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 «بــخــــش خـبـــــــري»  

 

 «استفاده از ربات براي اتصال شناورها به منبع برق ساحلي»: خبر تحليلي
 

ها و مطالعات راهبرری  و   به گزارش مرکز بررسي

، شررک   8پایگراه ببرر  ورلرا کرارگو نيروز     به نقل از 

ها  تامين برر  و نيررو  مكرکره     سيستم 2بي.بي.ا 

کننا را فراهم  ر  کار ميکه با باط  برا  یو شناور فر 

ها شامل یك ربرات هسرتنا کره     این سيستم. نمایا مي

 .نمایا شناور را به منبع بر  ساحلي متصل مي

نرام یارنرا     و آرورا  این شناورها که تيكو براهره 

قررار یاشرته و     فریز گروپ. لچ.بریار  اچ تك  بهره

ترین شناورها  فر  برقري کرامپ پراه نهرا       بزرگ

برري ميهررز .برري.بواهنررا برروی  کرره برره تيهيررزات ا 

و   این شرناورها یر مسرير برين هلسرينگور    . گرینا مي

بریار  قررار گرفتره و سرا نه     موری بهره 1هلسينبورگ

ميليو  یسرتگاه   9/8ميليو  نفر مسافر و   / بيش از 

نرا   کيلرومتر  نابره    این مسراف    وسيله نقليه را یر

قارت ترکيبي باتر  این شناور برابر برا  . بواهنا نموی

 . اس  9کيلو وات ساع  28 1

هرا،   بي تيهيزاتي همچرو  براتر   .بي.شرک  ا 

و پریازنرراه آنبررری  88سيسررتم کنترررل هبيررره انررر  

یر هرر یو سرر مسرير،    . نمایرا  را تامين مري  88سي ی 

. نمایرا  بي سيستم اتصال را فراهم مري .بي.شرک  ا 

اولين ایستگاه شار  سراحلي اتوماتيرك   "این سيستم 
                                                           

1 World Cargo News 
2 ABB 
3 Ferry 
4 Tycho Brahe 
5 Aurora 
6 HH Ferries Group 
7 Helsingør: شهري در دانمارك 
8 Helsingborg: شهري در سوئد 
9 kilowatt-hour (kWh) 
10  Energy storage control system 
11  Onboard DC Grid Technology 

ساز  زما   بي برا  بهينه.بي.ها  ا  اس  که از ربات

ساز  مات زما  شرار یهي   اتصال و یر نتييه بيشينه

 ".کنا استفایه مي

ا به منبرع برر  سراحلي متصرل     رباتي که شناور ر

نام یاری که اولين برار یر  « ABB IRB 7600» نمایا مي

: بي اعرپم نمروی  .بي.شرک  ا . توليا شا 2888سال 

همه مراحل قبرل از اتصرال برر مبنرا  روش پرویش      »

سيم ميرا  کشرتي و    و ارتباطات بي 82ليزر  سه بعا 

متر ترا   که چهارصا ميلي هنگامي. شونا ساحل انيام مي

ماناه، ربرات بره آ     ما  رسيا  شناور به اسكله باقيز

. کشرا  نزییك شاه و کابل تغذیه را از شناور بيرو  مي

یر این هنگام سيم از حلقه کابل آزای شاه و ربات رابط 

پر   . نمایا را به کانكتور مربوطه یر زیر بوی وصل مي

که اتصال برقرار شا، ربات بره موقعير  اصرلي     از این

. شروی  بسته مري   8آپ ها  رول ریی و یربگ بوی باز مي

که موری استفایه قررار نرااری یر نایگراه     ربات هنگامي

 .«شوی بوی مستقر مي

شوی که این اولين بار اس  که از این نوع  گفته مي

حرال،  . شروی  ها برا  مصارف بنار  استفایه مري  ربات

هرا چره کاربریهرا  ییگرر       سوال این اس  که ربات

ایرن  تروا  از   برا  مثرال، مري   ؟اشناتواننا یاشته ب مي

بره منبرع   یار  کانتينرهرا  یچچرال   اتصالها برا   ربات

  8هرا  چربرا    قفرل  از کرری  بر نه  یا نيرو  بر  

 .استفایه نموی

                                                           
12  3D Laser Scanning 
13  Roll-Up: هایي هستند كه به شيوه چرخشي باز  هاي رول آپ، درب درب

شوند و بسته مي  
14  Twistlock 

http://www.worldcargonews.com/htm/w20160621.219745.htm
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ارزش این فعاليت به نظر شما  .رساني به شناورها یکي از خدمات مکمل خدمات بندري و دریایي است در بنادر برق»: پرسش

مستند به آمار، را هاي خود در خصوص این موضوع  تحليل . براي بنادر چقدر است... محيطي، اقتصادي و  جنبه هاي زیست زا

  .«ارقام و مصادیق اجرایي ارائه فرمایيد

 تقـــدیر شویـــــد              نمایيــد تحليـل    كـنيد تـحـقـيـق

 

 

 

 

 

 

 

 88 8 یر حااکثر و 8888 یر حااقل را فو  مساله موری یر بوی ها  ییاگاه  9 8/ 28/8 مورخ بواهشمنا اس  تا

 .نمایيا ارسال  U38Tmasir@pmo.ir38TU الكترونيكي پس  آیرس به منبع هکر با و کلمه

ها  ارایه شاه که مشمول هر یك از مواری زیر   تكليلها و مطالعات راهبری  از انتشار   زم به هکر اس  مرکز بررسي

 :باشنا، معذور اس 

   (بریار  غيرمياز، عام هکر منبع و غيره کپي)عام رعای  حقو  مالكي  مای  و معنو 

 الچط فارسي عام تونه به قواعا نگارشي و رسم 

 عام ارتباط یا ارتباط بسيار ضعيف تكليل ارایه شاه با پرسش مطرح شاه 

 (ها، منبع نویسي و غيره حااقل و حااکثر وا ه)ها  تعيين شاه  عای  چارچوبعام ر 

 یر مسووليتي گونه هيچ مرکز این و اس  گر تكليل برعهاه شاه ارایه ها  تكليل معنو  مسوولي  کليه بایهي اس  که

 . نااری برعهاه رابطه  این

و  ارسال آ   فرم ثب  نامگریی نسب  به تكميل  مناا  به اشتراه یر ماهنامه الكترونيكي یعوت مي یر ضمن، از عپقه

 . اقاام نماینا  U38Tmasir@pmo.ir38TUبه پس  الكترونيكي 

mailto:masir@pmo.ir
http://research.pmo.ir/fa/form/eshterak
mailto:masir@pmo.ir
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 جي.ان.بندر بارسلونا بر سوخت التمركز 

 

 

ها و مطالعات راهبرری  و   به گزارش مرکز بررسي

و  2بنار بارسرلونا ، 8پایگاه ببر  گرین پورتبه نقل از 

انااز  یرك مرکرز برامات     قراریای راه  شرک  اناگاز

امضرا   را  ني.ا .سوب  ال ارایه ليستيك نایا برا 

 ميرای یر این قرراریای از کاربانره گازسراز     . نموینا

 .شوی یر مكوطه بنار بارسلونا استفایه مي  اناگاز

این قرراریای شرامل تمهيرااتي اسر  کره بنرار       

تبرایل  ني مایترانره  .ا .بارسلونا را به مرکز توزیع ال

 . نمایا مي

: ، مرایر بنرار بارسرلونا، گفر      سيكسته کرامبرا 

کاهش موای گاز  و هرات معلق از مهمتررین مزایرا    »

ني اس  و مونب بهبروی  .ا .رو  آوری  به سوب  ال

و شرهر بارسرلونا بواهرا    مكيط زیس  کيفي  هوا یر 

عپوه بر این، امكا  نذب بطوط کشتيراني نایا . شا

                                                           
1  Green Port 
2 Barcelona: شهري در اسپانيا 
3 Enagás: هاي گاز و بهره  كه به توسعه و حفاظت از زیرساخت يشركت 

.پدازد هاي گاز پيچيده مي برداري و مدیریت شبكه  
4  LNG 
5 regasification plant:  این كارخانه یكي از واحدهاي اقتصادي تابع
 شركت اناگاز است
6  Sixte Cambra 

ني سوز مار  هستنا نيرز  .ا .ال ها  که یارا  کشتي

 .«مهيا بواها شا

بنار بارسلونا یر حال حاضر نيز یارا  زیرسراب   

کاربانه هبيره و گازسراز   . باشا ني مي.ا .عرضه ال

یر این بنار مشغول فعالي   9 89ميای اناگاز از سال 

بویه و از تيربه کافي یر زمينه پا یش گراز بربروریار   

  . اس 

اناگاز ميای همكار  ميا  بنار بارسلونا و شرک  

ني بچشري از یرك پررو ه    .ا .برا  ارتقا  بچش ال

اس  که  Core LNGas Hiveتر به نام  اروپایي عظيم

سازما  و  8 به سرپرستي اناگاز و با همكار  بيش از 

شوی و بنار بارسلونا نيز یكي از شرکا   شرک  انرا مي

 . آ  اس 

عبارتنا ا شا ناین بنار انرا بواههایي که یر  طرح

کره از طریرق آ     تطبيق و سازگارساز  یك اسكله :از

گرریی، تغييرر و    ها  کوچك عرضه مري  ها و کشتي بارج

هرا   ني به کشرتي .ا .که به عرضه ال ،ل یك بارجیتبا

پریازی و طراحي و نصرب یرك موترور گراز طبيعري       مي

  بره  ني سوز که به توليا نریا  بر  و عرضه آ.ا .ال

 . پریازی ها  بار  یر حين توقف یر بنار مي کشتي

عپوه بر این، یر این پرو ه، یو یستگاه اسرترایل  

مستقر یر یو ترمينال کرانتينر  بنرار بارسرلونا      کریر

ني سروز شراه و   .ا .ال( BESTو  TCBها   ترمينال)

 . کش گاز سوز نيز طراحي شاه اس  یك یاه

                                                           
7  Straddle Carrier 

http://www.greenport.com/news101/lng/barcelona-lng-focus
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 ترین پروژه انرژي خورشيدي در بندر جورانگ آميز بزرگ پایان موفقيت

 

 

 2شرک  نورانگ پرورت  ،8توی  پایگاه ببر  کاستومزها و مطالعات راهبری  و به نقل از  به گزارش مرکز بررسي

مگراواتي ببرر یای کره برا همكرار  شررک         9/ آميز تاسيسات توليا انر   بورشيا    انااز  موفقي  از نصب و راه

 .انيام شا  سانسيپ ليزینگ

برا   .این تاسيسات بورشيا  توليا بر  را آغاز نمویه و انر   موری نياز برا  عمليات بنار  را تامين بواها نموی

این . ترین مرکز توليا انر   بورشيا  مستقر یر بنار نها  تبایل بواها شا ميل این پرو ه، بنار نورانگ به بزرگتك

کنا که  انر   بورشيا  به بنار نورانگ کمك مي  ميليو  کيلووات ساع  82تاسيسات با توا  توليا سا نه بيش از 

   رصایر شاه و به عرضه ثابر  و مرااوم انر    ازای انر   توليا ،م .از بر  موری نياز بوی را تامين نمایا %8 بيش از 

 .تيایاپذیر به شبكه ملي کمك بواها نموی

مكيطي یر صنع  حمل و نقل  این طرح به هم  بنار نورانگ انيام شاه اس  که یر یستيابي به پایاار  زیس 

گراز   رتاسيسات قایر بواها بوی که ميزا  انتشرا بنار نورانگ با انر   توليا شاه توسط این  .و ليستيك پيشرو اس 

بر  توليا شاه توسط این تاسيسات برا  تامين برر  مصررفي سرا نه    . تن کاهش یها 288 ی  اکسيا کربن را تا 

 .بوابه کافي اس   واحا آپارتما   88 2

                                                           
1 Customs Today 
2 Jurong Port Pte Ltd: برداري از تنها بندر چندمنظوره سنگاپور را برعهده دارد یک اپراتور بندر مستقر در سنگاپور است كه مدیریت و بهره.  
3 Sunseap Leasing Pte Ltd: یک شركت سنگاپوري پيشرو در زمينه انرژي خورشيدي 
4 Kilowatt hours (kWh) 

http://www.customstoday.com.pk/jurong-port-completes-world-largest-solar-project/
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 6102جشنواره حمل و نقل، لجستيک و زنجيره تامين آسيا 

 

 

ها و مطالعرات راهبرری  و بره     به گزارش مرکز بررسي

ا  .اس. ، شرک  پري 8پایگاه ببر  هاربر مسترنقل از 

عنوا  بهتررین   برا  یومين سال متوالي به 2اینترنشنال

برریار  از ترمينرال کرانتينر  نهرا  و      شرک  بهرره 

بار ییگر عنروا     ا  سنگاپور ترمينالز.اس.شرک  پي

  با ظرفي  بيش از )بهترین ترمينال کانتينر  یر آسيا 

را یر یومررين نشررنواره حمررل و نقررل، ( TEUميليررو  

از آ  بروی    (افلر  )ليستيك و زنييره ترامين آسريا   

 . نموینا

 –ا  اینترنشنال .اس.پي رئي  گروه -  فوه سيو واه

من از مشتریا  و شرکا  تيرار  بروی بررا     »: گف 

من همچنين . ارما  اعتمای  که به ما یاینا سپاسگزر

طررور  هررایي کرره برره از مررایری ، کارکنررا  و اتكاییرره

ناپررذیر بررا مررا همكررار  نمررویه و مررا را یر   بسررتگي

یار  نموینا نيز قراریاني   نفعا ، ني به ه رسا بامات

                                                           
1 Harbour Master 
2 PSA International 
3 PSA Singapore Terminals 
4 Asian Freight, Logistics & Supply Chain Awards 
(AFLAS) 
5 Fock Siew Wah 

ور  و ارایرره  مررا متعهررا برره بهبرروی بهررره. نمررایم مرري

ا  هستيم که صنع  حمل  استانااریها  باماتي بهينه

 .«ا  انتظار یاری.اس.و نقل یریایي از برنا پي

ا  .اس.مررایرعامل گررروه پرري -  تررا  چانررگ منررگ

صرنع   حمای  بي شائبه »: اظهار یاش  –اینترنشنال 

ا  .اس.حمل و نقل یریایي مایه یلگرمي همه ما یر پي

کنريم و   ها افتچار مي ما به این تمييا و ستایش. اس 

روزرسراني   ها  نایا و بره  گذار  یر پرو ه به سرمایه

گذار  رو   شبكه و فرآیناها  بوی و همچنين سرمایه

افرای  که قایر به پاسچگویي به نيازها  مشتریا  مرا  

 . «مه بواهيم یایباشنا، ایا

افل  به ميزباني و مایری  نشرریه تيرارت یریرایي    

یر ایرن رویراای   . شروی  برگزار مري «  آسيا کارگو نيوز»

