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 «ريـبــش خـــخـــب»

 

 0202كار توسعه پايدار براي افق دستور : روند اول

دستور كار توسعه پايدار در  5102در سپتامبر 

عضو سازمان ملل  090با اجماع نظر  5101افق 

 01اين دستور كار شامل . متحد به تصويب رسيد

هدف در رابطه با نيازهاي  069هدف توسعه پايدار و 

در حال توسعه يافته و  مردم در كشورهاي توسعه

يك از اين اهداف را نبايد  است و تاكيد دارد كه هيچ

اين دستور كار نياز به سه بّعد از . ناديده گرفت

( اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي)توسعه پايدار 

را مورد تاكيد قرار داده و بر لزوم هماهنگي ميان اين 

ابعاد تاكيد نموده چراكه به يكديگر مربوط هستند و 

موري همچون صلح، عدالت و وجود نهادهاي به ا

اهداف و مقاصدي كه به . باشند كارآمد مرتبط مي

كنند در رابطه با مردم،  تحقق اين دستوركار كمك مي

 .كره زمين، موفقيت، صلح و همكاري خواهند بود

عنوان يكي از  المللي دريانوردي به سازمان بين

ي نهادهاي تخصصي سازمان ملل متحد، در دستياب

نقش مهمي ايفا  5101به دستوركار توسعه پايدار 

در حال حاضر سازمان ملل با استفاده از . نمايد مي

نقاط قوت و تخصص هريك از نهادهاي خود و با 

ها، در حال  دستيابي به يك برداشت مشترك از آن

تدوين مكانيسمي جهت پشتيباني از دستوركار 

تلف همكاري بهينه ميان نهادهاي مخ. است 5101

كاري و از هم  سازمان ملل موجب كاهش دوباره

 .گسيختگي در سيستم اين سازمان خواهد شد

عنوان بخشي از  المللي دريانوردي به سازمان بين

سيستم سازمان ملل همواره در چارچوب تعهدات 

خود به دستيابي به اهداف كلي اين سازمان كمك 

 

 0202-0200كارها در حوزه كشتيراني و حمل و نقل دريايي در افق  ها و راه رويكردها، چالش

ها و  ها، پروتكل المللي در رابطه با تدوين كنوانسيون ترين مرجع بين صالح سازمان بين المللي دريانوردي با توجه به جايگاه حقوقي خود، ذي

 52است  سال فعاليت مستمر توانسته  52اين سازمان پس از . هاي مختلف دريايي، كشتيراني و حمل و نقل است كدهاي مرتبط با حوزه

ها و موضوعات مرتبط  رابطه با ايمني و امنيت دريانوردي، جلوگيري از آلودگي آب نامه در كد و توصيه 0222و بيش از  پروتكلو  كنوانسيون

عنوان شده « هاي عاري از آلودگي ايمني، امنيت و كشتيراني كارآمد در اقيانوس»ترين هدف اين سازمان  مهم. تصويب رساند ديگر را به

تصميم به تدوين ، روي صنعت دريانوردي ها و چالش هاي پيشالمللي دريانوردي با توجه به روندها ، پيشرفت  سازمان بين .است

ها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي با توجه به اهميت  مركز بررسي. نموده است  2202 -2222ريزي راهبردي در دوره  برنامه

هاي مختلف اين  ه است تا نسبت به ترجمه بخشتصميم گرفت... اي و  گذاري، توسعه هاي مختلف عملياتي، سرمايه اين موضوعات در حوزه

دستور كار »آيد مربوط به روند اول اين سند با موضوع  آنچه در ادامه مي. سند اقدام و هر بار بخشي از آن را در ماهنامه مسير منتشر نمايد

اي زيرمجموعه سازمان ملل متحد، سند عنوان يكي از نهاده المللي دريانوردي به سازمان بين .باشد مي« 2222توسعه پايدار براي افق 

خود را در چارچوب اهداف و مقاصد « 2202-2222كارها در حوزه كشتيراني و حمل و نقل دريايي در افق  ها و راه رويكردها، چالش»

 .تهيه و تدوين نموده است« سازمان ملل 2222دستوركار توسعه پايدار »
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 نموده است و در راستاي دستيابي به اهداف توسعه

هزاره و مبارزه با پديده دزدي دريايي نقشي بسيار 

 .فعال و موثر ايفا نموده است

المللي و مزاياي  دنياي امروز به كشتيراني بين

عمليات روان و بهينه در اين صنعت كه امكان 

جايي ارزان، قابل اعتماد و موثر و كارآمد مواد  جابه

 غذايي، مواد خام، سوخت و انرژي و كاالهاي مصرفي

سازد بسيار متكي و  در سراسر جهان را ميسر مي

المللي با اتصال  بنابراين، كشتيراني بين. وابسته است

كنندگان به كانون  كشورها، توليدكنندگان و مصرف

كشتيراني . عملكرد تجارت جهاني تبديل شده است

المللي امكان دسترسي به بازارهاي جهان را  بين

هاي عضو  به دولتسازد و به اين ترتيب  فراهم مي

كند سطح مراودات تجاري خود با ساير  كمك مي

 .اعضارا بهبود بخشند

اي بسيار مهم است و  حمل و نقل پايدار مساله

همه مسايل مربوط به اهداف توسعه پايدار را پوشش 

 5101در ادامه تعدادي از اهداف دستوركار . دهد مي

وردي المللي دريان تري با سازمان بين كه ارتباط بيش

 :اند دارند، ارايه شده

  دستيابي : پايان دادن به گرسنگي: 5هدف

به امنيت غذايي، تغذيه مناسب و ترويج 

 كشاورزي پايدار

  اطمينان از دسترسي همگان به : 1هدف

انرژي مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پايدار 

تنها از طريق عملكرد موثر و . و مدرن

كارآمد بخش دريانوردي است كه 

هاي تجاري آزادانه به جريان در  ليتفعا

طور مقرون  آيند و مواد غذايي و انرژي به مي

. شود صرفه به اقصي نقاط جهان حمل مي به

حمل و نقل دريايي در تضمين حمل و نقل و 

خصوص در  به)تحويل بهينه غذا و انرژي  

( اي كوچك در حال توسعه كشورهاي جزيره

 .نمايد نقش كليدي ايفا مي

  دستيابي به برابري جنسيتي و  :2هدف

. قدرت بخشيدن به همه زنان و دختران

كشتيراني از گذشته يك صنعت مردانه بوده 

المللي  حال، سازمان بين با اين. است

دريانوردي از طريق برنامه جهاني 

در « گنجاندن بانوان در بخش دريانوردي»

تالش است كه بر نقش و قدرت زنان در 

 .فزايدجامعه دريانوردي بيا

  پذير،  هاي انعطاف ايجاد زيرساخت: 9هدف

صنعتي سازي فراگير و پايدار و ترويج و 

اين كليد عملكرد موثر كل . تقويت نوآوري

بخش حمل و نقل است و در نتيجه عامل 

اصلي دستيابي به اهداف ديگر است؛ اين 

اي و  هاي منطقه موضوع كه بر زيرساخت

فرامرزي جهت پشتيباني از توسعه 

قتصادي و رفاه بشري تمركز دارد، كليد ا

استفاده بهينه از منابع مالي و افزايش 

 .افزايي است هم

  اقدام فوري در خصوص تغييرات : 00هدف

نامه  از زمان تفاهم. آب و هوايي و اثرات آن

دولت متعاهد  092پاريس كه به موجب آن 

به كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد 

تعهد و التزام خود  تغييرات آب و هوايي

اي و  نسبت به كاهش انتشار گازهاي گلخانه

پذيري اعالم  افزايش همكاري و انعطاف

نمودند و در خصوص انجام اقدامات اقليمي 

مشترك به توافق رسيدند، از بخش حمل و 

رود كه نسبت به  نقل دريايي نيز انتظار مي
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اتخاذ تمهيدات مربوطه در اين صنعت 

د و به تمهيدات و اقدامات جهاني اقدام نماي

 .ملي محدود نماند

  حفاظت و استفاده پايدار از : 04هدف

منظور  ها، درياها، منابع دريايي به اقيانوس

ها، درياها و مناطق  اقيانوس. توسعه پايدار

ساحلي يكي از اجزاي اصلي و الينفك 

اكوسيستم زمين هستند و براي توسعه 

و سوم از ها د اين. باشند پايدار ضروري مي

از % 91سطح كره زمين را تشكيل داده و 

. اند آب اين سياره را در خود جاي داده

عنوان كاربر درياها و  جامعه دريانوردي به

ها در تضمين مديريت بهينه و  اقيانوس

اتخاذ تمهيدات مناسب براي كاهش اثرات 

منفي انساني بر محيط زيست دريايي نقش 

است اين بديهي . نمايد كليدي ايفا مي

صورت يكپارچه توسط همه  تمهيدات بايد به

 .ذينفعان به اجرا درآيند

هاي  ها و چالش گر فرصت اين دستوركار نمايان

گوناگون جهت دستيابي به اهداف توسعه پايدار 

هاي عضو  چنين اقداماتي نه تنها براي دولت. است

بلكه براي بخش خصوصي نيز ضروري  سازمان ملل، 

المللي دريانوردي از طريق  بينسازمان . هستند

هاي خود، دخيل نمودن شركاي  اقدامات و فعاليت

خود در بعضي از مسايل و ايجاد فرصت براي تقويت 

المللي به دستيابي به اهداف  شبكه كشتيراني بين

كند و در عين حال در  كمك مي 5101دستوركار 

 .دستيابي به اهداف جهاني نيز سهم دارد

مورد توجه قراردادن مسايل ها و  بررسي چالش

 5101مربوط به انبارهاي غله نيز در دستوركار 

منظور دستيابي به اهداف  به. گنجانده شده است

هاي  ، نگرش و طرز تفكر در بخش5101دستوركار 

مختلف و توجه به سه بّعد توسعه پايدار را بايد مورد 

بايد اين حقيقت را مدنظر قرار داد كه . تاكيد قرار داد

ديگر قرار ندارند، بلكه  ين سه بّعد در مقابل يكا

مردم قلب  5101در دستوركار . مكمل هم هستند

حل و پيشنهادي  توسعه پايدار هستند و هرگونه راه

 .بايد با در نظر گرفتن منافع مردم ارايه شود

در رابطه با جامعه دريانوردي بايد ذينفعاني را كه 

غول نيستند، ولي به المللي مش الزاما به كشتيراني بين

عملكرد موثر و كارآمد بخش دريانوردي مربوط 

 5101باشند را در امور مربوط به دستوركار  مي

 .دخالت داد
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 «0202كنوانسيون مديريت آب توازن در سال االجرا شدن  الزم»: خبر تحليلي

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، 0تريد مريتايم پايگاه خبري سيو به نقل از 

