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 »بـــخــش خــبــــري«

 

 فناوريپیشرفت : چهارمروند 

خصوص فناوري اطالعات و  به. هاي جدید جهان را دستخوش تغییرات قابل توجهی نموده است ظهور فناوري
 . ارتباطات که بر سبک زندگی و نحوه تعامل ما با یکدیگر تاثیر گذشته است

نی تاثیر هاي جدید به شدت بر صنعت کشتیرا در چند دهه آینده، فناوري. پیشرفت فناوري با شتاب ادامه دارد

 .تر و کارآمدتر و یکپارچه با زنجیره تامین جهانی ایجاد خواهند نمود گذاشته و یک صنعت متصل

برداري  اکنون نیز در شیوه ساخت و بهره هاي جدید، هم المللی، به دلیل ظهور فناوري در صنعت کشتیرانی بین
کنند و  ها استفاده می ته براي ساخت کشتیسازي از مواد پیشرف یاردهاي کشتی. بنادر تغییراتی ایجاد شده است

ها و  تجهیزات ناوبري، عملیاتی و ارتباطی موجود در کشتی. تر شده است ها بسیار پیچیده طراحی کشتی
ها و  هایی را نیز بر کشتی اند و از دقت بسیار باالتري برخوردارند، ولی محدودیت هاي ساحلی نیز تغییر کرده ایستگاه

 . اند نموده ها اعمال خدمه آن

 

 2018-2023کارها در حوزه کشتیرانی و حمل و نقل دریایی در افق  ها و راهرویکردها، چالش

المللی در رابطه با تدوین  ترین مرجع بین صالح سازمان بین المللی دریانوردي با توجه به جایگاه حقوقی خود، ذي
این سازمان . هاي مختلف دریایی، کشتیرانی و حمل و نقل است ها و کدهاي مرتبط با حوزه ها، پروتکل کنوانسیون

نامه در رابطه  کد و توصیه 1000و بیش از  پروتکلو  کنوانسیون 50است  سال فعالیت مستمر توانسته  53پس از 
ترین  مهم. تصویب رساندها و موضوعات مرتبط دیگر را به با ایمنی و امنیت دریانوردي، جلوگیري از آلودگی آب

سازمان . عنوان شده است» هاي عاري از آلودگی ایمنی، امنیت و کشتیرانی کارآمد در اقیانوس«هدف این سازمان 
روي صنعت دریانوردي، تصمیم به تدوین  لش هاي پیشالمللی دریانوردي با توجه به روندها ، پیشرفت ها و چا بین

ها و مطالعات راهبردي سازمان بنادر و  مرکز بررسی. نموده است  2018-2023ریزي راهبردي در دوره  برنامه
تصمیم ... اي و  گذاري، توسعه هاي مختلف عملیاتی، سرمایه دریانوردي با توجه به اهمیت این موضوعات در حوزه

هاي مختلف این سند اقدام و هر بار بخشی از آن را در ماهنامه مسیر منتشر  ا نسبت به ترجمه بخشگرفته است ت
» 2030دستور کار توسعه پایدار براي افق «آید مربوط به روند اول این سند با موضوع  چه در ادامه می آن. نماید

رویکردها، «مجموعه سازمان ملل متحد، سند عنوان یکی از نهادهاي زیر المللی دریانوردي به سازمان بین. باشد می
خود را در چارچوب اهداف و » 2018-2023کارها در حوزه کشتیرانی و حمل و نقل دریایی در افق  ها و راه چالش

 .تهیه و تدوین نموده است» سازمان ملل 2030دستورکار توسعه پایدار «مقاصد 
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ها و هم تهدیدهایی در پی دارد، ورود یک  ها براي جامعه دریانوردي هم فرصت  جایی که پیشرفت فناوري از آن
فناوري جدید به این صنعت مستلزم بررسی دقیق است، درست همانند رویکردي که نهادهاي نظارتی قانونی 

هاي تحت نظارت و عدم  بینی پذیري نظارتی فناوري باید میان پیش. اند ها در پیش گرفته درخصوص این فناوري

 .هاي جدید، یک تعادل بهینه برقرار باشد ها و ایده تداخل قوانین و مقررات مربوطه با نوآوري

المللی دریانوردي در بلندمدت باید هدف محور  العمل سازمان بین ها ادامه دارد، عکس حال که پیشرفت فناوري
رد تاکید و توجه ویژه قرار دهد، چراکه تغییر و تکامل نقش دریانوردان همواره ادامه باشد و عنصر انسانی را مو

هاي جدید مستلزم وجود یک چارچوب نظارتی موثر، استانداردسازي  آمیز فناوري سازي موفقیتپیاده. خواهد یافت
.تکنیکی بر اساس یک مقیاس جهانی و همکاري میان همه ذینفعان بخش دریانوردي است
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۴ 
 

 »ها الحاق فنالند به کنوانسیون انتقال الشه کشتی«  :خبر تحلیلی

 

U34Tپایگاه خبري هاربر مستر34TUها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

، کشور فنالند به 1

 .ملحق شد 2ها انتقال الشه کشتیالمللی نایروبی درباره  کنوانسیون بین

. ها ملحق شد المللی نایروبی درباره انتقال الشه کشتی کشور فنالند به کنوانسیون بین 2016اکتبر 27در تاریخ 
 .شود فنالند سی و دومین کشوري است که به این کنوانسیون ملحق می

هایی  زم براي حذف و انتقال الشه کشتیاالجرا شد، پایه و اساس قانونی ال الزم 2015این معاهده که در سال 
توانند ایمنی جان اشخاص، کاالها و اموال و مایملک در دریا و یا محیط زیست دریایی را به خطر اندازند، را  که می

 .نماید فراهم می

از ناوگان تجاري جهان % 60مورد پذیرش قرار گرفت و در حال حاضر بیش از  2007این کنوانسیون در سال 

. اند ین کنوانسیون ملحق شدهبه ا

 

1 Harbour Master
2 Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks
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هاي متعدد در اروندرود ناشی از جنگ  االجرا بودن کنوانسیون فوق و وجود مغروقه لطفا با توجه به الزم«: پرسش

  .»اقتصادي اجراي این کنوانسیون را بر حمل و نقل دریایی بررسی و تحلیل نماییدهاي حقوقی   تحمیلی، جنبه

تقـــدیر شویـــــد              نماییــد تحلیـل    کـنید تـحـقـیـق

 

 

 

 

 

 

 در حداکثر و 1000 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي دیدگاه 20/10/1395 تاریخ خواهشمند است تا

 .نمایید ارسال masir@pmo.ir الکترونیکی پست آدرس به منبع ذکر با و کلمه 0051

ه شده که مشمول هر یک از موارد هاي ارائ  اهبردي از انتشار تحلیلها و مطالعات رالزم به ذکر است مرکز بررسی

 :زیر باشند، معذور است

)برداري غیرمجاز، عدم ذکر منبع و غیره کپی(عدم رعایت حقوق مالکیت مادي و معنوي •
الخط فارسی عدم توجه به قواعد نگارشی و رسم•
عدم ارتباط یا ارتباط بسیار ضعیف تحلیل ارایه شده با پرسش مطرح شده•

 )هها، منبع نویسی و غیر حداقل و حداکثر واژه(هاي تعیین شده  عدم رعایت چارچوب•

 گونه هیچ مرکز این و است گر تحلیل برعهده شده ارایه هاي تحلیل معنوي مسوولیت کلیه بدیهی است که
 . ندارد برعهده رابطه  این در مسوولیتی

و  ارسال  فرم ثبت نامگردد نسبت به تکمیل  مندان به اشتراك در ماهنامه الکترونیکی دعوت می در ضمن، از عالقه

 . اقدام نمایند  masir@pmo.irU38Tآن به پست الکترونیکی 
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۶ 
 

 خطوط کشتیرانی تهدیدي علیه سرمایه گذاري بندري

ها و مطالعات راهبردي و  گزارش مرکز بررسیبه 
U34Tپایگاه خبري پورت تکنولوژي 34TUبه نقل از

، شرکت 1
هشدار داد که  2جهانی مشاوره کشتیرانی ژوري

اي خطوط کشتیرانی با تقاضاي کاهش هزینه ه
جایی کاال موجب به خطر افتادن سرمایه گذاري  جابه

 .در بخش بندري خواهند شد

چشم «ژوري در گزارش جدید خود تحت عنوان 
هشدار داد که با افزایش » 3ها انداز بنادر وترمینال

هاي تجاري ناشی از  ها، افزایش ریسک اندازه کشتی
اتحادهاي بزرگ خطوط کشتیرانی، کاهش رشد نرخ 

ونقل کاال بر روي  رشد تقاضا وفشار متصدیان حمل
جایی کاال  هاي جابه ها براي کاهش هزینه ترمینال

1 Port Technology
2 Drewry 
3 Ports and Terminals Insight

ها با افزایش هزینه  موجب شده متصدیان ترمینال

 .ندمواجه شو

تجزیه و تحلیل مسایل مالی بنادر و متصدیان 
ها وجود ضعف در درآمدهاي مالی و افزایش  ترمینال

ها و دیون را آشکار ساخت و نشان داد  سطح بدهی
ها را  ها باید هزینه گذاري که براي حفظ منافع سرمایه

هاي مالی  با اصول عقالنی انطباق داد و از ریسک
کی از آن است که این گزارش همچنین حا. کاست
هاي رشد هستند در  هایی که داراي برنامه شرکت

رابطه با مساله کاهش سودآوري، از مزیت بازار قابل 

 .توجهی برخوردارند

که برحسب قیمت سهام  4شاخص بندر ژوري
پردازد، در  متصدیان برتر به ارزیابی وزنی بازار می

4 Drewry Port Index

                                                           

                                                           

https://www.porttechnology.org/news/drewry_shipping_lines_risking_port_investment
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ها  سقوط نمود و بر صحت تحلیل% 10سه ماهه اخیر 
درخصوص کاهش ارزش بازار اپراتورها صحه 
گذاشت و بر لزوم ارزیابی محتاطانه روند رشد در 

با این وجود، بسته به شرایط . این بخش تاکید نمود
ها و اتحادهاي  بازار محلی و قدرت انتخاب کشتی

توان در برابر فشار نزولی وارد بر  بزرگ می
 .مت نمودها مقاو جایی کاال در ترمینال هاي جابه قیمت

ها  برطبق این گزارش جدید، متصدیان ترمینال
توانند با تمرکز بر نقاط رشد مهم همچون آسیاي  می

جنوبی و خاورمیانه وضعیت را بهبود بخشند و از 
تري دست  طریق کسب مالکیت به سهم بازار بیش

 .یابند

بینی نمود که آسیاي جنوبی با تمرکز  ژوري پیش
ها  اال در بعضی از حوزهبر صنعت ساخت وتولید احتم

تواند در شرایط جایگزین چین خواهد شد و می

 .نسبی به یک ستاره تبدیل شود

هاي  شود در خاورمیانه پروژه بینی می پیش
طور  ساخته که به دلیل کاهش قیمت نفت به زیر

اند، مجددا از سر گرفته  موقت به حالت تعلیق درآمده
 . خواهند شد

ي مختلف از جمله هاي بندر هم اکنون گروه
، چاینا مرچنت پورت 1کوسکو شیپینگ پورتز

 3)ییل پورت هولدینگ(و گروه ییلدریم  2هولدینگ
منظور تحریک رشد بازار به استراتژي خرید سهام  به

ها روي  بازار از طریق ادغامات و کسب مالکیت

.اند آورده

1 Cosco Shipping Ports 
2 China Merchants Port Holdings  
3 Yildirim Group (Yilport Holdings) 

اما بسیاري از متصدیان ترمینال هنوز هم در 
گذاري و  ها، فشار قیمت هزینهمواجهه با افزایش 

اي چالش برانگیز مواجه  ها با آینده افزایش ریسک

 .هستند

گر ارشد بخش بنادر و  تحلیل –نیل دیویدسون 
سازي ما  مدل«: اظهار داشت -ها در ژوري ترمینال

دهد که متصدیان ترمینال به دلیل افزایش  نشان می
هاي  نهها، براي حفظ بقاي خود باید هزی اندازه کشتی

 10گذاري را به ترتیب  هاي سرمایه عملیاتی و هزینه

 .»افزایش دهند% 20و 

ها نه تنها به دلیل وجود ریسک«: وي افزود
تر، بلکه به دلیل بازار گرمی و چانه  اتحادهاي بزرگ

زنی در بنادر براي انتخاب از میان اعضاي اتحادهاي 
بزرگ در حال افزایش هستند و این بدان معناست 

 .ها ضرورتا منطقی نیستند ه انتخابک
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 هاي حمایتی تهدیدي علیه صنعت کشتیرانی سیاست

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري پورت تکنولوژي34TUبه نقل از 

، دخالت 1
ها براي حمایت از خطوط کانتینري بیمار، روند  دولت

 .نماید احیا در بازار را تهدید می

ده از طریق  با حمایت از خطوط کشتیرانی زیان
ظرفیت مازاد بر نیاز بیش از  یارانه دولتی، مشکل

آنچه که باید ادامه یافته و در نتیجه برقراري تعادل 

 .  طبیعی در عرضه و تقاضا به تعویق افتاده است

میلیارد  7/1سال گذشته حدود  7دولت چین در 
و چاینا 2دالر آمریکا به خطوط کشتیرانی کوسکو

میلیارد دالر  9/1تایوان . کمک کرده است 3شیپینگ
به صنعت کشتیرانی خود کمک مالی نموده و کره 

میلیون دالر صرف ایجاد یک حامل مالی  871جنوبی 
نموده تا متصدیان حمل و نقل داخلی بتوانند از 

 .سازي داخلی، شناور جدید بخرند یاردهاي کشتی

ها درمانی موقتی براي خطوط  اگرچه این کمک
یرانی درگیر هستند، اما مشکل صنعت کشتیرانی کشت

همچنان به قوت خود باقی است، چراکه ظرفیت 

1 Port Technology
2 Cosco
3 China Shipping

باشد و این باعث شده که  همچنان بیش از تقاضا می

 .ها پایین باقی بماند نرخ

هاي حمایتی در جهان  که سیاست علیرغم این
سرمایه داري ما مساله جدیدي نیست، اما 

که حامیان دولتی  این هایی وجود دارد دال بر نشانه
کم کم از حمایت مداوم از صنعت کشتیرانی خسته 

 .اند شده

اند  در هر صورت، بعضی از کشورها تصمیم گرفته
براي مثال، صندوق ذخیره ارزي . ها را قطع کنند کمک

تصمیم گرفت که به جاي  - 4تماسک -سنگاپور 
را به  NOLهاي مالی، خط کشتیرانی  ادامه کمک

CMA CGM گذار کندوا. 