از نملره  )کننراگا  برامات    سا نه از بهترین ترامين 

هررا و بنررایر،  بطرروط هرروایي و کشررتيراني، فرویگرراه 

ها  بامات ليستيك شرچ  ثالرو و سرایر     شرک 

کره ثبرات و   ( حمرل و نقرل   متچصصا  فعال یر صنع 

تعها بوی نسب  بره انيرام نروآور ، ارایره برامات      

انا،  مشتر  بهينه و بهبوی قابلي  اعتمای را اثبات نمویه

 .شوی  تيليل مي

یر هترل    288 وئن   8مراسم اهاا  نوایز یر مورخ 

 .ا  برگزار شایر شانگه 1فيرمون  پي 

  

                                                           
6 Tan Chong Meng 
7 Asia Cargo News 
8 Fairmont Peace 

http://www.harbourmaster.org/news-maritime.php
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

   81ماهنامه الكترونيكي مسير، سال سوم، شماره    

 

 صالحيه و الزامات جدید كنوانسيون سوالساالجرا شدن ا الزم

 

 

ها و مطالعات راهبری  و  گزارش مرکز بررسيبه 

، قانو  نایا توزین 8پایگاه ببر  آیموبه نقل از 

 . ا نرا شا  زم  288کانتينرها از یكم نو   

نبارش بهينه هاف از این قانو  نایا اطمينا  از ا

ها و نلوگير  از سقوط  ها کانتينر بر رو  کشتي ميليو 

گير  از  ها و همچنين پيش کانتينرها و از بين رفتن آ 

 . ها و تلفات حاصل از این امر اس  آسيب

ميليو  کانتينر بر رو   8 8هر سال یر حاوی 

ها و کا ها   شوی و مكموله ها بارگير  مي کشتي

ها نفر  را به یس  ميليو مصرفي مهم و اساسي 

 . رسانا مي

، به ینبال وقوع حوایث منير به 2888یر سال 

ها  کانتينربر و افزایش  آسيب کانتينرها و کشتي

صنع  کشتيراني و کشورها  عضو سازما    نگراني

یر این بصوص، آیمو ( آیمو)المللي یریانوری   بين

                                                           
1 IMO: International Maritime Organization 

نسب  به توسعه تمهياات  زم برا  پيشگير  از 

 .ب کانتينرها اقاام نمویآسي

هاف آیمو توسعه تمهياات اضافي نه  تكميل 

ها  مقررات مونوی و تضمين ثبات و عمليات ایمن کشتي

( نایي و حمل و نقل ایمن کانتينرها بنا ، نابه بسته)

ها   تایيا وز  نابال  کانتينرها، یكي از روش. بوی

 . کليا  برا  یستيابي به این هاف بوی

سو س که  VI/2برطبق اصپحيه واری بر مقرره 

ا نرا شاه اس ، برا  تایيا وز   اکنو   زم هم

این . شوی نابال  کانتينرها از یو روش استفایه مي

 :ها عبارتنا از روش

  توزین کانتينرها  بارگير  شاه : 8روش

 .وسيله تيهيزات کاليبره و تایيا شاه به

  از )پم بار ها و اق توزین همه بسته: 2روش

ها و سایر اقپمي که یر  ها، پوشال نمله پال 

و اضافه نموی  وز  ( گيرنا کانتينرها قرار مي

ها  به یس   بال  کانتينر به ميموع وز 

آماه با استفایه از روشي تایيا شاه که موری 

صپح کشور  باشا که  قبول مرنع ه 

 . شوی بنا  کانتينر یر آ  انيام مي بسته

  

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/New-ship-safety-rule-to-prevent-loss-of-containers-enters-into-force.aspx
https://www.porttechnology.org/images/uploads/news/imo_solas_amendment_enters_into_force.jpg
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 فروش سهام یک اپراتور بندر در مراكش

 

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

، یول  8تكنولو  پایگاه ببر  پورت به نقل از 

مراکش به منظور تامين بوینه یك طرح توسعه نسب  

که یك اپراتور  2از سهام مارسا ماروه% 8 به فروش 

بنار یولتي اس  اقاام نمویه و یر عين حال یر پي 

ها  بيشتر یر آفریقا  شمالي و غربي  کسب فرص 

 .اس 

ميليو  ی ر   89یرصا  به قيم   8 این سهام 

این اپراتور بنار، یر حال حاضر یرصای فروبته شا و 

برگزار  مناقصه برا  یو ترمينال ییگر یر بنار 

 .اس   کازابپنكا

تر نيز اعپم نمویه بوی که قصا یاری  مراکش پيش

به هاب اقتصای  کليا  برا  تيارت کانتينر  

به همين منظور، یول  . ا  یر آفریقا تبایل شوی منطقه

                                                           
1  Port Technology 
2  Marsa Maroc 
3  Casablanca 

پنج بنار مهم احااث  8 28مراکش قصا یاری تا سال 

 .نمایا

تر اعپم نمویه  نيز پيش  ام ترمينالز.پ.شرک  ا 

بوی که اولين ترمينال ترانسشيپ اتوماتيك را یر 

احااث بواها   یر طنيه  ما-ميتمع بنار  تانگر

 . نموی

ترمينال عملياتي   مارسا ماروه یر حال حاضر از 

آنگو  واقع یر آفریقا بربوریار اس  که یر گينه و 

 .انا شاه

ترمينال ییگر نيز یر این قاره   این اپراتور از 

بربوریار اس  که یر حال حاضر یر حال انرا  

این . ا  هستنا روز رساني یا توسعه ها  به پرو ه

هایي همچو  ليبریا و نييریه واقع  ها یر مكا  ترمينال

 .انا شاه

  نایاترین پرو ه ترمينال مارسا ماروه یر تما

مونب  این اپراتور ترمينال به. واقع شاه اس ( غنا)

گذار  مشتره با شرک  بلوره  یك پرو ه سرمایه

 9ها  غنا و سازما  بنایر و لنگرگاه 1آفریقا ليستيك

گذار   ميلياری ی ر رو  این پرو ه سرمایه 8/ حاوی 

 .بواها نموی

 

                                                           
4  APM Terminals  
5Tanger-Med2  
6 Tangier 
7  Tema 
8 Bollore Africa Logistics 
9 Ghana Ports and Harbour Authority 

https://www.porttechnology.org/news/morocco_eyes_terminal_acquisition_sells_operator_stake
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 شتيرانياستفاده از فناوري نانو در صنعت ك

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

، یر حرکتي که 8پایگاه ببر  پورت تكنولو  به نقل از 

حاو  نانو  ها  نایا  را برا  حمل بارها  فرص 

ایيای بواها نموی، مكققا  موسسه طراحي  2ها قفسه

کار بر رو  ابااع یك پوسته   پروتئين واشنگتن

از این پوسته . انا را آغاز نمویه  پروتئيني بوی مونتا 

پروتئيني بویمونتا  برا  انتقال مستقيم یاروها و 

 . ها استفایه بواها شا ها به یابل سلول واکسن

این طرح که به یك بيس  ونهي ظرفي  حمل 

از ( ضلع 28یك نسم چنا ونهي یارا  )شبيه اس  

ها  قبلي بيشتر بواها بوی و به اناازه  نانوقفسه

 .کانتينرها  مولكولي ظرفي  بواهنا یاش 

ها   توانایي توليا پروتئين»: گوینا مكققا  مي

ها  بيس  ونهي  الذکر به شكل سازه بویمونتا  فو 

                                                           
1 Port Technology 
2  Nano-Cage 
3  University of Washington Institute of Protein 
Design 
4  Self-assembling protein shell 

ا رو به سو  نسل نایا کانتينرها  ا  نای یریچه

ها  باص و  پروتئيني باز بواها نموی که از ویژگي

سفارشي متناسب با نياز متقاضيا  بربوریار بواها 

 .«بوی

ها   صنع  کشتيراني یر حين بررسي فرص 

ینبال توسعه  نایا یر حيطه فناور  نانو، ابيرا به

بط  .کنترل از راه یور  نيز بویه اس ها   فناور 

ابيرا اعپم   و شرک  کشتيراني یونایتا عرب  مرسك

ارتباطات ماشين انا که از اولين کاربرا  فناور   نمویه

این فناور  به کنترل . ا بوینبواه  (M2M)به ماشين 

با تلفيق این یو . ها کمك بواها کری از راه یور کشتي

فناور ، بطوط کشتيراني بر قارت بوی یر زمينه 

 .بواها افزوی 1ها  بزرگ یایه

 

                                                           
5 Maersk Line 
6 United Arab Shipping Company  
7  Machine-to-machine (M2M) communications 
technology 
8  Big Data 

https://www.porttechnology.org/news/scientists_explore_nanotech_for_transporting_cargo
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 تمدید همکاري بندر آنتورپ و دانشگاه دریانوردي داليان

 

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

 2، بنار آنتورپ8پایگاه ببر  پورت تكنولو  به نقل از 

قصا یاری برا  سه سال تكصيلي آیناه با یانشگاه 

 .همكار  نمایا  یریانوری  یاليا 

یاليا  یك یانشگاه یریانوری  معتبر چيني اس  

ها  برنسته و سرشناس صنع   بسيار  از چهرهکه 

. التكصيپ  آ  قرار یارنا راني یر زمره فارغ کشتي

که یانشيویا  بتواننا یر موری بنار آنتورپ  برا  این

به یانشيویاني  تيربه کسب نماینا، مقامات این بنار 

ها یر موری بنار آنتورپ یا  که موضوع پایا  نامه آ 

 .نمایا وایز  اعطا ميبامات ليستيك باشا، ن

ها  بنار آنتورپ یر  اهاا  نوایز بچشي از برنامه

سه سال آیناه تكصيلي و همچنين قسمتي از همكار  

 .ميا  این بنار و یانشگاه یاليا  بواها بوی

منظور نمایینه ساز  روابط یوستانه ميا  بنار  به

آنتورپ و یانشگاه یریانوری  یاليا ، این بنار 

                                                           
1  Port Technology 
2  Port of Antwerp 
3  Dalian Maritime University (DMU) 

این ميسمه . این یانشگاه اهاا نمویا  به  ميسمه

عضو هيات )  و لوه آرنوتز  توسط ماره وا  پيل

به یانشگاه ( مایره و مایر ارشا تيار  بنار آنتورپ

 .یاليا  اهاا شا

رسمي   هاف بنار آنتورپ از این همكار  به

شناسانا  نام بوی یر ميا  متچصصا  بنار  چين 

به نوبه بوی قصا  یانشگاه یریانوری  یاليا  نيز.  اس 

یاری از طریق این همكار  بر اعتبار اسم و رسم بوی 

 .الملل بيافزایا یر سطح بين

ميا    288نامه همكار  یر سال  اولين تفاهم

مقامات بنار آنتورپ و یانشگاه یریانوری  یاليا  به 

اکنو  نيز طي مراسمي یر یانشگاه  هم. امضا رسيا

، (رئي  یانشگاه)  یریانوری  یاليا ، یوکينگ سا 

نامه نایا که مات  ماره وا  پيل و لوه آرنوتز تفاهم

همكار  را برا  سه سال تكصيلي آیناه تمایا 

 .نمایا را امضا نموینا مي

نامه، یرسال تكصيلي  یر راستا  این تفاهم

ها   ونگبو ليو،  ، چهار یانشيو به نام 288- 288

 هر یك  و  گوآ، چنرو  کو و یيونگ کونگ و 

موضوع  .ی ر یریاف  نموینا 9  ا  به ارزش  نایزه

نامه این یانشيویا  یر رابطه با بنار آنتورپ یا  پایا 

 .بامات ليستيك بوی

                                                           
4 Marc Van Peel 
5 Luc Arnouts 
6  Yuqing Sun 
7 Zhongbo Liu, Wenwen Guo, Chenrui Qu and 
Yiwen Dong 

https://www.porttechnology.org/news/anwerp_announce_3_year_academic_partnership
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 اولين عبور از كانال چند ميليارد دالري پاناما

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

  ، پرو ه 8پایگاه ببر   ورنال وال استری به نقل از 

ميلياری ی ر  توسعه کانال پاناما به تازگي با عبور یك 

  «کوسكو شيپينگ پاناما»ام به ن 2شناور نئوپاناماک 

 . افتتاح شا  بناها  نایا آگوآ کپرا  از آب

نام یاش ، اما به   این کشتي یر ابتاا آنارونيكوس

کوسكو .  احترام کشور و کانال پاناما تغيير نام یاف 

متر  1 / 2متر طول و  91/299شيپينگ پاناما با 

 9888عرض یر اولين عبور بوی از کانال پاناما بيش از 

TEU  بار یاش. 

