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مركز ربرسياه و مطالعات راهبردي ضمن آرزوي قبولي
طاعات و عبادات شما ،فرا رسيدن عيد سعيد فطر را هب همه
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تهنيت رعض مينمايد.

سرانجام پس از  21سال مذاکرات فشرده با به نتیجه رسیدن مذاکرات و دستیابی به توافق هستهای،
انتظارها پایان یافت .حفظ توانمندی هستهای ،لغو قطعنامهها و تحریمهای ظالمانه و خروج پرونده هستهای ایران
از شورای امنیت ،اهداف ایران بود که همه در این برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) محقق شده است.
به این ترتیب با لغو تحریمها در بخش کشتیرانی ،کشتیسازی و حمل و نقل دریایی که شامل اجازه
سرمایهگذاری در صنعت حمل و نقل دریایی ،تبادل دانش در سطوح مختلف ،امكان سفارش و خرید کشتی و رفع
کلیه محدویتهای کشتیرانی میباشد و با بازشدن درهای اقتصاد کشور به روی سرمایهگذاران و شرکتهای
بینالمللی ،به زودی فصل تازهای در اقتصاد و بهخصوص بازار حمل و نقل ایران آغاز خواهد شد.
با تخریب سازه تحریمها در نیویورک و بروکسل و با گسترش فعالیت در حوزههای توسعه و فنآوری و
ایجاد بازارهای متعدد در بخش حمل و نقل دریایی و ترانزیت منطقهای و جهانی ،انتظار می رود کشور جمهوری
اسالمی ایران به جایگاه واقعی خود دست یابد.
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«بـــخـــش خـبــــري»
صنعت تجارت به تجارت 6حفظ كند .براي موفقيت در اين زمينه،

خبر تحليلي« :اتخاذ استراتژي بازاريابي محتوا»

بايد از ابتدا از اهداف و چشماندازي روشن و واضح براي برنامه
بازاريابي محتوا ما را در رسيدن به مخاطب مطلوب

بازاريابي محتوا برخوردار بود .بررسي و ارزيابي منظم نتايج و

كمك ميكند.

دستاوردها نيز در دستيابي به اين هدف بسيار موثر است.
در ادامه فهرستي از نکات مهم براي تدوين استراتژي
بازاريابي محتوا ذكر شده است:


استراتژي محتواي خود را رسمي نماييد و روش
بازاريابي محتواي مورد نظرتان را تعريف كنيد.



از طريق تبيين فراخوانها 7و كدهاي تبليغاتي در
محتواي خود ،نتايج را بررسي نماييد.



براي كاركنان خود برنامه آموزشي فراهم كنيد و آن را
به بخشي از فرآيند كاري شبانهروزي شركت خود
تبديل نماييد.

رويکرد تجارت به تجارت در بخش حمل و نقل دريايي نيز موفق
بوده است .از جمله شركتهايي كه از روش تجارت به تجارت
به گزارش مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي و به

استفاده كرده و با بکارگيري يك استراتژي اجتماعي موثر در

نقل از پورت تکنولوژي اينترنشنال ،02بازاريابي محتوا 0ابزاري است

بخش حمل و نقل دريايي موفق بودهاند ،ميتوان به خط كشتيراني

كه به ما كمك ميكند با روشي مطمئن و قابل اعتماد به مخاطب

مرسك اشاره كرد كه در سال  0200موفق شد در »كمپين
رسانههاي اجتماعي سال »8برنده شود و تا به امروز هم در

مورد نظر خود برسيم.
3

1

تکنيكهايي همچون تماس سرد  ،فروش محتوا و

سايتهاي اجتماعي مختلف فعال باقي مانده است.

حمايت مالي 5براي تبليغ يك نام تجاري ،ديگر قديمي شده است.
با اين وجود ،بازاريابي محتوا هنوز هم ميتواند جايگاه خود را در

1

Port Technology International
Content Marketing
3
يکي از روشهاي مشترييابي »تماس سرد» استCold Calling: .
تماس سرد ميتواند از جنس تماس تلفني ،ارسال ايميل يا پيامك و يا حتي
ارتباط حضوري باشد .مهمترين نکته در تماس سرد ،عدم آشنايي فروشنده يا
بازارياب با مخاطبي است كه با آن در تماس ميباشد.
4
فروش محتوا بهمعناي دريافت مبلغي به ازاي نشان دادن Paid Content:
محتوا به خريدار است.
5
Sponsorship

6

2

روش تجارت به تجارت يکي از B2B (Business to Business):
اولين روشهاي خريد و فروش و معامالت الکترونيکي است .در اين مدل ،تجار
نه تنها بايد مشتريان را بشناسند ،بلکه بايد با واسطهها نيز آشنا باشند .در واقع
همه عوامل دخيل در فرآيند تجاري باهم در يکجا جمعند و بايکديگر در
ارتباطند .اين روش بهمعناي معامالت تجاري بين تجار است.
7
اين يك تکنيك فراخواني است كه از بازديدكننده Call to Action:
سايت ميخواهد كاري را انجام دهد.
8
Social Media Campaign of the Year
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«چگونگي استفاده از استراتژي بازاريابي محتوا براي يك بندر و يا شركت كشتيراني را با ذكر مصاديق شرح دهيد»

تحليـل نماييــد

تـحـقـيـق كـنيد

تقـــدير شويـــــد

خواهشمند است تا مورخ  9314/20/02ديدگاههاي خود در مورد مساله فوق را حداقل در  9222و حداكثر در  9022كلمه و
با ذكر منبع به آدرس پست الكترونيكي  masir@pmo.irارسال نماييد.
U38T

38TU

الزم به ذكر است مركز بررسيها و مطالعات راهبردي از انتشار تحليلهاي ارايه شده كه مشمول هر يك از موارد زير باشند،
معذور است:


عدم رعايت حقوق مالكيت مادي و معنوي (كپيبرداري غيرمجاز ،عدم ذكر منبع و غيره)



عدم توجه به قواعد نگارشي و رسمالخط فارسي



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



عدم رعايت چارچوبهاي تعيين شده (حداقل و حداكثر واژهها ،منبع نويسي و غيره)

بديهي است كه كليه مسووليت معنوي تحليلهاي ارايه شده برعهده تحليلگر است و اين مركز هيچگونه مسووليتي در اين
رابطه برعهده ندارد.
در ضمن ،از عالقهمندان به اشتراك در ماهنامه الكترونيكي دعوت ميگردد نسبت به تكميل فرم ثبت نام و ارسال آن به پست
الكترونيكي  masir@pmo.irاقدام نمايند.
U38T

38TU
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شامل تمامي تحريمها و تدابير محدودكننده در حوزه هاي زير
خواهد بود:
0
 ارائه كليه خدمات مرتبط با ثبت پرچم ،ردهبندي  ،تعيين
مشخصات فني ،ثبت و اعطاي شماره شناسايي براي
تانکرهاي نفتي و كشتيهاي باري؛
 فروش ،تامين ،انتقال يا صادرات تجهيزات و فنآوريهاي
دريانوردي براي ساخت ،نگهداري و تعمير (نت) 0يا بازسازي
كشتي ،به ايران يا هر شخص ايراني در اين بخش؛
 طراحي ،ساخت يا مشاركت در طراحي يا ساخت كشتيهاي
باري و نفتکش براي ايران يا اشخاص ايراني
 تامين كشتيهاي طراحي شده يا مورد استفاده براي حمل و
نقل يا ذخيرهسازي نفت و فرآوردههاي پتروشيمي به
اشخاص حقيقي ،حقوقي يا نهادهاي ايراني؛
3
 توقف بازرسي ،توقيف و انهدام محمولههاي مبدا به مقصد
ايران توسط دولتهاي عضو اتحاديه اروپايي براي كاالهايي
كه رفع ممنوعيت شدهاند؛
 ارائه خدمات سوخت رساني ،تداركات يا هرگونه خدمات ديگر
براي كشتيهاي تحت مالکيت يا اجاري كه حامل اقالم منع
شده نيستند.

حمل و نقل دريايي در دوره پساتحريم

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل
از منابع خبري معتبر ،جمهوري اسالمي ايران و دولتهاي عضو
گروه  0+5پس از  00ماه مذاكره سخت و فشرده ،سرانجام در روز
 03تير  0311براي رفع سوتفاهمها در مورد برنامه صلحآميز
هستهاي جمهوري اسالمي ايران و لغو تحريمهاي ظالمانه عليه

ملت ايران تفاهم نمودند .در نتيجه اين تفاهم كه با رعايت
چارچوبها ،دستورالعملها و خطوط قرمز جمهوري اسالمي ايران

تدوين گرديده است ،اتحاديه اروپا ،اياالت متحده آمريکا و شوراي
تحريمهاي اقتصادي و مالي كه توسط آژانس در بخش

امنيت كليه
كشتيراني ،كشتيسازي و حمل و نقل دريايي راستيآزمايي شده
باشد را لغو خواهند كرد .با اجراي تعهدات عمده هستهاي ايران به
نحوي كه توسط آژانس بينالمللي انرژي اتمي راستيآزمايي شود،
اتحاديه اروپا و اياالت متحده اعمال تحريمهاي اقتصادي و مالي
مرتبط با موضوع هستهاي را خاتمه خواهند داد .اعضاي شوراي
امنيت سازمان ملل روز  01تير  0311به قطعنامه تأييد توافق وين
بين ايران و  5+0راي مثبت دادند .اين قطعنامه تحت شماره 0030
در سازمان ملل به ثبت رسيد .طبق اين قطعنامه ،تمام
قطعنامههاي پيشين اين شورا كه ايران را مشمول تحريمها كرده
بودند لغو مي شوند.

ب .ایاالت متحده آمریكا
به موجب اين قطعنامه ،همزمان با اجراي اقدامات مورد
توافق مرتبط با هستهاي توسط ايران كه توسط آژانس راستي
آزمايي شده باشد ،اياالت متحده اعمال تحريمهاي مالي و
اقتصادي عليه ايران را متوقف خواهد ساخت .لغو تحريم شامل
تمامي تحريمها و تدابير محدودكننده در حوزه هاي زير خواهد بود:
 معامله با حاكميت بندري ايران ،1بخشهاي كشتيراني و
كشتيسازي ايران و نهادهاي بندري (از جمله شركت

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران ،خطوط كشتيراني جنوب،
و شركت بازرگاني نفتيران (نيکو) ،اداره كل بنادر و دريانوردي
استان هرمزگان و اپراتورهاي فعال در بندرعباس و )...؛

الف .اتحادیه اروپا
به موجب اين قطعنامه ،همزمان با اجراي اقدامات مورد
توافق مرتبط با هستهاي توسط ايران كه توسط آژانس راستي
آزمايي شده باشد ،همه مفاد »مقررات اتحاديه اروپا» در رابطه با
تحريمهاي اقتصادي و مالي مرتبط با مساله هستهاي (از جمله
فهرست افراد مشخص شده مربوطه) ،لغو خواهد شد .لغو تحريم

1

Classification
Maintenance
3
)Origin to Destination (OD
4
سازمان بنادر و دريانوردي
2
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امور بيمهاي كه به موجب آن اياالت متحده متعهد ميشود
نسبت به ارايه خدمات مربوط به صدور بيمهنامه ،بيمه يا بيمه
اتکايي در رابطه با فعاليتهاي سازگار با اين برجام (شامل
فعاليتهاي مرتبط با افراد و اشخاص حقوقي نام برده شده در
الحاقيه شماره  3تفاهم نامه) براي فعاليتهاي بخش
كشتيراني و كشتيسازي ايران براي كشتيهاي حامل نفت
خام ،گاز طبيعي ،گاز طبيعي مايع ،نفت و فرآورده هاي
پتروشيمي اقدام نمايد؛
معامله و همکاري با اشخاص فعال در بخش كشتيراني و
كشتيسازي ايران يا افرادي كه تملك ،اداره ،كنترل ،يا بيمه
كشتيهاي حامل نفت خام ،فرآوردههاي نفتي (شامل فرآورده
هاي نفتي پااليش شده) ،فرآوردههاي پتروشيمي ،يا گاز
طبيعي (شامل گاز طبيعي مايع) را بر عهده دارند؛
معامله و همکاري با حاكميت بندري ايران شامل اداره كل
بنادر و دريانوردي هرمزگان (بندرعباس) و ...
همکاري با بخشهاي كشتيراني و كشتي سازي ايران يا
حاكميت بندري ايران
ارائه خدمات مالي و تامين كاال و خدمات براي بخش
كشتيراني و كشتيسازي ايران مشتمل بر خدمات بندري از
قبيل سوخترساني ،مميزي ،ردهبندي ،تامين مالي ،فروش،
اجاره و ارايه كشتي به ايران (به خطوط كشتيراني جمهوري
اسالمي ايران ،شركت ملي نفتکش ايران و شركت خطوط
كشتيراني جنوب ،شركت هاي تابعه آنها و )...







نظارت و پايش كشتيهاي ايراني و بازرسي كاال و
محمولههاي مبدا به مقصد ايران توسط كشتيراني ج.ا.ا انجام
ميپذيرد

مميزي كاالها و محمولههاي مبدا به مقصد ايران كه توسط
كشتيراني ج.ا.ا انجام مي پذيرد .البته به شرطي كه ادله كافي
براي وجود كاالهاي يادشده در كشتيهاي تحت پرچم وجود
داشته باشد.
ممنوعيت ارائه خدماتي مانند تامين آذوقه ،سوخت و خدمات
الزم براي شناورهاي تحت پرچم ايران در شناورهاي چارتر
مشروط بر اين كه ادله كافي مبني بر تهيه ،فروش ،انتقال و
صدور كاالهاي ذكر شده در قطعنامه  0737وجود داشته
باشد.
0
تحريم شركتهاي بارفرابر و واسطههاي گمركي كه در
حمل محموله از  /به ايران نقش دارند.

اتحاد ترمينالها ،راهي براي مقابله با اثرات منفي
كشتيهاي بزرگ

اتحاد ترمينالها ميتواند راهي براي مقابله با اثرات
منفي كشتيهاي بزرگ باشد.

