريايي در جنوب شرقي چين اشاره كرددادگا

موضوع اين دادگاه برخورد يك كرجي چيني و يك 

هاي نزديك  كشتي باري تحت پرچم پاناما در آب

جزاير كوچك و خالي از سكنه درياي چين شرقي 

اي كه مورد اختالف چين و ژاپن قرار  بود، منطقه

اين پرونده كه در نهايت با ميانجيگري . داشت

افت، قدرت چين در منطقه را به وضوح به خاتمه ي

 .تصوير كشيد
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وجود مراكز قضايي دريايي از منظر اعمال حاكميت و حفظ منافع ملي دريايي در سطح يك كشور يا »:  پرسش

هاي از اجزاي يك مركز قضايي دريايي،  هاي خود را با بيان مثال تحليل. تواند داشته باشد جهان چه تاثيري مي

نهايت،تبعات ملي عدم وجود چنين  در. ها و مواردي از حفظ منافع ملي توسط اين مراكز بيان فرماييد استراتژي

 . «مراكزي در كشور ايران را بيان نماييد 

 

 تقـــدير شويـــــد            نماييــد تحليـل   كـنيد تـحـقـيـق

 

 

 

 

 

 

 

 در حداكثر و 5111 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي ديدگاه 21/12/5191 مورخ خواهشمند است تا

 .نماييد ارسال  U38Tmasir@pmo.ir38TU الكترونيكي پست آدرس به منبع ذكر با و كلمه 1115

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)معنوي عدم رعايت حقوق مالكيت مادي و 

 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 اشتراك در ماهنامه الكترونيكي دعوت مي در ضمن، از عالقه

 . اقدام نمايند  U38Tmasir@pmo.ir38TUآن به پست الكترونيكي 
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 نوروز ايراني آغاز عصري نو

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، سال 5پايگاه خبري پورت تكنولوژيو به نقل از 

امسال با شعار ملي ( شمسي 5191)جديد ايراني 

نامگذاري شد و به « اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل»

 .رسد نقطه عطفي براي اقتصاد ايران باشد نظر مي

المللي،  هاي بين ها چالش با تحريم از سال پس

ايران سرانجام با قدرت و پتانسيل بسيار باال به 

ايران نه تنها در قلب . بازارهاي جهاني بازگشته است

جغرافياي اقتصادي خاورميانه و آسياي مركزي واقع 

شده است، بلكه اهرم ثبات و پايداري در منطقه نيز 

 .باشد مي

ترين بازار  ن نه تنها بزرگعالوه بر اين، ايرا

ناشناخته جهان و يكي از ثروتمندترين كشورهاي 

دنيا از لحاظ انرژي و منابع طبيعي است، بلكه يكي از 

ترين كشورهاي منطقه نيز  ترين و اجتماعي اقتصادي

 .باشد مي

موج عالقه و توجه جهان به اقتصاد ايران و 

ود هاي آن در سال گذشته بسيار مشه مزايا و فرصت

هاي اقتصادي ايران و  دهنده آغاز موفقيت بود و نشان

 .اي اميدوار كننده براي اين كشور است آينده

                                                           
1 Port Technology  

ترين و  حمل و نقل و لجستيك از جمله جذاب

پرسودترين عوامل اقتصادي جمهوري اسالمي ايران 

ايران محل تقاطع مسيرهاي تجاري ميان . هستند

شرق و غرب و پلي منحصر به فرد است كه 

كشور و دسترسي  9سترسي مستقيم به د

كشور ديگر در خاورميانه، آسياي  51غيرمستقيم به 

پذير  مركزي، اوراسيا، و خاور نزديك را امكان

 . سازد مي

 9عالوه بر اين، ايران از طريق درياهاي خود به 

كرانه  اين كشورها پس. كشور منطقه دسترسي دارد

ايران هستند و احتمالي شبكه حمل و نقل و لجستيك 

بيش از يك دهم از جمعيت جهان را در خود جاي 

همچنين، اين كشورها از لحاظ انرژي و . اند داده

منابع طبيعي از ثروتمندترين كشورهاي جهان 

هاي دريايي اين شبكه نيز عبارتند  كرانه پيش. هستند

به همين دليل، . از خاور دور، آسياي جنوبي و اروپا

اي براي تجارت در  توان دروازه بنادر ايران را مي

ها در  خاورميانه، آسياي مركزي و مناطق اطراف آن

 .نظر گرفت

 2156احتماال گزارش حمل و نقل و لجستيك 

هاي اقتصادي سودمند و همچنين  بر فعاليت

هاي اقتصادي در جمهوري اسالمي ايران  زنجيره

ايران در طول چند دهه گذشته . متمركز خواهد بود

ها و  هاي عظيمي روي زيرساخت ذاريگ سرمايه

بيني  عالوه بر اين، پيش. هاي خود نموده است ناوگان

شود در بخش توسعه كسب و كار و حمايت از  مي

توجهي صورت  هاي قابل گذاري تجارت نيز سرمايه

 .خواهد گرفت

اي زيادي دارد، از جمله  هاي توسعه ايران طرح

آهن،  ، راهها ها، جاده طرح توسعه بندر و ترمينال

https://www.porttechnology.org/news/comment_iranian_new_year_brings_new_era
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سازي،  هاي هوايي، كشتي هاي دريايي، ناوگان ناوگان

اين تحوالت به . خدمات دريايي و صنعت خودرو

اند و از سوي  شدت مورد استقبال قرار گرفته

گذاران، متصديان حمل و نقل كاال،  سرمايه

اپراتورهاي صنعتي، فرستندگان كاال و بازارهاي 

 .شوند سراسر جهان به دقت پيگيري مي

هاي مهم  بخش دريانوردي يكي از بخش

ها بر  اين سياست. ريزي است هاي برنامه سياست

توسعه دريايي جمهوري اسالمي ايران متمركز 

در همين راستا، كشور ايران در نظر دارد . هستند

هاي مورد نياز يك كشور دريايي  ها و قابليت ظرفيت

اله در رابطه با اين مس. طور پايدار توسعه دهد را به

اقداماتي در بخش اقتصاد صورت گرفته و حمل و 

نقل و تجارت دريايي مورد توجه ويژه قرار گرفته 

 . است

افزايش قدرت دريانوردي ايران در منطقه 

هاي تامين  خاورميانه به ثبات و پايداري زنجيره

توان در زمينه كاهش  منطقه كمك خواهد كرد و مي

حويل جويي در مصرف سوخت، ت آلودگي، صرفه

خصوص براي  به)تر بار، كاهش هزينه  سريع

، خدمات ارزش (كشورهاي محصور در خشكي

هاي تامين جديد و تاثير روي  افزوده، توسعه زنجيره

 .قيمت نهايي به مزاياي بسياري دست يافت

 

 

 

 

سازي بزرگ در كره  الوقوع ياردهاي كشتي ادغام قريب

 جنوبي

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، سه يارد 5پايگاه خبري اسپلشبه نقل از 

سازي برتر كره جنوبي بايد با هم ادغام شوند  كشتي

 .گردندو به يك يا دو نهاد جديد تبديل 

، وزير سابق امور راهبردي و 2يون جيونگ هيون

بودجه كره جنوبي، در سخنراني خود در باب خدمات 

نظارت بر امور مالي به رونق و ركود در صنعت 

سازي اشاره كرد و خاطرنشان ساخت كه  كشتي

 .بايد به سرعت حل شود ،مشكل ظرفيت مازاد بر نياز

 سازي بزرگي كشتياز تعداد ياردهاي »: وي گفت

، 1صنايع سنگين هيوندايسازي  يارد كشتيهمچون 

يارد و  4صنايع سنگين سامسونگسازي  يارد كشتي

بايد كاسته  1سازي و مهندسي دريايي دوو كشتي

شود و اين ياردها بايد به يك يا دو نهاد جديد تبديل 

 .«شوند

                                                           
1  Splash  
2  Yoon Jeung-Hyun 
3 Hyundai Heavy Industries 
4 Samsung Heavy Industries 
5  Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 
(DSME) 

http://splash247.com/former-minister-suggests-merging-south-koreas-big-three-yards/
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 يارد»: جيونگ هيون خاطرنشان ساخت

اكنون در  كه هم يي دووسازي و مهندسي دريا شتيك

حال بازسازي خود است بايد دقت الزم را در اين 

ها و  اگر دولت كره جنوبي طرح. زمينه مبذول نمايد

سازي خود را اصالح نكند، موقعيت  هاي كشتي برنامه

برتر آن در جهان متزلزل خواهد شد و به سقوط 

سازي سوئد در برابر  ژاپن در نيم قرن  جايگاه كشتي

 .   «اره كردپيش اش

سازي كره جنوبي در حال حاضر در  صنعت كشتي

تالش است از طريق اتحادهاي گسترده جايگاه خود 

 .را تثبيت نمايد

********* 

 رسيدگي به قوانين حفاري دريايي در اجالس باكو

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، مقامات بخش 5ستييورو ابه نقل از پايگاه خبري 

دريانوردي و حمل و نقل و نمايندگان صنعت 

كشتيراني كشورهاي آذربايجان، گرجستان و 

اي كه توسط برنامه حمل  روزه 2قزاقستان در سمينار 

برگزار ( پايتخت آذربايجان)در باكو  2نقل تراسيكاو 

                                                           
1  Euro East  
2 TRACECA: المللي ميان اروپا،  تراسيكا يك كريدور حمل و نقل بين
.قفقاز و آسيا است  

شد شركت نمودند و در اين اجالس قوانين و 

المللي مربوط به حفاري متحرك دريايي،  مقررات بين

ها در قبال حفاري  مديريت ساحلي و تعهدات دولت

دريايي و همچنين پيشگيري و پاسخ به آلودگي 

و بررسي هاي دريايي را مورد بحث  ناشي از فعاليت

 .قرار دادند

روزه توسط پروژه ايمني و امنيت   2اين اجالس 

الزم به ذكر است كه . برگزار شد II1دريايي تراسيكا 

تامين بودجه اين پروژه را اتحاديه اروپا بر عهده 

 . دارد

، دبيركل تراسيكا، خطاب به 4ميرچا سيوپراگا

كنندگان در اجالس مذكور اظهار داشت اين  شركت

برنامه شامل تمهيداتي در زمينه امنيت ترافيك 

دريايي و حفاظت از محيط زيست در درياي سياه و 

 . درياي خزر است

پروژه ايمني و امنيت  دريايي تراسيكا در ابتدا در 

ندازي شد و ا توسط كميسيون اروپا راه 2151ژانويه 

سه سال به طول انجاميد و متعاقبا در ژوئن 

هدف از اين . براي سه سال ديگر تمديد شد2156

پروژه حمايت از قوانين اتحاديه اروپا، تصويب و 

المللي در حوزه ايمني و  هاي بين اجراي كنوانسيون

يكي ديگر از اهداف اين پروژه، .  امنيت دريايي است

ش هماهنگي در ادارات بهبود سطح كيفيت و افزاي

دريايي كشورهاي حاشيه درياي سياه و درياي خزر 

اين كشورها شامل ارمنستان، آذربايجان، . است

گرجستان، مولداوي، اوكراين، قزاقستان، 

 . باشد تركمنستان، بلغارستان، روماني و تركيه مي

                                                           
3 TRACECA Maritime Satey and Security II 
Project 
4 Mircea Cio 

http://enpi-info.eu/eastportal/news/latest/44432/Officials-discuss--offshore-drilling-regulations-at-Baku-meeting
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 ماكس توسط چين خريد شناورهاي وال

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، شركت 5پايگاه خبري ماي اينفورمزبه نقل از 