 وئن از بنار  88این کشتي سفر بوی را یر روز 

بناها   از آب آغاز نموی و عصر هما  روز  یوناني پيره

                                                           
1 Wall Street Journal 
2  Neopanamax  
3  COSCO Shipping Panama  
4 Aqua Clara Locks: باشد كه در  یكي از آب بندهاي كانال پاناما مي
 سمت اقيانوس اطلس واقع شده است 
5  Andronikos 
6  Port of Piraeus 

مراسم افتتاحيه نيز یر همين مكا  . عبور کری  کوکولي

 .برگزار شا

روز رساني  ترین به ا  بزرگ این پرو ه توسعه

این پرو ه شامل ساب  . شوی کانال پاناما مكسوب مي

بناها  نایا یر سم  اقيانو  آرام و اطل  این  آب

ميليو  متر  8 8آبراهه و همچنين حفار  بيش از 

عب بوی که به ایيای بط یوم ترافيك و یو برابر مك

. ساز  ظرفي  عبوریهي بار این آبراهه منير شا

( متر 28/ )فوت  8 بناها  نایا  که آب عليرغم این

بناها   تر از آب عميق( متر  / )فوت  81تر و  عریض

نویي یر آب  ها  صرفه اوليه هستنا، اما ونوی حوضچه

یر هر عبور را بازیاف  از آب موری استفایه % 8 که 

بناها   نماینا، مونب شاه ميزا  مصرف آب یر آب مي

 .  نایا کاهش یابا

                                                           
7  Cocoli Locks: باشد كه در سمت  یكي از آب بندهاي كانال پاناما مي
 اقيانوس آرام واقع شده است

http://www.wsj.com/articles/panama-inaugurates-expanded-canal-1466983017
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 آغاز فعاليت شبانه روزي بندر آزاد مونروویا

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

گروه  ،8پایگاه ببر  ورلا کارگو نيوزبه نقل از 

از نصب یك سيستم ناوبر   2ترمينالز. ام.پي.ا 

این . ببر یای  بنار  نایا یر بنار آزای مونروویا

سيستم نایا امكا  یسترسي شبانه روز  به این بنار 

یهه گذشته ميسر نمویه   ر یر را برا  نچستين با

 .اس 

رئي  نمهور ليبریا طي   الن نانسو  سيرليف

مراسمي رسمي این سيستم ناوبر  بنار  نایا که یر 

 .بنار آزای مونروویا نصب شاه بوی را افتتاح نموی

ترمينالز به مونب یك قراریای امتياز . ام.پي.ا 

انكصار  برا  بصوصي ساز  بنار مونروویا که یر 

عمليات بوی یر  2888منعقا شا، از فوریه  2888ال س

یليل عام ونوی بویه،  تاکنو  به. این بنار را آغاز نموی

سيستم روشنایي و سيستم ناوبر  الكترونيكي، 

                                                           
1 World Cargo news 
2 APM Terminals 
3 Monrovia Free Port:  بندري در ليبریا كه كشوري در غرب آفریقا
 است
4  Ellen Johnson Sirleaf 

یسترسي به بنار آزای مونروویا فقط یر طول روز 

 . پذیر بوی امكا 

ایي و تيهيزات نایا شامل یوازیه بویه یری

هزینه نصب این . اباش بشكي مينشانگر مكاویه 

 .تيهيزات یرحاوی نيم ميليو  ی ر بویه اس 

ا.ام.پي.مایرعامل ا   نورج آیني   تي ليبری

روز  به بنار مونروویا  یسترسي شبانه»: اظهار یاش 

نقطه عطفي بزرگ برا  توسعه اقتصای  ليبریا اس  و 

توانایي ما برا  بامات رساني به مریم و تيارت 

 .«یها همچنين منطقه را افزایش مي ليبریا و

شونا و  شناور واری ليبریا مي 8  سا نه یر حاوی 

از حيم تيارت این کشور از طریق بنار %  9حاوی 

حيم تيارت سا نه . گریی نا مي آزای مونروویا نابه

ميليو  تن کا   فله  1/8بنار آزای مونروویا یرحاوی 

نتينر  نيز این بنار یارا  تيارت کا. عمومي اس 

برابر با   288باشا و ظرفي  کانتينر   آ  یر سال  مي

 .بوی TEUهزار   9

                                                           
5  George Adjei 
6 APMT Liberia:  ليبریاام ترمينالز .پي.اي  

http://www.worldcargonews.com/htm/w20160622.496656.htm
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 الطارق ادعاي حق حاكميت مشترك اسپانيا درخصوص جبل

 

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

، پ  از اعپم را  8پایگاه ببر  رویترزبه نقل از 

بریتانيا مبني بر بروج از اتكاییه اروپا، اسپانيا به  

 .الطار  اس  ینبال حاکمي  مشتره با بریتانيا بر نبل

 الطار  که یر ساحل ننوبي شبه نزیره نبل

نزو قلمرو و تك    8 8واقع شاه و از سال اسپانيا 

پرچم بریتانيا بویه اس ، هميشه عامل منازعات و 

ابتپف نظرها یر روابط ميا  انگلي  و اسپانيا بویه و 

اسپانيا همواره ایعا  حق حاکمي  بر این باه را 

 .یاشته اس 

وزیر امور بارنه  – 2یر این راستا، مارسيا مارگالو

از لزوم حاکمي  مشتره و بر افراشته شا   -اسپانيا

الطار  صكب  نموی، ولي فابين  پرچم اسپانيا یر نبل

گف  امكا  مذاکره یربصوص یربواس    پيكاریو

اسپانيا ونوی نااری و طرح حاکمي  مشتره اسپانيا و 

برگزار شا از  2882که یر سال   بریتانيا یر رفراناومي

 .ار  ری گرییاالط یرصا از اهالي نبل 99سو  

                                                           
1  Reuters 
2 Garcia-Margallo 
3 Fabian Picardo 

 همه پرسي 4

الطار  شهروناا  بریتانيا  اکثری  مریم نبل

هستنا و گذرنامه انگليسي یارنا، هرچنا روزانه هزارا  

 . کننا اسپانيایي برا  کار از این تنگه عبور مي

الطار  را  به   اکثری  قریب به اتفا  اهالي نبل

ابقا  بریتانيا یر اتكاییه اروپا یایه بوینا، اما یر 

رفراناومي که متعاقبا برگزار شا حضور کمرنگي 

 .یاشتنا و هم اکنو  شاها عواقب آ  هستنا

گارسيا مارگالو گف  اسپانيا نهای  سعي بوی را 

که   الطار  را از مذاکرات برکسي  نمایا که نبل مي

شوی، یور نگاه  ميا  بریتانيا و اتكاییه اروپا انيام مي

به برا  حاکمي  یاری و قصا یاری مذاکرات یونان

الطار  را ایامه یایه و یر نهای  این  مشتره بر نبل

یر مقابل، . شبه نزیره را تك  کنترل اسپانيا یرآوری

بریتانيا هرگونه ایعا  حق مالكي  اسپانيا بر این شبه 

الطار  باشا را  نزیره را که بربپف بواس  مریم نبل

 . اکياا ری نمویه اس 

الطار  یرساحل ننوبي اسپانيا یر ننوب  نبل

این . غربي اروپا واقع شاه و تك  پرچم بریتانيا اس 

الطار   منطقه یر بچش ساحلي بوی به تنگه نبل

یریا  مایترانه را به اقيانوس  ،اس  این تنگه پيوسته

و یر یو سو  آ  مراکش و  کنا متصل مياطل  

ترین مناطق  الطار  یكي از مرفه نبل .اسپانيا قرار یاری

اروپا اس  و از اقتصای  پر رونق و بامات مالي، 

.باشا ا  بربوریار مي گریشگر  و اینترنتي پيشرفته

                                                           
5  Brexit: خروج بریتانيا از اتحادیه اروپا 

http://uk.reuters.com/article/uk-britain-eu-gibraltar-idUKKCN0ZA169
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQhsHC4OrNAhUCsxQKHTsTDnkQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Gibraltar_Port_Authority&psig=AFQjCNFJPLwqnj2IxwGBsFjos3PP5KHqOw&ust=1468303926244710
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 هاي كانتينري دليل اهميت اتوماسيون یکپارچه در ترمينال

 

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

، الك  یوکا مایر 8پایگاه ببر  ميكز مي فيابه نقل از 

بچش طراحي و اتوماسيو  ترمينال یر شرک  

رباتيك و اتوماسيو  یر »یر پنل  2ترمينالز. ام.يپ.ا 

. سي.او.یر کنفران  تي  «ها  کانتينر  ترمينال

و  یر این سچنراني به . سچنراني نموی  یوروپ

وسيله  هتوضيح مفهوم طراحي ترمينال کانتينر  ب

ما ول پریاب  و اهمي  اتوماسيو  یكپارچه و به 

یي بار را نا اشتراه گذار  اطپعات یر همه ونوه نابه

 . تر شرح یای تر و بهينه برا  یستيابي به عمليات ایمن

اتوماسيو  فرآیناها  کليا  و بهينه »: یوکا گف 

ها  مونوی از  ساز  عملكری عملياتي فعلي یر ترمينال

یر . ها  تيار  اس  ترین فرص  نمله بزرگ

ها  باص را  توانيا بعضي از ما ول ناس  که مي این

                                                           
1  Makes me Feed 
2  APM Terminals 
3 “Robotics & Automation in Container Terminals”   
4 TOC Europe: ها،  این كنفرانس محل اجالس هاني بنادر، ترمينال

كشتيراني، فرستندگان كاال و غيره است و بر فناوري و عمليات خطوط 
هاي كانتينري و همكاري در زنجيره تامين كانتينري تمركز دارد ترمينال  

کانتينر  موری ارزیابي قرار یایه و یر یك ترمينال 

ساز  فرآیناها از طریق اتوماسيو  را  امكا  بهينه

 .«بررسي کنيا

تر و رشا اساسي تيارت  با وروی شناورها  بزرگ

ها نه  کاهش تراکم یر زما   نهاني، فشار بر ترمينال

شات افزایش یاف  و این  ت بهاوج ترافيك و عمليا

ریز  عمليات  کليا  برنامهها   موضوع به یكي از ننبه

 .ترمينال تبایل شا

چه که ما  آ »: یوکا یر ایامه باطرنشا  ساب 

تر اس  که  بواهيم یك ترمينال کانتينر یكپارچه مي

ها  کنترلي و تيهيزات ویژه باشا و  یارا  سيستم

ها  ناهمگو  و غيریكپارچه  نایگزین فعالي 

ز پتانسيل برا  استفایه ا. ها  امروز  گریی ترمينال

ها   واقعي اتوماسيو  بایا از سنسورها و سيستم

تيهيزات و اطپعات ليستيكي فراهم شاه توسط 

 .«ها  ترمينال استفایه بهينه نمایيم سيستم

حيم   288بيني شاه اس  که یر سال  پيش

ميليو   28 ترافيك کانتينر  بنایر نها  به بيش از 

TEU م ترافيك بواها رسيا که تقریبا یو برابر حي

 .سال پيش اس   8کانتينر  نها  یر 

ها  فيزیكي یر رابطه با تعاای  مكاویی 

تواننا بر رو  یك شناور کار کننا  هایي که مي نرثقيل

و لزوم ( TEUهزار  28حتي یر شناور  با ظرفي  )

حمل کانتينرها به بيرو  از بنار باو  ایيای تراکم یا 

رمينال از نمله ایيای بطر ایمني برا  نيرو  کار ت

مواری  هستنا که بایا یر فاز بعا  طراحي، توسعه و 

 . موری تونه قرار یای کانتينر عمليات ترمينال

http://us.makemefeed.com/2016/06/22/why-integrated-automation-is-essential-for-terminals-1427200.html
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 ها سازي پاناماكس تسریع روند اوراق

 

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

، یر پنج ماهه 8پایگاه ببر  پورت تكنولو  به نقل از 

ها   ساز  کشتي رونا اورا   288نچس  سال 

  288کانتينربر نسب  به مات زما  مشابه یر سال 

 . تقریبا سه برابر شاه اس 

احبا  ها مبين تپش ص ساز  کشتي رونا اورا 

ا عام تعایل ميا  عرضه و تقاضا کشتي برا  مقابله ب

 .شرایط نامساعا بازار کشتيراني کانتينر  اس  یر

ساز  و کاهش ظرفي  یر بچش  حيم اورا 

تا کنو   به شات زیای   288از آغاز  انویه  2پاناماک 

 معایل هم رفته  رو   288از آغاز سال . بویه اس 

8 81   TEU ها  پاناماک  اورا  شا که  از کشتي

ها  پاناماک  اورا  شاه  این رقم برابر با حيم کشتي

 .اس   288تا یسامبر   288از آغاز سال 

                                                           
1 Port Technology 

ها براي عبور  شناورهایي هستند كه اندازه آن هاي پاناماكس یا پاناماگذر كشتي 2
 .است TEUهزار  2تا  1ظرفيت این شناورها بين . از كانال پاناما مناسب است

ساز   یكي از ی یل  احتمالي تسریع رونا اورا 

استفایه    توانا بپ مي  288یر بچش پاناماک  یر سال 

ا کانال نای  بناها  یليل افتتاح آب ها به مانا  آ 

ها   بناها  نایا کشتي با افتتاح آب. پاناما باشا

تواننا از  متر مي 9 پاناماک  نایا با حااکثر آبچور 

 .کانال پاناما عبور کننا

یر این رابطه   گر ارشا بيمكو تكليل  پيتر سنا

که   288شرایط بسيار نامساعا بازار یر سال »: گف 

افزایش ميزا   یر عرضه مازای بر نياز ریشه یاری مونب

 .«ها شاه اس  ساز  کشتي اورا 

با تونه به کاهش حيم تقاضا  »: و  افزوی

ساز  راهي برا  ایيای تعایل  نهاني، افزایش اورا 

ها  کانتينربر  ميا  عرضه و تقاضا یر بازار کشتي

 .«اس 

بيمكو قبپ »: پيتر سنا باطرنشا  ساب 

حيم   288بيني نمویه بوی که یر سال  پيش

بواها رسيا، ولي با  TEUهزار  8 2ساز  به  را او

بيني بوی را تغيير یایه و  تونه به شرایط حاکم پيش

هزار  88 اعپم نموی که تا پایا  سال نار  یر حاوی 

TEU اورا  بواها شا» . 