سرانجام پس از يك مدت زمان طوالني شرايط الزم 

ن براي تصويب كنوانسيون مديريت آب توازن سازما

مهيا شد و اين بدان  5(BWM)المللي دريانوردي  بين

االجرا  الزم 5101معناست كه اين قانون در سال 

 .خواهد شد

با الحاق فنالند به كنوانسيون مديريت آب 

از ناوگان كشتيراني % 02توازن، اين قانون از سوي 

پذيرفته شد و به اين ( بر حسب تناژ ناخالص)جهاني 

الزم براي تصويب اين ترتيب يكي از دو شرط 

كنوانسيون مهيا شد و سرانجام پس از چندين سال 

 .الجرا خواهد شد ماه آينده الزم 05انتظار تا 

 5101سپتامبر  8اين كنوانسيون از تاريخ 

االجرا خواهد شد، لذا اين تاريخ براي مالكان  الزم

كشتي، مديران و توليدكنندگان تجهيزات از اهميت 

 . استاي برخوردار  ويژه

المللي  دبيركل سازمان بين - 0كيتاك ليم

تصويب اين كنوانسيون يك »: گفت –دريانوردي 

نقطه عطف بسيار مهم براي حفظ سالمت كره زمين 

هاي  گسترش گونه»: وي خاطرنشان ساخت .«است

ترين تهديدها عليه آسايش  مهاجم يكي از بزرگ

محيطي و رفاه اقتصادي كره زمين شناخته  زيست

ها باعث آسيب زيادي به تنوع  اين گونه. شده است

شوند كه حيات ما  زيستي و منابع طبيعي ارزشمند مي

هاي مستقيم و  آسيب. ها بستگي دارد به آن

                                                           
1  Seatrade Maritime  
2  Ballast Water Management (BWM) 
3  Kitack Lim  

هاي مهاجم به بهداشت و محيط  قيم گونهغيرمست

 .«زيست اغلب جبران ناپذير است

با الحاق فنالند به كنوانسيون مديريت آب 

هاي متعاهد به  توازن، تناژ ناوگان كشتيراني دولت

از كل ناوگان جهاني % 04/02اين كنوانسيون به 

رسيد و در نهايت پس از گذشت چندين سال از 

براي تصويب اين  كه شرط الزم% 02آستانه 

البته در نوامبر سال گذشته . كنوانسيون بود، عبور كرد

با الحاق اندونزي به اين كنوانسيون، ابتدا به نظر 

رسيد شرايط براي تصويب آن مهيا شده، اما بعدا  مي

تر از  ها نشان داد كه ناوگان اين كشور كوچك بررسي

در . آنچه است كه در اسناد منعكس شده است

سال بالتكليفي  05اين كنوانسيون پس از نهايت، 

ها  االجرا خواهد شد، ولي صاحبان كشتي دغدغه الزم

ها  هاي بسياري درباره تصويب سيستم و نگراني

از سوي ديگر، تصويب اين كنوانسيون موجب . دارند

ترقي توليدكنندگان تجهيزات خواهد شد كه 

 .باشند ها مشغول مي هاست به توسعه سيستم سال

االجرا شدن كنوانسيون  الزم»: افزودليم 

هاي  ريسك انتقال گونهنه تنها مديريت آب توازن 

دهد، بلكه با ارايه استانداردهاي  را كاهش ميمهاجم 

واضح، روشن و قاطعانه براي مديريت آب توازن 

براي  جهاني "4سطح ميدان بازي"ها، يك  كشتي

 .«كند المللي فراهم مي كشتيراني بين

                                                           
4  Level playing field 

http://www.seatrade-maritime.com/news/americas/imo-ballast-water-convention-to-come-into-force-in-2017-as-finland-ratifies.html
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هاي كشتيراني و بنادر به دنبال  االجرا شدن كنوانسيون مديريت آب توازن چه تبعاتي را براي شركت الزم»: پرسش

را به تفكيك  ...هاي خود در زمينه الزامات زيرساختي، قوانين و مقررات، فرايندهاي كار و  لطفا تحليل. خواهد داشت

  .«براي بخش كشتيراني و بنادر ارايه نماييد

 

 تقـــدير شويـــــد              نماييــد تحليـل    كـنيد تـحـقـيـق

 

 

 

 

 

 

 

 در حداكثر و 0111 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي ديدگاه 51/11/0092 تاريخ خواهشمند است تا

 .نماييد ارسال  masir@pmo.ir الكترونيكي پست آدرس به منبع ذكر با و كلمه 1120

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

 :زير باشند، معذور است

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

 الخط فارسي عدم توجه به قواعد نگارشي و رسم 

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

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

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

 . ندارد برعهده رابطه  اين در مسووليتي

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

 . اقدام نمايند  masir@pmo.irU38Tآن به پست الكترونيكي 

  

mailto:masir@pmo.ir
http://research.pmo.ir/fa/form/eshterak
mailto:masir@pmo.ir
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 1 51ماهنامه الكترونيكي مسير، سال سوم، شماره    

 هاي تصفيه آب توازن سيستم هاي توليدكننده شركت رونق بازار

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، با اعالم 0تريد مريتايم پايگاه خبري سيو به نقل از 

ب توازن سازمان خبر تصويب كنوانسيون مديريت آ

هاي تجاري  ، فرصت5(BWM)المللي دريانوردي  بين

هاي تصفيه آب  بسياري براي توليدكنندگان سيستم

وجود خواهد آمد و تقاضا براي  به 0(BWTS)توازن 

ها با سرعتي معقول و محتاطانه افزايش  اين سيستم

 .خواهد يافت

 

                                                           
1  Seatrade Maritime  
2  Ballast Water Management (BWM) 
3  Ballast Water Treatment System (BWTs) 

معاون مدير توليد شركت  4به گفته دان استفان

كه هنوز  ، باوجود اين2هاي آبي دورا آمريكايي فناوري

كنوانسيون مديريت آب  االجرا شدن  ماه تا الزم 05

احساس توازن فرصت باقي است، اين وقفه زماني از 

ريزي درخصوص  اضطرار صاحبان كشتي براي برنامه

هاي تصفيه آب توازن نخواهد  تهيه و نصب سيستم

 .كاست

تصويب اين كنوانسيون خبر »: وي اظهار داشت

هاي  سيستمقطعا تقاضا براي . بسيار خوبي است

افزايش خواهد يافت و ظرفيت  تصفيه آب توازن

 .«سازي نيز بايد افزايش يابد ياردهاي كشتي

دسته از صاحبان كشتي  آن»: دان استفان گفت

كه هيچ سيستم و ابزاري در دست ندارند بايد طي 

گذاري در اين زمينه  آينده نسبت به سرمايهشش ماه 

 .«اقدام كنند

                                                           
4  Don Stephen  
5  De Nora Water Technologies  

http://www.seatrade-maritime.com/news/americas/bwts-manufacturers-posied-to-benefit-after-bwm-convention-is-ratified.html
http://www.marineinsight.com/tech/how-ballast-water-treatment-system-works/
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هاي  كه يك توليدكننده سيستم 0كراس تك

بيني نمود  تصفيه آب توازن در كره جنوبي است پيش

االجرا شدن  و پس از الزم 5108كه از سال 

ها به ميزان  كنوانسيون، ميزان فروش اين سيستم

 .قابل توجهي افزايش خواهد يافت

 

كراس  مدير فروش شركت تك - 5دبليو.لي جي

گونه  پس از تصويب اين كنوانسيون هيچ»: گفت

افزايش ناگهاني در حجم سفارشات رخ نداده است، 

. ميزان تقاضا افزايش خواهد يافت 5108اما از سال 

ما بايد وضعيت مالي صاحبان كشتي را مد نظر قرار 

هاي تصفيه آب توازن  دهيم، چراكه نصب سيستم

شود و  ها محسوب مي گذاري بزرگي براي آن هسرماي

انجمن صاحبان كشتي قطعا خواهان معافيت از 

 .«كنوانسيون يا تاخير در اجراي آن خواهد شد

كنيم  بيني مي با اين وجود، ما پيش»: وي افزود

براي ( 5155تا  5108از )سال آينده  2كه 

هاي تصفيه آب توازن بسيار  توليدكنندگان سيستم

 .«پر جنب و جوش خواهد بودپركار و 

استفان از شركت دنورا اظهار داشت كه احتماال 

ها به حوضچه  هايي كه كشتي زمان با تاريخ هم

                                                           
1  Techcross 
2  Lee JW 

شوند، فروش اين شركت نيز  منتقل مي 0خشك

به اوج خود  5151افزايش خواهد يافت و در سال 

دنورا در نظر دارد بخش عمده بازار كه . خواهد رسيد

، 4جي.ان.هاي ال نفت، حاملشامل تانكرهاي 

شود را  هاي كانتينربر مي برهاي بزرگ و كشتي فله

 .پوشش دهد

كراس به دنبال دريافت تاييديه گارد  دنورا و تك

تاكنون هيچ . ساحلي اياالت متحده آمريكا هستند

 تصفيه آب توازنهاي  يك از توليدكنندگان سيستم

راز استفان اب. اند اين تاييديه را دريافت نكرده

اميدواري نموده كه دنورا تا بهار سال آينده اين 

تاييديه را دريافت نمايد و لي نيز اميدوار است كه 

كسب  5101كراس اين تاييديه را تا نيمه سال  تك

 .نمايد

 

الزم به ذكر است كه پس از الحاق فنالند به 

سپتامبر  8كنوانسيون مديريت آب توازن در تاريخ 

هاي  اوگان كشتيراني دولت، تناژ ناخالص ن5106

از كل % 02متعاهد به اين كنوانسيون به بيش از 

ناوگان جهان رسيد و شرايط الزم براي تصويب اين 

 .كنوانسيون مهيا شد

                                                           
3  Dry-dock: حوضچه خشك تعمير كشتي 
4  LNG Carrier 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_pPSmjJjPAhULsxQKHVycDUcQjRwIBw&url=http://www.marineinsight.com/tech/how-ballast-water-treatment-system-works/&psig=AFQjCNHSdb4dCqahfz6YFyGB3IFP268b5Q&ust=1474259795556288
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB3tz0i5jPAhUE7xQKHb38DF8QjRwIBw&url=http://www.green4sea.com/ballast-water-challenge-dilemma/&psig=AFQjCNHSdb4dCqahfz6YFyGB3IFP268b5Q&ust=1474259795556288
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 اندازي يك سرويس جديد در اقيانوس آرام توسط خط مرسك راه

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، در پي 0تايمز فارر پايگاه خبري سيو به نقل از 

، خط 5اختالالت ناشي از فروپاشي كشتيراني هانجين

اندازي يك سرويس جديد در  نسبت به راه 0مرسك

كه از شناورهاي پاناماكس اقيانوس آرام اقدام نمود 

 . نمايد سنتي براي ارايه خدمات استفاده مي

رسد سرويس جديد مرسك اولين  به نظر مي

جايگزين براي تامين نيازهاي فرستندگان كااليي 

است كه پس از فروپاشي هانجين بالتكليف 

و ساير بنادر  4اين سرويس جديد بوسان. اند مانده

/ آنجلس روز به لس 8كليدي چين را تنها ظرف مدت 

 .نمايد متصل مي 2بيچ النگ

نام دارد در اولين  TP1اين سرويس جديد كه 

، بوسان و 1، شانگهاي6سفر خود در بنادر يانتيان

اين . بيچ توقف خواهد داشت النگ/ آنجلس لس

در اتحاد ميان خط  2Mمقاصد بخشي از شبكه 

 .هستند 8سي.اس.مرسك و خط كشتيراني ام

                                                           
1  Seafarer Times 
2  Hanjin Shipping  
3  Maersk Line  
4 Busan  
5 Los Angeles/Long Beach  
6  Yantian 
7  Shanghai  
8  MSC 

-رئيس شبكه شرقي 9سجلينگكالوس رود 

اقدام ما در پاسخ به »: غربي خط مرسك گفت

با . افزايش تقاضا در سراسر اقيانوس آرام است

هاي تامين، بسياري از مشتريان  اختالل در شبكه

هاي  حلي جهت حمل و نقل محموله براي يافتن راه

 .«اند خود، به ما مراجعه نموده

پايدار  حلي راه TP1سرويس جديد »: وي افزود

و بلندمدت براي پاسخگويي به نيازهاي مشتريان 

 .«است

اختالالت پيش آمده در زنجيره تامين به اعالم 

با اعالم . شود ورشكستگي هانجين نسبت داده مي

ورشكستگي هانجين هزاران كانتينر نه تنها در 

هاي هانجين، بلكه براي صادرات پيش از  كشتي

خصوص در  ، بهاند فصل كريستمس بالتكليف مانده

از سهم بازار صادرات كانتينري را در % 1كره كه 

 .اختيار دارد

شناور  6خط مرسك در اين سرويس جديد از 

استفاده  TEUهزار  4سنتي پاناماكس با ظرفيت 

سخنگوي مرسك اعالم نموده است كه . خواهد نمود

شناورهاي مورد استفاده در اين سرويس تركيبي از 

هاي تحت مالكيت  و كشتيهاي استيجاري  كشتي

 .خط مرسك خواهند بود

اخيرا نرخ اجاره شناورهاي سنتي پاناماكس با 

همواره پايين بوده  TEU 4211تا  4111ظرفيت 

ها پس از افتتاح كانال  تر اين كشتي است و بيش

 . اند كار شده پاناما بي

                                                           
9  Klaus Rud Sejling  

http://seafarertimes.com/2015-16/node/2863
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 جدول زماني فروپاشي كشتيراني هانجين

