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«بـــخـــــش خــــبــــــري» 

 «ظرفيت در تجارت جهانياهميت تنظيم »:  خبر تحليلي

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، گزارش جديد 7پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

حاكي از آن  2توسعه و همكاري هاي اقتصاديسازمان 

بعضي از بنادر با هدف افزايش قدرت رقابتي است كه 

در بازار نابسامان جهاني به قراردادهاي انحصاري روي 

تواند موجب افزايش  اند، اما اين موضوع مي آورده

شديد ظرفيت مازاد بر نياز در بعضي از نقاط كليدي 

 .جهان شود

بيني  پيش هاي اقتصادي توسعه و همكاريسازمان 

مناطقي همچون جنوب  2202موده است كه تا سال ن

شرق آسيا و چين رشد تجاري قابل توجهي خواهند 

ريزي  رود كه ظرفيت برنامه داشت، هرچند بيم آن مي

شده بيش از رشد تقاضا باشد كه در اين صورت 

 . همچنان بدتر خواهد شد 2222وضعيت تا سال 

يه حلي براي رفع اين مشكل ارا در اين گزارش راه

ريزي استراتژيك براي توسعه بنادر  برنامه»: شده است

تواند  گذاري حساب شده در سطح منطقه مي و سرمايه

هاي ايجاد تعادل ميان كمبود ظرفيت و  يكي از راه

 . «ها باشد ظرفيت مازاد بر نياز ترمينال
                                                           

1  Port Technology 
2  Organization for Economic Cooperation and 
Development 

كشورهايي »: اين گزارش حاكي از آن است كه

يك سلسه مراتب  مختلف از جمله كانادا، فرانسه و هند

آنها يك سيستم بندري تعريف . اند بندري ايجاد نموده

« اهميت ملي»اند كه در آن بعضي از بنادر از  نموده

برخوردارند و ساير بنادر صرفا داراي اهميت محلي يا 

 .«اي هستند منطقه

  :دارد همچنين، اين گزارش بيان مي

گذاري  ملي در بنادر اغلب در بخش   سرمايه»

هاي بندري يا امور مربوط به  اين  زيرساخت

اي و  كرانه براي مثال، كريدورهاي پس)ها  زيرساخت

 .«شود انجام مي( اليروبي

: در بخش ديگري از اين گزارش ذكر شده است

هاي بندري كه در سطح ملي اتخاذ  اگرچه سياست»

ها براي عموم  توانند به تبيين اولويت شوند مي مي

هاي  هزينه در بنادر و زيرساخت افرادي كه به صرف

پردازند كمك كنند، اما ممكن است اين  بندري مي

 . «ها در سطح رقابت بندري صورت نگيرند هماهنگي

در ادامه اين گزارش مساله بغرنج افزايش زياد 

حل پيشنهاد شده براي اين  و راه 0هاي بزرگ كشتي

ها مورد بررسي  مشكل مبني بر افزايش ظرفيت ترمينال

حال سوال اين است كه با توجه به . رار گرفته استق

تر  وضعيت نابسامان تجارت جهاني، آيا بهتر و منطقي

هاي بندري ملي و  نيست كه براي تببين سياست

  اي با روند توسعه تجارت، در تعادل باقي ماند؟  منطقه

                                                           
3  Mega-Ships 

https://www.porttechnology.org/news/oecd_capacity_set_to_outpace_global_trade
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المللي، ملي و استاني بنادر كوچك، متوسط و بزرگ در  بينبندي از منظر جايگاه  بهترين سطحبه نظر شما »:  پرسش

هاي كارشناسي خود  ؟ لطفا تحليلاي چگونه بايد باشد شبكهريزي استراتژيك و  شمال و جنوب كشور با رويكرد برنامه

 . «را بر مبناي آمار و ارقام ارايه دهيد

 

 ـدير شويـــــدتقــ              نماييــد تحليـل    كـنيد تـحـقـيـق

 

 

 

 

 

 

 

 7222 در حداكثر و 7222 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي ديدگاه 22/20/7032 مورخ خواهشمند است تا

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

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

 :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 

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

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

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

 . ندارد برعهده رابطه  اين

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

 . اقدام نمايند  U38Tmasir@pmo.ir38TUبه پست الكترونيكي 

mailto:masir@pmo.ir
http://research.pmo.ir/fa/form/eshterak
mailto:masir@pmo.ir
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  «يك جاده -يك كمربند»ورلد در اجالس  پي حضور مديرعامل دي

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، 2پايگاه خبري گلوبال پورتز فرومو به نقل از 

رئيس گروه و مديرعامل  - 0سلطان احمد بن سليم

 «يك جاده-يك كمربند»در اجالس   -ورلد  پي دي

كنگ برگزار شد از لزوم اتصاالت  چين كه در هنگ

المللي بهتر براي تحقق بخشيدن به  مرزي بين

 . پتانسيل تجاري صحبت نمود

كشور در طرح  02كه بيش از  با توجه به اين

مشاركت دارند، سلطان « يك جاده-يك كمربند»

 . حمد بن سليم طي سخنراني خود  بر تاثير همكاري اقتصادي بر تجارت جهاني تاكيد نمودا

هاي زنجيره  اي به اين ابعاد براي دستيابي به منافع مورد نظر بايد پيچيدگي در پروژه»: وي خاطرنشان ساخت

 .«تامين را حذف نمود

. ها مهيا سازند جايي آسان محموله را براي جابه المللي بايد شرايط مسيرهاي حمل و نقل بين»: سليم اظهار داشت

و  0آهن سازي الزامات گمرك و استانداردسازي لجستيك، تعيين فاصله بين خطوط راه معناي ساده اي به چنين رويه

يا طور روان و يكپارچه و بدون برخورد با مانع  نحوي كه كاالها به باشد، به مي 2استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات

دستيابي به اين اهداف مستلزم همكاري و شراكت بين بخشي و بين . منتقل شوند« ب»به نقطه « الف»اختالل از نقطه 

 .«مرزي است

ما در بندر و . دبي و امارات متحده عربي در حال صدور دانش و تخصص خود به ساير نقاط دنيا هستند»: وي افزود

اوري هوشمند در زمينه حمل و نقل چندوجهي و اتصاالت لجستيك پيشگام در ارايه فن 0(جفزا)علي  منطقه آزاد جبل

 .«ايم بوده

                                                           
1 One Belt-One Road:  شامل كمربند اقتصادي جاده ابريشم و راه ابريشم دريايي قرن بيست و يكم است« يك جاده  -يك كمربند»طرح  
2  Global Ports Forum 
3  Sultan Ahmed Bin Suleyman 

به فاصله دو خط ريل يعني از لبه دروني يك خط تا خط ديگر كه به صورت موازي . ريل در كاربري هاي گوناگون و كشورهاي مختلف تغيير مي كندفاصله بين دو خط   
 .مي گويند( Track gauge)« گيج»يا « گيژ»نصب مي شوند، 

5 Information Communication Technology 
6  Jebel Ali Free Zone (JAFZA) 

http://globalportsforum.com/dp-world-ceos-one-belt-one-road-vision/
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العاده و قابل توجهي  وري باال توانايي و قابليت فوق پردازش و تحويل كاال با راندمان و بهره»: سليم در ادامه گفت

-در دستيابي به موفقيت اجتماعيافزاري  افزاري و سخت هاي نرم اي بارز و برجسته براي نقش زيرساخت است و نمونه

 .«ما اين تجربيات را در همه شبكه خود در اقصي نقاط جهان پياده خواهيم نمود. اقتصادي كشورها است

هاي مشترك ما در چينگدائو،  گذاري سرمايه. چين بخشي كليدي از شبكه جهاني ما است»: وي اظهار داشت

هستند و مثالي بارز از تاثير مشاركت صحيح و بهينه بر دستيابي به  كنگ بسيار حائز اهميت تيانجين، يانتاي و هنگ 

 . «باشند وري در زنجيره تامين مي كارايي و بهره

تر و  تر، امن دنياي مدرن امروز خواهان حمل و نقل سريع»: سليم در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت

 . تر كاال در سراسر زنجيره تامين است هزينه كم

اي بايد به شبكه لجستيك يكپارچه متصل بوده و با زنجيره تاميين  كرانه براي تضمين دسترسي پس مناطق آزاد

تواند مانع اصلي رشد  مي( خصوص در كشورهاي در حال توسعه به )كرانه  عدم دسترسي به پس. هماهنگ باشند

 .«اقتصادي باشد

ي شمالي است و موفقيت خود را بيشتر مرهون ترين منطقه آزاد در خاورميانه و آفريقا جفزا بزرگ»: وي افزود

ها به ادامه فعاليت از طريق ايجاد يك محيط حاكميت شركتي، گمركي، قانوني و   ها و تشويق آن توانايي جذب شركت

 .«باشد عملياتي حامي و پشتيبان مي

شود اين شركت شرايط  ميهاي دريايي و داخلي آن موجب  ورلد در سراسر آسيا تا اروپا و قابليت پي موفقيت دي

 .اشته باشدرا د« يك جاده -يك كمربند» جايي كاال در طرح  الزم براي پشتيباني از جابه

هاي مختلف در زمينه  ورلد در قزاقستان مبين نقش اين شركت در ارايه خدمات مشاوره به دولت پي حضور دي

در تركيه بار ديگر بر  7ورلد يارچيما پي عالوه بر اين، افتتاح ترمينال دي. باشد توسعه بخش تجارت و لجستيك مي

 . افزايد مي« يك جاده -يك كمربند» ارزش طرح 

برابر شده و امروز تقريبا به مرز  2تجارت دوجانبه ميان امارات متحده عربي و چين در پنج سال گذشته بيش از 

 0222ترين بازار براي كاالهاي چيني و محل استقرار  همچنين، امارات متحده عربي بزرگ. ميليارد دالر رسيده است 22

 . شركت چيني است

  

                                                           
1  DP World Yarchima  
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 يي سبز در بندر صحارسيستم روشنا

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، بندر صحار 7پايگاه خبري پورت استراتژيبه نقل از 

براي  2دي.اي.ال با تامين سيستم روشنايي

عنوان يك  هايش سعي دارد بر اعتبار خود به خيابان

بندر صحار اولين بندر در خاورميانه . بندر سبز بيافزايد

 .شود خواهد بود كه به اين سيستم مجهز مي

  چراغ 2222تا پيش از پايان سال جاري بيش از 

تعويض  0هاي كم مصرف فيليپس با المپ خياباني

هاي كم  به ذكر است كه اين المپالزم . خواهند شد

 . مصرف به تعمير و نگهداري چنداني نياز ندارند

مديرعامل بندر و منطقه آزاد صحار  - 0آندره توئت

در خشكي يا )در بندر صحار همه عمليات »: تگف –

شود و از  المللي انجام مي براساس الزامات بين( دريا

هستيم كه ما به سرعت در حال رشد و توسعه  جايي آن

هايي جديد براي مديريت  بايد الگوها و چهارچوب

توسعه دهيم را المللي  محيطي اين مجموعه بين زيست

دي جديد تنها يك نمونه از .اي.ال خياباني هاي و چراغ

 . «هاي بسيار ما در اين زمينه است تالش

                                                           
1  Port Strategy 
2  LED Lighting  
3  Philips LED Lamp  
4  Andre Toet 

 02دي جديد بيش از .اي.هاي ال عمر اين المپ

صرف انرژي تا شوند م هزار ساعت است و موجب مي

اين نوع عالوه بر اين،  .درصد كاهش يابد %02بيش از 

روشنايي يك مزيت عدم خيرگي نيز دارد كه موجب 

بندر . شود هاي اطراف بندر مي افزايش ايمني جاده

روز رساني  هزار دالر روي به 122صحار بيش از 

گذاري نموده است  و در  سيستم روشنايي خود سرمايه

هاي  چهار سال آينده با كاهش هزينهنظر دارد طي 

 . هاي خود بيافزايد گذاري بر ميزان سرمايه 2برداري بهره

روز رساني خواهد شد و  اين سيستم به ،در آينده

ها  در جاده ترددي وجود ندارد چراغكه  هنگامي

و به اين ترتيب باز هم  شدهصورت خودكار خاموش  به

قرار است در  .از ميزان مصرف انرژي كاسته خواهد شد

ها مستقل از شبكه  بلندمدت تامين نيروي اين چراغ

هاي خورشيدي يا ساير منابع  برق و با استفاده از پنل

 .تجديدپذير انجام شود

هاي  حصحار به دليل پيشرو بودن در اجراي طر

در منطقه به شهرت خوبي دست يافته  محيطي  زيست

بنادر  يهوا و آب حفاظت طرح »در  اين بندر. است

شاخص »نمايد و از  نقش فعالي ايفا مي 0«جهاني

عالوه بر اين، . كند استفاده مي 1«كشتي محيط زيستي

محيطي  هايي كه عملكرد زيست كشتير صحار به بند

تر هستند در عوارض بندري تخفيف  بهتري دارند و پاك

 .دهد مي

  
                                                           

