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 GEFCOاروپا توسط  –راه اندازي خط آهن باري چين 

 

GEFCO   كه يك شركت فرانسوي تخصصي خودروسازي و لجستيك صنعتي است، يك سرويس درب به درب

 .حمل و نقل ريلي مابين چين و اروپا راه اندازي نمود

كند، امكان بارگيري مستقيم بارهاي  اين خط آهن كه هم اكنون به طور برنامه ريزي نشده سرويس دهي مي

اقيانوسي جمع آوري شده از بنادر اصلي چين و بارهاي زميني بر روي قطار و حمل آن به كشورهايي همچون 

كراين، بالروس، لهستان، آلمان و قزاقستان، جمهوري قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان، تركمنستان، روسيه، او

كه در مناطق تحت كنترل چين از مغولستان واقع شده اند، را   Manzhouliو  Alashankمجارستان از طريق 

 .ميسر مي سازد

هم اكنون شركت هاي چيني »: اظهار نمود  Andrea Ambrogioآقاي  GEFCO China شركت مدير عامل

بازارهاي خارجي هستند و يكي از استراتژي هاي كليدي ما در چين، پشتيباني از بيش از پيش در پي فرصت در 

 .«مشتريان محلي براي توسعه جهاني است

 درصد در مدت زمان مورد نياز براي حمل بار  05با استفاده از اين خدمات ريلي، مشتريان مي توانند بيش از 

روز زمان مي برد و اين در  21تا  11طريق اين خط آهن بين  صرفه جويي كنند، چرا كه حمل بار از چين به اروپا از

 .روز زمان نياز دارد 50تا  50حالي است كه حمل بار از طريق دريا به 

GEFCO  به بخشي از گروه راه آهن روسيه  2512كه در سال(RZD)1  تبديل شد، از طريق ارايه خدمات

كه بر مبناي خدمات تخصصي و برجسته گمركات و ماليات بر گمركي قابل اعتماد، كارآمد و يكپارچه در كل روسيه 

 .ارزش افزوده اين شركت استوار است، از اين خط آهن مرزي جديد پشتيباني مي كند

ضمن تكيه بر اهميت كاهش مدت زمان   ميكائيل ژانگ آقاي  GEFCO Chinaمدير توسعه تجاري برون مرزي 

حمل بار يكي از مشتريان »ترانزيت از طريق خدمات ريلي در مقايسه با خدمات باربري اقيانوسي اظهار داشت كه 

                                                            
1- Russian Rail ways Group 
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تا ( واقع در شمال غرب چين)از شهر هاربين ( كه از خودروسازان مهم چين نيز مي باشد)اين شركت 

Cherkessk (واقع در روسيه ) روز زمان برد، در حالي كه مي توان همين بار را با استفاده از  55از طريق اقيانوس

 .«روز به مقصد رساند 25خدمات حمل و نقل ريلي، ظرف مدت 

از يك شركت بين المللي كاالهاي مصرفي نيز براي حمل بار آن از بندر چيني داليان تا   GEFCO»: وي افزود 

در ضمن، به محض اين كه بار به . «روز، نيز پشتيباني مي كند 25ظرف مدت  Manzhouliطريق  هامبورگ از

 . هامبورگ برسد، مي توان آن را به طور مستقيم به مقصد نهايي اش در انگلستان حمل كرد

GEFCO براي منظور پوشش دادن به شكاف قيمتي ميان نرخ حمل و نقل ريلي و اقيانوسي، به دنبال راه حلي  به

 .جذب بار در مسير برگشت از اروپا به چين است، چرا كه در حال حاضر قطارها اغلب خالي باز مي گردند

در هر صورت، اين شركت معتقد است كه هنگامي كه اين خط تجاري به اندازه كافي جا بيافتد، بيش تر كاالهاي 

در سال هاي آتي ( ها و كاالهاي الكترونيكيبه خصوص كاالهاي با ارزش همچون خودرو)صادراتي از اروپا به چين 

 .كليك كنيد ينجاا براي ديدن اصل خبر .از طريق اين خط آهن جا به جا خواهند شد

 

 

http://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/searcharticle.htm?articleID=20018111292&highlight=true&keywords=gefco&phrase=#.U5_p_1Yna1s
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 دارد؟( از طريق كنال سوئز)غرب  -فعاليت اين كريدور حمل و نقلي چه تاثيري بر كريدور دريايي شرق( 1سوال 

 دارد؟( از طريق بنادر جنوبي و شمالي ايران) جنوب  –المللي شمال فعاليت اين كريدور چه تاثيري بر كريدور بين ( 2سوال 

 

 تقدير شويد                                     تحليل نماييد                            كنيد قيقتح                                     

   

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 به 10/5/33تا تاريخ فوق  كلمه ديدگاه هاي خود را در مورد سواالت1555درو حداكثر  055حداقل در 

 .ارسال نماييد Researchcenter@pmo.ir آدرس
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 China Harbour Worksساخت ترمينال فله خشك بندر قاسم توسط 

 

ميليون دالري ساخت ترمينال بين المللي فله خشك جديد  135قرارداد   China Harbour Worksشركت 

ميليون  205مستلزم سرمايه گذاري اين تاسيسات فله خشك كه  . در بندر قاسم را برنده شد 2(PIPT)پاكستان 

ميليون تن ذغال سنگ وارداتي و چهار ميليون تن  12جايي  است، از ظرفيت ساالنه جابه( دالر آمريكا)دالري 

به منظور پاسخگويي به افزايش تقاضاي سوخت در پاكستان، در فاز دوم  .سيمان و كلينكر برخوردار خواهد بود

ميليون تن در سال  25، ظرفيت جا به جايي ذغال سنگ به (PIBT)شك پاكستان ساخت ترمينال بين المللي فله خ

شركت هاي مارين گروپ كه اسپانسر اين پروژه بلند پروازانه هستند در نامه واگذاري  .افزايش خواهد يافت

به صادر كردند، تصريح نمودند كه اين كار بايد ظرف مدت دو سال  China Harbour Worksقرارداد كه براي 

 .پايان برسد

بندر قاسم كه متصدي جا به جايي بيش از چهل درصد از حجم كاالهاي وارداتي و صادراتي اين كشور است، در 

 PIBT در نهايت، بايد گفت كه. كيلومتري شرق كراچي واقع شده است 055خط ساحلي درياي عرب و در فاصله 

 ب مي شود و از دسترسي بي نظيري به بخش جدايي ناپذير زنجيره تامين ذغال سنگ پاكستان محسو

 .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر  .نيروگاه هاي برق و كارخانه هاي سيمان اين كشور برخوردار است

 

 

                                                            
2
 - Pakistan International Bulk Terminal 

http://www.porttechnology.org/news/china_harbour_works_to_build_port_qasim_dry_bulk
http://www.porttechnology.org/images/sized/images/uploads/news/PIBT-600x0.jpg
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 Rickmers-Linie با مشارکت عربستان سعودي جبيلبندر شکل گيري هاب تجاري 

بندر هاي مرتبط با كشتيراني در  اي و محتوايي براي فعاليت صفحه هاب تجاري جبيل يك مركز اطالعاتي، داده

 Lloyd’sاين ابزار تخصصي حمل و نقل به دايركتوري جامع حمل و نقل به آدرس. است( عربستان سعودي)جبيل 

Loadinglist.com   متصل است. 