ج .شوراي امنيت
سازمان ملل در گذشته هفت قطعنامه اصلي در
خصوص تحريم ايران تصويب نموده بود .لغو تحريم شامل تمامي
تحريمها و تدابير محدودكننده در حوزه هاي زير خواهد بود:
 مسدود نمودن داراييها و قطع ارايه هر گونه خدمات مالي و
اقتصادي به مجموعه شركتهاي كشتيراني جمهوري
اسالمي (از جمله وام)
 ممنوعيت هر گونه حمل تجهيزات اسلحه و يا مواد اوليه
آنها براي مقاصد
كشتيهاي تحت پرچم كه بتوان از 

توسط
هستهاي و تسليحات كشتار جمعي استفاده كرد


به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل
از لود استار ،0با فرض اينكه اتحاد ترمينالها مانعي براي
اپراتورهاي بندر و ترمينال نيست ،ميتوان گفت كه چنين
اتحادهايي عامل كليدي براي كاهش اثرات منفي »سه عامل
مخرب» اتحادهاي بزرگتر ،كشتيهاي بزرگتر و اثر آبشاري

3

كشتيهاي بزرگ 1هستند.
1

Forwarder
Loadstar
3
Cascade Effect
4
Megaship
2
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است .براي مثال ،از آنجاييكه بنادر تاكوما 6و سياتل 7به تازگي
يك اتحاد تشکيل دادهاند ،توان عملياتي كانتينري آنها به ميزان
بسيار قابل توجهي افزايش يافته و پاسخگويي به اين حجم
عمليات مستلزم برخورداري از امکانات و تجهيزات ترمينال مناسب
است.
كارشناسان دروري معتقدند كه سه هزار تا سه هزار و
 522جابهجايي در شبانه روز براي سرويسدهي به يك كشتي

در اينفوگرافيکي كه در شماره پنجم »ماهنامه مسير»

بزرگ ،عملکرد مناسبي است؛ اما براي دستيابي به ركورد شش

منتشر شد (خبر اتحاد اپراتورهاي ترمينال) ،مشخص گرديد كه
شركت

هاچيسون

پورت

هولدينگ

0

بيشترين

هزار جابهجايي در  01ساعت كه مورد نظر خط كشتيراني مرسك

تعداد

است ،بنادر بايد ميزان عملکرد ساعتي خود را به ميزان بسيار زياد و

0

سرمايهگذاريهاي مشترک را دارد .نيل ديويدسون از گروه

بيسابقهاي افزايش دهند .اما واقعيت اين است كه چنين عملکردي

مشاوران كشتيراني دروري 3گفت» :اين محوطههاي ترمينال

براي اپراتورهاي ترمينال گران تمام خواهد شد و اتحاد ترمينالها

هستند كه فشار شديد ناشي از تراكم كانتينر را در هنگام پهلوگيري

ميتواند راهي براي حفظ بهرهوري و صرفهجويي در هزينههاي

يك كشتي كانتينربر پهنپيکر 1متحمل ميشوند .اينجا درست

ناشي از بکارگيري تجهيزات اضافي باشد.

نقطه اوج فشار است ،چرا كه گاهي با ترمينالي مواجه هستيم كه
 02سال قدمت دارد و طول بارانداز و اندازه محوطه آن به هيچوجه

هزينههاي سرسامآور كشتيهاي بزرگ

براي پاسخگويي به شناورهاي پهنپيکر و اين حجم وسيع فعاليت

نسل جديد كشتيهاي بزرگ 8هزينههاي زيادي را به

مناسب نيست» .وي افزود» :رابطه ميان حجم عمليات بارانداز و
اندازه محوطه درحال تغيير است .با اين وجود ،هميشه نميتوان

صنعت حمل و نقل تحميل ميكند.

محوطه ترمينال را متناسب با حجم عمليات گسترش داد ،چرا كه

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

زمين گران است و هميشه هم به مقدار كافي در دسترس نيست،

از مارين ساينس تکنولوژي ،1گزارش جديد انجمن بينالمللي حمل

به همين دليل بيشتر ترمينالها در حال منسوخ و متروک شدن

و نقل

هستند».

02

نشان ميدهد كه نسل جديد كشتيهاي بزرگ بر

بخشهاي ديگر زنجيره تامين 00به شدت تاثير خواهند گذاشت و

در نهايت بايد گفت ،حال كه بيشتر متصديان حمل و

حدود  122ميليون دالر به هزينههاي ساليانه صنعت حمل و نقل

نقل مهم دنيا به ايجاد اتحاد با ساير خطوط كانتينري پرداختهاند،

دريايي ميافزايد.

اتحاد ترمينالها ميتواند راهي براي کاهش مدت زمان

اين گزارش خاطرنشان ميسازد» :هزينههاي ناشي از

بازگشت شناورها و تقليل هزینهها باشد .بنابراين ميتوان

كشتيهاي بزرگ ميتواند بسيار قابل توجه باشد .مطالعات و

گفت كه اتحاد ترمينالها راهحلي بلندمدت براي مقابله با تراكم

برآوردهاي ما نشان ميدهد كه با استفاده از نسل جدید
6

Tacoma
Seattle
8
Megaship
9
Marine Science and Technology
10
)International Transport Forum (ITF
11
Supply Chain
7

1

Hutchison Port Holdings
Neil Davidson
3
Drewry Shipping Consultants
4
)Ultra-Large Container Vessel (ULCV
5
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کشتيهاي بزرگ ،هزینههاي ساليانه حمل ونقل دریایي

در گذشته ،افزايش اندازه كشتيها باعث كاهش

به بيش از  0/4ميليارد دالر خواهد رسيد .تقریبا

هزينههاي حمل و نقل دريايي ميشد و تجارت جهاني را تسهيل

یکسوم این هزینهها به تامين تجهيزات ،یکسوم به

ميكرد ،ولي روند و سرعت فعلي افزايش اندازه كشتيهاي

الیروبي و یکسوم بعدي به هزینههاي زیرساختي و

كانتينربر براي ساير بخشهاي زنجيره تامين پيامدهايي در پي
خواهد داشت» .الزم به ذكر است كه انجمن بينالمللي حمل و

پسكرانهاي مربوط ميشود».

نقل ،بخشي از سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 3است كه يك
سازمان ميان دولتي ميباشد و  01كشور عضو آن هستند .اين
انجمن همچون يك اتاق فکر عمل ميكند و سعي دارد به تدوين
دستوركار سياست حمل و نقل در سطحي جهاني كمك كند.

اين گزارش نشان ميدهد بخش قابل توجهي از اين
هزينهها به سازگاري زيرساختهاي موجود با اندازه جديد شناورها
مربوط ميشود .از جمله اين اصالحات زيرساختي ميتوان به ارتفاع
پل فرماندهي ،0عرض /عمق رودخانه ،تقويت ديوار بارانداز،
عميقسازي اسکله ،كانالها  /سدهاي سلولي 0و تجهيزات بندري
كشتيهاي كانتينربر در  02سال آينده

(ارتفاع و قابليت دسترسي جرثقيلها) اشاره كرد.
تراكم زياد و ازدحام كاري در بنادر و فشار شديد در

انجمن بينالمللي حمل و نقل تاثير كشتيهاي بزرگ بر

عمليات پسکرانهاي نيز ممکن است بر هزينههاي حمل و نقل

حمل و نقل بينالمللي را پيشبيني كرد.

بيافزايد .در بسياري از كشورها ،بخش قابل توجهي از هزينههاي

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

اليروبي ،زيرساخت و پسکرانه بر بخش دولتي تحميل خواهد شد.

از پورت فاينانس اينترنشنال ،1انجمن بينالمللي حمل و نقل ،5در

شواهد نشان ميدهد كه رواج شناورهاي بسيار بزرگ در

گزارشي درخصوص تاثير كشتيهاي بزرگ بر بخش حمل و نقل

آينده ميتواند به هزينههاي »سرسامآور» در بخش زيرساختهاي

بينالمللي ،سه سناريو براي خطوط تجاري اصلي در سال  0202در

بندري منجر شود .همچنين ،اين گزارش خاطرنشان ميسازد» :با

نظر گرفت و نرخ رشد اندازه شناورها را تقريبا براي همه سناريوها

توجه به اينكه تا سال  0202در حدود  022كشتي  01هزار

پيشبيني كرد.

 TEUوارد بازار حمل و نقل ميشود ،سرمايهگذاريهاي عظيم در
مبدا پيدايش اين شناورها (خاور دور ،شمال اروپا و مديترانه )
اجتنابناپذير خواهد بود.

3

Organization for Economic Co-operation and
Development
4
Port Finance International
5
)International Transport Forum (ITF

1

Bridge
الک يا سد سلولي وسيله اي است كه براي باال و پايين بردن Lock:
شناورها بين سطوح مختلف راه هاي آبي (آبراهه ها) استفاده مي شود.

2
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در سناريوي اصلي ،ميزان افزايش طول كشتيها براي

بهدليل اثر آبشاري افزايش اندازه شناورها ،حتي اگر

همه خطوط تجاري (به استثناي خطوط تجاري خاور دور – شمال

اندازه كشتيهاي كانتينربر به  01هزار  TEUنرسد ،باز هم ابعاد

اروپا) برآورد شده است.

كشتيها در همه نقاط جهان تغيير خواهد كرد.

همچنين ،پيشبيني ميشود كه طول كشتيها در همه
خطوط تجاري در حدود  02تا  12متر افزايش خواهد يافت.
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الزم به ذكر است كه در مطالعات پيشين ،مدت زمان

بهرهوري اسكله در بنادر جهان

بازگشت شناورها 3در بنادر جهان به چالش كشيده شده بود .اين
مطالعات نشان دادند كه بنادر آسيايي و اروپايي از لحاظ مدت زمان

بهرهوري اسکله بنادر جهان در يك اينفوگرافيك به

بازگشت شناور خوب عمل كردهاند و متوسط زمان بازگشت براي

تصوير كشيده شد.

كشتيهاي بزرگتر در اين بنادر در حدود  0تا  0روز است.

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

اينفوگرافيگ زير نشان ميدهد كه پاناما و مکزيك از

از پورت تکنولوژي اينترنشنال ،0در اينفوگرافيکي كه توسط انجمن

لحاظ بهرهوري اسکله سرآمد دنياي غرب و شانگهاي و شنژن گل

بينالمللي حمل و نقل 0منتشر شده است ،بهرهوري اسکله بنادر

سرسبد جهان شرق هستند .در اين نقاط ،ركورد جابهجايي بار به

جهان در سال  0201به تصوير كشيده شده است.

ازاي هر كشتي درحدود  002تا  067كانتينر در ساعت است.

تعداد جابهجايي كانتينرها در يك ساعت براي هر كشتي
هر يك از مربعها نشان دهنده  02جابجايي در ساعت براي يك كشتي است.

Port Technology International
International Transport Forum

1
2

Turnaround Time
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شركت پي.اس.اي 7و دولت سنگاپور براي توسعه بندر

افتتاح فاز جديد ترمينال پسير پانجانگ در
8

تيواس نيز همکاري نزديك دارند .از جمله ويژگيهاي اين بندر

سنگاپور

ميتوان به سيستمهاي خودكار خالقانهتر ،سيستمهاي كنترل و
برنامهريزي هوشمند و راهحلهاي سازگار با محيط زيست اشاره
كرد .ظرفيت این بندر  6ميليون  TEUدر نظر گرفته
شده است (براي مشاهده فيلم ويديويي مربوط به توسعه بندر
تيواس اينجا كليك كنيد).

دو فاز جديد از ترمينال پسير پانجانگ در سنگاپور
افتتاح شد.
به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل
از پورت كالز ،0شركت پي.اس.اي سنگاپور ترمينالز 0فاز سوم و

راهاندازي پلت فرم خدماتي آنالين در بندر روتردام

چهارم ترمينال پسير پنجانگ 3را افتتاح كرد.

يك پلت فرم خدماتي آنالين بهنام »پورت كانکتور» در

لي هسين لونگ - 1نخست وزير سنگاپور – اين پروژه

بندر روتردام راهاندازي شد.

عظيم را رسما افتتاح كرد .اين پروژه  0/6ميليارد دالر ارزش دارد و

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

شامل باراندازي  6هزار متري و آبخوري  08متري است .با به

از پورت تکنولوژي اينترنشنال ،1بندر روتردام يك پلت فرم آنالين

پايان رسيدن اين پروژه در سال  ،0207توان عملياتي بندر سنگاپور

جديد فراهم نموده است كه امکان برقراري تماس ارباب رجوعان

به  52ميليون  TEUدر سال خواهد رسيد.

بينالمللي با جامعه تجاري بندر روتردام را ميسر ميسازد .اين پلت

فاز سوم و چهارم ترمينال پسير پنجانگ به

فرم با نکست الجيك 02و كويين تيك 00كه يك بهينهساز زنجيره

زيرساختهاي مدرن و جديدترين نوآوريهاي بندري همچون

تامين است ،در اجراي پلت فرم برين 00نيز همکاري مينمايد تا

زيرو اميشن 5و جرثقيل محوطه برقي كامال اتوماتيك 6مجهز است.

امکان مديريت موثر و كارآمد كشتيراني كانتينري در روتردام را

اين فناوريها به افزايش بهرهوري بندر كمك كرده و مديريت

ميسر سازد.

بهينه را امکانپذير ميسازند.