                                                           
3 Lock 
4  Peter Sand 
5  BIMCO (Baltic & International Maritime Council): 

عضو است 2211المللي كشتيراني با بيش از  هاي بين ترین انجمن یكي از بزرگ  

https://www.porttechnology.org/news/the_panamax_demolition
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 ها هاي خدمات محلي زمان واقعي در ترمينال فناوري

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

ها   ، ترمينال8پایگاه ببر  پورت تكنولو  به نقل از 

 از) 2کانتينر  از انواع بامات مكلي زما  واقعي

استفایه  ( ی .آ .اف.آر گرفته تا فناور   اس پي ني ی 

 . کننا مي

یاب تيهيزات ترمينال،  ها  موقعي  سيستم

ها  بویکار  ها  نظارتي زما  واقعي و سيستم سيستم

ها   همگي یر ترمينال  ارتباط از راه یور سلولي

یر ایامه . کانتينر  امروز  موری استفایه قرار یارنا

نقاط  ،ها  بامات مكلي زما  واقعي بعضي از فناور 

ها یر  ها و همچنين نكوه استفایه از آ  قوت و ضعف آ 

 .ها شرح یایه شاه اس  انواع مچتلف ترمينال

 (اس پي ني)یاب نهاني  سامانه موقعي 

برا  هر اپراتور ترمينالي که بچواها فرآیناها  

نار  یر ترمينال را با حااقل سرمایه ممكن پيش 

یك گزینه مناسب « اس پي ني»چشم یاشته باشا، 

                                                           
1 Port Technology 
2  Real Time Locating Services (RTLS) 
3  Differential Global Positioning System (DGPS): 

یاب جهاني  اس نوع بهبودیافته سامانه موقعيت پي جي اس تفاضلي یا دي پي جي
 05اس و از دقت اسمي  پي تر نسبت به جي است كه قادر به تعيين موقعيت دقيق

سازي برخوردار  متر در بهترین حالت پياده سانتي 01اس به حدود  پي متري جي
 است
4  Radio-frequency identification (RFID):  سامانه

سيمي است كه قادر به تبادل  بازشناسي با امواج رادیویي سامانه شناسایي بي

كه به یک كاال، شئ، كارت « تگ»وسيله برقراري اطّالعات بين یک  ها به داده

. است( ریدر)است و یک بازخوان  متّصل شده... و  
5  Auto Hand Off Systems:  اشاره به فرایند انتقال یک فراخواني یا

اي به دیگر  اي از یک كانال دارد كه متصل به یک شبكه هسته فصل داده
.باشد مي  

ها را یر  توانا کاميو  اس مي پي ني  گر تيسم. اس 

ترمينال رییابي کریه و اطپعات مهم همچو  تاریخ 

که کانتينرها را هایي  حرک ، سرع  و وضعي  کاميو 

با این ونوی، یر . آور  کننا نماینا را نمع بارگير  مي

. هایي ونوی یاری رابطه با یق  تعيين مكل مكاویی 

ها مونب کاهش یق   ضعيف بوی  سيگنال ماهواره

ها  کانتينرها و  عل  ضچيم بوی   یه شوی و به مي

استكرها  ها و ریچ تيهيزات سنگين همچو  نرثقيل

بنابراین نقاط قوت . ها ونوی یاری ابل سيگنالامكا  تا

 :توا  به شرح هیل بيا  نموی اس را مي پي و ضعف ني

 ارزا  بوی ، نصب و انرا  آسا ، : نقاط قوت

 عام اشغال فضا  زیای

 پذیر   یق  نسبتا اناه و آسيب: نقاط ضعف

ا  که معمو   ها  ماهواره یر برابر تاابل

 .شوی مونب گم کری  هاف مي

اس  پي ني)یاب نهاني تفاضلي  سامانه موقعي 

 (تفاضلي

با استفایه از « اس پي ني ی »یا « اس تفاضلي پي ني»

یر مكوطه ترمينال  ثاب  زمينيها   شبكه ایستگاه

با این . ایه متر کاهش مي 8تر از  حاشيه بطا را به کم

یر برابر تاابل سيگنالي « اس پي ني ی »حال، 

ارتقا  آ  مستلزم استفایه از پذیر اس  و  آسيب

 . سنسورها  اضافي اس 

                                                           
6  Visualizer 

https://www.porttechnology.org/technical_papers/rtls_technologies_in_terminals/
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 هاي كانتينري حمل و نقل افقي در ترمينال

 

ها و مطالعات راهبری  و  بررسيگزارش مرکز  به

، تمایل به حمل و نقل 8پایگاه ببر  کالمارنقل از  به

یر حال افزایش  ها افقي  الكتریكي کانتينرها یر ترمينال

 . اس 

ها  انبارش  هایي که از نرثقيل یر ترمينال

ها  مونوی برا   کننا، گزینه استفایه مي 2اتوماتيك

وسایل نقليه هاای   :حمل و نقل کانتينرها عبارتنا از

صورت اتوماتيك  هکه ب  و وسایل نقليه شاتل  اتوماتيك

 . شونا یا یستي هاای  مي

که حمل و نقل کانتينرها بين بارانااز و   نایي از آ 

مكوطه ترمينال یك چالش بالقوه اس ، شرک  کالمار 

طراحي   «فس  شار »یك وسيله نقليه شاتل به نام 

نمویه اس  که با نااساز  عمليات یر هر یو سو 

                                                           
1 Kalmar : اي از كارگوتک است این شركت زیرمجموعه  
2  Automatic Stacking Crane (ASC) 
3 automated guided vehicle (AGV)   
4 shuttle carrier 
5  FastCharge  

این فرآینا را تسهيل نمویه ( بارانااز و مكوطه ترمينال)

 . اس  و یارا  مزایا  قابل تونهي

این طرح که امكا  حمل و نقل افقي الكتریكي 

کانتينرها بين بارانااز و مكوطه ترمينال را مهيا 

ها و شرایط ترمينال مزایا   ویژگي سته بهسازی، ب مي

 .نمایا ارزش افزویه بسيار  ایيای مي

کنا و  ا  توليا نمي گازها  گلچانه« شار  فس »

از آ  استفایه صورت یستي یا اتوماتيك  توا  به مي

یوني مار  -ها  ليتيوم این سيستم به باطر . نموی

که  کار  آ  یا هنگامي ميهز اس  که یر زما  بي

معمو  . شوی منتظر کانتينر اس ، به سرع  شار  مي

ثانيه شار  شاه و  818تا  8 این سيستم ظرف مات 

کيلووات اس ، شار  کامل  88 حااکثر قارت شار  آ  

 . شوی ت چنا یقيقه انيام ميآ  نيز ظرف ما

http://www.cargotec.com/en-global/newsroom/Releases/press-releases/Pages/kalmar-to-introduce-industry-first-fast-charging-solution-1970785-Wed-02-Dec-2015-15-00.aspx
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 2Mهيوندایي مرچنت مارین به اتحاد  ناحتمال پيوست

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

، بط 8پایگاه ببر  ورلا مریتایم نيوزبه نقل از 

یر تپش برا   2کشتيراني هيوناایي مرچن  مارین

حفظ موقعي  بوی یر شرایط با تقاضا، مذاکره برا  

ترین اتكای کشتيراني نها   که بزرگ 2Mپيوستن به 

 . اس  را آغاز نموی

یر  –  مایر عمليات بط مرسك -  سور  تاف 

نمایيم که اتكای  ما تایيا مي»: این رابطه اظهار یاش 

2M  و هيوناایي مرچن  مارین مذاکره یر بصوص

نامه به  احتمال پيوستن این شرک  کشتيراني به توافق

البته . انا را آغاز نمویه   2Mاشتراه گذار  شناور 

هرگونه اتكای  تنها پ  از انقضا  قراریای این 

پذیر بواها  امكا   288یر سال  G6شرک  با اتكای 

 . «بوی

                                                           
1 World Maritime News 
2  Hyundai Merchant Marine (HMM):  یک شركت كشتيراني
 الینر متعلق به كره جنوبي
3  Søren Toft 
4 Maersk Line  

پيوستن  و رونا مذاکرات مثب  اس »: و  افزوی

مونب گسترش  2Mهيوناایي مرچن  مارین به اتكای 

شبكه تك  پوشش ما شاه و حضور ما یر شبكه 

تر بواها  سو  اقيانوس آرام را پررنگ تيار  آ 

 .«نموی

مذاکرات هنوز یر مراحل اوليه اس  و »: تاف  گف 

تر  که مذاکرات به مراحل نا  به همين یليل قبل از این

 .«ا از پذیرش هرگونه اظهارنظر  معذوریمبرس

شات به هيوناایي  کاهش نرخ کرایه حمل و نقل به

ر حال حاضر مرچن  مارین ضربه زی و این شرک  ی

ميلياریها ی ر مقروض اس  و برا  حفظ ثبات یر 

شرایط نامساعا و ناپایاار بازار و نبرا  ناسویآور  

اتكای . اس  2Mفعلي بوی بواها  پيوستن به اتكای 

2M  یر حال حاضر شامل بط مرسك، واحا کشتيراني

و شرک  کشتيراني   مرسك-مولر. پي.شرک  ا 

 .باشا مي  مایترانه

                                                           
5  A.P. Moller-Maersk A/S shipping unit 
6  Mediterranean Shipping Company (MSC) 

http://worldmaritimenews.com/archives/194547/hmm-cuts-deal-with-owners-on-charter-rates/
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هندپایان وقفه چهار ساله در حمل و نقل دریایي ميان ایران و 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

، شرک  8پایگاه ببر  ميكز مي فيابه نقل از 

پ  از یك وقفه چهارساله بار ییگر  2کشتيراني هنا

ها  نف  را آغاز  ها  ایرا  و حمل مكموله سفر به آب

 .کنا مي

یر  –رئي  شرک  کشتيراني هنا  -  سينها.بي.بي

 یك از که کاام هنوز یر رابطه با این»: این رابطه گف 

شناورها  تك  مالكي  شرک  کشتيراني هنا عازم 

نایي  از آ . گير  نشاه اس  ایرا  بواها شا تصميم

که حيم تيارت بارني هنا به یليل رشا اقتصای  یر 
                                                           

1  Makes Me Feed 
2  Shipping Corporation of India (SCI) 
3  B.B. Sinha 

حال افزایش اس ، توسعه ناوگا  نيز ضرور  

 .«باشا مي

هنا معتقا اس  که از سرگير  مبای ت ميا  

اقعه بزرگ و مهم شرک  کشتيراني هنا و ایرا  یك و

 .باشا اس  و نشانه آغاز رشا اقتصای  یر منطقه مي

ا  عليه نمهور   ها  هسته پ  از لغو تكریم

، کشور ایرا  بپیرنگ  288اسپمي ایرا  یر  انویه 

ریز  برا  بازگش  پرقارت به صنع   برنامه

 .کشتيراني را آغاز نموی

  

http://us.makemefeed.com/2016/07/05/indiairan-end-4year-shipping-hiatus-1593743.html
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 هاي كشتيراني اتحادیه اروپا در شركتپایان تحقيقات 

 

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

، کميسيو  8یو نيوزپایگاه ببر  یبليو تر   به نقل از 

اتكاییه اروپا اعپم نموی که تكقيقات رسمي بوی یر 

از نمله بط )چهاریه شرک  کشتيراني کانتينر  

ا  یال بر تچلف از  را باو  یافتن نشانه( 2مرسك

این . قانو  رقاب  اتكاییه اروپا به پایا  رساناه اس 

 .انيام شا 8/ 288مقرره  9تكقيقات به مونب مایه 

ه اروپا تكقيقات بوی را یر تاریخ کميسيو  اتكایی

این تكقيقات یر رابطه با . آغاز کری  288نوامبر  28

یر بچش   ها  افزایش نرخ عمومي استفایه از اطپعيه

ها  افزایش نرخ  از اطپعيه .کشتيراني  ینر انيام شا

عمومي برا  مطلع نموی  مشتریا  از افزایش 

 .گریی ریز  شاه استفایه مي ها  برنامه قيم 

مشاور ارشا حقوقي یر  -  کاميپ نين هالت 

ما بسيار »: گف  –بچش امور رقابتي بط مرسك 

مفتچریم که کميسيو  اتكاییه اروپا پروناه را باو  

گونه تچلفي از قانو  رقاب  اتكاییه اروپا  یافتن هيچ

                                                           
1 W3 Live News 
2 Maersk Line  
3 General Rate Increase (GRI) 
4  Camila Jain Holtse  

ها  کشتيراني کامپ  ما و سایر شرک . بسته اس 

قانو  رقاب  اتكاییه اثبات نموییم که به هيچ ونه 

 .«ایم اروپا را نقض نكریه

انا  بط مرسك و سایر بطوط کشتيراني تعها یایه

که نكوه اعپم قيم  به مشتریا  بوی را تغيير بواهنا 

 زم به هکر اس  که نكوه فعلي اعپم . یای

یر صنع  کشتيراني  ها  افزایش نرخ عمومي اطپعيه

 .تغيير بواها کری

روز ماناه به  8 ذشته بط مرسك همچو  گ

ها   اعمال تغييرات، افزایش قيم  را از طریق کانال

ولي، .  رسانا ارتباطي مرسوم، به اطپع مشتریا  مي

منظور  ها  افزایش قيم  عمومي به اطپعيه

تر برا  مشتریا ، عپوه بر  ساز  هر چه بيش شفاف

ميزا  افزایش قيم ، شامل اطپعاتي همچو  قيم  

ز افزایش نرخ و سایر مواری مهم نيز کلي ناشي ا

 . بواهنا بوی

: کاميپ نين هالت  یر پایا  باطرنشا  ساب 

ما متعها هستيم که از همه قوانين و مقررات قابل »

ما کارکنا  بوی را آموزش یایه و از . انرا پيرو  کنيم

کنيم، بر ميزا  پيرو  از قوانين نظارت  ها حمای  مي آ 

کنيم و یر امور نظارتي  ات همكار  مينمایيم، با مقام مي

طور بپصه، ما سچ  یر  به. نمایيم مشارک  مي

تپشيم تا از قوانين و مقررات پيرو  نمایيم و نتييه 

تكقيقات یر بصوص قانو  رقاب  گویا  این حقيق  

 .«اس 

http://www.w3livenews.com/2016/07/08/EU-Close-Global-Carrier-Probe/3084284
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 6102انتخاب موضوع روز جهاني دریانوردي 

 

ها و مطالعات راهبری  و  به گزارش مرکز بررسي

، بنا به پيشنهای کيتاه 8پایگاه ببر  آیمو به نقل از

 -(آیمو)یبيرکل سازما  بين المللي یریانوری   – 2ليم

  «ها، بنایر و مریم اتصال کشتي»به شورا  آیمو، 

انتچاب   288عنوا  موضوع روز نهاني یریانوری   به

 . شا

ليم یر نشس  صا و شانزیهم که یر مقر آیمو یر 

لنا  برگزار شا، بطاب به شورا  آیمو گف  انتچاب 

این موضوع فرص  همكار  با کشورها  توسعه یافته 

بچش کشتيراني و بنایر یولتي و و یر حال توسعه، 

کارها و  بصوصي و شناسایي و ترویج  بهترین راه

اقاامات و ایيای ارتباط ميا  فعا   مچتلف این حوزه 

 .را فراهم بواها کری

                                                           
1  IMO (International Maritime Organization) 
2 Kitack Lim 
3 Connecting Ships, Ports and People 

شامل   288اهااف کليا  روز نهاني یریانوری  

ها و ایيای  بهبوی سطح همكار  ميا  بنایر و کشتي

سایر . بچش اس مشارک  نزییك ميا  این یو 

اهااف نيز عبارتنا از بهبوی استانااریها  نهاني و 

تبيين هنيارها  مربوط به ایمني، امني  و کارایي 

بنایر، تعيين هنيارها  مربوط به مقامات بنار  و 

ها  بنار  از طریق  ساحلي، استانااریساز  پروسه

ها و مفای  شناسایي و توسعه بهترین یستورالعمل

 . آموزشي

المللي یریانوری  سعي یاری اهااف  ا  بينسازم

توسعه پایاار سازما  ملل متكا که پاسچي به 

 .ها  ینيا  امروز هستنا را تكقق بچشا چالش

توا  به  ها  ینيا  امروز مي از نمله چالش

افزایش نمعي  نها ، تغييرات نو ، تهایاات 

بریار  ناپایاار از منابع طبيعي  مكيطي و بهره زیس 

 .کریاشاره 

http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/20-WMD-theme-2017.aspx
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 اي اینترنشنال.اس.اندازي آزمایشگاه زنده براي بنادر توسط پي راه