در صفحه هاب تجاري جبيل به سواالت مربوط به حمل و نقل دريايي بار در جبيل، قوانين و مقررات حاكم در 

عربستان كه مالكان بار و بارفرابرها بايد از آنها آگاه باشند پاسخ داده مي شود و امكان مشاوره شخصي  با 

 .آنها نيز ميسر است راني و بهره برداري از مطالعات موردي متخصصان كشتي
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Lloyd’s loading list.com سايت  در هيچ وب. ترين منبع اطالعات در صنعت حمل و نقل بار جهان است جامع

ها، چنين حجم اطالعاتي ارائه  هاي باربري مهم جهان و كارپردازان فعال در اين هاب ديگري در خصوص هاب

 .نشده است

عنوان شريك هاب جبيل در  به Rickmers-Linie بيشتر،در صورت نياز به كسب اطالعات 

 www.Jubail.Lloydsloadinglist.com  آماده پاسخگويي به شما خواهد بود. 

مراجعه كنيد، اما براي كسب اطالعات ميتوانيد به موتورهاي جستجو يا تلفنهاي پاسخگويي در سراسر جهان نيز 

دهد و  هاب جبيل همه اطالعات مورد نياز جهت تصميم گيري در امور كشتيراني را بطور يكجا در اختيار شما قرار مي

عالوه بر اين امكان مشاوره شخصي و تخصصي در موارد اضطراري يا پهلوگيري هاي مهم و بزرگ را نيز براي شما 

 .كليك كنيد ااينجبراي ديدن اصل خبر  .فراهم ميكند

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jubail.lloydsloadinglist.com/
http://www.lloydsloadinglist.com/freight-directory/traderoute/jubail-trade-hub-goes-live-in-partnership-with-rickmers-linie/20018111234.htm;jsessionid=A4E73C56C970BD24D7C1791F6C09A6C8.f11b1cefac76ad95c7627468fee9bde7e866d022#.U5_a-lYna1s
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 بندر چابهار در مسير توسعه بين المللي

طي بازديد از بندر چابهار اظهار  -خالد بن حمد آل محمد كيالني  –رييس هيات بازديد از چابهار كشور عمان 

هدف من از سفر به چابهار، آشنايي بيشتر با ظرفيت هاي بندر چابهار و منطقه آزاد براي پروژه هاي »: داشت

 .«سرمايه گذاري بندري، ترانزيت و راه آهن است

اه تجارت و سرمايه گذاري دو جانبه ميان تاجران وي عدم آگاهي از ظرفيت هاي يكديگر را مشكل اصلي بر سر ر

تعداد تفاهم نامه هاي ميان ايران و عمان از آنچه كه هم اكنون هست »: ايران و عمان خطاب كرد و اظهار داشت

 .«بايد بيشتر شود

ون تاكن. چابهار بندري استراتژيك در جنوب شرقي ايران است و خليج فارس را به آسياي مركزي وصل مي نمايد

 چندين كشور از جمله افغانستان، پاكستان و هند از برنامه هاي خود براي سرمايه گذاري در اين بندر خبر 

از آمادگي كابل براي سرمايه گذاري در  -نصير احمد نور -، سفير سابق افغانستان در تهران2513در سال . داده اند

 . بندر چابهار خبر داد

يان ايران و افغانستان خاطر نشان ساخت كه كابل به سرمايه گذاري در منطقه وي با اشاره بر معامالت تجاري م

 . آزاد تجاري چابهار عالقمند است

خاطر نشان ساخت كه  -انور الحق احدي –همچنين، در اوايل سال جاري نيز وزير بازرگاني و صنايع افغانستان 

ن و پاكستان، كابل نمي تواند از ظرفيت هاي بنادر عليرغم قراردادها و توافق هاي به امضا رسيده ميان افغانستا

 .پاكستان به طور كامل بهره برداري كند

جنوبي، مسير كشتيراني، ريلي و جاده اي براي حمل بار از جنوب آسيا به اروپا از طريق  –كريدور حمل و نقل شمالي 

واقع شده است و مسير عبوري اين ايران نيز در اين كريدور بين المللي . آسياي مركزي، قفقاز و روسيه است

 72بندر چابهار ايران كه در فاصله . كريدور در ايران از بندر چابهار در جنوب آغاز شده و تا مشهد ادامه دارد

كيلومتري غرب بندر گوادر در پاكستان واقع شده است، از اهميت استراتژيك و اقتصادي بسيار زيادي براي هند 



 
 

 صفحه  

15 

 
  

كيلومتر از  75ار و گوادر در يك خط ساحلي مشترك واقع شده اند و در فاصله حدود بنادر چابه)برخوردار است 

 (.يكديگر واقع شده اند

هند . در نهايت، الزم به ذكر است كه توافق نامه حمل و نقل، كشور هاي ايران، هند و افغانستان را شامل مي شود

، با ايران در خصوص بندر 2513ران در ماه مي به ته –سلمان خورشيد  -نيز در طول سفر وزير امور خارجه هند

 .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر  .چابهار وارد مذاكره شد

 

 

 

 

 

 

 

 

http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13930231001386
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 هکرها، نسل جديد دزدان دريايي

 

KPMG  كه يكي از بزرگ ترين شركت هاي خدمات تخصصي جهان است، به صنعت دريانوردي اخطار داد كه

  .درياهاي آزاد، قرباني بعدي هكرها خواهند بود

اظهار داشت كه امنيت سايبري سيستم هاي كنترل دريانوردي  ويل روكال آقاي KPMGمدير امنيت سايبري 