با تصمیم دولت امارات متحده عربی مبنی بر 
 5قطع حمایت خود از شرکت کشتیرانی یونایتد عرب

به عنوان یک نهاد مستقل، این شرکت تصمیم 
 6لوید-گرفت براي حل مشکالت مالی خود با هاپاگ

 .ادغام شود

4 Temasek
5 United Arab Shipping Company
6 Hapag-Lloyd  
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 چند میلیارديگذاري عربستان سعودي در یک مجتمع بندري سرمایه

 

ها ومطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري ورلد مریتایم نیوز34TUبه نقل از 

 29، در 1
، مراسم افتتاحیه مجتمع جهانی صنایع 2016نوامبر 

در نزدیکی ( 3در راس الخیر 2دریایی ملک سلیمان

 .در عربستان سعودي برگزار شد) 4جبیل

المللی  طی این مراسم، سنگ بناي مجتمع بین
ملک سلمان براي خدمات و صنایع دریایی توسط 

پادشاه  –آل سعود  زیملک سلمان بن عبدالعز

 .نهاده شد –ي سعودعربستان 

هدف از بناي این یارد دریایی ارایه خدمات 
مهندسی، تولیدي و تعمیراتی براي سکوهاي 
دریایی، شناورهاي تجاري و شناورهاي خدمات 

 .ساحلی است

این یارد  میلیارد دالري پس از تکمیل شدن از 
میلیون متر مربع برخوردار  96/4مساحتی برابر با 
از جمله چندین (نطقه عملیاتی م 4خواهد بود و شامل 

1 World Maritime News
2 King Salman Global Maritime Industries 
Complex
3 Ras Al-Khair
4 Jubail

و سبک  5کوتاه اسکله 15حوضچه خشک و بیش از 

 .خواهد بود) گوناگون 6اسکله

این مراسم افتتاحیه از جمله اقدامات متعاقب 
در   2015اي بود که در ماه نوامبر  تفاهم نامه

هاي تجاري جدید میان  خصوص همکاري در فرصت
بستان ، شرکت نفت عر7صنایع سنگین هیوندایی

و شرکت  9، المپرل8)سعودي آراماکو(صعودي 
، به امضا 10)بحري(کشتیرانی ملی عربستان سعودي 

رسید و در اوایل سال جاري، این شرکا قرارداد 
توسعه مشترك این مجتمع جهانی صنایع دریایی 

 .ملک سلیمان را نیز امضا نمودند

مجتمع جهانی صنایع دریایی ملک سلیمان 
رشد و تنوع اقتصادي عربستان  بخشی از استراتژي

 .این کشور است» 2030انداز  چشم«سعودي در 

شود که مجتمع مذکور در نوامبر بینی میپیش
برداري از  تولید اولیه را آغاز خواهد کرد و بهره 2018

  ، محوطه2019سکوهاي دریایی را در فوریه 
و محوطه ویژه تعمیر  2020سازي را در سال  کشتی

آغاز خواهد نمود و تا  2021را در سال  سازي و اوراق
به ظرفیت تولید کامل دست خواهد  2022سال 

. یافت

5 Pier
6 Wharf
7 Hyundai Heavy Industries (HHI)
8 Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 
9 Lamprell
10 The National Shipping Company of Saudi Arabia 
(Bahri)
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 افتتاح مرکز تحقیقات ایمنی دریانوردي

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري هاربر مستر34TUبه نقل از 

 18، در تاریخ 1
نوامبر براي اولین بار در جهان، یک مرکز تحقیقات 

المللی  ایمنی دریانوردي توسط دبیرکل سازمان بین

 . دریانوردي افتتاح شد

 MSRC(«2(مرکز تحقیقات ایمنی دریانوردي «
ترك میان صنعت دریانوردي و حاصل همکاري مش

این مرکز با مشارکت گروه . جامعه دانشگاهی است
، شرکت مهندسی 3معماري دریایی استراتکالید

و  5، شرکت رویال کاراییب کروز4اقیانوسی ودریایی
DNV GL افتتاح شد. 

هدف از تاسیس مرکز تحقیقات ایمنی دریانوردي 
ایمنی در که اولین مرکز از نوع خود است، ارتقاي 

دریا از طریق همکاري نزدیک میان صنعت 
دریانوردي و دانشگاه از طریق تحقیق و توسعه در 

 .اي استموضوعات مشترك میان رشته

1 Harbour Master
2 Maritime Safety Research Center (MSRC)
3 Strathclyde’s department of naval architecture
4 Ocean & Marine Engineering
5 Royal Caribbean Cruises Ltd

هدف از تاسیس این مرکز تالش براي دستیابی 
تر در عملیات آبی از طریق توسعه و  به ایمنی بیش

اجراي یک رویکرد مدیریت ریسک چرخه حیات 
تمهیدات مقرون به صرفه کاهش  است که همه

. را شامل شود) هم فعاالنه و هم غیرفعاالنه(ریسک 
اي مقرون به صرفه  این مرکز تالش دارد به شیوه

ها و  نسبت به افزایش سطح ایمنی در کشتی
عالوه بر . واحدهاي دریایی فعلی و جدید اقدام نماید

این، مرکز تحقیقات ایمنی دریانوردي در تالش است 
هاي قانونی  گ ایمنی و توسعه مداوم چارچوبفرهن

 . را ترویج نماید

ایمنی و : هاي تحقیقاتی این مرکز عبارتند ازحوزه
ها، مدیریت هاي پیچیده داخل کشتیامنیت سیستم

ها، پایداري  موانع دینامیکی، ثبات و پایداري کشتی
دیدگی،  هاي کروز در شرایط سالمت و آسیب کشتی

فرهنگ ایمنی، حفاظت و پیشگیري از حریق و 
. جلوگیري از خاموشی واحدها
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 نهایی شدن قرارداد مدیریت بندر حمد

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري پورت تکنولوژي34TUبه نقل از 

سازمان ،1
میلیارد 4/7براي توسعه بندر 2مدیریتی کیو ترمینالز

 .در قطر، تاسیس شد 3»حمد«دالري 

از سهم کیوترمینالز % 51به موجب یک قرارداد، 
که متصدي بنادر،  4به شرکت مدیریت بنادر قطر

از سهم % 49تجارت وگردشگري این کشور است و 
 آن به موسسه دریانوردي و لجستیک قطر نویگیشن

 .واگذار شد5)مالحه(

1 Port Technology
2 QTerminals 
3 Hamad Port 
4 Qatar Ports Management Company (Mwani 
Qatar) 
5 Qatar Navigation (Milaha) 

، وزیر 6به گزارش پایگاه خبري امارات بیزنس
حمل و نقل قطر در مراسم امضاي قرارداد خطاب به 

5/27(میلیون ریال قطر 100خبرنگاران گفت که 

 .به کیوترمینالز تخصیص یافته است) میلیون دالر

شود بندر حمد پس از تکمیل شدن  بینی می پیش
 7اي در حدود  ت ساالنهاز ظرفی 2020در سال 

 3این بندر داراي . برخوردار خواهد بود TEUمیلیون 
ترمینال کانتینري  و یک پایگاه دریایی خواهد بود و 

 .بخشی از یک منطقه ویؤه اقتصادي خواهد شد

6 Emirates Business
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 جی هاي برقی در گرجستان.تی.صرفه جویی در مصرف سوخت با آر

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري گرین پورت34TUبه نقل از 

، سازمان بنادر 1
هاي  فاز جدید توسعه زیرساخت GPA(2(گرجستان 

 .را تکمیل نمود 3قیجی هاي بر.تی.مربوط به آر

هاي برقی در  جی.تی.مصرف سوخت دیزل در آر
. هاي معمولی است جی.تی.کمتر از آر% 95حدود 

سازمان بنادر گرجستان در حال حاضر در حال برقی 
هاي خود است که تا  جی.تی.نمودن کل ناوگان آر

با به . دستگاه خواهد رسید 170به  2026سال 
دستگاه  45ژه، تعداد پایان رسیدن فاز سوم این پرو

جی موجود در سازمان بنادر گرجستان .تی.آر 146از 

1 Green Port
2 Georgia Port Authority 
3 Electric RTG: جی، جرثقیل دروازه اي تایر الستیکی .منظور از آرتی
است

برقی شدند یا از ابتدا به صورت برقی خریداري 

 . گردیدند

هاي برقی موجود فعلی به سازمان بنادر  جی.تی.آر
اند میزان مصرف سوخت  گرجستان کمک نموده

هزار گالن در سال  700دیزل خود را در حدود 
میلیون دالر  2/2این طریق  کاهش دهد و از

که همه ناوگان  هنگامی. جویی نماید صرفه
ها برقی شود، میزان مصرف سوخت دیزل  جی.تی.آر

میلیون  3در سازمان بنادر گرجستان ساالنه در حدود 
 .گالن کاهش خواهد یافت

هاي سوخت و  با تکمیل این سیستم، هزینه
حفاظت و نگهداري در سازمان بنادر گرجستان در 

میلیون دالر در سال کاهش خواهد یافت،  11حدود 
 .  حتی باوجود نیاز به خرید نیروي برق
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 هاي شرکت کشتیرانی زیم در مدیترانه بازسازي سرویس

 

ها و مطالعات راهبردي و  گزارش مرکز بررسیبه 
U34Tپایگاه خبري پورت تکنولوژي34TUبه نقل از 

، شرکت 1
نوامبر  28اعالم نمود که از تاریخ  2کشتیرانی زیم

روز رسانی  نسبت به بازسازي و به 2016
هاي خود در شرق مدیترانه اقدام نموده  سرویس

 .است

ها در بنادر آلیاگا و  جایی که تعداد پهلوگیري از آن
اسکندرون در ترکیه، دمیاط در مصر و اشدود در 
رژیم صهیونیستی افزایش یافته است، شرکت 

زیم در نظر دارد با بهبود ساختار خود،  کشتیرانی
تري از شرق مدیترانه را پوشش و مدت  نواحی بیش

 .زمان ترانزیت را کاهش دهد

به دمیاط ) واقع در یونان(مسیر جدید تسالونیکی 
موجب رشد تجارت کاالهاي یخچالی در این مسیر 
خواهد شد وموجب کاهش قابل توجه مدت زمان 

 .گردد ترانزیت می

 :اختار جدید به شرح ذیل استاین س

1 Port Technology
2 ZIM 

با دو ) TGX(یونان  -مسیر اکسپرس ترکیه 

 :در مسیر چرخشی زیر TEU 1600شناور 

 –تسالونیکی  –مرسین  –آنتالیا  –حیفا •
حیفا –دمیاط  –ازمیر 

با ) TIX(اسرائیل  –مسیر اکسپرس ترکیه •
در مسیر چرخشی TEU2800شناور 3

:زیر
آلیاگا –گلمیک -ازمیر–استانبول –پیره •

 –اشدود  –اسکندرون  –مرسین  –پیره  –
پیره –حیفا 

هاي  پایگاه خبري پورت تکنولوژي در گزارش
پیشین خود اعالم نموده بود که شرکت کشتیرانی 
زیم قصد دارد به منظور تبدیل شدن به یک فعال 
کلیدي در بازار کشتیرانی مدیترانه نسبت به فروش 

زیم در سنگاپور . شبکه کانتینري خود اقدام نماید
مستقر است اما در فهرست اپراتورهاي رژیم 
صهیونیستی و ایاالت متحده آمریکا ثبت شده و 

میلیون دالر آمریکا برآورد  267ارزش آن در حدود 

. شده است
                                                           

https://www.porttechnology.org/news/zim_in_mediterranean_restructure
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 CMA CGMیک فصل سخت دیگر براي 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري پورت تکنولوژي34TUبه نقل از 

، آمار و ارقام 1
که  CMA CGMمنتشر شده توسط خط کشتیرانی 

سومین خط کشتیرانی بزرگ جهان است، نشان داد 
که صنعت کشتیرانی فصل سخت دیگري را پشت 

 268خط کشتیرانی بزرگ سر نهاده است و این 

 .میلیون دالر آمریکا زیان خالص داشته است

که در مدت زمان  CMA CGMخط کشتیرانی 
میلیون دالر سود 51شاهد  2015مشابه در سال 
ثبات «که اعالم نموده بود  رغم این خالص بود، علی

، در سال جاري به دلیل پایین باقی »در راه است
 NOLکشتیرانی  ماندن نرخ حمل بار و خرید خط

با کاهش سودآوري  2016سنگاپور در آغاز سال 
 .مواجه شد

1 Port Technology

را در نظر نگیریم، میزان ضرر و زیان  NOLاگر 
میلیون دالر کاهش  202خالص این شرکت به 

بخشی از این ضرر و زیان نیز به بازپرداخت . یابد می
شود که صرف تامین بودجه خرید  هایی مربوط می وام

 .ن شرکت شدمیلیاردي ای 4/2

پورت تکنولوژي در ماه اکتبر گزارش داده بود که 
CMA CGM  میلیارد دالري که  6/1نیمی از وام

دریافت نموده بود را بازپرداخت  NOLبراي خرید 
نموده و در هفته گذشته نیز اعالم نمود که به این 
خط کشتیرانی به لطف یک قرارداد فروش و اجاره 

برنامه اوراق بهادار و از  براي کانتینرها و یک 2مجدد
طریق اجراي یک برنامه جامع کاهش هزینه در 
سراسر شبکه تجاري خود، موفق شده است نیمه 

 .باقیمانده این وام را نیز بازپرداخت نماید

2 Sale and Leaseback:  فروش یک مال و تصاحب مجدد آن از
طریق اجاره

                                                           
                                                           

https://www.porttechnology.org/news/another_difficult_quarter_for_cma_cgm
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 سازي شناورها به دلیل اجراي قوانین جدید آیمو افزایش حجم اوراق

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري میکز می فید34TUبه نقل از 

، کاهش در نرخ 1
حمل بار موجب افزایش حجم تخریب تانکرها در دو 

روند با توجه به دلیل سال آینده خواهد شد و این 
در ) آیمو(المللی دریانوردي  قوانین جدید سازمان بین