و  2، شركت چاينا مرچنتز گروپCOSCOكشتيراني 

هاي  تترين شرك كه بزرگ ICBCشركت ليزينگ 

فروند  11سابقه  كشتيراني چين هستند در اقدامي بي

ميليارد دالر  1/2به ارزش كلي  1ماكس كشتي وال

 . سفارش دادند

شود خريد اين شناورها موجب  بيني مي پيش

هاي سنگ آهن  بر محموله 4افزايش كنترل بيجينگ

شود و بازار تقاضا را رونق  ارسالي از برزيل مي

 .دهد مي

 161ماكس در حدود  ورهاي والطول اين شنا

 DWT1هزار  411ها بالغ بر  متر و ظرفيت حمل آن

 .است

ماكس در ابتدا توسط شركت  هاي وال كشتي

معادن برزيل براي حمل سنگ آهن از برزيل به بنادر 

 . گرفتند اروپا و آسيا مورد استفاده قرار مي

                                                           
1  My Informs 
2  China Merchants Group 
3  Valemax 
4  Beijing: شهري در چين 

 حداكثر تناژ شناور، وزن مرده يا مطلق  

هاي سنگ آهن در  كه حجم محموله جايي از آن

ميليون تن رسيده است،  91بيش از بنادر چين به 

ماكس به يك دارايي كليدي براي  هاي وال كشتي

  .اند صادركنندگان بزرگ جهان تبديل شده

چين نيز عليرغم سقوط بازار بار فله خشك، به 

سال  51منظور كنترل نرخ كرايه حمل سنگ آهن در 

 . آينده، در حال سفارش شناورهاي جديد است

ان كشتي مستقل را كه اين مساله قطعا صاحب

سعي دارند با نرخ پايين كرايه حمل بار دست و پنجه 

 .  دهد نرم نمايند را بيشتر تحت فشار قرار مي

********* 

مرسك عامل افزايش شديد نرخ كرايه حمل و نقل 

 دريايي

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، خط كشتيراني 6فيد مي پايگاه خبري ميكبه نقل از 

مرسك اعالم نمود نرخ كرايه حمل بار در مسيرهاي 

دالر و در  411اروپاي شمالي را -مهم و كليدي آسيا

 TEUاي هر دالر به از 111مسير آسيا به مديترانه را 

اين اقدام موجب افزايش نرخ . دهد افزايش مي

 .  شود مي 591%كرايه حمل و نقل دريايي تا 

                                                           
6  Make Me Feed 

http://myinforms.com/en/a/26804499-chinese-giants-buy-30-massive-valemax-vessels/
http://us.makemefeed.com/2016/03/16/maersk-in-massive-rate-hike-913410.html
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گر ارشد امور بنادر و  ، تحليل5نيل ديويدسون

، 2ها در موسسه مشاوره كشتيراني دروري ترمينال

متصديان حمل و نقل كاال هر از گاهي »: اظهار داشت

افزايش نرخ كرايه با اعالم اين نوع خبرها سعي در 

حمل بار دارند، اما در انتها اين بازار است كه سطح 

كند، بنابراين بايد ديد كه آيا چنين  قيمت را تعيين مي

 .«افزايش قيمتي عمال صورت خواهد گرفت يا خير؟

دهد در بيشتر مواقع  تاريخ نشان مي«  :وي افزود

گيرد، چراكه فرستندگان  افزايش قيمتي صورت نمي

از شرايط بازار آگاه هستند و برطبق اين شرايط كاال 

به )متصديان حمل و نقل كاال با كنترل . كنند عمل مي

هاي مورد  ميزان ظرفيت كشتي( بيان ديگر، با كاهش

توانند نرخ كرايه  استفاده در يك مسير خيلي بهتر مي

 . «حمل بار را بهبود بخشند

 حل خط رسد اين اقدام جديدترين راه به نظر مي

عالوه . مرسك براي احياي بازار اشباع شده است

براين، مرسك قصد دارد از ميزان ظرفيت شناورها 

 .در مسيرهاي كليدي بكاهد

 2155كه از سال  1شاخص حمل كانتينري جهان

هاي هفتگي را در بعضي از مسيرها پيگيري  سرويس

دهد در حال حاضر نرخ كرايه  نمايد نشان مي مي

 .ترين حد خود است ر پايينحمل و نقل دريايي د

كه ركود  جايي ديويدسون معتقد است كه از آن

اخير چين زمينه احياي اقتصاد جهاني را فراهم نموده 

است، شايد تنها راه احياي بازار كانتينري ايجاد 

 .   تعادل طبيعي ميان عرضه و تقاضا است

                                                           
1  Neil Davidson 
2  Drewry 
3  World Container Index 

هاي پيش روي   هاي بسيار بزرگ و چالش كشتي

 ها ترمينال

 

ها و مطالعات راهبردي و  زارش مركز بررسيبه گ

، در سال 4پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

 59ها در حدود  ترين كشتي ظرفيت بزرگ 2151

هاي آينده ظرفيت  بود، اما در سال TEUهزار 

 .خواهد رسيد TEUهزار  25ها به بيش از  كشتي

همچنان  1هاي بسيار بزرگ رقابت بر سر كشتي

ها بايد تمهيدات الزم براي  ادامه دارد و ترمينال

. رساني به اين شناورها را اتخاذ نمايند خدمات

حاصل استفاده از  ،6هاي مقياس جويي صرفه

هاي بسيار بزرگي است كه در حداقل زمان  كشتي

طور نسبتا كامل بارگيري شده و بيشتر وقت   ممكن به

ها  اين موارد ترمينال. كنند خود را در دريا سپري مي

 . سازد هاي واقعي مواجه مي را با چالش

هاي بزرگ و  اپراتورهاي بندر براي جذب كشتي

هاي  گذاري بايد به سرمايهها  رساني به آن خدمات

ها به  ترمينال .سنگين زيرساختي بپردازند

                                                           
4  Port Technology 
5 Mega Ship 
6 Economies of Scale 

https://www.porttechnology.org/technical_papers/mega_ship_matters_optimal_terminal_performance/
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تر،  هاي بلندتر و عميق تر، اسكله هاي بزرگ جرثقيل

تر  وري جرثقيل، و محوطه بزرگ سطوح باالتر بهره

نياز دارند و همچنين بايد توانايي الزم براي پذيرش 

جايي  ، واگن و بارج براي جابه تعداد بيشتري كاميون

. انتينرها به داخل و بيرون از ترمينال را داشته باشندك

هاي بسيار بزرگ  جايي كه كشتي عالوه بر اين، از آن

شوند ظرف يك مدت زمان كوتاه مقادير  موجب مي

بسيار بيشتري از بار به بندر وارد يا از آن خارج شود، 

 .رسانند در نتيجه ترافيك ترمينال را به اوج مي

ه تامين نيز بايد به بهترين ساير فعاالن زنجير

شكل ممكن با بنادر در ارتباط باشند تا بتوان حجم 

هاي بسيار بزرگ  عظيم كانتينرهايي كه از كشتي

طور صحيح و مناسب  شوند را به تخليه و بارگيري مي

هاي بسيار بزرگ  در كل، با ورود كشتي. جا نمود جابه

ا با ها نه تنه به صنعت كشتيراني، بنادر و ترمينال

ها مواجه  روز رساني و توسعه زيرساخت چالش به

سازي  بهينه»تر به نام  هستند، بلكه با چالشي بزرگ

 . نيز روبرو هستند« ها هزينه

********* 

  ورلد و مركز فضايي محمد بن رشيد پي همكاري دي

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

 1ورلد پي ، دي2فيد مي پايگاه خبري ميكو به نقل از 

اي شفاف و  منظور دسترسي به تصوير ماهواره به

ريزي بهتر  هاي علمي دقيق براي طرح داده

رشيد هاي خود با مركز فضايي محمد بن  استراتژي

 .نامه امضا نمود تفاهم

                                                           
1 Mohammed bin Rashid Space Centre (MBRSC) 
2 Make Me Feed 
3 DP World 

: ورلد در يك نشست خبري اعالم نمود پي دي

نامه كه به امضاي سلطان بن  براساس اين تفاهم»

ورلد و يوسف حمد آل  پي سليم رئيس و مديرعامل دي

شيباني مديرعامل مركز فضايي محمد بن رشيد 

رسيده است، اين مركز فضايي نيازهاي فعلي و آتي 

هاي كاربردي سنجش از راه دور و  نامهدر ارتباط با بر

ورلد ارزيابي و  پي اي را براي دي تصاوير ماهواره

 .«نمايد تامين مي

 

مركز »: ورلد همچنين اظهار داشت پي دي

فضايي  محمد بن رشيد مطالعاتي در زمينه شناسايي 

ورلد از تصاوير دريافتي از  پي نيازها و انتظارات دي

و  1«2-ست دبي»و  4«5-ست دبي»هاي  ماهواره

هاي آتي انجام خواهد داد و از نتيجه اين  ماهواره

هاي كاربردي سنجش از راه دور،  تحقيقات در برنامه

هاي مورد  تجزيه و تحليل جغرافيايي و در زمينه طرح

ريزي شهري و  ورلد براي نظارت بر برنامه پي نياز دي

هاي  هاي گياهي، منابع آب، برنامه بندي پوشش طبقه

سهام، آلودگي و غيره استفاده   محيطي، كنترل يستز

 .«خواهد نمود

مركز «  :ورلد در ادامه خاطرنشان ساخت پي دي

فضايي  محمد بن رشيد بسته بر نياز يا تقاضاي 

                                                           
4  DubaiSat-1  
5  DubaiSat-2 

http://us.makemefeed.com/2016/04/01/friday-focus-dp-world-to-go-into-space-968969.html
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اي چند طيفي،  ورلد به تهيه تصاوير ماهواره پي دي

با رزولوشن باال و سيستم  5تصاوير پانكروماتيك

ها را در  ورلد پرداخته و آن پي مختصات مورد تاييد دي

از سوي ديگر، . اختيار بنادر قرار خواهد داد

هاي جغرافيايي را  ورلد نيز نتايج مساحي و داده پي دي

از اين . در اختيار مركز فضايي قرار خواهد داد

يستم اي س توان براي تكميل پايگاه داده اطالعات مي

 .«استفاده كرد 2اطالعات جغرافيايي

طرفين »: ورلد خاطرنشان ساخت پي دي

نامه درخصوص تبادل دانش، اطالعات،  تفاهم

تخصص و همچنين توسعه منابع انساني در فضا و 

هاي علمي شامل علوم فضايي،  ايجاد رشته

اي و  هاي سنجش از راه دور، ارتباطات ماهواره برنامه

 .«جهاني توافق نمودندهاي ناوبري  سيستم

********* 

 پنج نكته مهم در مورد توزين كانتينرها

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، از 1يوروپ پايگاه خبري اسكوالو به نقل از 

جهاني قوانين و  كه تنها چند هفته به اجراي جايي آن

الحاقيه جديد كنوانسيون ايمني جان افراد در دريا 

مساله  2156مانده است، در سال  باقي 4(سوالس)

توزين كانتينرها موضوع اصلي مباحث مربوط به 

 .صنعت دريانوردي خواهد بود

. هايي همراه بود هفته آغازين ماه مارس با تالطم

 Global Consolidators Workingشركت 

Group  اولين نامه مبني بر غيرممكن بودن اجراي
                                                           

 ها، همه رنگ حساس نسبت به همه رنگ  
2  GIS: Geographic Information System 
3 Escola Europe De Short Sea Shipping 2Ɛ3S. ƐU  
4  Safety of Life at Sea (SOLAS) 

المللي  قوانين توزين كانتينر را به سازمان بين

پس از ارسال اين . ارسال نمود 1(آيمو)دريانوردي 

دريادار گارد ساحلي اياالت متحده  6نامه، پل توماس

اي اظهار  آمريكا، در يك كنفرانس مهم در بيانيه

 .االجرا نيستند داشت قوانين توزين كانتينر الزم

 

 7بوث-وود ها، جوزف وست در پي اين جنجال

معاون ارشد تكنولوژي و بار دريايي در اداره ايمني 

المللي دريانوردي در   دريانوردي سازمان بين

كنفرانسي در بارسلونا اعالم نمود كه قوانين و 

 .مقررات توزين كانتينرها قطعا به اجرا در خواهد آمد

كه قوانين توزين كانتينر از  اينحال با توجه به 

به اجرا درخواهد آمد، در ادامه  2156يكم ژوئيه 

نكته مهم درخصوص توزين كانتينرها  1فهرستي از 

 :ارايه شده است

اين قوانين توسط سوالس : تاريخچه .5

هدف از تصويب اين . تصويب شده است

قوانين اطمينان از عدم در هم شكستن 

دم تعادل وزني و ها در دريا در اثر ع كشتي

همچنين حفاظت از كارگران بخش 

 .دريانوردي بوده است

                                                           
5  International Maritime Organization  
6  Paul Thomas 
7  Josef West Wood-Booth 

http://www.2e3s.eu/container-weighing-5-must-know-points/
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هايي كه  آن)هاي باربري  شركت: مسئوليت .2