و مديران ارشد فناوري اطالعات، اين  3(CISO)ارشد امنيت اطالعات توسط مهندسان كنترل مي شود، نه مديران 

 . سيستم ها را در برابر هكر ها كه نسل جديد دزدان دريايي هستند، آسيب پذير نموده اند

بيشتر بنادر و ترمينال ها توسط سيستم هاي كنترل صنعتي مديريت مي شوند و تا همين اواخر از حيطه وظايف 

از قديم، امنيت تحت كنترل مديران ارشد امنيت اطالعات شركت ها . مديران ارشد فناوري اطالعات خارج بوده اند

در نتيجه، پيشرفت هايي كه بسياري . يه هستندقرار نداشته و سيستم هاي كنترل دريانوردي بسيار به يكديگر شب

از شركت ها در سه تا پنج سال گذشته در زمينه امنيت سايبري حاصل نموده اند تا بتوانند تغيير در چشم انداز 

در عوض، اجرا و مديريت اين سيستم ها بر عهده . تهديد را منعكس كنند، در اين محيط ها نمود نداشته است

ه است كه معموالً بر بهينه سازي كارايي و ايمني فرآيندها تمركز دارند تا فضاي سايبر و مهندساني نهاده شد

اين بدان معنا است كه بسياري از شركت ها و مشتريان آن ها هنگام بررسي و مديريت اين . ريسك هاي امنيتي

 . ريسك ها، گويي در دنياي آب هاي ناشناخته سير مي كنند

شده است كه يكي از موانع اصلي در بهبود اين وضعيت، مشكل انتقال مفاهيم در متوجه  KPMG» : وي افزود

هنگامي است كه تيم هاي امنيت فناوري اطالعات سعي دارند استاندارد هاي خود را بر سيستم هاي كنترل صنعتي 

 . يا سيستم هاي كنترل دريانوردي اعمال نمايند

 

                                                            
3
 - Chief Information Security Officer 
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KPMG  ضمن كار با اپراتور يكي از بزرگ ترين ناوگان هاي حمل نفت خام، فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي مايع

جهان، به اين نتيجه رسيد كه پر كردن اين شكاف و اجراي راه حل هاي عملي به منظور ارتقاي امنيت سيستم هاي 

ي موفقيت در مديريت ريسك سايبري سيستم كنترل صنعتي بدون در نظر گرفتن بهره وري يا ايمني فرآيند ها برا

 .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر  .«هاي كنترل صنعتي، از اهميت حياتي برخوردار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kpmg.com/uk/en/issuesandinsights/articlespublications/newsreleases/pages/
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 LNGبراي تامين خدمات تعمير شناورهاي ويژه حمل   DSMEو  Drydockهمکاري عمان 

 

قرارداد مشاركتي  0 (DSME)و شركت مهندسي كشتي سازي و دريانوردي دوو 5(OPC)شركت عمان دراي داك 

اين خدمات شامل تعمير سيستم هاي مهار محموله و  .به امضا رساندند LNG  را براي تعمير شناورهاي ويژه حمل

ها، پنل هاي پيش ساخته و والوهاي ايمني  تعويض قطعات مختلف نظير باكس هاي عايق بندي شده، پوسته

 .واقع در دوقم، خواهد بود ODCبرودتي در كارخانه كشتي سازي 

از جمله تعمير و بازسازي فروشگاه  ما روي تاسيسات جديد): اظهار داشت -يانگ دوك پارك -ODCمدير اجرايي

. زمان تعمير كنيم را به طور هم LNG برودتي خود نيز سرمايه گذاري خواهيم نمود تا بتوانيم چهار شناور ويژه حمل

.  ايم جهان را تهيه نموده LNGترين پكيج هاي خدمات تعمير  ، يكي از پيشرفتهDSMEما معتقديم كه با همكاري

كه در زمينه مهار محموله  5 (GTT)مجوز جديد ما براي حمايت از شركت فرانسوي گازترانسپورت و تكني گاز

هاي ما در تبديل شدن به  تخصص دارد، موجب تحكيم بيشتر گام LNG ترين شناورهاي ويژه حمل براي گران

LNGCكليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر (. ، خواهد شد. 

 
                                                            

4 - Oman Dry dock Company 
5 - Daewoo Shipbuilding and Maritime Engineering 
6 - Gaztransport & Technigaz 

http://www.seatrade-global.com/news/middle-east-africa/oman-drydock-and-dsme-team-up-to-provide-lng-repair-service.html
http://www.seatrade-global.com/media/k2/items/cache/f6d904aff02eb53842a5d1792cf4beeb_XL.jpg
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 براي چهارمين ترمينال کانتينري در بندر جواهر لعل نهرو  JNPTو   PSAانعقاد قرارداد امتياز انحصاري ميان 

 

با شركت جواهر لعل نهرو پورت تراست ( PSA International)المللي مديريت بندر سنگاپور  شركت بين

(JNPT ) يك قرارداد امتياز  –جواهر لعل نهرو  –براي چهارمين ترمينال كانتينري در بزرگ ترين بندر هند

 .انحصاري امضا نمود

 كه تماما به شركت سرمايه گذاري   7(BMCT)شركت خصوصي ترمينال هاي كانتينري بهارات بمبئي 

است، با اعطاي قرارداد امتياز   PSA Internationalبهارات تعلق دارد و يكي از شعبه هاي فرعي  1اي.اس. پي

 .انحصاري بر مبناي طراحي، ساخت، بهره برداري، تامين بودجه و انتقال براي اين ترمينال جديد، موافقت نمود

درصدي در ترمينال جديد كه  35مبني بر سهم درآمد  BMCTپيشنهاد  JNPTپس از آن كه هيات امناي 

 .اعطا شد PSAباالترين پيشنهاد مناقصه بود را تاييد كرد، قرارداد امتياز انحصاري به اين شركت زيرمجموعه 

PSA  در بيانيه اي خاطر نشان ساخت كهBMCT  لعل را در بندر جواهر ( متر 0/15تا عمق )عميق ترين اسكه ها

 .نهرو احداث خواهد نمود و به پيشرفته ترين فناوري هاي جا به جايي كانتينر مجهز خواهد بود

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Bharat Mumbai Container Terminals Prirate Limited (BMCT) 
8  PSA Bharat Investment pte ltd 
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با همكاري شركت جواهل لعل نهرو پورت  PSA»: اظهار نمود    PSA Internationalمدير عامل شركت 

تراست، اين ترمينال بسيار مهم هندي را به منظور افزايش ظرفيت جا به جايي كانتينر  و پاسخگويي به افزايش 