هاي بعد با سرعت  رابطه با آب توازن، در سال
 .تري ادامه خواهد یافت بیش

علیرغم کاهش در نرخ کرایه حمل بار تانکرها، 
ها هنوز افزایش قابل توجهی نداشته  نرخ تخریب آن

که مالکان  نیولی در دو سال آینده، زما. است
شناورها به دلیل پایین ماندن نرخ کرایه حمل بار 

سازي افزایش تحت فشار قرار بگیرند، حجم اوراق
جایی که ناوگان تانکرها نسبتا  اما از آن. خواهد یافت

جوان است، حجم تخریب شناورها متوسط خواهد 
 .بود

المللی  به موجب مقررات جدید سازمان بین
یریت آب توازن، دریانوردي درخصوص مد

پردازند  شناورهایی که در دریاهاي عمیق به سفر می
هاي تصفیه آب  به سیستم 2017باید تا سپتامبر 

اگر دوره بازرسی ویژه شناورهاي . توازن مجهز شوند

1 Makes Me Feed

موجود پس از موعد مقرر براي نصب این سیستم 
باشد، به این شناورها مهلت داده خواهد شد که در 

ژه به این سیستم مجهز طول مدت بازرسی وی

 . گردند

دسته از مالکان شناورها که دوره  احتماال آن
ها در حول و هوش موعد  چهارم بازرسی ویژه آن

مقرر مذکور است، این بازرسی را جلو خواهند 
انداخت تا نصب سیستم تصفیه آب توازن را تا دوره 

 .پنج بازرسی ویژه به تعویق بیاندازند

ها بعد از  بازرسی ویژه آن اما مالکانی که دوره 
هستند احتماال ناچار خواهند بود یا  2018نیمه سال 

سیستم تصفیه آب توازن را در شناورهاي خود نصب 

 . نمایند یا شناورهایشان را اوراق نمایند

هزینه نصب سیستم تصفیه آب توازن و هزینه 
بازرسی ویژه بسیاري از مالکان شناورها را وادار 

شناورهاي جدیدتر را قبل از فرا  خواهد ساخت که

.رسیدن دوره بازرسی بعدي اوراق نمایند

بینی نموده است که دوره  پیش 2موسسه ژوري
تانکر نفت  74چهارم بازرسی ویژه براي در حدود 

تانکر کاال  114و ) dwtمیلیون  14حدود (خام 
تا  2018از اواسط سال ) dwtمیلیون  6/5حدود (

ها را به  همین امر آن خواهد بود و 2021سال 
قربانیان احتمالی قوانین و مقررات جدید تبدیل 

 .نموده است

2 Drewry 
                                                                                                                      

http://us.makemefeed.com/2016/11/18/imo-ruling-to-see-scrapping-rise-3348096.html
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 جی.ان.راهکاري جدید براي بانکرینگ ال

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري گرین پورت34TUبه نقل از 

، شرکت تیتان 1
یک روش جدید براي تحویل سوخت  2جی.ان.ال
هاي  به شناورهاي دریاپیما و بارج 3جی.ان.ال

-روتردام-پیما در بنادر منطقه آمستردام رودخانه

.ابداع نموده است 4)منطقه آرا(آنتورپ 

 5جی فلکس فیولر.ان.شود تیتان ال گفته می
اروپا خواهد  در شمال غرب6اولین پانتون بانکرینگ

بود و هدف از ساخت آن تحویل ایمن سوخت 
اي طراحی شده  گونه جی به شناورها است و به.ان.ال

 .باشد پذیر می که کامال انعطاف

توان براي تامین سوخت  از این پانتون می
ي داخلی از یک جایگاه ثابت و ها شناورهاي آبراه

همچنین تامین سوخت شناورهاي دریاپیماي 
هدف از توسعه این روش . تر استفاده کرد بزرگ

جدید بانکرینگ، تامین سوخت ایمن شناورها در 

 .ها است حین عملیات تخلیه و بارگیري محموله

1 Green Port
2 Titan LNG
3 LNG:  گاز طبیعی مایع
4 Amsterdam – Rotterdam – Antwerp region 
(ARA)
5 Titan LNG Flex-Fueler 
6 رسانی شناوك یا اسکله شناور ویژه سوخت   

هاي عملیاتی و مخارج  جایی که هزینه از آن
فلکس فیولر پایین است، جی .ان.اي تیتان ال سرمایه

شود این روش بسیار مقرون به  بینی می پیش
جی با .ان.تر از شیوه سنتی تامین سوخت ال صرفه

. بارج خواهد بود

شرکت تیتان امیدوار است که از این مدل براي 
مناطق و بنادر دیگر نیز بسازد و معتقد است که بازار 

 .داز این روش جدید بانکرینگ استقبال خواهد نمو

هاي منحصر به  جایی که هر بندري ویژگی از آن
فرد خود را دارد، پانتون باید بتواند در سطحی بهینه 

به سرعت و در ایمنی کامل  7هاي حفاظت شده از آب

 .مانور دهد

شرکت تیتان با همکاري ذینفعان مختلف صنعت 
تر دریانوردي و چندین بندر سعی در توسعه بیش

تون دارد تا در آینده بتواند در بندي این پان طرح و رده
پانتون بانکرینک تیتان . هاي مختلف مطرح شود هاب

 2018اجی فلکس فیولر در سه ماهه اول سال .ان.ال

. طور رسمی به آب انداخته خواهد شد به

7 Sheltered Water:  براي مثال، (آبی که در معرض بدنه اصلی آب
قرار ندارد) یا دریاچه بزرگ و غیره اقیانوس، دریا  

                                                           

                                                           

http://www.greenport.com/news101/lng/titan-lng-fueller
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 هاي مرتبط آینده کشتی

ها ومطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري میکز می فید34TUبه نقل از 

، آینده صنعت 1
هاي مرتبط،  هایی همچون کشتی حل دریانوردي با راه

هاي پیشگویانه گره خورده  حلیلهاي بزرگ و ت داده
 .است

در زمانی که صنعت دریایی جهان تحت تاثیر 
نوسانات بازار، عرضه مازاد بر نیاز، فشارهاي 

اي و کمبود نیروي کار مواجه است، اپراتورها حاشیه
ها و افزایش کارایی عملیاتی با  براي کاهش هزینه

. هاي قابل توجهی مواجه هستندچالش

هاي سنتی ایجاد مخازن داده نموده و جزایر  روش
سازي عملیات در یک شناور یا  اتوماسیون، بهینه

مند سازي عملیات در یک ناوگان را دشوار   قاعده
همچون اینترنت (هاي دیجیتال  فناوري. سازد می

توانند بسیار نویدبخش  می) اي صنعتی و تحلیل داده

 . باشند

1 Makes Me Feed

در . ایم نوردي بودهما همه شاهد تحول صنعت هوا
گیري داده محور حرف اول را  این صنعت تصمیم

طور که هواپیماهاي مرتبط در  درست همان. زند می
نیز به لطف  2هاي مرتبط کنند، کشتی هوا پیشروي می

بینی که به بهبود عملیات دریایی کمک توانایی پیش

 .کند، از پتانسیل قابل توجهی برخوردارند می

 

 

2 Connected Ships
                                                                                                                      

http://us.makemefeed.com/2016/11/17/opinion-the-future-of-connected-ships-3333199.html
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هاي دیجیتال،  ن قفل این وعدهکلید باز کرد
از قدیم، . هاي بزرگ است برداري از قدرت داده بهره
هاي عملیات در مخازن تجهیزات ذخیره شده که  داده

یابی  اساسا براي ادراك موارد استثنا در فرآیند عیب
در بسیاري از موارد، تولیدکنندگان . شوند استفاده می

. نمودند  ت میها را مدیری تجهیزات، دسترسی به داده
به همین دلیل، اپراتورهاي دریایی براي استفاده از 

گیري آگاهانه با  هاي مربوطه جهت تصمیم داده
در هر صورت، در هم . محدودیت مواجه بودند

ها در  اي و استفاده از داده شکستن مخازن داده
تواند موجب تحول عملیات دریایی  ها می گیري تصمیم

 .شود

حاصل از تجهیزات مهم و هاي عملیاتی  داده
توان براي آگاهی از عملکرد شناور در  حیاتی را می

زمان واقعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در نتیجه 
وري  تر اتخاذ نمود و به بهرهتصمیمات آگاهانه

توان از  با تحلیل پیشگویانه می. تر دست یافت بیش
هاي احتمالی تجهیزات آگاه شد و در نتیجه  خرابی

توانند مشکالت را قبل از وقوع حل  پراتورها میا
این ). ها قبل از وقوع مشکل گاهی اوقات هفته(نمایند 

شود فرآیند حفاظت و نگهداري از  امر موجب می

 .برنامه محور به شرایط محور تبدیل شود

توان براي حفظ  افزارها می عالوه بر این، از نرم
گیري داده  مبا تصمی. دانش و تجربه نیز استفاده کرد

توان به  هاي خدمه می رغم تنوع تخصص محور، علی
. اتخاذ تصمیمات هدفمند نامتناقض پرداخت

اختالفات عملکردي معمول از شیفتی به شیفت دیگر 
اي به خدمه دیگر به حداقل خواهد رسید و  و از خدمه

 . تر خواهد شد بینی عملیات مهم و گسترده قابل پیش

 

گذشته از همه چیز، . ستاین یک فرصت حقیقی ا
. شود از تجارت جهان از طریق دریا انجام می% 90

هاي دریایی آینده نگر  به همین دلیل است که شرکت
هاي  کارهاي استراتژیک جهت انجام تحلیل به راه

برداري از قدرت داده  افزاري براي بهره پیشرفته نرم

 . اند تر عملیات مترقی روي آورده و درك بیش

ت سریع در اقتصادهاي به هم مرتبط با تحوال
اي، اپراتورهاي  هاي منطقه جهان و تغییر فرصت

دریایی باید خود را تغییر داده و کارآمد و قابل 
ها باید بتوانند در فرصت مناسب  آن. بینی شوند پیش

برداري نمایند و همیشه و همه  از منابع مناسب بهره
آگاهی از (جا بر عملکرد عملیاتی نظارت داشته باشند 

هاي عملیاتی در زمان واقعی اولین گام مهم و  داده
تکامل به سوي ). حیاتی در این راستا است

وري عملیاتی  تواند به بهره محور می تصمیمات داده
بسیار و تمایز رقابتی بلندمدت در عملیات دریایی 

 .منجر گردد

۱۸ 
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 آیندههاي هوشمند در دهه  ظهور کشتی

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري ورلد مریتایم نیوز34TUبه نقل از 

، انجمن 1
سال آینده،  10اعالم نمود که احتماال در  2ویستا

هاي هوشمند انجام  حمل و نقل کاال به وسیله کشتی
برداري از این فناوري  ولی براي بهره. خواهد شد

جدید، همه زنجیره لجستیک باید با آن سازگار شود 
هاي حاصل از این  تا بتواند از حجم عظیم داده

 . فناوري استفاده بهینه نماید

صنعت «: گفت –رئیس ویستا  - 3لوسکیسو ترپی
کشتیرانی از یک موضع ضعیف در تولید و استفاده از 

برداري از فناوري جدید  داده به خط مقدم بهره
خواهد رسید و همه این را مدیون تقاضاي مشتریان 

 . »است

سال آینده  10در « : ترپیلوسکی اظهار داشت
خواهیم بود، تا » هاي سخنگو کشتی«شاهد حضور 

ها به شما درباره امواجی  جایی که حتی رنگ کشتی
شوند، اطالعات  که بر بدنه کشتی کوبیده می

 . »دهند می

1 World Maritime News
2 Women's International Shipping & Trading 
Association, UK: انجمن کشتیرانی و تجارت بانوان در انگلستان 
3 Sue Terpilowski

ها، نیروي  وجود هوش در کشتی«: وي افزود
ع اي خواهد بود که آینده این صنعت، نو محرکه
هاي الزم براي  ها در دریا و شایستگی کشتی

 .»نماید دریانوردان آتی را تعیین می

هاي مربوط به امور مالی  گذاران، بخش قانون
هاي خدمات همگی باید براي  ها و بخش کشتی

هاي هوشمند تغییراتی در خود  همگام شدن با کشتی
ها و  هاي عملیاتی باید مهارت ایجاد نمایند و شرکت

این فناوري در . هاي جدیدي کسب نمایند یشایستگ
یابد که با عملیات کشتیرانی  صورتی توسعه می

بینی نموده است که  سازگار شود و ترپیلوسکی پیش
 M2M(4(سال آینده، اتصال ماشین به ماشین  5طی 

در بخش لجستیک برقرار  IoT(5(و اینترنت اشیا 
 .خواهد شد

استفاده از بنا به گفته ترپیلوسکی مزایاي عمده 
فناوري هوشمند شامل ایمنی، امنیت، کیفیت بار، 

برداري مقرون به صرفه از تجهیزات و کانتینرها،  بهره
هاي لجستیک کارآمدتر،  ها و زیرساخت شبکه

هاي  ردیابی، نظارت و کنترل زمان واقعی بر محموله
از (چندوجهی و مزایاي ویژه بر بارهاي یخچالی 

 . بودخواهد ) جمله کنترل دما

ترپیلوسکی اظهار داشت اگرچه شناورها داراي 
حد باالیی از اتوماسیون خواهند بود، اما از سرنشین 

احتمال دارد «: وي افزود. نیز برخوردار خواهند بود
نقش و فعالیت دریانوردان به بخش ساحلی منتقل 

هاي الزم براي هدایت ایمن و کارآمد  شود و مهارت

 .»شناورها تغییر خواهد کرد

4 machine to machine (M2M)
5 Internet of Things

                                                           

                                                           

http://worldmaritimenews.com/archives/207278/wista-uk-smart-ships-to-carry-cargoes-within-a-decade/
http://worldmaritimenews.com/archives/207278/wista-uk-smart-ships-to-carry-cargoes-within-a-decade/
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 اعطاي جایزه نوآوري در بندر به سیستم تصفیه آب توازن دامن

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري مارین اینسایت34TUبه نقل از 

، سیستم 1
جایزه نوآوري در  2تصفیه آب توازن اینواسیو دامن

تجهیزات بندري را در مراسم افتتاحیه جشنواره 

 . از آن خود نمود IHS DPCندر الیروبی و ساخت ب

دلیل انتخاب این سیستم از سوي داوران این بود 
که اینواسیو یک مشکلی را که مدتهاست نادیده 

کند و دامن، درست مشکل بازار  گرفته شده را حل می
به موجب قوانین جدید سازمان . را هدف گرفته است