نامشان در بارنامه اقيانوسي ذكر شده 

مسئوليت اوليه براي اطمينان از ( است

صحيح و استاندارد بودن وزن كانتينر و 

 .ها را بر عهده دارند محتواي آن

باربري و فرستندگان هاي  شركت: روش .1

كشي  وزن: كاال دو روش پيش رو دارند

ها پيش از  كانتينرها همراه با محتواي آن

كشي كانتينرها و  بندي يا وزن بسته

 .محتوايشان به صورت جداگانه

اگرچه فرستندگان كاال : عملي بودن .4

توانند به طرق مختلف كانتينرها را وزن  مي

 ترين روش كنند، اما بهترين و عملي

استفاده از خدمات درون بندري و 

ها و ابزارهاي  برداري از باسكول بهره

گيري بار موجود در تجهيزات بندري  اندازه

 .است

صنعت دريانوردي از لحاظ اتخاذ : زمان .1

حل براي قوانين و مقررات جديد توزين  راه

بار آهسته عمل نموده است؛ با اين وجود، 

 كساني كه زودتر اهميت اين قوانين و

شناسند،  مقررات را به رسميت مي

هاي مورد نياز را ارائه  توانند راهنمايي مي

خصوص حاال كه از اجراي قوانين  دهند، به

اطمينان  2156ژوئيه  5سوالس در مورخ 

 .داريم

 

 

 به يك شناور مرسك تانكرز  تحويل اولين پهباد

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

منظور ارزيابي  ، به2پايگاه خبري ورگو به نقل از 

وري استفاده از پهباد در زنجيره تامين جهاني،  بهره

اولين پهباد خود را به يك كشتي در  1مرسك تانكرز

 .تحويل داد( دانمارك) 4كالوندبرگدريا در نزديكي 

امروزه صنايع مختلف به اهميت استفاده از 

صنعت . اند پهبادها براي بهبود عمليات خود پي برده

كشتيراني نيز به اهميت اين فناوري پي برده و در 

صدد است از پهباد براي تسهيل و تسريع مراحل 

...( از جمله ساخت و ساز، مميزي و )مختلف عمليات 

 .استفاده كند

، مدير زنجيره تامين در 1ماركوس كوهن

طور متوسط  هزينه بارج به»: مرسك، اظهار داشت

هزار دالر يا بيشتر  1تواند به  دالر است و مي 5111

 .«هم برسد

                                                           
 پرنده بدون سرنشين هدايت پذير  

2  Verg 
3  Maersk Tankers 
4 Kalundbord 
5  Markus Kuhn 

http://www.theverge.com/2016/3/8/11181756/maersk-drone-delivery-shipping-tanker-nautical
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با توجه به ظرفيت »: وي خاطرنشان ساخت

طور  تواند به ترابري فعلي پهبادها، يك شناور مي

ن بارج مرتبه در سال پهباد را جايگزي 1متوسط 

توان براي  به اين ترتيب در طول يك سال مي. نمايد

هزار دالر در هزينه بارج  9تا  1هر شناور درحدود 

 . «جويي نمود صرفه

 511اگر مرسك تانكرز »: كوهن در ادامه گفت

جويي آن با  فروند شناور داشته باشد، ميزان صرفه

 .«استفاده از پهباد بسيار قابل توجه خواهد بود

هايي همچون پهباد و حمل و نقل  فناوري

توانند بنادر مهم و بزرگ را تحت تاثير  مي 5هايپرلوپ

قرار دهد، چراكه امكان دارد متصديان حمل و نقل بار 

رساني به مشتريان خود  اين روش را براي خدمات

 .انتخاب كنند

در استفاده از  ورلد پي ديالزم به ذكر است كه 

 . فناوري پهباد پيشرو بوده است

سلطان احمد بن سليم، رئيس و مديرعامل 

ورلد پيشتر خاطرنشان نمود كه رباتيك و  پي دي

اتوماسيون، وسايل نقليه خودكار، اينترنت اشيا و 

سازي، آينده تجارت را متحول  هاي بزرگ و شبيه داده

 .خواهند ساخت

 

                                                           
در اين نوع حمل و نقل . هايپرلوپ نوع جديدي از حمل و نقل سريع است  

هايي كه در آن شرايط خأل حكمفرماست تا  هايي در داخل لوله كپسول
كيلومتر بر  ۲۲۱ گيرند كه سرعتي بالغ بر  اصطكاكي در كار نباشد قرار مي

آنجلس به  دقيقه از لس ۵۳شود ظرف تنها  با اين سرعت مي. ساعت دارد
هايپر لوپ با استفاده از فشار هوايي كه از عقب وسيله . ان فرانسيسكو رفتس

 . كند شود حركت مي هاي پائين آن به بيرون رانده مي وارد و از خروجي
 

در   هاي شركت باس پورت لجستيك افزايش فعاليت

 تركيه

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، كارشناسان 1پايگاه خبري باسو به نقل از 

لجستيك شركت باس پورت لجستيك موفق شدند 

گذاري  كه يك سرمايه 4ارك به كمك  شركت باس

و آلمان است، قرارداد جديدي را   مشترك ميان تركيه

 .در جنوب شرقي تركيه منعقد نمايند

بار از ميليون تن  1/2در حال حاضر بيش از 

تر اين بيش. شود جا مي جابه 1ترمينال گوبرتاس طريق

در  ترين شركت كود ها تحت مالكيت بزرگ محموله

در اسكندرون و ترمينال گوبرتاس . تركيه قرار دارند

واقع شده  6كيلومتري شمال بندر ليماك 51در فاصله 

ارك، قرارداد خود را  الزم به ذكر است، باس. است

را نيز تحت  توسعه داده و بندر ليماك در اسكندرون

 . پوشش قرار داده است

، قرارداد گوبرتاس در ابتدا براي 2154در سال 

جايي بار فله، كاالي  دو سال امضا شد و شامل جابه

لكرد به علت عم. اي بود هاي پروژه عمومي و محموله

، 2154ارك از آغاز كار آن در فوريه  بسيار مثبت باس

سال  2قرارداد اين شركت براي بندر ليماك به مدت 

ارك در حال   باس. نيز تمديد شد( 2158تا )ديگر 

كارمند دارد و  561حاضر در بندر ليماك در حدود 

ها و ساير تجهيزات حمل بار  سعي دارد روي جرثقيل

عالوه بر اين، . ي بيشتري نمايدگذار اين بندر سرمايه

گذاري قابل  ارك؛ روي تجهيزات، سرمايه باس

                                                           
2 Buss Port Logistic  
3  Buss 
4 BussErk 
5GÜbretas:  ترمينالي در تركيه 
6  Limak Port: بندري در تركيه 

https://www.buss-group.de/en/press/press-releases/view/news/buss-port-logistics-expands-activities-in-turkey/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=7ec65ff958ed88318e120f076603b595
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توجهي خواهد نمود و به ارائه خدمات تخليه و 

 . بارگيري و تامين نيروي انساني نيز خواهد پرداخت

ارك به ارائه و مديريت خدماتي همچون  باس

شامل حمل و نقل بار )سازي  خدمات انبارش و ذخيره

شامل چيدن و )، عمليات انبارداري (به انبار از بارانداز

، (بندي مجدد بندي و بارچيني و بسته بسته

عالوه،  به. پردازد بندي و تحويل محموله نيز مي مرحله

اين شركت به عمليات فروش و بازاريابي در ترمينال 

  .پردازد گوبرتاس نيز مي

********* 

 در تركيه  بهبود اتصاالت ريلي مترانز

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، مترانز كه 2اي.ال.اچ.پايگاه خبري اچبه نقل از 

و  هامبورگر هافنآهن تابعه گروه  شركت راه

باشد، اولين شركتي است كه به  مي 1جي لجستيك اي

نمايد و اتصال  دهي مي سرويس 4ترمينال هالكالي

اين ترمينال به منطقه اقتصادي قدرتمند استانبول را 

 .نمايد تقويت مي

                                                           
1 Metrans 
2 HHLA 
3  Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 
4  Halkali 

از ابتداي سال، مترانز مسير بين ترمينال هاب 

و ترمينال ( واقع در اسلواكي) 1دونايسكا ستردا

وشش قرار داده است در استانبول را تحت پهالكالي 

. اي سه مرتبه در اين مسير سرويس دارد و هفته

ترمينال هالكالي داخل شهر استانبول قرار دارد و به 

انتخاب  6همين دليل نسبت به ترمينال چركزكي

الزم به ذكر است كه قبال . تري است بسيار راحت

. نمودند هاي مترانز در چركزكي توقف مي سرويس

دهد كه مترانز با استفاده از  شان ميآمار و ارقام نيز ن

تواند مدت زمان ترانزيت را به  ترمينال هالكالي مي

 .ميزان قابل توجهي كاهش دهد

مديرعامل مترانز در رابطه با برقراري  7پيتر كيس

ما »: سرويس در ترمينال هالكالي خاطرنشان ساخت

با گنجاندن هالكالي در شبكه خود، اتصال خود به 

. ايم تصادي استانبول را تقويت نمودهكالن شهر اق

عالوه بر اين، هالكالي هاب مركزي ميان اروپاي 

اين . مركزي و شرقي و بخش آسيايي تركيه است

شود ما بتوانيم خدمات و  موضوع باعث مي

هاي خود براي مشترياني كه به واردات و  سرويس

پردازند را  صادرات كاال به بخش آسيايي تركيه مي

روز را براي  1/4ما مدت زمان ترانزيت . بهبود دهيم

 5نماييم و اين به معناي  مشتريان خود تضمين مي

روز سود براي واردات به  2روز سود براي صادرات و 

 . «تركيه است

آهن  هاي راه باتوجه به آمار و ارقام اوليه ، شركت

جي در سال  گروه هامبورگر هافن و لجستيك اي

اين . اند جا نموده جابه TEUميليون  5درحدود  2151

                                                           
5  Dunajska Streda 
6  Cerkezkoy 
7  Peter Kiss 

http://hhla.de/en/2016/03/metrans-improves-connection-to-turkey.html
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دهد حجم حمل و نقل نسبت به سال  نشان مي

 .درصد افزايش يافته است 1گذشته بيش از 

********* 

ادغام نهادهاي مختلف حمل و نقل و لجستيك گروه 

   بلوره

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، 2پايگاه خبري پورت فاينانس اينترنشنالبه نقل از 

هاي  ش نتيجه فعاليتگروه بلوره پس از انتشار گزار

، اعالم نمود كه واحدهاي 2156مارس  24خود در 

حمل و نقل و لجستيك قديمي خود را با يكديگر 

ادغام نموده و همگي را تحت يك نام تجاري با 

 1«شركت حمل و نقل و لجستيك بلوره»عنوان 

 .درآورده است

، بلوره آفريقا SDV ،SAGA ،BLPهم اكنون 

همگي بخشي از يك نهاد  1و بلوره انرژي 4لجستيك

ها بر  اكنون به جاي سازماندهي فعاليت. واحد هستند

ها توسط يك  اساس موقعيت جغرافيايي، همه فعاليت

سازمان كه از خط تجاري برخوردار است انجام 

                                                           
1 Bolloré Group 
2 Port Finance International  
3 Bolloré Transport & Logistics 
4 Bolloré Africa Logistics 
5 Bolloré Energie  

شركت حمل و نقل و لجستيك بلوره داراي . شود مي

چهار نهاد است كه هر كدام تخصص خاص خود را 

 (. آهن و انرژي بندر، لجستيك، راه)دارند 

اين سازمان جديد به همه واحدهاي تجاري 

كند تا موقعيت پيشروي خود را در فرانسه و  كمك مي

آفريقا تحكيم نمايند و به اين ترتيب رشد خارجي را 

هاي خود را  افزايش داده و توسعه جهاني فعاليت

اري نهاد تج 4افزايي ميان اين  هم. سرعت بخشند

بر تنوع خطوط تجاري و توانايي ارايه پيشنهادهاي 

اي را براي  هاي ويژه حل افزايد و راه ويژه مي

رجوعان فراهم  پاسخگويي به نيازها و انتظارات ارباب

نمايد و در عين حال تطابق با شرايط و تحوالت  مي

  .سازد پذير مي بازار را امكان

رئيس شركت حمل و نقل و  6سيريل بلوره

لجستيك بلوره ضمن ابراز شور و شوق خود نسبت 

: هاي آن، اظهار داشت به اين سازمان جديد و چالش

هاي تجاري ما قبل از هر چيز فرصتي  ادغام فعاليت»