 .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر  .«تقاضا، توسعه خواهد داد و تجارت دريايي در هند را تسهيل خواهد نمود 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.porttechnology.org/news/psa_signs_concession_for_jnpts_fourth_box_terminal#.U5_rKFYna1s
http://www.porttechnology.org/images/sized/images/uploads/news/21_04_14_Soai_Rap_jpg-600x0.jpg
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 راني داخلي در کشتي LNGهمکاري مشترک بنادر اروپا براي ترويج استفاده از سوخت 

 

  LNGاي را در رابطه با استفاده از نامهبنادر اروپايي روتردام، آنتورپ، مانهايم، استراسبورگ و زويتسرلند توافق 

نامه، اين پنج بندر با همكاري يكديگر بر روي  موجب اين توافق به. در بخش كشتيراني داخلي به امضا رساندند

 .سوز در شبكه كشتي راني داخلي اروپا كار خواهند كرد LNGراهكارهاي موجود براي ترويج استفاده از شناورهاي 

اي اعالم نمود كه اين همكاري با برنامه هاي بلند پروازانه اين بندر براي توسعه كامل  اداره بندر روتردام طي بيانيه

راستا  در روتردام افتتاح نمود، هم LNGيك هاب  2510كه بتوان تا پيش از سال  تاجايي LNGو همه جانبه بازار 

ه سرمايه گذاري بر روي زيرساخت ها و پروژه هاي حمايت از همچنين اين بندر مجددا بر تعهد خود نسبت ب. است

 .و نقش كليدي خود در تدوين سياست ها و قوانين و مقررات ملي و بين المللي ضروري، تاكيد نمود LNGسوخت 

دانوب كه پروژه اي مشترك ميان هر پنج -مين-براي كريدور راين LNGاين توافق نامه در چارچوب طرح جامع 

راني داخلي  عنوان سوختي براي كشتي به LNG، معرفي LNGهدف از اين طرح جامع . تهيه شده اندبندر است، 

 .دانوب است-مين-در كريدور راين

ميليون دالر در قالب يارانه براي كمك به اين پروژه پرداخت نموده  55مبلغ  TEN-Tاتحاديه اروپا از طريق برنامه 

از بازار جهاني سوخت تا سال  LNGده است مبني بر اينكه سهم رجيستر نيز گزارشي منتشر كر-لويد. است

 .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر  .درصد افزايش خواهد يافت 25به  2505درصد و تا سال  13به  2525

 

 

 

 

 

http://www.porttechnology.org/news/european_ports_join_forces_to_promote_inland_lng_bunkering#.U5_c0FYna1s
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 و تشکيل چهارمين شرکت بزرگ کشتي راني جهان CSAV وHapag - LIoyd ادغام 

 

به چهارمين متصدي حمل و نقل بزرگ جهان ارتقا Hapag- LIoyd  رتبهبه موجب اين توافق نامه الزم االجرا، 

 . قرار خواهد گرفت MSCو   CMA CGMيافته و بعد از خط مرسك،

Hapag- LIoyd  فروند، ظرفيت  255با اضافه كردن شناورهاي شيلي به ناوگان خود، تعداد شناورهايش را به

ميليارد يورو افزايش خواهد داد و  3و حجم معامالتش را به بيش از  TEUحمل و نقل خود را به حدود يك ميليون 

البته . ن حضوري قوي خواهد داشتدر شيلي، در منطقه آمريكاي التي  CSAVدر عين حال از طريق دفتر پرسابقه

 .دفتر مركزي اين شركت در شهر هامبورگ آلمان همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند

 به موجب بخشي از اين توافق نامه كه به حمايت از تجارت كانتينري
CSAV  مي پردازد، سي درصد از سهام

Hapag- LIoyd  درHGV (هامبورگ ) وK hne Maritimeعالوه بر اين، . ، به اين شركت واگذار خواهد شد

ميليون يورويي توافق كردند كه به موجب  375طرفين معامله در هنگام انعقاد قرارداد در خصوص افزايش سرمايه 

ميليون يورو از افزايش  203درصد،  35جهت افزايش سهم خود در اين شركت آلماني به  CSAVاين توافق نامه 

ميليون يورويي نيز با فهرست بورس برنامه ريزي  375افزايش سرمايه دوم . ده خواهد داشتسرمايه را به عه

 .كليك كنيد اينجابراي ديدن اصل خبر  .لويد مرتبط خواهد بود-شده هاپاگ

 

 

 

 

 

                                                            
9 - Hapag – Lioyd AG and Compania Americana de Vapores 

http://www.porttechnology.org/news/hapag_lloyd_and_csav_merge_to_form_fourth_largest_shipping_company/#.U5_YiFYna1s
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 در بخش( PSA)با شرکت مديريت بندري سنگاپور ( MPA)ادامه شراکت سازمان بنادر و دريانوردي سنگاپور 

 تحقيق و توسعه 

 

به منظور ادامه توسعه فناوري هاي جديد براي بهره برداري از  15(MPA)سازمان بنادر و دريانوردي سنگاپور 

اين تفاهم نامه . منعقد نمود 11(PSA)اي با شركت مديريت بندري سنگاپور  ترمينال كانتينري سنگاپور، تفاهم نامه

 هدف از اين برنامه، تامين بودجه. به امضا رسيد 12(PTRDP)هاي بندري  تحت برنامه تحقيق و توسعه فناوري

از جمله اين پروژه ها مي توان . در دست اقدام اين دو نهاد است( R&D)تعدادي از پروژه هاي تحقيق و توسعه 

 .به سيستم اتوماسيون بندر، سيستم هاي كنترل و برنامه ريزي هوشمند و راه حل هاي سبز بندري، اشاره كرد

براي سرمايه ( PSA)بندري سنگاپور و هم شركت مديريت ( MPA)هم سازمان بنادر و دريانوردي سنگاپور 

اين . روي اين پروژه در طول پنج سال آينده اعالم آمادگي كرده اند( دالر سنگاپور)ميليون دالري  10گذاري 

. ميليون دالر سنگاپور برسد 05سرمايه گذاري ها موجب خواهد شد مقدار كل تعهدات نسبت به اين برنامه به 

براي پروژه هاي بنيادي پژوهشي و آزمايشي بر روي  RTRDPگذاري شده روي  هبيست ميليون دالر اوليه سرماي

براي ديدن اصل خبر  .و اتوماسيون در عمليات محوطه ها و جرثقيل ها استفاده خواهد شد AVGسيستم هاي 