، از سال آینده نصب )آیمو(المللی دریانوردي  بین
هاي تصفیه آب توازن اجباري خواهد بود، اما  ستمسی

همه شناورها براي این موضوع آماده نیستند، 
بنابراین وجود یک واحد در سمت بندر که تقریبا همه 
شناورها بتوانند به آن وصل شوند یا برخورداري از 
چنین سیستمی در داخل شناور بسیار عالی است و 

 .شود حل نوآورانه محسوب می یک راه

1 Marine Insight
2 Damen InvaSave ballast water treatment (BWT) 
system

اینواسیو براي این طراحی شده است که بنادر 
هاي تصفیه آب  بتوانند به شناورهایی که به سیستم

توازن مجهز نیستند یا دچار خرابی سیستمی 
با فناوري اینواسیو، آب . حل ارایه نمایند اند، راه شده

توازن فقط باید در محل تخلیه تصفیه شود، برخالف 
ها که مستلزم  هاي ثابت داخل کشتی بعضی سیستم

. باشندگیري نیز میتصفیه آب توازن در هنگام آب
عنوان یک واحد خودکفا تواند بهسیستم اینواسیو می

این سیستم را . در داخل یک کانتینر عرضه شود
توان روي یک قایق یا بارج سوار نمود و در همه  می

امکان نصب چندین واحد . بندرگاه به حرکت درآورد
وري وجود  در نتیجه افزایش بهره صورت موازي و به

 .دارد

براي تقدیر و قدردانی از  DPCجایزه نوآوري 
هاي  هاي مهم و برجسته و موفقیت نوآوري
ژیکی در صنعت الیروبی و ساخت بندر ایجاد   تکنولو

گروه  13در این جشنواره، برندگان در . شده است

.شوند تولیدي توسط هیات داوران انتخاب می                                                            

http://www.marineinsight.com/shipping-news/damen-invasave-bwt-system-awarded-innovation-port-equipment/
http://www.marineinsight.com/shipping-news/damen-invasave-bwt-system-awarded-innovation-port-equipment/
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 اولین ترمینال راه آهن ویژه بار فله خشک و کانتینري

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري گرین پورت34TUبه نقل از 

، شرکت بنادر 1
منظور  به 3و شرکت اتحاد ریل ADPC(2(ابوظبی 

ریزي یک ترمینال راه آهن بار فله و کانتینري  برنامه
 .امضا نمودندنامه  در بندر خلیفه تفاهم

 1200قرارداد توسعه یک شبکه راه آهن 
الرشد امارات  کیلومتري براي شبکه راه آهن سریع

متحده عربی و بخش بندري و صنعی در حال 
 .پیشرفت این کشور، گام مهمی است 

مدیرعامل شرکت اتحاد  - 4دکتر ناصر المنصوري
اتصال ترمینال راه آهن اتحاد «: اظهار داشت –ریل 

ه بنادر شرکت بنادر ابوظبی در اتصال کامل ریل ب
آهن به مراکز اقتصادي کلیدي امارات  خطوط راه

متحده عربی و منطقه نقشی حیاتی ایفا نموده و 
موجب برخورداري از یک زنجیره تامین قدرتمندتر و 

 .»گردد کارآمدتر می

1 Green Port
2 Abu Dhabi Ports Company
3 Etihad Rail
4 Naser Al-Mansoori

عالوه بر این، اتصال خطوط راه آهن «: وي افزود
به مشتریان ما  6و کیزاد 5خلیفهاتحاد ریل به بندر 

تر دست یافته و  دهد که به رشد بیش فرصت می
میزان دسترسی خود به امارات متحده عربی و 

 .»شوراي همکاري خلیج فارس را افزایش دهند

این شبکه مرحله در سه مرحله توسعه خواهد 
کیلومتر خط آهن از  264مرحله اول که شامل . یافت
در منطقه غرب است،  9ستا روی 8و حبشان 7شاه

 .باشد اکنون در دست اجرا می

کیلومتري  628مرحله دوم شامل شبکه خط آهن 
و تا عمان از 10تا عربستان سعودي از طریق غویفات

مرحله سوم شامل یک خط . است 11طریق العین
باشد که این شبکه را  کیلومتري دیگر می 279آهن 

جیره و از جمله ف(به شمال امارات متحده عربی 

 . نماید متصل می) الخیمه راس

5 Khalifa Port
6 Kizad
7 Shah
8 Habshan
9 Ruwais
10 Ghweifat
11 Al Ain

                                                           

                                                           

http://www.greenport.com/news101/middle-east/uaes-first-bulk-and-container-railway-terminal
http://www.greenport.com/news101/middle-east/uaes-first-bulk-and-container-railway-terminal
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گذاري در فاو هاي سرمایه فرصت  

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري پورت استراتژي34TUبه نقل از 

، به نظر 1
گذاري براي  هاي جدید سرمایه رسد فرصت می

واقع در (هاي داخلی و خارجی در بندر فاو  شرکت

 .مهیا خواهد بود) بصره

، عبدالحسین  2عراقی نیوزبه گفته شبکه خبري 
اعالم نموده  –وزیر حمل و نقل عراق  –العبطان 

هی  است که این وزارتخانه آماده اعطاي فرصت
هاي  گذاري موجود در بندر فاو به شرکت سرمایه

 .داخلی و خارجی است

دولت محلی و «: اي اظهار داشت عبطان در بیانیه
هاي  مردم بصره براي بهره بردن از مزایاي پروژه

1  Port Strategy 
2 Iraqi News

گیري در این استان، در  استراتژیک در حال شکل

 .»اولویت هستند

البته این اولین بار نیست که شایعاتی از این قبیل 
عراق اعالم  2015در پایان سال . پخش شده است

را در معرض  3نمود که سهام بندر کانتینري فاو بزرگ
اي برنامه ریزي  عرضه عمومی خواهد گذاشت، پروژه

میلیارد دالر آمریکا، ارزش  3/1شد  می شده که گفته

 .دارد

در ابتدا قرار بود بندر کانتینري فاو بزرگ، بندري 
میلیارد دالري باشد، اما افت شدید قیمت نفت  17

هاي  خام دولت عراق را وادار ساخت که به کمک

.مالی روي آورد

3 Grand Faw Container Port

                                                           
                                                           

http://www.portstrategy.com/news101/world/middle-east/investment-opportunities-at-faw
http://www.portstrategy.com/news101/world/middle-east/investment-opportunities-at-faw
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy6P7li4DRAhWKQ48KHZKwCdsQjRwIBw&url=http://www.iraq-businessnews.com/tag/grand-faw/&psig=AFQjCNFEtLZ2Pnj3bDO16wSFaBRiK537hg&ust=1482231235778292
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و عمان نامه همکاري میان ایران امضاي تفاهم  

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tترید پایگاه خبري سی34TUبه نقل از 

، بندر سالله در 1
نامه همکاري با بنادر شهید  عمان به امضاي تفاهم

 . رجایی و چابهار در ایران  پرداختند

نامه که به امضاي ابراهیم  هدف از این توافق
ایدنی، مدیرکل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان، و 

، مدیرعامل بندر سالله رسید، توسعه 2احمد آکاك
این مسیر . بندر است یک مسیر آبی میان این سه

مایل  2152براي یک سفر گردشی به مسافت 
 .دریایی در بین سه بندر استفاده خواهد شد

عالوه بر این، به موجب این قرارداد از تجربیات 
هاي  بندر سالله براي بازسازي و نوسازي زیرساخت

بنادر شهیدرجایی و چابهار و همچنین آموزش و 
یرانی استفاده خواهد هاي نیروي کار ا توسعه مهارت

 .شد

1 Seatrade
2 Ahmad Akaak

هاي متعدد  باوجود سرویس«: آکاك اظهار داشت
اکنون سالله را به یک نقطه اتصال  خط اصلی که هم

جهانی کامل و قابل اعتماد تبدیل نموده و باتوجه به 
عالقه و توجه زیاد خطوط کشتیرانی به اقتصاد در 
حال شکوفایی ایران، این توافق به منزله یک 

فرم براي این سه بندر خواهد بود   ه و پلتکنند تسهیل

هاي  حل تا با همکاري یکدیگر به ارائه بهترین راه
لجستیک و زنجیره تامین به ذینفعان گوناگون 

 . »بپردازند

اي براي صنایع  منزله دروازه این قرارداد نه تنها به
اي خواهد بود، بلکه به کشورهاي محصور  کرانه پس

کند تا با  یز کمک میدر خشکی مجاور ایران ن
استفاده از قراردادهاي چندجانبه موجود از 
کریدورهاي حمل و نقل براي دسترسی به بازارهاي 

هاي تجاري  جهانی استفاده نموده و در نتیجه فرصت
 .اي را افزایش دهند منطقه

                                                           

http://www.seatrade-maritime.com/news/middle-east-africa/oman%E2%80%99s-salalah-signs-mou-to-grow-iranian-ports.html
http://www.seatrade-maritime.com/news/middle-east-africa/oman%E2%80%99s-salalah-signs-mou-to-grow-iranian-ports.html
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نامه همکاري میان ایران و هلند امضاي تفاهم  

 

، عباس آخوندي، وزیر 1ها و مطالعات راهبردي و به نقل از پایگاه خبري پورت استراتژي مرکز بررسی به گزارش

  نامه ، وزیر امور زیربنایی و محیط زیست هلند به امضاي یک تفاهم2راه و شهرسازي  ایران و شولتز ون هگن
 .همکاري دوجانبه در بخش حمل و نقل دریایی و امور بندري پرداختند

هاي بندري و دریایی است و محور اصلی مذاکرات دو کشور در  ز این توافق، توسعه استراتژیک فعالیتهدف ا

 .شود امور حمل و نقل به استفاده از امکانات موجود براي برقراري لجستیک دریایی میان ایران و هلند مربوط می

 .اروپا و شرق را احیا نمایدایران خواستار همکاري گسترده با هلند است تا کریدورهاي جدید میان 

دهد که شامل تحکیم روابط بندري و دریایی، تشکیل یک کمیته  هاي مختلفی را پوشش می نامه حوزه این تفاهم

.باشد هاي منطقی می مشترك، آموزش مدیران در سطوح مختلف، اقدامات عملی و توسعه روش

 

1 Port Strategy
2 Schultz van Haegen
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 کانال پاناماترویج کشتیرانی سبز در 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري پورت تکنولوژي34TUبه نقل از 

، کانال پاناما 1
انجام  خود به 2»مسیر سبز«به موجب استراتژي 

اقدامات نوآورانه جهت کاهش میزان گازهاي 
ها و همچنین اعطاي  اي منتشره از کشتی گلخانه

هایی پرداخته است که اقدامات  پاداش به کشتی

 .نمایند زیست را ترویج می دوستدار محیط

افزار  اندازي نرم یکی از این اقدامات نوآورانه، راه
منتشره از کانال است که میزان گاز دي اکسید کربن 

یک شناور در هنگام عبور از یک مسیر خاص را 
این ابزار که عواملی همچون نوع . کند محاسبه می

کشتی، نوع بار، حالت حمل و نقل و مبدا و مقصد سفر 
دهد، به فرستندگان کاال کمک  را مد نظر قرار می

کند بهترین و پایدارترین مسیر از لحاظ  می

 .محیطی را انتخاب کنند زیست

، این 1914از زمان افتتاح کانال پاناما در سال 
کانال به دلیل موقعیت استراتژیک خود به شناورها 

کند که مسیر و مدت زمان سفر خود را در  کمک می
مقایسه با مسیرهاي جایگزین کاهش داده و در 

اي  نتیجه از میزان هزینه و انتشار گازهاي گلخانه
انال پاناما در دهد که ک برآوردها نشان می. بکاهند
سال فعالیت خود روي هم رفته بیش از  102طول 
میلیون تن از میزان اتشار گاز دي اکسید کربن  650

 .کاسته است

تر  کانال پاناماي جدید باز هم موجب کاهش بیش
کانال . ها خواهد شد محیطی کشتی اثرات زیست

تر نمودن مسیر،  پاناماي توسعه یافته، عالوه بر کوتاه

1 Port Technology
2 Green Route Strategy

تر براي عبور  تر و عمیق تر، طویل آبی عریض یک راه
) تر با ظرفیت حمل بار بیش(تر  شناورهاي بزرگ

هاي حمل و نقل و  نماید و در نتیجه از هزینه فراهم می
. کاهد میزان انتشار گاز دي اکسید کربن می

سال  10شود که توسعه کانال پاناما در  بینی می پیش
میزان انتشار  برداري موجب خواهد شد که اول بهره

تر کاهش  میلیون تن بیش 160اي  گازهاي گلخانه

 .یابد

دومین اقدام نوآورانه، تقدیر از خطوط کشتیرانی 
شود که  به این خطوط اجازه داده می. سبز خواهد بود

این اقدام نوآورانه که . خارج از نوبت، ترانزیت نمایند
نام دارد، » 3محیطی رتبه بندي پاداش زیست«

بندي  ها رتبه را برحسب عملکرد سبز آنشناورها 
تر استفاده  شناورهایی که از سوخت پاك. نماید می
اي  کنند و موجب کاهش انتشار گازهاي گلخانه می
شوند، در هنگام ترانزیت در اولویت قرار  می
ژانویه  1این سیستم جدید از تاریخ . گیرند می

 . اندازي خواهد شد راه 2017

نولوژي قبال در خبري اعالم پایگاه خبري پورت تک
نموده بود که سازمان کانال پاناما از اپراتورهاي بندر 

هاي  واجد شرایط دعوت نموده است که طرح
پیشنهادي خود براي رقابت در مناقصه قرارداد 
انحصاري طراحی، توسعه، تامین بودجه، ساخت، 

برداري و نگهداري یک ترمینال کانتینري در  بهره
 .را ارسال نمایند 4نزدیکی کرزل

3 Environmental Premium Ranking 
4 Corozal 

                                                                                                                      

https://www.porttechnology.org/news/panama_canal_promotes_green_shipping
https://www.porttechnology.org/news/panama_canal_promotes_green_shipping
www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 23ماهنامه الکترونیکی مسیر، سال سوم، شماره 

۲۶ 
 

 رغم رکود اقتصادي ظهور خطوط کشتیرانی جدید علی

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مرکز بررسی
U34Tپایگاه خبري پورت تکنولوژي34TUبه نقل از 