ما نيازهاي . شود براي مشتريان ما محسوب مي

كنيم و ابزارهاي  بيني مي رجوعان خود را پيش ارباب

نماييم كه با نيازها و  عملياتي تهيه مي مديريتي و

هاي  هاي كوچك و متوسط و شركت انتظارات شركت

ها در توكيو  صنعتي سازگار باشند، خواه اين شركت

سياست   .8و لومه 7در هوستونمستقر باشند يا 

گذاري ما در بلندمدت اين امكان را فراهم  سرمايه

 نمايد كه به طراحي، تامين بودجه و اجراي مي

اين سازمان جديد . هاي مهم و بزرگ بپردازيم پروژه

كند همه مشتريان خود را از دانش و  به ما كمك مي

                                                           
6  Cyrille Bolloré  
7 Huston 
8 Lome 
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http://portfinanceinternational.com/categories/item/2494-bollor%C3%A9-group-announce-merger-of-historical-transport-and-logistics-businesses-bollor%C3%A9-transport-and-logistics
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfwde5hJrMAhUKshQKHbtSAdYQjRwIBw&url=http://europa.eu/rapid/press-release_BEI-11-3_en.htm&psig=AFQjCNEtrJ6Sk6agFpjs52f3TZ-nwfWVpw&ust=1461132388979876
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سال فعاليت در آفريقا درمورد  11تخصصي كه طي 

 .«مند سازيم ايم، بهره اين منطقه كسب نموده

شركت حمل و نقل و لجستيك بلوره داراي چهار 

د خط تجاري است كه تحت يك نام تجاري واح

كنند و داراي يك شبكه تخصصي جهاني  فعاليت مي

هزار كارمند  16اين شركت در حال حاضر از . هستند

در سال . كشور شعبه دارد 511برخوردار است و در 

ميليارد يورو بود  1/8گردش مالي اين شركت  2151

ميليون يورو  411گذاري ساالنه آن  و ميزان سرمايه

 . است

********* 

وري ترمينال جهان توسط  رم بهرهكسب رتبه چها

 سريالنكا

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، ترمينال 5پايگاه خبري النكا بيزنس آنالينبه نقل از 

كه اولين  2(SAGT)وي ترمينالز آسياي جنوبي  گيت

اپراتور ترمينال كانتينر خصوصي سريالنكا است رتبه 

وري  چهارم جهان و اول آسيا را از لحاظ بهره

 .ترمينال كسب نمود

                                                           
1 Lanka Business Online 
2 South Asia Gateway Terminals: ترمينالي در بندر كلمبو 

سازمان بنادر سريالنكا اعالم نمود كه عملكرد 

وي ترمينالز آسياي جنوبي  وري ترمينال گيت بهره

جايي كانتينر در ساعت و متوسط  بهجا 551برابر با 

جايي كانتينر در ساعت به ازاي هر جرثقيل  جابه 14

وري اين اپراتور در زمره  عملكرد بهره. است

اين سازمان خاطرنشان . هاي جهان است بهترين

اين بدان معناست كه شناوري با ظرفيت »: ساخت

 9توان ظرف مدت كمتر از  كانتينر را مي 5111

جرثقيل تخليه يا بارگيري  1/1كارگيري  ساعت با به

 .  «نمود

وري  پنج ترمينال برتر جهان از لحاظ رتبه بهره

 :باشند به شرح ذيل مي

ر
 تبه

 بهره كشور بندر ترمينال
 وري

  ۵  چين زيامن زيامن سونگيو  

۲ 
ام  پي اي

ترمينالز 
 يوكوهاما

  ۲  ژاپن يوكوهاما

۵ 
تيانجين فايو 
كانتيننتز 
 اينترنشنال

 1   چين تيانجين

4 SAGT ۵   سريالنكا كلمبو 

 علي جبل ورلد پي دي ۳
دبي، امارات 
 متحده عربي

  ۲ 

وي ترمينالز آسياي جنوبي كه در  ترمينال گيت

كار خود را آغاز كرد، يك شركت  5999سال 

اي است و چهار سهامدار  گذاري هيات مديره سرمايه

ام  پي ، اي1دارد كه عبارتند از جان كيلز هولدينگ

و شركت سرمايه  5، سازمان بنادر سريالنكا4ترمينالز

 .2گذاري پيوني

                                                           
3John Keells Holdings  
4 APM Terminals 

http://www.lankabusinessonline.com/sri-lankas-sagt-bags-4th-place-in-world-terminal-productivity-rankings/
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برداري از ترمينال  اعطاي قرارداد امتياز انحصاري بهره

 ترميتالز ام  پي به اي  تانگرمد

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، قرارداد امتياز 4ام.پايگاه خبري سيبه نقل از 

برداري از ترمينال كانتينري  ساله بهره 11انحصاري 

 .اعطا شد 1ام ترمينالز پي به اي IIدر تانگرمد  4

ظرفيت  TEUميليون  1توسعه اين ترمينال كه 

به پايان خواهد رسيد و شامل  2159رد در سال دا

فرم كانتينري  هكتار پلت 76متر بارانداز و  5611

 . خواهد بود

ميليون  871)ميليون يورو  718ام ترمينالز  پي اي

. گذاري خواهد كرد در اين پروژه سرمايه( دالر

همچنين در اين قرارداد امكان توسعه بيشتر ترمينال 

( ميليون دالر 519)ورو ميليون ي 541تا سقف 

ظرفيت  TEUميليون  5تر و  گذاري اضافه سرمايه

 .تر در نظر گرفته شده است بيش

اي اعالم  در بيانيه 6(TMSA)اداره بندر تانگر مد 

پيمانان آن  نمود اين ترمينال به خط مرسك و هم

پيمان فعلي خط مرسك  هم. اختصاص خواهد يافت

ضمن خط  در. شركت كشتيراني مديترانه است

ام ترمينالز هر دو بخشي از گروه  پي مرسك و اي

 . مرسك هستند

                                                                                    
1 Sri Lanka Ports Authority (SLPA) 
2 Peony Investments: زيرمجموعه شركت هاي  يكي از شركت
 اورگرين مارين است
3 Tanger Med: بندري در مراكش 
4  CM: Container Management 
5  APM Terminals  
6 Tanger Med Port Authority (TMSA)  

مديرعامل اداره بندر تانگر مد در  7نجال ديوري

ظرفيت بندر تانگر »: خاطرنشان ساخت 2151نوامبر 

در حال حاضر توان عملياتي . مد تكميل شده است

است كه بيشتر از  TEUميليون  1اين بندر 

در نظر گرفته شده  TEUميليون  8/2محدوديت 

 .«براي تانگرمد است

برداري از  اكنون بهره ترمينالز هم ام پي اي

را در بندر  8«تي تانگر ام پي اي»ترمينالي به نام 

ترمينال جديد نيز . تانگرمد بر عهده دارد

. نام خواهد داشت 9«ترمينالز مدپورت تانگر ام پي اي»

 51سيراسبرداري از ترمينالي در آلگ اين شركت بهره

الطارق در اسپانيا را نيز برعهده  در نزديكي تنگه جبل

ترمينال ديگري  55الزم به ذكر است كه تانگير. دارد

 .قرار دارد 52برداري يوروگيت نيز دارد كه تحت بهره

در »: اي اظهار داشت ام ترمينالز در بيانيه پي اي

از توان عملياتي  1/4%حالي كه بنادر آفريقايي تنها 

اين توان عملياتي )اند  جهان را به خود اختصاص داده

، گزارش (باشد نيز مي ترانسشيپيشامل بار 

كه توسط سازمان  2151بيني جمعيت جهان  پيش

نيمي از رشد  دهد بيش از ملل منتشر شده نشان مي

در آفريقا  2111تا  2151جمعيت جهان از سال 

سال آينده جمعيت آفريقا  11اتفاق خواهد افتاد و در 

 4/2ميليارد به  5/5برابر خواهد شد و از  2بيش از 

 . «ميليارد نفر خواهد رسيد

 

                                                           
7  Najla Diouri 
8  APMT Tangier 
9 APM Terminals MedPort Tangier  
10  Algeciras  
11  Tangier 
12  Eurogate  

http://container-mag.com/2016/04/01/apmt-awarded-tanger-med-concession/
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 ها سازي اقيانوس سيستمي جديد براي پاك

 

ي ها و مطالعات راهبرد به گزارش مركز بررسي

، يك شركت 5پايگاه خبري گرين پورتو به نقل از 

اي به نام  اسپانيايي اميدوار است بتواند در پروژه

به كمك مخزن زباله  2(سطل زباله دريايي) سيبين

ها، روغن، سوخت و مواد شوينده  مبتكرانه خود زباله

آوري نموده و  شناور در سطح آب را جمع

 .هاي جهان را پاكيزه سازد اقيانوس

باشد،  مستقر مي 1در پروژه سيبين كه در مايوركا

طور كامل طراحي شده است و  نمونه اوليه به

و تامين  ها و مذاكرات براي جذب اكنون تالش هم

بودجه الزم جهت توليد اين محصول در حال انجام 

 . است

گذاران اين پروژه اعالم نموده كه  يكي از بنيان

در حال مذاكره با يك توليدكننده هستند و مذاكرات 

  .مربوط به قرارداد در حال انجام است

                                                           
1 Green Port 
2 Seabin 

شرق اسپانيا كه مقصد اي است واقع در درياي مديترانه در  مايوركا جزيره  
 .باشد بسياري از گردشگران اروپايي مي

كننده تجهيزات  كه يك تامين 4پورالو مارين

مكاري در فرانسوي است نسبت به شراكت و ه

پروژه سيبين اعالم آمادگي و ابراز تمايل نموده 

سرآغاز يك همكاري  اند تو اين شراكت مي. است

 .بلندمدت براي هر دو شركت باشد

هاي زباله بزرگ  اين مخزن زباله كه به سطل

براي استفاده توسط  ،شباهت نيست خانگي بي

هاي شناور  ها، عرشه هاي شناور در حوضچه اسكله

ها و  ها، لنگرگاه هاي داخلي، درياچه ، آبراهه1خصوصي

توان  اين دستگاه را حتي مي. بنادر طراحي شده است

هاي موتوري نيز  هاي تفريحي يا قايق روي قايق

 .نصب نمود

اين سيستم توسط يك پمپ ساحلي تامين نيرو 

شود و از طريق مكش آب به درون يك كيسه  مي

. كند كار ميداخلي كه از فيبر طبيعي ساخته شده 

ها و مايعات شناور نيز وارد  همراه با آب همه زباله

 . شوند مخزن مي

افتند و سپس  ها در كيسه مخزن گير مي زباله

پمپ به . شود آب از طريق كف مخزن وارد پمپ مي

يك فيلتر جداساز آب و روغن مجهز است كه آب را 

. گرداند تميز نموده و سپس آب تميز را به دريا بازمي

كه  شود و هنگامي طور پيوسته انجام مي ن فرآيند بهاي

 . توان آن را تعويض يا تخليه نمود مخزن پر شود مي

كه باد و جريانات آبي موجب تجمع  از آنجايي

ها  ها، بنادر و لنگرگاه ها و ضايعات در حوضچه زباله

ها براي استقرار و استفاده از اين  شوند، اين مكان مي

 . آل هستند ايده سيستم جديد مناسب و

                                                           
4  Poralu Marine 
5  Private Pontoons 

http://www.greenport.com/xporttoprint/seabin-project
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 جي در خاورميانه.ان.توسعه هاب ال

 

راهبردي ها و مطالعات  به گزارش مركز بررسي

، گروه مرسك و 5پايگاه خبري قطرگازو به نقل از 

منظور بررسي امكان  و قطرگاز به 2هاي شل شركت

عنوان  جي به.ان.توسعه بازارهاي جديد براي گاز ال

اي را  نامه سوخت دريايي در منطقه خاورميانه تفاهم

 .امضا نمودند

 1نامه به امضاي سعد شريدا الكعبي اين تفاهم

 4رئيس هيات مديره قطرگاز، خالد بن خليفه آل ثاني

مدير  1مدير ارشد اجرايي قطرگاز، نيلز اندرسون

مديرعامل  6ارشد اجرايي گروه مرسك و دني ليك

 7شركت شل اينترنشنال تريدينگ ميدل ايست

 .رسيد

ها از طريق روابط مشترك خود به  اين شركت

عنوان  جي به.ان.توسعه بازارهاي جديد براي گاز ال

 .سوخت شناورهاي تجاري خواهند پرداخت

                                                           
1 QatarGas 
2 Shell 
3  Saad Sherida Al-Kaabi 
4  Khalid Bin Khalifa Al-Thani 
5  Nils. S. Anderson 
6  Danny Leek 
7  Shell International Trading Middle East 

است كه اين اقدام موجب شود اثرات  اميد

محيطي صنعت كشتيراني كه در حال حاضر  زيست

 . تر بر سوخت سنگين متكي است، كاهش يابد بيش

نامه  سعد شريدا الكعبي در رابطه با اين تفاهم

انداز ملي  عنوان بخشي از چشم به» :اظهار داشت

، دولت قطر سعي دارد در حفظ و حفاظت 2111سال 

گذاري  يست و همچنين پژوهش و سرمايهاز محيط ز

هاي جديد و نوآورانه براي دستيابي به اين  روي روش

 . «هدف به ايفاي نقش مهم و عمده بپردازد

نامه، قطرگاز كه يك  موجب اين تفاهم به

و  8گذاري مشترك ميان شركت نفت قطر سرمايه

جي .ان.است، سوخت ال 9وي.گاز بي شركت شل

امين خواهد نمود و خط مرسك مورد نياز پروژه را ت

جي را در شناورهاي تجاري خود مورد .ان.نيز اين ال

 . استفاده قرار خواهد داد

همكاري »: خاطرنشان ساخت نيلز اندرسون

ميان قطرگاز، گروه مرسك و شركت شل گامي مهم 

عنوان سوخت برگزيده  جي به.ان.براي استفاده از ال

استفاده از . و مناسب براي حمل و نقل دريايي است

عنوان سوخت به مثابه فرصتي است  جي به.ان.ال

اي  ها تا ميزان انتشار گازهاي گلخانه براي كشتي

Sox   خود را كاهش دهند 51كربن رد پايو». 