 

، درخواست 0تريد مريتايم نيوز سيها و مطالعات راهبردي و به نقل از پايگاه خبري  به گزارش مركز بررسي

ترين اعالم  سليم دادگاه شد، بزرگت 5106آگوست  8حمايت از ورشكستگي كشتيراني هانجين كه در تاريخ 

ورشكستگي تاريخ كشتيراني كانتينري بوده است و صنعت كشتيراني و زنجيره تامين جهاني را با شوك و بهت 

 .عظيمي مواجه ساخته است

بزرگي و پيچيدگي پيامدهاي ناشي از اعالم ورشكستگي كشتيراني هانجين به آن معناست كه داستان اين 

در ادامه جدول زماني فروپاشي . ها به طول خواهد انجاميد ادامه نداشته باشد، حداقل ماه ها شركت اگر سال

 . كشتيراني هانجين ارايه شده است

 شرح وقايع تاريخ
 .هانجين در پي جلب نظر موافق بستانكاران جهت بازسازي و تغيير ساختار داوطلبانه خود است مي 2

 .در سه ماهه اول خبر داد( ميليون دالر 222)سنگين بسيار سنگين هانجين از يك ضرر و زيان  مي 01

 .اسپن با كاهش نرخ موافقت نكرد رود ، چراكه سي ظاهرا برنامه تغيير ساختار هانجين خوب پيش نمي ژوئيه 22

 .خبرهاي بد براي بندر هانجين ادامه دارد، چرا كه احتمال حمايت دولت در آينده وجود ندارد آگوست 00

 .ضرر و زيان كشتيراني هانجين در سه ماهه دوم به اوج رسيد آگوست 01

                                                           
1  Seatrade Maritime News 

http://www.seatrade-maritime.com/news/americas/hanjin-shipping-collapse-timeline.html
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 شرح وقايع تاريخ

 .از هانجين، ناقوس مرگ براي اين كشتيراني به صدا درآمد 0با اعالم عدم حمايت بانك توسعه كره آگوست  22

 آگوست 20
كه بستانكاران هانجين پشتيباني از آن را متوقف نمودند، كشتيراني هانجين از دادگاه  يك روز پس از آن

 . درخواست حمايت از ورشكستگي نمود و صنعت كشتيراني را شوكه ساخت

 سپتامبر 0
درخواست حمايت از ورشكستگي هانجين موجب اختالل در زنجيره تامين جهاني شد، چراكه شناورهاي 

 .اند نجين در سراسر جهان بالتكليف ماندهها

 سپتامبر 2
 2اورگرين. اتحادها و شركاي خدماتي به سرعت نسبت به توقف يا تعليق خدمات مشترك اقدام نمودند

سرويس به  5شراكت خود با هانجين را در  CMA CGMكشتيراني هانجين را از اتحاد خود منفك نمود و 
 .هم زد

 .به توقف توقيف شناورهاي خود در بنادر اياالت متحده آمريكا اقدام نمود هانجين نسبت سپتامبر 5

 سپتامبر 1
ميليون دالري جهت تخليه شناورهاي بالتكليف خود در نقاط  92هانجين نسبت به دريافت بودجه اضطراري 

 .مختلف جهان اقدام نمود
 .كشتيراني هانجين صادر نمود دادگاه آمريكا دستور حمايت موقت از ورشكستگي را براي سپتامبر 2

 سپتامبر 9
سه ماه آينده به  –هاي باربري در دو  در گزارشي از وزارت كشاورزي آمريكا درخصوص اختالل در شركت

 . دليل مشكالت كشتيراني هانجين هشدار داده شد

 سپتامبر 02
هاي  موجب آن كشتي يكي از قضات ويژه دادگاه ورشكستگي آمريكا يك دستور حمايت صادر نمود كه به

 .توانند  بدون ترس از توقيف در بنادر آمريكا پهلو بگيرند هانجين مي

 سپتامبر 02
گفت ورشكستگي هانجين براي صنعت كشتيراني چيزي شبيه  2اسپن مدير شركت سي 2جري وانگ

 .باشد اي مي است و همچون يك بمب هسته 5ورشكستگي برادران ليمن

 سپتامبر 01
ور به دادگاه انگليس و آمريكا پيوست و درخواست حمايت از ورشكستگي هانجين در كره را مورد دادگاه سنگاپ

 .دادگاه سنگاپور دستور حمايت موقت از ورشكستگي براي هانجين را صادر نمود: بررسي قرار داد

                                                           
1  Korean Development Bank 
2  Evergreen  
3  Gerry Wang  
4  Seaspan 

( پس از گلدمن ساكس، مورگان استنلي و مريل لينچ)گذاري در اياالت متحده آمريكا چهارمين بانك سرمايه( Lehman Brothers: به انگليسي)برادران ليمن،  

اعالم  2222سپتامبر  05در تاريخ  2222–2202بانك برادران ليمن در پي بحران مالي . كرد گذاري و بانكداري اختصاصي فعاليت مي سرمايهبود، كه در زمينه مديريت 

 .آيد شمار مي ورشكستگي نمود، كه بزرگترين ورشكستگي در تاريخ اياالت متحده به
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 كشتيراني هانجين نزد دادگاه دارايي هاي به امانت گذاشته شدن

 

، مزايده بخشي از 59پايگاه خبري پورت تكنولوژيها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

آميز نبود و  جهت جلوگيري از انحالل اين شركت انجام شد، موفقيتآوري پول  هاي هانجين كه براي جمع دارايي

 .گيري در مورد تحت امانت دادگاه قرار دادن آن در نزد دادگاه هستند بستانكاران اين شركت در حال تصميم

هاي  تر دارايي شركت كشتيراني هانجين به موجب يك طرح نجات بخش، بيش 5106آگوست  52در تاريخ 

 . اج گذاشتخود را به حر

براي نجات شركت . اين طرح هنوز همه پول مورد نياز براي جلوگيري از ورشكستگي را تامين نكرده است

 .ماه پرداخت شود 08ميليارد دالر ظرف مدت  0/0كشتيراني هانجين بايد درحدود 

 .«ميان طرح نجات قبلي و فعلي هيچ تفاوتي وجود ندارد»: اعالم نمود 01بانك توسعه كره

 

                                                           
29 Port Technology 
30  Korea Development Bank (KDB) 

https://www.porttechnology.org/news/hanjin_creditors_threaten_receivership
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 كشتيرانيهاي  در فعاليتحجم تجارت يگاه رشد جا

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، برطبق 0لوفر گروپ اينترنشنالو به نقل از 

موسسه  5جديدترين گزارش كانتينر اينسايت

جايگاه »كه تحت عنوان  0مشاوران دريانوردي جوري

منتشر شد، در نيمه اول سال  4«رشد كجاست؟

وضعيت رشد حجم تجارت كاال در بازار  5106

 .كانتينري مبهم بوده است

قبال موسسه مشاوران دريانوردي جوري 

اي از متصديان  جزئيات عملكرد ضعيف مالي عده

را اعالم  5106اول سال  كاال در نيممهم حمل و نقل 

يكي از داليل اصلي كندي نرخ رشد حجم . نمود

                                                           
1  Laufer Group International 
2  Container Insight Report 
3 Drewry Maritime Consultants  
4 Where is the growth? 

تجارت، كاهش تقاضا براي خدمات متصديان حمل و 

 . نقل كاال است

از % 41واحد تجاري كه در مجموع  04بررسي 

اند،  سهم كلي تجارت جهان را به خود اختصاص داده

. تصوير بسيار روشني را پيش روي ما قرار داده است

يع نرخ رشد حجم تجارت بسيار متنوع بوده و از توز

تا نرخ ( اقيانوسه-در آسيا% )9نرخ نسبتا خوب 

ساحل شرقي آمريكاي -در آسيا% )-06بسيار پايين 

 .باشد در تغيير مي( جنوبي

واحد در  01واحد تجاري، حجم تجارت  04از 

با افزايش حجم تجارت مواجه  5106سال اول  نيم

بر حجم تجارت  TEUهزار  988اند و حدود  بوده

 -افزودند كه بيش از نيمي از اين مقدار به مسير آسيا

 .ساحل غربي آمريكاي شمالي مربوط است

http://www2.laufer.com/world-trade-where-is-the-growth.html
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امكان تعادل در جديدترين نرخ رشد حجم 

دهنده بهبود وضعيت  دارد و اين نشانتجارت وجود 

 5106سال اول  اگر ميانگين نرخ رشد در نيم . است

هاي  در كل سال حفظ شود، نرخ ترافيك محموله

افزايش خواهد  5102نسبت به سال  بارگيري شده

 .خواهد رسيد% 8/1يافت و به بيش از 

و  5119هاي  سال  با اين وجود، بعد از بحران

ار در قرن معاصر خواهد بود كه ، اين سومين ب5102

كه  با كاهش حجم تجارت مواجه هستيم و اين

رقمي  5هاي مديدي است كه شاهد نرخ رشد  مدت

 . ايم، گواهي بر اين مدعاست نبوده

متصديان حمل و نقل در حال تطبيق خود با اين 

عليرغم . كاهش رشد در حجم تجارت هستند

متصديان  هاي بزرگ و جديد، رويه كشتي افزايش بي

حمل و نقل با مديريت صحيح و استفاده آگاهانه و 

هاي كاهش  گزينشي از ظرفيت شناورها  در ماه

هاي كوچك جهت  سازي كشتي تقاضا و با اوراق

تر،  هاي بزرگ برداري از اثر آبشاري كشتي بهره

تر مسيرها  وري در بيش هايي جهت افزايش بهره راه

 .اند يافته

دهد كه  جوري نشان ميموسسه تحقيقات اوليه 

غربي در سه -ضريب بار در مسيرهاي تجاري شرقي

بوده است، در حالي % 91درحدود  5106ماهه دوم 

در حدود  5102كه در مدت زمان مشابه در سال 

كه  جوري معتقد است هنگاميموسسه . بود% 86

تر باشد، احتمال موفقيت  يا بيش% 91ضريب بار 

نرخ كرايه حمل  متصديان حمل و نقل در افزايش

 .تر است بيش

ها، روند آهسته افزايش  عليرغم افزايش نرخ

دهد كه عرضه و تقاضا به تنهايي بر  ها نشان مي آن

گذاري موثر نيست و فرستندگان كاال و  قيمت

هاي تجاري  بارفرابران هنوز هم از استراتژي

يغماگرانه در بخش متصديان حمل و نقل نفع 

 .برند مي

معتقد است كه متصديان حمل و  اين موسسه

نقل به خوبي به دوران رشد آهسته در كشتيراني 

توانند  اند كه مي اند و ثابت نموده كانتينري عادت كرده

با اين . عرضه و تقاضا را به خوبي هماهنگ نمايند

وجود، يك موازنه ظريف با حاشيه خطاي بسيار اندك 

بت و گذاري ثا ها و قيمت وجود دارد، تثبيت قيمت

پايدار ترفندي دشوار براي حل مشكالت و به كار 

 . خود ادامه دادن است
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 HHLAهاي مبتكرانه  برداري از تونل آغاز بهره