رغم  ، علی1
که بسیاري از خطوط کشتیرانی در صنعت بیمار  این

اند، یک  امروز ناچار به کوچک نمودن بدنه خود شده
 31از تاریخ  2خط کشتیرانی جدید به نام ویاسی

فعالیت خود را در اروپاي شمالی آغاز  2016اکتبر 

 .کرد

اولین سرویس این خط دریایی نروژي از بندر 
شده و با ظرفیتی  4راهی اولسو 3هلندي موئردیجیک

اي  جایگزین حمل و نقل جاده TEU500در حدود 

 .خواهد شد

خبر آغاز به کار این خط کشتیرانی جدید در 
تر  کشتیرانی بزرگهاي  حالی منتشر شد که شرکت

به شدت در حال تقلیل بدنه خود هستند و براي 

1 Port Technology
2 Viasea
3 Moerdijk
4 Olso

مقابله با مشکالت مالی خود در طول دوره رکود 
 .نمایند اقتصادي، شناورهاي جوان خود را اوراق می

 23که در تاریخ 5المللی پول گزارش صندوق بین
منتشر شد، حاکی از آن است که هزینه  2016اکتبر 

هاي کشتیرانی  ازي و شرکتس نجات یاردهاي کشتی
 .میلیارد دالر آمریکا است 3/27کره جنوبی درحدود 

ویاسی تنها توسعه جدید در بازار کشتیرانی 
، خط 2016اروپاي شمالی نیست، در اواسط اکتبر 

 CMAکه زیرمجموعه گروه  OPDRکشتیرانی 

CGM اندازي سرویس جدید خود  است، از راه
»PENN « این سرویس . داداز طریق روتردام خبر

را به انگلستان و نروژ متصل  6اي جدید اروپاي قاره

.نماید می

 

5 International Monetary Fund (IMF) 
6 Continental Europe:  به خشکی اصلی تشکیل دهنده قاره اروپا

.شود گفته می) هاي اروپا منهاي جزیره(
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 »بـــخــش تــحـلــیـلــی«

الزم به ذکر است که دیدگاه نویسندگان لزوما نظر ماهنامه نبوده و مسوولیت حفظ حقوق مالکیت فکري و 
.باشد معنوي به عهده مولفان می

هاي تجاري در تنگه  افزایش نگرانی درخصوص حمالت موشکی به کشتی« : هاي منتخب درخصوص خبر یلتحل

 »المندب باب

 1عدنان عبدالرضایی مدنی : 1تحلیل 

ده   :چکی

امروزه اهمیت صنعت حمل و نقل دریایی بر کسی 
انتقال کاال و خدمات از طریق دریا و .پوشیده نیست 

کف آن و استفاده از منابع سرشار آنها براي بشر امري 
اجتماعی و  ,حیاتی در ادامه توسعه و رونق اقتصادي 

سیاسی می باشد که این انتقال کاال و خدمات از 
ایی که تنگه ها و ابراهاي بارك و شریانهاي حیاتی دری

معروفند جهت 2استراتژیک و به گلو گاهاي دریایی
یکی از این .  کاهش مسیر و هزینه  صورت می گیرند 

گلو گاههاي مهم دریایی تنگه باب المندب است که 
خلیج عدن و اقانوس هند را به دریاي سرخ متصل و از 

تصل می کند و کانال سوئز به دریایی مدیترانه و اروپا م
به علت موقعیت استراتژیک این  گلو گاه چنانچه نا 
امنی در حرکت کشترانی تجاري در آن صورت پذیرد 
عواقبی از قبیل افزایش کرایه درصورت انتخاب مسیر 

افزایش  ,افزایش هزینه سوخت  ,تورم  ,جایگزین  
افزایش الودگی و بیکاري را  درپی خواهد  ,هزینه بیمه 

 داشت 

 

1 کارشناس مسئول اداره بنادر و دریانوردي بندرلنگه 
2 Choke point  

 :  دمهمق

در صنعت حمل و نقل دریایی انتخاب مسیر امن و  
کوتاه  اهمیت بسزایی دارد لذا شرکتهاي کشتیرانی 
جهانی جهت کاهش هزینه در کرایه و کاهش مصرف 
سوخت از تنگه  هاي باریک و کم عرضی در جهان 
عبور می کنند که به این هدف غایی دست پیدا 

رژي امریکا طبق رتبه بندي اداره اطاعات ان.کنند
3)EIA ( این تنگه ها به نسبت  اهمیت بر طبق جدول

 .زیر رتبه بندي شده اند  

عبور از این تنگه ها  براي رسیدن به بازارها ي 
جهانی و همچنین ایجاد کانال ارتباط امن بسیار پر 
اهمیت است و چنانچه این گلو گاهها بسته و یا ناامن 

3 The USA Energy  information Administration
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. گذارند شوند تاثیرات منفی خود را در سطح جهانی می
کشورها و شرکتهاي بزرگ جهانی این تهدیدات را 
جدي گرفته و به دنبال راههاي جایگزین در هنگام 

معموال به علت موقعیت .بروز چنین رخدادهایی هستند 
ژئوپلوتیکی  و استرتژیکی این گلو گاهها پتانسیل  

موقعیت تنگه هرمز و .باشد ناامنی درانها  موجود می 
تنشهاي کشور  ,تنشهاي موجود در منطقه خلیج فارس 

صنعتی بزرگ چین با کشورهاي موجود در منطقه کانال 
تداوم نزاع کشور فلسطین با رژیم اشغالگر ,ماالکا 

اسرائیلی و عدم ثبات امنیتی در شبه جزیره سینا و 
ت همچنیین  عدم ثبا ,تاثیرات آن بر کانال سوئز 

سیاسی اخیر کشور یمن و دخالتهاي کشور هاي حاشیه 
خلیج فارس در یمن و تهدیدات دزدان دریایی در شاخ 
افریقا و ناامنی در تنگه باب المندب و ترافیک تانکرها 

بسفر و (و تهدید تصادم و الودگی در تنگه هاي ترکیه 
از جمله تهدیدات مجود بر روند صنعت حمل )داردانل 

 .در استفاده از این گلو گاهها می باشند  و نقل دریایی

ب  د ب المن تنگه با

نقطه ارتباطی بین دریاي سرخ و تنگه باب المندب 
مدیترانه است به اضافه اینکه جنوب غرب آسیا را به 

همچنین باب  .و اروپا متصل می کند شرق آفریقا
المندب گذرگاه آبی استراتژیک است که خلیج عدن  را 
به دریاي سرخ متصل می کند و مرزهاي آبی آن بین 

عرض  .سه کشور یمن، اریتره و جبیوتی مشترك است
» رأس منهالی«کیلومتر است که از  30این تنگه حدود 

در جیبوتی » رأس سیان«در یمن شروع شده و تا 
متعلق به یمن این ) میون(جزیره پریم امتداد می یابد و 

 .کند تنگه را به دو کانال شرقی و غربی تقسیم می
معروف است که عرض » باب اسکندر«کانال شرقی به 

اما  .متر می رسد 30آن سه کیلومتربوده و عمق آن به 
معروف است و » دقۀ المایون«کانال غربی به نام 

و در  متر است 310کیلومتر و عمق آن  25عرض آن 
نزدیکی ساحل آفریقا مجموعه جزایر کوچکی قرار دارد 

از  .نامیده می شوند) االشقاء السبعۀ(که هفت برادران 
نظر اقتصادي نیز بر اساس آمار موجود حدود پنج تا 
شش درصد تولید نفت جهان و به عبارت دیگر حدود 
چهار میلیون تن نفت هر روز از این تنگه به سمت 

 .آنجا به سایر نقاط جهان عبور می کند کانال سوئز و از
هزار کشتی حامل انواع کاالها نیز از  21ساالنه حدود 

بر اساس ارزیابی هاي اداره  .باب المندب عبور می کند
، مقدار 2013در سال ) EIA(اطالعات انرژي آمریکا 

نفتی که روزانه از این تنگه عبور کرد، حدود سه میلیون 

  .هزار بشکه بود 800و 

حمل و نقل  ت   ع صن ر  ب ب د ب المن دن با ش دود  س ر م ثی ا ت
ی ی ا ی  در

طبق تحقیقات به عمل امده در اداره اطالعات انرژي 
امریکا جهت انتقال کاالي نفت خام از تنگه ها و فرض 
وجود سناریوي در سه فاز مختلف بسته شدن 

درصدي و یا بسته شدن  50بسته شدن  ,درصدي 20
باب ,ماالکا  ,هرمز (کامل چهار گلو گاه مهم دریایی 

از  1)میلیون بشکه در روز ( چه مقدار)  المندب  و سوئز 

 .حمل و نقل نفت کاهش پیدا خواهد کرد 

 

با توجه به جدول باال در صورت بسته شدن کامل 
ملیون بشکه  3,3تنگه باب المندب حمل و نقل دریایی  

نفت کاهش پیدا خواهد کرد ولی با توجه به اتکاي 

1 BBL
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 4,5غالب کانال سوئز از مسیر تنگه باب المندب از 
میلون بشکه کاهش شده در صورت بسته شدن کانال 

نیز از طریق باب  درصد  آن80سوئز به طور تقریبی 
المندب قطع خواهد شد که تاثیرات فراوانی بر کشور 

طرح اهمیت تجارت نفت در اینجا  .مصر خواهد داشت 
به نوعی با کشمش هاي موجود در منطقه در ارتباط 
بوده و به آن گره خورده است از همین رو مسدود شدن 
این تنگه مانع رسیدن نفت کش ها از کشورهاي حوزه 

رس به کانال سوئز و انتقال نفت از دریاي خلیج فا
سرخ به مدیترانه و بازارهاي اروپایی و آمریکایی 

لذا در پی ناامن شدن  و یا بسته شدن این  .خواهد شد
تنگه مسیر جایگزین دور زدن قاره آفریقا  از طریق 

خواهد بود که افزایش مسیر دریایی 1دماغه  امید نیک 
ثیرات زیر را در پی خواهد را در پی خواهد داشت که تا 

 .داشت 

افزایش مسیر دریانوردي و درنتیجه افزایش -1
مسیر دریایی که از خاور میانه به : کرایه حمل 

اروپا از طریق تنگه هرمز بسوي تنگه باب 
المندب و از آن بسوي کانال سوئز و از آن 
بسوي اروپا صورت می گیرید چنانچه بر اثر 

سیر تغیر یابد و ناامنی تنگه باب المندب  م
باعث دور زدن کشتیهاي تجاري از جنوب 
قاره افریقا و دماغه امید نیک صورت بگیرد 

مایل دریایی به همراه  6000افزایش تقریبی  
مسیر دریایی بندرعباس به . خواهد داشت 

بندر جنواي ایتالیا  از طریق تنگه هاي ذکر 
مایل دریایی است که در صورت  4257شده 

ازبندرعباس تا   ,سیر طوالنی جایگزینی م
مایل دریایی و از کیپ تاون  4705کیپ تاون 

لذا با  .مایل دریایی می باشد  6150تا اروپا 

1 The cape of good hope

توجه به افزایش مسیر به طور حتم کرایه ها 
 .نیز افزایش خواهند داشت 

با توجه به افزایش : افزایش مصرف سوخت -2
این افزایش مسیر یعنی  ,مسیر فوق الذکر 

زدن قاره افریقا بجاي گذر از تنگه باب دور 
روز صورت میگیرد که  17المندب  تقریبا در 

این افزایش مسیر مصرف سوخت کشتی ها 
را باال می برد که  بنا بر تحقیق اداره اطالعات 
انرژي امریکا افزایش هزینه تقریبی  

هزار دالري را به دنبال خواهد 400000
.داشت 

در نتیجه  دو  : الودگی زیست محیطی بیشتر-3
مورد فوق افزایش مسیر و افزایش مصرف 

افزایش الودگی زیست محیطی ,سوخت 
ناشی از تولید گازهاي گلخانه اي دود کشتی 

را به ) اکسید هاي  گوگرد و نیتروژن ( ها 
همراه خواهد داشت و همچنین در تولید 
الودگی صوتی هرچند به مقذار کم  تاثیراتی را 

در اثر حمله هاي . داشت به همراه خواهد 
احتمالی   به تانکرها و یا کشتی هاي تجاري  

در تنگه هاي ناامن موجب  تلفات و 
خسارتهاي زیست محیطی ناگواري به همراه 

.خواهد داشت 
بعد از حمله گروه القاعده  :  2افزایش حق بیمه-4

حق  بیمه  2002به تانکر فرانسوي در اکتیر 
برابر آن افزایش پیدا کرد  و  و همچنین  3به 

نا امن شدن این تنگه ها حق بیمه  ورود به 
را به دنبال خواهد داشت که 3مناطق جنگی

محموله و  ,این حق بیمه شامل خود کشتی
نابر تحقیق نفرات می باشد که این حق بیمه ب

2 Insurance premium
3 War risk  
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درصد  10ذکر شده قبلی  در تانکرها معموال 
.قیمت خود تانکر در بازار می باشد 

بدیهی : تورم و افزایش جهانی قیمت نفت -5
است که با افزایش کرایه ها و افزایش مسیر 
و همچنین افزایش هزینه بیمه در قیمت تمام 
شده کاالها و نفت تاثیر افزایشی خواهد 

به عمل امده در اداره  بر طبق تحیق.داشت 
اطالعات انرژي امریکا  افزایش هزینه سفر و 
مصرف بیشتر سوخت خود به تنهایی  در 

درصدي  به  3قیمت نهایی نفت افزایش 
نمودار زیر بر طبق . دنبال خواهد داشت 

فرضیات مسدود شدن جزیی و یا کلی تنگه ها 
و تاثیر در قیمت جهانی نفت در اداره 

.امریکا شکل گرفته است اطالعات انرژي 

خارج شدن کانال سوئز که : تاثیرات دیگر -6
از  ,دومین منبع درامد مصر به  حساب می اید

مسیرهاي اصلی تردد  حمل و نقل دریایی در 
پی نا امنی تنگه باب المندب تاثیر منفی بر 

که آمار بیکاري و . اقتصاد مصر خواهد داشت 
  همچنین.تورم را درپی خواهد داشت 

استفاده از کف این تنگه براي عبور کابلهاي 
مواصالتی مخابراتی در حال نا امنی تهدید 

.قطع موقت ارتباط را به همراه خواهد داشت 

:منابع 
• willaim komiss.lavar huntzinger 

“THE ECONOMIC IMPLICATION 
OF DISRUPTION

• TO MARITIME IOL CHOKEPOINT 
“U.S energy information 
administration march 2011

• http://www.revolvy.com/main/index.p
hp?s=Bab-el-
Mandeb&item_type=topic
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 1آیالر خیري زاده: 2تحلیل 