 .كليك كنيد اينجا

 

                                                            
10 - Maritime and Port Authority of singapore 
11 - Port of Singapore Authority 
12 - Port Technology Research and Development program 

http://www.porttechnology.org/news/singapore_port_authority_continue_rd_partnership_with_psa#.U5_hQlYna1s
http://www.porttechnology.org/news/singapore_port_authority_continue_rd_partnership_with_psa#.U5_hQlYna1s
http://www.porttechnology.org/images/sized/images/uploads/news/PSA-600x0-600x0.jpg
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 مندرج در "، مثلث ويرانگر يا سازندهP3اتحاد تحليل هاي منتخب در خصوص خبر "

 شماره1  خبرنامه  

 

 :آقاي اله مراد عفيفي پور

شركت هاي كشتيراني كانتينري كه در ليست آمده است در قاره هاي مختلف و تقريباً در نقاط حساس و -1

. كريدرهاي اصلي حمل و نقل كانتينري دنيا صاحب ترمينال هاي كانتينري هستند

ترمينال در نقاط مختلف دنيا از جمله  13امروز در حدود   CMA CGMبطور مثال شركت كانتينري 

ميليون   2.5حدود  2513آمريكا، فرانسه، اكراين، عراق و ويتنام تحت مالكيت خود دارد كه در سال 

TEU البته اين ترمينال ها در كنار مجموعه ترمينال هاي كانتينري ساير . كانتنير را جابجا نموده است

 15.5حمل و نقل شركت مذكور قرار مي دهد و  عمليات انجام شده  (LOOP)ه كشور هاست كه در چرخ

 .در اين چرخه توان عملياتي و حجم فعاليت آن را نشان مي دهد 2513در سال TEU ميليون 

اين شركت ها . دارند CMA CGMنيز شرايط و تواني مشابه با شركت  P3ساير شركت هاي در توافق 

بنادر كشورهاي توليد كننده، )رهاي بين المللي و پرترافيك حمل و نقل كانتنيري در بنادر اصلي و در مسي

محسوب  ترمينال هايي دارند كه به عنوان پايگاه هاي قوي براي اجراي طرح P3( مصرف كننده و واسط

 . مي شود و بالطبع عمليات تخليه و بارگيري يكديگر را با تمام توان پشتيباني خواهند نمود

ها در سياست گذاري هاي خود، بنادر خشك را نيز در برنامه هاي توسعه اي خود از ديرباز  اين شركت

لحاظ نموده اند، از اينرو چنانچه  مجموعه اين توانمنديها كه در نقاط استراتژيك دنيا قرار دارند در يك 

ي ندارند و داراي قالب قرار گرفته و با يك هدف فعاليت نمايند، ساير بنادري را كه در اين چرخه نقش

ظرفيت هاي كم هستند و در نزديكي اين بنادر يا حتي در فواصل دورتر واقع شده اند را با مشكل جدي 

 :مواجه خواهند نمود كه به دو نمونه از اين چالش ها به شرح زير مي توان اشاره نمود 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm
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ل و نقل كانتينري حذف و ممكن است كه بنادر خارج از چرخه فعاليت سه شركت مذكور، از چرخه حم -الف

 .يا حداقل در امكان توسعه نرم افزاري و سخت افزاري خود با مشكل مواجه شوند

در حالت خوشبينانه اين بنادر تبديل به بنادر فيدري شوند كه فقط عمليات ترانسشيپمنت اين شركت  -ب

 .ها را پشتيباني نمايند

عرصه حمل و نقل كانتينري است كه قيمت نهايي  امروزه بنظر ميرسد كه رقابت اين سه شركت بزرگ در -2

حمل كانتينر را تعيين مي كند و ساير شركت هاي كوچكتر در سايه رقابت اين به اصطالح غول هاي حمل 

مي تواند انحصار در رقابت بوجود آورد و آنها  P3كانتينري ، نقشي در تعيين كرايه حمل ندارند و اتحاد 

از طرف ديگر با توجه . كننده در نهايي سازي قيمت هاي حمل ايفا نمايند باشند كه بتوانند نقش تعيين

باينكه اين سه شركت در مسيرهاي عمده و پرترافيك حمل و نقل كانتينري فعال هستند لذا با به اشتراك 

گذاشتن ظرفيت هاي خالي خود ، توان عملياتي خود را افزايش داده و بطور قطع شركت هاي كوچكتر را 

 .ند نمودهخارج و يا حذف خوا از دور

از آنجاييكه يكي از نيازمنديها و تمايالت شركت هاي تجاري و دريافت كنندگان خدمات حمل و نقل ،  -3

دريافت به موقع و سالم كاالي تجاري خود مي باشد به نظر ميرسد با اين روش و استفاده از ظرفيت هاي 

ن و دقيق كه يقينا از شگردهاي موفقيت اين سه خالي در مسيرهاي مختلف،  با يك برنامه ريزي مدو

شركت در ساليان گذشته بوده است ، حداكثر خدمات را به صاحبان كاال و تجار خواهند داد و با توجه 

عمليات ترانسشيپمنت نيز لحاظ شده است، بنابراين نگراني براي صاحبان  P3باينكه در توافق طرفين 

ات و كاالي مورد نياز در محل و موعد مقرر نخواهد داشت، البته با كاال از بابت تاخير در دريافت خدم

توضيحات اشاره شده در بند يك مي توان انتظار رشد قيمت هاي حمل و نقل كانتينر را داشت كه اتفاقا 

يكي از مولفه هاي آن و انگيزه براي افزايش قيمت ارتقاي كيفيت و سرعت تحويل كاال است كه با 

گرچه افزايش قيمت حمل را در نهايت مصرف كننده نهايي .د زيادي انجام خواهد شدتا حدو  P3اتحاد

پرداخت مي نمايد و ليكن چندان مورد نظر صاحبان كاال و توليد كنندگان بزرگ نخواهد بود چرا كه آنان را 
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وليد اين در كورس رقابت با همتايان خود دچار دردسر خواهد نمود و بايستي با دستكاري درعوامل متعدد ت

 .نقيصه را مرتفع نمايند

از سوي ديگر به نظر ميرسد كه عمليات بندري و استفاده از كشتي هاي كوچكتر براي ترانسشيپمنت 

اين موضوع برخي از بنادر نه كانتينر بين بنادر بزرگ دچار دگرگوني به سمت رشد اين فعاليت شود و 