5 Utility Costs 
6  World Ports Climate Initiative  
7  Environmental Ship Index 

http://www.portstrategy.com/news/products-and-services/greener-lighting-at-sohar
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  هامهار شناور شاغل در بخشنان حداقل سطح سواد الزم براي كارك

 

، كميته تسهيل سازمان  پايگاه خبري هاربر مسترها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

تجارب حاصل از استفاده از دستورالعمل ( 2270آوريل  8تا  0)در چهلمين نشست خود  0المللي دريانوردي بين

FAL6./Circ11،  منتشر شد را مورد بررسي قرار دادند 2222جوالي  77كه در مورخ. 

كافي و مناسب براي حصول اطمينان از حفظ ايمني در  0(گيري طناب) در اين نشست اهميت ارايه خدمات مهار

بندر و همچنين ضرورت تهيه دستورالعمل درخصوص حداقل سطح آموزش و تحصيالت براي كاركنان واحد مهار مورد 

 .  تاييد قرار گرفت و بر لزوم آموزش كافي كاركنان واحد مهار شناور براي ارايه خدمات پهلوگيري و مهار تاكيد شد

بازنگري شده در خصوص حداقل آموزش و تحصيالت كاركنان واحد مهار در سندي   ن نشست دستورالعملدر اي

 .كليك نماييد ااينجبراي دريافت اين سند . به تصويب رسيد AL.6/Circ.11/Rev.1تحت عنوان 

 

  

                                                           
1  Mooring:   مهار يا طناب گيري 
2  Harbour Master 
3  International Maritime Organization (IMO) 
4 Mooring 

http://www.harbourmaster.org/news-maritime.php
http://www.harbourmaster.org/downloadfile.php?df=images/upload/files/news-maritime_news_file_895.pdf&dfn=Rk
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 روسيه به دنبال خصوصي سازي بندر تسالونيكي

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

رسد  نظر مي ، به7پورتز &پايگاه خبري شيپز به نقل از 

كه دومين  2سازي تسالونيكي روسيه نسبت به خصوصي

بندر بزرگ يونان است تمايل دارد، چرا كه 

جمهور اين كشور اعالم نموده كه قصد دارد  رئيس

 .اي به اين منظور ترتيب دهد مناقصه

به يونان در تاريخ  0دنبال سفر والدمير پوتين به

نقل از  به 0ماه مي، روزنامه يوناني كاتيمريني 28 - 21

هاي يونان  روسيه به شركت در مناقصه»: وي نوشت

آهن و تاسيسات  هاي راه هاي شركت براي خريد دارايي

 .«مند است بندر تسالونيكي عالقه

اي، يونان در  هاي رسانه بر اساس اخبار و گزارش

ه گذاران را براي شركت در مناقص نظر دارد سرمايه

                                                           
1 Ships & Ports 
2  Thessaloniki 

 رئيس جمهور روسيه 1
4  Kathimerini 

خريد سهام عمده بندر تسالونيكي كه در پايان سپتامبر 

 .برگزار خواهد شد، دعوت نمايد

سازي بندر تسالونيكي مشابه  شرايط خصوصي

خواهد بود كه اكثريت سهام آن در ماه  2بندر پيره

  COSCO0))آوريل به شركت چاينا اوشن شيپينگ 

از سهام اداره بندر  %01برنامه فروش . منتقل شد

 2270در سال  8و اداره بندر تسالونيكي 1پيره

چوب طرح نجات چاراين دو بندر در . گذاري شد بنيان

البته،  .سازي هستند در حال خصوصي 3مالي يونان

كاركنان بخش دريانوردي يونان از فرآيند 

منظور انعكاس  سازي رضايت ندارند و به خصوصي

اب آخرين اعتص. اند نارضايتي خود بارها اعتصاب نموده

ماه مي توسط اتحاديه كارگران  20ساعته در  08

 .بارانداز بندر پيره انجام شد
                                                           

5  Piraeus 
6   China Ocean Shipping Company (COSCO):  يك

كنگ مستقر است اپراتور بندر در چين كه دفتر مركزي آن در هنگ  
7 Piraeus Port Authority (PPA)  
8 Thessaloniki Port Authority (THPA) 
9 Bailout plan 

http://shipsandports.com.ng/russia-eyes-thessaloniki-port-privatization/
http://shipsandports.com.ng/russia-eyes-thessaloniki-port-privatization/
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 وي اجراي سيستم عامل جديد در ترمينال بصره گيت

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، سيستم عامل 7.ام . پايگاه خبري سيبه نقل از 

با موفقيت در ترمينال  Navis Sparcs N4ترمينال 

 .اجرا شد 2(BGT)وي  بصره گيت

ترين ترمينال كانتينري  وي مهم ترمينال بصره گيت

بخشي از شركت  Navisو  0صردر بندر ام الق

و استانداردي جهاني براي مديريت  0كارگوتك

 .باشد جايي بار از طريق ترمينال مي جابه

وي كه زيرمجموعه شركت  ترمينال بصره گيت

است  2(ICTSI)اينترنشنال كانتينر ترمينال سرويسز 

ساله براي بازسازي،  72از يك قرارداد انحصاري 
                                                           

1 CM: Container Management 
2 Basra Gateway Terminal (BGT) 

 بندري در كشور عراق 1
4  Cargotec Corporation 
5  International Container Terminal Services, Inc. 

 20و يك قرارداد  22اسكله  برداري از مديريت و بهره

برداري از ترمينال  ساله براي ساخت، مديريت و بهره

اين . القصر برخوردار است كانتينري جديد در بندر ام

متري و  022ترمينال كانتينري جديد از يك اسكله 

 .برخوردار خواهد بود TEUهزار  322ظرفيت ساالنه 

 ارتقاي سيستم عامل ترمينال از يك نسخه داخلي

وي كمك  به ترمينال بصره گيت Navis Sparcs N4به 

خواهد نمود تا با بهبود خدمات مشتري و افزايش 

وري ترمينال از طريق مديريت منابع و همچنين  بهره

 . بهبود سطح ايمني كاركنان به اهداف خود دست يابد

در اين  Navis Sparcs N4اجراي سيستم عامل 

اخلي شركت ترمينال منحصرا از طريق منابع د

اينترنشنال كانتينر ترمينال سرويسز در منطقه اروپا و 

 .خاورميانه انجام شد

http://container-mag.com/2016/05/24/navis-sparcs-n4-goes-live-at-ictsi-iraq/
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 ساخت ترمينال نفتي جديد در عمان

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، عمان قصد 7پايگاه خبري مريتايم اگزكيوتيوبه نقل از 

دارد در ساحل جنوب شرقي خود يك ترمينال ذخيره 

 . نفت احداث نمايد

اجراي فاز اول پروژه احداث ترمينال نفتي جديد 

. يليون دالر هزينه داردم 022تا  022عمان درحدود 

بودجه الزم براي اين پروژه توسط دولت عمان تامين 

 .گردد شود، بلكه از طريق وام بانكي فراهم مي نمي

هاي تابعه  اين ترمينال توسط يكي از شركت

 12در حدود )در راس المركز  2شركت نفت عمان

الزم به ذكر . احداث خواهد شد( كيلومتري بندر دوقم

است كه دولت عمان در حال توسعه يك بندر و منطقه 

 .باشد صنعتي در منطقه مذكور مي

قيمت پايين نفت دولت عمان را از لحاظ مالي 

هاي  تحت فشار قرار داده و تامين بودجه پروژه

 .  مواجه شده است زيرساختي عظيم با مشكل

                                                           
1  Maritime Executive 
2  Oman Oil Company 

راس المركز در درياي عمان و در نزديكي 

مسيرهاي درياي سرخ به )مسيرهاي اصلي كشتيراني 

و در خارج از تنگه هرمز واقع شده ( آسيا و ْآفريقا

 . است

 

 72تا  0در پايان فاز اول ظرفيت اين ترمينال بين 

ميليون بشكه نفت خواهد بود و به يك پااليشگاه نفت 

امكان افزايش . رساني خواهد كرد م خدماتدر دوق

ميليون بشكه نفت وجود  222ظرفيت اين ترمينال تا 

 .دارد

شركت نفت عمان با توجه به ميزان تقاضا در بازار 

نفت، به توسعه اين ترمينال ادامه داده و بر تعداد 

المركز را  عمان قصد دارد راس. مخازن آن خواهد افزود

اكز ذخيره نفت جهان تبديل ترين مر به يكي از بزرگ

 .كند

http://www.maritime-executive.com/article/oman-to-build-new-oil-terminal
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 ورلد پي افتتاح يك ترمينال پيشرفته در تركيه توسط دي

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، رجب طيب 7پايگاه خبري بانكر پورتز نيوزبه نقل از 

جمهور تركيه در حضور مقامات ارشد  رئيس 2اردوغان

ورلد  پي ترمينال دي 0ورلد پي دولتي و مديران دي

 .فتتاح نمودطور رسمي ا را به 0يارچيما

ترين  اين ترمينال جديد كه يكي از بزرگ

هكتار ظرفيت  00هاي كشور تركيه است با  ترمينال

ميليون كانتينر را دارد و موجب  0/7جايي بيش از  جابه

اتصال اين كشور به اروپا و آسيا شده و امكان تجارت 

را فراهم  2مستقيم از قلب منطقه صنعتي خليج ازميت

 . سازد مي

رمينال اولين پروژه زيرساختي در خليج اين ت

المللي اجرا  ايزميت است كه توسط يك اپراتور بين

                                                           
1 Bunker Ports News 
2  Recep Tayyip Erdoğan 
3  DP World 
4  DP World Yarchima 
5  Izmit Bay 

ورلد يارچيما اولين ترمينال  پي همچنين، دي. شود مي

اي كنترل از  هاي دروازه كشور تركيه است كه از جرثقيل

برخوردار است و  1و عمليات دروازه اتوماتيك 0راه دور

براي تسريع  8له نقليهداراي يك سيستم تعيين وسي

 . باشد عمليات پردازش مي

و  002اين ترمينال داراي دو اسكله اصلي به طول 

طور همزمان به دو شناور  توانند به متر است كه مي 002

 .پهلو دهند

اي دريا به  در حال حاضر شش جرثقيل دروازه

براي  72اي برقي تايري جرثقيل دروازه 78و  3كشتي

ورلد  پي نتينرها در ترمينال ديكشي كا انبارش و وزن

 . يارچيما مستقر شده است

                                                           
6  Remote Controlled Gantry Crane 
7  Automated Gate Operation 
8  Vehicle Appointment System 
9  Ship-to-shore gantry crane 
10  Electrical rubber tire gantry crane 

http://www.bunkerportsnews.com/News.aspx?ElementId=6472ccbf-8a96-409e-9c50-d9109d6e5d52
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 توقيف كشتي پانامايي در بريزبن