ده  چکی

هايکشتیبهموشکیدر این تحلیل ادامه حمالت  
المنـدب از دو دیـدگاه مـورد    بـاب تنگـه درتجاري

دیـدگاه اول بـا تغییـر    :   بررسی قرار گرفته اسـت 
-نیک بـا  ها از طریق دماغه امیدمسیر حرکت کشتی

رو خواهیم بود نقل دریایی روبهوافزایش هزینه حمل
دن مسـیر بـا   و دیدگاه دوم در صـورت تغییـر نـدا   

رو ها و کاالهـا روبـه  هاي بیمه کشتیافزایش هزینه
که هر دو دیدگاه را از منظر هزینه تمام . خواهیم بود

شده محصول نهایی مورد بررسـی و تحلیـل قـرار    

 .اندگرفته

 بیمهنقل، هزینه، والمندب، حملبابکلمات کلیدي 
 

دمه  مق

راه آبی باریکی است که بین یمن  2المندبتنگه باب
و جیبوتی و ) در خاورمیانه(در شبه جزیره عربستان 

این تنگه . اریتره در شاخ آفریقا واقع شده است
کند و از این دریاي سرخ را به خلیج عدن متصل می

طریق یک پیوند استراتژیک بین دریاي مدیترانه و 
. اقیانوس هند ایجاد کرده است

 

 وري، اداره بودجه و تحول اداري، گروه تحول اداري کارشناس بهره 1
2 Bab-el-Mandeb 

عرض دارد و ) کیلومتر 32(مایل  20المندب تنگه باب
. شودبه دو کانال تقسیم می 3به وسیله جزیره پریم

 2و کانال شرقی ) کیلومتر 26(مایل  16کانال غربی 
با ساخت کانال سوئز، . عرض دارد) کیلومتر 3(مایل 

. تنگه اهمیت استراتژیک و اقتصادي زیادي یافت
لیج سوئز که کانال سوئز دریاي مدیترانه را به خ

کانال . کند اي از دریاي سرخ است متصل می شاخه
 سوئز 
رانی بین اروپا و آسیا   ترین مسیر کشتیسریع

 3,8دهد که روزانه برآورد نشان می. شدمحسوب می
هاي نفتی تصفیه میلیون بشکه نفت خام و فرآورده

المندب عبور شده از طریق تانکرها از میان تنگه باب
تواند المندب میبسته شدن تنگه باب. شودداده می

شوند را تانکرهایی که از خلیج فارس خارج می
مجبور به انحراف از مسیر کند و به زمان و هزینه 

 .نقل بیفزایدوحمل

ز سوئ ال   کان

 194/3کانال سوئز واقع در کشور مصر به طول 
هایی که بین هاي قبل کشتیدر سال. کیلومتر است
کردند، مجبور بودند از دماغه تردد میاروپا و آسیا 

در قاره آفریقا به عنوان تنها مسیر موجود  4نیکامید
عبور کنند در حالی که با عبور از کانال سوئز، مسیر 

کیلومتر  6000کشتیرانی از آسیا به اروپا حدود 
به این ترتیب کاهش مسافت منجر . شودتر میکوتاه

در مقایسه با نقل دریایی وبه کاهش هزینه حمل
اي و گذشته شده و در نهایت افزایش تجارت منطقه

داشت، به طوري که در سال المللی را در پیبین
فروند کشتیاز کانال سوئز عبور  21415تعداد  2008

 .اندکرده
تصویر زیر تاثیر استفاده از کانال سوئز در کاهش 

نیک مسافت دریانوردي در مقایسه با دماغه امید
 –سنگاپور و لندن  –یرهاي کشتیرانی لندن براي مس

استفاده از کانال سوئز منجر . دهدبمبئی را نشان می
بمبئی  -درصدي در مسیر دریایی لندن 41به کاهش 

3 Perim
4 Cape of Good Hope 
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۳۲ 
 

این امر مزایاي فراوانی را براي . را به دنبال دارد
کنندگان هاي کشتیرانی، صاحبان کاال، مصرفشرکت

 .ه داشته استو در نهایت تجارت جهانی به همرا
شوند ها حمل میکاالهاي کانتینري که توسط کشتی

باشند، حجم ترین کاالها میبه عنوان با ارزش
در حال % 12,2تجارت بین آسیا و اروپا با رشد 

 .باشدافزایش می

 

هاي ترین منبع انرژي براي فعالیتخام مهمنفت
% 40آید، حدود صنعتی و مصرف روزمره به شمار می

-ترین محلمهم. دهدتجارت دریایی را تشکیل می
در  1خام، کشورهاي عضو اوپکهاي بارگیري نفت

غرب آسیا، جنوب و شرق آسیا، آفریقاي مرکزي، 
شمال و غرب آفریقا، حوزه کاراییب و آمریکاي 

هاي شرقی و شمالی آمریکاي مرکزي و نیز کرانه
[2].جنوبی بودند

زینه  ونقلحمله

سیستم دراقتصاديفعالیتترینمهمونقلحمل
دو تاسومیکحدوددراستلجستیکاقتصادي

-ونقل میحملبهمربوطلجستیکهايهزینهسوم
.گردد

شوراي درگرفتهصورتتحقیقاتنتایجمبنايبر
متوسط طوربهاسترالیاکشورتوزیعمدیریتملی

6مجموع ازدرصد44شاملنقلوحملهايهزینه

1  OPEC 

 5ولجستیکهايهزینه/منافعوسودازدرصد
.باشدمیلجستیکفراینددرعایدي

در لجستیکهايهزینهسومیکمتوسطبطور
که گرددمیونقلحملشاملپیشرفتهکشورهاي

میسر؛ کانتینر،پیمایشهايهزینهونقلحملازمنظور
طیدر ضمنانسانینیرويوکارگرترمینال؛پالت،

. باشدمیسپري شدهزمانارزشوشدهذکرمراحل
و باشدهمحصوالتانتقالباعثونقلحملسیستم

بهاي منجرمنطقههايفعالیتموقعیتوزمانصرف
-ارزش حمل. گرددمیکاالدرافزودهارزشایجاد
براياست ومتفاوتمحصوالتنوعبهبستهونقل

بخشونقلارزش باال حملباوکوچککاالهاي
دهدخود اختصاص میبهفروشسبددرکمتري
 لذاوکمتربا ارزشوبزرگکاالهايبهنسبت

ایفامحصولمنافعدر میزانمهمیبخشونقلحمل
 .کندمی

مسافت طیبامطلقطوربهنقلوحملهايهزینه
به مقدارقدرهریعنی. رابطه نسبی دارندشده

نیزهاي متغیرافزوده شود، هزینهشدهطیمسافت
 مانند یابند؛میافزایشآننسبتبه

 .هاراهعوارضوسوختهايهزینه
طوربههر کشور،درلجستیکیهايهزینهکلاز

34ونقل،حملبه بخشمتعلقآندرصد62متوسط
انبارداريوموجوديبخش نگهداريبهمتعلقدرصد

استلجستیککنترلومدیریتمربوط بهدرصد4و
.

درصد قیمت7تا6حاضرحالدردیگر،سوییاز
است با ونقلهاي حملهزینهازمتأثردر جهانکاالها

کهگیري کردنتیجهتوانحساب سرانگشتی مییک
تمامقیمتاز لجستیکیهايهزینهسهممتوسط

درصد از 3,11تا  7,9جهان بیندرمحصوالتشده
 [3].باشدمحصول میشدهتمامقیمت

یوبیمه حمل ی انقل در ی

دریائی در بدو پیدایش صرفاً به منظور  2نامهبیمه
 ،پوشاندن خطرات حاصله از ناحیه دزدان دریائی

2 Marine Insurance Policy 
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ولی امروزه اغلب  .سوزي در بین راه بوده استآتش
خطراتی را که کاال در اثناي سفر دریائی و همچنین 

ونقل خشکی پس از خاتمه سفر دریا با در حین حمل
 .پوشاندروست میهآن روب

 بینی را بیمه دریائی خسارات تصادفی و غیرقابل پیش
پوشاند، مانند خطرات ناشی از دریا که مفهوم آن می

همچنین . باشدخسارات ناشی از سفر دریا می
-خسارات غیر عمدي که در اثر حوادث اتفاقی و غیر

 :شود، مانندرا نیز شامل میبینی به وجود قابل پیش
حترقه یا آبدیگی یا خطرات ناشی احتراق کاالهاي م

 . از دزدان دریائی
در بیمه کشتی شرکت بیمه با توجه به نوع پوشش 

-شناورها مسئول جبران خسارت بدنه شناورها می
مسئولیت ناشی از  4/3ها باشد که در بعضی پوشش

تصادم و همچنین زیان همگانی تحت پوشش قرار 
ناشی از  بنابراین در بیمه کشتی خسارت. گیرندمی

 .گیرندخطرات ذیل تحت پوشش قرار می
 :خسارت وارد به کشتی در نتیجه خطرات زیر

 آتش سوزي و انفجار•
 طوفان•
 به گل نشستن و یا برخورد با صخره•
 تصادم شناور بیمه شده با شناورهاي دیگر•
برخورد هواپیما یا وسائل مشابه و یا اشیاي •

برخورد ، که از آنها سقوط کند به مورد بیمه
، حوضچه مورد بیمه با وسایل نقلیه زمینی

 تعمیرات تجهیزات و تاسیسات ساحلی 
 فوران آتشفشان یا صاعقه  ،زمین لرزه•
تخلیه یا جابجایی   ،حوادث ناشی از بارگیري•

 کاال 
 ترکیدن دیگ بخار، شکست شفت•
 هاي نجاتزیان همگانی و هزینه•
در مورد (خسارت وسایل و ادوات صیادي •

  [4])ورهاي صیاديشنا
هاي دریایی و در صورت با توجه به نوع پوشش بیمه

تنگه درتجاريهايکشتیبهموشکیادامه حمالت
هاي خود را المندب بیمه گزاران نرخ بیمهباب

کنندگان دهند که در نتیجه آن تولیدافزایش می
محصوالت هزینه به وجود آمده را در قیمت تمام 

 .کنندشکن میشده محصول نهایی سر

ري جه گی  نتی

بهموشکیهر دو دیدگاه در صورت ادامه حمالت
دیدگاه اول  (المندب بابتنگهدرتجاريهايکشتی

-ها از طریق دماغه امیدبا تغییر مسیر حرکت کشتی

رو نقل دریایی روبهوافزایش هزینه حملنیک با
خواهیم بودو دیدگاه دوم در صورت تغییر ندادن 

رو ها روبههاي بیمه کشتیافزایش هزینهمسیر با 
در  هزینه تمام شده محصول نهایی که .) خواهیم بود

کننده خواهد رسید افزایش را بوجود به دست مصرف
از طرفی با افزایش هزینه تمام شده . آورندمی

واردکننده محصول به فکر کاالهاي جایگزین، ساخت 
از  کاالي مشابه و یا وارد کردن کاالي مشابه

هاي آن از طریق این کشورهاي که مسیر عبور کشتی
افتد از طرفی مسیر کانال مسیر دریایی نباشد می

سوئز یکی از پرتردد ترین مسیرهاي دریایی جهت 
حمل و نقل نفت خام می باشد که در صورت کاهش  

المللی را در اي و بینکه در نتیجه تجارت منطقه
ایب فراوانی را خواهد داشت که این امر معکاهش 

 براي 
کنندگان هاي کشتیرانی، صاحبان کاال، مصرفشرکت

و در نهایت تجارت جهانی به همراه خواهد داشته 

 .است

ذ خ ب و ما :منا

[1] http://020.ir

، اقتصاد )1390(زاده محمدي علی حسنمحمد [2]
 .نقل دریایی، نشر آرامشوحمل

[3]http://www.rmto.ir

[4] http://fmbm.blogfa.com  

۳۳ 
 

http://020.ir/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%86
http://www.rmto.ir/Maghalate/%D8%AD%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D9%86%D9%82%D9%84/%D9%86%D9%82%D8%B4%20%D8%AD%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%88%D9%86%D9%82%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9.pdf
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 1علی اکبر عیسی زاده: 3تحلیل 

دمه مق
تنگه هاي دنیا نقش اساسی در جابجایی کاال و 

از جمله . باالخص نفت خام و مشتقات آن دارند
براي عبور نفت خام می مهمترین تنگه هاي دنیا 

توان به ترتیب به تنگه هرمز ، تنگه ماالکا،  کانال 
سوئر، تنگه باب المندب، تنگه هاي دانمارك، تنگه 

وجود امنیت در . هاي ترکیه و کانال پاناما اشاره نمود
تنگه ها جهت عبور ایمن کشتی ها از مسائل بسیار 

از . مهم دولت ها و صنعت حمل و نقل دریایی است
جمله تنگه هاي مهم دنیا که در سالهاي اخیر به دلیل 
بروز جنگ هاي داخلی و خارجی کشورهاي مجاور آن 
، براي عبور کشتی ها نا امن شده است، تنگه باب 

در این تحلیل سعی شده است ضمن .المندب است
بیان مختصات جغرافیایی تنگه باب المندب و نقش 

فتی، عواقب نا امن راهبردي آن در انتقال کاال و مواد ن
شدن و یا بسته شدن تنگه مذکور بر صنعت حمل و 
نقل دریایی با تکیه بر مطالعات انجام شده پیشین و 
با عنایت به میزان جابجایی روز افزون کاال بیان 

 .شود

ردي آن راهب ش  ب و نق د ب المن  تنگه با

تنگه نشان داده شده است،  1همانطور که در شکل 
باب المندب راه آبی باریکی است که بین یمن در 

و جیبوتی و ) در خاورمیانه(شبه جزیره عربستان 
این تنگه . اریتره در شاخ آفریقا واقع شده است

دریاي سرخ را به خلیج عدن متصل می کند و از این 
طریق یک پیوند استراتژیک بین دریاي مدیترانه و 

 )بندر انزلی(کارشناس اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن  1

به تنگه باب . )1(اقیانوس هند ایجاد کرده است

  .المندب، تنگه مندب یا مندب هم گفته می شود

به معناي دروازه غم و » باب المندب«اصطالح 
نام باب المندب به . اندوه و یا دروازه اشک ها است