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

برداري  ، بهره0پايگاه خبري ميكز مي فيدو به نقل از 

 5(CTA)تونل در ترمينال كانتينري التنوردر  2از 

آغاز  0(HHLA)شركت هامبورگر هافن و لجستيك 

ي كانتينرهاي ها براي نگهدار از اين تونل. شد

 .شود يخچالي استفاده مي

شوند ظرفيت انبارش  ها موجب مي اين تونل

 CTA سازي  به اندازه يك چهارم يك بلوك ذخيره

كه از  4HCCRها توسط  اين تونل. افزايش يابد

 .اند هاي تابعه است، ساخته شده شركت

براي كار بر روي كانتينرهاي يخچالي، كاركنان 

بايد به  HCCRدر  بخش حفاظت و نگهداري

تا به . سازي دسترسي داشته باشند هاي ذخيره بلوك

رو بايد باز و خالي نگاه داشته  هاي سواره امروز، جاده

شد تا كاركنان بتوانند به كانتينرهاي يخچالي  مي

 .موجود در محوطه انبارش دسترسي پيدا كنند

ها نه تنها دسترسي به  با ساخت اين تونل

توان  شود، بلكه مي زي آسان ميسا هاي ذخيره بلوك

رو براي انبارش كانتينرها  هاي سواره از فضاي جاده

                                                           
1  Makes Me Feed 
2  Container Terminal Altenwerder  
3 Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 
4 Hamburger Container- und Chassis-Reparatur-
Gesellschaft mbH 

جاي  توانند به بر اين، كاركنان مي عالوه. استفاده نمود

رو با پاي پياده به  هاي سواره استفاده از جاده

 .دار سركشي نمايند كانتينرهاي يخچال

ها  توان باالي تونل كانتينرهاي اضافي را مي

متر  116ها در مجموع  طول اين تونل. نمود ذخير

 .است

ها به اندازه بلوك ذخيره  طول دو تا از تونل

سازي است، در حالي كه طول مابقي سه تونل نصف 

كانتينر  88در اين فرآيند . سازي است بلوك ذخيره

 .سازي شد بازسازي و مقاوم

ما »: گفت – CTA مديرعامل  - 2اوليور داكس

خصوص در  به همه فضاي انبارش خود نياز داريم، به

با افزايش . زمان اوج عمليات تخليه و بارگيري

دهي زمان اوج  اكنون براي پوشش ظرفيت، هم

عمليات بارگيري كه به دليل افزايش تعداد 

دهد از وضعيت بهتري  شناورهاي باري رخ مي

د وري را براي مشتريان خو برخورداريم و بهره

 .«دهيم افزايش مي

تحقق بخشيدن به »: داكس اظهار داشت

شرايط و الزامات ساخت و ساز در هنگامي كه 

برداري بود براي همه افراد  ترمينال در حال بهره

تر اين است  دخيل يك چالش بزرگ بود و نكته مهم

اين پروژه را در چارچوب بودجه  HCCRكه 

شرايط تخصيصي به پايان رساند و در برابر همه 

 . «پذير بود انعطاف

                                                           
5  Oliver Dux  

http://us.makemefeed.com/2016/08/30/innovative-hhla-tunnel-operation-begins-2313358.html
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 انرژي خورشيدي در بندر روتردام

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

ترين  بزرگ، 0پايگاه خبري گرين پورتو به نقل از 

در   5پارك خورشيدي در باالي سردخانه فريگوكير

اين پارك خورشيدي برق . ساخته شد 0هاون وال

كافي جهت تامين انرژي مورد نياز اين انبار را فراهم 

 .كند مي

اين پارك خورشيدي نتيجه همكاري ميان 

برداري از نيروي خورشيدي  فريگوكير، شركت بهره

 .و بندر روتردام است 4(ZEN)هلند 

 : گفت –مديرعامل فريگوكير  – 2جان بومان

هاي ما براي سازگار نمودن اين انبار با محيط  تالش»

 ZEN شراكت با . زيست، نقطه آغاز اين پروژه بود

به ما كمك نمود كه ميزان انتشار گاز دي اكسيد 

تن در سال كاهش  052را تقريبا ( CO2)كربن 

اين يك آغاز بسيار خوب است و ما اميدواريم . دهيم

روي اين  كه ساير فعاالن بخش لجستيك نيز دنباله

 .راه باشند

                                                           
1  Green Port 
2  FrigoCare 
3  Waalhaven  
4  Zon Exploitatie Nederland (ZEN) 
5  John Bouman  

است،  6فريگوكير كه زيرمجموعه سام اسكيپ

گذاري  هزار يورو روي بازسازي سقف سرمايه 621

هاي  يك ميليون يورو براي پنل ZENنمود و 

برداري، حفاظت و  خورشيدي پرداخت نمود و بهره

 .ها را برعهده دارد نگهداري از آن

متر مربع است كه  1211مساحت سطح سقف 

رفته،  هم روي. باشد با يك زمين فوتبال مي برابر

پنل خورشيدي روي اين سقف نصب شده  0011

ت برق در سال هزار كيلووا 121است كه توان توليد 

اندازي  هاي راه شود كه هزينه بيني مي پيش. را دارند

 .سال جبران خواهد شد 01ظرف مدت 

گذار  مدير و بنيان - 1بنا به گفته مايكل پيك

ZEN –  اين نوآوري براي كل شهر روتردام يك

: وي اظهار داشت. شود موفقيت بزرگ محسوب مي

نظر توليد  روتردام اهداف سبزي در سر دارد، اما از»

اين پارك . انرژي خورشيدي كند عمل كرده است

% 52ظرفيت توليد انرژي خورشيدي در روتردام را تا 

 .«دهد افزايش مي

هاي زيادي جهت توليد  بندر روتردام فرصت

، يك 5104در سال . انرژي خورشيدي در اختيار دارد

پارك خورشيدي بزرگ بر روي سقف سالن 

و انبار سرد ترمينال ساخته شد  RDMسازي  كشتي

هاي خورشيدي مجهز  نيز به پنل 8كلوستربوئر  دلتا

 .شد

  

                                                           
6  Samskip 
7  Michel Peek 
8  Kloosterboer Delta terminal  

http://www.greenport.com/news101/energy-and-technology/solar-power-at-rotterdam
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 استفاده از نيروي باد در بندر شورهام

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

اكنون  ، هم0پايگاه خبري گرين پورتو به نقل از 

طور  به( انگليس) 5هاي بادي بندر شورهام توربين

برداري قرار گرفته و برق الزم جهت  كامل مورد بهره

خانه  ه را تامين خواهند كرد و پمپتغذيه پمپ خان

 0بندها آب از دست رفته در هنگام باز شدن درب آب

 .گرداند را دوباره به جاي اول خود برمي

كننده  ترين مصرف ها بزرگ كه پمپ جايي از آن

هزار كيلوات  221برق در بندر هستند و ساالنه 

هاي بادي موجب  مصرف دارند، وجود توربين

هاي بندري خواهند شد و  در هزينهجويي بسيار  صرفه

به »بندر شورهام را در دستيابي به هدف خود كه 

است، كمك « اي صفر رساندن گازهاي گلخانه

 .كنند مي

 –مدير توسعه بندر شورهام  – 4پيتر ديويس

و  2ما سعي داريم كه ردپاي كربن»: اظهار داشت

هاي برق خود را با توليد انرژي سبز در بندر،  هزينه

                                                           
1  Green Port 
2  Shoreham 
3  Lock 
4  Peter Davis 

 متانول و( CO2) كربن اكسيد دي خروجي كل مقدار از مقياسي   
(CH4 )آن مكاني و زماني محدود درو  در بندر (Carbon Footprint ) 

ها  ما اطمينان داريم كه اين توربين. كاهش دهيم

ها و منبع درآمدهاي بندر خواهند بود و  يكي از دارايي 

وي افزود، . «كند اي اعمال نمي بر منطقه محلي هزينه

بندر شورهام و مشاركت طوالني مدت  صنعتيمحيط 

ترين  آن در توليد برق،  اين بندر را به يكي از مناسب

هاي بادي موجود در امتداد  بينها براي تور مكان

 .ساحل جنوبي تبديل نموده است

هر يك از اين تاسيسات داراي يك توربين 

با توان صد  0116دي.اي.بادي مدرن تورونتو ان

ها به جديدترين  اين توربين. كيلووات هستند

هاي صورت گرفته در فناوري نيروي بادي  پيشرفت

توان به  ميها  مجهز هستند كه از جمله اين پيشرفت

ها  اين توربين. كار در حالت كم صدا اشاره كرد

ها  كنند و عمر مفيد آن انرژي پاك و رايگان توليد مي

كه  ها پس از اين اي است كه تا سال گونه به

. كنند اندازي جبران شود نيز كار مي هاي راه هزينه

ها به دقت انتخاب شده و مواد و  اجزاي اين توربين

ها درست مانند  ل كيفيت آنفرآيندها و كنتر

اي ساخته  گونه هاي بزرگ مقياس است و به توربين

 .سال دوام داشته باشند 51شده است كه بيش از 

                                                           
6 Norvento ED100 

http://www.greenport.com/news101/energy-and-technology/wind-power-for-shoreham#sthash.KebV72nh.dpuf
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 0202ميليارد دالري بخش كشتيراني در سال  5خسارت 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، گزارش جديد 0پايگاه خبري كلييِر سيزو به نقل از 

بخش تحقيقات دريايي موسسه  5كانتينر اينسايت

  5106، حاكي از آن است كه در سال  0جوري

ميليارد دالري متصديان حمل  2حتمال ضرر و زيان ا

اين در حالي است كه بخش . و نقل كاال وجود دارد

تاكنون در حوزه فروش  5104كشتيراني از سال 

 . ميليارد دالر خسارت  شده است 21متحمل 

مدير تحقيق و مشاوره در  – 4سيمون هيني

 –بخش مشاوران زنجيره تامين موسسه جوري 

رود داليل اين  همانطور كه گمان مي »: اظهار داشت

ضرر و زيان عبارتند از به صفر رسيدن يا كاهش 

ها و ظرفيت مازاد بر  رشد تقاضا در اكثريت تجارت

نياز طوالني مدت كه در نهايت متصديان حمل و نقل 

به ميزان زيادي  كرايه حمل را  را وادار نمود نرخ

ات فعاالن كليدي بر كاهش دهند و در نهايت منازع

 .«سر سهم بازار اوضاع را تشديد نمود

خط مرسك يكي از آخرين متصديان حمل و نقل 

هاي خود بوده  است كه شاهد شيب ماليم در دارايي

 5106خط كشتيراني مرسك در سه ماهه دوم . است

ميليون دالر ضرر و زيان بود، در حالي كه  020شاهد 

 211حدود  5102در مدت زمان مشابه در سال 

 .ميليون دالر سود كسب نموده بود

در مقايسه با سال  5106در سال »: هيني افزود

در سال )تر  ، احتماال سطح درآمد كم5119بحراني 

                                                           
1  Clear Seas 
2  Container Insight Report 
3 Drewry  
4  Simon Heany 

( ميليارد دالر كاهش يافت 09درآمد عملياتي  5119

تفاوت . تر خواهد بود و ميزان كاهش قيمت بيش

اكنون  در اين است كه هم 5106و  5119سال 

تري  متصديان حمل و نقل از اثربخشي هزينه بيش

تر شده است،  برخوردارند و سوخت نيز خيلي ارزان

مشكلي . شوند تر با خطا مواجه مي ها كم بيني لذا پيش

توان  اكنون وجود دارد اين است كه نمي كه هم

ها را همراستا با نرخ افت درآمد كاهش داد و  هزينه

سه ماهه چهارم  اين مساله اي است كه تا پايان

ها براي حل و فصل آن ادامه  نيز تالش 5102

 . «داشت

هم اكنون، متصديان حمل و نقل كاال با كاهش 

اند بر ميزان  ميزان سفارشات ساخت كشتي توانسته

 .اثربخشي هزينه خود بيافزايند

با كاهش نرخ كرايه حمل، متصديان حمل و نقل 

اند، چراكه  ها روي آورده جهاني به اوراق سازي كشتي

تري  هنگامي كه بازيافت گزينه مقرون به صرفه

 .ها منطقي نيست كار نگاه داشتن آن است، بي

با وجود اين بازار ضعيف، »: سيمون هيني گفت

براي متصديان حمل و نقل اقداماتي همچون ادغام و 

اكتساب و اتحاد به منزله يك استراتژي دفاعي 

نداريم كه اتحادها ما انتظار . باشد جهت حفظ بقاء مي

به بهبود نرخ كرايه كمك كنند، چراكه قرارداد تجاري 

ها و در نتيجه  توانند به كاهش هزينه نيستند؛ اما مي

 .«كمينه سازي ضرر و زيان كمك كنند

تنها در صورتي كه ميان عرضه و »: وي افزود

تقاضا تعادل ايجاد شود، به مرور زمان شاهد ثبات 

 . «د خواهيم بودها و سودآوري مجد نرخ

http://clearseas.org/marine_news/shipping-losses-at-least-5bn-in-2016/
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 ترين بندر برزيل فاجعه در يك قدمي بزرگ