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

سازمان ايمني ، 7پايگاه خبري مريتايم يونيونبه نقل از 

بر نوساز تحت پرچم  له، يك كشتي ف 2دريايي استراليا

توقيف  0نام دارد را در بريزبن 0فريكن آلكهاپاناما كه 

 . نمود

هاي مربوط به كنترل و بازرسي  طول مميزيدر 

بان  ، افسران ديده0در بندر پينكنبا 2ها ايمني كشتي

 و اطالعات سيستمنتوانستند  1سكوي فرماندهي

را مطابق استاندارد توضيح  8 الكترونيك نقشه نمايشگر

 .دهند و به اندازه كافي با اين سيستم آشنايي نداشتند

از »  :يا اعالم نمودسازمان ايمني دريايي استرال 

كه خدمه شناور از آموزش كافي براي استفاده  جايي آن

 الكترونيك نقشه نمايشگر و اطالعات سيستماز 

                                                           
1 Maritime Union 
2  Australian Maritime Safety Authority (AMSA) 
3  African Alke 
4  Brisbone  
5 Port State Control 
6  Pinkenba: بندري در استراليا 
7  Bridge Watchkeeping Officers 
8  Electronic Chart Display and Information System 
(ECDIS) 

برخوردار نبودند، سيستم مديريت ايمني شناور وجود 

همين دليل  يك مشكل را شناسايي نكرده بود و به

بر حادثه   مبني البته هيچ شواهدي. كشتي توقيف شد

 . «ديدن اين كشتي در طول مسير وجود نداشت

 اطالعات سيستماپراتورهاي اين كشتي يك مربي 

را از سنگاپور دعوت  الكترونيك نقشه نمايشگر و

سازمان ايمني . اند تا به خدمه آموزش دهد نموده

دريايي استراليا خاطرنشان ساخت پس از اطمينان از 

فريكن آلكه اكشتي  آموزش كافي و استاندارد خدمه،

عازم بريزبن  3كي اين كشتي كه از مك. آزاد خواهد شد

 . پهلو گرفته است 72بود، هم اكنون در جزيره فيشرمن

برداري شركت فيرويو  اين كشتي تحت بهره

قرار  72و در مالكيت شركت ژاپني دان كيسن 77پاناما

 .دارد

                                                           
9 Mackay: شهري در استراليا 
10 Fisherman's Island: اي در استراليا جزيره  
11 Fairview Panama 
12 Doun Kisen 

http://worldmaritimenews.com/archives/193117/panama-flagged-bulker-detained-in-brisbane/
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 جديد كشتي 3به   كاريبين كروزتجهيز ناوگان رويال 

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، شركت 7خبري ورلد مريتايم نيوز پايگاهبه نقل از 

نامه  تفاهم( مستقر در ميامي) 2رويال كاريبين كروز

و دو كشتي  0ساخت پنجمين كشتي در كالس اوآسيس

سازي فرانسوي  را با شركت كشتي 0ديگر در كالس اج

 . امضا نمود 2فرانس اكس تي اس

و دو كشتي  2227كشتي كالس اوآسيس در بهار 

تحويل نهايي  2222و  2227كالس اج در پاييز 

ها به تكميل شرايط و مدارك  اين سفارش .خواهند شد

و امضاي ( از جمله اسناد و تأمين منابع مالي)عرفي 

ت قطعي كه شامل برنامه پرداخ)قراردادهاي نهايي 

                                                           
1 World Maritime News 
2 Royal Caribbean Cruise Ltd 
3  Oasis-class 
4  Edge-class  
5  STX France 

ماه  0شود كه تا  بيني مي باشند و پيش منوط مي( است

 .آينده نهايي شوند

رويال كاريبين اعالم نموده است ظرفيت ناوگان 

ثابت باقي خواهد  2222تا  2270اين شركت از سال 

البته، الزم به ذكر است كه شركت رويال كاريبين . ماند

ظرفيت ناوگان خود را افزايش  2270كروز در سال 

 . داد

، اين شركت 2270ماه مي  72در مورخ 

اين . رفتترين كشتي كروز خود را تحويل گ بزرگ

نام دارد در ماه مي به  0كشتي كه هارموني درياها

 .پيوست 1ناوگان مالك خود در سنت نازاره

                                                           
6 Harmony of the seas 
7  Saint Nazaire: شهري در فرانسه  

http://worldmaritimenews.com/archives/192869/royal-caribbean-to-expand-fleet-with-three-more-ships/
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 اختالل در صنعت كشتيراني خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا عامل

 

، پژوهشي كه توسط وزارت 7پايگاه خبري ميكز مي فيدها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

 در دانجام شد نشان داد كه تصميم اين كشور مبني بر ترك اتحاديه اروپا موجب اختالالت شدي 2داري بريتانيا خزانه

 .بخش حمل و نقل دريايي و هوايي بريتانيا خواهد شد

خروج بريتانيا از اتحاديه كار هستند كه در صورت  صنعت حمل و نقل دريايي مشغول به هزار نفر در 770حدود 

به دليل ماهيت مرزي صنعت كشتيراني، »: گويد اين پژوهش مي.  شغل خود را از دست خواهند داد 0(براگزيت)اروپا 

 .«هاي تجاري خواهد شد ير در قوانين و مقررات موجب افزايش هزينهتغي

هايي از صنعت كشتيراني بريتانيا كه  شود بخش ترك اتحاديه اروپا موجب مي»: دارد همچنين اين پژوهش بيان مي

ترك  اي است كه ماهيت بخش كشتيراني بريتانيا به گونه. تحت قوانين اين اتحاديه هستند دچار بالتكليفي شوند

 .«اتحاديه اروپا بر روي تجارت اين كشور تاثير منفي خواهد گذاشت

خروج كار بريتانيا اخيرا گفته است كه  حزب محافظهسياستمدار عضو  داري و  رئيس خزانه - 0جورج آزبورن

در اتحاديه  قادر سه روز گذشته راي به اب .ساله اين كشور خواهد شد بريتانيا از اتحاديه اروپ موجب ركود اقتصادي يك

 .اند به ترك اين اتحاديه راي داده % 02رسيده است، اين در حالي است كه حدود  %00كاهش به  %7اروپا با 

 

                                                           
1 Makes Me Feed 
2 UK Tresury 
3   Brexit (Britain’s Exit): بريتانيا از اتحاديه اروپا خروج   
4 George Osborne 

http://us.makemefeed.com/2016/05/26/brexit-to-cause-significant-shipping-disruption-1156849.html
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 اي در روسيه مجهز به سوخت هسته آغاز فعاليت كشتي كانتينربر

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، 7پايگاه خبري مريتايم اگزكيوتيوبه نقل از 

اي جهان  تنها كشتي كانتينربر هسته  2سومورپوت

آماده حمل مصالح ساختماني به پايگاه نظامي روسيه 

 . در جزاير جديد سيبري شده است 0در جزيره كوتلني

مصالح ساختماني در اين كشتي پس از بارگيري 

در پنجم ماه مي اين بندر را ترك ، 0بندر مورمانسك

اين سفر اولين تجربه كشتي سومورپوت در . نمود

در . مسير درياي شمال در ده سال گذشته بوده است

اين كشتي  2شكن يامال اي يخ طول اين سفر يك هفته

 .همراهي نمودرا 

متر طول و وزن مرده  202كشتي سومورپوت با 

ساخته شد و پس از  7388در سال   0تن 07222

                                                           
1 Maritime Executive  
2 Sevmorput 
3 Kotelny 
4 Murmansk 
5 Yamal 
6 Deadweight:  كل وزني كه كشتي حمل مي كند، شامل بار، سوخت، آب
  و غيره

ها فعاليت در مسير درياي شمال سرانجام از  سال

ها عدم  كه بعد از سال سرويس خارج شد تا اين

اقدامات الزم  2270برداري در نهايت در سال  بهره

انجام طي و سراز سازي مجدد اين كشتي آغ براي فعال

ماه گذشته سفرهاي دريايي آزمايشي اين كشتي  0

 .انجام شد

در   1سازي زاليو اين شناور كه در يارد كشتي

فعاليت  7388كه در سال   اوكراين ساخته شد هنگامي

خود را آغاز نمود، گل سرسبد ناوگان شناورهاي 

 0تا آن زمان تنها . اي غيرنظامي شوروي بود هسته

اي تجاري غيرنظامي در جهان وجود  هشناور هست

خورده  هاي شكست ها تجربه داشت و هر سه آن

 .شدند محسوب مي

 

 

                                                           
7 Zalive 

http://www.maritime-executive.com/article/russia-readies-nuclear-container-ship
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 7اي سومورپوت به يك راكتور شكافت هسته

KLT-40  مگاوات مجهز است 702با بازده حرارتي .

 0و تايمير 2اي كالس آركيتا هاي هسته شكن برخالف يخ

و يك سيستم   0كه به سه پروانه با گام ثابت روسيه

مجهز بودند،  2اي توربوالكتريك انتقال قدرت هسته

سومورپوت از يك پروانه ساده چهارپره با گام متغير و 

طور  باشد كه به برخوردار مي 0مستقر در شيپوره

 . مكانيكي با يك توربين بخار جفت شده است

                                                           
1 Nuclear Fission: 

به دو اتم سبكتر تبديل  اورانيوم سنگين مانند اتم فرآيندي است كه در آن يك
، اينشتينفرمول  زياد شكافته شود، بر پايه عدد اتمي اي با وقتي هسته. شود مي

از اين انرژي در توليد برق . شود تبديل مي انرژي آن به جرم مقداري از
 .شود استفاده مي اي هاي هسته سالح يا تخريب اي نيروگاه هسته در

2 Arkita 
3 Taymyr 
4 Fixed-Pitch Propellers  
5 Nuclear-turbo-electric powertrain 
6 Single-four bladed ducted controllable-pitch 
propeller 

بارج )قايق باري  10مل سومورپوت قادر به ح

در صورت عدم حمل . تن است 022با ظرفيت ( باري

هاي باري، اين كشتي توانايي حمل كانتينرهاي  قايق

ظرفيت حمل كانتينر سومورپوت . فوت را دارد 02و  22

 .است TEU 7028برابر با 

شود كه كشتي سومورپوت در  بيني مي پيش

طبي جديد و هاي ق جايي افراد نظامي به پايگاه جابه

روز رساني شده روسيه و همچنين حمل بار به معدن  به

نقش  8در نوايا زميال  1سرب و روي جديد پاولوفسك

 .اساسي ايفا خواهد نمود

                                                           
7 Pavlovsk 
8 Novaya Zemlya  
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 محدوديت آبخور جديد براي كانال پاناما

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، با افتتاح 7پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