خاطر مخاطرات هدایت کشتی ها در این تنگه به آن 
اي زلزله طبق یک افسانه عرب هم . است داده شده

که آسیا را از آفریقا جدا کرد باعث غرق کشتی ها در 
این منطقه شد در نتیجه نام باب المندب بر روي این 

طبق فرضیه هاي اخیر، تنگه باب . تنگه گذاشته شد
احتماالً مکانی بوده که اولین مهاجرت هاي  المندب

سال  60000انسان امروزي از قاره آفریقا در تقریباً 
این فرضیه می . پیش از طریق آن انجام شده است

گوید که در آن زمان، سطح اقیانوس ها بسیار پایین 
تر از حاال بوده و تنگه باب المندب بسیار کم عمق یا 

زه این قبیل مهاجرت همین امر اجا. خشک بوده است

 .)2(را داده است

عرض دارد ) کیلومتر 32(مایل  20تنگه باب المندب 
به دو کانال تقسیم ) Perim(و به وسیله جزیره پریم 

و کانال ) کیلومتر 26(مایل  16کانال غربی . می شود
با ساخت . عرض دارد) کیلومتر 3(مایل  2شرقی 

تصادي کانال سوئز، تنگه اهمیت استراتژیک و اق
کانال سوئز دریاي مدیترانه را به خلیج . زیادي یافت

اي از دریاي سرخ است متصل  سوئز که شاخه
رانی   ترین مسیر کشتی کانال سوئز سریع . کند می

 .)3(بین اروپا و آسیا محسوب می شد
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حجم نفت خام و محصوالت مشتق عبوري از :  1جدول شماره 
 2013-2009: هاي جهانی گلوگاه

 

 موقعیت تنگه باب المندب:  1شکل شماره 

بر اساس تازه ترین گزارش منتشر شده از سوي 
در سال  (EIA)سازمان اطالعات انرژي آمریکا

میلیون بشکه نفت در روز  90،1میالدي حدود  2013
میلیون بشکه در روز  56,5بوده است که در حدود 

درصد از نفت تولیدي جهان در  63حدود  یعنی در
. شده استاز مسیرهاي دریایی منتقل  2013سال 

در این میان، تنگه هرمز و تنگه ماالکا جزء 
لحاظ حجم  هاي جهان بهترین گلوگاه استراتژیک

دو گلوگاه فوق الذکر  .نفت عبوري به شمار می روند
به همراه کانال سوئر، تنگه باب المندب، تنگه هاي 

هفت دانمارك، تنگه هاي ترکیه و کانال پاناما ، 
گلوگاه از مهمترین مسیرهاي تجاري براي انتقال 

 . جهانی نفت محسوب می شوند

بر اساس داده هاي جدول فوق تنگه هرمز و تنگه 
میلیون  15,2و  17ماالکا به ترتیب با عبور روزانه 

بشکه نفت در روز، از تنگه هاي استرتژیک و فوق 
تنگه باب المندب بعد از .العاده با اهمیت دنیا هستند
میلیون بشکه نفت در  3,8کانال سوئز با عبور روزانه 

به عنوان چهارمین تنگه مهم از  2013روز در سال 

 .این حیث محسوب می شود

حجم نفت ر میله اي نمودااز طرف دیگر با نگاهی به 
 هاي جهانی خام و محصوالت مشتق عبوري از گلوگاه

براحتی می توان دریافت که  2013تا  2009 از سال
تقاضاي کشورها براي نفت همواره روند افزایشی 

به عنوان مثال حجم نفت خام عبوري از  .داشته است
میلیون بشکه در روز در سال  15,7تنگه هرمز از 

 2013میلیون بشکه در روز در سال  17به  2009
در تنگه باب المندب نیز حجم نفت . رسیده است

 2,9خام عبوري روند افزایشی داشته است و از 

20092010201120122013مکان

15,715,91716,917تنگه هرمز

13,514,514,615,115,2تنگه ماالکا

33,13,84,54,6کانال سوئز

2,92,73,43,73,8باب المندب

هاي  تنگه
دانمارك

33,23,33,13,3

2,82,832,92,9هاي ترکیه تنگه

0,80,70,80,80,8کانال پاناما

   تجارت جهانی
نفت ازطریق 

دریا
53,955,555,656,756,5

عرضه جهانی 
نفت

84,987,587,889,790,1
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میلیون  3,8به  2009میلیون بشکه در روز در سال 

 .رسیده است 2013در روز در سال بشکه 

و یا نا امن شدن هر کدام از انسداد  بدیهی است
تواند به  می -صورت موقت  حتی به - گلوگاه ها

هاي کلی انرژي و بهاي  افزایشی اساسی در هزینه
. جهانی انرژي تمام شود

گلوگاه هاي فوق الذکر چندان هم امن نیستند 
مانند گلوگاه باب المندب که چند سالی است به دلیل 
بروز جنگ در کشور یمن و نا آرامی ها در سومالی ، 

دزدي کشتی هاي عبوري از آن با آسیب هایی نظیر 
بسته . روبرو می شوند حمالت تروریستیو  دریایی

ندب می تواند تنگه باب الم و یا نا امن شدن شدن
که از خلیج و سایر کشتی هاي تجاري تانکرهایی 

خارج می شوند را به مقصد اروپا  و یا آسیا فارس
و هزاران مایل به  مجبور به انحراف از مسیر کند 

که پیامد آن  تانکرها بیفزایدمسیرهاي عبوري 
افزایش هزینه و قیمت جهانی انرژي خواهد بود که 

عواقب آن بر صنعت حمل و متعاقبا به تشریح کامل 
 .نقل دریایی خواهم پرداخت

 

حجم نفت خام و محصوالت مشتق عبوري از : 1نمودار شماره 
 2013-2009: هاي جهانی گلوگاه

 

 

ت  ع صن ر  ب ب د ب المن تنگه با ردن  ن ک ا ام ب ن عواق
ایی دری  حمل و نقل 

افزایش نرخ تورم قیمت جهانی  2نمودار شماره  
عبور نفت از تنگه هاي نفت در صورت مختل شدن 

درصد و عدم  100و  50،  20مهم دنیا به اندازه 
استفاده از مسیر هاي جایگزینی نظیر خطوط لوله و 

تا  2009مسیر هاي دریایی دیگر را بین جوالي 
با توجه به نمودار ،  در ). 1(نشان می دهد  2010

صورت کاهش عبور نفت از مهمترین تنگه دنیا یعنی 
بستن کامل ( 100و  50، 20اندازه  تنگه هرمز به

 185و  90،  40درصد به ترتیب نزدیک به ) تنگه
شد و  درصد قیمت جهانی نفت با تورم مواجه خواهد

به همین ترتیب نا امن شدن تنگه باب المندب در 
،  20صورتی که منجر به کاهش عبور نفت به میزان 

 36و  18،  7درصد گردد، به ترتیب  100و  50

 ).5(یمت جهانی نفت افزایش خواهد یافتدرصد ق

 

افزایش نرخ تورم قیمت جهانی نفت در صورت مختل : 2نمودار شماره 
 درصد 100و  50،  20شدن عبور نفت از تنگه هاي مهم دنیا به اندازه 
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نرخ تورم در آمریکا، ژاپن و اروپا را  3نمودار شماره 
انتقال نفت درصد در روند  50در صورتی که به اندازه 

از تنگه هاي مهم دنیا اختالل بوجود آید را نشان می 
درصد در روند  50به عنوان مثال اگر تنها . دهد

انتقال نفت در تنگه هرمز اختالل بوجود آید، قیمت ها 
درصد افزایش  0,25در آمریکا ) نرخ تورم سه ماهه(

ذکر این نکته جالب است که باالترین . خواهد یافت
و به  1914ه ماهه در آمریکا از سال نرخ تورم س

درصد بوده است که بین ژوئن و  0,069میزان 
همچنین این ) . 5(اتفاق افتاده است   1946سپتامبر 

در ژاپن  0,08در اروپا و  0,15موضوع باعث تورم 
درصدي در  50به همین ترتیب اختالل . خواهد شد

 روند انتقال نفت از تنگه باب المندب باعث افزایش
درصد،  0,05نرخ تورم سه ماهه آمریکا به میزان 

 0,03درصد و اتحادیه اروپا به میزان  0,02ژاپن 
درصد خواهد شد که اهمیت این تنگه را بیش از 

 .پیش نمایان می سازد

افزایش نرخ تورم در آمریکا، ژاپن و اروپا با اختالل : 3نمودار شماره 
 اي مهم دنیادرصد در روند انتقال نفت از تنگه ه 50

علل افزایش قیمت حامل هاي انرژي در اثر اختالل 
در تنگه هاي مهم دنیا را نه تنها فقط در کاهش 
عرضه و تقاضا بلکه باید در صنعت حمل و نقل 

 . دریایی نیز جستجو کرد

 مسیر انتقال کاال از بندر مومباي هند تا لندن انگلستان: 2شکل شماره

کاال را از بندر مومباي مسیر انتقال  2شکل شماره 
. هند تا لندن انگلستان را از دو مسیر نشان می دهد

بندر مومباي ازکاالجابجاییبرايهاکشتی
مسیرتنگه ازهندوستان به مقصد لندن انگلستان

تنگه جبل الطارق تنها -کانال سوئز -باب المندب
خواهندطیروز13درراکلیومتر11600مسافت 

که در صورت بسته شدن مسیر یصورتدرکرد،
مذکور ، کشتی ها بناچار باید از مسیر دماغه امید 

نیک کل قاره آفریقا را براي رسیدن به اروپا با طی 
روز براي  22کیلومتر در طی 19800مسافت 

از استفادهبنابراین.رسیدن به لندن بپیمایند
ها را از فاصلهکانال سوئز  –مسیرتنگه باب المندب 

کیلومتر و از حیث  8200مسافت به میزان  حیث
 .روز کوتاهتر می کند 8زمان به میزان 

مسیر انتقال کاال را از بندر ملبورن  3شکل شماره 
. استرالیا تا فرول اسپانیا از دو مسیر نشان می دهد

بندر ملبورن استرالیا ازکاالجابجاییبرايهاکشتی
 -المندب مسیرتنگه بابازبه مقصد فرول اسپانیا

19260مسافت تنگه جبل الطارق تنها -کانال سوئز
که صورتیدرکرد،خواهندطیروز22درراکلیومتر
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در صورت بسته شدن مسیر مذکور ، کشتی ها بناچار 
باید از مسیر دماغه امید نیک کل قاره آفریقا را براي 

کیلومتر در  22224رسیدن به اروپا با طی مسافت 
.ي رسیدن به فرول اسپانیا بپیمایندروز برا 25طی 

کانال  –از مسیرتنگه باب المندب استفادهبنابراین
 2964ها را از حیث مسافت به میزان فاصلهسوئز 

روز کوتاهتر می  3کیلومتر و از حیث زمان به میزان 

 .کند

 

مسیر انتقال کاال از بندر ملبورن استرالیا تا فرول :  3شکل شماره 
 اسپانیا

بدیهی است که هر چقدر مسافت بیشتر باشد کرایه 
حمل نیز بیشتر خواهد شد که در نهایت بر افزایش 
قیمت کاالي حمل شده تاثیر مستقیمی خواهد 

ضمن اینکه صنعت حمل و نقل دریایی نمی . داشت
تواند به هر میزان بر قیمت حمل کاال بیفزاید و 

قرون افزایش قیمت تا زمانیکه که از مسیر زمینی م
در صورتی . به صرفه تر نباشد، قابل افزایش است

که مسیر نا امن باشد، شرکت هاي کشتیرانی ناچار 
خواهند بود مبالغی را صرف تامین امنیت نمایند نظیر 
هزینه هایی که نیروي دریایی ارتش جمهوري 
اسالمی ایران براي تامین امنیت عبور تانکرهاي 

باب المندب متقبل ایران از خلیج عدن و تنگه  نفتی
شده است و امنیت تنگه مذکور را نه تنها براي 
تانکرهاي ایرانی بلکه براي کشتی هاي سایر 
کشورها نیز تامین نموده است و یا هزینه هایی که 

شرکت هاي بیمه گذار دریایی بر صنعت حمل و نقل 

 .به دلیل نا امنی مسیر دریایی تحمیل می نمایند

ري جه گی  نتی

بروز نا امنی در تنگه هاي مهم دنیا، نه تنها بر چرخه  
اقتصادي کشورها تاثیر گذار است بلکه همانطور که 
بیان شد بر چرخه اقتصاد و صنعت حمل و نقل 

صنعت حمل و نقل . دریایی نیز تاثیر مستقیمی دارد
دریایی جهت تامین امنیت عبور و مرور خود در تنگه 

زینه بیشتر از طریق هاي نا امن، نیازمند صرف ه
درخواست از دولت هاي مرتبط با خود و یا پرداخت 
بیمه هاي دریایی باالتر می باشند و در بدترین حالت 
در صورت بسته شدن تنگه ها، نیازمند طی مسافت 
بیشتر و صرف زمان باالتر جهت جابجایی کاال 
خواهند بود که ممکن است در بسیاري موارد حمل 

ق جاده هاي زمینی و ریلی کم همان کاال از طری
هزینه تر باشد که در اینصورت صنعت حمل و نقل 
بناچار می بایست با دامنه سود پایین تر به بقاي خود 

 . امیدوار باشد

ع  اب  :من

• http://www.revolvy.com/main/index.
php?s=Bab-el-
Mandeb&item_type=topic

• http://www.hamshahrionline.ir/deta
ils/321894/City/-Iranenvironment

• http://www.britannica.com/place/Ba
b-El-Mandeb-Strait

• U.S. Energy Information 
Administration analysis based on 
Lloyd's List Intelligence, Panama 
Canal Authority, Eastern Bloc 
Research, Suez Canal Authority, 
and UNCTAD, using EIA
conversion factors

• https://www.cna.org/CNA_files/PDF
/D0024669.A1.pdf
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 1سیامک یگانه: 4تحلیل 

 

دمه  مق
آبی باریکی است که بین یمن المندب راه تنگه باب

و جیبوتی و ) در خاورمیانه(در شبه جزیره عربستان 
این تنگه دریاي . اریتره در افریقا واقع شده است
کند و از این طریق  سرخ را به خلیج عدن متصل می

یک پیوند استراتژیک بین دریاي مدیترانه و اقیانوس 
دروازه المندب به معناي باب.هند ایجاد کرده است