03

7

)PSA (Port of Singapore Authority
Tuas Port
9
Port Technology International
10
Nextlogic
11
Supply Chain Optimizer Quintiq
12
BREIN Platform
13
برين يك ابزار برنامهريزي هوشمند است كه به تخصيص اسالتهاي
ترمينال و انبار در بندر روتردام ميپردازد و بندر روتردام در يك مناقصه ساخت
8

1

Port Calls
PSA Singapore Terminals
3
)Pasir Panjang Terminal (PPT
4
Lee Hsien Loong
5
سيستمي كه ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي را به Zero – Emission:
صفر ميرساند
6
Fully-automated Electric Yard Crane
2
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سينگا ،بندر كانتينري نسل بعد

طرح مفهومي نسل بعدي بنادر كانتينري به نمايش
درآمد .به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل از
ان.يو.اس ،1سينگا طرح مفهومي بنادر كانتينري نسل بعد خواهد
بود!
وبسايت روتردام پورت كانکتور 0محصولي از شوراي
توسعه بندر روتردام 0است كه ويژه جامعه تجار ساخته شده و از
ويژگيهاي گوناگوني برخوردار است .اين پلت فرم آنالين امکان
ارسال اينترنتي درخواست براي واحدهاي تجاري كه به خدمات
لجستيك نياز داردند را فراهم مينمايد .احتمال دارد اين
درخواستها در رابطه با حمل و نقل ،انبارش يا جابهجايي كاال يا
انجام يك خدمت خاص باشند .بالفاصله پس از اينكه درخواستي

در ويديويي كه در ادامه ارايه شده ،طرح مفهومي بندر

ارسال شود ،بيش از  522تامينكننده خدمات كه با شوراي توسعه

پيشرفته نسل بعد (سينگا) 5به نمايش گذاشته شده است .سينگا

روتردام در ارتباط هستند ،آن را دريافت و به آن رسيدگي

اخيرا در مسابقه »بندر كانتينري نسل بعد» بهعنوان برنده اعالم

مينمايند.

شد.

3

مارجالين واربورگ  ،مدير شوراي توسعه بندر روتردام،

طرح بندر خودكار سينگا توسط دانشگاه ملي سنگاپور،6

گفت» :ما با استفاده از اين سيستم ،عرضه و تقاضا را بهطور

دانشگاه دريانوردي شانگهاي 7و شركت ماشينآالت سنگين

همزمان آنالين نمودهايم .هيچ بندر ديگري از چنين پلت فرمي

جنهوا 8طراحي شده است.

برخوردار نيست» .اين وبسايت به تازگي فعال شده و اولين
درخواستهاي خود را نيز پردازش كرده است .الزم به ذكر است

سينگا دو طبقه است و  02ميليون  TEUظرفيت دارد.

كه طرف تقاضادهنده تا زماني كه تصميم بگيرد با تامينكننده

در اين طرح ،كانتينرها از طريق سوراخي كه در سطح فوقاني تعبيه

خدمات تماس برقرار كند ،ناشناس باقي ميماند .وبسايت روتردام

شده بين طبقات جابهجا ميشوند .در فيلم ويديويي ،روش

پورت كانکتور عالوه بر ارسال درخواست به شركتهاي عضو

جابهجايي كانتينرها به نمايش گذاشته شده است.
همچنين ،در اين طرح ،سقف از پنلهاي خورشيدي

شوراي توسعه بندر روتردام ،امکان مالقات همزمان همه

پوشيده شده است و بندر از جرثقيلهاي اسکله ويژهاي برخوردار

تامينكنندگان خدمات را ميسر ميسازد.

4

)National University of Singapore (NUS
Sustainable Integrated Next Generation Advanced
(SINGA) Port Concept
6
National University of Singapore
7
Shanghai Maritime University
8
اين شركت Zhenhua Heavy Machinery (ZPMC):
توليدكننده جرثقيل است
5

آن را برعهده كويين تيك گذاشت تا اين كار را به نيابت از نکست لوجيك انجام
دهد.
1
Rotterdam Port Connector Website
2
)Rotterdam Port Promotion Council (RPPC
3
Marjolein Warburg
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است كه به سه باالبر مجهزند .عالوه بر اين ،در سينگا خدمات

باري .وي گفت»:در زمان كريستف كلمب ،از وزش باد 5براي پيش

لجستيك يکپارچه به توزيع بهينه كمك ميكند (براي مشاهده

راندن كشتي استفاده ميشد .اما كشتي كريستف كلمب كامال با

ويديو اينجا كليك كنيد).

ويند اسکيپ فرق دارد ،چرا كه كشتي وي ناچار بود با باد حركت
كند ،اما نميتوانست در باد حركت كند .ولي ويند اسکيپ تقريبا
ميتواند در باد حركت كند .اين كشتي از باد ظاهري 6يا باد بادبان

7

براي ايجاد كشش استفاده ميكند؛ درست مانند هواپيما كه پس از
رسيدن به يك سرعت خاص تيك آف ميكند».
اين كشتي به يك نرمافزار خاص نيز مجهز خواهد بود.
اين نرمافزار كامپيوتري يکي از مولفههاي مهم اين طرح جديد
است ،چرا كه به كشتي كمك ميكند براساس شرايط جوي
بهترين مسير را پيدا كند .ترجي ليد در خصوص تواناييهاي اين
نرمافزار گفت» :با استفاده از اين نرمافزار ،هنگام ورود يا خروج از
آيا «ويند اسكيپ» نسل بعدي كشتيهاي باري خواهد

بندر اطالعات كافي را در اختيار خواهيد داشت .اين نرمافزار به

بود؟

برنامه پيشبيني وضع هوا مجهز است و ميتواند بهترين مسير را
پيدا كند .اين نرمافزار هر روز بروز رساني ميشود و ميتواند همه

شركت نروژي ليد اي .اس 0.از طرح يك كشتي جديد

وقت و همه جا برنامه ورود به بندر را كنترل كند و اطالعات كافي

رونمايي كرد .هدف از ساخت اين كشتي جديد ،كاهش آلودگي

درخصوص تنظيم سرعت را در اختيار خدمه قرار دهد .در واقع ،با

ناشي از نسل فعلي كشتيهاي كانتينربر است.

استفاده از اين نرمافزار ،پيشبيني وضع هوا ،انتخاب بهترين مسير
و كنترل سرعت براي خدمه بسيار آسان خواهد شد».

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل
از سي.ان.ان ،0اين كشتي باري جديد كه »ويند اسکيپ» 3نام دارد،
از بدنه بلند خود بهعنوان بادبان استفاده ميكند و در آب پيشروي
مينمايد .از آنجاييكه موتور اين كشتي گازسوز است ،حدود 62
درصد در هزينه سوخت صرفهجويي خواهد شد و ميزان انتشار
گازهاي گلخانهاي نيز تا  82درصد كاهش خواهد يافت.
طراح اين كشتي كه ترجي ليد 1نام دارد و مدير شركت
ليد اي.اس است ،خاطرنشان ساخت كه طرح آيروديناميك اين
كشتي موجب ميشود كه بيشتر شبيه هواپيما باشد تا يك كشتي
1

يك شركت استراليايي است و در شهر اسلو Lade AS Company:
مستقر ميباشد
2
CNN
3
VindSkip
4
Terje Lade

5

Trade Winds
Apparent Wind
7
Sail Wind
6
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سفارش ساخت  7شناور جديد توسط خط كشتيراني
كوسكو

شركت صنعتي كشتيسازي داليان هفت شناور جديد
براي شركت كشتيراني كوسکو ميسازد.
به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل
از مستر فورواردر يونيتي ،1شركت صنعتي كشتيسازي داليان 5از
هموطن چيني خود – شركت كشتيراني كوسکو - 6براي ساخت

لورا والتر - 0پژوهشگر سيامال 0در هامبورگ – در

هفت كشتي جديد سفارش گرفت.

رابطه با كاهش مصرف و هزينه سوخت گفت» :با استفاده از
ماژول مسيریابي جوي 3ميتوان بهترین مسير را
انتخاب کرد و ميزان مصرف سوخت را به حداقل
رساند .به این ترتيب ،هزینهها نيز کاهش ميیابد.
گذشته از همه چيز ،هزينه سوخت بيشترين بخش هزينههاي
صنعت كشتيراني را به خود اختصاص داده است».
براساس مقررات جاري بينالمللي ،درحال حاضر بيشينه
محتواي سولفور مجاز  3/5درصد است ،اما تا سال  0202احتماال

در واقع ،خط كشتيراني كوسکو از طريق بخش

به  2/5درصد كاهش خواهد يافت .بنابراين ،اتخاذ راهكارهايي كه

كشتيراني تانکري خود – كوسکو داليان - 7براي ساخت پنج نفت

موجب كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي شوند ،ضروري به نظر

8

كش  70هزار تني و دو نفتکش بسيار بزرگ  301هزار تني به

ميرسد.

شركت كشتيسازي داليان سفارش داده است .هنوز ارزش اين
معامله و تاريخ تحويل اين شناورهاي سازگار با محيط زيست
اعالم نشده است .البته بررسي بازار نشان ميدهد كه ارزش اين
معامله بايد درحدود  522ميليون دالر باشد.
كوسکو داليان در حال حاضر  05نفتکش بسيار بزرگ
در ناوگان خود دارد و در انتظار ساخت هشت شناور ديگر توسط
شركت صنعتي كشتيسازي داليان ،يارد كشتيسازي كوسکو

ترجي ليد در پايان گفت ،ويند اسکيپ به دليل مصرف

داليان 1و يارد كشتيسازي سي.اس.اس.سيالنگشه 02است.

سوخت اندک ميتواند از گاز طبيعي مايع استفاده كند .بنابراين
هيچ سولفوري از اين كشتي منتشر نخواهد شد و اين شناور كامال

4

Master Forwarder Unity
)Dalian Shipbuilding Industry Corporation (DSIC
6
COSCO Group
7
COSCO Dalian
8
)Very Large Crude Carrier (VLCC
9
COSCO Dalian Shipyard
10
CSSC Longxue Shipbuilding
5

با اهداف زيست محيطي آتي سازگار است.
1

Laura Walther
CML
3
Weather Routing Module
2
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از زمان ابداع آزيپاد در سال  ،0187اين سيستم

اي.بي.بي ،برنده جايزه « ابتكار برتر سال»

پيشرانش در شناورهاي كروز ،شناورهاي يخشکن ،شناورهاي
اي.بي.بي برنده جایزه «ابتكار برتر سال» شد!

باري يخپيما و كشتيهاي تفريحي ساحلي مورد استفاده قرار گرفته

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

است .به دليل برخورداري از يك سيستم خنككننده هيبريدي

كه يك شركت تخصصي در زمينه

جديد كه عملکرد موتور الکتريکي را حدود  15درصد بهبود

فناوريهاي قدرت و خودكارسازي است ،موفق شد جايزه »ابتکار

ميبخشد ،آزيپاد دي درحدود  05درصد كمتر از ساير سيستمهاي

برتر سال» را از آن خود نمايد .اين جايزه نشاندهنده نقش

پيشرانش سوخت مصرف ميكند .قدرت سيستم پيشرانش آزيپاد

تاثيرگذار سيستم پيشرانش الکتريکي جديد اين شركت در

دي نيز از  0/6تا  7مگاوات در تغيير است .در پايان بايد گفت،

دستيابي به صنعت مدرن كشتيراني است .الزم به ذكر است كه

شركت اي.بي.بي يکي از پيشروهاي جهان در زمينه فناوريهاي

اين سيستم پيشرانش جديد »آزيپاد دي» 3نام دارد .بهعالوه ،اين

قدرت و خودكارسازي است و به مشتريان ابزارآالت ،مشتريان

شركت براي دومين سال متوالي »توليد كننده برتر سيستم

صنعتي و مشتريان بخش حمل و نقل و زيرساخت كمك ميكند

پيشرانش سال» لقب گرفت و در نمايشگاه جهاني دريايي برق و

عملکرد خود را بهبود بخشند و اثرات زيستمحيطي فعاليتهايشان

هيبريد 1در آمستردام (هلند) تشويق و تقدير شد.

را كاهش دهند .گروه اي.بي.بي تقريبا در  022كشور شعبه دارد و

از آي.ام.پي.اي لندن

00

اين شركت توسط يك هيات داوري بينالمللي متشکل

از  012هزار كارمند برخوردار ميباشد.

از  38روزنامه نگار دريايي ،كارشناس صنعت دريانوردي و استاد
سرمايهگذاري عظيم اروپا در صنعت حمل و نقل

دانشگاه بهعنوان برنده انتخاب شد .اين هيات داوري» ،انعطاف
پذيري ،قابليت اطمينان و بهرهوري انرژي باالي آزيپاد دي» را
بهطور رسمي مورد تاييد قرار داد .پيتر ترويچ -5رئيس بخش
خودكارسازي شركت اي.بي.بي -گفت» :انعطاف پذيري و
بهرهوري سوخت سيستم پيشرانش الکتريکي ،كليد بهبود عملکرد
و رقابتجويي در صنعت كشتيراني است».
آزيپاد دي كه جديدترين عضو بدون گيربکس از خانواده
آزيپاد است ،براي گسترش دامنه انتخاب سيستم
پيشرانش در شناورهایي همچون «کشتيهاي ویژه
حفاري ساحلي ،فعاليتهاي عمراني و پشتيباني»

كميسيون اروپا به تازگي در صنعت حمل و نقل

طراحي شده است.

سرمايهگذاري زيادي كرده است.
به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل
از ال.ان.جيورلدنيوز ،6كميسيون اروپا از سرمايه گذاري 03/0
1

IMPA London
ABB
3
Azipod D
4
Electronic & Hybrid Marine World Expo
5
Peter Terwiesch
2

LNG World News
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ميليارد يورويي در  076پروژه حمل و نقل خبر داد .الزم به ذكر

رونق مجدد كانال پاناما

است اين سرمايهگذاريها بخشي از تسهيالت اتصال اروپا 0هستند.
با پايان پروژه توسعه كانال پاناما ،عرضه و تقاضا به

كميسيون اروپا در بيانيهاي اعالم كرد كه اين

تعادل خواهد رسيد.