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، بندر 0خبري پورت تكنولوژيپايگاه و به نقل از 

ترين بندر آمريكاي جنوبي است  سانتوز كه پرترافيك

اين حادثه . به دليل جاري شدن سيل تعطيل شد

مشروعيت طرح اليروبي اين بندر جهت آماده شدن 

را زير سوال  5هاي فوق بزرگ براي پذيرش كشتي

 .برد

بندر سانتوز به دليل جاري شدن سيل به مدت 

شود دليل اين  گفته مي. ل شدساعت تعطي 01

باشد كه در  گرفتگي، فرسايش ساحل و مدي مي آب

 .سابقه بوده است سال گذشته بي 00

يكي از اقليم شناسان بندر  - 0رودولفو بونافيم

سال  41اين منطقه از ساحل، حدود »: گفت –سانتوز 

بيند  است كه از فرسايش نوار شن و ماسه آسيب مي

                                                           
1  Port Technology 
2  Mega-ship 
3  Rodolfo Bonafim 

ق موجب تشديد مشكالت شده اكنون اين اتفا و هم

است، ولي تاكنون هيچ توافق نظري در اين باره 

وجود نداشته كه اليروبي باعث اين حادثه شده 

 . «است

دانيم اين است كه با  آنچه ما مي»: وي افزود

امواج بلندتر شده، حجم ارتفاع افزايش عمق كانال، 

 .«شود ها افزايش يافته و فرسايش شديدتر مي آن

، 5106يادآوري است كه در جوالي  الزم به

 2ترمينالز ام.پي.و اي( مالك بندر) 4سيراپورتوس

ميليون دالر در  012اعالم نمودند كه در نظر دارند 

سرمايه گذاري نمايند و برزيل را به يك  6بندر پكم

هاي فوق  اي براي كشتي مركز ترانسشيپ منطقه

 . بزرگ ساحل شرقي آمريكاي جنوبي تبديل نمايند

                                                           
4  Cearaportus  
5  APM Terminals  
6  Pecem 

https://www.porttechnology.org/news/disaster_closes_brazils_largest_port
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 جي جديد در پاكستان.ان.اندازي يك ترمينال ال راه

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

پاكستان ، 0پايگاه خبري گرين پورتو به نقل از 

قرارداد خريد يك واحد شناور جديد براي 

براي دومين ترمينال  5سازي و گازسازي مجدد ذخيره

 .را امضا نمود( كراچي)واردات خود در بندر قاسم 

در اواخر سال جاري اين واحد  0دبليو.گروه بي

تحويل  4شناور را به شركت پاكستان گازپورت

ه، به ارايه سال 02خواهد داد و به موجب يك قرارداد 

خدمات ذخيره سازي و گازسازي مجدد در اين 

 .ترمينال نيز خواهد پرداخت

رئيس شركت پاكستان گازپورت  -اقبال احمد 

رود كه اين قرارداد كسري گاز  انتظار مي»: گفت –

كاهش دهد و تامين سوخت مورد % 01پاكستان را تا

                                                           
1 Green Port 
2  Floating Storage and Re-gasification Unit 
(FSRU)  
3  BW Group 
4  Pakistan GasPort Limited (PGPL) 

مگاواتي در  0611هاي برق جديد  نياز براي نيروگاه

 .«احداث را تضمين خواهد نمود دست

شود كه اين ترمينال جديد  بيني مي پيش

ميليون فوت مكعب گاز طبيعي  611تواند روزانه  مي

 5101قرار است تا نيمه سال . دريافت كند

 .برداري از اين ترمينال آغاز شود بهره

برداري  پاكستان در ماه مارس سال گذشته بهره

كه اولين  2نجيجي انگرو ال.ان.از ترمينال ال

جي اين كشور است را در .ان.تاسيسات واردات ال

از آن زمان به بعد، پاكستان در . بندر قاسم آغاز نمود

و  5102جي در سال .ان.ميليون تن ال 15/0مجموع 

وارد  5106ميليون تن در هفت ماهه اول سال  18/0

 .نموده است

قطر در اوايل سال جاري قراردادهاي عرضه 

ترين  جي را با پاكستان امضا نمود و به بزرگ.ان.ال

 . جي اين كشور تبديل شد.ان.كننده ال تامين

                                                           
5  Engro Elengy LNG Terminal 

http://www.greenport.com/news101/lng/pakistani-lng-terminal
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 جي در بندر روتردام.ان.اولين بانكرينگ ال

 

هبردي ها و مطالعات را گزارش مركز بررسيبه 

و  0جي ورلد نيوز.ان.خبري ال هاي پايگاهو به نقل از 

در  4جي به ترنساند.ان.ال 0، بانكرينگ5گرين پورت

 . بندر روتردام با موفقيت به پايان رسيد

ترنساند يك تانكر حامل مواد شيميايي با 

است كه براي اولين بار در  dwt 02111ظرفيت 

. بندر روتردام خدمات بانكرينگ دريافت نموده است

در نتيجه، اين شناور جايزه تشويقي بندر روتردام كه 

ارض بندري است را دريافت در عو% 01يك تخفيف 

 .نمود

آگوست براي اولين بار در  1اين شناور در تاريخ 

را در ( نفت و گازوئيل)روتردام پهلو گرفت تا بار خود 

 .تخليه نمايد( 6واقع در بوتلك) 2ووپاك

                                                           
1  LNG World News 
2  Green Port 

 سوخت رساني 2
4  Ternsund 
5  Vopak 

اين شناور پس از پايان بانكرينگ به ترمينال 

در ويلن  1تي.سي.قبلي خود در ترمينال اي

 .بازگشت  8الكساندرهاون

دماي مخزن سوخت از درجه حرارت محيط به 

ظرف مدت . درجه حرارت عملياتي كاهش داده شد

درجه + 51ساعت، به كمك نيتروژن دما از  08

سپس . درجه كاهش يافت -065سانتيگراد به 

آغاز شد و در نهايت سه  9جي.ان.بانكرينگ با شل ال

ن اي. آگوست به پايان رسيد 01روز بعد در تاريخ 

 . شناور مسير خود تا گوتنبرگ را ادامه خواهد داد

                                                                                    
6  Botlek:  باشد كه شهر روتردام در  ميبخشي از رودخانه نيووه ماس
 كرانه آن واقع شده است
7 ECT Terminal 
8  Willen Alexanderhaven  
9 Shell LNG 

http://www.lngworldnews.com/port-of-rotterdam-in-lng-bunkering-first/
http://www.greenport.com/news101/lng/first-lng-bunkering-at-rotterdam-complete
http://www.greenport.com/news101/lng/first-lng-bunkering-at-rotterdam-complete
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 اعطاي جايزه كربن تراست استاندارد به بندر دوور

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، شركت 0پورت دوورپايگاه خبري و به نقل از 

 5/01از بعد از كاهش  5انگليسي دوور هاربر پورت

در بندر دوور موفق شد جايزه  0درصدي ردپاي كربن

چهارمين مرتبه از را براي  4كربن تراست استاندارد

 .آن خود نمايد

كربن تراست استاندارد يك نشان عالي است 

گيري، مديريت و كاهش  كه در صورت احراز اندازه

صدور گواهينامه مستلزم . گردد بهينه كربن اعطا مي

ها عملكرد خوب و بهينه در  اين است كه سازمان

مديريت كربن را در عمليات روزانه خود به اثبات 

عملكرد بندر دوور در زمينه هايي از جمله  .برسانند

هاي عملياتي، سرمايه  مسئوليت پذيري، پروسه

گذاري و زنجيره تامين خوب بوده است و در اين 

را از كربن تراست % 011ها امتياز كامل  زمينه

 . دريافت نمود

                                                           
1  Dover Port 
2  Dover Harbour Board:  شركتي كه بندر داور در انگليس را

كند مديريت مي  
( CH4) متانول و( CO2) كربن اكسيد دي خروجي كل مقدار از مقياسي  

 (Carbon Footprint) آن مكاني و زماني محدود درو  در بندر
4 Carbon Trust Standard 

كربن تراست استاندارد يك گواهينامه دو ساله 

 5108ر سال است و بندر دوور جهت حفظ آن بايد د

هاي خود در زمينه كاهش  جزئيات اقدامات و تالش

 .كربن را به كربن تراست ارايه دهد

مديركل ايمني و  امنيت بندر دوور  -2اما وارد

اين موفقيتي باورنكردني است و من به همه »: گفت

اند  كساني كه در دستيابي به اين موفقيت سهيم بوده

در دوور اين كار تيم زيست محيطي بن. كنم افتخار مي

هاي  چالش برانگيز را با موفقيت به پايان رساند و راه

اي را براي كاهش ردپاي كربن پيدا  جديد و نوآورانه

 .«نمود و به اجرا درآورد

عنوان يك بندر مسئول، ما به  به»: وي افزود

هاي سازگار با محيط زيست در  بررسي همه گزينه

من . هاي كسب و كار ادامه خواهيم داد همه زمينه

اطمينان دارم كه بندر دوور در پيشرو بودن در اين 

بخش ادامه خواهد داد و اين نقطه عطفي ديگر در 

بهترين  راستاي تحقق هدف ما براي تبديل شدن به

رساني به مشتريان و  بندر جهان در زمينه خدمات

 . «جامعه خود است
                                                           

5  Emma Ward 

http://www.doverport.co.uk/about/news/carbon-trust-standard-for-carbon-awarded-to-dover/13206/
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 كاهش رشد ناوگان تجهيزات حمل و نقل كانتينر

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، به دنبال نرخ 0پايگاه خبري ميكز مي فيدو به نقل از 

تنها )بسيار كند رشد ناوگان تجهيزات كانتينري 

كه به دليل كاهش تقاضا براي  5102در سال %( 2/0

شود كه  بيني مي د، پيشاجاره تجهيزات اتفاق افتا

اي جهان در سال  ناوگان تجهيزات كانتينري اجاره

 .رشد خواهد نمود% 0تر از  كم 5106

هاي  ، موجودي انبار شركت5102در پايان سال 

بار ديگر به ميزان قابل توجهي افزايش  5واسپاري

 .يافت و نرخ اجاره نيز همچنان پايين بود

نيز به قيمت كانتينرهاي نو و كاركرده 

ترين حد خود در دهه گذشته رسيد و دليل آن  پايين

كاهش تقاضا و همچنين كاهش قيمت فوالد و 

 .اي بود هاي كارخانه هزينه

تر كانتينرهاي  تنها در بخش تخصصي

دار است كه احتمال دارد توسعه  دار و مخزن يخچال

. ناوگان بيش از بخش حمل و نقل بار خشك باشد

اي  يخچالي اجارهگان تجهيزات طور كلي، رشد ناو به

                                                           
1 Makes Me Feed 
2  Leasing  

از تجهيزات تحت مالكيت خطوط كشتيراني بهتر 

 .است

دستخوش  5102خ اجاره بلندمدت در سال نر

هاي جديد حمل  تري بود، چرا كه قيمت كاهش بيش

سال گذشته  02ترين ميزان خود در  بار خشك به كم

ها و درآمد به  از آنجايي كه سطح قيمت. رسيد

وري نيز  ود رسيده است، بهرهترين ميزان خ كم

ترين  كاهش يافته و صنعت اجاره كانتينر با سخت

 5119هاي مالي خود از زمان ركود سال  چالش

 .مواجه بوده است

صنعت واسپاري در حال حاضر ناچار به 

هاي باالسري و  گيري درخصوص هزينه سخت

هاي  هاي عملياتي شدند و دارايي كاهش هزينه

 .تر شوند باز هم بايد فشرده 5106كانتينري در سال 

 5102هاي متعدد انجام شده در سال  ادغام

هاي  ميان شركت  TEUميليون  2/8موجب شد 

جا شود و اين باعث حذف  بزرگ جابه واسپاري

 .شركت برتر گرديد 01هاي قديمي از فهرست  نام

در گزارش  0موسسه تحقيقات دريايي جوري

شان ساخته است خود خاطرن 4جديد كانتينر اينسايت

كه متصديان حمل و نقل كاال ناچارند در بعضي از 

مسيرها نرخ كرايه حمل را به ميزان قابل توجهي 

 .كاهش دهند

                                                           
3 Drewry Maritime Research 
4 Container Insight Report  

http://us.makemefeed.com/2016/08/30/drewry-forecast-container-equipment-growth-2313357.html
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 اي ميان انواع وسايل هدايت خودكار فعال در بنادر مقايسه