، اداره 2270پروژه توسعه كانال پاناما در ماه ژوئن 

هاي جديدي را براي آبخور  محدوديت 2كانال پاناما

 . اعمال نمود 0هاي نئوپاناماكس كشتي

هاي جديد، آبخور شناورهاي  با اعمال محدوديت

 . متر باشد 8/72نئوپاناماكس نبايد بيش از 

 0نينو ها خشكسالي و همچنين پديده ال دليل ماهبه

كاهش  2در حوضه كانال پاناما، سطح آب درياچه گاتون

                                                           
1  Port Technology 
2  Panama Canal Authority (ACP) 
3  Neo-Panamax 
4  El Nino: نينيو به طور ساده عبارت است از يك رخداد اقليمي كالن  ال

ترين حوزه اقيانوسي جهان يعني كه در اثر رها شدن انرژي انباشته در بزرگ
هاي  نشانه اوليه آن هم تغيير جهت جريان آب .دهد جنوب اقيانوس آرام رخ مي

.سرد و گرم و همچنين بادهاي اين منطقه است  
5  Gatun Lake 

هاي جديدي براي عمق  محدوديت همين دليل يافته و به

 .آبخور شناورها مطرح شده است

هاي ذخيره  مرحله تست محفظه بااليي حوضچه

اخيرا با پر كردن  0بندهاي آگورا كالرا آب در آب

 .ها انجام شد حوضچه

آميز نيز روي مجموعه  سپس يك تست موفقيت

بندهاي كانال پاناما انجام شد و كنسرسيوم  سوم آب

GUPC1  نيز يك مجموعه تست براي آزمايش ساير

 . اند بندها انجام داد كه موفقيت آميز بوده آب

از پروژه توسعه كانال پاناما  % 38در حال حاضر 

ميليون  0/0اند  به پايان رسيده و كارگران موفق شده

 . خاك را با موفقيت انتقال دهند كعبمتر م
                                                           

6  Agura Clara Locks 
7 Contractor Grupo Unidos por el Canal:  پيمانكار توسعه
 كانال پاناما

https://www.porttechnology.org/news/new_draft_restrictions_set_for_panama_canal
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 سوز به بنادر فرانسه تي دوگانهورود اولين كش

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، يك كشتي جديد 7پايگاه خبري گرين پورتبه نقل از 

است كه  0اولين شناور گازسوزي 2زاز شركت آيدا كروز

برداري  تحت بهره( بندر لوهاور در فرانسه) 0در هارپورا

به يك ژنراتور  2كشتي آيداپريما .قرار گرفته است

تواند در طول مدت  سوز مجهز است كه مي دوگانه

« 1كم آالينده 0جي.ان.السوخت »پهلوگيري در بندر با 

 .كار كند

: كروزز گفت - رئيس خط آيدا - 8فليكس آيكورن

وع ترين ن پاك جي.ان.الما معتقديم كه سوخت »

 .«استبراي طبيعت سوخت فسيلي 

با آيداپريما ما اولين خط كروزي »: وي افزود

خواهيم بود كه در هنگام توقف در بندر از سوخت 

من معتقدم كه . كنيم كم آالينده استفاده مي جي.ان.ال

ضح و روشن اي وا راهي كه ما در پيش گرفتيم نشانه

است تا  جي.ان.البراي بنادر و توليدكنندگان 

هاي ضروري را آغاز  وي زيرساختگذاري ر سرمايه

 . «ندكن

هاي ريسك الزم را انجام دهد،  اگر بندر ارزيابي

تواند در هنگام پهلوگيري در بندر از  اين كشتي مي

يك كشتي كروز حدود  .استفاده كند جي.ان.السوخت 

كند، به  از زمان عمليات خود را در بندر سپري مي% 02

                                                           
1  Green Port 
2  AIDA Cruises:يك خط كروز آلماني 
3  LNG Powered 
4 HARPORA: شركتي كه مديريت بندر لو هاور را برعهده دارد 
5  AIDAprima 
6  LNG: Liquefied Natural Gas: گاز طبيعي مايع  
7  Low-Emission LNG 
8 Felix Eichhorn 

ميزان انتشار  جي.ان.الهمين دليل استفاده از سوخت 

% 22اكسيد كربن  و دي %82اكسيد نيتروژن بيش از 

سازي  بندر لوهاور پس از آماده .كاهش خواهد يافت

توانست  ،هاي ابتدايي صدور مجوز كامل و طي پروسه

هاي ويژه  كاميون .نمايداز اين كشتي كروز استقبال 

تامين سوخت كشتي آيداپريما را طول  3جي.ان.الحمل 

مدت توقف آن در بندر بر عهده داشتند و اولين عمليات 

با موفقيت انجام  2270ماه مي  72آموزشي در تاريخ 

 .شد

: گفت –مديرعامل شركت هارپورا  - 72هروه مارتل

 .«هاي اروپا است اقدامات ما در راستاي سياست»

نماييم در  هايي كه ما ارايه مي حل راه»: وي افزود

در  0المللي مارپل  راستاي الزامات كنوانسيون بين

و همچنين  77خصوص مناطق كنترل انتشار سولفور

هاي اروپا در رابطه با اجراي گسترده  دستورالعمل

 2222هاي تامين سوخت جايگزين تا سال  جايگاه

 . «است

بودجه پروژه سوخت  از %22كميسيون اروپا كه 

معتقد است كه نتايج حاصل شده  ،پاك را تامين نموده

در فرانسه براي همه خطوط كشتيراني و فعاالن بندري 

فرآيندهاي  .عضو اتحاديه اروپا مفيد خواهد بود

هاي ابتدايي براي تكرار اين  سازي و صدور مجوز آماده

مپتون، روتردام و اوتهتجربه در بنادر هامبورگ، س

 .اكنون در دست اجراست زيبراگ هم

                                                           
9 LNG Trucks 
10  Herve Martel 
11  Marpol VI international convention for sulphur emissions 
controlled areas (Seca)  

http://www.greenport.com/congress/news101/lng-first-for-france
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 ترمينالز . ام.پي.آغاز برنامه جهاني توزين كانتينر در اي

 

ها و مطالعات راهبردي و   به گزارش مركز بررسي

كه تنها  ، در حالي7پايگاه خبري ميك مي فيدبه نقل از 

چند روز تا اجراي قانون وزن خالص تاييد شده 

باقي مانده  0كنوانسيون سوالس 2(VGM)كانتينرها 

با مستقر نمودن  0ترمينالز. ام.پي.است، شركت اي

موقعيت  23تمهيدات و خدمات توزين كانتينر در 

مختلف، خود را براي اجراي اين قانون آماده نموده 

 .است

المللي، از تاريخ يكم  براساس قوانين و مقررات بين

هاي باربري موظف هستند قبل از  شركت 2270جوالي 

بارگيري يك كانتينر توسط خطوط كشتيراني، وزن 

، 2270در سال . را ارائه نمايند  يد شده آنخالص تاي

عنوان يك نهاد  به)المللي دريانوردي  سازمان بين

سازمان ملل كه مسئوليت تنظيم قوانين و مقررات 

                                                           
1  Make Me Feed 
2 Verified Gross Mass (VGM) 
3  Safety of Life at Sea: كنوانسيون نجات جان اشخاص در دريا 
4 APM Terminals 

با اصالحيه ( المللي را برعهده دارد تجارت دريايي بين

كنوانسيون سوالس در خصوص تاييد و مستندسازي 

ها بر روي كشتي  وزن كانتينرها پيش از بارگيري آن

 . موافقت نمود

كشي كانتينرهاي  توان با وزن توزين كانتينرها را مي

پر بوسيله تجهيزات مجاز و مورد تاييد يا از طريق 

كشي محموله پيش از بارگيري آن بر روي كانتينر  وزن

و اضافه نمودن رقم بدست آمده به وزن خالص كانتينر 

 VGMن هدف از اجراي قواني. خالي، انجام داد

اطمينان از ايمني شناورها، كارگران بارانداز و ساير 

جايي و حمل و نقل بار است، چرا كه  افراد دخيل در جابه

اين مقررات از بارگيري كانتينرهايي كه بيش از حد 

هاي مشكوك  اند يا داراي اظهارنامه مجاز بارگيري شده

نمايد و به اين ترتيب از به خطر  هستند ممانعت مي

جايي كانتينر جلوگيري  دن محموله يا عمليات جابهافتا

 . كنند مي

http://us.makemefeed.com/2016/05/12/apmt-in-global-container-weighing-plan-1108584.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ3_Tc0bXNAhUEPhQKHZg6C28QjRwIBw&url=http://scarbrough-intl.com/tag/verified-gross-mass/&psig=AFQjCNFGKKonkT7Ol3zW1364H7iGtgbbPQ&ust=1466478891367719
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جك كريگ، رئيس بخش عمليات جهاني در 

اولين اولويت ما اطمينان از »: ترمينالز، گفت. ام.پي.اي

. ايمني و كارايي عمليات براي زنجيره تامين است

نحوي  است كه اجراي اين مقررات بهبسيار مهم 

صورت گيرد كه باعث ايجاد تراكم و در نهايت افزايش 

 .«ريسك و هزينه براي ذينفعان نشود

ترمينالز در حال حاضر در حال . ام.پي.شركت اي

سازي  مذاكره با مقامات نظارتي محلي است كه  شفاف

قوانين و مقررات ملي براي پيروي از اين قانون 

در حال حاضر به . ي را در دستور كار دارندالملل بين

در كل  VGMمنظور اطمينان از اجراي كامل قانون 

ترمينالز، مراحل و فرآيندهاي .ام.پي.شبكه جهاني اي

 . عملياتي در دست بررسي است

ترمينالز در نظر دارد با انتقال . ام.پي.اي

از خطوط  VGMاطالعات  7(آي.دي.اي)الكترونيكي 

مديريت »عامل ترمينال امكان   يستمكشتيراني به س

                                                           
1  Electronic Data Interchange (EDI):  داده تبادل الكترونيك

از يك رايانه به رايانه ديگر بدون دخالت متصدي كه همان انتقال اطالعات 
.باشد مي  

كانينرهاي صادراتي . را فراهم نمايد VGM»2هاي  داده

. ام.پي.معتبر وارد تاسيسات اي VGMكه با يك 

ها و فرآيندهاي عملياتي  ترمينالز شوند بر طبق روش

 . محلي فعلي پذيرش خواهند شد

 VGMدسته از كانتينرهاي صادراتي كه بدون  آن

ترمينالز شوند نيز . ام.پي.يسات ايمعتبر وارد تاس

كه شرايط الزم  جايي پذيرش خواهند شد، اما از آن

براي بارگيري بر روي شناور را ندارند، احتماال تفكيك 

شده و بر اساس قوانين و الزامات جديد مجددا تحت 

 .شوند رسيدگي قرار گرفته و انبار مي

ترمينالز . ام.پي.در مرحله اول، شركت اي

نقطه جهان  23را در  VGM0اي توليد ه سرويس

اين . فعاالن و شركاي زنجيره تامين فراهم خواهد نمود

هاي  شركت در نظر دارد به محض آماده شدن سرويس

اين خدمات را براي ساير نقاط  VGM0پشتيباني 

 .شبكه جهاني خود نيز فراهم نمايد

                                                           
2  VGM Data Management 
3 VGM Generation Services 
4 VGM Support Services 

https://www.porttechnology.org/images/made/images/uploads/news/apmt_in_global_container_weighing_plan_600_400.jpg
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 توزين كانتينر براي جديدسيستمي 

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، سيستم توزين 7پايگاه خبري استرين استالبه نقل از 