هاي  ، رئيس و مديرعامل شركت55ميشل كول

جي جايگزيني .ان.سوخت ال»: گفت 52قطر شل

ها و اپراتورهاي كشتي است و  جديد براي كشتي

                                                           
8 Qatar Petroleum 
9 Shell Gas B. V.  
10 Carbon Footprint 
11  Michiel Kool 
12  Qatar Shell Companies 

https://www.qatargas.com/English/MediaCenter/news/Pages/MoU_QG_Shell_Maersk2016.aspx
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گيرانه كنترل  امكان پيروي از استانداردهاي سخت

 . «سازد اي را فراهم مي گازهاي گلخانه

ما قصد داريم از تخصص خود »: وي افزود

ترين  استفاده نموده و با همكاري قطرگاز كه بزرگ

جي جهان است و مرسك كه .ان.توليدكننده ال

ترين شركت كشتيراني كانتينري دنيا است،  بزرگ

 . «اي در خاورميانه ايجاد نماييم قهيك هاب منط

********* 

 محيطي در بنادر اروپا اولويت زيست 1 فهرست 

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، سازمان بنادر 5پايگاه خبري گرين پورتو به نقل از 

روز رساني  به منظور به 2دريايي اتحاديه اروپا

محيطي در بنادر اروپا، اخيرا نتايج  هاي زيست اولويت

محيطي خود را منتشر نموده  هاي زيست بررسي

 .است

محيطي  هاي زيست اطالعات مربوط به اولويت

در كنفرانس سازمان بنادر دريايي اتحاديه اروپا 

                                                           
1 Green Port 
2 ESPO: European Sea Ports Organization 

 4در ليسبون 2156مارس  21ورخ كه در م 1پورتوپيا

 .برگزار شد، منتشر گرديد

گذاري  مشاور ارشد سياست 1س ميخائيلآنتوني

سازمان بنادر دريايي  در 6و امور هماهنگي اكوپورت

اين اطالعات حائز »: اتحاديه اروپا اظهار داشت

اهميت است، چراكه به شناسايي مسائل 

وده و محيطي مهم در رابطه با بنادر كمك نم زيست

كارهاي  چهارچوب الزم براي تهيه دستورالعمل و راه

نوآورانه توسط سازمان بنادر دريايي اتحاديه اروپا را 

 .«كند فراهم مي

سازمان بنادر دريايي  2156بندي سال  در رتبه

هاي بنادر  اتحاديه اروپا، كيفيت هوا در صدر اولويت

رش ها در گزا طور كلي اولويت به. اروپايي باقي ماند

سازمان بنادر دريايي اتحاديه اروپا تا حد  2156

است، فقط در ترتيب  2151زيادي مشابه سال 

اكنون مصرف  هم .ها تغيير ايجاد شده است اولويت

سوخت رتبه دوم را در اين فهرست دارد و اين رتبه 

توان به رابطه ميان مصرف سوخت، رد پاي  را مي

 .كربن و تغييرات اقليمي ربط داد

اولويت سوم فهرست سازمان بنادر دريايي 

اتحاديه اروپا ، سر و صدا است، اين در حالي است 

. كه جامعه محلي به رتبه چهارم ارتقا يافته است

هاي توليد  مقوله مديريت مواد زائد در بنادر و زباله

ها به ترتيب اوليت پنجم و ششم  شده توسط كشتي

، كيفيت آب، توسعه بنادر. را به خود اختصاص دادند

گرد و غبار و عمليات اليروبي به ترتيب نوبت هفتم تا 

 . دهم را از آن خود نمودند
                                                           

3  PORTOPIA  
4 Lisbon  
5 Antonis Michail 
6 Ecoport: بندر سازگار با محيط زيست 

http://www.greenport.com/news101/europe/top-environmental-priorities-for-ports
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 گذاري بوسان در كشورهاي در حال توسعه  سرمايه

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، اداره بندر 5پايگاه خبري پورت استراتژيو به نقل از 

كه ششمين بندر كانتينري بزرگ  2(BPA)بوسان 

جهان است در نظر دارد در بنادر و تاسيسات 

 .گذاري كند لجستيكي خارجي سرمايه

مدير اجرايي اداره بندر بوسان  1وو يه يونگ

آوري و تحليل  گفت بندر بوسان در حال جمع

گذاري روي  منظور سرمايه اطالعات بازار جهاني به

ها و عمليات بندري در كشورهاي در حال  زيرساخت

 .توسعه است

توسعه فرامرزي يكي از سه اولويت اصلي 

ساخت مركز . توسعه آتي بوسان است

ميليارد دالري  8پروژه  ترانسشيپمنت و تكميل

اولويت ديگر بندر بوسان  2توسعه بندر شمالي 

 .هستند

بندر بوسال كه در سال گذشته براي اولين بار 

جا نمود،  ميليون كانتينر ترانسشيپي جابه 51بيش از 

هاي  اكنون توجه خود را صرف افزايش محموله هم

                                                           
1 Port Strategy 
2  Busan Port Authority (BPA) 
3  Woo Ye Yung 

ترانسشيپي نموده تا از اثرات منفي عوامل اقتصاد 

 .همچون ركود اقتصادي چين بكاهد كالن

هاي  ها و طرح هاي ارتقاي زيرساخت پروژه

گذاري در حال حاضر به منظور پشتيباني  قيمت  مشوق

كار . هاي ترانسشيپنت در حال اجرا است از محموله

اليروبي به منظور افزايش عمق آبخور بندر و پروژه 

حذف يك جزيره كوچك در ورودي بندر جهت 

. هاي بزرگ در دست اجرا است كشتيتسهيل تردد 

هاي  عالوه بر اين، اداره بندر بوسان به شركت

كشتيراني كه مقادير زيادي بار ترانسشيپمنت را از 

هاي تشويقي  جا نمايد، طرح طريق بندر بوسان جابه

 .دهد مالي و نقدي مي

 21هدف بندر بوسان دستيابي به توان عملياتي 

رسد  و به نظر مياست  2156در سال  TEUميليون 

هاي اين بندر در زمينه بازاريابي و  با توجه به تالش

تر در مراكز توزيع بندر  ارايه خدمات ارزش افزوده

 .بوسان تحقق اين هدف كامال ميسر است

هاي اصلي پيش روي بندر بوسان  يكي از چالش

هاي بندري مختلف است  ايجاد تعادل ميان سيستم

ديمي كه بندر شمالي بندر جديد بوسان و بندر ق)

اداره بندر بوسان يك طرح مشوق (. بوسان نام دارد

نموده است كه براي حمل و نقل درون ترمينالي ارايه 

به موجب آن به خطوط كشتيراني جهت جبران 

هاي اضافي ناشي از حمل كانتينرها ميان  هزينه

 .كند هاي مختلف كمك مالي مي ترمينال

ن عملكردهاي بوسا بندر جديد و بندر قديمي

بندر قديم يا شمالي به تدريج به يك . متمايزي دارند

تر به  بندر فيدر تبديل شده است كه بيش

رساني به خطوط تجاري درون آسيايي  خدمات

http://www.portstrategy.com/news101/world/asia/busan-invests-in-developing-economies
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پردازد و بندر جديد يك هاب تخصصي است كه  مي

هاي بسيار بزرگ خطوط جهاني  به كشتي

 .نمايد رساني مي خدمات

مداوم اپراتورهاي شود ادغام  بيني مي پيش

وري و  ترمينال در بندر بوسان موجب بهبود بهره

. سيستم بندري خواهد شد 2كارايي عمليات در هر 

بندر بوسان سعي دارد با كاهش هزينه و زمان انتظار 

وري خود  براي مشتريان خود، بر ميزان كارايي و بهره

 . بيافزايد

********* 

 فرآيندهاي پلانتشار نسخه جديد كتاب راهنماي 

  فرماندهي

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، اتاق 2پايگاه خبري مارين اينسايتو به نقل از 

نسخه جديد  1(ICS)المللي كشتيراني  بازرگاني بين

را  ICSكتاب راهنماي فرآيندهاي پل فرماندهي 

در صنعت كشتيراني اين كتابچه . منتشر نموده است

عنوان دستورالعمل اصلي جهت انتخاب  راهنما به

شود و  بهترين اقدام براي ناوبري ايمن شناخته مي

                                                           
1 ICS Bridge Procedures Guide 
2 Marine Insight 
3  International Chamber of Shipping 

مورد استفاده دريانوردان و موسسات آموزشي 

 .سراسر جهان قرار دارد

كتابچه راهنما كه در يكم نسخه پنجم اين 

طور كامل و جامع توسط  منتشر شد، به 2156مارس 

هاي ملي  يك كارگروه متخصص متشكل از انجمن

المللي  صاحبان كشتي عضو اتاق بازرگاني بين

كشتيراني بررسي و بازنگري قرار گرفته و جايگزين 

منتشر شده بود،  2117نسخه قبل كه در سال 

 .گرديد

 2152الحات سال در نسخه جديد اص

با تاكيد ويژه بر مديريت منابع  STCW4كنوانسيون 

هاي جديد همچون  پل فرماندهي و استفاده از فناوري

و ساير  1سيستم اطالعاتي نمايش نمودار الكترونيكي

ابزارهاي كمك ناوبري الكترونيكي، منعكس شده 

 . است

 سيستم اطالعاتي نمايش نمودار الكترونيكي

دهد تجهيزات و  كه نشان ميمثال خوبي است 

هاي جديد بايد همراه با دفترچه راهنماي  فناوري

خصوص كه خدمه كشتي بايد  مناسب ارايه شوند، به

به همين دليل، . با ترتيبات خاص آن آشنا شوند

المللي  اتاق بازرگاني بينكتابچه راهنماي جديد 

شامل چك ليستي كامل از موارد و جزئيات  كشتيراني

سيستم اطالعاتي نمايش نمودار  مربوط به

 .است الكترونيكي

تاكيد موكد  المللي كشتيراني اتاق بازرگاني بين

دارد كه يك نسخه از كتابچه راهنما بايد در همه 

                                                           
4 International Convention on Standards of 
Training, Certification and Watch keeping for 
Seafarers 
5 Electronic Chart Display Information Systems 
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بخش فني . هاي تجاري وجود داشته باشد كشتي

هايي از  هاي كشتيراني نيز بايد نسخه شركت

را  انيالمللي كشتير اتاق بازرگاني بيندستورالعمل 

 .نگهداري نمايند

اتاق راهنماي فرآيندهاي پل فرماندهي كتابچه 

وه بر نسخه متني، عال المللي كشتيراني بازرگاني بين

با قابليت جستجو در متن نيز داراي يك لوح فشرده 

ي هاي حوزه دريانورد باشد و از همه كتابفروشي مي

اتاق بازرگاني م از طور مستقي در سراسر جهان يا به

 .قابل تهيه است المللي كشتيراني بين

********* 

  كنترل آلودگي آب به كمك پروژه شوآل

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، آلودگي سطح 2پايگاه خبري گرين پورتبه نقل از 