 
ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، در 0پايگاه خبري پورت تكنولوژيو به نقل از 

نوشته شده است،  5اي كه توسط دكتر سانون  مقاله

كار موجود براي هاي حمل و نقل خود روش

هاي خودكار مورد بررسي قرار گرفته و به  ترمينال

با توجه به »: اين سوال مهم پاسخ داده شده است

ترين سيستم  هاي امروزي، مقرون به صرفه فناوري

 «حمل و نقل خودكار كدام است؟

در اين مقاله، دكتر سانون به مقايسه كمي و 

 01و هاي حمل و نقل خودكار پرداخته  كيفي روش

ترين روش حمل و نقل  نكته را براي مقايسه مناسب

 .خودكار متذكر شده است

اي بين يك وسيله نقليه   در اين مقاله، مقايسه

و يك  4، يك باالبر هدايت خودكار0هدايت خودكار

 .انجام شده است 2وسيله نقليه هدايت خودكار باالبر

                                                           
1  Port Technology 
2  Dr Yvo Saanen 
3 automated guided vehicle (AGV) 
4 automated lift vehicle (ALV) 
5 Lift AGV 

به عقيده ما، براي يك »: گويد دكتر سانون مي

يار كوتاه، وسيله نقليه هدايت خودكار باالبر مدت بس

كند  وري مالي را ايجاد مي ترين بهره دار بيش باطري

گذاري معقول، ميزان  شود با يك سرمايه و موجب مي

 .«اي به صفر برسد انتشار گازهاي گلخانه

هاي شاتل  عملكرد خوب حامل»: وي افزود

وري  ها تضميني براي بهره دستي در بعضي از ترمينال

 .«باالي يك وسيله نقليه هدايت خودكار نيست

آنطور كه »: سانون خاطرنشان ساخت

شود با  بيني مي دهد، پيش ها نشان مي سازي شبيه

هاي شاتل دستي به سيستم   تغيير سيستم حامل

باالبر هدايت خودكار، عملكرد سيستم به ميزان قابل 

 .«توجهي افت خواهد كرد

از نقطه نظر »: داشت دكترسانون در پايان اظهار

هزينه كلي مالكيت، ثابت شده است كه وسيله نقليه 

با اين . باشد هدايت خودكار باالبر بهترين طرح مي

وجود، بعضي از اپراتورها، سادگي و 

تر براي يك وسيله  هاي زيرساختي كم گذاري سرمايه

 .«دهند نقليه هدايت خودكار را ترجيح مي

https://www.porttechnology.org/news/how_to_compare_automated_transport_methods_in_terminals
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 پورت و پورتو بوليوار ييل شركت ساله ميان 52مضاي قرارداد امتياز انحصاري ا

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، 0پايگاه خبري پورت فاينانس اينترنشنالو به نقل از 

قرارداد امتياز انحصاري بندر پورتو  5گروه ييلدريم

ميليون دالري  121گذاري  سرمايهو همچنين  0بوليوار

 . در اين بندر را قطعي نمود

كه زيرمجموعه گروه  4پورت هولدينگ ييل

برداري از بندر  ييلدريم است، حق توسعه و بهره

را از آن خود ( اكوادور) 2پورتو بوليوار در شهر ماچاال

پورت به موجب يك قرارداد امتياز  ييل. نمود

ن دالر در اين بندر ميليو 121ساله،  21انحصاري 

ترين ترمينال  گذاري خواهد كرد و بزرگ سرمايه

 2/5كانتينري آمريكاي التين با ظرفيت ساالنه 

 . را ايجاد خواهد نمود TEUميليون 

پورت هولدينگ در راستاي هدف خود مبني  ييل

اپراتور بندري  01بر تبديل شدن به يكي از 

مين بندر ، بيست و يك5152المللي برتر در سال  بين

اين قرارداد در . را نيز به شبكه جهاني خود افزود

در داخل بندر پورتو بوليوار  5106آگوست  8تاريخ 

                                                           
1 Port Finance International 
2 Yildirim Group 
3 Puetro Bolivar  
4  Yilport Holding 
5 Machala 

مراسم امضاي قرارداد با حضور رافائل . امضا شد

وزير  1رئيس جمهور اكوادور و والتر سوليس 6كوريا

 0111حمل و نقل اين كشور و با مشاركت بيش از 

ترين  رارداد بزرگاين ق. نفر، برگزار شد

 . گذاري تركيه در اكوادور است سرمايه

رابرت يوكسل ييلدريم، رئيس جمهور كوريا و 

وزير سوليس پيش از امضاي قرارداد امتياز 

به موجب . انحصاري براي حضار سخنراني نمودند

برداري از پورتو بوليوار به مدت  اين قرارداد حق بهره

 .پورت اعطا شد سال به ييل 21

اي بارز از  قرارداد امتياز انحصاري كه نمونه اين

مشاركت بخش خصوصي و دولتي است، يك ركورد 

اي در  گذاري يك نهاد تركيه جديد براي سرمايه

 . باشد اكوادور مي

پورت هولدينگ از دانش و تخصص حاصل  ييل

كشور دنيا  8بندر در  50برداري از  از مديريت و بهره

بندر پورتو بوليوار  براي اجراي اين قرارداد در

 . استفاده خواهد كرد

با اجراي اين قرارداد، پورتو بوليوار به ارايه 

المللي  خدمات بهينه در سطح استانداردهاي بين

ترين ترمينال كانتينري  خواهد پرداخت و به بزرگ

 .آمريكاي التين تبديل خواهد شد

                                                           
6 Rafael Correa 
7 Walter Solis  

http://portfinanceinternational.com/categories/item/2601-yilport-signs-50-year-concession-for-puerto-bol%C3%ADvar-to-invest-usd-750-million
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ترين مراكز حمل  بندر پورتو بوليوار يكي از بزرگ

. هاي ميوه و غذاهاي دريايي است محموله و نقل

ميليون دالر را صرف  121پورت روي هم رفته  ييل

. توسعه و مدرن سازي بندر پورتو بوليوار خواهد كرد

در . مرحله انجام خواهد شد 2گذاري در  اين سرمايه

انجامد،  سال به طول مي 0مرحله اول كه حدود 

برنامه طي . ميليون دالر است 501بودجه تخصيصي 

متر و سپس به  04متر به  01اليروبي ابتدا عمق از 

 421يك بارانداز . متر افزايش خواهد يافت 01

اين ترمينال به . متري نيز ساخته خواهد شد

. هاي جديد مجهز خواهد شد ها و جرثقيل زيرساخت

هاي كانتينربر جهان نيز  ترين كشتي در نتيجه، بزرگ

وار پهلو بگيرند و خدمات توانند در بندر پورتو بولي مي

گذاري،  مرحله سرمايه 2پس از پايان . دريافت كنند

در سال  TEUميليون  2/5توان عملياتي اين بندر به 

در نهايت، بندر پورتو بوليوار به . خواهد رسيد

ترين ترمينال كانتينري در ساحل  ترين و مدرن بزرگ

. اقيانوس آرام آمريكاي التين تبديل خواهد شد

و بوليوار حجم تجارت خارجي اكوادور را افزايش پورت

داده و به ايفاي نقش استراتژيك در شبكه جهاني 

 .پورت هولدينگ خواهد پرداخت ييل

پورت مناقصه بندر پورتو بوليوار را  در ابتدا، ييل

قرارداد اوليه با حضور . برنده شد 5102در سال 

جمهور تركيه و رافائل  رجب طيب اردوغان رئيس

جمهور اكوادور امضا شد و متعاقبا در  يا رئيسكور

 .، اردوغان به اكوادور سفر نمود5106فوريه 

روند تحويل بندر پس از امضاي قرارداد در 

 91آغاز شده و ظرف مدت  5106آگوست  8تاريخ 

 .روز انجام خواهد شد
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 سازي ابوظبي ميان شركت بنادر ابوظبي و شركت كشتي امضاي قرارداد همكاري

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، شركت 0پايگاه خبري پورت تكنولوژيو به نقل از 

قرارداد  0سازي ابوظبي و شركت كشتي 5بنادر ابوظبي

بلندمدتي را امضا نمودند كه با اجراي كامل آن، بندر 

از يك تاسيسات تعمير كشتي كامال عملياتي  4زايد

نيز « حوضچه شناور تعمير كشتي»كه شامل يك 

 .باشد، برخوردار خواهد شد مي

اين قرارداد در دفتر مركزي شركت بنادر ابوظبي 

 2ط كاپيتان محمد جمعه الشميسيدر بندر زايد توس

مديرعامل شركت بنادر ابوظبي و دكتر خالد 

سازي ابوظبي و  مديرعامل شركت كشتي 6المزروعي

 .با حضور هيات همراه طرفين امضا شد

ما از امضاي اين »: دكتر خالد المزروعي گفت

قرارداد با شركت بنادر ابوظبي كه باعث تقويت 

نبه بلندمدت ميان دو همكاري و استحكام روابط دوجا

 .«شركت خواهد شد، بسيار خرسنديم

                                                           
1 Port Technology 
2  Abu Dhabi Ports  
3  Abu Dhabi Shipbuilding 
4  Zayed Port 
5  Mohamed Juma Al Shamisi   
6  Dr Khaled Al Mazrouei 

سازي  توسعه عملياتي شركت كشتي»: وي افزود

وسيله حوضچه شناور تعمير كشتي در بندر  ابوظبي به

سازي و  دهنده رشد مثبت صنعت كشتي زايد، نشان

همچنين، . تعمير كشتي در امارات متحده عربي است

ي موثر شركت دهنده استراتژ اين قرارداد نشان

ترين  سازي ابوظبي در زمينه ارايه نوآورانه كشتي

برداري به  خدمات حفاظت و نگهداري، تعمير و بهره

 .«باشد المللي خود نيز مي مشتريان محلي و بين

 05محوطه جديد »: خالد المزروعي اظهار داشت

ما را در دستيابي به ( هكتاري 5/0)هزار متر مربعي 

تبديل شدن به يك شركت  هدف خود در رابطه با

سازي پيشرو و ارايه خدمات بهينه حفاظت و  كشتي

اين . برداري كمك خواهد كرد نگهداري، تعمير و بهره

سازي و  هاي كشتي محوطه جديد شامل كارگاه

همچنين يك حوضچه شناور تعمير كشتي است كه 

سازي ابوظبي  شوند خدمات شركت كشتي موجب مي

د و پيشرفت شود و وارد مرحله جديدي از رش

 .«خدمات تجاري خود را توسعه دهد

اين همكاري ميان شركت بنادر ابوظبي و 

سازي ابوظبي مثالي بارز از يك  شركت كشتي

همكاري خوب است و طرفين قرارداد از 

هاي مختلف براي پيشبرد عمليات و  دستورالعمل

 .افزايش رفاه در بندر زايد پيروي خواهند كرد

ارداد شامل توسعه و اين قر 0مرحله 

متري و  401برداري از يك اسكله خصوصي  بهره

هكتاري  5/0يك محوطه تاسيسات خصوصي 

 .باشد مي

https://www.porttechnology.org/news/abu_dhabi_ports_sign_key_zayed_mou
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 علي ورلد در توسعه بندر جبل پي تاخير دي

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

به دليل  ،0پايگاه خبري پورت تكنولوژيو به نقل از 

كه يك  0ورلد پي ، دي5حاكم بودن شرايط بازار نرم

اپراتور بندري و ترمينال جهاني است، اعالم نمود كه 

علي تا سال  در بندر جبل( T3) 0توسعه ترمينال 

احتماال توسعه ترمينال . به تعويق خواهد افتاد 5101

4 (T4 )نيز با تاخير انجام خواهد شد. 