بدون هيچ تاثير  2(CWS)استال  استرينكانتينر 

 0ها، تكنولوژي نظارت بر بار عملياتي بر بنادر و ترمينال

جايي كانتينر ادغام و يكپارچه  را با تجهيزات فعلي جابه

 .خواهد نمود

با اصالحيه جديد كنوانسيون  CWSسيستم 

در خصوص توزين كانتينرها سازگاري دارد و  0سوالس

جايي كانتينر  يند باالبري و جابهعنوان بخشي از فرآ به

به تهيه  اطالعات دقيق و زمان واقعي مربوط به تاييد 

 .پردازد وزن كانتينرها مي

جايي و  كه كامال با تجهيزات جابه CWSسيستم 

طور كامل با سيستم عامل  پخش بار سازگاري دارد، به

شود و فرآيندي ساده و خودكار براي  ترمينال ادغام مي

                                                           
1 Strainstall 
2  Container Weight System (CWS) 
3  Load Monitoring Technolog 
4 Safety of Life at Sea: كنوانسيون نجات جان اشخاص در دريا 

و  2(VGM) خالص تاييد شده كانتينرها وزنتعيين 

پيروي از اصالحيه جديد كنوانسيون سوالس فراهم 

 .نمايد مي

اي است كه بدون  گونه به CWSطراحي سيستم 

گونه تغيير و تنها ظرف مدت يك ساعت  نياز به هيچ

جايي  طور سريع و آسان بر روي تجهيزات جابه به

 .شود كانتينر موجود نصب مي

را در  CWSكه استرين استال سيستم  جايي از آن

همكاري نزديك با توليدكنندگان اصلي تجهيزات 

توسعه داده است، اين سيستم قابليت سازگاري كامل 

 .با  انواع تجهيزات را دارد

 0توان بر روي هدبالك اين سيستم را مي

ه بخشي نصب نمود و آن را ب 8الك يا تويست 1اسپريدر

 .جايي كانتينر تبديل نمود دايمي از تجهيزات جابه

                                                           
5 Verified Gross Mass (VGM) 
6  Head-block  
7  Spreader: بار پخش كن 
8  Twist-lock  

http://www.strainstall.com/systems/container-weight-verification/container-weighing-system/
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 هاي كشتيراني براي توزين كانتينرها انتخاب اول شركت

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

 2نگال+، كيونه7ژي پايگاه خبري پورت تكنولوبه نقل از 

مطرح دنيا است اعالم  0هاي بارفرابري كه از شركت

 نمود كه براي پيروي از قوانين جديد توزين كانتينر،

ال اطالعات مربوط به وزن را براي ارس 0اينتراافزار  نرم

به متصديان  2(VGM)خالص تاييد شده كانتينرها 

 . حمل و نقل اقيانوسي انتخاب نموده است

در چند ماه گذشته صنعت حمل و نقل دريايي 

ي بندر و ها اپراتور  شاهد حجم عظيم فعاليت

و همچنين كشورهاي مختلفي بوده هاي معروف  ترمينال

به قوانين جديد توزين  ،وداست كه الزام و پايبندي خ

 . اند كانتينر را اعالم نموده

كه تا اول جوالي و موعد اجرايي شدن  درحالي

قوانين جديد تنها چند روز باقي مانده است، كميته 

المللي دريانوردي براي  ايمني دريايي سازمان بين

در  ،اطمينان از اجراي دقيق و كامل قوانين جديد

                                                           
1 Port Technology 
2 Kuehne + Negal 
3  Freight Forwarder 
4  INTTRA:  تامين كننده بازار، اطالعات و خدمات الكترونيكي در
 كشتيراني اقيانوسي و پلت فرم رزرو در كشتيراني كانتينري
5  Verified Gross Mass (VGM) 

در نظر  0ماهه 0 گذارسراسر زنجيره تامين يك دوره 

البته هنوز مشخص نيست كه اين دوره . گرفته است

 .به اجرا در خواهد آمد يا خير گذار

، فرصت دادن به هدف از تخصيص دوره احتماال

دسته از بارفرابرهايي است كه كانتينرهاي خود را  آن

يد جوالي بدون ثبت وزن خالص تاي يكقبل از مورخ 

ها بعد از تاريخ  اما حمل آن ؛اند شده بارگيري نموده

و در نتيجه هنگام ورود به بندر  گردد مذكور انجام مي

. كند از قوانين جديد تبعيت نمي ها محموله آن ،مقصد

ماهه همه ذينفعان ، فرصت  0 گذاربا تخصيص دوره 

كافي خواهند داشت كه خود را با قوانين جديد توزين 

 .بق نموده و تمهيدات الزم را اتخاذ نمايندكانتينر منط

در  VGMموجب اصالحيه  در هر صورت، به

تنها  2270جوالي  يك، از تاريخ  1كنوانسيون سوالس

را داشته باشند براي  VGMكانتينرهايي كه اسناد 

 . گردند ترخيص مي  بارگيري روي كشتي

 8افزار الكترونيكي وزن خالص تاييد شده اينترا نرم

با چندين متصدي حمل و  VGMتبادل اطالعات  امكان

نقل را از طريق يك كانال و به روشي استاندارد ميسر 

توان  مي ،عالوه بر اين، با استفاده از اينترا. سازد مي

بدون تغيير در فرآيند رزرو كانتينر يا تهيه 

را  VGMهاي جديد كشتيراني، اطالعات  دستورالعمل

بندي كانتينر ثبت  تحت چندين سناريوي توزين و بسته

 . نمود

                                                           
6 Three Month Contingency period 
7  Safety of Life at Sea: كنوانسيون نجات جان اشخاص در دريا 
8 eVGM 

https://www.porttechnology.org/news/no_1_shipper_opts_for_e_container_weighing
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 2 61ضرر و زيان سنگين مرسك در سه ماهه اول سال 

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، گروه 7پايگاه خبري گلوبال پورتز فرومبه نقل از 

گزارش عملكرد مالي خود در سه ماهه نخست  2مرسك

بر اساس اين گزارش، . را منتشر نمود 2270سال 

دالر ميليون  220ميزان سود اين شركت در اين مدت 

كه ميزان سود مرسك در سه ماهه  بوده است، در حالي

ميليارد دالر بود و اين  0/7نخست سال گذشته برابر با 

به معناي ضرر و زيان سنگين اين شركت در سه ماهه 

 .است 2270نخست 

گروه مرسك در سه ماهه نخست سال  0سود مولد

 كه ميليون دالر بوده است، در حالي 270برابر با  2270

ميزان سود مولد اين شركت در مدت زمان مشابه در 

 .ميليارد دالر بود 0/7برابر با  2272سال 

پايين بودن قيمت نفت و نرخ متوسط كرايه حمل 

كانتينر بر ميزان سود اين شركت تاثير منفي داشته 

نيز در سه ماهه  0گذاري نرخ بازگشت سرمايه. است

                                                           
1  Global Ports Forum 
2 Maersk Group 
3 Underlying Profit:  سود مولد بازتاب واقعي سود يك شركت است و

كنند تفاوت  خود منتشر ميهاي مالي  ها در گزارش با ميزان سودي كه شركت
 دارد
4  Return on invested capital (ROIC) 

كه در  كاهش يافت، در حالي% 3/2به  2270نخست 

 .بود% 8/70برابر با  2272مدت زمان مشابه در سال 

دليل افت شديد سود مولد گروه مرسك نسبت به 

سال گذشته، كاهش سود همه واحدهاي تجاري 

و  0، مرسك تانكرز2از جمله مرسك دريلينگ)مرسك 

است كه نسبت به سال گذشته  8جز سويزر به( 1دامكو

 .  تفاوتي نكرده است

سود خوب گروه مرسك در سه از سوي ديگر، 

 220بيشتر به دليل سود مالياتي  2272ماهه نخست 

ميليون دالري حاصل از فروش سهام اين شركت در 

رغم نتايج بد مالي، خط مرسك  علي. بود 3بانك دانسكه

برداري از منابع خود را  موفق شده است كه ميزان بهره

 نسبت% 70هاي واحد خود را  بهبود بخشيده و هزينه

به سال گذشته كاهش دهد و موقعيت برتر خود در 

 .بازار جهاني را حفظ نمايد

آشفتگي صنعت كشتيراني الينر، ظرفيت مازاد بر 

نياز و كاهش تقاضا كه متصديان حمل و نقل را در 

وضعيت بغرنجي قرار داده است نيز بر نتايج مالي گروه 

 . مرسك تاثيرگذار بوده است

و نقل سعي دارند با بسياري از متصديان حمل 

پيوستن به اتحادها يا حتي ادغام عمليات خود وضعيت 

را اندكي بهبود بخشند، اما هنوز حتي كورسويي نور 

 .  اميد نيز پديدار نشده است

                                                           
5 Maersk Drilling 
6 Maersk Tankers 
7 Maersk Drilling, Maersk Tankers and Damco 
8 Svitzer 
9  Danske Bank 

http://globalportsforum.com/maersk-report-over-billion-dollar-loss-in-q1-2016/
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 هاي ايران و كره توسعه همكاري

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مركز بررسي

ن ريَو، شركت ك7ٌپايگاه خبري ورلد مريتايم نيوزنقل از 

 0(ICS)بندي ايرانيان  و موسسه رده 2(KR)رجيستر 

را تاسيس  0نامه تاسيس يك شركت مشاركتي تفاهم

 .نمودند

شركت بيمه فناوري »اين شركت مشاركتي كه 

سهم گذاري  نام خواهد داشت با سرمايه« كره-ايران

دو شركت افتتاح شده و در سال ( 22-22)مساوي 

خواهد قرار برداري  طور كامل مورد بهره به 2271

مه را صدور نا هدف از اين توافق KRشركت  .گرفت

ه خدمات نامه براي تاسيسات كارخانه و ارائگواهي

بندي قصد دارد  اين شركت رده. مهندسي اعالم نمود

سال آينده  2وارد اين بازار رو به رشد شود، چراكه در 

هاي  تقاضا براي خدمات مميزي سطح ايمني پروژه

 .كارخانجات و صنايع افزايش خواهد يافت

شعبه در تهران يك  KRشركت  2272در سال 

ها باعث توقف بسياري از  افتتاح نمود، اما اعمال تحريم

                                                           
1  World Maritime News 
2  Korean Register 
3  Iranian Classification Societies  
4  joint venture company 

 KRهاي اين شركت در ايران شد و  خدمات و فعاليت

المللي  منظور پيروي از قوانين و مقررات ملي و بين به

ناچار شد شناورهاي ايران را از فهرست شناورهاي 

دنبال لغو  به 2270در سال  .ثبت شده خود خارج نمايد

 KRالمللي عليه ايران، شركت  هاي بين تحريم

. هاي ايراني را دوباره از سر گرفت بندي كشتي رده

اكنون شناورهاي ايراني در حال طي فرآيندهاي  هم

از جمله اين شناورها )هستند  KRالزم جهت ثبت در 

هاي شركت كشتيراني جمهوري  توان به كشتي مي

اشاره اسالمي ايران و شركت ملي نفتكش ايران 

 (.نمود

اند،  ها لغو شده تحريم همين ترتيب، حال كه به

منظور افزايش توليد نفت زمينه فعاليت  ايران به

هاي   بسياري از تاسيسات تعمير و ساخت كارخانه

خود را ( براي مثال، سكوهاي نفتي)ساحلي و دريايي 

ها، تقاضا براي  در نتيجه اين فعاليت. سازد فراهم مي

هاي مهندسي  گواهينامه، انجام مميزي و بررسيصدور 

 .نيز افزايش خواهد يافت( ها ها و برنامه بررسي طرح)

http://worldmaritimenews.com/archives/192531/korean-register-expands-foothold-in-iran/
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 احتمال خريد بورس بالتيك توسط سنگاپور