توجه  قابلمحيطي  اي جدي با اثرات زيست آب مساله

هاي دريايي را به خطر  تواند اكوسيستم ست كه ميا

با وجود منابع مختلف آلودگي در خشكي و . بياندازد

تواند امري  دريا، شناسايي منبع و ميزان آلودگي مي

 .برانگيز باشد چالش

                                                           
1  Shoal Project 
2 Green Port 

است، ها موضوعي بسيار مهم  نظارت بر آالينده

چراكه امكان ارزيابي ميزان آلودگي،  بررسي اثرات 

هاي كاهش خطر و شناسايي منابع آلودگي  استراتژي

در حال حاضر بنادر اروپا مكلف . سازد را ميسر مي

 1اند آلودگي را در چهارچوب دستورالعمل آب شده

آزمايش آب در . مورد نظارت و پايش قرار دهند

هاي خاص انجام  ننقاطي معين از بندر و در زما

ها، غواصان بايد از  براي انجام اين آزمايش. شود مي

ها را به  آب نمونه برداري كنند و سپس نمونه

اين رويكرد چالش برانگيز . آزمايشگاه ارسال نمايند

است، چراكه سنجش پراكنده ميزان آلودگي موجب 

هاي بندر  شود كه اطالعات مربوط به سطح آالينده مي

به همين . و مداوم در دسترس نباشد طور دقيق به

دليل، شناسايي منبع دقيق آلودگي و اتخاذ اقدامات 

ها  تر شدن آالينده مناسب براي جلوگيري از بيش

 .بسيار مشكل خواهد بود

در ) شوآلمنظور حل مشكالت فوق، پروژه  به

ايجاد  شوآلهدف پروژه . اندازي شد راه  (اسپانيا

توانستند  هاي رباتيك بود كه مي تيمي از ماهي

اين پروژه با . آلودگي را جستجو و پايش نمايند

، 4مشاركت دانشمندان و مهندساني از تالس

و  7، دانشگاه استراتكاليد6،دانشگاه اسكس1تيندال

 .اندازي شد راه( اسپانيا) 8بندر خيخون

اي طراحي شده بودند  هاي رباتيك به گونه ماهي

 هاي ساحلي و بنادر شنا كنند و آبتوانستند در  كه مي

از انرژي كافي براي غلبه بر جريانات آبي و جزر و 

                                                           
3  Water Framework Directive 
4 Thales 
5 Tyndall 
6 Essex University 
7 Strathclyde University 
8 Gijon 
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جاي يك پروانه  ها به اين ماهي. مدي برخوردار بودند

ترين اثرات  توانند با كم قدرتمند، دم دارند و مي

. ساحلي شنا كنند هاي زيست محيطي در آب

هاي ارتباطي نيز  هاي رباتيك به سيستم ماهي

هاي كم عمق و تسهيم  مجهزند كه به كار در آب

اين . كند ها و بندر كمك مي اطالعات ميان ربات

ها داراي حسگرهاي شيميايي هستند كه  ربات

. كنند ها را در محل حس و شناسايي مي آالينده

اي است كه  ونهگ ها به معماري رباتيك اين ماهي

در . سازد پذير مي ها در بندر را امكان ناوبري ايمن آن

هاي رباتيك  نهايت بايد گفت الگوريتم طراحي ماهي

ها بندر را از لحاظ  اي است كه اين ربات گونه به

دهند و در صورت وجود  آلودگي مورد پايش قرار مي

 .كنند منبع آلودگي، آن را شناسايي مي

خيخون مورد آزمايش قرار  اين سيستم در بندر

هاي  ها در اين بندر توسط ماهي سطح آالينده. گرفت

در طي اين عمليات . گيري شد رباتيك اندازه

ماهي رباتيك بندر خيخون را از لحاظ  1آزمايشي، 

ها مورد پايش قرار داده و كيفيت آب از  سطح آالينده

لحاظ درجه شوري و اكسيژن محلول مورد سنجش 

 .قرار دادند

پروژه شوآل نشان داد كه پايش آلودگي در 

پذير  زمان واقعي و شناسايي منابع آلودگي آب امكان

. است، اما اين سيستم نيز خالي از اشكال نيست

ماهي براي شارژ مجدد بايد از آب خارج شود، لذا 

هايي در  براي كار كردن اين سيستم بايد زيرساخت

يستم در استفاده از اين س. بستر دريا نصب نمود

هايي همراه  هاي پرترافيك نيز با چالش ترمينال

كه استفاده از سيستم ماهي رباتيك  براي اين .است

پذير شود، اشكاالت موجود بايد رفع شوند،  امكان

 .البته اين مشكالت غيرقابل حل نيستند

ايجاد يك ايستگاه پهلوگيري و شارژ براي 

ده و ها ش ها موجب عملكرد كامال مستقل آن ربات

امكان عمليات پيوسته را براي اين سيستم مهيا 

ها  كه وجود اين زيرساخت باتوجه به اين. سازد مي

ضروري هستند، بايد به جاي بستر دريا در جايي 

نصب شوند كه به آساني قابل دسترسي بوده و 

 .ها ساده باشد محافظت و نگهداري از آن

هاي  كه سيستم ماهي ، براي ايندر نهايت

ك مورد استفاده قرار گيرد بايد از سوي جامعه رباتي

 . دريانوردي پذيرفته شده و مورد اعتماد واقع شود

********* 

 وري؟ هاي بزرگ، رقابت يا بهره كشتي

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، 5پايگاه خبري پورت فاينانس اينترنشنالو به نقل از 

در يازده سال گذشته كه شامل بحران اقتصادي سال 

ساالنه تركيبي رشد  سرعتباشد،  نيز مي 2119

اول ثابت به نظر  ترافيك كانتينري جهان در نگاه

رسيد و اين روند نويدبخش رشد قابل قبول  مي

 .بود تجارت كانتينري

                                                           
1 Port Finance International 
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به  2154تا  2111در نمودار زير بازه زماني 

در اين نمودار اثرات . تصوير كشيده شده است

 .نيز لحاظ شده است 2119بحران اقتصادي سال 

 

مشخص شد  2119اما پس از بحران جهاني 

ساالنه ترافيك كانتينري  كه سرعت رشد تركيبي

در نمودار زير دو روند نرخ . جهان كند شده است

رشد تركيبي ساالنه در دوران پيش و پس از بحران 

 .ارايه شده است

 

پر واضح است كه اختالف فاحشي ميان دوران 

پس از بحران . پيش و پس از بحران وجود دارد

، سرعت رشد تركيبي ساالنه 2119اقتصادي سال 

ترافيك كانتينري بنادر جهان تقريبا نصف شده 

اين بدان معناست كه تجارت دريايي جهان . است

تواند به نقطه اوج دوران پيش از بحران برسد و  نمي

عليرغم قيمت پايين سوخت، اين روند حداقل براي 

به بيان ديگر، بازار . چند سال ادامه خواهد داشت

اما با سرعتي حمل و نقل كانتينري رشد خواهد نمود،

خطوط كشتيراني بايد اين حقيقت را  .تر بسيار پايين

مدنظر قرار دهند، در غير اين صورت استفاده از حمل 

و نقل كانتينري در سراسر جهان كمتر از پتانسيل 

اكنون اتحادهاي بزرگي  هم. واقعي آن خواهد شد

ميان خطوط كشتيراني اتفاق افتاده و اندكي 

اما در بلندمدت، افزايش . ده استوري ايجاد نمو بهره

تواند تعادل را بر  هاي كانتينربر فوق بزرگ مي كشتي

هم زند، چراكه رشد ترافيك با اضافه ظرفيت حمل و 

بازار نيز اين . نقل كانتينري متوازن نخواهد بود

 .  بيني نموده است حقيقت را پيش

دهد كه خطوط  البته مستندات نشان مي

. هستند 5هاي مقياس جويي رفهصكشتيراني به دنبال 

ها در اواخر قرن نوزدهم بود كه بسيار  اما اين تالش

ها از  افزايش ظرفيت كشتي. بخش بود موثر و نتيجه

يك  5991در اواسط دهه  TEUهزار  51هزار به  7

وري بسيار ملموس و قابل توجه  گام عظيم بود و بهره

و يا  TEUهزار  21به  21اما افزايش ظرفيت از . بود

هاي قبل  به اندازه دهه TEUهزار  11تا  11حتي به 

هاي  خريد كشتي .بخش نخواهد بود موثر و نتيجه

بسيار بزرگ به نوعي بازي رقابت است و  از اعتماد 

شود و هدف از  به نفس بيش از حد يا ترس ناشي مي

آن حفظ سهم بازار يا تمايل به كسب رتبه باال از 

باوجود آگاهي فعاالن  .لحاظ ظرفيت كانتينري است

. بازار از شرايط موجود، بازي رقابت هنوز ادامه دارد

كه عضوي از كلوپ  هاي كشتيراني براي اين شركت

باشند همچنان  TEUهزار  21صاحبان كشتي باالي 

به همين دليل . دهند به ثبت سفارش ادامه مي

متخصصان كشتيراني معتقدند دليل سفارش 

ر افزايش ظرفيت، رقابت هاي بزرگ عالوه ب كشتي

 .باشد شديد نيز مي

                                                           
1  Economies of Scale 
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سازي و كشتيراني در بازپرداخت  ناتواني صنايع كشتي

 ديون خود به بانك توسعه كره

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، بانك توسعه 5پايگاه خبري بانكريستبه نقل از 

كه يك شركت خدمات مالي و بانكداري دولتي  2كره

ترين ضرر و زيان خود در  بزرگ 2151است در سال 

سال گذشته را تجربه نمود، چرا كه بيشتر  57

هاي كشتيراني داخلي كره  ها و شركت سازي كشتي

كه از اين بانك وام گرفته بودند در بازپرداخت ديون 

 .اند  خود اهمال نموده

سايت  ه در گزارشي كه در وببانك توسعه كر

 6/5) 1تريليون وون 891/5خود منتشر نمود از 

خبر  2151ضرر و زيان خالص در سال ( ميليارد دالر

 1/581اين بانك  2154كه در سال  داد، در حالي

 889/4بعد از ضرر . ميليارد وون سود خالص داشت

و  5998تريليون ووني بانك توسعه كره در سال 

ران مالي آسيا رخ داده بود، اين ضرر و همزمان  با بح

 .شود زيان بدترين عملكرد اين بانك محسوب مي

: سخنگوي بانك توسعه كره اظهار داشت

سازي و كشتيراني در  وضعيت صنايع كشتي»

                                                           
1 Bunkerist 
2 State-run Development Korea Bank 
3 Won: واحد پول كره 

سود . تر شده است هاي گذشته بغرنج سال

گذاري بر روي سهام اين صنايع به شدت  سرمايه

اگر اين صنايع از سوي ديگر . كاهش يافته است

هاي دريافتي خود را بازپرداخت نمايند،  نتوانند وام

ها نيز به ضرر ناشي از  ضرر و زيان حاصل از اين وام

 .«گذاري اضافه خواهد شد كاهش سود سرمايه

بانك توسعه كره   4هاي غيرقابل بازگشت وام

دو  2154تريليون وون در سال  178/1نسبت به 

تريليون وون  127/7به  2151برابر شده و در سال 

هاي غيرقابل بازگشت نسبت به كل  نسبت وام. رسيد

رسيده است،  68/1%به  2151ها در سال  وام

 49/2%برابر با  2154كه اين نسبت در سال درحالي

 .بوده است

بانك توسعه كره بستانكار اصلي شركت 

و شركت  1سازي و مهندسي دريايي دوو كشتي

، اما هر دوي اين است 6هيونداي مرچنت مارين

ها هنوز با مشكالتي همچون ظرفيت مازاد بر  شركت

نياز و تقاضاي اندك مواجه هستند كه بعد از بحران 

 .اند به آن دچار شده 2118مالي سال 

ها را موقتي و  بانك توسعه كره اين ضرر و زيان

 هاي صنعتي خواند ساختاري و نتيجه تغيير در چرخه

ها به  اعالم نمود كه عليرغم اين ضرر و زيان و

حمايت مالي از صنايع اصلي و زيربنايي همچون 

كه  سازي و كشتيراني ادامه خواهد داد تا زماني كشتي

 .اين صنايع مجدد بازسازي شوند

  