حذف خواهد نمود و تنها به عنوان بنادر پشتيبان و فيدري فعال   Direct callبزرگ را از دور   چندان

 . خواهند نمود
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 :آقاي يونس غربالي مقدم

 تأثير اين اتحاد بر عملكرد بنادر كانتينري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ -1

سه شريك برتر اتحاد مذكور با هدف اصلي استفاده بهينه از ظرفيت و امكانات جابجايي كاال  در ميان 

لذا حركت . جهاني از طريق سهيم نمودن كاالهايي مبادله ميان مناطق مختلف جهان صورت گرفته است

به سمت اقتصاد مقياس در خطوط كشتيراني بوده و فشار مضاعفي را براي بنادر كانتينري جهت 

جهت جذب اين خطوط كه بنادر كانتينري مجبور خواهند بود . پاسخگويي به اين تقاضا ايجاد خواهد نمود

با حداكثر ظرفيت بار  جابجا مي شوند، تخليه و بارگيري با كارايي بيشتر و همچنين سرويس هاي مكمل و 

 .مورد نياز خطوط را ارايه بدهند

 چه تبعاتي بر صنعت كشتيراني مي تواند داشته باشد؟   P3اتحاد  -2

سهم غالبي در   P3نظر به اينكه اعضاي . مثل اوپك .ي يك بازار انحصار چند جانبه استبازار كشتيران

در ميان خطوط دارند لذا با اين اتحاد براحتي مي توانند تبديل به كارتل ( درصد  33.5) عمليات كانتينري

 .شده و بازار حمل و نقل دريايي را از نظر هزينه و حتي مقادير جابجايي كاال تحت تأثير قرار دهند

افت كنندگان خدمات حمل و نقل، تأثير اين اتحاد بر فعاليت خود را چگونه شركت هاي تجاري و دري -3

 ارزيابي مي كنند؟

چون گيرنده . قدرت چانه زني شركت هاي تجاري و دريافت كنندگان  خدمات حمل و نقل تقليل مي يابد

جابجايي   اگرچه ظاهرا اين اتحاد به دليل فعاليت در اقتصاد مقياس منجر به كاهش بهاي. قيمت هستند

 .ژه بعد از حذف رقبا ندارد كاال مي گردد ليكن هيچ تضميني بر تباني و  افزايش هزينه جابجايي كاال  به وي
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 :آقاي محمد پور حاجي

 كنيد؟ مي ارزيابي چگونه را كانتينري بنادر عملكرد بر اتحاد اين تاثير (1سوال

. تأثير اين اتحاديه بر عملكرد بنادر كانتينري مثبت خواهد بود  و دو طرف از اين فرآيند منتفع خواهند شد: پاسخ

 يعني ثبات بيشتري در برنامه خطوط الينري با حداقل تأخير رخ خواهد داد و از سوي ديگربنادر كانتينري 

تا بتوانند اعضاي اين اتحاديه را از خود راضي مي بايست توجه ويژه اي به نرخ تعرفه هاي خود داشته باشند 

را دربر خواهد ( P3)نگهدارند زيرا هر گونه افزايش نابجاي تعرفه خدمات موجبات از دست دادن يك مشتري قوي 

اين در مورد مدرن سازي زيرساخت ها و روساخت هاي بنادر نيز تأثير گذار خواهد بود و روند به سمت . داشت

اهد رفت و بنادر كانتينري مجبور خواهند شد خود را با چنين ظرفيتي در صنعت كشتيراني مدرن سازي پيش خو

به قوت خود ادامه خواهد يافت و زنجيره تأمين با  Vertical Integration) )يكپارچگي عمودي . تطبيق دهند

ن ترمينالهاي از سوي ديگر ممكن است برخي متصديا. تسهيل جريان كاال در حلقه بندري مواجه خواهد شد

 Horizontal)كانتينري در بنادر جهت تقويت جايگاه خود در برابر اين اتحاديه به توسعه يكپارچگي افقي 

Integration  ) دست بزنند تا قدرت چانه زني خود درباره نرخ خدمات را افزايش دهند و جايگاه خود را تثبيت

مثل بنادر مستقر در محدوده )د فضاي رقابتي بين بنادر نزديك نمايند كه البته اين مورد با توجه به روند رو به رش

Hamburg- Le Havre )و از طرف ديگر بنادر در جايگاه ارائه كننده خدمات هستند . به نظر مي رسد كمي ريسك

با توجه به . و مي بايست اين تغيير را بپذيرند و خدمات خود را متناسب با شرايط جديد اتحاديه ارائه نمايند

فيت كامل كشتيهاي استفاده حداكثري از ظرفيت و توان اتحاديه براي حمل و نقل كانتينري، بنادر كانتينري با ظر

نماي مناسبي براي بكارگيري ظرفيت اسمي خود ورمراجعه كننده به بندر مواجه خواهند بود و مي توان گفت د

 .خواهند داشت

 ؟ باشد داشته تواند مي كانتينري كشتيراني صنعت بر تبعاتي چه P3 اتحاد( 2سوال 
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كه  2551خت جديد و تبعات ناشي از ركود سال با توجه به نوسان بازار كشتيراني و ورود كشتيهاي سا: پاسخ

به قصد ايجاد تناسب در بازاركرايه و باالتر  P3( Alliance)همچنان بازار كرايه را تحت تأثير خود دارد،  اتحاد 

توسط شركتهاي كشتيراني در بازار، توزيع ريسك، بهره وري در (  Bargaining Power) رفتن قدرت چانه زني 

اي متناسب با ظرفيت بار در مسيرهاي مختلف، تكميل ظرفيت بار در هنگام دريانوردي و جلوگيري بكارگيري كشتيه

از دريانوردي با ظرفيت خالي، ورود به بازارهاي جديد و ايجاد جايگاه جديد براي شركتهاي كشتيراني در مقابل 

بازار كشتيراني، براي اعضاي آن ثبات مسلما ورود چنين اتحادي در . ايجاد گرديد( Shippers)ارسال كنندگان كاال 

بدين دليل كه به نظر . و براي ساير شركتهاي كشتيراني ايجاد نگراني خواهد كرد كه البته اين نگراني موردي ندارد

نمي رسد اين اتحاديه قصد داشته باشد به ساير بازارهاي كوچكتر و مسيرهاي اختصاصي برخي شركتهاي 

ن كاري نياز به بازاريابي جديد، ايجاد خط مشي حمل بار و كرايه جديد و توسعه كشتيراني ورود كند زيرا چني