 TEUميليون  2/0در حدود  0با توسعه ترمينال 

علي افزوده خواهد شد و با تكميل هر  به ظرفيت جبل

، ظرفيت كلي اين بندر به بيش از 4و  0دو ترمينال 

 . خواهد رسيد TEUميليون  55

                                                           
1 Port Technology 
2  Soft Market:  بازاري كه در آن تعداد فروشندگان احتمالي از

تر است خريداران بيش  
3  DP World 

ورلد در نيمه  پي عليرغم وجود بازار نرم، سود دي

بوده است كه در % 5/21برابر با 5106اول سال 

تر از سود حاصله در  ميليون دالر بيش 511حدود 

 .باشد مدت زمان مشابه در سال گذشته مي

تر اعالم نمود كه قصد دارد  ورلد پيش پي دي

بازنگري قرار دهد و قصد روش تخليه كانتينر را مورد 

براي حمل و نقل  4دارد از روش غالف هايپرلوپ

كانتينرها استفاده نمايد و با ذكر يك مثال توضيح داد 

تواند مسافران را با سرعتي چهار  كه اين غالف مي

برابر قطار از فرودگاه دبي به فرودگاه ابوظبي حمل 

 هاي بيشماري  را براي حمل نمايد و در نتيجه فرصت

 .نمايد بار ايجاد مي

                                                           
4  Hyperloop Pod  

https://www.porttechnology.org/news/dp_world_delays_massive_jebel_ali_expansion
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 «بــخـــش  تـحـليـلــي» 

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

 .باشد عهده مولفان مي

 

«جي در بنگالدش.ان.آغاز پروژه ساخت اولين ترمينال واردات ال» :خبر منتخب درخصوص  تحليل

 0علي اكبر عيسي زاده:  نگارنده

 مقدمه

تقاضاي گاز طبيعي در جهان ، يك چهارم كل 

در اين بين . تقاضاي انرژي را تشكيل مي دهد

به عنوان سوخت شناورها و يا  LNGاستفاده از 

سوخت قابل حمل توسط شناورها به دليل مزاياي 

فراوان آن كه متعاقبا به آن پرداخته خواهد شد، 

جهت انتقال گاز . همواره مورد توجه بوده است

طبيعي به دليل حجيم بودن از خطوط لوله استفاده 

مي شود ليكن در برخي موارد امكان ايجاد خطوط 

در . دارد و يا مقرون به صرفه نيستلوله وجود ن

نتيجه در اثر فرآيندهايي گاز را به مايع تبديل مي 

كنند تا بتوان آنرا توسط تانكرهايي به مقصد حمل 

نمود و در مقصد نيز با انجام فرآيندهايي مايع را 

استفاده از كشتي ها و . دوباره به گاز تبديل مي كنند

يك امر معمول تانكر جهت انتقال گاز طبيعي مايع 

مي باشد ليكن در بنادر بايد ترمينالهاي الزم و 

اختصاصي جهت تخليه و بارگيري چنين محموله 

در اين تحليل سعي شده . هايي وجود داشته باشد

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

است ابتدا تاريخچه  و مزاياي گاز طبيعي مايع بر 

در  LNGشمرده شود و سپس با ارائه آمار تجارت 

لهاي قبل و پيش بيني و مقايسه آن با سا 5104سال 

به تشريح  5151آن براي سالهاي آينده تا سال 

براي شناورها و كشورهاي صادر كننده و  LNGسهم 

 .وارد كننده  مي پردازم

 (LNG)تعريف، تاريخچه  و مزاياي گاز طبيعي مايع 

 (Liquefied Natural Gas) مخفف  LNGواژه

،  LNG براي توليد. به معناي گاز طبيعي مايع است

درجه  - 060گاز طبيعي را در فشار اتمسفر تا دماي 

 در اين حالت گاز به. سانتي گراد سرد مي كنند

 421مايعي بي بو، شفاف و غيرسمي با چگالي حدود 

گاز  ميعان با. كيلوگرم بر متر مكعب تبديل مي شود 

طبيعي حجم آن به يك ششصدم تقليل مي يابد كه 

در حاليكه . دي مي كندحمل و نقل گاز طبيعي را اقتصا

 LPG (Liquefied اين نسبت كاهش حجم در مورد

petroleum gas)  و(Compressed natural gas)  

CNG  به ترتيب حدود يك دويست ام و يك

 .دويست و پنجاهم است

توليد و ميعان گاز طبيعي براي اولين بار توسط 

اولين سيستم . ميالدي بوده است 09فاراده در قرن 
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در مونيخ  0810فشرده توسط لينده در سال تبريد 

در  LNGآلمان ساخته شد و اولين كارخانه توليد 

در ايالت ويرجينيا آمريكا ساخته و در  0905سال 

اولين كارخانه . به بهره برداري رسيد 0901سال 

در ايالت  0940در ابعاد تجاري در سال  LNGتوليد 

ن اولي 0929اوهايو آمريكا و همچنين در سال 

 Methaneمحموله گاز طبيعي توسط كشتي 

Pioneer  كه از كشتي هاي جنگ جهاني دوم بود و

تانك آلومينيمي نوع منشوري تبديل به  2با تعبيه 

شده بود، از لوئيزيانا آمريكا به  LNGتانكر حمل 

انگلستان حمل گرديد و سرانجام با راه اندازي 

Camel LNG  در الجزاير، كشور انگلستان به عنوان

اولين وارد كننده و كشور الجزاير به عنوان اولين 

 .درآمدند LNGصادر كننده 

مي توان به موارد زير  LNGاز مزاياي استفاده از  

 :اشاره كرد

، به سرعت تبخير و پخش  در صورت نشت .0

مي شود و به شكل ابر بخار نمايان مي شود 

ل پذيري آن نسبت به همين دليل اشتعا به

و گاز  LPG ساير مواد هيدروكربوري مانند 

 .طبيعي كمتر است

به علت سرد بودن آن  LNGاحتمال انفجار  .5

و پائين بودن سرعت سوزش بسيار ضعيف 

  توليد حوادث كارخانه هاي درصد. است

LNG  نسبت به ساير پااليشگاههاي نفت و

 . گاز كمتر  مي باشد

ايرهيدروكربوري منابع گاز طبيعي و ذخ .0

فراواني در شمال آفريقا، غرب آفريقا، 

جنوب آمريكا، خاورميانه، اندونزي، مالزي، 

شمال غربي استراليا و آالسكا وجود دارند 

كه بازار قابل مالحظه اي در آن مناطق 

ندارند و از طرفي ديگر بازارهاي مناسبي 

نظير ژاپن، تايوان، كره وجود دارند كه از 

براي انتقال . ر هستند اين منابع دو

گازطبيعي مي توان از طريق خط لوله و 

ليكن . اقدام به انتقال آنها نمود  LNGيا

مطالعات نشان مي دهد  انتقال از طريق 

LNG 111مسافت هاي باالتر از  براي 

مايل در خشكي  5511مايل در دريا و 

تر مي  نسبت به خط لوله مقرون به صرفه

 .باشد

آنگوال و نيجريه،  در كشورهايي نطير .4

كاربري خاصي براي گازهاي همراه نفت 

. سوزانده مي شود  وجود ندارد و اين گازها

از طرفي بازارهاي قابل توجهي براي انتقال 

كشورها  گاز از طريق خط لوله براي اين

بنابراين منطقي است كه به . وجود ندارد

عالوه بر . گام بردارند LNGسمت توسعه 

ه از نظر شرايط جغرافيايي اين در مناطقي ك

امكان ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن 

براي تامين LNG زيرزميني وجودندارد، از  

گاز طبيعي در دوره پيك تقاضا استفاده مي 

 Peakشود كه به چنين كارخانه هايي 

Shaving  گفته مي شود و در مقابل كارخانه

هايي كه بر مبناي توليد در طول سال جهت 

 Base Loadصادرات طراحي شده است، 

 .ناميده مي شود

  داليلي چون كاهش هزينه هاي حلقه .2

LNG  دليل پيشرفت فني و امكان  به

 8ظرفيت  با ساخت واحدها و كارخانه هايي

ميليون تن در سال، امكان ساخت كشتي 

متر مكعب ، به  511111ي با ظرفيت هاي

 اي وجود آمدن بازارهايي تك محموله
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(SPOT)    و باالخره مسائل زيست محيطي

 باعث شده است كه امروزه توجه خاصي به

LNG  گردد و بازار آن تا ده درصد رشد

 .داشته باشد

 5104در سال  LNGنگاهي به حجم تجارت 

به بيش از  5104در سال  LNGحجم تجارت 

ميليون تن رسيده است و اين به معني رشد  54010

نمودار . است 5100درصدي آن نسبت به سال  410

تا  0991را از سال  LNGحجم تجارت  0شماره 

براحتي مي . سال نشان مي دهد 52به مدت  5104

 0991از سال  LNGتوان دريافت كه حجم تجارت 

همواره روند افزايشي داشته است و در  5100تا 

 54012به بيشترين ميزان خود يعني  5100سال 

و  5105ميليون تن رسيده است ليكن در سالهاي 

 5104اندكي كاهش يافته ولي در سال  5100

 . دوباره افزايش يافته است

 

 2202تا  0992از سال   LNGحجم تجارت : 0نمودار شماره 

با اضافه شدن سنگاپور و هند به كشورهاي 

تعداد كشورها از  5104در سال  LNGصادر كننده 

كشور رسيده است كه اين آمار در  09اين حيث به 

كشورهاي . كشور بوده است 01، تنها  5100سال 

ثابت  0996تا  0991از سال   LNGصادر كننده 

بوده اند و بعد از آن با شيب ماليمي افزايش يافته 

نشان مي دهد قطر  5همانطور كه نمودار شماره . اند

. در جهان قرار دارد LNGام اول توليد كننده در مق

 0991از سال  LNGسرمايه گذاري قطريها بر روي 

منطقه  5101آغاز شد و باعث گرديد در سال 

 LNGخاورميانه به بزرگترين ناحيه در صادرات 

ميليون تن  11قطر به تنهايي نزديك به . تبديل شود

را  LNGو به عبارتي يك سوم  تجارت جهاني 

 52بعد از قطر كشورهاي مالزي با بيش از . ستدارا

ميليون تن، نيجريه با  5010ميليون تن ، استراليا با 

ميليون تن، تايلند با  06ميليون تن، اندونزي با  0914

ميليون تن، روسيه  0518ميليون تن، الجزاير با  0414

ميليون تن، يمن با  119ميليون تن، عمان با  0116با 

ميليون تن در رده  615برونئي با  ميليون تن و 618

ميزان واردات ساير . هاي دوم تا دهم قرار دارند

نيز  5100كشورها و درصد رشد آنها نسبت به سال

 .از روي نمودار قابل مشاهده مي باشد

 

و  2202در سال  LNGكشورهاي صادر كننده : 2نمودار شمار

 2202نسبت تغييرات آن با سال 
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شدن ليتواني به  از طرف ديگر با اضافه