سرمايهگذاري امکان تامين مالي تركيبي بخش خصوصي و دولتي
را تا سقف  08/8ميليارد يورو ميسر ميسازد .پروژههاي منتخب
بيشتر در مركز شبکه حمل و نقل ترانس -اروپا 0واقع شدهاند .از
جمله ذينفعان اين سرمايهگذاري ميتوان به طرحهاي مهم و
ارزشمندي همچون خط آهن بالتيسا ،3تونل برنر بيس ،1آبراهه
سن -اسکات ،5پل كالند 6و تونل فهمارن 7اشاره كرد .از جمله
طرحهاي كوچكتري كه از اين سرمايهگذاريها نفع ميبرند
ميتوان به پروژههاي برونمرزي ميان گرونينگن و برمن ،8خط
آهن آيرون راين ،1طرحهاي بهرهبرداري از گاز طبيعي مايع يا

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

پروژههاي مربوط به بهبود وضعيت ناوبري رودخانه دانوب 02اشاره

از پورت تکنولوژي اينترنشنال ،00با به پايان رسيدن پروژه توسعه

كرد.

كانال پاناما ،متصديان حمل و نقل با بهكارگيري كشتيهاي جديد

كميسيون اروپا گفت تا كنون  722تقاضانامه دريافت

در مسير آسيا – ساحل شرقي آمريکا ،03به مشکل عدم تعادل

كرده كه در مجموع به  36ميليارد يورو بودجه نياز دارند .اين مبلغ

عرضه و تقاضا پايان خواهند داد.

سه برابر بودجه در دسترس است .كميته تسهيالت اتصال اروپا

متصديان حمل و نقل ،سرويسهاي جديد ترانزيت در

اكنون بايد به طور رسمي درخصوص بودجه پيشنهادي تصميم

پاناما را آغاز كردهاند تا بتوانند پايگاه مشتري 01خود را تشکيل

گيري نمايد .الزم به ذكر است كه جلسه اين كميته در مورخ 02

دهند .گروه مشاوران كشتيراني دروري 05معتقد است كه اگرچه

ژوئيه  0205برگزار شد و نتايج آن به زودي اعالم خواهد شد.

ساحل غربي آمريکا 06همچنان گيتوي اصلي واردات كانتينرهاي

00

پس از اين اجالس ،آژانس اجرايي نوآوري و شبکه ،

آسيايي باقي خواهد ماند ،اما سهم ترانزيت آن به سرعت در حال

موافقتنامههاي كمك مالي را آماده خواهد كرد و در نيمه دوم

كاهش است.

سال  0205آنها را به اتفاق ذينفعان مربوطه امضا مينمايد.

در آغاز قرن حاضر ،سهم ترانزيت ساحل غربي آمريکا
حدود  81درصد و سهم ساحل شرقي  06درصد بود ،اما طي 05
سال گذشته ساحل شرقي سهم خود را تقريبا دو برابر كرده است.
در حال حاضر ،به نظر ميرسد الگوي حمل و نقل بار اندكي تغيير

1

)Connecting Europe Facility (CEF
Trance -Europe
3
Rail Baltica
4
Brenner Base Tunnel
5
Seine – Escaut Waterway
6
Caland Bridge
7
Fehmarn Belt Fixed Link
8
Groningen and Bremen
9
Iron Rhine Rail Line
10
Danube River
11
)Innovation & Networks Executive Agency (INEA
2

كرده است؛ چرا كه از ژانويه  ،0203سهم ترانزيت ساحل غربي

12

Port Technology International
)Asia – US East Coast (USEC
14
Customer Base
15
Drewry Shipping Consultants
16
)US West Coast (USWC
13
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آمريکا از  73درصد به  61درصد كاهش يافته است ،در حالي كه

كارشناسان دروري معتقدند كه متصدیان حمل و

سهم ساحل شرقي با  1درصد افزايش به  01درصد رسيده است.

نقل در حال آماده نمودن سرویسهاي خود براي

ساحل شرقي آمريکا بيشتر موفقيت خود را مرهون

بهرهبرداري از کانال پاناماي توسعه یافته هستند؛ ولي

استفاده از كانال سوئز در بيشتر سرويسهاي آسيا – اياالت

در صورت عدم مدیریت دقيق ،ریسک کاهش نرخ

متحده است ،زيرا كشتيهاي بزرگ امکان عبور از اين كانال را

قيمت حمل بار در ساحل شرقي وجود دارد.

دارند .البته اين روند در حال تغيير است ،زيرا متصديان حمل و نقل
خود را آماده نمودهاند كه به محض پايان پروژه توسعه كانال پاناما،
از آن بهرهبرداري كنند .در حال حاضر  05سرويس هفتگي در

حمل و نقل دريايي از ديد ايستگاههاي فضايي

مسير آسيا – ساحل شرقي آمريکا فعال است كه  06سرويس از
كانال پاناما و  1سرويس از كانال سوئز استفاده ميكنند .پس از
محاسبه ظرفيت موثر (ظرفيت كانال پس از كسر توقفهاي بين
راهي كشتيها و ساير محدوديتهاي عملياتي كه اندازه كوچكتر
كشتيهاي فعال در مسير پاناما را نيز شامل ميشود) ،معلوم شد كه
سرويسهايي كه از كانال پاناما عبور ميكنند ،بيش از نيمي از
ظرفيت اسالتهاي 0موجود در مسير آسيا – ساحل شرقي آمريکا
را به خود اختصاص دادهاند.

ايستگاههاي فضايي حجم ترافيك در بخش حمل و

الزم به ذكر است كه بعضي از بنادر ساحل غربي

نقل دريايي را به نمايش گذاشتند.

آمريکا نيز در تالشند كه زيرساختهاي خود را توسعه دهند .بعضي
از اين بنادر ميلياردها دالر براي زيرساختها و امکانات مورد نياز

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

براي كشتيهاي  03هزار  TEUكه در آينده نزديك از كانال

از واشنگتن پست ،0حجم ترافيك در بخش حمل و نقل دريايي از

پاناما عبور خواهند كرد ،هزينه كردهاند.

طريق فيلمهاي ماهوارهاي در ويديويي كه توسط ماهواره
فليتمونكم 3منتشر شده ،به نمايش گذاشته شده است.
حركت كشتيها توسط جديدترين تکنولوژي سيستم
شناسايي خودكار زميني و فضايي از ماهواره »فليت مون» و
ماهواره همتاي آن »لوكس اسپيس» 1گرفته شده است.
اين فيلم ،انواع مختلف كشتيهايي كه در اقيانوسهاي
جهان به سير و سفر مشغولند را نمايش ميدهد ،اين شناورها
شامل كشتيهاي باري ،يدک كشها ،كشتيهاي كروز و
نفتكشها هستند (براي مشاهده ويديو اينجا كليك كنيد).
2

Washington Post
FleetMonCom
4
Luxspace
3

Slot

1
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پرسنل و نقش مثبت تامينكنندگان و شركاي شركت ابوظبي پورتز

نقش شركت ابوظبي پورتز در رونق اقتصادي ابوظبي

هستيم .اين حقيقت كه از هر  52شغل بخش غيرنفتي ابوظبي،
يك شغل به نوعي به شركت ابوظبي پورتز مربوط ميباشد ،نه تنها
مايه مباهات ما است ،بلکه نشاندهنده تعهد اين شركت در قبال
چشمانداز اقتصادي ابوظبي ميباشد».
شركت ابوظبي پورتز با سرمايهگذاري روي كاركنان
خود (از طريق برنامههاي آموزشي و ساير برنامههاي توسعهاي) تا
سال  0207حدود  5/5درصد از اتباع ابوظبي را پوشش خواهد داد.
در حال حاضر نيز پيشبيني ميشود كه اين شركت تا
پايان سال جاري در حدود  1/7درصد از اتباع ابوظبي را تحت

بنادر ابوظبي در رشد توليد ناخالص داخلي اين

حمايت قرار خواهد داد (اين رقم مبين رشد ساالنه چهار درصدي

شيخنشين سهم قابل توجهي داشتهاند.

است).

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

شركت ابوظبي پورتز ،بهعنوان بخشي از چشمانداز تنوع

از ابوظبي پورتز ،0پژوهشي كه توسط آكسفورد اكونوميکس 0انجام

اقتصادي ابوظبي ،مرتبا روي توسعه فعاليتهاي مركزي و اصلي

شده نشان ميدهد شركت ابوظبي پورتز كه اپراتور و مدير بنادر و

كه به كسب موفقيت منجر ميشوند ،سرمايهگذاري ميكند.

مناطق صنعتي ابوظبي است ،در سال  0201بيش از  01ميليارد

براي مثال ،توسعه تجارت كروز موجب شد كه تعداد

درهم 3به اقتصاد ابوظبي كمك كرده و  31هزار و  522فرصت

مسافران ابوظبي از  36هزار نفر در سال  0226-0227به 022

شغلي مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كرده است.

هزار نفر افزايش يابد و سهم تجارت كروز در توليد ارزش افزوده

اين پژوهش كه به درخواست شركت ابوظبي پورتز

براي اقتصاد ابوظبي به بيش از  70ميليون درهم برسد و بالغ بر

انجام شده و به تاييد مركز آمار ابوظبي 1نيز رسيده است ،نشان

 322فرصت شغلي نيز ايجاد شود.

ميدهد كه فعاليتهاي داخلي ابوظبي پورتز (شامل سود،

همچنين ،توسعه بيشتر منطقه صنعتي خليفه (كيزاد)

حقوق و دستمزد) و فعاليتهاي آن در زنجيره تامين در

موجب شد كه در سال  ،0201سهم شركت ابوظبي پورتز در توليد

حدود  4/1درصد از توليد ناخالص داخلي غيرنفتي

ارزش افزوده به  6/0ميليارد درهم افزايش يابد و بيش از سه هزار

ابوظبي را شامل ميشود .عالوه بر اين ،در سال گذشته ،اين

و  622فرصت شغلي نيز ايجاد شود.

6

به نظر ميرسد عملکرد قوي شركت ابوظبي پورتز در

فعاليتها موجب افزايش  0درصدي نرخ اشتغال در بخش اقتصاد

سال  0201تا سه ماهه اول سال  0205نيز ادامه يافته و تجارت

غيرنفتي ابوظبي شدند.
5

بار كانتينري ،بار فله ،كاالهاي عمومي و تجارت كروز در حدود 32

كاپيتان محمد جمعه الشامسي  -مديرعامل شركت
ابوظبي پورتز – گفت» :ما اين موفقيت را مديون سختكوشي

درصد رشد كرده است.

1

Abu Dhabi Ports
Oxford Economics
3
واحد پول امارات متحده عربيAED:
4
)Statics Centre Abu Dhabi (SCAD
5
Mohamed Juma Shamisi
2

)Khalifa Industrial Zone (Kizad
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نحوي كه هيچ محصولي در انبار باقي نماند (به اين ترتيب ديگر

حمل و نقل سبز بار فله

هيچ محصولي هدر نميرود) .در بندر نيز با قرار دادن يك
گرد و غبار ناشي از حمل و نقل بار فله به معضلي

سيستم رولور 8روي جرثقيل ،ميزان انتشار گرد و غبار به شدت

جهاني تبديل شده است.

كاهش مييابد .در عين حال ،با استفاده از يك سيستم مه ساز

1

در دريچه شناور ،از هرگونه انتشار احتمالي گرد و غبار در آنجا نيز
جلوگيري ميشود.
ري لي ،مديرعامل شركت پورت سايد سالوشن طي
سخنراني در اجالس تي.او.سي .يوروپ 02در روتردام خاطرنشان
ساخت» :اگرچه فرآيند جابهجايي كانتينري بار فله بسيار ساده
است ،ولي مدت كوتاهيست كه مورد استفاده قرار دارد» .ري لي
خطاب به گرين پورت گفت كه چالش اصلي تغيير نظر ديگران در
خصوص اثرات زيست محيطي فعاليتهاي مختلف است .وي
اظهار داشت» :امروزه بيشتر شركتها به مساله حفاظت از محيط
به گزارش مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي و به

زيست اهميت ميدهند ،با اين وجود كار زيادي بايد در اين رابطه

نقل از گرين پورت ،0ري لي 0از شركت پورت سايد سالوشن 3به

انجام شود .من فکر نميكنم هرگز بتوان از تالش براي حفاظت از

گرين پورت 1گفت» :گرد و غبار ناشي از حمل و نقل بار فله يکي

محيط زيست دست كشيد؛ بهخصوص در استراليا كه هميشه براي

از مشکالت شايع در سراسر جهان است و در حال حاضر اقداماتي

كاهش اثرات مخرب زيست محيطي تالش كرده است ،اين امر

جهت كاهش اثرات زيست محيطي آن صورت گرفته ،ولي هنوز

بعيد به نظر ميرسد».

راهي طوالني در پيش است».

براي كاهش انتشار گرد و غبار در سوي ديگر زنجيره

شركت پورت سايد سالوشن ،شركتي استراليايي است و

تامين كه محصول به گيرنده كاال تحويل داده ميشود نيز

به ارايه خدمات پشتيباني عملياتي و مديريتي ميپردازد .اين

تالشهايي در حال انجام است .ريلي خطاب به گرين پورت

شركت حدود شش سال است كه با همکاري گروه اينترمودال

گفت» :براي كاهش گرد و غبار در سوي ديگر زنجيره تامين ،يك

سالوشن 5و شركت رم اسپريدرز 6به بنادر و ترمينالها كمك

نمونه كانتينر كه همچون وكيوم عمل ميكند و محصول

ميكند كه انتشار گرد و غبار ناشي از حمل و نقل بار فله را كاهش

(بهخصوص غالت) را در مقصد از شناور جمعآوري مينمايد ،در

دهند .به همين منظور ،سيستم دریچه بازکن اتوماتيک 7كه

مسير خط لوله قرار داده ميشود» .وي خاطر نشان ساخت» :اين

توسط گروه اينترمودال سالوشن اختراع شده ،محصول را هنگامي

سيستم در حال حاضر خوب عمل ميكند و من فکر نميكنم

كه هنوز در انبار كشتي است در داخل كانتينر قرار ميدهد ،به

استفاده از آن به كاالي خاصي همچون زغال سنگ يا سنگ آهن
محدود شود .هماكنون ،مذاكراتي جهت استفاده از اين سيستم در

1

Green Port
Ray Lee
3
Portside Solutions
4
Greenport
5
)Intermodal Solutions Group (ISG
6
RAM Spreaders
7
Automated Lid Lifting System
2

8

Revolver System
Misting System
10
اجالسي جهاني براي بنادر ،ترمينال ها ،خطوط كشتي TOC Europe
راني ،فرستندگان كاال و غيره
9
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آمريکاي جنوبي براي محصوالت فله كشاورزي (همچون غالت)

شركتهاي حمل و نقل دريايي با عنوان »معرفي سياستهاي

در حال انجام است».