                                                           
4 Non-Performing Loans 
5 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. 
6 Hyundai Merchant Marine Co. 

http://www.bunkerist.com/en/?p=20875
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و   امضاي قرارداد ميان شركت كشتيراني مديترانه

 براي تسهيل اجراي قوانين توزين كانتينر  اينترا

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، شركت كشتيراني 1نقل از پايگاه خبري لوداستاربه 

فرم  پلت -قراردادي را با اينترا ( MSC)مديترانه 

امضا نمود تا به  -رزرو كشتيراني كانتينري

هاي خود را  مطابق  هاي كاال كمك كند رزرو فرستنده

 . با قوانين جديد توزين كانتينر انجام دهند

افزار  شركت كشتيراني مديترانه از نرم

 4(eVGM)الكترونيكي وزن خالص تاييد شده اينترا 

اطالعات مربوط به وزن خالص تاييد  براي دريافت

شده ثبت شده توسط فرستندگان كاال استفاده 

 . خواهد كرد

براساس قوانين جديد توزين كانتينر كه از يكم 

االجرا خواهند شد، فرستندگان  الزم 2156جوالي 

كاال بايد سند وزن خالص تاييد شده را به متصدي 

يد وزن در اين سند با. حمل و نقل خود تحويل دهند

كانتينري كه . كانتينر و محتواي آن ثبت شده باشد

                                                           
1Mediterranean Shipping Co (MSC)  
2 INTTRA 
3 Load Star  
4 Electronic Verified Gross Mass 

فاقد سند وزن خالص تاييد شده باشد بر روي شناور 

 .بارگيري نخواهد شد

با نزديك شدن به زمان اجراي الحاقيه رسمي 

المللي دريانوردي،  سازمان بين 1كنوانسيون سوالس

متصديان حمل و نقل كاال نسبت به تهيه و ابالغ 

بارفرابران در زمينه مل به فرستندگان كاال و دستورالع

اقدام وزن خالص تاييد شده روش تهيه و ثبت سند 

 OOCLبراي مثال، خط كشتيراني . اند نموده

سايت  دستورالعمل وزن خالص تاييد شده را در وب

 . خود منتشر نموده است

مسوول ارشد بخش فناوري  6فابيو كاتاسي

افزار وزن  نرم»: شركت كشتيراني مديترانه گفت

كند ثبت  خالص تاييد شده اينترا به ما كمك مي

الكترونيكي وزن خالص تاييد شده را تا حد ممكن 

ما معتقديم اين . براي مشتريان خود تسهيل نماييم

هاي مشتريان ما را به حداقل  ابزار آسيب به محموله

هاي اضافي مربوط به  رسانده و از ايجاد هزينه

يا حمل و نقل پيشگيري  انبارش در ترمينال

 . «نمايد مي

افزار الكترونيكي وزن خالص تاييد شده  نرم

يكي براي فرستندگان كاال و )اينترا دو نسخه دارد 

تواند به انتقال  و مي( يكي براي متصديان حمل و نقل

اطالعات مربوط به وزن خالص تاييد شده از 

ه ها و همچنين به تهي متصديان حمل و نقل به ترمينال

هاي مميزي و بازرسي ضروري نيز كمك  گزارش

 .  نمايد

 

                                                           
5 Safety of Life at Sea (SOLAS) 
6 Fabio Catassi 

http://theloadstar.co.uk/msc-links-inttra-help-shippers-comply-new-container-weight-verification-rules/
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 «بــخــــش تـحــليـــــلي»

 

 «بهانه شروع جنگ در سوريه ،رد طرح خط لوله گاز قطر»: منتخب درخصوص خبر  تحليل

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

 .باشد عهده مولفان مي

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

با )هاي فعال در يك مسير حمل و نقلي  تشويق به ايجاد مسيرهاي جايگزين با وضع تحريم عليه شركت. 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  1هاي اقتصادي اين پيشنهادات، حداقل به  لطفا خبر تحليلي را مطالعه و ضمن تحليل جنبه

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

  علي اكبر عيسي زاده: نگارنده

 مقدمه

با يك نگاه گذرا به ميزان ذخاير گاز و نفت جهان 

المللي  موسسه بين 2154در گزارش پايان سال 

به آساني مي توان دريافت  بريتيش پتروليوم انگليس

 57درصد ذخاير گاز جهان و بيش از  46كه بيش از 

كشور حاشيه  1درصد ذخاير نفتي جهان در دست 

ايران، روسيه، تركمنستان، قزاقستان و )درياي خزر 

درصد  42قرار دارد و از طرف ديگر بيش از ( آذربايجان

درصد ذخاير نفتي  47ذخاير گازي جهان و بيش از 

ايران، )در دست كشورهاي حاشيه خليج فارس  جهان

(    امارات، بحرين، عراق، عربستان، عمان، قطر و كويت

اين  آمار ها نشان مي دهد كه تا چه اندازه  ..مي باشد

مناطق شمالي و جنوبي كشورمان از اهميت ويژه اي 

براي كشورهاي جهان برخوردار است كه اين موضوع 

ل تاريخ در اين مناطق باعث منازعات بسياري در طو

                                                           
 (بندر انزلي)كارشناس اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيالن   

از جمله منازعات منطقه اي،  حمل و نقل . شده است

ذخاير نفتي و گازي و پيامد آن احداث خطوط لوله 

انتقال نفت و گاز مي باشد كه در اكثر موارد مشاهده 

مي گردد خطوط لوله موازي با اغراض سياسي احداث 

مورد آن  4شده و يا در حال احداث مي باشند كه به 

تركيه در تقابل با خط لوله اسالمي، خط -لوله قطر خط)

-لوله تاپي در تقابل با خط لوله صلح، خط لوله باكو

جيهان در تقابل با خطوط لوله قديمي روسيه و -تفليس

ايران نظير كنسرسيوم خط لوله خزر، خط لوله  ناباكو 

 .اشاره خواهد شد( در تقابل با خط لوله جريان جنوبي

 ركيه در تقابل با خط لوله اسالميت –خط لوله قطر 

ذاكرات گازي م( ميالدي 2151)5188از سال 

صادرات و ترانزيت گاز براي  ايران، عراق و سوريه

فازهاي ميدان هاي مشترك پارس جنوبي ايران طبيعي 

به عراق، سوريه و در آينده لبنان و و ترانزيت آن 

مي آغاز شد كه به خط لوله اسال سواحل درياي مديترانه

اينچي به طول  16لوله  اين خط .معروف شده است

ميليون متر  551كيلومتر و براي انتقال روزانه  1611
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گاز ( ميليارد متر مكعب 41ساليانه بالغ بر ) مكعب 

 مقرر شدميليارد دالر  6حدود  و اعتبار مورد نيازطبيعي 

تا  2151در صورت تامين منابع مالي بين سالهاي 

 .هره برداري برسدبه بميالدي  2154

 

تركيه در تقابل با خط لوله  –خط لوله قطر :   شكل شماره 
 اسالمي در يك نگاه

بر اساس برآوردهاي انجام شده ميزان نياز گازي 

 2121كشورهاي در مسير خط لوله اسالمي تا افق 

ميليون متر مكعب،  51تا  51ميالدي در عراق روزانه 

متر مكعب و لبنان بين ميليون  21تا  51سوريه روزانه 

از اين رو با توجه .پنج تا هفت ميليون متر مكعب است

ميليون متر مكعبي روزانه انتقال گاز  551به ظرفيت 

اين خط لوله در صورت تامين گاز مورد نياز تمامي 

ميليون متر مكعب در  71تا  61كشورهاي مسير هنوز 

ي روز ظرفيت مازاد براي صادرات گاز به ساير كشورها

متقاضي و به ويژه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي 

همچنين  .تحويل در سواحل درياي مديترانه وجود دارد

، اروپا مطالعات موسسات معتبر بين المللي  بر اساس

ميليارد متر مكعب گاز مصرف مي كند كه  111ساليانه 

ميليارد متر مكعب خواهد  711به  2111در سال 

 جريان جنوبي و لوله ناباكو طخطو در حال حاضر.رسيد

خط لوله در دست اجرا براي تامين گاز طبيعي مورد  دو

هستند كه خط لوله نياز كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 

ناباكو فاقد منابع قابل توجه تامين كننده گاز است و 

نيز به دليل پاره اي از مشكالت  خط لوله جريان جنوبي

. د كارايي الزم استكه در ادامه تشريح خواهد شد، فاق

از طرفي آمريكا تمام تالش خود را بكار بست تا ايران 

در صورت باشد كه  ودر خط لوله ناباك غايب مهم

متر مكعب تريليون  14ساخت خط لوله گاز اسالمي، 

ذخاير گاز طبيعي ايران مي تواند به مهمترين رقيب 

تا سال  و ساير خطوط لوله گاز مشابه خط لوله ناباكو

قطر پيشنهاد احداث خط  .ميالدي تبديل شود 2111

به  2119تركيه را در سال -قطر ميليارد دالري 51لوله 

كيلومتر از طريق عربستان سعودي،  111طول هزار و 

اين پيشنهاد مورد . اردن، سوريه و تركيه مطرح كرد

حمايت آمريكا و ساير كشورهاي در مسير خط لوله به 

از  2155سوريه در سال  استثناي سوريه قرار گرفت و

امضاي قرارداد جهت عبور خط لوله فوق الذكر از كشور 

خود سرباز زد و پروژه فوق معطل مانده است تا حدي 

كه هم اكنون بسياري معتقدند مخالفت سوريه در 

پيوستن به قرارداد مذكور يكي از داليل وقوع جنگ و 

 . نابساماني در سوريه است

 
 (صلح)تقابل با خط لوله آي پي آي خط لوله تاپي در  

 – پاكستان –ايران )آي پي آي مذاكرات خط لوله 

 5991) 71در دهه « صلح»موسوم به  (IPI)) هند 

بين كشورهاي ايران و هند شروع و نهايتا در ( ميالدي

منتج به قراردادي بين  (ميالدي 2151) 5188سال 

 طول خط لوله ايران به هند. ايران و پاكستان شد

گاز صادراتي ايران را از  بودكيلومتر است و قرار  2711

 5511مقرر شد .مسير پاكستان به هند منتقل كند

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 29 «51، شماره سومماهنامه الكترونيكي مسير، سال »   

 
 

كيلومتر در  781،كيلومتر از اين خط لوله در ايران

با تكميل  .كيلومتر در هند احداث شود 611و  پاكستان

ساليانه )گاز  متر مكعبميليون  511اين طرح، روزانه 

به هند و پاكستان  ايران( ميليارد متر مكعب 11حدود 

ميليون متر مكعب آن براي هند و  91كه شود  صادر مي

ميليون متر مكعب آن براي پاكستان در نظر گرفته  61

هزينه اجراي اين طرح در برآوردهاي اوليه .شده است

چهار و نيم ميليارد دالر اعالم شده بود اما اكنون 

كارشناسان هزينه طرح را حدود هفت ميليارد دالر 

 .كنند برآورد مي

شروع شد،  2112كه از سال  ساخت اين خط لوله

برداري برسد كه با   به بهره 2154قرار بود در سال 

از اين پروژه و تعلل  2119در سال  كنار كشيدن هند

پاكستان در ساخت خط لوله در داخل اين كشور، 

و تنها ايران به تعهد خود در  است كاره رها شده نيمه

ي داليل انصراف هند .ساخت خط لوله عمل نموده است

ها از اين پروژه عالوه بر عدم اعتماد هند به پاكستان 

 فشارهاي آمريكا به هند، تامين امنيت اين خط لوله  در

به شدت با مخالفت آمريكا روبرو اين خط لوله  .بود

است و در مقابل از حمايت روسيه و چين برخوردار 

 . است

 

آي  خط لوله تاپي در تقابل با خط لوله آي پي:  ۲شكل شماره 
 در يك نگاه( صلح)

 ، خط لوله تاپيدر تقابل با خط لوله صلح

 از( (TAPI) تركمنستان، افغانستان، پاكستان، هند)