 

 

ها و مطالعات راهبری  و به  گزارش مرکز بررسيبه 

ا  .اس.، شرک  پي8پایگاه ببر  پورت نيوزنقل از 

و ایاره   با همكار  هيات توسعه اقتصای  2اینترنشنال

ر آزمایشگاه زناه »  بنار و یریانوری  سنگاپو

  این آزمایشگاه زناه. انااز  نموی را راه  «ا .اس.پي

یر سنگاپور واقع شاه و به صنع  بنار و ليستيك 

 .تعلق یاری

این آزمایشگاه که یو اسكله عملياتي یر ترمينال پسير 

و ارایه  1ها  نوپا یها به شرک  را پوشش مي  پنيانگ

کارها  تكنولو یكي کمك بواها کری تا  یهناگا  راه

                                                           
1  Port News 
2  PSA International:  اپراتور بندر در سنگاپور  
3  Economic Development Board (EDB)  
4  Maritime & Port Authority of Singapore (MPA) 
5  PSA Living Lab 
6  Living Lab:  آزمایشگاه زنده محيطي است كه در آن تحقيقات توسط

. شود ي واقعي انجام ميو در محيط زندگ( كاربران حقيقي)هاي حقيقي  سوژه  
7  Pasir Panjang 
8 Start-Up: یا یک مشاركت و یا یک سازمان موقت گفته   به یک شركت

شود كه در جهت جستجوي راه حلي براي یک مدل كسب و كار قابل توسعه  مي
.و تكرار پذیر راه اندازي مي شود  

 9ها  بستر تس  یكپارچه ایاه پریاز  نمویه و سيستم

ها   نظير، یر ترمينال را یر یك مكيط زناه بنار  بي

ها   ترین هاب ا  اینترنشنال که از پرترافيك.اس.پي

 .س ، توسعه یهناکانتينر  نها  ا

بچشي ناایي ناپذیر از « ا .اس.آزمایشگاه زناه پي»

اینترنشنال برا  . ا .اس.ها  یر حال انيام پي برنامه

ها  تكنولو یكي نوآورانه و پيشرفته یر  حل توسعه راه

ها  فعلي بنار سنگاپور و ترمينال آتي  ترمينال

 . بواها بوی 88تيوآس

یل نقليه هاای  ها  مهم سيستم وسا یكي از پرو ه

با ناوگاني متشكل   288اس  که یر سال  88اتوماتيك

 . وسيله نقليه کار بوی را آغاز بواها کری 8 از 

به نوعي « ا .اس.آزمایشگاه زناه پي»عپوه بر این، 

اینترنشنال مكسوب . ا .اس.مكمل برنامه نایا پي

نام « unboXed Incubator»این برنامه که . شوی مي

کارها  نوآورانه از  ینبال استچراج راهیاری به 

ها  نوپا نه  تغيير و تكول یر سابتار عمليات  شرک 

ساز  سابتار ليستيكي  ها  کانتينر ، سایه ترمينال

زنييره تامين نهاني و افزایش کارایي یر شبكه 

 .  المللي اس  تيارت بين

                                                           
9  Test Bed Integrated System (or Integrated Test Bed 
(ITB))  
10  Tuas Terminal 
11  Automated Guided Vehicle (AGV) 

http://en.portnews.ru/news/221756/
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 لومتر حمل و نقل زمينيكي 01متري برابر با  011یک كشتي 

متشكل از قطار، )با ظرفي  ناوگا  حمل و نقل زميني متر   88 یك کشتي  ظرفي یها چطور  اینفوگراف زیر نشا  مي

 . کنا کيلومتر برابر  مي 8 به طول ( بارج و قطار
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 «تـحـليـلــيبــخـــش » 

 

 «تنظيم ظرفيت در تجارت جهانياهميت »: منتخب درخصوص خبر  تحليل

 زم به هکر اس  که ییاگاه نویسناگا  لزوما نظر ماهنامه نبویه و مسوولي  حفظ حقو  مالكي  فكر  و معنو  به 

 .باشا عهاه مولفا  مي

المللي، ملي و استاني بنایر کوچك، متوسط و بزرگ یر  بنا  از منظر نایگاه بين به نظر شما بهترین سطح»  :پرسش

ها  کارشناسي بوی  ا  چگونه بایا باشا؟ لطفا تكليل ریز  استراتژیك و شبكه شمال و ننوب کشور با رویكری برنامه

 . «را بر مبنا  آمار و ارقام ارایه یهيا

هایي  انا، با این حال بچش طور کامل به سوال مطرح شاه پاسخ ناایه یك از یو تكليل زیر به هرچنا هيچ: توچه

لذا مسير به یليل ارج نهای  به زحمات انيام . ها یر راستا  سوال مطرح شاه اس  از هر یك از این تكليل

 .منتشر کریه اس ها را  ها  هیل آ  شاه و همچنين فراهم آوری  زمينه یستيابي بوانناگا  به تكليل

 8علي اکبر عيسي زایه: نگارناه - 8تكليل 

 مقامه

حياتي یر زناگي  ينقشصنع  حمل و نقل یریایي 

به نكو  اس  که کوچكترین بللي یر یاری ها  ما انسا 

سبب  به)نيمي از ینيا یچار گرسنگي  ویش مي آ  باعو

نيمي ییگر و  (ها ها به آ  نرسيا  غپت توسط کشتي

به سبب نرسيا  نف  و )زیگي  از ینيا یچار سرما و یخ

 %98این صنع  عهاه یار  .شوی (ها   به آ  انر

روز تيهيزات و ابعای  و روزبه باشا مي تيارت نهاني

با تغييراتي . شوی ها یچار تغييراتي اساسي مي کشتي

منظور  که یر این صنع  شاها آ  هستيم، کشورها به

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

ساز  نمانا  یر افزایش سهم بوی از صنع  پولعقب 

ها   حمل و نقل یریایي، راهي نز، توسعه زیرساب 

روس  که  از این. یریایي و بنار  بوی نچواهنا یاش 

ها ،انبارها و استكصال اراضي از  شاها ساب  اسكله

. منظور افزایش مساح  یر بنایر کشور هستيم یریا به

فل شا این اس  که با ليكن چيز  که نبایا از آ  غا

تونه به شرایط ییروز و حال و پيش بيني شرایط آیناه 

صرفه و صپح  ا  توسعه یهيم که به گونه ، بنایر را به

از این حيو نيازمنا آ  . منطقه و کشورما  باشا

ا  نامع و استراتژیك، بنایر  هستيم تا بر اساس برنامه

سعه را طبقه بنا  نمویه و سپ  بر اساس آ  به تو

ریز  استراتژیك گام  بنایر یر چارچوب برنامه

یر این تكليل سعي شاه اس  ضمن بررسي . بریاش 

عوامل موثر یر طبقه بنا  بنایر، به طبقه بنا  بنایر 
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ایرا  بر اساس موقعي  نغرافيایي و ميزا  تچليه و 

پریاب  و یر   9 8بارگير  سه سال منتهي به سال 

وسعه بنایر باو  یر نظر پایا  اثرات عام تونه به ت

 .ریز  ها  استراتژیك بيا  بواها شا گرفتن برنامه

 نسل بنا  بنایر ایرا  

کننا  امروزه بنایر را به سه نسل تقسيم بنا  مي

بنا  کوچكي و بزرگي و یا موقعي   این تقسيم

 یا بصوصي بوی  ، قایمي و یا نغرافيایي ، یولتي و

بنا  بنایر بر  قسيمبلكه ت باشا نایا بوی  بنایر نمي

 ،نگرش و بط مشي توسعه بنار طرز تلقي ،اساس 

زمينه فناور   یر ویژه به حوزه و گسترش فعالي  بنار

ها   برنامه نگر  یر نامع ، (ICT)ارتباطات واطپعات 

 .مي باشا عملياتي و سازماني

کميسيو  اقتصای  ملل متكا برا  آسيا و اقيانوس 

ا  شورا   ها  منطقه از کميسيو ( اسكاپ) آرام

ازما  ملل ، بنایر را بر اساس اقتصای  و انتماعي س

یسته . بامات بنار  به سه یسته تقسيم کریه اس 

اول بنایر  که تنها به عمليات واریات و صایرات 

یسته یوم بنایر  که عپوه بر واریات و . پریازنا مي

صایرات یر زمينه ترانشيپ کا  نيز فعال هستنا و یر 

واریات، نهای  یسته سوم بنایر  هستنا که عپوه بر 

صایرات و ترانشيب به یك مرکز ليستيكي تبایل 

 (. 98 8روحاني، نپلي،منفری،معلق،)شاه انا 

گيرنا بنایر   بنایر  که یر یسته اول قرار مي

عنوا  یك مرکز تبایل کا  مطرح هستنا  هستنا که به

و به عنوا  یك مال ابتاایي از بنایر  هستنا که تنها 

وارض تچليه و بارگير  بر اساس یریاف  حقو  و ع

این بنایر انعطاف پایين و وابستگي . کا  بنا شاه انا

یر این مال یر . شایا به اقتصای یابلي کشور یارنا

که رقبا با ارائه بامات تچليه و بارگير  با  صورتي

ها  پایين مبایرت ورزنا، مشتریا  بوی را از  تعرفه

یسته  بنایر  که یر. یس  یایه و متروکه بواهنا شا

یوم قرار مي گيرنا بنایر  هستنا که عپوه بر واریات 

گونه بنایر  این. و صایرات، به ترانشيب نيز بپریازنا

یليل یاشتن زیر ساب  ها  مناسب و نيز موقعي   به

کننا  عنوا  هاب توزیع کا  عمل مي نغرافيایي بهتر، به

ها را بين سایر بنایر  یعني با یریاف  و یپو  کا ، آ 

یر بنایر یسته یوم، کا  و . تر تقسيم مي نماینا کوچك

ها  بزرگ تچليه شاه و پ  از زما   کانتينر از کشتي

شونا بر رو  کشتي  ميمشچصي که یر بنایر نگهاار  

تر  تر بارگير  شاه و برا  بنایر کم اهمي  ها  کوچك

گونه بنایر  بنابراین این. تر ارسال مي شونا و کوچك

یسته اول از انعطاف پذیر  با تر   نسب  به بنایر

کارگير  تيهيزات و  بربوریار اس  و نيازمنا به

فناور  ها  مار  و همچنين سرع  با   تچليه و 

ارائه بامات متنوع تر به مشتریا  بنار  بارگير  و 

 .مي باشا

بنایر منطقه و نيز ارائه بامات  گذار  با سرمایه 

کنا و  بنایر را تهایا ميگونه  ها، این مناسب توسط آ 

بنایر  که تنها بر اساس واریات ، صایرات و ترانشيب 

که بطوط کشتيراني تصميم به  بنا شاه انا، یر صورتي

تغيير مسير بگيرنا به سم  ورشكستگي پيش بواهنا 

بنایر  که یر یسته سوم قرار مي گيرنا بنایر  . رف 

به هستنا که عپوه بر واریات، صایرات، ترانشيب 

این باین معني . پریازنا ها  ليستيكي نيز مي فعالي 

اس  که مراکز  را یر ننب بنار برا  ایيای ارزش 

افزویه بنا نمویه و پ  از ایيای تغييرات  زم یر 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%88_%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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ها را به بنایر کشورها  ییگر ارسال  کا ها، ميایا آ 

بنایر  همچو  هنگ کنگ، سنگاپور و . مي نماینا

روحاني، )ه قرار یارنا روتریام یر این یست

 (.98 8نپلي،منفری،معلق،

با تونه به توضيكات فو  ، تقریبا همه بنایر ایرا  

نزء بنایر نسل اول هستنا و شایا تنها بنایر شهيا 

رنایي و امام اس  که یر مسير قرار گرفتن یر بنایر 

نسل یوم قرار یاری و یر صورت تبایل شا  به یك 

نرگه بنایر نسل یوم بواهنا هاب منطقه ا  عمپ واری 

بنابراین چو  بنایر نسل اول تنها به واریات و . شا

ورزنا و یر واقع صرفا یك  ميصایرات کا  مبایرت 

مرکز تبایل کا  هستنا، ناگزیر هستيم کماکا  عوامل 

موثر یر سطح بنا  بنایر ایرا  را ميزا  تچليه و 

گرفته و بارگير  کا ها و موقعي  نغرافيایي یر نظر 

 .بنایر ایرا  را بر اساس آ  تقسيم بنا  نمایيم

 سطح بنا  بنایر یر ایرا 

یر نگاه سایه، از بنایر تيار  مهم یر شمال کشور 

مي توا  به بنایر انزلي، نوشهر و اميرآبای و یر ننوب 

کشور به بنایر شهيا رنایي، امام، بوشهر و چابهار 

یر ییگر  نظير ها  ابير بنا ليكن یر سال. اشاره کری

برمشهر، آبایا ، آستارا، ناسك، قشم، کيش، بارگ، 

عسلویه، لنگه و بسيار  از بنایر کوچك ییگر را نيز مي 

 .توا  به ميموعه بنایر فو  اضافه نموی

با نگاهي به ناول تچليه و بارگير  غير نفتي سه 

، مي (8ناول شماره )  9 8سال آبر منتهي به سال 

یر شهيا رنایي، امام، عسلویه و توا  یریاف  که بنا

قشم به ترتيب با ميموع تچليه و بارگير  غيرنفتي 

   ، (یرصا کل  2.  )ميليو  تن  8 8کمي بيش از 

   .9) ميليو  تن  8 ، (یرصا کل 1 . 2)ميليو  تن 

یر ( یرصا کل   . )ميليو  تن   2و ( یرصا از کل

نزییك  مقام اول تا چهارم قراریارنا و چهار بنار فو 

یرصا کل عمليات تچليه و بارگير  غير نفتي   1به 

را برعهاه یاشته   9 8سه سال آبر منتهي به سال 

 .یرصا بویه اس   8انا و سهم سایر بنایر تنها 

 