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

كه  جايي ، از آن7پايگاه خبري پورت تكنولوژيبه نقل از 

در حال حاضر صنعت كشتيراني در مقايسه با چند دهه 

كند، بورس  گذشته بدترين شرايط بازار را تجربه مي

بورس بالتيك روند مذاكرات براي خريد  2سنگاپور

ميليون دالر  722اي به ارزش تقريبي  در معامله 0لندن

 .را آغاز نموده است

هاي  هايي براي نرخ بورس بالتيك داراي شاخص

  شاخص بار فله خشك. جهاني كشتيراني است

كه عملكرد بازار محموالت فله را  0( شاخص بالتيك)

 .كند نيز به بورس بالتيك تعلق دارد ارزيابي مي

بورس  رئيس هيات مديره - 2بون چايلوح 

هدف سنگاپور براي تبديل شدن به »: گفت –سنگاپور 

شود بورس  يك مركز دريايي جهاني موجب مي

 .«ر تالش كنداپور براي انجام اين معامله بيشتسنگ

                                                           
1 Port Technology  
2 Singapore Exchange  
3 London’s Baltic Exchange 
4 Dry Bulk Index 
5 Loh Boon Chye 

در  -مديرعامل بورس سنگاپور  - 0گاي كمپبل

هيات مديره معتقد است »: اي خاطرنشان ساخت بيانيه

پروپوزال براي بالتيك و همه ذينفعان بازارهاي  كه اين

مرتبط با بورس بالتيك يك پيشرفت بزرگ و قابل 

بورس سنگاپور اعالم نموده . شود توجه محسوب مي

است كه در صورت انجام معامله، مدل فعلي تجارت در 

عنوان سكوي رشد و ترقي  بالتيك را حفظ نموده و به

 .«در لندن حضور خواهد يافت

قبال اعالم نموده بود    1ن كشتيراني سنگاپورانجم

كه از عالقه بورس سنگاپور به خريد بورس بالتيك آگاه 

 .است

الزم به ذكر است كه شاخص بالتيك پس از 

صعود  022، اخيرا مجددا به رتبه 232سقوط به رتبه 

 . نموده است

                                                           
6 Guy Campbell 
7 Singapore Shipping Association 

https://www.porttechnology.org/news/singapore_to_acquire_the_baltic_exchange
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 تاثير حمل و نقل كانتينري بر تسهيل تجارت

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، در 7پايگاه خبري پورت تكتولوژيبه نقل از 

 تازگي توسط بندر روتردام منتشر كه به اينفوگرافي

شده روند توسعه حمل و نقل كانتينري و تاثير آن بر 

 .تصوير كشيده شده است حمل و نقل جهاني به

كانتينر را  2كلين مالكولم مك 7322در اواسط دهه 

تر براي حمل و  عنوان ابزاري سريع را به طراحي و آن

با ورود . نقل كاال به جامعه جهاني پيشنهاد نمود

صورت  كه به جاي اين كاالها بهكانتينرها به بازار جهاني، 

هايي  جداگانه و تفكيك شده حمل شوند، به كمك جعبه

فوت طراحي  02و  22كه در دو سايز استاندارد 

گردند و در نتيجه در زمان و هزينه  جا مي اند، جابه شده

 .شود جويي مي صرفه

رئيس بخش بار كانتينري،  - 0استيدن اميل هوگ

اظهار  -بندر روتردام محموالت تفكيكي و لجستيك 

توان قطعات مختلف يك  با وجود كانتينر مي»: داشت

ترين  كه به ارزان هاي مختلف و هنگامي كاال را در زمان

حد ممكن رسيدند توليد نمود و ديگر توليد همزمان 

 .«همه قطعات لزومي ندارد

                                                           
1  Port Technology 
2  Malcolm McClean 
3 Emile Hoogsteden  

پوشيم،  از آنچه كه مي% 32امروزه »: وي افزود

.   «شود جا مي با كشتي جابهكنيم  خوريم و مصرف مي مي

ما همواره »: استيدن در پايان خاطرنشان ساخت هوگ

. در حال نوآوري هستيم و همواره به آينده چشم داريم

شود و در  يك بندر فقط براي دو سال ساخته نمي

ريزي آن بايد چندين دهه را مدنظر قرار  هنگام برنامه

 .«داد

جستيك در مشاور امور بندري و ل - 0يپرزبارت كو

قدرت خطوط كانتينري »: گفت - 2دانشگاه اراسموس

ي جهان همه كانتينرها. استانداردسازي نهفته استدر 

نقل و   و همين دليل حملمشخصات يكساني دارند و به 

   .«ذير استپ ها در همه نقاط جهان امكان آن جايي جابه

كل زيرساخت لجستيك بر »: وي خاطرنشان كرد

ندارد كانتينرها شكل گرفته است كه اساس اندازه استا

توان به شناورهاي  ها مي از جمله اين زيرساخت

ها و شناورهاي  ها، قطارها، كاميون پيما، جرثقيل اقيانوس

 .«هاي داخلي اشاره كرد ويژه آب

هلند در حال حاضر پنجمين صادركننده كاالي  

جهان است و نسبت به كشورهايي همچون فرانسه، 

. بريتانيا در موقعيت بهتري قرار داردكره جنوبي يا 

بيشتر حجم صادرات اين كشور از طريق كانتينر انجام 

در ادامه اينفوگراف توسعه حمل و نقل . شود مي

كانتينري كه توسط بندر روتردام منتشر شده، ارائه 

 .گرديده است

                                                           
4 Bart Kuippers 
5 Erasmus University  

https://www.porttechnology.org/news/infographic_how_the_container_simplifies_trade
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 روند توسعه حمل و نقل كانتينري و تاثير آن بر بازار حمل و نقل جهاني
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 در هلندجي .ان.الاولين عمليات تخليه سوخت 

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

استريم كه  ، گرين7پايگاه خبري گرين پورتبه نقل از 

هاي داخلي است،  سوز ويژه آب جي.ان.اليك بارج 

را براي اولين بار با  2موفق شد عمليات تخليه سوخت

 .اجرا نمايد( هلند) 0وفقيت در بندر موركيكم

استريم بايد در  گرين 0جي.ان.الهاي  مخزن

سازي تخليه شده و  هنگام ورود اين بارج به يارد كشتي

منتقل  2ها پس از تخليه به بارج گرين راين سوخت آن

 . شد مي

مشاور امور دريايي در تايتان  - 0مايكل اسشاپ

جلب رضايت و رعايت منظور  به»: گفت - 1جي.ان.ال

                                                           
1Green Port  
2 De-Bunkering  
3 Moerkijk 
4 LNG: Liquefied Natural Gas: گاز طبيعي مايع 
5  Green Rhine 
6  Michael 
7  Titan LNG 

استانداردهاي همه ذينفعان، عمليات انتقال به سرعت 

 .«انجام شد

مانده  بعد از عمليات انتقال، متان باقي»: وي افزود

وسيله  توسط موتور بارج مصرف شد و مخازن به

 .«نيتروژن پاكسازي شدند

عمليات تخليه مخازن با همكاري نزديك ميان 

، شركت 8شركت مديريت و خدمات اميولت

جي و بندر موركيك و .ان.، شركت تيتان ال3كرايونورم

 . با پشتيباني بندر روتردام انجام شد

عنوان اولين بارج  استورم به برداري از گرين بهره

 2270سوز در شمال شرق اروپا از سال . جي.ان.ال

 . آغاز شد

                                                           
8  Amulet Management & Services 
9  Cryonorm 

http://www.greenport.com/news101/lng/lng-bunkering-first
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 محيط زيستپهپادهاي زيرآبي ابزاري براي مديريت 

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، يك پروژه 7پايگاه خبري گرين پورتبه نقل از 

امكان استفاده از وسايل نقليه خودكار  تحقيقاتي جديد

آوري  براي پايش اقيانوس و جمع 2بدون سرنشين

ترين  محيطي را در يكي از پرترافيك اطالعات زيست

در اين پروژه دانشگاه . كند بنادر اروپا بررسي مي

براي تجزيه و  0از پهپادهاي زيرآبي 0ساوتهمپتون

هاي مربوط به اثرات  دادههوشمند تحليل 

استفاده ( پرتغال) 2محيطي در بندر لكسوس زيست

 .خواهد نمود

: گفت –سرپرست فني پروژه  - 0مايكل بونيفيس

ذينفعان صنعت دريايي براي ايجاد يك زنجيره ارزش »

اين . اطالعاتي جديد با يكديگر همكاري خواهند نمود

زنجيره ارزش با استفاده از پهپادهاي كم هزينه و 

يشرفته اطالعات ساخته خواهد هاي پ تجزيه و تحليل

گران دريايي و افراد  برداران، تحليل شد و ميان نقشه

 .«نمايد مجاز ارتباط ايجاد مي

                                                           
1 Green Port  
2  Unmanned autonomous vehicles (UAVs) 
3  UK University of Southampton  
4  Underwater Drones 
5  Leixões 
6  Michael Boniface 

هاي فناوري  بونيفيس كه مدير فني مركز نوآوري

باشد، در  دانشگاه ساوتهمپتون نيز مي( IT)اطالعات 

اين پهپادها آنقدر كوچك »: ادامه خاطرنشان ساخت

ها كافيست و  اندازي آن ر براي راههستند كه يك نف

هزار يورو است، به همين  722ها نيز كمتر از  هزينه آن

دليل اين پهپادها براي كاربردهاي دريايي همچون 

اين . «تحليل آبشستگي و انتقال رسوب مناسب هستند

پروژه تحت نظارت كميسيون اروپا انجام شده و از 

 .شود دجه ميتامين بو 1محل پروژه سانرايز اكسپوژرز

گران با در  تحليل»: بونيفيس در ادامه اظهار داشت

كنار هم قرار دادن پهپادها و اتصاالت اينترنتي،  تكنيك 

هاي  و دسترسي به داده 8هاي جغرافيايي تركيب داده

مرتبط، به اطالعات مورد نياز خود براي ارزيابي 

تهديدهايي همچون حوادث دريايي، حوادث ناشي از 

اي و متناوب  هاي دوره ي نامساعد و تخريبشرايط جو

 .«دست خواهند يافت

مديرعامل شركت مارين  - 3جاناتان ويليامز

اين فناوري انقالبي، فرصت »: گفت -72ايست سوت

هاي پيش روي  الزم براي شناسايي بسياري از چالش

به فعاليت  77صنعت دريايي  كه در شرايط اقتصاد آبي

 .«آورد مشغول هستند را فراهم مي

                                                           
7  Sunrise Exposures 
8  Geospatial Data Fusion 
9  Jonathan Williams 
10  Marine Southeast: شركتي در بريتانيا 
11 Blue Economy:  را از طريق تغيير در دستيابي همزمان به منافع چندگانه اقتصاد آبي امكان

هاي  مدل هاي كسب و كار و از طريق مهندسي مجدد فرآيندهاي موجود و استفاده از روش
با تاكيد بر  و آورد يماي، سيستماتيك و الگوبرداري از طبيعت و ويژگي احياكنندگي آن فراهم  چرخه

هزينه را در ، توانسته است سودآوري چندگانه و كاهش يادگيري از طبيعت و فيزيكقوانين 

.ها ميسر سازد كنار ارائه بهترين  

http://www.greenport.com/news101/Projects-and-Initiatives/southampton-pioneers-drone-coverage-of-leixoes
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVn4il1bXNAhUBtxQKHRGdC4kQjRwIBw&url=http://technabob.com/blog/2015/12/10/drone-flies-swims-underwater/&psig=AFQjCNFX8YvbEhrRHw2gMVCF2rj9G1gtHg&ust=1466479832891328
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 در مسير اسقاط  هاي استالت تانكرز كشتي