با مخالفت روسيه مواجه  وپشتيباني آمريكا برخوردار 

كيلومتر را در بر مي  5854طول اين خط لوله . است

كيلومتر آن از خاك  211گيرد كه از اين ميان 

 811كيلومتر آن از خاك افغانستان و  711تركمنستان، 

كيلومتر آن از خاك پاكستان و از آنجا به منطقه فاضلكه 

اين خط لوله در ماه .در مرز با هند امتداد خواهد يافت

گاز از  تكميل خواهد شد و ظرفيت انتقال 2159دسامبر 

خط .سدر ميليارد متر مكعب مي 11ساليانه لوله خط اين 

لوله تاپي كه قرار است گاز تركمنستان را از طريق 

خاك افغانستان به كشورهاي پاكستان و هند انتقال 

ر راستاي برقراري صلح د را حياتي نقشي تواند مي ،دهد

 .و روابط حسنه ميان كشورهاي منطقه منجر شود

جيهان در تقابل با خطوط لوله -تفليس-خط لوله باكو

 قديمي روسيه و ايران نظير كنسرسيوم خط لوله  خزر

كنار گذاردن برنامه آمريكا براي  5995از سال   

و با كشف يكي شروع ايران و روسيه از بازي نفتي خزر 

كاشاقان )از بزرگترين مخازن نفت آذربايجان در منطقه 

ابتدا ايران و . به اوج خود رسيد 5994در سال ( ـ چراغ

روسيه آمادگي خود را براي انتقال اين نفت از خاك خود 

اما كاخ سفيد به دنبال بازي . به سوي اروپا اعالم كردند

رايزني و بدون حضور اين دو بود و سرانجام نيز با 

اعمال فشار توانست شركت هاي نفتي اروپايي سرمايه 

-باكوگذار را متقاعد كند كه مسير كنوني خط لوله 

به هرحال با عملي . جيهان را انتخاب نمايند-تفليس

شدن اين نقشه ها در منطقه اولين كلنگ طرح در سال 

 5762نخستين بخش خط لوله  و بر زمين خورد 2111

افتتاح ( 2111ژوئن (  5184 د ماهكيلومتري در خردا

كيلومتري اين خط لوله  5762از كل مسير . گرديد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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كيلومتر آن در  441كيلومتر آن در خاك تركيه،  5176

كيلومتر بقيه در خاك  286خاك جمهوري آذربايجان و 

در ابتدا افتتاح خط لوله  بودقرار . گرجستان قرار دارد

يليون تن و در م 11باكو ـ تفليس ـ جيهان، ساليانه 

ميليون تن نفت از اين خط  81و سپس  61مراحل بعد 

  .   لوله انتقال يابد

 جيهان در يك نگاه-تفليس-خط لوله باكو:  ۵شكل شماره 

 
ذخاير پايين نفت و گاز آذربايجان،  كارشناسان به دليل

اجراي پروژه را غير مسائل زيست محيطي و امنيتي 

به همين منظور يكي از راه هاي . اقتصادي مي دانستند

اقتصادي كردن پروژه مذكور ، دعوت از قزاقستان 

جهت استفاده از خط لوله مذكور به جاي كنسرسيوم 

خط لوله خزر و ساير خطوله لوله قديمي روسيه براي 

خط لوله . انتقال ذخاير باالي نفتي اش است

« تنگيز»از ميدان  2115در سال  كنسرسيوم خزر

« نوروسيسك»به پايانه نفتي در نزديكي بندر قزاقستان 

طول اين خط لوله . روسيه در درياي سياه امتداد دارد

روسيه و قزاقستان به . كيلومتر است 181يك هزار و 

. درصد در اين خط لوله سهم دارند 59و  15ترتيب 

 684طور متوسط   به 2155اين كنسرسيوم درسال 

 ( ميليون تن در سال 15بالغ بر )  هزار بشكه در روز

ي آن  هزار بشكه 618نفت خام را انتقال داده است كه 

ي آن از روسيه منتقل  هزار بشكه76از قزاقستان و 

 2155شركاي كنسرسيوم خزر در سال  .شده است

 2156تصميم گرفتند ظرفيت خط لوله مذكور را تا سال 

يليون تن در م 64بالغ بر ) ميليون بشكه در روز  4/5تا 

به دليل منازعات تعرفه اي كه در . افزايش دهند( سال

خط لوله فوق وجود دارد احتمال اينكه قزاقستان 

جيهان هم استفاده -تفليس-بخواهد از خط لوله باكو

 .نمايد، بعيد نيست

 خط لوله ناباكو در تقابل با خط لوله جريان جنوبي 

ست كه اي ا خط لوله  (Nabucco)بوكو  خط لوله نا

به اروپا از  درياي خزررا از منابع  گاز طبيعيقرار است 

، بلغارستان، تركيه، تانگرجس، آذربايجانطريق 

اين خط لوله  .منتقل كند اتريشو  مجارستان، روماني

 15كيلومتر ، با قابليت عبور حداكثر  1111به طول 

 51ميليارد متر مكعب گاز در سال و با برآورد هزينه 

هدف . ميليون دالر در نظر گرفته شد 691ميليارد و 

اصلي از احداث اين خط لوله كاهش وابستگي منابع 

اعضاي اغلب . باشد سيه ميتامين انرژي اروپا به رو

و آمريكا از اين پروژه حمايت  اتحاديه اروپا

و شروع شد  2155پروژه از سال  ساخت اين.كنند مي

با . آغاز شود 2154جريان گاز از سال مقرر گرديد 

وجود پتانسيل هاي بسيار براي اين پروژه، روسيه 

بصورت تاريخي خواستار حفظ انحصار واردات گاز 

طبيعي اوراسيا به اروپا از طريق شبكه خط لوله اي 

 . متعلق به خود است
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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 ناباكو در تقابل با خط لوله جريان جنوبيخط لوله :  4شكل شماره 
 در يك نگاه

تالش روسيه براي حفظ انحصار خود در عرضه و حمل 

و نقل گاز اوراسيا را مي توان در پيشنهاد روسيه براي 

ديد،   (South Stream )خط لوله گاز جريان جنوبي 

يك خط لوله كه به صورت بالقوه مي تواند با ناباكو به 

پروژه جريان جنوبي، پيشنهادي است  .رقابت بپردازد

ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در هر سال از  61كه 

طريق اين خط لوله گاز كه در درياي سياه در حال 

اين خطوط لوله اوكراين را . اجراست، منتقل مي كند

دور مي زند و صادرات گاز روسيه و آسياي مركزي را 

هزينه  ليكن اين پروژه پس از صرف .ممكن مي سازد

هاي زياد به دليل مخالفت بلغارستان در صدور مجوز 

عبور اين خط لوله از كشورش متوقف ماند و حاال 

روسيه براي در انحصار داشتن صدور گاز به اروپا و يا 

 حداقل رقابت با پروژه خط لوله ناباكو تصميم به اجراي

گرفته  "جريان تركيه "خط لوله موسوم به   طرح

طريق بستر   از روسيه از  جديد بايدخط لوله   .است

خط لوله  . كشيده شود به سوي تركيه  درياي سياه

بر   ،است  كيلومتر 5511  به طول كل  گاز  جديد

كارهاي ساخت  اساس آخرين اطالعات منتشر شده،

  .ادامه دارد  بر طبق برنامه« جريان تركيه» خط لوله  

ط لوله خ  ظرفيت  ميالدي 2121در سال   قرار است

 .گاز در سال برسد  مترمكعب  ميليارد  64به   گاز

 نتيجه گيري 

كه  5با يك نگاه اجمالي به جدول شماره 

مشخصات خطوط لوله  موازي و در تقابل با يكديگر به 

همراه مخالفان و متحدانشان را نشان مي دهد، به 

به  و خليج فارس منطقه خزرآساني مي توان دريافت 

واسطه برخورداري از ذخاير انرژي، براي قدرت هاي 

محسوب مي منطقه اي و فرامنطقه اي موقعيت مهمي 

و متحدانش نظير اتحاديه اروپا آمريكا از دير باز . شود

و متحدانش نظير ايران، سوريه از و روسيه از يك سو 

تالش فزاينده اي را براي توسعه و تثبيت سوي ديگر 

در اين بين دو كشور آمريكا و . دارندقه نفوذ خود بر منط

به مهمترين بازيگران منطقه روسيه در تقابل با يكديگر 

در تنازعات فوق هر كشوري كه بتواند . تبديل شدند

كشف ، توليد و انتقال نفت و گاز را بيشتر بر عهده 

منطقه اي بهره ، بهتر مي تواند از فرصت هاي بگيرد

بدين . ه تداوم بخشد ببرد و سلطه خود را بر منطق

حمل و نقل در عرصه مناسبات  "ترتيب صحت ادعاي 

ور ها يك ابزار قوي محسوب مي سياسي بين كش

 .را نمي توان انكار كرد "شود
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 منطقه خليج فارس درياي خزر درياي خزر درياي خزر

سيوم 
سر

كن

لوله خزر
 

باكو
–

س
تفلي

- 

ن
جيها

 

ي 
ي آ

ي پ
)آ

ح
صل

ي (
تاپ

 

ي
ن جنوب

جريا
 

ناباكو
ي 

الم
س

ا
 

قطر 
- 

تركيه
 

خطوط 

 لوله موازي

5997 2111 2112 2151 2117 2155 2151 2119 
سال 

 شروع ساخت

2115 2111 2154 2159 2157 2154 2154 - 
سال اتمام 

 احتمالي

2115 2116 - - - 2154 - - 
سال 

 شروع عملياتي

5181 5762 2711 5854 2181 1111 1611 5111 
طول 

 (كيلومتر)

15 11 11 11 61 15 41 - 
 طرفيت

 ميليارد متر مكعب ميليارد متر مكعب ميليارد متر مكعب (نفت)ميليون تن 

2 4.2 7 7.6 58 51.7 6 51 

برآورد 

ميليارد )اوليه 

 (دالر

روسيه و 

 متحدانش

آمريكا و 

 متحدانش

روسيه و 

 متحدانش

آمريكا و 

 متحدانش

روسيه و 

 متحدانش

آمريكا و 

 متحدانش

روسيه و 

 متحدانش

آمريكا و 

 متحدانش

كشورهاي 

 موافق

آمريكا و 

 متحدانش

روسيه و 

 متحدانش

آمريكا و 

 متحدانش

روسيه و 

 متحدانش

آمريكا و 

 متحدانش

روسيه و 

 متحدانش

آمريكا و 

 متحدانش

روسيه و 

 متحدانش

كشورهاي 

 مخالف

ساخته 
 شده

ساخته 
 شده

در حال 
 ساخت

در حال 
 ساخت

 متوقف
ساخته 

 شده
در حال 

 ساخت
 متوقف

 وضعيت

 فعلي

 مشخصات خطوط لوله موازي و متقابل درياي خزر و خليج فارس در يك نگاه:   جدول شماره

 منابع 

  http://www.donya-e-eqtesad.com/news/788782 
 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1393082500066 
 http://vista.ir/article/357725 
 http://ir.sputniknews.com/world/20150523/280217.html     
 http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-

statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf 
 http://www.petronet.ir/oilcountries/-/asset_publisher/jOF6inRV3JB4/content/id/2383851  
 http://pers.iran.ru/news/analytics/80271/d_n_H_d_f_H_L_X_d_d_L_d_n_d_P_d_P_h_p  
 http://www.petronet.ir/home/-

/asset_publisher/nPP3Yn7juPE3/content/id/2407792/pop_up?_101_INSTANCE_nPP3Yn7ju
PE3_viewMode=print  

 http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-
107660/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%
D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/788782
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1393082500066
http://vista.ir/article/357725
http://ir.sputniknews.com/world/20150523/280217.html
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf
http://www.petronet.ir/oilcountries/-/asset_publisher/jOF6inRV3JB4/content/id/2383851
http://pers.iran.ru/news/analytics/80271/d_n_H_d_f_H_L_X_d_d_L_d_n_d_P_d_P_h_p
http://www.petronet.ir/home/-/asset_publisher/nPP3Yn7juPE3/content/id/2407792/pop_up?_101_INSTANCE_nPP3Yn7juPE3_viewMode=print
http://www.petronet.ir/home/-/asset_publisher/nPP3Yn7juPE3/content/id/2407792/pop_up?_101_INSTANCE_nPP3Yn7juPE3_viewMode=print
http://www.petronet.ir/home/-/asset_publisher/nPP3Yn7juPE3/content/id/2407792/pop_up?_101_INSTANCE_nPP3Yn7juPE3_viewMode=print
http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-107660/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-107660/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-107660/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 http://sahebnews.ir/91574/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-
%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-
%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-
%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-
%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86-2.htm 

 

 

http://sahebnews.ir/91574/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86-2.htm
http://sahebnews.ir/91574/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86-2.htm
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