رتبه بندرنام بنادر949392مجموع

1شهيد رجايي140,286,87840,702,11348,875,91850,708,847
2امام خميني76,177,03024,822,39028,798,29022,556,350
3عسلويه30,257,0479,493,43210,377,00710,386,608
4قشم24,190,4206,864,3338,919,1448,406,943
5بوشهر9,605,8972,924,9023,716,9992,963,996
6اميرآباد9,560,1592,775,7273,420,5963,363,836
7انزلي6,787,0152,145,4772,580,8102,060,728
8کيش5,978,7442,185,7103,647,070145,964
9شهيد باهنر4,882,9851,535,9181,725,0391,622,028
10خرمشهر4,771,7401,297,7551,937,2891,536,696
11لنگه2,567,303850,246858,003859,054
12خارگ2,253,7871,525,159703,75024,878
13نوشهر2,084,512864,175677,244543,093
14چابهار1,749,069600,571804,679343,819
15چارک1,677,857692,728985,1290
16آفتاب1,084,695567,413517,2820
17الوان445,455207,540237,815100
18فريدون کنار444,44799,504272,55372,390
19گناوه397,583108,803153,105135,675
20آبادان343,49799,943133,567109,986
21آستارا293,228118,905174,3230
22تياب232,5139,09023,645199,778
23جاسک204,394142,27725,82436,293
24سيري118,09346,16571,9270
25چوئبده46,51317,11526,6372,761
26اروند کنار26,13511,65913,592884
27نكا78800788
28شهيدحقاني0000
29هرمز0000

جدول شماره 1: مجموع تخليه و بارگيري غير نفتي سه سال آخر 

منتهي به سال 94 بنادر ايران
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ميليو  تن    .9و   .9بنایر بوشهر و امير آبای با 

ها  پنيم و ششم قرار یارنا و بنار انزلي با  یر رتبه

بنایر . يليو  تن یر نایگاه هفتم اس م 1. نزییك به 

ها   ترتيب یر رتبه کيش،شهيا باهنر، برمشهر به

هشتم تا یازیهم قرار یارنا و سایر بنایر نيز با تنا ها  

سال یر رتبه   ميليو  تن تا صفر تن یر طي   زیر 

 .ها  بعا  نا  گرفته انا

با نگاهي به ناول تچليه و بارگير  نفتي سه سال  

، پر واضح ( 2ناول شماره )  9 8هي به سال آبر منت

اس  که بنایر بارگ ، شهيا رنایي، عسلویه و امام به 

ترتيب با ميموع تچليه و بارگير  نفتي کمي بيش از 

ميليو  تن  2 ، (یرصا کل 8 .9 )ميليو  تن    8

یرصا از  81.29)ميليو  تن    ، (  یرصا کل  28.8)

یر مقام اول ( ا کلیرص 1 . 8)ميليو  تن  8 و ( کل

 92تا چهارم قراریارنا و چهار بنار فو  نزییك به 

یرصا کل عمليات تچليه و بارگير  نفتي سه سال آبر 

را برعهاه یاشته انا و سهم   9 8منتهي به سال 

پایانه ها  نفتي و . یرصا بویه اس  1سایر بنایر تنها 

ن، ميليو  ت  . ميليو  تن، سير  با  88بنایر  وا  با 

ميليو  تن ،  1. ميليو  تن، چابهار با   . بوشهر با 

هزار تن   2 ميليو  تن و کيش با  8.2شهيا باهنر با 

یر رتبه ها  پنيم تا یهم قرار یارنا و سایر بنایر نيز 

  با تنا ها  زیر پانصا هزار تن تا صفر تن یر طي 

 .سال یر رتبه ها  بعا  نا  گرفته انا

 

به ناول تچليه و بارگير  نفتي  یر نهای  با نگاهي

ناول )  9 8و غير نفتي سه سال آبر منتهي به سال 

،  پر واضح اس  که بنایر شهيا رنایي، ( شماره 

بارگ، امام و عسلویه به ترتيب با ميموع تچليه و 

ميليو  تن  282بارگير  نفتي و غير نفتي کمي بيش از 

ا یرص  28.8)ميليو  تن    8، (یرصا کل  8.9 )

  9و ( یرصا از کل 2 .81) ميليو  تن   82، ( کل

یر مقام اول تا چهارم ( یرصا کل 88. 8)ميليو  تن 

یرصا کل   1قراریارنا و چهار بنار فو  نزییك به 

عمليات تچليه و بارگير  نفتي و غير نفتي سه سال آبر 

را برعهاه یاشته انا و سهم   9 8منتهي به سال 

رتبه بنادرنام بنادر949392مجموع

1خارگ143,110,53967,960,43668,991,3496,158,754
2شهيد رجايي72,501,88124,125,23523,718,87824,657,768
3عسلويه66,090,54721,997,90129,008,29815,084,348
4امام خميني49,813,49018,010,21416,380,68315,422,593
5الوان10,392,3035,452,0744,940,2290
6سيري6,703,1663,146,8693,556,2970
7بوشهر5,337,8821,500,0511,778,9672,058,864
8چابهار3,814,0591,256,5461,333,6611,223,852
9شهيد باهنر1,245,237488,438372,357384,442
10کيش623,446286,797322,14514,504
11انزلي476,704216,073103,366157,265
12قشم407,280112,410154,396140,474
13نكا374,719128,477139,039107,203
14اميرآباد226,268104,19568,41153,662
15نوشهر141,52318,87966,79555,849
16فريدون کنار115,51539,37047,60428,541
17لنگه8,3376,1262,054157
18خرمشهر4,9754,67625742
19آبادان61638653177
20چارک57905790
21گناوه200020
22آستارا131300
23شهيدحقاني0000
24جاسک0000
25آفتاب0000
26چوئبده0000
27اروند کنار0000
28تياب0000
29هرمز0000
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بنایر قشم با . ا بویه اس یرص  8سایر بنایر تنها 

 88ميليو  تن،  وا  با   8ميليو  تن، بوشهر با   . 2

  . ميليو  تن، انزلي  با  9.1ميليو  تن، اميرآبای با 

ها  پنيم  هزار تن یر رتبه 1. ميليو  تن و سير  با 

  . تا یهم قرار یارنا و سایر بنایر نيز با تنا ها  

ها   ال یر رتبهس  ميليو  تن تا صفر تن یر طي 

 .بعا  نا  گرفته انا

 

 

 

البته هکر این نكته  زم اس  که آمار استچراج 

شاه از سامانه آمار عمليات سازما  بنایر و 

بنار فو  الذکر بویه اس   29شامل ( 2)یریانوری 

ليكن بنایر کوچك ییگر  نيز ونوی یارنا که البته آمار 

نمله بنایر  از. ها چناا  قابل مپحظه نمي باشا آ 

توا  یر استا  بوشهر به بنایر ییلم،  کوچك ییگر مي

ییر، کنگا ، یلوار، بوالچير، یر استا  گيپ  به بنایر 

چمچاله، کياشهر، یر استا  هرمزگا  به بنایر معلم، 

بمير و بسيار  از بنایر کوچك ییگر یر سایر 

 .ها  ننوبي و شمالي را نام بری استا 

 نتييه گير 

یليل عام یسترسي به  شمال کشور به یر بنایر

ها  آزای، ميموع کل تچليه و بارگير  یر تمام بنایر  آب

حاشيه یریا  بزر تقریبا ثاب  اس  و بنایر یر واقع یر 

رقاب  با یكایگر نه  کسب سهم بيشتر از این بازار 

ها را نمي توا  یر  بنابراین هيچ کاام از آ . هستنا

ليكن یر بنایر ننوب . کری بنا  سطح بين المللي طبقه

یليل ونوی  کشور، با یر نظر گرفتن آمارها  مذکور، به

ها  یسترسي مناسب نظير  ها   زم و راه زیرساب 

همراه  توا  بنایر شهيا رنایي و امام را به راه آهن مي

یليل یاشتن  به( بنار بوشهر)بنایر بارگ و عسلویه 

یر . رار یایموقعي  استرتژیك، یر سطح بين االمللي ق

یسته یوم بنار بوشهر عپوه بر یرنظر گرفتن آمار 

ها  توسعه ا  نظير  یليل یاشتن طرح مذکور به

. انااز  نزیره نگين چشم انااز روشني را یاری راه

ا  و  ها  توسعه همچنين بنار اميرآبای با تونه به طرح

یاشتن راه یسترسي آسا  و نسب  تچليه به بارگير  

و بنار چابهار نيز ( صایراتي-واریاتيبنار )مطلوب 

یليل موقعي   رغم یاشتن آمار نامطلوب به علي

رتبه بندرنام بندر949392مجموع

1شهيد رجايي212,788,76064,827,34872,594,79675,366,615
2خارگ145,364,32669,485,59569,695,0996,183,632
3امام خميني125,990,52042,832,60445,178,97337,978,943
4عسلويه96,347,59431,491,33239,385,30525,470,956
5قشم24,597,7006,976,7439,073,5408,547,417
6بوشهر14,943,7794,424,9535,495,9665,022,860
7الوان10,837,7585,659,6145,178,044100
8اميرآباد9,786,4272,879,9223,489,0073,417,498
9انزلي7,263,7192,361,5502,684,1762,217,993
10سيري6,821,2593,193,0343,628,2240
11کيش6,602,1902,472,5073,969,215160,468
12شهيد باهنر6,128,2222,024,3562,097,3962,006,470
13چابهار5,563,1281,857,1172,138,3401,567,671
14خرمشهر4,776,7151,302,4311,937,5461,536,738
15لنگه2,575,640856,372860,057859,211
16نوشهر2,226,034883,054744,038598,941
17چارک1,678,436692,728985,7080
18آفتاب1,084,695567,413517,2820
19فريدون کنار559,962138,874320,157100,931
20گناوه397,603108,803153,105135,695
21نكا375,507128,477139,039107,991
22آبادان344,113100,329133,620110,163
23آستارا293,241118,918174,3230
24تياب232,5139,09023,645199,778
25جاسک204,394142,27725,82436,293
26چوئبده46,51317,11526,6372,761
27اروند کنار26,13511,65913,592884

28شهيدحقاني0000
29هرمز0000
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ویژه راه  ها و به شرط توسعه زیرساب  نغرافيایي و به

یسترسي، مي تواننا یر سطح ملي یرنه یك قرار 

بنایر قشم، کيش،  وا ، سير ، لنگه و شهيا . گيرنا

وی بنار شهيا یليل ون باهنر از بنایر استا  هرمزگا  به

ها بهتر اس  که یر سطح ملي  رنایي یر مياورت آ 

گذار  و ایيای چناین  یرنه یو قرار گيرنا زیرا سرمایه

یك از  بنار بزرگ یر مياورت یكایگر به صپح هيچ

بنار انزلي به یليل یاشتن نسب  تچليه به . بنایر نيس 

که به یك بنار واریاتي تبایل  بارگير  با ، ضمن این

اه اس  یر آیناه نه چناا  یور یر مياورت بنار یر ش

حال ساب  کاسپين قرار بواها گرف  که انتظار 

روی یر بهترین حال  ميزا  تچليه و بارگير  فعلي  مي

بين یو بنار تقسيم شوی و بنابراین به همراه بنایر 

ها را مي توا  یر سطح ملي  نوشهر و برمشهر ، آ 

سایر بنایر را هم یر ریه یرنه یو طبقه بنا  نموی و 

بنا  فو  یر نه   استاني نا  یای و به تناسب سطح

 .ها گام بریاش  توسعه آ 

 

نمویار یایره ا  ميموع تچليه و بارگير  نفتي و 

  9 8غير نفتي سه سال آبر منتهي به سال 

با تونه به مواری هکر شاه، بایهي اس  که بربي 

ا  منطقه، توسعه ه از بنایر ایرا  با تونه به ظرفي 

یافته انا و گذاشتن وق  و سرمایه بيشتر نه  توسعه 

ها و یا ایيای بنایر ییگر یر مياورت  یای  بيشتر آ 

ها  ملي نيس  و  ها، چيز  نز اتپف وق  و سرمایه آ 

از طرف ییگر بربي از بنایر ییگر نظير بنار شهيا 

رنایي به منظور باقي مانا  یر صكنه بين المللي و 

قاب  با رقبا  سرسچ  بوی نظير بنار نبل علي ر

. باشنا نيازمنا سرمایه گذار  و توسعه بيشتر مي

ریز  استراتژیك  بنابراین ضرور  اس  با یك برنامه

مناسب یر نه  ارتقا و توسعه بنایر بر اساس ظرفي  

ها اقاام کری و از توسعه ناهمگو  بنایر اکياا  آ 

رین هزینه بيشترین بوییار  نموی تا بتوا  با کمت

 . بازیهي را کسب کری

  :منابع 

1. http://vista.ir/article/337180 
2.  http://amar.pmo.ir/default.aspx 
3. http://www.pmo.ir/fa/statistics/loadin

gdischarge 

 ؛رحما  منفری،؛ اکبر علي نپلي،؛سعيا روحاني، - 

: تيارت الكترونيكي یر بنایر ،(98 8. )مرتضي معلق،

،انتشارات اسرار مفاهيم، کاربریها و نمونه ها  انرایي

 .یانش، تهرا 

  

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/179-6351186-9568146?search-alias=books&author=%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/179-6351186-9568146?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/179-6351186-9568146?search-alias=books&author=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/179-6351186-9568146?search-alias=books&author=%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82&select-author=author-exact
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 8سيامك یگانه مكپتي: نگارناه -  2تكليل 