ناوگان دارد كه با توجه به توافق نامه مشترك بين اعضاي اين اتحاديه ، چنين كاري در كوتاه مدت انجام خواهد 

تثبيت نموده و از  شد و مسلما اعضاي اتحاديه تالش خواهند نمود در مسيرهاي فعلي شان وضعيت فعاليت خود را

صنعت كشتيراني كانتينري با چنين . سقوط نرخ كرايه تا ميزان هزينه هاي عملياتي شان جلوگيري بعمل آورند

براساس گزارش آنكتاد در )اتحاديه اي با ثبات بيشتري روبرو خواهد شد و در حاليكه روند حمل و نقل كانتينري 

، شركتهاي كشتيراني كانتينري با (هر چند با شيب ماليم)زايش است رو به اف( 2513مروري بر حمل و نقل دريايي 

به نظر . فراغ خاطر بهتري به توسعه فعاليت خود ادامه خواهند داد و ريسك حضور در اين بازار كاهش خواهد يافت

خواهد دريايي منجر ( Dominant Leg)مي رسد اين اتحاديه به بهره وري ظرفيت كانتينري در مسيرهاي غالب 

 .شد و از هزينه ها خواهد كاست

اين اتحاد و تأثير آن بر فعاليت خود را چگونه   شركتهاي تجاري و دريافت كنندگان خدمات حمل و نقل،( 3سوال 

 ارزيابي مي كنند؟ 

 

حاد همانطوريكه در متن نيز به آن اشاره شده و انتظار مي رفت مجمع جهاني ارسال كنندگان كاال به اين ات:  پاسخ 

زير آنها بخوبي . اعتراض نموده و از اين طريق نگراني خود را از عواقب تشكيل اين اتحاديه اعالم نموده اند   

ميدانند كه با تشكيل اين اتحاديه جايگاه متعالي تأثيرگذاري بر نرخ كرايه حمل و نقل در بازار و تعيين شرايط 
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هند شد نرخ ها و شرايط شركتهاي حاضر در اين اتحاديه را جديد از آنها گرفته شده و در بلند مدت مجبور خوا

. مسلما حاشيه سود آنها نيز كاهش خواهد يافت و اين دقيقا چيزي است كه آنها را نگران كرده است. بپذيرند

بهمين دليل است كه از نهاد هاي نظارتي خواسته اند كه مانع از تبديل شده آنها به  قطب قدرتمند تأمين كننده 

ولي گريزي از اين موضوع . ات حمل ونقل كانتينري و هر گونه تغييرات در نرخ كرايه و نوع خدمات شوندخدم

نخواهند داشت و مطمئنا در بلند مدت تشكيل اين اتحاديه بر نرخ و نوع خدمات حمل و نقل در مسيرهاي اصلي 

كميسيون دريانوردي فدرال، اتاق بين  دريايي دنيا تأثيرگذار خواهد بود و در صورتيكه عملكرد آنان تحت نظارت

المللي كشتيراني، فدراسيون بين المللي كشتيراني تحت نظارت دقيق و معقوالنه قرار گيرد، اين يك اقدام هم براي 

درصورتيكه حاشيه سود معقولي را براي خود در نظر ) شركتهاي تجاري و دريافت كنندگان خدمات حمل و نقل 

 .هاي كشتيراني كانتينري و صنعت حمل و نقل كانتينري موازنه مفيدي را ايجاد خواهد كردو هم براي شركت( بگيرند
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 :الديني ءآقاي حميد عال

 كنيد؟ مي ارزيابي چگونه را كانتينري بنادر عملكرد بر اتحاد اين تاثير -

  MSCو  سوئيس CMA CGMكشتيراني مرسك، )سال  15بمدت  P3با تشكيل اتحاد بزرگ شبكه 

سهم بازار  تجارت دريايي را  كنترل نمايد و همچنين با %  27بيش از آنها كه ميتواند و  ادغام  ناوگان  مديترانه اي

دارند و  با افزايش سفارش ساخت سايز كشتيها بزرگتر در طول و پهنا، بنادر  ناوگانكشتيهاي سايز بزرگي كه اين 

 . د خود نيازمند تغييرات اساسي در سطح بنادر خود مي گردندكانتينري براي جذب كاال و عملكر

بين آنها  يبه صورت اشتراككه  ((operational allianceو اتحاد عملياتي ناوگان با ادغام تاثير اين اتحاد 

 : مينواند بر عملكرد بنادر كانتينري بصورت ذيل اثر گذارد تسهيم خواهد گرديد

كه شامل يك رديف اضافي (  بيشتريا متر و  05عرض   ،متر 555طول )سايز مگا بعلت ساخت كشتيهاي   - 1

(row)  و چيدمان باالتر خواهند شد،  بنادر نيازمند جرثقيلهاي تخصصي تر خواهند شد. 

كه نياز به تجديد . با افزايش بار اضافي بر جرثقيل ها، بار اضافي  نيز  بر زيرساختهاي اسكله اعمال مي گردد  - 2

 .ساخت آنها خواهد شدير زدر 

كه نياز به بازسازي خواهند . اسكله ها مجبور خواهند شد اثرات فشار بار كشنيهاي بزرگتر را تحمل نمايند – 3

 .داشت

ر سايز كشتيها و نياز به تخليه سريعتر دبا افزايش حجم جابجايي كانتينرها در اسكله ها بعلت افزايش  – 5

سايز براي تخليه  مگااتي متخصص و تجهيزات كارآرتر در زمان حضور كشتيهاي كانتيترها، نياز به نيروي انس



 
 

 صفحه  

27 

 
  

از قبيل (Major supply Chain trends) اين فشار افزايش نياز به زنجيره تامين . كانتينرها الزامي ميباشد

 .بخشهاي حمل و نقل، انبارداري، توزيع و فرآيند انتقال كانتينر از بندر را ايجاد خواهد نمود

مينواند بر عملكرد بنادر بصورت  ((operational allianceو اتحاد عملياتي ناوگان با ادغام تاثير اين اتحاد  – 0

 : ذيل اثر گذارد

 تسهيم فضاي حمل و نقل  

  تسهيم محوط و انبار ها  

 در بنادر جديد بازاريابي 

 برنامه ريزي دريانوردي  

 تسهيم  دارائي و ريسك  

  جديدادغام ناوگان 

 ؟ باشد داشته تواند مي كانتينري كشتيراني صنعت بر تبعاتي چه P3 اتحاد - 2

كانتينر  TEUميليون  5/2كشتي اقيانوس پيما بيش از  205در اين اتحاد سه غول اول خطوط كشتيراني با بيش از 