تعداد  5104در سال  LNGكشورهاي وارد كننده 

كشور رسيده است كه  59كشورها از اين حيث به 

، با اضافه شدن كشورهاي  5102اين آمار در سال 

كشور خواهد  00مصر، اردن، پاكستان و لهستان به 

مي  LNGبا توجه به نمودار حجم تجارت . رسيد

تا  0991از  LNGتوان دريافت كه تقاضا براي 

كمي  0994داراي روند كاهشي و در سال  0990

تقريبا  0999بعد از آن تا . افزايش يافته است

 0999ليكن از سال . تقاضا يكسان بوده است

تاكنون با شيب تندي در حال افزايش است به گونه 

كشور برزيل،كانادا، شيلي، سنگاپور،  00اي كه 

ندونزي، هلند و رژيم تايلند، ، آمريكا، مالزي، كويت، ا

به  5100تا  5118اشغالگر قدس در سال هاي 

پيوسته اند در حاليكه  LNGكشورهاي وارد كننده 

براي دهه ها از آن غافل بودند و انتظار مي رود در 

در  LNGآينده نزديك آمريكا بزرگترين وارد كننده 

در برخي از كشورها نظير ژاپن و كره . جهان باشد

انتظار مي رود به   LNG تفاده از جنوبي ميزان اس

همانطور كه . ميزان استفاده از همه گازها برسد

 89نشان مي دهد ژاپن نزديك به  0نمودار شماره 

داشته است  5104در سال  LNGميليون تن واردات 

 51ميليون تن، چين با  08و بعد از آن كره جنوبي با 

 0016ميليون تن، تايوان با  0416ميليون تن، هند با 

ميليون تن، اسپانيا با  812ميليون تن، انگلستان با 

ميليون تن، برزيل با  619ميليون تن، مكزيك با  815

ميليون تن در رده  214ميليون تن و تركيه با  211

ميزان واردات ساير . هاي دوم و دهم قرار دارند

آرژانتين، فرانسه ، ايتاليا، شيلي، كويت، )كشورها 

بلژيگ، يونان، دومينيكن، يونان، سنگاپور، مالزي، 

ليتواني، هلند، پرتقال، پورتوريكو، تايلند ، امارت ، 

به همراه رشد آن ( آمريكا و رژيم اشغالگر قدس

نيز از روي نمودار قابل  5100نسبت به سال 

 .مشاهده مي باشد

 

و  2202در سال  LNGكشورهاي وارد كننده : 2نمودار شماره 

 2202ال نسبت تغييرات آن با س

كه حجم  0با توجه به آمار فوق و جدول شماره 

شامل واردات و صادرات را در سال  LNGتجارت 

بين نواحي مختلف جهان نشان مي دهد، مي  5104

بين  LNGتوان دريافت كه بيشترين مبادالت 

ميليون تن  6018كشورهاي واقع در آسيا پاسفيك با 

ميليون تن بين آسيا  2414مي باشد و بعد از آن با 

پاسيفيك و خاورميانه و بعد از آن بين آسيا و 

ميليون تن و سپس اروپا و  5112خاورميانه با 

ناحيه آسيا . ميليون تن است 0111خاورميانه با 

در . مي باشد LNGپاسيفيك داراي بيشترين توليد 

 درصد  00منطقه آسيا پاسيفيك تنها  5104سال 

LNG   جهان را صادر كرده است در حاليكه صادرات

 .درصد بوده است 41از خاورميانه 
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فيمابين حوزه ها و مناطق   LNGتجارت :  0جدول شماره 

 2202در سال ( ميليون تن)

 سرمايه گذاري هاي ترمينالها و شناورهاي حمل گاز

ا توجه به آمار ارائه شده در باال، طبيعي است ب

كه بيشترين سرمايه گذاريها بر روي ترمينالها و 

شناورهاي حمل گاز نيز در كشورهاي وارد كننده و 

 . صورت پذيرد LNGصادر كننده 

در سال  LNGتعداد شناورهاي حمل كننده 

فروند افزايش نسبت به سال قبل آن  58با  5104

يده است در حاليكه در سال فروند رس 010به 

ميانگين ظرفيت . فروند بوده است 056تنها  5105

بوده است كه  cm060111متوسط كشتي 

cm05511  نشان مي  5105افزايش را از سال

خواهد   cm 011111در آينده اين ظرفيت به . دهد

فروند  68سفارش ساخت  5102در سال . رسيد

تا  011111با ظرفيت بين  LNGكشتي حامل 

014111 cm   داده شده است و با توسعه كانال

خواهد  cm 081111پاناما ظرفيت ها به باالي 

شناورهاي حمل  5104همچنين در سال . رسيد

سفر دريايي انجام داده  4115به ميزان  LNGكننده 

رشد نشان مي  015اند كه نسبت به سال قبل از آن 

ساخت شناورهاي حمل  در اين سال سفارش. دهد

نسبت به سال قبل آن دو برابر شده  LNGكننده 

است و به نظر مي رسد با توجه به روند بازار بصورت 

 .شفت انگيزي در آينده افزايش يابد

 5104، در سال 4با توجه به نمودار شماره 

ميليون  154به  LNGظرفيت ترمينالهاي دريافت 

ال قبل از آن ميليون تن نسبت به س 00تن رسيد كه 

 1با اتمام ساخت . افزايش را نشان  مي دهد

،تعداد ترمينالهايي كه قابليت  5104ترمينال در سال 

ترمينال رسيد  010را به گاز دارند به  LNGتبديل 

تا از آنها كه جزء بزرگترين ها در جهان هستند،  4كه 

توسط كشورهاي ژاپن، كره جنوبي و چين به بهره 

ترمينال ديگر كه در واقع  0. برداري رسيد

ترمينالهاي شناور بر روي آب هستند توسط 

اندونزي، برزيل و ليتواني به بهره برداري رسيد و 

همچنين امكانات ترمينالهايي از برزيل، سنگاپور، 

 .بهبود يافت LNGشيلي، ليتواني به منظور واردات 

 

بين  LNGظرفيت ترمينالهاي دريافت :  2نمودار شماره 

 2222تا  2222اي ساله
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شروع ساخت ترمينالهاي  2نمودار شماره 

نشان مي  5151تا  0981را از سال  LNGدريافت 

 02تعداد  5119با توجه به نمودار در سال . دهد

ترمينال شناور در  0ترمينال ساحلي و  05)ترمينال 

شروع به ساخت نموده اند و پس از آن روند ( دريا

بيني شده است در  ساخت كاهش يافته است و پيش

 00)ترمينال ديگر  02مجدد ساخت  5102سال 

از سر ( ترمينال شناور در دريا 4ترمينال ساحلي و 

روند ساخت  5102گرفته شود و در سالهاي بعد از 

اينگونه ترمينالها به دليل تكميل ظرفيت ها كاهش 

 5151مي يابد و پيش بيني شده است تا سال 

 .متوقف گردد

 

از  LNGشروع ساخت ترمينالهاي دريافت :  5ره نمودار شما

 2222تا 0922سال 

ظرفيت ترمينالهاي صادر كننده   5104در سال 

LNG  ميليون تن رسيد كه نشان دهنده  01015به

 5100اين ميزان در سال .درصد بهره وري است 80

در فصل اول . ميليون تن بوده است 59111به ميزان 

رمينال صادر كننده ميليون تن ت 05810نيز  5102

LNG چندين پروژه در . در دست ساخت مي باشد

. استراليا، مالزي، اندونزي و كلمبيا شروع شده است

سومين كشور صادر كننده  5102استراليا در سال 

LNG  پروژه در  1بعد از قطر و اندونزي مي باشد كه

دست ساخت دارد كه برآورد شده است تا سال 

 LNG، استراليا به بزرگترين صادر كننده  5101

از طرفي آمريكا نيز پروژه هاي . جهان تبديل شود

نمودار . در دست دارد LNGفراواني جهت صادرات 

د و نيز همواره سير صعودي را نشان مي ده 6شماره 

را در سالهاي   LNGروند افزايش ظرفيت صادرات 

 .پيش بيني نموده است 5151بعد تا 

 

( تبديل به مايع)ظرفيت ترمينالهاي صادركننده :  1نمودار شماره 

LNG  2222تا  0992از سال 

صحت ادعاي كاهش و  8و  1نمودار شماره 

و برعكس  LNGتوقف ساخت ترمينالهاي واردات 

را  LNGترمينالهاي صادرات آن افزايش ساخت 

كه ظرفيت  1در نمودار شماره . تائيد مي كند

را نشان مي دهد مي توان  LNGترمينالهاي واردات 

دريافت كه ژاپن به عنوان بزرگترين وارد كننده 

LNG  41ميليون تن ظرفيت ، تنها  091در جهان از 

درصد بهره وري داشته است و بيش از نيمي از 

شده است و بهمين ترتيب آمريكا ظرفيت استفاده ن

 08ميليون تني و كره از  005از يك درصد ظرفيت 

درصد طرفيت و بقيه كشورها نيز داراي ظرفيت خالي 

فراوان هستند و تا سالهاي سال شايد ديگر نيازي 

 .نباشد LNGبه ساخت ترمينال هاي وارداتي 
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( تبديل به گاز)ظرفيت ترمينالهاي واردات : 2نمودار شماره 

LNG  2202و ميزان بهره برداري آنها در سال 

كه ظرفيت ترمينالهاي  8در نمودار شماره 

صادرات را نشان   مي دهد مي توان دريافت كه قطر 

ميليون تن بهره  11از تمام ظرفيت خود به ميزان 

درصد،  65ي از برده است و به همين ترتيب اندونز

درصد و حتي برخي از كشورها از  80استراليا از 

بيش از حداكثر ظرفيت خود استفاده نموده اند و 

 .بنابراين نيازمند ظرفيت سازي بيشتر مي باشند

 

تبديل به )ظرفيت ترمينالهاي صادر كننده :  2نمودار شماره 

 2202و ميزان بهره برداري آنها در سال  LNG( مايع

 

 گيري نتيجه

نشان مي دهد كه در تجارت گاز  9نمودار شماره 

 LNG، انتقال گاز بصورت  5104جهان در سال 

درصد است در حاليكه همين  112داراي نرخ رشد 

درصد رشد را نشان  4نرخ در مورد خطوط لوله تنها 

مي دهد و رشد ميزان مصرف گاز در محلي كه توليد 

عبارت  به. درصد بوده است 018شده است تنها 

ديگر جهان در حال حركت به سمت استفاده از 

LNG  است و سرمايه گذاري در اين زمينه در آينده

واردات و )بطور كلي رشد تجارت . ضرورت دارد

از ابتداي پيدايش تاكنون روند  LNG( صادرات

تاكنون از  5111افزايشي داشته است و از سال 

 .ست درصدي ساالنه برخوردار بوده ا 1رشد متوسط 

 

 2222)تجارت گاز در جهان و نرخ رشد ساليانه : 9نمودار شماره 

 (2202تا 

، نياز به ترمينالهاي  LNGبا رشد استفاده از 

مي باشد كه  LNGواردات و صادرات مختص به 

آمارها مي گويند در كشورهاي وارد كننده كنوني 

ديگر نيازي به ساخت ترمينال جديد وجود ندارد، 

مگر اينكه كشور جديدي بخواهد به جمع كشورهاي 

ليكن همانطور كه قبال بيان . بپيوندد LNGوارد كننده 

كه ظرفيت  - 5شد و نيز با توجه به جدول شماره 
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،  5118را در سال  LNGنده ترمينال هاي صادر كن

به همراه ميزان  5151و پيش بيني آنرا تا  5104

و بين  5104تا  5118رشد آن در بين سالهاي 

مي توان  -را نشان مي دهد 5151تا  5104سالهاي 

درصد رشد  66دريافت كه در منطقه آسيا پاسيفيك 

درصد و در  015با ( شوروي سابق) FSUو در منطقه 

درصد رشد ساخت  5481شمالي منطقه آمريكاي 

خواهيم  5151ترمينالهاي صادراتي را تا سال 

اين بدان معني است كه سرمايه گذاري در . داشت

به . مناطق بيان شده كماكان وجود خواهد داشت

 شناور سوخت عنوان تحت LNG عبارت ديگر سهم

آينده بيشتر  در شناورها توسط حمل قابل سوخت يا

 .خواهد شد

 

ظرفيت مايع سازي گاز جهان در سالهاي :  2ره جدول شما

 2222و  2202، 2222
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