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

استالت ، 7پايگاه خبري ورلد مريتايم نيوزبه نقل از 

دو فروند از تانكرهاي ويژه حمل مواد شيميايي  2تانكرز

 .خود را براي اوراق شدن به هند فروخته شد

 08822با ظرفيت ) 0ها استالت توپاز اين كشتي

dwt )0و استالت آكوآمارين ( 08122با ظرفيت dwt )

سازي و  در يارد كشتي 7380نام دارد در سال 

در كره جنوبي ساخته شده  2مهندسي دريايي دوو

ها، دو فروند ديگر از  پيش از اين كشتي. بودند

هاي استالت تانكرز نيز در سه ماهه نخست سال  كشتي

 . سازي به هند فروخته شد جهت اوراق 2270

به هند بار ديگر به مقصد مطلوب براي پايان دادن 

خصوص  به)ها تبديل شده است  چرخه حيات كشتي

برطبق (. براي صاحبان كشتي عضو اتحاديه اروپا

، در سه ماهه 0فرم غيردولتي اوراق كشتي گزارش پلت

كشتي به ياردهاي  08در حدود  2270نخست سال 

ياي جنوبي فروخته شده ساحلي زير حد استاندارد آس

ضو اتحاديه ها به مالكان ع ر اين كشتياست و بيشت

ترتيب  يونان و آلمان با فروش به. اروپا تعلق داشتند

سازان آسياي جنوبي  فروند كشتي به اوراق 70و  02

 . اند ترين سهم را در اين ميان داشته بيش

                                                           
1 World Maritime News 
2 Stolt Tankers:  اين شركت نروژي بازوي حمل و نقل تانكري شركت
.استالت نيلسون است  

3 Stolt Topaz 
4 Stolt Aquamarine 
5 Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
(DSME) 
6 NGO Shipbreaking Platform 

تمركز بر هند زماني افزايش يافت كه شركت 

اعالم نمود قصد دارد دو فروند از  1كشتيراني مرسك

( 3و مرسك جورجيا 8مرسك وايومينگ)هاي خود  كشتي

 77در آالنگ 72رام سازي به يارد شري را براي اوراق

كه  ه استگروه مرسك اعالم نمود همچنين، .بفروشد

سازي خود  هاي اوراق منظور كاهش هزينه قصد دارد به

دتر در سازي استاندار نسبت به ايجاد مراكز اوراق

سازي كشتي  آالنگ اقدام نمايد و به ياردهاي اوراق

سيسات و امكانات موجود كمك روزرساني تا براي به

فرم غيردولتي اوراق كشتي معتقد  هرچند، پلت. كند

روزرساني ياردهاي اوراق كشتي آالنگ  است كه به

جاي آن بهتر است روي  رويكردي اشتباه است و به

دور از ساحل  تاسيسات اوراق كشتي مدرن

 .گذاري شود سرمايه

 2270استالت تانكرز در سه ماهه نخست سال 

رونق بازار . روزهاي سختي را پشت سر گذاشت

معامالت نقدي و افت قيمت سوخت نيز به اين وضعيت 

اين شركت سود عملياتي خود در سه ماهه . دامن زد

ميليون دالر اعالم نمود، در  2/07نخست سال جاري را 

ه در مدت زمان مشابه در سال گذشته برابر با ك حالي

اين كاهش سود عملياتي . ميليون دالر بود 0/02

دهنده اثر منفي كاهش عمليات در سه ماهه  نشان

 .است 2270نخست سال 

                                                           
7  Maersk: هاي كشتيراني  اين شركت دانماركي يكي از بزرگترين شركت
 جهان است 
8 Maersk Wyoming 
9 Maersk Georgia 
10 Shree Ram yard 
11  Alang: اي در هند منطقه  

http://worldmaritimenews.com/archives/193073/stolt-tankers-sells-two-more-ships-for-scrap/
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 «بــخـــش  تـحـليـلــي» 

 «كشتيراني كانتينريامكان تغيير الگو در صنعت »: منتخب درخصوص خبر  تحليل

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

 .باشد عهده مولفان مي

 

 و نقل حمل صنعت بر آن آثار و كانتينري شناورهاي اندازه و مسير تغيير امكان درخصوص خود هاي تحليل» :پرسش

 .«نماييد ارائه مصداق و دليل ذكر با را ايران دريايي

 

 0علي اكبر عيسي زاده: نگارنده

 مقدمه

عنوان بهترين نوع  حمل و نقل دريايي در جهان به

درصد تبادالت  32حمل و نقل شناخته شده است و 

ها و حمل و نقل دريايي صورت  كاال با استفاده از كشتي

با گسترش روزافزون تقاضا براي حمل و نقل . پذيرد مي

صرفه "دريايي و از طرف ديگر بر اساس اصل تامين 

سمت  كشتيراني به هاي ، شركت "مقياس -جويي

تر روي آوردند تا  هاي بزرگ و بزرگ استفاده از كشتي

اين موضوع از سال . دامنه سود خود را گسترش دهند

 2022ها با ظرفيت  با توليد نسل اول كشتي 7310

TEU رسد با  نظر مي كانتينر شروع شده است و به

  20222TEUهاي نسل هشتم تا ظرفيت  توليد كشتي

ها حتي  كه اين كشتي يان خواهد رسيد چراپا كانتينر به

بسياري از . چالش خواهند كشيد ابعاد كانال سوئز را به

هاي بندري  ها و رو ساخت بنادر جهان داراي زيرساخت

                                                           
 (بندر انزلي)كارشناس اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيالن  0

هايي با چنين  و دريايي الزم جهت پهلودهي كشتي

كه تقاضا براي  دليل اين ابعاد بزرگي نيستند و به

آن اشاره  ي كه متعاقبا بهبه داليل -جايي كانتينر  جابه

وجود ندارد، ديگر مايل نيستند تا نسبت  -خواهد شد

هاي بندري و  ها و روساخت به توسعه زيرساخت

ها  دريايي اقدام شايسته انجام دهند و در اين زمينه

در اين تحليل سعي شده است ضمن . هزينه نمايند

هاي پهن پيكر از  بررسي سير ساخت و ساز كشتي

ا هشتم، داليل تغيير رويكرد صنعت نسل اول ت

بر متوسط و  كشتيراني بر استفاده از شناورهاي كانتينر

جاي شناورهاي كانتينربر بزرگ به تفضيل  كوچك به

 اندازه و مسير اثرات تغيير بيان شود و در پايان

دريايي  و نقل حمل صنعت كانتينري، بر شناورهاي

 . ايران بررسي خواهد شد

 هاي كانتينري  تاريخچه كشتي

بر اساس گزارش لين و مورت كه در پايان ژانويه 

 چهار در ها ، كشتيراني(7)منتشر شده است  2272

تر  بزرگ و بزرگ خود را هاي كشتي ابعاد اخير دهه
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 از نسل هفت ظهور اين امر تاكنون موجب. نموده اند

و  است شده ساليان طي اين در كانتينري هاي كشتي

سير  7شماره  جدول. راه استنسل هشتم نيز در 

كانتينربر را  هاي كشتي گانه هشت هاي تحول نسل

 از نسل سه ،7330سال  انتهاي تا. دهد نشان مي

هاي عملياتي  محدوديت مبناي بر كانتينربر هاي كشتي

 توسعه  )طول متر 2 و عرض متر 02)كانال پاناما 

 ده متوسط رشد به توجه با كشتيراني خطوط اما .يافت

 حد اين به قادر نبودند دريايي تجارت درصدي حجم

 از جديدي نسل ،7332در سال  :كنند بسنده

هاي  كه به كشتي شدند بازار وارد كانتينربر هاي كشتي

ظرفيت اين . شهرت يافتند "پست پاناماكس"

هاي  كانتينر و نسبت به كشتي TEU 0022ها  كشتي

در سال  ..درصد رشد ظرفيت داشتند 08پاناماكس 

 8222ها با ظرفيت  نسل پنجم كشتي 2227و  2222

TEU هاي پست  كانتينر و با بهبود موتورهاي كشتي

ها با  نسل ششم كشتي 2220پاناماكس، در سال 

اما "كانتينر در قالب كالس  TEU 72222ظرفيت 

ها با  نسل هفتم كشتي 2270، در سال "مرسك

اي ه كانتينر در قالب كشتي TEU 78222ظرفيت 

  .مرسك وارد چرخه حمل و نقل شدند EEEكالس 

 

 بعدي نسل سوداي همچنان كشتيراني صنعت

 مراجع برخي. پروراند مي سر در را هاي كانتينربر كشتي

 آورند مي ميان به كانتينر سخن  TEU 22222 طرح، از

 هاي كشتي ظرفيت دارندكه مي بيان مراجع بيشتر و

كانتينر ارتقا خواهد  TEU  20222  به هشتم نسل

 متر 02عرض  متر، 020طول  با اخير، طرح اين . يافت

 چالش به نيز را سوئز كانال ابعاد حتي متر، 71آبخور  و

 (.2)كشيد خواهد

داليل تغيير رويكرد صنعت كشتيراني بر استفاده از 

جاي شناورهاي  شناورهاي كانتينربر متوسط و كوچك به

 كانتينر بر بزرگ و پهن پيكر

تامين  كانتينربر هاي ابركشتي توسعه مبناي

 هاي محاسبه مبناي بر .است "صرفه جويي مقياس"

 هاي كشتي درTEU يك حمل هزينه عمل آمده به

 كاهش گيري طور چشم به آن ابعاد رشد با كانتينربر،

 يك در كانتينر واحد يك حمل هزينه .كند مي پيدا

 همان حمل هزينه نصف تقريبا هشتم، كشتي نسل

شرطي  البته به. است پنجم نسل يك كشتي در كانتينر

. ها از كانتينر پر شوند و ظرفيت خالي نماند كه، كشتي

توان به عنوان داليل تغيير  حداقل داليل زير را مي

 :الگوي صنعت كشتيراني بيان نمود

جايي كانتينر در سه  نگاهي گذرا به آمار جابه -الف

دهد كه  نشان مي( 7نمودار )بندر كانتينري بزرگ اروپا 

 2270كانتينري در سه ماه نخست سال جايي  جابه

 –بندرهامبورگ در  ،مدت مشابه آن نسبت به

 0.0با كاهش  -ترين بندر كانتينري آلمان بزرگ

 هزار 18ر و كانتين TEU ميليون 2.2جابجايي )درصدي 

 بندر روتردام هلند ،(كانتينر كمتر نسبت به مدت مشابه
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درصدي  0.3كاهش  -ترين بندر كانتينري اروپا بزرگ–

در سه ماه كانتينر   TEU جايي سه ميليون هبا جاب)

بندر آنتورپ  و تنها ه اندتجربه كرد (نخست سال جاري

 ود،ش مي ترين بنادر اروپا محسوب بلژيك كه از بزرگ

 2.2جايي  هبر خالف بنادر هامبورگ و روتردام، با جاب

سه ماه نخست سال جاري ر د كانتينرTEU يليونم

 (.0)ه استنمايش گذاشت درصدي را به 0.0،رشد 

 