اروپا ، دوسوي اقيانوس اطلس  -مسيرهاي تجاري آسيا)مسير و سه ناحيه پوشش و جابجا خواهند نمود  23را در 

(transatlantic)  و دوسوي اقيانوس آرام(transpacific) .كت در  اين توافق نامه عبارت سهم كشتي هر شر

 :از است

Ship Contributions: 

Maersk: 42% 

CMA CGM: 34% 

MSC Mediterranean: 24% 
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به  ناوگانو هماهنگي و مقابله با رقبا در طرحهاي توافقي و ادغام  ها فشار هزينه خطوط كشتيراني در پاسخ به

 15555با ظرفيت حدود ،اين گرايش بسمت كشتيهاي . ساخت و سفارش كشتيهاي بزرگتر رو خواهند آورد

هاي  و در نهايت الزامات ساخت انبارها، عمليات ريلي گسترده تر و ساخت جرثقيل TEU 11555يا  15555،

، صرفه حويي به مگا سايزهاي  با ساخت كشتي. بندري را در گير خواهد نمودطرحهاي توسعه اي بزرگتر و افزايش 

اراي ناوگاني با د P3اتحاد . يكي از موثرترين راه هاي كاهش هزينه است( كاهش قيمت به هر كانتينر)مقياس 

هاي بزرگتر تا  ، ميباشد كه در نظر دارند با بكارگيري كشتيTEU 305متوسط ظرفيت هر كشتي برابر ده هزار و 

13255 TEU با توجه به اينكه تمامي شركتهاي حمل . دهي مشترك اقدام نمايند در ناوگان خود به سرويس

جويي به مقياس يكي از  شان هستند و صرفه هاي كانتينري تحت فشار مضاعفي براي افزايش كارايي كشتي

ارزان براي دستيابي به   هاي كاهش هزينه است، افزايش ظرفيت حمل كشتيها، راهي سريع و نسبتاً ترين راه موثر

صنعت كشتيراني  (G6 Alliance)يا ادغام ديگر خطوط كشتيراني  P3با ايجاد اتحاد . هدف مد نظرشان است

 .هاي مگا سايز و بزرگتر رشد نسبي خواهد داشت ه كشتيكانتينري بعلت نياز ب

شركت هاي تجاري و دريافت كنندگان خدمات حمل و نقل، اين اتحاد و تاثير آن بر فعاليت خود را چگونه  - 3

 ارزيابي مي كنند؟

دنبال هاي واحد كاال به  در طول سالهاي گذشته اغلب شركتهاي عمده حمل كانتينري در تالش براي كاهش هزينه

تر شدن روند  كاري كه منجر به طوالني. اند به ناوگان خود بودهو مگا سايز  پاناماكس هاي پست اضافه كردن كشتي

رشد ظرفيت كشتيراني جهان ، 2513سال بر اساس برآوردهاي بعمل آمده . شد بهبود موازنه عرضه و تقاضا خواهد

درصد و رشد تجارت كانتنيري بين چهار الي شش  0/1و  0/0ميالدي به ترتيب برابر  2510و  2515در سال هاي 

به عنوان بخشي از تالش مگا سايز شركتهاي حمل كانتينر به ارايه سفارش كشتيهاي كانتينري . درصد خواهد بود
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، به وقوع پيوسته تنها P3با توسعه عمليات اتحادها كه با تشكيل اتحاد . دهند ها ادامه مي خود براي كاهش هزينه

تجارت دريايي  P3شايد پس از ايجاد اتحاد . باشد ها نرخ كرايه حمل مي رقابت باقيمانده مابين اين گروه امكان

با ادامه رقابت بر سر . چارچوب مشخصي پيدا نمايد و تنها مسئله باقيمانده رقابت بر سر نرخ كرايه حمل باشد

شركتهاي حمل كانتينري . دتري به خود بگيردنرخها در مسير هاي مختلف رقابت درون گروهي نيز مي تواند شكل ب

شود، برخي از  ها مي هاي خود را افزايش ندهند با توجه به مازاد عرضه كه باعث افت نرخ چنانچه سطح همكاري

اين اتحاد و تاثير آن بر شركتهاي تجاري و دريافت كنندگان خدمات حمل و نقل باعث . آنها ورشكست خواهند شد

بعلت ازدياد شركتهاي در تجارت حمل و نقل باعث ايجاد رقابت شديد و عرضه . حمل ميشود هاي كرايه كاهش نرخ

اين امر براي مسيرهاي تجاري درون آسيايي و خاورميانه اي با مسافت كوتاهتر . شوند بيش از حد ظرفيت مي

ري و دريافت كنندگان يابد، شركتهاي تجا بعبارت ديگر، وقتي روند برآوردن تقاضاها افزايش مي. بسيار بد است

ها، معاوضه  خدمات حمل و نقل به جاي اضافه كردن ظرفيت در اين بازار بايد در مورد استفاده مشترك از كشتي

اثرات . ها را كاهش دهد تواند هزينه كه اين امر مي. منعقد كنند  ظرفيت حمل و يا انجام سفرهاي مشترك توافقنامه

 : و ترس شركتهاي تجاري و دريافت كنندگان خدمات حمل و نقل از اين اتحاد عبارتند از p3 فعاليت اتحاد

  11،555نفوذ و تاثير استفاده از كشتيهاي مگا سايز باالي TEU))  توسطp3 در عرضه حمل و نقل ، 

  باالي اتحاد  اثرات كاهش قيمتها و سطح خدماتp3. 

 منظم  و تردد ثبات(stable, frequent and flexible service)  به تمامي بنادر در كوتاهترين زمان

 .p3ممكن توسط 

 ين خطوطت ببرقيق كردن رقا. 



 
 

 صفحه  

35 

 
  

 از شانگهاي چين تا الس آنجلس و از نيويورك تا روتردام و ها اشتراك گذاشتن تسهيالت بندري و هاب ...

 .P3توسط 

  كوچك از گردنه رقابت خارج ساختن فعاليت شركتهاي تجاري و دريافت كنندگان خدمات حمل و نقل. 

  با اتحاد   جهت رقابتجديد ادغام ناوگانp3. 
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این خبرانهم تنها با راهنمایی  و . لطفاً دیدگاه اه و نقطه نظرات خود را ربای مرکز ربرسی اه و مطالعات راهبردی ارسال نمادیی

کان بهبود خواهد داشت کاران فرهیخته ام  .مساعدت شما هم
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