انتشار گازهاي گلخانهاي در حمل و نقل دريايي» ،منعکس شده

در حال حاضر ،شركت پورت سايد سالوشن در حال

است .اين سند نشان ميدهد كه در حال حاضر ميزان انتشار

انجام مطالعات امکانسنجي براي بندر فرمانتل 0در استراليا است.

گاز کربن در صنعت حمل و نقل دریایي بيش از 4/4

ازآنجاييكه پس از تغيير حاكميت بندر در موزامبيك ، 0آگاهي

درصد از کل انتشار گاز کربن جهان را شامل ميشود؛

زيست محيطي در اين كشور رو به افزايش است ،فعاليتهاي

اما در صورت عدم کنترل انتشار کربن در این صنعت،

مربوط به كاهش انتشار ريز ذرات در موزامبيك نيز در حال انجام

این رقم تا سال  40 0به  4 0درصد افزایش خواهد

ميباشد .از زمان تاسيس شركت پورت سايد در سال  ،0227اين

یافت.

شركت با اكسارو 3در جمهوري دموكراتيك كنگو ،بندر پورتو
آنگاموس 1و تي.پي.آر 5در كشور شيلي و ترانسنت ،6آيرون كالد 7و
موپاتو 8در موزامبيك همکاري كرده است.
افزايش انتشار گاز دي اكسيد كربن در صنعت حمل و نقل
دريايي

امکان افزايش قابل توجه انتشار گازهاي گلخانهاي در
بخش حمل و نقل دريايي وجود دارد.

در اين سند ،جديدترين دستاوردها در سياستگذاري

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

انتشار گازهاي گلخانهاي در صنعت حمل و نقل دريايي و نقش

از ورلد مريتايم نيوز ،1انجمن جهاني شركتهاي دريايي 02خاطر

اين بخش در كاهش انتشار گاز كربن نيز ارايه شده است .كريس

نشان ساخت در صورت عدم كنترل ميزان انتشار گاز كربن در

ولش -00دبير كل انجمن جهاني شركتهاي حمل و نقل دريايي-

حمل و نقل دريايي بينالمللي ،امکان دارد ميزان انتشار اين گاز در

در نشست كار گروه حمل و نقل پاک 03كه در روتردام برگزار شد،

حدود  052درصد افزايش يابد.
ارزيابيهايي كه سازمان بينالمللي دريانوردي (آيمو)

با اشاره به اقدامات آيمو در زمينه تبيين روش هاي كاهش انتشار

00

گازهاي گلخانه اي در صنعت كشتيراني و بررسي جزئيات فني
مقررات ام.آر.وي 01توسط اتحاديه اروپا ،بر لزوم توجه به نقطه

در اين زمينه انجام داده ،در نسخه چهارم سند انجمن جهاني

نظرات شركتهاي حمل و نقل دريايي تاكيد نمود.
ولش گفت» :شركتهاي حمل و نقل دريايي براي

1

Fremantle Port
Mozambique
3
Exxaro
4
Puerto Angamos
5
TPR
6
Transnet
7
Ironclad
8
Maputo
9
World Maritime News
10
)Global Shipper's forum(GSF
11
)International Maritime Organization (IMO
2

گزارشدهي در خصوص ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي در
زنجيره تامين به شدت تحت فشار هستند .البته ،شركتهاي حمل
و نقل دريايي و متصديان حمل و نقل كاال از طريق طرحهاي
12

Chris Welsh
Clean Cargo Working Group
14
مقررات نظارت ،گزارشدهي و تاييد MRV Regulations:
13
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داوطلبانهاي همچون طرحهاي ايجاد شده توسط كار گروه حمل و

را تصويب كرد .هدف از تصویب آیيننامه آي.جي.اف به

نقل پاک ،0پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه داشتهاند .انجمن

حداقل رساندن ریسکهاي زیستمحيطي است.

جهاني شركتهاي حمل و نقل دريايي معتقد است كه سازمان
بينالمللي دريانوردي و اتحاديه اروپا بايد از روشهايي كه اين
گروهها براي نظارت ،گزارشدهي و تاييد ميزان انتشار گازهاي
گلخانهاي ابداع مينمايند ،بهعنوان نقطه آغازي براي طرحهاي
نظارتي خود استفاده كنند».
وي افزود» :سازمان بينالمللي دريانوردي در زمينه ارايه
راهكار براي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي در صنعت كشتيراني
پيشرفتهاي قابلتوجهي نموده است .عالوه بر اين ،انجمن جهاني
شركتهاي حمل و نقل دريايي از سال گذشته براي افزايش نفوذ
خود در سازمان بينالمللي دريانوردي اقداماتي انجام داده است ،چرا

از آنجاييكه استفاده از گاز (بهخصوص ال.ان.جي)6

كه شركتهاي حمل و نقل دريايي ميتوانند در اين بحث موثر

بهعنوان سوخت بهدليل محتواي سولفور اندک و قوانين خاص

واقع شوند و به ايجاد يك رويکرد مقرون به صرفه براي كاهش

مربوط به انتشار گازهاي گلخانهاي رو به افزايش است ،تصويب

گازهاي گلخانهاي كمك كنند».

اين آييننامه در دستور كار آيمو قرار گرفت .آیمو معتقد است

الزم به ذكر است كه انجمن شركتهاي حمل و نقل

که گاز و سایر سوختهاي احتراق پایين چالشهاي

دريايي در سه اجالس گذشته كميته حفاظت از محيط زيست

ایمني خاص خود را دارند و باید به درستي مدیریت

دريايي 0شركت داشته است.

شوند.
آييننامه آي.جي.اف كه هم اكنون به موجب

تصويب آييننامهاي جديد توسط آيمو

كنوانسيون سوالس 7الزماالجرا شده است ،شامل مفادي در زمينه

آييننامه بينالمللي ايمني براي كشتيهايي كه از گاز يا

تدارک ،نصب ،راهاندازي ،كنترل و نظارت بر ماشينآالت ،تجهيزات

ساير سوختهاي احتراق پايين استفاده ميكنند ،تصويب شد.

و سيستمهايي است كه از سوخت احتراق پايين (بهخصوص

به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

ال.ان.جي) استفاده ميكنند.

از مريتايم اكسکيوتيو ،3سازمان بينالمللي دريانوردي (آيمو)،1

اين آييننامه همه حوزههايي كه براي استفاده از

آييننامه بينالمللي ايمني براي كشتيهايي كه از گاز يا ساير
سوختهاي احتراق پايين استفاده ميكنند (آييننامه آي.جي.اف)

سوختهاي احتراق پايين بايد مورد توجه ويژه قرار بگيرند را با

5

رويکردي هدفمحور مورد توجه قرار داده است و اهداف و الزامات
عملکردي ويژه هر بخش را تبيين نموده است .اين اهداف و
الزامات عملکردي پايه و مبناي طراحي ،ساخت و بهرهبرداري از
كشتيهايي است كه از اين نوع سوختها استفاده ميكنند.

1

Clean Cargo Working Group
Marine Environment Protection Committee
3
Maritime Executive
4
)International Maritime Organization (IMO
5
International Code of Safety for Ships using Gases
)or other Low-flashpoint Fuels (IGF Code
2

6

)Liquefied Natural Gas (LNG
آييننامه نجات جان افراد در Safety of Life at Sea (SOLAS):
دريا
7
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كميته ايمني دريانوردي آيمو (ام.اس.سي) ،0اصالحات

كارگري رخ داد ،اليحه جديدي را تحت عنوان »قانون عملکرد
بندري »1تصويب كرد.

مربوط به كنوانسيون بينالمللي استانداردهاي آموزش ،صدور
گواهينامه و نگهباني دريانوردان (اس.تي.سي.دبليو) 0را نيز تصويب

در چند ماه گذشته بيش از  05بندر در ساحل غربي

كرد و تصريح نمود كه آييننامه اس.تي.سي.دبليو بايد شامل

اياالت متحده تعطيل شدند .اين اتفاق در اوايل سال  0205و به
5

دنبال اختالف ميان اتحاديه بينالمللي كارگري النگ شور و

حداقل الزامات اجباري مربوط به آموزش و تاييد صالحيت

6

كاپيتانها ،افسرها ،رتبهدارها و ساير كاركنان كشتي باشد كه تابع

انجمن دريايي اقيانوس آرام رخ داد .تعطيلي اين بنادر موجب 0

آييننامه آي.جي.اف هستند .اين اصالحات نيز از تاريخ يکم ژانويه

ميليارد دالر ضرر و زيان در ظرف يك روز شد و مشکل تراكم را

 0207همزمان با اصالحات سوالس در رابطه با آييننامه

نيز تشديد كرد.
7

سناتور جان تونه  -رييس كميته مجلس سناي اياالت

آي.جي.اف ،الزمالجرا خواهند شد.

متحده -گفت» :فعاليت هاي تجاري در ايالت داكوتاي جنوبي و
سراسر اياالت متحده آمريکا به عمليات قابل اعتماد در بنادر ما
بستگي دارد ،چرا كه عملکرد بهينه از الزامات حياتي صادرات و
واردات است».
الزم به ذكر است ،اين اليحه در صورت وقوع هرگونه
اعتصاب كاري يا هر اتفاقي كه به هر نحوي عملکرد موثر و
كارآمد در حوزه تجارت دريايي را تهديد نمايد ،حق آگاهي عمومي
و حق اقدام دولتي را محفوظ ميدارد.
پس از اينكه اتحاديه بينالمللي كارگري النگ شور و

تصويب "اليحه عملكرد بندر" در مجلس سناي اياالت

انجمن دريايي اقيانوس آرام در خصوص تمديد يك قرارداد پنج

متحده آمريكا

ساله به توافق رسيدند ،اعتصابها به پايان رسيد و وضعيت عمليات

مجلس سناي آمريکا ،اليحه عملکرد بندر را تصويب

به حالت نرمال بازگشت.

كرد.

ولي هم اكنون جريانهاي اعتصابي بار ديگر از سر
به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل

گرفته شده و ميتواند به موج تازهاي از تنشهاي كاري و كارگري

از خبرگزاري جي .او .سي ،3كميته مجلس سناي اياالت متحده با

در بعضي از بنادر اياالت متحده آمريکا تبديل شود .در حال حاضر،

هدف افزايش شفافيت در بنادر اين كشور و انجام اقدامي موثر در

نگرانيهاي بسياري در خصوص سر و سامان دادن به كانتينرهاي

خصوص تعطيلي بنادر ساحل غربي خود كه در نتيجه اختالفات

انباشت شده وجود دارد و پيشبيني ميشود كه رفع و رجوع اين
وضعيت حتي تا سه ماه به طول بيانجامد.

1

)Maritime Safety Committee (MSC
International Convention on Standards of Training,
Certification and Watch-keeping for Seafarers
)(STCW
3
JOC

4

2

Port Performance
5
)International Longshore Workers Union (ILWU
6
)Pacific Maritime Association (PMA
7
John Thune
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خواهد بود و از منافع قربانيان حوادث حمایت خواهد

تاسيس صندوق جبران خسارت نشت نفت در چين

کرد».
چين اين صندوق را به منظور پرداخت خسارت به
قربانيان نشت نفت و تامين بودجه مورد نياز براي احياي زيست
محيطي مناطق آسيبديده راهاندازي كرده است.
بر طبق اطالعات گزارش شده توسط اينترنشنال بيزنس
نيوز ،5در  12سال گذشته در مجموع سه هزار و  022حادثه در
آبهاي اطراف چين رخ داده است كه به  10136تن نشت نفت
منجر شدهاند .عالوه بر اين 10 ،حادثه نيز وجود داشته كه هر كدام
به بيش از  522هزار تن نشت نفت منتهي شدهاند.

يك نهاد نظارتي براي رسيدگي به پروندههاي پرداخت
خسارت نشت نفت كشتيها ،تاسيس شد.
به گزارش مركز بررسيها و مطالعات راهبردي و به نقل
از پست آنالين مديا ،0چين يك نهاد نظارتي ايجاد كرده است تا بر
پروندههاي پرداخت خسارت نشت نفت كشتيها نظارت كند.
اين كميسيون از هفت اداره دولتي تشکيل شده است و
يك صندوق جبران خسارت قانوني را مديريت خواهد كرد .اين
صندوق بيش از  50ميليون دالر بودجه دارد و مسووليت رسيدگي
به پروندههاي ادعاي خسارت را عهده دار است .بودجه اين صندوق
از سال  0200از محل شركتهاي باربري و نمايندگان آنها
جمعآوري شده است.
هي جيان زانگ - 0معاون وزير حمل و نقل چين – در
مراسم تحليفي كه در  08ژوئن برگزار شد ،در مصاحبه با
خبرگزاري وانت چاينا تايمز ،3خاطرنشان ساخت« :تاسيس
صندوق جبران خسارت نشت نفت 4نقطه عطفي جدید
براي مكانيسم جبران خسارت آلودگي نفتي کشتيها

1

Post Online Media
He Jianzong
3
Want China Times
4
Oil Spill Damage Fund
2

International Business News
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«بـــخـــش تــحـلـيــلـــي»
تحليلهاي منتخب درخصوص خبر تحليلي« :نرم افزارهاي ديجيتال و كارايي بنادر در آينده» مندرج در شماره پنجم
ماهنامه الكترونيكي مسير

پرسش« :ضمن تحليل روند استفاده از فناوري هاي تبادل الكترونيک داده در بنادر (با ذکر مستندات مربوطه)،
توصيف خود را از بندري که حداکثر بهره گيري را از فناوري هاي  ITميتواند داشته باشد ،بيان کنيد».
ايجاد يك مجمع الکترونيکي كه بتواند تعامل ميان

تحليلهاي منتخب

ماني مقدم و رسول قنبري ممان

ذينفعان و فعاالن بندر را تسريع و تسهيل نموده و شبکههاي

9

درهم تنيده ارتباطات را به يك شبکه ساخت يافته منسجم
تبديل نمايد ،يکي از راه حلهاي كليدي رفع اين مشکل است

مقدمه

كه در حال حاضر بسياري از بنادر بزرگ جهان به سمت راه
در تجارت جهاني اطالعات ،كاال و جريان مالي در

اندازي اين مجمع الکترونيکي يا همان سيستم جامعه بندري

مجاري مشخصي در حال گردش هستند .مديريت تجارت هزاره

گرايش يافتهاند .در نتيجه بنادر كشور ما نيز ميبايست به سمت

سوم در گرو تسهيل اين مجاري بوده و نيازمند كنترل و

ايجاد سيستم جامعه بندري كه ارتباط دهنده و واسط

ساماندهي آنهاست .بنادر تجاري در دنيا با فلسفه بکارگيري

سيستمهاي مختلف جامعه بندري در قالبي يکپارچه است،

سيستمهاي اطالعاتي و مکانيزه سازي امور دريايي ،بندري،

حركت نمايند.