 2104جايي كانتينر سه بندر بزرگ اروپا  آمار جابه:  0نمودار شماره 

 2106تا سه ماهه اول 

راحتي نتيجه گرفت  با نگاه به نمودار مي توان به

جايي كانتينر در سه بندر بزرگ  كه ميزان مجموع جابه

و سه ماه اول سال  2272و  2270هاي  سالاروپا در 

نه تنها رشد چنداني نداشته بلكه در پاره موارد  2270

 .داراي رشد منفي است

ترين  شلوغ–بندر شانگهاي چين از طرف ديگر، 

 جايي  با جابه، 2272در سال كه -بندر كانتينري جهان

درصدي،  0.2و رشد كانتينر  TEU ميليون 00.2

جايي كانتينري  هجابرا با سنگاپور ته بود بندر توانس

 با در مجموعپشت سر گذارد،   TEU ميليون 02.3

جايي كانتينري در سه ماه  هجاب TEU ميليون 8.2

نسبت به مدت مشابه با روند نزولي نخست سال جاري 

جايي كانتينري  هجاب (.0)درصدي روبرو بوده است 7.0

 يليونم 0.07با رسيدن به  نيز در بندر هنگ كنگ چين

TEU  72.0،كاهش 2270در سه ماه نخست سال 

درصدي را مشاهده كرد، اين كاهش مستمر در حالي 

ترين بندر  بندر هنگ كنگ شلوغ ،رخ مي دهد كه زماني

 2272ر سال و د  شد كانتينري دنيا محسوب مي

ترين بندر كانتينري دنيا را به خود  جايگاه پنجم شلوغ

 .(2)اختصاص داد

توان نتيجه گرفت كه يكي  ار فوق ميبا توجه به آم

جايي كانتينر در بنادر  ترين عوامل كاهش جابه از مهم

رشد تجاري درمسير كانتينري بزرگ جهان كاهش 

ميزان  دليل و ساير مسيرها بهاروپا – تجاري آسيا 

 .است و عدم وجود بار پايين تقاضاي مشتريان

هاي  نقل كانتينري در طي سال و صنعت حمل -ب

خود  هاي كانتينربر در كشتيته شاهد حجم مازاد گذش

درصدي ناوگان حمل و  72رشد  با ميانگين. بوده است

به  TEU ميليون 7.3عبارتي افزودن  نقل كانتينري و به

ونقل كانتينري همچنان از  اين ناوگان، صنعت حمل

در از طرف ديگر، . ها رنج خواهد برد مازاد حجم كشتي

 2270ها و در سال  درصد كشتي 2.1تنها  2270سال 

 2تنها  2272و در سال  ها درصد از كشتي 2.0تنها 

در سال با اين اوصاف . ها اوراق شده اند درصد كشتي

درصدي ناوگان حمل و نقل  8.8شاهد رشد  2272

جايي كانتينر و افزايش  كاهش تقاضاي جابه .ايم بوده

تا  هاي كانتينري باعث شده است تعداد كشتي

هاي كانتينري بزرگ نتوانند با ظرفيت كامل به  كشتي

صرفه  بنابراين مقرون به. جايي كانتينر بپردازند جابه

 .نخواهند بود
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هاي باالي سوخت و حجم  با توجه به هزينه -ج

هاي بزرگ بسياري ناچار  شركتمازاد كشتي ها، 

هاي خود، درهم  خواهند بود براي پر كردن حجم ناوگان

-Hapag هاي بزرگي چون ادغام شركت. ندادغام شو

Lloyd و CSAV ،Hamburg Sud و CCNI ،CMA 

CGM  و OPDR  در نهايتو Horizon Lines و 

Matson هاي عمده اعالم شده در سال  كه ادغام

دليل داشتن  ها اغلب به اين ادغام(. 8)اند بوده 2270

. اي نيست ها در بسياري از موارد كار ساده سهام دولت

ها تمايل دارند استقالل  ضمن بسياري از شركت در

. ها ادغام نشوند خود را حفظ نمايند و با ديگر شركت

هاي تامين بار ، استفاده از  در نتيجه يكي از راه

 .هاي با حجم كم و متوسط خواهد بود كشتي

تر در عرصه حمل  هاي بزرگ استفاده از كشتي -د

ليل نبود تقاضاي د هاي آينده به و نقل كانتينري در سال

ترافيك و جايي كانتينر، باعث ايجاد  كافي براي جابه

بنابراين  .شود ميها در بنادر  جايي هتعويق افتادن جاب به

زمان توقف و مديريت كانتينرها در هاي آينده  در سال

كه اين امر باعث   بنادر رو به افزايش خواهد گذاشت

خواهد شد و ايجاد هزينه بيشتر براي ناوگان كشتيراني 

ها را باال  ها مجبور خواهند شد تا نرخ كرايه كشتيراني

مقياس را با  -در نتيجه قاعده صرفه جويي. ببرند

 .چالش مواجه خواهد كرد

هاي الزم جهت  بسياري از بنادر زيرساخت -ه

دليل  هاي كانتينري بزرگ را ندارند و به دهي كشتي پهلو

اي  ها، برنامه د آننبود تقاضا براي حمل كانتينر به مقص

همچنين حتي . هاي خود ندارند براي توسعه زيرساخت

بنادر بزرگ دنيا نظير شانگهاي نيز داراي آبخور حداكثر 

پيكر هستند كه  هاي پهن متر جهت پهلودهي كشتي 70

پيكرتر، حتي در آينده  هاي پهن در صورت توليد كشتي

را  امكان تردد به آن TEU رهزا 20ي كانتينربرها

ها تنها امكان تردد در بنادر خاص  نخواهند داشت و آن

تر  كه كانتينربرهاي كوچك يدر حال. را خواهند داشت

قدرت مانور و تردد در بنادر بيشتري را خواهند داشت و 

حاضر  در. تر خواهد بود ها راحت تامين بار آن

 220هزار و  73ترين كانتينربرها با ظرفيت  بزرگ

TEU متعلق به شركت MSC  است و بسياري از

مسيرهاي دريايي شاهد فعاليت كانتينربرهاي متعددي 

 .هستند TEU هزار 78با ظرفيت 

دليل بيان شده، پر واضح است كه  2با عنايت به 

هاي كشتيراني در آينده در مسير تغيير الگوي  شركت

صنعت كشتيراني و روي آوردن بر استفاده از 

جاي بزرگ و  شناورهاي كانتينربر متوسط و كوچك به

 . صرفه بودن بر خواهند آمد دليل مقرون به پيكر به پهن

 بر آن كانتينري ناورهايش اندازه و مسير اثرات تغيير

 دريايي ايران و نقل حمل صنعت

نمودار   ، با نگاهي به(8)گزارش لويدز ليست بنا به

بندر برتر  22در ( 2نمودار شماره )جايي كانتينرها  جابه

در ( بندر برتر جهان هستند 02ها جزو  كه اكثر آن)آسيا 

توان دريافت كه مسير اصلي تردد  مي 2270سال 

پيكر در آسيا بيشتر محدود به بنادر  هنهاي پ كشتي

 7) و سنگاپور( بندر 7)، كره جنوبي (بندر 77)چين 

 7) ، تايلند (بندر  7)، تايوان (بندر 2)، مالزي (بندر

) و سري النكا ( بندر 7)، ويتنام (بندر 7)، اندونزي (بندر

است و بنادر حوزه خليج فارس و درياي عمان ( بندر 7

 .مسيرهاي مهم قرار دارندهاي بعدي  در رتبه
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بندر برتر آسيا در  21جايي كانتينر در  آمار جابه:  2نمودار شماره

 2104سال 

از طرف ديگر اگرچه حجم عمليات كانتينري در 

 TEUميليون  0.22حوزه درياي عمان و خليج فارس از 

كانتينر در  TEUميليون  21.2به  2222كانتينر در سال 

 002دهنده رشد  رسيده است كه نشان 2270سال 

ليكن سهم (. 2)سال    مي باشد 70درصدي در فاصله 

بنادر جنوبي ايران در مقايسه با بنادر منطقه بسيار 

از جمله داليل اين كاهش سهم به . ناچيز است

هاي  هاي دريايي و بندري و تا حدي سياست زيرساخت

هاي  از نظر زيرساخت. ددخارجي كشورمان برمي گر

كان دريايي و بندري، هم اكنون در بندر جبل علي ام

فروند كشتي كانتينربر هريك تا  72بستن همزمان 

كانتينر وجود دارد و به عنوان  TEU 78222ظرفيت 

هاب منطقه شناخته شده است و توان ساالنه مبادالت 

باشد و هر هفته حداقل  كانتينر مي  TEUميليون  73آن 

در  TEU 70222پيكر با ظرفيت بيش از  كشتي پهن 0

هاي تا نسل  ، ليكن تاكنون كشتي(0)گيرند  آن پهلو مي

ترين و پيشرفته  ششم در بندر عباس به عنوان بزرگ

ترين بندر كانتينري ايران پهلوگيري نموده است و 

هاي الزم نظير  دليل عدم وجود زيرساخت اصوال به

مناسب امكان پهلوگيري  هاي با طول و آبخور اسكله

هاي نسل ششم و بعد از آن در ساير بنادر ايران  كشتي

ترين كشتي كانتينري  بزرگاز طرف ديگر . وجود ندارد

 كه در بنادر ايران پهلوگيري كرده است داراي جهان

مينال بوده كه در تركانتينر   TEU هزار 70ظرفيت 

 پهلوگيري7088در سال شماره دو بندر شهيد رجايي 

تنها داراي عمليات تخليه و بارگيري و  ه استكرد

2222 TEU  كشتي مذكور با نام . بوده استكانتينر

MSC BEATRICE ،000  متر عرض  27متر طول و

اين مساله نشان (. 1)متر بوده است  72.2و آبخور 

دهد كه بنادر جنوبي ايران حتي در صورت توسعه  مي

پيكر، رقباي  هاي پهن ها جهت جذب كشتي زيرساخت

 .سرسختي در منطقه دارند

با توجه به موارد فوق ، بنادر جنوبي ايران در 

هاي  گذشته و در حال حاضر دركانون توجه كشتي

پيكر قرار نداشته و ندارند و در صورت عدم  پهن

ها و تبديل نشدن به يك هاب  توسعه مناسب آن

هاي سال نيز در كانون توجه  اي مهم، تا سال منطقه

نها بنابراين طبق روال گذشته ت. نخواهند بود

هاي با ظرفيت متوسط و كم در بنادر جنوبي  كشتي

اين معني است كه  ايران تردد خواهند داشت و اين به

تغيير اندازه شناورهاي كانتينري هيچ تاثيري بر صنعت 

حمل و نقل ايران نخواهد داشت و تا تبديل نشدن 

بنادر جنوبي ايران به يك مركز كانوني و هاب 
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هاي كانتينري متوسط و  شتياي، چه بسا بازار ك منطقه

 .كوچك را نيز به رقبا واگذار خواهد كرد

 نتيجه گيري

با توجه به موارد ذكر شده درباره صنعت حمل و 

دليل ظرفيت  نقل دريايي، در آينده نه چندان دور به

جايي كانتينرها نسبت به  تر، ميزان تقاضاي جابه پايين

ن در ظرفيت ناوگان كشتيراني، وجود مشكالت فراوا

هاي  ها براي سرشكن كردن هزينه ادغام شركت

هاي مناسب از جمله آبخور  سوخت، نداشتن زيرساخت

هاي  مناسب براي پهلوگيري بسياري از كشتي

ها در توسعه  پيكر و عدم تمايل دولت پهن

دليل مقرون به صرفه نبودن،  هاي بندري به زيرساخت

جايي  ايجاد ترافيك و بروز مشكالت در مديريت جابه

 -صرفه جويي"كانتينرها در بنادر، بعيد نيست كه اصل 

از طرف . با چالش فراوان روبرو خواهد شد "مقياس
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