 مقامه

یكي از کانو  ها  اصلي فرص  آفرین برا  

کشور که یر اصل یروازه تيارت و توسعه اقتصای  نيز 

بنایر کشورما   .بشمار مي رونا، بنایر هستنا

بچصوص بنایر ننوبي ایرا ، کانو  اصلي تيارت با 

یر  نها  هستنا که طي سالها  ابير نقش فزایناه ا 

این نقش آفریني بنایر یر  .اقتصای ملي کسب کریه انا

اقتصای کشورها نه فقط یر ایرا  که یر بسيار  از 

کشورها  نها  از نمله کشورها  پيراموني بليج 

فارس و یریا  عما  نيز یره شاه و هر کاام از این 

کشورها همگام با توسعه یر زمينه ها  مچتلف از توليا 

عه حمل و نقل تا بهره بریار  از انر   گرفته و توس

ميایین نفتي و توسعه زیرساب  ها  گریشگر ، گام 

یر توسعه بنایر بویش نيز نهایه انا تا سهم بوی را از 

سرمایه گذار  کشورها یر  .این حوزه نيز افزایش یهنا

عرصه ها  بنار  و یریایي عماتا با یو هاف اصلي 

ابتاا این که این عرصه سرشار از . صورت مي گيری

فرص  ها  بزرگ توسعه منا  و تاثيرگذار یر سایر 

حوزه ها  زیریستي و مكمل نظير حمل و نقل و صنع ، 

م اس  و ازسو  ییگر یرآما با یي توا…پتروشيمي و 

با اشتغال و کارآفریني پایاار برا  کشورها به ارمغا  

اناازه آ  قابل  مي آوری که تقریبا یر هيچ حوزه ا  به

از سو  ییگر بنایر کشورها پيشاني  .اتكا نيس 

اقتصای  و تيار  آنها نيز بشمار مي رونا و به همين 

یليل اس  که عماه شهرها  بزرگ نها  یر کنار 

یریاها بنا شاه انا تا تصویر  شایسته از حرک  

عمومي مل  ها برا  بسط و گسترش ارتباط با نها  

                                                           
 كارشناس مسئول اداره حسابداري بندر چابهار  0

في  یریاها باشنا تا هم سرع  و بهره منا  از ظر

توسعه بویش را افزایش یهنا و هم فرص  صاور 

 .تولياات بوی را با هزینه ها  کمتر فراهم کننا

بنابر آمارها  مونوی سهم اقتصای بنار  و 

ميلياری ی ر یر منطقه    به مرز   288یریایي یر سال 

بليج فارس و یریا  عما  بالغ مي شوی که این ميزا  

از یرآماهایي اس  که هر کاام از کشورها مي  ناا 

تواننا یر حوزه ترانشيب و ترانزی  کا ها از طریق و 

این ميزا  به اناازه  .یا به وسيله بنایر بوی انيام یهنا

ا  برا  کشورها وسوسه انگيز اس  که سرمایه 

گذار  ها یر حوزه بنایر نه تنها یر افزایش یرآما ملي 

  بلكه اشتغال، آبایاني، توسعه و این کشورها موثر اس

رفاه و بربوریار  مریم را به ینبال بواها یاش  و 

تراز امني  اقتصای  و سياسي کشورها را متناسب با 

افزایش توانمنا  ها  بنار  ویریایي آنها ارتقا مي 

نگاهي به وضعي  مونوی کشورها  حاشيه بليج  .یها

  یر کسب فارس یر بهره منا  از بنایر و سواحل شا

سهم از تيارت منطقه ا  یر حوزه بنار و یریا نشا  

گر ميموعه آمارهایي اس  که لزوم نای  هر چه 

بيشتر ما را برا  نلوگير  از عقب ماناگي یر این 

هم اکنو  شاها بي سابقه ترین  .عرصه طلب مي کنا

حيم سرمایه گذار  ها  کشورها یرحوزه بنایرشا  

مارات متكاه عربي با هستيم به نكو  که کشور ا

تمرکز بر بنایر نبل علي، ابوظبي و راس الچيمه یر 

ميليو   8 آستانه رسيا  به ظرفي  سا نه بيش از 

عرا  با توسعه سرمایه گذار  . تي ا  یو کانتينر اس 

ميليو  تي   ها یر نزیره فاو و ام القصر به ینبال سهم 

 .ي کناا  یو کانتينر  یر منطقه بليج فارس را طلب م

عما  نيز واری مراحل انرایي توسعه بنایر بویش به 
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ميليو  تي ا  یو کانتينر اس  و   ظرفي  ساليانه 

 .منابع مالي آ  را نيز به طور کامل تامين کریه اس 

عربستا  و قطر نيز هر کاام سهمي به همين نسب  را 

همه اینها یر . یر حوزه تيارت منطقه ا  ینبال مي کننا

که بنایر هيچ کاام از این کشورها از مزی  حالي اس  

ها  نغرافيایي و اقليمي به ماننا ایرا  بربوریار 

ميزا  پ  کرانه بنار شهيا رنایي به اناازه  .نيستنا

ولي متاسفانه . کل وسع  بربي از این کشورها اس 

وسع   سهم ما یر حال حاضر از این بچش یر حا

يا  به نایگاه بنایر ما نبویه ولي یر تپش برا  رس

موری نظر از طریق سياستها  یسته بنا  و توسعه و 

 (8.)تمرکز بر بنایر بایا باشيم

 بنا  بنایرسطح

ا  بواها بوی که کشورها سطح بنا  بنایر مقوله

برا  انرایي شا  آ  مواری و مباني بسيار  را یر نظر 

بگيری، از تفكيك نوع کا ها تا موقعي  نغرافيایي، 

 ....ي، فواصل تا بازارها  هاف و استراتژیك

کا ها به  سطح بنا  بنایر،یر : هاتفكيك کا 

چهار یسته کلي کانتينر ، فله بشك، کا ها  عمومي 

و فله مایع تقسيم مي شونا که سهم کا ها  کانتينر  

با تونه به رونا نهاني و سهم سایر کا ها با تونه به 

با تونه به اینكه کانتينر  . رونا ملي، تعيين شاه انا

شا  یك پایاه نهاني اس  و بنایر ایرا  ناگزیر 

تك  تأثير آ  قرار بواهنا گرف ، لذا سناریو  

یرصا کا   کانتينر   1 سهم )متوسط سهم نهاني 

به عنوا  سناریو  برتر انتچاب شاه (  9 8یر سال 

اما سهم کا   غير کانتينر  بيش از آنكه تابع . اس 

ط نهاني باشا، تابع شرایط ملي و بازار یابلي شرای

، از طرفي بنایر  که یارا  مزایایي برا  انيام اس 

صكيح و به موقع فرایناها  کا ها  باص بویه 

با تونه به نوع شرایط ...( کانتينر ، فله، ميوه ، نفتي و )

و نزییكي به بازارها  هاف از یك طرف و توانمنایها ، 

بنار  از سو  ییگر یر انتچاب  تيهيزات و امكانات

شابصها  سطح بنا  بنایر بایا موری اهمي  و تونه 

 .قرار یاشته باشا

بنایر کشور و یر  سطح بنا یر : ظام چنا قطبين

راستا  ارایه برنامه ها  راهبری  گسترش سابتار 

فضایي بنایر و طراحي سيستم بنار  مناسب، شاب  

قعي  سو  ها  مچتلفي ماننا شرایط ساحلي، مو

الييشي و مصالح سياسي منطقه ا ، قابلي  ها  

انتماعي، اقتصای  و نمعيتي، یسترسي به راه ها  

یابلي، وضعي  تأسيسات و تيهيزات بنار ، موقعي  

مسيرها و بنایر، ونوی تأسيسات پسكرانه ا  و با بره 

اقتصای  بوی  یستيابي به اهااف، یر نه  نيل به 

سناریوها  . شویقرار گرفته  موری تونهبایا اهااف 

سهم گذشته یا استمرار و گسترش یكنواب  بنایر 

مونوی، نظام تك قطبي یا ایيای و گسترش یك بنار 

اصلي متمرکز با عملكری با  و نظام چنا قطبي یا ایيای 

بایا چنا بنار قطب یر حاشيه سواحل شمال و ننوب، 

 (2.)شویموری بررسي قرار گرفته 

 ها  موثر یر سطح بنا  بنایرشاب  و مولفه

یر سطح بنا  بنایر ميزا  ارتباط حمل و نقلي و 

صایرات و واریات کا  با ینيا و همچنين ميزا  

هماهنگي با کل شبكه حمل و نقلي ینيا حایز اهمي  

همچنين ونوی شابصهایي حائز اهمي  بواها . اس 

بوی که نویسناه با تونه به تكقيقات و مطالب موری 
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شاه یر نه  این تكقيق مواری هیل را موری  بررسي

 :اشاره قرار یایه اس 

زما  سپر  شاه یر بنار و )شاب  زما  انتظار .8

 (زما  سروی  یهي

 شاب  ميزا  بكارگير  تيهيزات .2

 شاب  ضریب اشغال اسكله . 

 شاب  ماناگار  کا  . 

 شاب  ایمني  . 

 شاب  رسياگي به شكایات و توافقات . 

 مناسبشاب  ارتباطات پسكرانه ا   . 

شاب  موقعي  نغرافيایي، نزییكي به  .1

به لكاظ زماني و )مسيرها  کشتيراني فار 

 (مكاني

شاب  آبچور اسكله ها نه  پذیرش کشتي  .9

 ها  بزرگ و فضا  مناسب

ميزا  هماهنگي، پاسچگویي و هم سویي  .88

 فعاليتها  آنها با نياز هینفعا  بنار  

هر چه این شاب  با تر باشا نایگاه بين  

این شاب  ميتوانا . لي بنار پررنگ تر بواها بویالمل

 :تك  تاثير فاکتورها  هیل باشا

 تعاای کشتي ها  موری پذیرش هر بنار -

 کل ظرفي  کشتي ها  قابل پذیرش -

 حااکثر اناازه کشتي ها  قابل پذیرش -

ویسها  ارائه شاه همزما  به تعاای سر -

 ها کشتي

 تعاای شرکتها  کشتيراني مستقر یر بنایر -

تن زیرساب  و روسابتها  مناسب، شامل یاش -

اتصا ت حمل و نقل چنا ونهي و تيهيزات 

 مناسب تچليه و بارگير

ونوی  -تعاای راهها  ارتباطي و متصل به بنایر -

 زیرسابتها  ریلي ، نایه ا  ، هوایي

ظرفي  مناسب و شهرت یر بهره ور  و کارایي  -

 مستمر تچليه و بارگير 

 پویا و انگيزشيیاشتن تعرفه ها  رقابتي،  -

 ميزا  نزییكي به بازارها  هاف -

 ميزا  ارتباط کشتيراني ها   ینر با بنایر -

 ميزا  تمرکز بازار کانتينر  نزییك به بنایر -

 ميزا  امكانات و مزایایي رقابتي -

ميزا  عمق طبيعي مونوی یر بنایر و کانال  -

 یسترسي

ميزا  زما  بازرسي ها  گمرکي و مرز  یر  -

 بنایر

 یر بنایر ITونوی زیرسابتها   -

بنایر موری تونه یر سطح بنا  از طریق برنامه  -

 ریز  استراتژیك

ا  از بنایر برا  اینكه بتوانيم به سطح بنا  نامع

ها  مطرح شاه برسيم با تونه به شابصها و مولفه

تعاای  از بنایر که از نظر نویسناه قابل تونه بویه 

 .موری بررسي قرار گرفته اس 

 نایر ننوبيب

بنار یر  :منطقه ویژه اقتصای  بنار شهيا رنایي

کيلومتر    2یك نگاه ميتمع بنار  شهيارنایي یر 

غرب بنارعباس یر شمال نزیره قشم و تنگه هرمز 

واقع شاه اس  و بایاشتن روابط یریایي و مبایله کا  
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بنار معروف بين المللي تقریبا نيمي از تيارت  18با 

بنار شهيا رنایي با یر ابتيار . عهاه یاریایرا  را بر 

یاشتن بزرگترین و پيشرفته ترین ترمينال کانتينر  

ور ميتوانا نایگاه ویژه ا  از نظر سطح بنا  بين کش

بنایر به بوی ابتصاص یها به این صورت که از نظر 

نوع کا  و قابليتها  ویژه این بنار یر بصوص کا ها  

ایر ننوبي، قابل سطح بنا  کانتينر  نسب  به ییگر بن

به عنوا  بزرگترین و با اهمي  ترین بنار کانتينر  

همچنين حيم قابل  .ننوب کشور را بواها یاش 

قبولي از عمليات نابيایي کا ها  عمومي مچصوصا 

، ( غله و سنگ آهن ) مكصو ت فو ی  ، فله بشك 

و فرآوریه ها  نف  بام ( روغنها  بوراکي ) فله مایع 

یر بنار شهيا رنایي طرح . این بنار انيام مي گيرییر

توسعه و تكميل حوضچه ها  یوم و سوم شامل 

احااث اسكله ها  نایا و با ظرفي  پهلویهي 

 888  8متر و تا ظرفي    8شناورها  با آبچور 

DWT  توسعه باراناازها و احااث انبار ، تاسيسات ،

وری نياز، زیربنایي و تامين تيهيزات یریایي وبنار  م

ساب  شهر ليستيكي یر . یر یس  انرا مي باشا

 Zone ) نوار بنار و تبایل بنار به منطقه آزای تيار 

Free )  باشامي این بناربرنامه ها  ییگر از.( () ) 

از نمله مزایا  قابل تونه این بنار یر نه  

 :متمایز شا  نسب  به ییگر بنایر 

 اقتصای  بربوریار  از امتيازات منطقه ویژه -

SEZ 
موقعي  ممتاز نغرافيایي ، مطمئن ترین ،  -

مناسب ترین و کوتاه ترین پل ارتباطي با 

 آسيا  ميانه 

کيلومتر بط ریل یر بنار متصل به  8 ونوی  -

 شبكه بين المللي راه آهن

ونوی ترمينال ها  ابتصاصي ، کانتينر  ،  -

 عمومي ، فرآوریه ها  نفتي و موای معاني

سير کریاور ترانزیتي یر مقرار یاشتن  -

 INSTC المللي بين

ر  يبا ترین ظرفي  پذیرش و تچليه و بارگ -

 ( )کانتينر نسب  به ییگر بنایر ننوبي

با تونه به ویژگي ها و قابليتها  این بنار از نظر 

سطح بنا  بين بنایر ننوبي، این بنار قابلي  تبایل 

 .شا  به هاب کانتينر  کشور را یاری

منطقه : اقتصای  بنار امام بمينيمنطقه ویژه 

   888با وسع  ( ره)ویژه اقتصای  بنار امام بميني

هكتار یر شمال غربي بليج فارس و یرانتها  آبراه 

متر، 28این آبراه بامتوسط عمق. بور موسي قراریاری

مایل یریایي بستر  آرام و  2 متر وطول 8 2عرض

  مطمئن برا  تریی انواع کشتيها  اقيانوس پيما

تيار  و نفتكش را از مسير بليج فارس،تنگه 

هرمز،یریا  عما  و اقيانوس هنا به اقصي نقاط نها  

با تونه به مزایا  منكصر به فری . فراهم نمویه اس 

یرصااز مراکز مهم 8 این بنار از نمله، نزییكي به 

صنعتي و نمعيتي کشور، هميوار  با منطقه ویژه 

زییكي به منطقه اقتصای  پتروشيمي بنارامام، ن

آزایتيار  ارونا، قرارگرفتن یر مسير کریاور بينالمللي 

وکریاور  NOSTRAC)) ننوب -حمل و نقل شمال 

 یر قرارگرفتن ، غرب –المللي حمل و نقل شر  بين

 کا  از حمل زميني مسير ترین مطمئن و کوتاهترین

کشورها  عرا ،ترکيه،حوزه قفقاز و آسيا  ميانه به 
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ننوب شر  آسيا، این بنار را به یكي از کشورها  