گمركي و مالي ،سيستمهاي بسياري را طراحي ،تهيه و پياده

رویكرد فناوري اطالعات در بنادر

سازي نمودهاند .ليکن به دليل پيوستگي جريان كاال ،اطالعات
و همچنين جريان مالي ،لزوم يکپارچگي سيستمهاي بندري به

در چند دهه گذشته بنا به داليلي نا كارآمدي خاصي

دغدغه بنادر تبديل شده و بنادر برتر دنيا ،گاه با ايجاد سيستم-

بر صنعت حمل و نقلي مستولي گرديد .از سال  0172ميالدي

هاي جامع و گاه با ايجاد سيستمهاي استاندارد واسط در ايجاد

همراه با وقوع بحرانهاي متوالي انرژي در سطح جهاني،

همبستگي ميان ذينفعان جامعه بندري ،گام برداشتهاند .توسعه

شركتها توجه ويژهاي را به هزنيهها و به خصوص هزينه حمل

تجارت الکترونيکي و فوايد سيستمهاي كسب و كار

و نقل كاالهاي خود معطوف داشتند .افزايش نرخ بهره نيز باعث

الکترونيکي ،راه گريزي براي سازمانهاي جامعه بندري

گرديد تا آنها دقت بيشتري نسبت به سرمايه و عدم نگهداري

نگذاشته كه براي كارهاي اجرايي و مديريتي خود سيستمهاي

كاالهاي غير ضروري در انبارهاي خود معطوف دارند .در اثناي

اطالعاتي را تهيه نمايند و به دليل اهميت تسهيل جريان

اين ركود ،بنگاههاي اقتصادي قادر به افزايش توليد و فروش

اطالعات ،ارتباط و يکپارچگي سيستمي تنها گزينه پيشروي

نبودند .بنابراين مجموعه اين عوامل باعث گرديد تا آنها نسبت

ميباشد.

به بهرهوري و كنترل برنامههاي توسعهاي خود توجه ويژهاي
نمايند و اين موضوع نه تنها بر توليد بلکه در ساير حوزهها از
قبيل حمل و نقل و سيستم توزيع نيز اثر گذار بود .در همين اثنا

1

سازمان بنادر و دريانوردي ،اداره كل مهندسي سواحل و بنادر

تحوالتي هم در عرصه ملي و هم بينالمللي در حال رخ دادن
بود بهطوري كه تکنيكهايي مقرونبهصرفه در حال ظهور
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بودند .سازماندهي مجدد شركتها از جمله عواملي بود كه بر

دارد .در اين وضعيت در صورتي كه رقبا اقدام به ارائه خدمات

مديريت صنعت حمل و نقل نيز بيتاثير نبود .اين سازماندهي

بهتري با تعرفههاي پايينتري نمايند ،اين گونه بنادر به تدريج

مجدد ،خود را در اشکال گوناگوني مانند ،ادغام ،اكتساب،

مشتريان خود را از دست ميدهند و به بنادري متروكه تبديل

مالکيت و غيره نمايان ميساخت .به اين ترتيب شركتها و

ميشوند .بنادر ممکن است عالوه بر واردات و صادرات ،به

بنگاههاي اقتصادي بسيار بزرگ و توانمندي بر بخش عظيمي از

ترانشيب نيز بپردازند ،بنادري كه داراي موقعيت مناسب

بازار دست يافتند .اين شركتهاي بزرگ نياز به مديريت حجم

جغرافيايي و زير ساختي هستند به عنوان هاب توزيع كاال

بسياري از اقالم و كاالهاي خود داشتند كه صرفا با بهرهگيري

مطرح شده و با دريافت و دپوي كاال ،آنها را بين ساير بنادر

از سيستمهاي پيشرفته لجستيکي و همچنين بهرهگيري گسترده

كوچکتر تقسيم مينمايند .اين امر امر در راستاي توسعه

از فناوري اطالعات اين مهم عملي بود .با اين تحوالت و

اقتصادي و درآمدزايي كشورها بسيار حائز اهميت هستند .در

افزايش حجم عظيمي از كاالها و تبادل آن بين كشورها كه

مدل ترانشيب ،كاال و كانتينر از كشتيهاي بزرگ تخليه شده و

عمده آن از طريق بنادر تجاري آنها صورت ميگرفت باعث

پس از زمان مشخصي كه در بنادر نگهداري ميشوند بر روي

شد تا بنادر بزرگ جهان با حجم عظيمي از كاال در ابعاد

كشتيهاي كوچكتر بارگيري شده و براي بنادر كم اهميتتر

گوناگون مواجه شدند كه عمال كارايي آنها را به چالش

و كوچكتر ارسال ميشوند .مدل ترانشيب نسبت به مدل اوليه

ميكشاند .بنابراين بنادر به عنوان يکي از حلقههاي زنجيره

از انعطافپذيري باالتري برخوردار است و نيازمند بکارگيري

تامين بين المللي كه در معرض اين حجم وسيع از كاال قرار

تجهيزات و فناوريهاي مدرن و همچنين سرعت باالي تخليه

گرفتند جهت جبران عقب ماندگي و افزايش توان رقابتي خود

و بارگيري و ارائه خدمات به مشتريان متنوع بندري ميباشد.

چارهاي جز همگام شدن با تحوالت جهاني نداشتند .اين روند

البته ناگفته نماند كه ترانشيب نيز مدل اقتصادي پايداري

باعث گرديد تا بسياري از بنادر مطرح جهان به بنادر نسل سوم

نميتواند باشد و ميتواند با سرمايهگذاري بنادر منطقه و نيز

ارتقا يابند.

ارائه خدمات مناسب مورد تهديد جذب قرار گيرد .زيرا اگر
خطوط كشتيراني بزرگ و معتبر تصميم بگيرند كه مسير خود را

بندر الكترونيک

عوض كنند ،كسب وكار ترانشيب در بنادر با خطر جدي مواجه

كميسون اقتصادي و اجتماعي ملل متحده در آسيا و

ميگردد و بنادري كه تنها بر اين پايه بنا نهاده شدهاند ،به

اقيانوسيه (اسکاپ) مدلي براي طبقه بندي بنادر دنيا ارائه نموده

سرعت ورشکسته خواهند شد .برخي از بنادر نيز به فعاليتهاي

كه مبتني بر خدمات بندري ميباشد .بر اساس اين مدل بنادر

لجستيکي پرداخته و به يك مركز لجستيکي فعال تبديل

در ابتدا تنها به عمليات واردات و صادرات اختصاص يافته

ميشوند .اين بنادر با دريافت انبارداري كاال مراكزي را براي

بودند .ليکن با توسعه اقتصادي كشورها و افزايش حمل و نقل

ايجاد ارزش افزوده در جنب ايجاد نموده و برخي از كاالهاي

كاال ،ماهيت بنادر تغيير يافته و عالوه بر فعاليتهاي واردات و

دريافتي را پس از تغيير و تحول يا وارد كشور نموده و يا به

صادرات كاال به امور ديگري از جمله ترانشيب و مراكز

صورت مجدد صادر مينمايند .توسعه اراضي پشتيباني در بنادر با

لجستيکي نيز اشتغال يافتند .در اين حال بندر ب عنوان يك

اين هدف صورت گرفته است تا بتوانند خدمات ارزش

مركز تبادل كاال مطرح بوده و ارزش افزوده بندر محدود

افزودهاي ،انبارداري ،تجميع و توزيع و يا پردازش و بستهبندي

ميباشد .اين مدل بنادر بسيار ابتدايي ميباشد و مدل اقتصادي

انجام دهند .تعداد محدودي از بنادر جهان نيز هر سه حوزه فوق

آن تنها بر پايه دريافت حقوق و عوارض تخليه و بارگيري پايه

الذكر را فعال نموده و توانستهاند همزمان به واردات و صادرات،

گذاري شده است .اين مدل اقتصادي از انعطافپذيري پاييني

ترانشيب و مركز لجستيکي تبديل شوند .بنادري همچون

برخودار است و وابستگي شديدي به وضعيت اقتصادي كشور

هنگكنگ ،سنگاپور و روتردام در زمره اين بنادر هستند.
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اطالعات الکترونيکي به ديگر سيستمهاي بندر نيز انتقال يابد.

مفهوم تجارت الكترونيک در بنادر

از اين رو بحث تجارت الکترونيك ساز وكاري را پيش بيني

در واقع سياست يك بندر الکترونيك استفاده

مينمايد كه دادههاي وارد شده در پايگاه اطالعاتي اين سيستم

حداكثري از فناوري اطالعات به منظور شفاف سازي ،تسريع و

بتواند به راحتي به سيستمهاي اطالعاتي بندر و سازمانهاي

افزايش ضريب ايمني عمليات بندري و دريايي ،كاهش

ذينفع انتقال يابد.

اشتراکگذاري

حداكثري مراجعات فيزيکي مشتريان و به

سيستم هاي فناوري اطالعات و ارتباط در بنادر دنيا

اطالعات كسب و كار و زنجيره لجستيك بوده و بتواند
بهصورت واقعي تجارت الکترونيك در بندر را اجرايي نمايد.

حجم باالي مبادالت تجاري تغييرات عمدهاي را در

اينكه بتوان كليه
تجارت الکترونيك در بنادر عبارت است از 

مديريت عمليات بنادر ايجاد نمودهاست .به شکلي كه امروزه در

خدمات ارائه شده در بندر را به صورت الکترونيکي و از طريق

عمل بدون بهرهگيري از فناوري اطالعات و ارتباطات مديريت

يك درگاه يا پرتال واحد (پنجره واحد) به مراجعه كنندگان بندر

اين حجم عظيم از مبادالت و فعاليت ها غير ممکن ميباشد .در

ارائه داد .اما بسياري از خدمات در بندر بدون همکاري

ادامه برخي از اين سيستمها معرفي ميشوند.

سازمانهاي مرتبط در حوزه حمل و نقل دريايي امکانپذير



نميباشد .بحث تجارت الکترونيکي در بندر يك زنجيره گسترده
از سازمانها مانند گمرک ،اپراتورهاي بندي ،بانكهاي داخلي و
خارجي ،اپراتورهاي ترمينالها ،شركتهاي صادرات و واردات،
وزارت بازرگاني ،وزارت كشاورزي ،وزارت صنايع و نهادهاي
ديگر را در بر ميگيرد و حوزه تجارت الکترونيکي پوشش



دهنده تعاملهاي صورت گرفته ميان اين نهادها و مراجعه
كنندگان به بندر ميباشد .بدين صورت مشخص ميگردد كه
مفهوم تجارت الکترونيکي در بنادر پوشش دهنده كليه
فرآيندهايي است كه هم در حوزه اداري و هم در حوزه عملياتي



در يك بندر اتفاق ميافتد .از مسائل مهم در حوزه تجارت
الکترونيکي ،تماميت ارائه خدمات ميباشد .پرتال واحد (پنجره
واحد) در بندر در حقيقت تنها نقطه اتصال مراجعه كنندگان و
بندر ميباشد بنابراين خدمات بندري بايد به گونهاي در اين
پرتال ارائه شوند كه فرد يا سازمان مد نظر را از مراجعه



حضوري بي نياز سازد .از مسائل ديکر در تجارت الکترونيك
بحث دسترسي است .پنجره واحد بندر بايد در كليه ساعات
شبانه روز و روزهاي هفته به ارائه خدمت بپردازد .بنابراين بايد

سيستم  : GCOMS0سيستم مديريت كاالهاي فله و
متفرقه ( غير كانتينري) .از جمله كاركردهاي اين سيستم
ميتوان به مواردي همچون :ثبت اعالم ورود و خروج يا
جابهجايي شناور ،ثبت مانيفستها ،قبض انبار ،صدرو
بيجك ،صورت حساب و صورت حساب متمم و  ...اشاره
نمود.
سيستم رديابي كانتينر :اين سيستم كه در واقع يکي از
مهمترين سيستمهاي ترمينال كانتينري در بنادر
محسوب ميگردد وظيفه رديابي و تعيين محل كانتينرها
را در محوطهها مديريت مي نمايد.
0
ايجاد سامانه دريايي و بندري يکپارچه  :با توجه به نياز
ارتباطي بين اعضا جامعه دريايي و بندري كشور از قبيل
بنادر ،گمركات ،خطوط كشتيراني ،ترمينال داران و ...
وجود يك سامانه يکپارچه كه بر اساس آن اعضا قادر به
برقراري ارتباط و تبادل اطالعات با يکديگر باشند
ضروري مي باشد.
پروژه  : LRIT3رديابي و شناسايي كشتيها با ضريب
نفوذ باال .كميته ايمني دريانوردي ( )MSC1وابسته به
سارمان بين المللي دريانوردي ( )IMO5در هشتاد و
يکمين نشست خود در مي  0226آيين نامه جديدي را

از تجهيزات پشتيباني و سخت افزاري قوي و كارآمد برخوردار
باشد تا از هر گونه توقف جلوگيري نموده و در هر ساعتي جهت

1

General Cargo Operation Management System
2
Port Community
3
Long Range Identification and Tracking
4
Maritime Safety Committee
5
International Maritime Organization

ارائه خدمت به مشتري ،حاضر و آماده باشد .تجارت الکترونيك
در بندر باعث ميشود كه كليه اسناد رد و بدل شده به صورت
26

«ماهنامه الكترونيكي مسير»
سال دوم ،شماره  ،6تير 9314

جهت به كارگيري  LRITتوسط كشورهاي عضو به
تصويب رساند.