نام این تنگه به . ها استغم و اندوه یا دروازه اشک
ها در این تنگه به آن  دلیل مخاطرات هدایت کشتی

براساس یک افسانه عرب هم . داده شده است
اي که آسیا را از افریقا جدا کرد باعث غرق  زلزله

المندب  ها در این منطقه شد در نتیجه نام باب کشتی
 .روي این تنگه گذاشته شد

از نظر جغرافیایی باب المندب از این نظر حائز 
اهمیت است که دومین تنگه مهم جهان پس از کانال 

آید، زیرا نقطه ارتباطی بین دریاي سوئز به شمال می
سرخ و مدیترانه است به اضافه اینکه جنوب غرب 

 .کندو اروپا متصل می آسیا را به شرق آفریقا
ی استراتژیک است همچنین باب المندب گذرگاه آب

که دریاي سرخ را به خلیج عرب و بحر العرب متصل 
کند و مرزهاي آبی آن بین سه کشور یمن، اریتره می

 30عرض این تنگه حدود  .و جبیوتی مشترك است
در یمن شروع » رأس منهالی«کیلومتر است که از 

یابد و در جیبوتی امتداد می» رأس سیان«شده و تا 
متعلق به یمن این تنگه را به دو  )میون(جزیره پریم 

کانال شرقی به  .کند کانال شرقی و غربی تقسیم می

چابهار -کارشناس اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان ۱

معروف است که عرض آن سه » باب اسکندر«
اما کانال  .رسدمتر می30کیلومتربوده و عمق آن به 

معروف است و عرض آن » دقۀ المایون«غربی به نام 
متر است و در نزدیکی  310کیلومتر و عمق آن  25

آفریقا مجموعه جزایر کوچکی قرار دارد که  ساحل
.شوندنامیده می) االشقاء السبعۀ(هفت برادران 

باب المندب  1869از زمان حفر کانال سوئز در سال 
هاي حمل و نقل دریایی  گذرگاه به یکی از مهم ترین

بین کشورهاي اروپایی و دریاي مدیترانه و نیز 
همچنین  .اقیانوس هند و شرق آفریقا تبدیل شد

افزایش صادرات نفت کشورهاي حاشیه خلیج فارس 
به بازارهاي جهانی عبور و مرور در باب المندب را 

تواند  المندب می بسته شدن تنگه باب .افزایش داد
شوند را مجبور  فارس خارج می تانکرهایی که از خلیج

ونقل  به انحراف از مسیر کند و به زمان و هزینه حمل
ایر یمن نقش مهمی در امنیت این خاك و جز. بیفزاید

)2)(1(.کند تنگه مهم بازي می

ت امنیتی حمل و نقل: خطرا راي  د ب دی ه  ت
ها هویت مهاجمان در در مقابل خطر حمالت به کشتی

پیامدهاي کاهش امنیت . اهمیت ثانویه قرار دارد
این . باشدمحیطی در باب المندب قابل توجه می

استراتژیک دریایی در تنگه یکی از معدود نقاط 
سرتاسر جهان بوده که یک آبراه باریک حیاتی است 
که ترافیک دریایی باید قادر به حرکت موثر براي 

باریکترین نقطه در . تجارت در این آبراه باشد
کیلومتر بوده، پس  29سراسر باب المندب تنها 

بنابراین حتی کوچکترین صنایع در سواحل یمن نیز 
و جلوگیري از تمام ترافیک و عبور قادر به ممنوعیت 

تقریبا تمام تجارت دریایی . و مرور از آن خواهد بود
-میلیارد دالر در سال می 700بین اروپا و آسیا حدود 

باشد که از طریق عبور از این آبراه باریک صورت 
هرگونه تهدید امنیتی در این آبراه، . پذیردمی

ط و مسیرهاي تجارت دریایی جهان و امنیت خطو
با توجه . دهدارتباطات دریایی را تحت تاثیر قرار می

درصد از حمل و نقل محصوالت در  90به اینکه 
گیرد، بسته جهان از طریق این نقاط صورت می
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شدن این نقاط یک تهدید جدي براي تجارت بین 
 )5.(المللی خواهد بود

طبق برآورد اداره اطالعات  2015در ماه آوریل سال 
میلیون بشکه  7/4ت متحده حمل و نقل انرژي ایاال

نفت خام و فرآوردهاي نفتی از طریق تنگه هرمز 
بطور روزانه، در سال گذشته به تصویب رسیده 

تمام ترافیک از طریق کانال سوئز که . است
سریعترین مسیر براي حمل و نقل به اروپا براي 

باشد باید از طریق عبور از باب رسیدن به آسیا می
اي رسیدن به خلیج عدن و پس از آن المندب بر

از ماه مارس این سال . اقیانوس هند انجام پذیرد
تن حمل و نقل انجام شده توسط  000/454/1تنها، 
. کشتی، از کانال سوئز ترانزیت شده است 496/80

بنابراین یک تهدید امنیتی در باب المندب، پیامدهاي 
-اقتصادي جدي براي تجارت جهانی را دارند و می

تواند مشکالت قابل توجهی هم براي ناوگان تجاري 
و براي شرکتهایی که بر محصوالت و کاالهاي خود 

خطوط کشتیرانی . کنند در بر خواهد داشتتکیه می
باید از مسیر دور از دریاي سرخ براي اروپا و آسیا 
استفاده کنند و یا همچنان از تنگه هرمز با افزایش 

 )7)(6.( .خطر و هزینه استفاده کنند
 

ر ب و کا س دي ک ت درآم ره : خطرا ا دوب ضل  ع م
ابی ری سی  م

سریعترین مسیر جایگزین براي ترافیک اروپا و 
آسیا، دور زدن آفریقا از طریق دماغه امید نیک، 

-مایل دریایی به حمل و نقل اضافه می 3000حداقل 
تواند مسیرهاي کمتري این زمان اضافه می. کند

آمد کمتر براي پوشش دهد و در نتیجه کسب در
. کشتی در چشم انداز یکساله را در بر خواهد داشت
-اگر چه این هزینه تاثیرگذار بر قیمت نفت خام می

باشد ولی در واقع یک خطر قابل توجه براي صنعت 
. حمل و نقل و کاهش درآمد و سود آنها خواهد بود

هاي اضافی که هاي پایین نفت، هزینهحتی با قیمت
هاي دریایی عالوه بر پرداخت باید توسط شرکت

دستمزد کارکنان در دریا، افزایش مسیر و فاصله 

هاي هاي تعمیر و نگهداري و هزینهحمل و نقل، هزینه
مورد نیاز براي حفظ کشتی به منظور سفرهاي 

 .دهدطوالنی را افزایش می
هاي تجاري از تنگه مورد نظر با این حال عبور کشتی

این محدوده از . فی استهاي اضانیز متحمل هزینه
هاي اضافه تیم حفاظت آماده حق بیمه باالتر، هزینه

باش در عرشه و پرداخت هزینه اضافه به کارکنان 
بخاطر باال بودن سطح خطر در این سفرها برخوردار 

به عالوه اگر حمالت آینده باعث آسیب قابل . است
توجهی و یا از دست دادن زندگی در یک کشتی غیر 

اپراتور تدارکات دریایی در معرض خطر . ودنظامی ش
عواقب حقوقی در خصوص درماندگی براي اطمینان 
از کفایت وظیفه خود در برابر مراقبت از خدمه خواهد 

تا زمانی که وضعیت عادي در تنگه حاکم نباشد . بود
هاي افزایش یافته صرف تجار حمل و نقل باید هزینه

براي گذشتن از تنگه نظر از اینکه آنها را انتخاب کند 
 )9)(8.(باب المندب پوشش دهند

حتمالی ت ا یی: خطرا ا دری روي  ش نی ش دوده پو ح  م
هاي حمل و نقل با خطرات اقتصادي و امنیتی شرکت

مشکالتی که نیروهاي دریایی در خنثی کردن تهدید 
شود نیروي گفته می. در باب المندب آمیخته است

تهدید هاي بزرگ به طور جدي به دریایی قدرت
نیروي دریایی ایاالت . روزافزون در تنگه پاسخ دادند

متحده در حال حاضر قدرت خود را در مناطق اطراف 
آن تقویت کرده و این احتمال وجود دارد که ناوگان 

هاي دریایی بریتانیا که کنترل عملیات در آب
 .خاورمیانه را دارند، بر منطقه اضافه شوند

ه سریعتر بوده و براي استفاده از قایقهاي تندرو ک
باشند چالشی براي تشخیص و جلوگیري دشوار می

هاي بزرگ در منطقه به حساب نیروي دریایی قدرت
هاي ساحلی عالوه بر این استفاده از سایت. آیندمی

براي حمله به ناوگان جنگی ایاالت متحده، پاسخ 
نظامی به محیط ناامن در جنوب غرب یمن را پیچیده 

توانند به هاي کوچک مین معنی که تیمکند به آمی
راحتی با ناوگان حمل و نقل دریایی برخورد کرده و 
قبل از اینکه نیروهاي دریایی پاسخ دهند، از منطقه 
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اگر تائید شود که نیروهاي شورشی . ناپدید شدند
حوثی در پشت حوادث قرار داشته باشند هرگونه 

صمم و اقدام نیروي دریایی در منطقه با مقاومت م
برخالف دزدان دریایی . هماهنگ روبرو خواهد بود

مبارزان حوثی با انگیزه  2000سومالی از اواخر سال 
ایدولوژیک آموزش دیده و سخت در نبرد و به خوبی 

عالوه براین آنها از آزادي حرکت و . مسلح شده است
کنترل در مناطق جنوب غربی یمن برخوردارند در 

یایی بین المللی با حمایت حالی که قدرت نیروهاي در
نیروي دریایی و نیروهاي ویژه به احتمال زیاد قادر به 
مهار تهدید و از بین بردن کامل منطقه از قابلیت 

ها یک هدف غیر واقعی و بدون منابع قابل حوثی
بنابراین مشکالت . باشدمالحضه در دسترسی می

مقابله دریایی مانع یک راه حل آسان به بحران و در 
تیجه خطر ابتال مواجه اپراتورهاي تجاري حمل و ن

دلیل این است که . دهدنقل غیر نظامی را افزایش می
غیر محتمل است راه حل نظامی براي کمک به 
سرعت خنثی مهاجمان و بازگرداندن امنیت کافی 

 )9)(8.(خواهد بود

جاري ت حمل و نقل  راي  ی ب  توصیه هاي امنیت
تی منطقه دریایی تدارکات دریایی و مدیران امنی

سرخ و خلیج عدن را تا زمان ثبات وضعیت یک 
منطقه پرخطر در نظر بگیرند و این باید به افسران 

حمل و نقل و رفت و آمد در . پل فرماندهی ابالغ شود
که . این مسیر باید با استراتژي حفاظت انجام گردد

این شامل افزایش سرعت کشتی، در صورت امکان 
طول روز، افزایش تمام مراحل  عبور کردن تنها در

نگهبانی و حصول اطمینان از کنترل همه جانبه خدمه 
باشد، افسران امنیت دریایی باید در همه حاالت می

در نظر داشته باشند که در حال نزدیکی به آبهاي 
یمن با نیروهاي امنیتی مستقر در منطقه باید در همه 

به منظور ماموران امنیتی . زمانها تماس داشته باشند
توانند بسته به مسیر حمل و نقل، کاهش هزینه ها می

در مصر، ماداگاسکار، مالدیو و یا عمان در عرشه 
 .کشتی قرار گیرند

اپراتورهاي دریایی همچنین باید اطمینان حاصل کنند 
هاي الزم در جهت استفاده که خدمه کشتی آموزش

کشتی هاي . و سالحهاي کوچک را دیده اند RPGاز 
ام و آهسته و با عرشه کم و با قابلیت و توانایی کم آر

براي فرار از حمله احتمالی باید مسیرهاي مجددي را 
این شامل قایقهاي تفریحی کوچک . در نظر بگیرند

افراد خصوصی که بعید است آموزش و یا منابع براي 
کاهش تهدیدات بالقوه را در دسترس داشته باشند 

اضافی درگیر با این  با توجه به زمان حمل و نقل
یابی و اندازه گیري آن رویکرد، ارائه دوباره مسیر

با توجه به استقرار نیروهاي . اجتناب ناپذیر است
امنیتی مستقر در عرشه کشتی باید از تمام قوانین 
ملی مربوط به منطقه اطاعت الزم را داشته 

 )9)(8.(باشند

جه رينتی  گی
المندب را به اهمیت اگر اهمیت جغرافیایی تنگه باب 

رسیم که اقتصادي آن بیفزاییم به همان نتیجه اي می
اي از نظر کارشناسان استراتژیک دلیل قانع کننده

براي اهمیت راهبردي این تنگه و در نتیجه تاثیر آن 
ناظران به خوبی  .آیددر روند درگیري ها به شمار می

متوجه هستند که مسدود شدن تنگه باب المندب به 
دلیلی، نه فقط به تجارت نفت بلکه به روند  هر

تجارت جهانی به طور کامل زیان فراوانی خواهد 
وضعیت ناامنی در تنگه باب المندب بسیار  .رساند

شدید است و هر دو کشتی نیروهاي دریایی و غیر 
نیروهاي دریایی مستقر با . نظامی در خطر هستند

ستند مشکالتی در جهت مقابله با تهدیدات مواجه ه
همچنین شرکتهاي حمل و نقل در عبور از تنگه مورد 
نظر باید هزینه هاي اضافی مرتبط با خطرات از 
جمله، بیمه و هزینه هاي پرسنلی و امنیتی، همچنین 
در نظر گرفتن مشاور امنیتی جهت آماده شدن براي 
حفاظت بیشتر به منظور عبور از منطقه را در نظر 

هایی، مستقیما بر هزینهافزایش چنین . داشته باشند
روي افزایش قیمت نفت و فرآوردهاي آن را در بر 

.خواهد داشت

۴۱ 
 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

۴۲ 
 

ذ خ ع و مآ اب  من
• https://www.tasnimnews.com/fa/new

s/1394/07/18/883606
• http://sedayiran.com/fa/voiceofecon

omic
• http://isna.ir
• https://www.csis.org/
• http://worldmaritimenews.com
• http://www.reuters.com/

• http://www.smtnews.ir/trade/foreign
-trade/16725-

• http://cimsec.org/dangerous-waters-
situation-bab-el-mandeb-
strait/29508

• http://www.maritime-
executive.com/article/dangerous-
waters-in-the-strait-of-bab-el-
mandeb
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