مهمترین مراکز تيار  ایرا  و منطقه تبایل کریه 

با ( ره)منطقه ویژه اقتصای  بنار امام بميني. اس 

گير  از نيرو  انساني متچص  و پيشرفته ترین بهره

تيهيزات ویژه بنار  و ساماناهي آ  یر قالب ناوگا  

ائه بامات به تيهيزات بشكي و یریایي،توانایي ار

کانتينر ،غپت، فله ،کيسه ا ، )انواع کا ها 

متفرقه،مواینفتي، روغن مایع، موایمعاني و سابتماني، 

 ( . )را یاری...( پویرها  صنعتي و

از نمله مزایا  قابل تونه این بنار یر نه  

 :متمایز شا  نسب  به ییگر بنایر ننوبي

نزییكترین بنار ننوبي به مراکز صنعتي کشور  -

از نمله صنایع نف ، گاز، پتروشيمي، فو ی و 

موقعي  ممتاز  معای  یر نيمه غربي کشور 

نغرافيایي ، مطمئن ترین ، مناسب ترین و 

کوتاهترین پل ارتباطي با کشورها  حوزه 

 قفقاز، عرا  ترکيه و اروپا  شرقي 

ارت بارني به نقش مؤثر یر اقتصای ملي و تي -

 عنوا  یومين بنار مهم کشور 

بربوریار  از تسهيپت ومعافيتها  منطقه  -

 ( )ویژه اقتصای 

با تونه به ویژگي ها و قابليتها  این بنار از نظر 

سطح بنا  بين بنایر ننوبي، این بنار قابلي  تبایل 

 .شا  به هاب غپت کشور را یاری

استراتژیك نایگاه و شابصه مهم  :بنار چابهار

هر بنار  را بطوط کشتيراني ها  بزرگ بين المللي 

کنا و بنار چابهار بایا با ارتباط و نذب مشچ  مي

این بطوط فعالي  و نایگاه استراتژیك بوی را باس  

بنار چابهار ایمن ترین و با صرفه ترین مسير . آوری

آسيا  ميانه  CIS ترانزی  برا  کشورها  افغانستا  و

نقل و  از آنيایيكه امروزه بنایر یك شبكه حمل و .اس 

ترانزیتي را به نوی مي آورنا، بوشبچتانه یول  ایرا  

به اهمي  این موضوع پي بریه اس ، اما بایا این چنا 

مانظر قرار یهيم که نایگاه و شابصه مهم   نكته را

استراتژیك هر بنار  را بطوط کشتيراني ها  بزرگ 

نا و بنار چابهار بایا با ارتباط بين المللي مشچ  ميك

ین بطوط فعالي  و نایگاه استراتژیك بوی را ونذب ا

 از نمله شابصها  سطح بنا  بنایر،. باس  آوری

ارتباط با بطوط کشتيراني بزرگ ینيا اس  که این 

چابهار صا  نمي کنا زیرا هيچ بط  بنارامریر موری 

ته ییگر كن. کنابزرگ کشتيراني یر این مسير تریی نمي

بنار چابهار اگر باپيشفرض فعاليتها  اقتصای   اینكه

منطقه آزای بچواها فعالي  یاشته باشا توليااتي یر 

نطقه ونوی نااری و نكته سوم اگر یر آیناه بنار این م

چابهار بچواهنا یر زمينه ترانزی  فعالي  کننا، فعالي  

 یربا احتمال پيش رفتن ( گوایر پاکستا )بنایر مياور 

از طرفي . بایا ما نظر قرار گرفته شویراستا  رقابتي 

با تيه به موقعي  استراتژیك و باص بنار چابهار 

-نسب  به ییگر بنایر ایرا ، از طریق راهها  هیل مي

توا  نسب  به برنسته کری  نقش آ  و ایيای قالب 

بنار  بزرگ و قابل طرح یر منطقه اقاام موثر  انيام 

 ( : )یای

هنگي منسيم بين بنار و منطقه آزای ایيای هما .8

تا وقتي سرمایه گذار  واری منطقه ميشوی 

 .بتوانا منافع یوطرف را برآوریه کنا
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گام بریاشتن به سم  ایيای پارکها  صنعتي  .2

کشورها  منطقه با تونه به پتانسيل منطقه آزای 

 (هماننا چين و هنگ کنگ)

استفایه از تيربيات منطقه آزای  ییگر کشورها  . 

 ه طور مثال تيربه کشور چين یر کانال سوئزب

 نه  یر بنار این تونه قابل مزایا  نمله از

 :بنایر ییگر به نسب  شا  متمایز

 صنعتي چابهار  -هم نوار  با منطقه آزای تيار  -

نزییك ترین بنار کشور به مسيرها  اصلي  -

 تيارت نهاني به ویزه مسير شر  به غرب 

بربوریار  از موقعي  نغرافيایي حساس و  -

  89مناسب یر مابل اقيانوس هنا 

با پس  پاناماک  توانایي پذیرش کشتي ها   -

ها  نایا از طریق طرح نامع ظرفيتایيای 

 ( )توسعه بنار شهيا بهشتي

 بنایر شمالي

پيگير  ایيای منطقه آزای تيار  یر : بنار اميرآبای

مسائلي بواها بوی که یر از مهمترین  بنار اميرآبای

. انتچاب نایگاه این بنار نقش موثر  بواها یاش 

این بنار، چنانچه به چنين موقعيتي یس  یابا یر کنار 

ییگر مزی  ها  آ  از نمله تنها بنار نسل سوم و 

یارا  حمل و نقل ترکيبي اس  که مي توانا یر آیناه 

ص عنوا  مهمترین بنار شمالي کشور را به بوی ابتصا

بنار اميرآبای با یارا بوی  شبكه راه آهن سراسر  . یها

یر مسير کریاورها  بين المللي شمال ر ننوب و 

یارا  اراضي وسيع پشتيباني نه  سرمایه گذار  با 

اولوی  احااث اسكله نفتي، بطوط لوله نف  و موای 

نفتي، مچاز  هبيره ساز  موای نفتي و روغن بوراکي 

عالي  ها  صایراتي موای و و احااث سيلو  غپت ف

این بنار . اسكله ها  معاني و صنایع تبایلي اس 

پس  اسكله شامل یك اسلكه غپت، یك  9یارا  

  اسلكه رورو و هف  اسكله چنا منظوره با ظرفي  اسمي

هزار تن، پایلوت هبایر   8ميليو  تن و با ظرفي    . 

ر نفتي و همچنين پایلوت هبایر غپت بنایر شمال کشو

موقعي  . برا  فعا   بنار  شنابته شاه اس 

ها  پيش بيني شاه،  مناسب بنار اميرآبای، تعاای اسكله

اتصال به شبكه سراسر  راه آهن، احااث پا یشگاه 

ها  مهم  ها  پشتيباني از مزی  نف  و وسع  مكوطه

این منطقه اس  که باعو شاه بنار اميرآبای به عنوا  

مهمترین بنایر شمال کشور و منطقه ویژه به یكي از 

بنار  استراتژیك نه  انيام مبای ت کا  ميا  

ایرا  و کشورها  حاشيه یریا  بزر تبایل 

 ( () .)شوی

از نمله مزایا  قابل تونه این بنار یر نه  

 :متمایز شا  نسب  به ییگر بنایر شمالي

( ره)اتصال به بنایرشهيارنایي و امام بميني  -

 از طریق شبكه ریلى 

 پس  اسكله یر فاز نهایي    احااث  -

 موای نفتى و کا ى تيارىبا   ترانزی   -

 نسب  به ییگر بنایر شمالي

ابتصاص اراضى وسيع نه  ایيای صنایع  -

 واسطه و پا یش نف  و پتروشيمى

یسترسى آسا  از طریق شبكه هاى ارتباطي  -

هوایي زمينى و یریایي با سایر نقاط کشور و 

کشورهاى آسياى ميانه، روسيه، باورميانه و 
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کيلومترى  8 فرویگاه سارى یر )باور یور 

 ( ()بنار قرار یاری

بنار انزلي به عنوا  بزرگترین بنار  :بنار انزلي

بویه که با  پس  اسكله فعال 88یارا  شمالي کشور، 

ها  تيار  و نفتي تا پایا  طرح با طرح احااث اسكله

ریز  ها  و براساس برنامهبرنامه ششم توسعه 

صورت گرفته از سو  سازما  بنایر و یریانوری  تعاای 

پس  افزایش بواها   2ها  بنار انزلي به اسكله

بریار  از آنها توا  عملياتي بنار انزلي یاف  که با بهره

ونوی طرحهي  یرصا افزایش بواها یاف   2 حااقل

توسعه ا  برا  این بنار با تونه به قام  آ  ميتوانا 

نایگاه قابل تونهي را یر بين بنایر حاشيه ا  بوی 

همچنين این بنار مشمول قوانين و . یاشته باشا

صنعتي بویه و شرایط  –مقررات مناطق آزای تيار  

ابلي و بارني مناسبي را برا  نذب سرمایه گذار  ی

زیرسابتها  مناسب، ونوی انبارها  . فراهم مي نمایا

چنا منظوره و ترمينال متنوع و بربوریار  از مار  

ترین تيهيزات تچليه و بارگير ، امكا  ارائه بامات 

متنوعي را به مشتریا  فراهم کریه اس  و همچنين 

بهره منا  از سيستم ترافيكي یریایي، بنار انزلي را از 

ر بنایر همسایه یر حوزه یریا  بزر متمایز سابته سای

آبای با تونه به اس ، ولي از طرفي ییگر بنار امير

ها  ها و طرحوسع ، نوا  بوی ، ونوی تعرفه

تشویقي صاحبا  موری تونه بویه که با تونه به رونا 

-روبه رشا این بنار یر سطح بنا  بنایر شمالي مي

 ( () .)ویتوانا یر اولوی  قرار گرفته ش

از نمله مزایا  قابل تونه این بنار یر نه  

 :متمایز شا  نسب  به ییگر بنایر شمالي

زرگترین بنار حاشيه یریا  بزر و ميهز به ب -

 امكانات مار  تچليه و بارگير  

یارا  رتبه سوم بين بنایر کشور بعا از امام  -

 بميني و بنار شهيا رنایي 

یر روسيه  نزییكي با بنار آسترابا  و  گا  -

،کراسنویسك یر ترکمنستا ، اکتائو یر 

 قزاقستا  و باکو یر آهربایيا 

واقع شا  بنار یر مكاویه منطقه آزای، و  -

فراهم نموی  تسهيپت و امكانات ویژه برا  

 ( )گذارا  صاحبا  کا ، تيار و سرمایه

 

 نتييه گير 

سازما  ها  بين المللي همچو  بانك نهاني 

به طور . پریازنابنا  ميفاکتورها به ریهبراساس تمام 

نمونه وقتي آنها قصا بررسي شرایط بنار باصي را 

برا  . کننایارنا تنها به شرایط عمومي بنار تونه نمي

گيرنا که نهای  ماننا گمره یرآ  مثال آنها یرنظر مي

بربوری سازما  ها   یها؟بنار چگونه بامات ارائه مي

ها  اس ؟ بانكبنار چگونهامنيتي و پليسي یر آ  

 منطقه بنار  مورینظر چه باماتي یارنا؟
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بنابراین آنچه یرموری بنایر ایرا  ارائه شاه تنها 

به شرایط نار  بنار مربوط نيس  و تمامي این مولفه

یر همين . گيریها برا  امتيازیهي موری تونه قرار مي

شرایط مشچ  اس  که ما به عنوا  سازما  بنایر و 

ها  بوی رسياگي انوری  تنها به حوزه مسولي یری

به هرحال گمره و سایر ایارات هم یر بنایر . کنيممي

کننا که شيوه و رفتارها  آنها یرحوزه کشور فعالي  مي

بنار شهيا رنایي و . ها  سازما  بنایرنيس فعالي 

بنار امام به طور قطع یر یسته مهمترین بنایر بين 

تنها رقيب این بنایر یر منطقه بنار . المللي قرار یارنا

علي یرامارات اس  که این بنار هم ازنظر وسع  نبل

 ( ).تر  از بنایر ایرا  یاریفعالي  توا  بسيار پایين

بنایر کشور، معيارهایي بنا  سطحبرا  سنيش 

چو  حيم کار، ترافيك شناورها  وروی  به بنار، 

یر نایگاه کنناه  ميزا  نذب کا  و کشتي نقش تعيين

ممكن اس  بنار  به لكاظ استقرار یر یك  .بنایر یاری

شهرستا  کوچك قرار گرفته باشا اما هما  بنار نقش 

همي  بنایر ا .بسيار مهمي یر اقتصای کشور یاشته باشا

کشور و نایگاه آ  یر رنكينگ یابلي بر اساس حيم 

عمليات بنار  و ترافيك وروی و بروج کا ها و 

 ( .)شوی انيام امور مكوله تعيين ميهمچنين سرع  

سيستم چنا قطبي با گرایش تچصصي کری  

یر این . شویتوصيه توانا ميبنایر به عنوا  گزینه برتر 

که با )و چابهار امام  ،بنار شهيا رنایي  سهسناریو، 

تونه به پيشرف  و موقعيتي که یر پيش یاری و به 

 یر ننوب( منظور پيش بيني و برنامه ریز  برا  آیناه

به عنوا  قطب ها   و بنار انزلي و اميرآبای یر شمال

یر حال حاضر این بنایر به . اصلي مطرح بواهنا شا

 8سطح  (بنایر شهيا رنایي و امام بميني) عنوا  بنایر

ملي شنابته مي شونا که با تونه به پذیرش 

عملكریها  نایا و ارتقا  ظرفي  نابه نایي کا  یر 

ل آیناه به بنایر قطب تبایل بواهنا سا 88آنها، یر 

یرصا  1 بنار شهيا رنایي یر حال حاضر حاوی . شا

حيم بار مبایله شاه یر بنایر کشور را به بوی 

   بنار امام بميني نيز حاوی . ابتصاص یایه اس 

یر سناریو  . یرصا حيم کل بار را نابه نا مي کنا

ننوب  چنا قطبي، بنار چابهار نقش یك بنار مهم را یر

شر  ایرا  ایفاء بواها کری که به تاریج قابلي  تبایل 

یر شمال کشور یر . ملي را یاری 8به بنار سطح 

سناریو  منتچب، بنار اميرآبای به عنوا  یك بنار 

یرصا   )ميليو  تن کا   88ترانزیتي، قابلي  پذیرش 

ملي یر آیناه  8را یر قالب بنار سطح ( حيم کل بار

 8بنارانزلي نيز به عنوا  بنار سطح . بواها یاش 

یرصا   )ميليو  تن کا   1بالغ بر   9 8ملي یر سال 

 .را مبایله بواها کری( حيم کل
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