شکل -0عملکرد سيستم PPU


شکل -0معماري سيستم LRIT


سيستم  : PPU0كه در واقع ميتوان آن را يك
كامپويتر قابل حمل توصيف نمود .فرد راهنما آن را باخود
به عرشه كشتي برده و از آن به عنوان يك ابزار كمکي
در تصميمگيري جهت ورود كشتي به بندرگاه و خروج
آن استفاده مينمايد .اين سيستم با بهرهگيري از ابزار
موقعيت يابي همچون  GPSو  DGPS0به صورت
باالدرنگ موقعيت مکاني خود را شناسايي نموده و عالوه
براين ميتواند با بهرهگيري از يك سيستم خودكار
شناسايي ( )AIS3موقعيت ساير شناورها را تعيين نموده
و در قالب نمودارها و جداولي اطالعات مورد نياز را ارائه
نمايد .از اين وسيله استفاده گيري نيز مي شود كه
ميتوان به مواردي همچون جريان آب ،ميزان يخي كه
سطح دريا را پوشش داده و تعيين عمق آب اشاره نمود.

1

Portable Pilot Units
2 Differential Global Positioning System
3
Automatic Identification System (radio
)navigation
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نمونهاي از اين بنادر موفق در اين زمينه بندر هنگ
كنگ ميباشد .توسعه تجارت الکترونيك در اين
بندر از سالهاي پيش مطرح بود و يکي از اولين
بنادري در دنيا بود كه خدمات الکترونيکي به
مشتريان خود ارائه نمود .اما اين مسئله در سالهاي
اخير جديتر شد و به همين علت پروژهاي با نام
توسعه حمل و نقل ديجيتالي جهت توسعه تجارت
الکترونيك در اين بندر شروع شد .پروژه توسعه
حمل و نقل و تجارت ديجيتالي ،بستري است كه
بين شركتها و صاحبان منافع در بندر و جوامع
اطالعاتي ديگر ،ارتباط مناسبي را برقرار مينمايد.
اين پروژه زمينه ارتقاي فرصتهاي جديد كسب و
كار را در سازمان فراهم مينمايد و وجود چنين
زيرساختي ميتواند تامين كنندگان جديدي را جذب
بندر نموده ،خدماتي با ارزش افزوده باال فراهم نمايد
و بدين وسيله اقتصاد و اشتغال را در بندر گسترش
دهد .اين پروژه ،نه جامعه را تحت پوشش قرار
ميدهد )0 .خريداران و واردكنندگان )0 ،فروشندگان
و صادركنندگان )3 ،شركتهاي پخش كاال )1 ،
شركتهاي حمل و نقل دريايي ،هوايي ،زميني،
ريلي و رودخانهاي )5 ،اپراتورهاي ترمينال )6 ،دولت
و آزانس هاي مرتبط )7 ،بانکها و موسسات مالي،
 )8شركتهاي بيمه و  )1شركتهاي بازرسي .در
طي اين پروژه ،محاسبات مهمي صورت پذيرفت و
زمان اجراي پروژه به همراه ميزان سرمايهگذاري
الزم مورد مطالعه قرارگرفت .هدف از اين كار نيز
ايجاد يك افق واضح و روشن از پروژه و ايجاد يك
مقطع زماني براي پروژه ميباشد .اين پروژه در طي
 07سال ،مبلغ  00/8ميليارد دالر به عنوان سود،
عايد اين كشور خواهد كرد .پيادهسازي اين پروژه در
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پيامهاي الکترونيکي دريافتي و ارسال شده مربوط به اعضاي

حدود 05 ،ماه زمان برد و در حدود  3ميليارد دالر
هزينه در بر داشت.

جامعه بندري تشکيل ميشود .اين سيستم مسئول تامين،
كنترل ،توزيع و تبديل دادهها ميباشد.

پيش نيازهاي تجارت الكترونيک در بنادر

از جمله سيستم هاي جامعه بندري بنادر مهم جهان

براي اجراي صحيح سيستم تجارت الکترونيکي در بندر

ميتوان به سه سيستم زير اشاره نمود.

الزم است تا بسترهاي مناسب در اين زمينه ارائه گردد .اين



بسترها پيش نيازهاي اجراي صحيح اين سيستم در بندر بوده و
در عمل بدون توجه به اين بسترها ،پروزه تجارت الکترونيکي



دست يابد .اين پيش نيازها در حوزههاي سخت افزاري و نرم



در بندر نميتواند در مدت زمان مورد نظر به موفقيت چنداني
افزاري مطرح ميگردند .در حوزه سخت افزار ،بايد زير ساخت
هاي شبکه و تجهيزات الزم گردآوري شود و در حوزه نرم افزار

بندر

هامبورگ

سيستم جامعه بندري
()DAKOSY, Hamburg
سيستم جامعه بندري بندر روتردام ( Port
)infolink, Rotterdam
سيستم جامعه بندري بندر آنتورپ (Seagha,
)Antwerp

برخي از كاركردهاي اين سيستمها به شرح زير مي باشد.

نيز برنامهاي كاربردي مورد نياز و آموزشهاي الزم در اين




زمينه بايستي فراهم گردد .به طور كلي ميتوان پيشنيازها را در
سه دسته حوزه پروژهها ،آموزش و فرهنگ سازي و تحقيقات
طبقه بندي نمود.






پيگيري و رديابي كشتيها )(T&T
ارسال گزارشات و دستورالعملها به شركتها
خصوصي و دولتي
برنامه ريزي مربوط به حمل و نقل ريلي ،دريايي و
جادهاي
ورود و خروج كاال ،كانتينر ،كشتيهاي ورودي و
خروجي
پرداختهاي مالي
سفارشات حمل و نقل و ترخيص كاال

فرآیند بررسي و بازرسي گمرکات براي کانتينرها
سيستم جامعه بندري يك هاب مشترک و يك بستر
ارتباطي نرم افزاري ميان ذينفعان جامعه بندري به شمار ميرود
كه به كمك قابليتهاي خود ،پيامهاي مرتبط و مشترک را

شکل -3مزاياي پروژه توسعه حمل و نقل ديجيتالي بندر هنگ

ميان ذينفعان مبادله ميكند .از اين رو سيستم جامعه بندري

كنگ از ديدگاه ذيفنعان

بخش عمدهاي از اهداف توسعه تجارت الکترونيك در بنادر
محقق ميسازد و ميتوان از آن به عنوان زير ساخت نرم

سيستم جامعه بندري

افزاري توسعه تجارت الکترونيك در بنادر ياد كرد .سيستم

سيستم جامعه بندري در واقع به عنوان يك مرجع

جامعه بندري يك پايگاه الکترونيکي است كه سيستمهاي

تحويل اطالعات (دريافت و ارسال) به اپراتورهاي زنجيره تامين

مختلفي را كه توسط اعضاي جامعه بندري اجرا ميشوند ،به

در بندر بوده و با هدف مديريت و ايجاد تمركز در جريان داده-

يکديگر متصل ميكند.

هاي ايجاد شده در جوامع بندري و انتقال ساده و هوشمند
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مدلهاي سه گانه تبادل اطالعات در سيستمهاي

نتيجه گيري

جامعه بندري






آنچه در دهههاي اخير در بنادر جهان رخ داده است،
بهرهگيري گسترده از تکنولوژي هاي نوين و به خصوص

مدل اطالعاتي دوسويه ( : )BIMدر اين مدل
اطالعات رد و بدل شده بين عوامل مختلف بصورت
دوجانبه و دوطرفه مي باشد.
مدل اطالعاتي متمركز ( : )CIMدر اين مدل
دادهها در يك تهيه كننده خدمات اطالعات مركزي
ذخيره ميشوند .اطالعات ميتوانند توسط شركاي
تجاري كه دسترسي مجاز را دارند ،از اين تاميين
كننده خدمات اطالعاتي بازيابي شوند.
مدل اطالعاتي غير متمركز ( : )DIMدر اين مدل
اطالعات و دادهها در هر بخش بصورت مجزا ذخيره
و كنترل ميشوند و با كمك خدمات كارگزار ميتوان
اين اطالعات را از منابع اصلي بازيابي نمود.

كه چنين حركتي  ،يك شبه اتفاق نميافتد و نيازمند ساعتها

سيستم جامعه بندري تركيبي از عملکردهاي

برنامهريزي و كار است و شايد سالها به طول بيانجامد به اين

فناوري اطالعات و در نتيجه پردازش اطالعات و ارتباطات و فرا
رسيدن اقتصاد جهاني است كه دست به دست هم داده تا به
طور اساسي مبناي موفقيت رقابتي را تغيير دهد .عوامل قديمي
تا حد وسيعي به موانع تبديل شدهاند و عوامل موفقيت جديد،
بسيار متفاوت از عوامل قدمي به نظر ميآيند .همان گونه كه
مشاهده گرديد بنادر معتبري همچون بندر هنگ كنگ با يك
برنامه ريزي دقيق و با درک صحيح نياز مشتريان خود ،اقدامات
اساسي را در جهت رفع موانع انجام رسانده و توانسته است خود
را به عنوان بندر اصلي و فرا منطقهاي مطرح نمايد .واضح است

منظور ،يك برنامهريزي سازمان يافته و منسجم بين همه

اقتصادي و تجاري در جامعه بندر است و منطق كسب و كار

بخشهاي در گير در صنعت حمل و نقل دريايي و تجارت ،الزم

اعضاي را در خود جاي داده است .رسالت سيستم جامعه

وضروري است .به عالوه هر كشور ،به دليل شرايط جغرافيايي،

بندري ،يکپارچه سازي كاركردهاي بندر ميباشد كه به اعضاي

تاريخي و فرهنگي ،گروه بندهاي تجاري ،نظام حکومتي ،زير

اين جامعه ،امکان دسترسي به اطالعات بين سازماني را اعطا

ساخت ها و عوامل متعدد ديگر به روش متفاوت و تکامل يافته

كرده و باعث باالبردن بازه و اثر بخشي كاركردهها در جامعه

فنآوريهاي نوين كه
عمل ميكند .بنابراين در به كارگيري 

بندري ميشود .اجراي صحيح اين رسالت به يکپارچه سازي

جنبههاي مختلف آن در
فرآيند بسيار پيچيده و مهم است ،بايد 

اطالعات مبادله شده در اين جامعه وابسته ميباشد .يکپارچه

نظر گرفته شود.

سازي اين سيستم از دو نوع ائتالف به وجود مي آيد-0 :
ائتالف دروني به معني يکپارچگي بين سيستمهاي داخلي بندر،

منابع و ماخذ

 -0ائتالف خارجي به معني يکپارچه سازي بين سيستمهاي
خارجي با سيستمهاي داخلي بندر .سيستم جامعه بندري يك



راهکار جهاني و شناخته شده است كه توانسته پاسخگوي
نيازهاي مطرح شده از سوي بنادر باشد و بستري امن و سريع


براي ارتباط ميان ذينفعان جامعه بندري و مشتريان بنادر را
ايجاد كند .از جمله نکات مهمي كه در مورد اين راهکار ميتوان
عنوان كرد ،كاهش هزينههاي عمليات و لجستيك براي بنادر



ميباشد.
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جنامي،ق".سيستم جامع بندري (الگويي براي تبديل جامعه
بندري استان خوزستان به سيستم جامعه بندري مبتني بر
ساختارهاي الکترونيکي)"6 ،0312 ،صفحه.
شيراوژن،م و همکاران " .مطالعه موردي تجارت
الکترونيك در بندر هنگ كنگ" ،چهارمين همايش ملي
تجارت الکترونيك ،تهران 3 ،و  1آذرماه  00 ،0386صفحه.
كرماني نژاد،م و همکاران " .پرداختهاي الکترونيکي در
بنادر تجاري" 00 ،صفحه.
"نقش فناوري اطالعات در بنادر" ،مرداد 12 ،0310
صفحه.
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اطمينان نمودن خدمات بندري و ارتقاي بهرهوري ،پيشبيني
زمان عمليات بندري در زنجيره حمل و نقل و لجستيك جهاني
را امکانپذير ساخته و برنامهريزي براي ذينفعان زنجيره تأمين
كاال را تسهيل و سيستم تحويل به موقع كاال 5به مشتري را
تضمين نموده است.
روند توسعه و تکامل بنادر با استفاده از فناوريهاي
نوين در صنعت دريايي و بندري عجين شده و در بنادر نسل
سوم و چهارم ،بر خالف نسل قبلي ،تنها به تخليه و بارگيري
مؤثر و بهينه كاال توجه نشده بلکه بهدليل نياز بازار حمل و نقل،
تمركز زيادي بر تبادل اطالعات و داده در بخشهاي مختلف
صورت گرفته و بنادر مجبورند تا با بهرهگيري از مزيت فناوري
اطالعات ،ظرفيت عملياتي خود را افزايش دهند .سيستمهاي
تبادل الکترونيکي اطالعات با ايجاد زمينه براي ارتباط شفاف و
مؤثر با ذينفعان و استفاده كنندگان بندر 6جايگاه رقابتي بنادر و
بازار محصوالت رقابتي را در دنيا ارتقاء ميبخشند .بهرهگيري از
اين مزيت باعث خواهد شد بنادر:
 مستندات كاغذي را از فعاليتهاي روزانه خود حذف
كنند
 از فنآوري استاندارد و يکسان ارتباطي و اطالعاتي
استفاده نمايند.
 در عمليات روزانه خود طيف وسيعي از فناوريهاي
يکپارچه را بکار گيرند.
 از فناوري ارتباطي وايرلس در سطح گستردهتري
استفاده كنند.
 زمان و هزينه كمتري براي تشريفات مربوط به كشتي
و كاال داشته باشند ،از جمله ترخيص كاال و كشتي
 جامعه بندري بهتر و يکپارچهتري از طريق تبادل
الکترونيکي داده داشته باشند و ببا استفاده از اطالعات
آنالين تصميم بهتري در مورد عمليات بندر بگيرند
 از طريق مديريت كنترل درب ورودي و خروجي
ازدحام 7كمتري داشته باشند
 خطاي انساني كمتري در فرآيندها را شاهد باشند
 بهره وري و سودآوري بيشتري از طريق استفاده
حداكثري از اسکله ها و محوطه ها بدست آورند

همگام با تکامل بنادر از نسل اول به دوم و سوم و
چهارم ،روند استفاده از نرمافزارهاي تبادل اطالعات در بنادر نيز
متحول شده و به باالترين ميزان خود بهخصوص در بنادر نسل
سوم و چهارم رسيده است .مسلما با تجمع صنايع در اطراف
بنادر و ايفاي نقش بنادر بهعنوان حلقه مهم در زنجيره تأمين
كاال و حمل و نقل ،تکنولوژي تبادل اطالعات 0نقش مهمي در
برقراري ارتباط بين اعضاي زنجيره تأمين و ذينفعان بندر ايفا
ميکند و لزوم بهرهگيري از فناوري تبادل الکترونيك داده 3براي
ارتباط كل فرآيند ورود و خروج كشتي به عمليات اسکله و
جابهجايي آن به انبار و انجام فرآيند اسنادي و گمركي و در
نهايت ترخيص كاال و خروج آن از بندر غيرقابل اجتناب
ميباشد.
در بنادر نسل سوم كه بهعنوان سکوهاي لجستيك از
آنان ياد ميشود ،استفاده از سيستمهاي يکپارچه براي جمعآوري
اطالعات و فرآوري و تسهيل عمليات بين وجوه مختلف حمل و
نقل ضروري ميباشد و در بنادر نسل چهارم كه به بنادر
شبکهاي نيز اشتهار دارند باالترين سطح سيستمهاي ارتباطي
مورد استفاده قرار ميگيرد تا به شبکه حمل و نقل چندوجهي و
زنجيرههاي جهاني تأمين كاال و ساير بنادر و ترمينالهاي خارج
از محدوده خود نيز متصل شده و ضمن بينالمللي نمودن
خدمات قابل ارايه ،تا حد زيادي فعاليتهاي داخلي خود را بهطور
1
خودكار اجرا نمايند و در كنار آن براي اعضاي جامعه بندري
خدمات آنالين فراهم نمايند.
در دهه اخير ،بنادر بهدنبال افزايش مزيتهاي رقابتي
بودهاند تا سهم بازار خود را افزايش دهند و در اين راستا
شاخصهاي مختلف را در جهت كاهش زمان و هزينه تبادل
كاال و كاهش مراحل اسنادي در ترمينال هاي خود مالک عمل
قرار داده تا با برنامه ريزي دقيق به برتري در مقابل رقباي خود
دست يابند .يکي از اين ابزار رقابتي استفاده از فناوري تبادل
الکترونيك داده در عمليات دريايي و عمليات بندري مي باشد.
به عبارت ديگر كامپيوتري كردن فرآيند جريان كاال و كشتي در
بندر و استفاده از تبادل الکترونيکي داده ها عالوه بر قابل
1

كارشناس ارشد حمل و نقل و اقتصاد دريايي
)Information Communication Technology(ICT
3
)Electronic Data Interchange(EDI
4
Port Community

5

2

Just in Time delivery system
Port Stakeholders and Users
7
Port Congestion
6

31

«ماهنامه الكترونيكي مسير»
سال دوم ،شماره  ،6تير 9314

 رضايت مشتري از طريق بهره گيري از يك مکان
واحد براي دريافت خدمات (پنجره واحد ،)0و استفاده از
خدمات الکترونيکي از طريق استفاده از شبکه و
سرويس پيام كوتاه 0را افزايش دهند.
از اواسط دهه هشتاد ميالدي به بعد ،با توجه به
معرفي سيستمهاي تبادل الکترونيك داده ،بنادر تکنولوژيهاي
ارتباطي و تبادل اطالعات جديد زيادي در فعاليتهاي خود به
خدمت گرفتهاند .بهعنوان مثال اينترنت يك تکنولوژي ارتباطي
است كه باعث ميشود بنادر ،خطوط كشتيراني ،و فرستندگان
كاال بدون نياز به سيستمهاي فناوري اطالعات گرانقيمت،
اطالعات را بهطور الکترونيکي ارائه نمايند .عالوه بر آن نرم
افزارهاي وب سرويس زيادي در بنادر دنيا در حال استفاده
ميباشند كه با توجه به نوع خدماتي كه بندر به ذينفعان خود
ارائه ميدهد ميتوانند متفاوت باشند.
يکي از اين تکنولوژيهاي ارتباطي كه بهصورت
وايرلس در بنادر مورد استفاده قرار ميگيرد ،تکنولوژي ارتباطي
شناسايي از طريق فركانس راديويي 3است كه به آن “ ردفاشگر”
نيز گفته ميشود و براي شناسايي خودكار موقعيت و شرايط
كاالي بندر و تجهيزات نقليه ،هشدار به مديريت بندر در مورد
نفوذ غيرقانوني به كانتينرها ،كاهش زمان بازرسي كاال توسط
گمرک ،و كاهش زمان انتظار وسايط نقليه و بارشان در دربهاي
خروجي و ورودي ترمينال ها مورد استفاده قرار مي گيرد .شکل
زير مکانيسم عملکرد يك سيستم  RFIDرا نشان مي دهد.

گزينهها را براي اپراتورهاي ترمينالهاي كانتينري فراهم نموده
تا سيستم اطالعاتي خود را خودكار نمايند .وسايل الکترونيکي
بکار رفته در ترمينالهاي كانتينري تالش فيزيکي افراد و
جريان كاغذي كار را كاهش داده ،جريان همزمان اطالعات را
تسهيل نموده و كنترل و كيفيت ارائه خدمات و تصميمگيري در
مورد آنان را تقويت نموده است .اهميت فناوري اطالعات ،از
جمله اينترنت ،در مديريت زنجيره تأمين كاال ،باعث تسهيل
تبادل اطالعات در مراودات تجاري بين شركتها و اشخاص ،و
رشد و بالندگي و سودآوري زنجيره تأمين كه بندر نيز جزو اصلي
آن به حساب ميآيد ،شده است.
تأمين ايمني بندر و آبراه ورودي از طريق ارتباط
فناوري تبادل اطالعات با رادار و سيستمهاي شناسايي خودكار
كشتيها 1و رديابي حركت كشتيها به سمت اسکله ،دريافت
اطالعات مربوط به ورود كشتي به بندر از طريق ايميل ،ارائه
اطالعات ورود و خروج كشتي و خدمات مورد نياز
استفادهكنندگان خدمات بندر 5از طريق سيستم پيام كوتاه،
پرداخت الکترونيکي عوارض وارده بر كشتي ها ،دريافت
الکترونيکي مانيفست كاال ،استفاده از تجهيزات سختافزاري
بنام هند هلد (كامپيوتر دستي) براي بارشماري بهجاي فر مهاي
كاغذي ،و ارتباط الکترونيکي و شبکهاي سازمانها و نهادهاي
درگير در ورود و خروج كشتي و كاال ،از جمله مزاياي بهرهگيري
از تبادل الکترونيکي داده در فرآيندهاي بندري و توسعه دولت
الکترونيك در بنادر ميباشد.
با توجه به موارد فوقالذكر ،وجود يك سيستم جامع كه تمامي
استفادهكنندگان از اين خدمات

تأمينكنندگان خدمات بندري و

را به هم متصل و مرتبط و يکپارچه سازد امري ضروري و
غيرقابل اجتناب ميباشد .اين سيستم كه هم اكنون در بسياري
از بنادر دنيا در حال استفاده است ،سيستم جامع بندري 6نام دارد.
يك سيستم جامعه بندري ،يك سکوي الکترونيکي
است كه سيستمهاي چندگانهاي را كه توسط سازمانهاي
مختلف بکار برده ميشوند و يك جامعه بندري را ميسازند ،را
به هم مرتبط ميكند .اين سيستم از طريق ارسال واحد داده و
با اتصال زنجيرههاي لجستيکي و حمل و نقل ،فرآيندهاي روان
بندري و لجستيکي را بهينه ساخته ،اداره ميكند و خودكار
ميسازد.

1

4

2

5

با توجه به جايگاه ترمينالهاي كانتينري در جابجايي
كاالها در بنادر ،پيشرفت فناوري اطالعات طيف وسيعي از

Automatic Identification System
Port Users
6
Port Community System

Single Window
Short Message Service
3
Radio Frequency Identification
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اين سيستم نقش محوري را در مفهوم پنجره واحد
تجاري الکترونيکي ايفا كرده و با تبادل كارآمد اطالعات
الکترونيکي كه بهصورت استاندارد و يکسان تنظيم شدهاند ،از
دوباره كاري و تکرار ورود داده جلوگيري ميكند .عالوه بر اين
زمينه ارتباط بنگاههاي تجاري با يکديگر 0و ارتباط بنگاههاي
تجاري با بخش دولتي 0فراهم ميشود.
بهعنوان الگوي بنادر الکترونيکي ميتوان بندر
روتردام و هامبورگ را مثال زد كه در آنها ترمينال هاي
كانتينري كامال خودكار مشغول ارائه خدمات با كيفيت به
مشتريان ميباشند و همچنين بندر سنگاپور الگوي يك بندر
بهره ور ميباشد كه از سيستم جامعه بندري بهنحو مطلوبي
جهت تثبيت و ارتقاي جايگاه خود در زمينه ارائه خدمات بندري
و دريايي و انبارداري استفاده مي كند.
اعضاي درگير در سيستم جامعه بندري به در شکل  0به نمايش
گذاشته شده است.












بستر فيبر نوري و در صورت نياز شبکه وايرلس
فراهم گردد
نيروهاي متخصص و ماهر مورد نياز تأمين و در
معرض آموزشهاي دورهاي قرار گيرند
افراد مسئول در نقاط تماس وابسته به شركت/
ارگان /سازمان /ترمينال ذينفع نسبت به اهميت و
نوع وظيفه اجرايي خود توجيه باشند
هماهنگي الزم بين واحدهاي فناوري اطالعات
اعضاي سيستم جهت ارتباط به لحظه با كل سيستم
بهعمل آيد.
مستنداتي كه در سيستم يکپارچه تبادل ميشود از
لحاظ قابليت اطمينان مورد قبول تمامي اعضاي
سيستم باشد (ازجمله امضاي الکترونيکي)
يکپارچگي سيستم جامعه بندري مورد استفاده حفظ
شده و از ورود اطالعات موازي و غير ضروري
جلوگيري بهعمل آيد.
امکانات سختافزاري و نرمافزاري مديريت امنيت
اطالعات تأمين و مورد استفاده قرار گيرند.

نتيجه گيري
نتيجه اينكه در فرآيند رشد و تکامل بنادر ،استفاده از
فناوريهاي نوين ارتباطي جهت تسريع در ارائه خدمات به
مشتريان و كاهش هزينه و زمان ضروري است و در غير اين
صورت بنادر سهم بازار خود را به رقبا واگذار خواهند نمود .بنادر
ميبايست تمامي تالش خود را در بهكارگيري سيستمهاي تبادل
الکترونيکي داده بکار گيرند تا حداقل دخالت نيروي انساني در
فرآيندهاي كاري رخ دهد .استفاده مؤثر از سيستم جامعه بندري
كه كليه ذينفعان بندر را در برميگيرد ميتواند يکپارچگي در
ارائه خدمات بوجود آورده و يك پنجره واحد تجاري الکترونيکي
را جهت ارائه خدمات متمركز به مشتريان ايجاد نمايد .تحقق
اين موضوع نياز به اجراي يك سري پيش نياز و زيرساختهاي
نرم افزاري و سخت افزاري دارد كه با توجه به فراگير شدن
استفاده از فناوري اطالعات در زنجيره حمل و نقل و تأمين
كاال ،دسترسي به آنها ميسر است.

شکل ()0
منبع :سيستم جامعه بندري -مورد بندر سنگاپور
براي اينكه بندري بتواند حداكثر استفاده از فناوريهاي
 ITرا داشته و از ارتباط آسان و يکپارچه با تمامي ذينفعان و
استفادهكنندگان و تأمينكنندگان خدمات بندري بهرهمند شود،
اقدامات زير ميبايستي در اولويت اقدام قرار گيرد:
 مديريت ارشد ميبايست ضمن آگاهي از فوايد
استفاده از فناوري اطالعات  ،تعهد كاملي به تأمين
امکانات سخت افزاري و نرم افزاري داشته باشد
 كليه ذينفعان خدمات بندري و دريايي شناسايي و
زيرساختهاي مورد نياز جهت با ايشان از طريق

)Business to Business (B2B
)Business to Government(B2G

1
2
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«بـــخـــش آمــوزشــــي»
مقاله منتخب« :ملزومات بندرهوشمند ،مطالعه موردي

 -9مقدمه

بندر هامبورگ»
عبد الرحمن ایزدي

مفهوم بندر هوشمند هامبورگ توسط يك پروژه
9

 CISCO-ledكه بمنظور ارائه هر آنچه از اطالعات كه براي
آينده بنادر الزم است طراحي شده پشتيباني مي گردد .در اين

چكيده

پروژه دستگاه هاي مختلف از جمله سنسور ها و دوربين ها بمنظور
جمع آوري داده ها بکار گرفته مي شوندوسيستم هاي اطالعاتي با

مقامات بندر هامبورگ درتالش براي افزايش بهره وري اين بندربه

تجزيه و تحليل و پردازش داده ها و جمعبندي اطالعات  ،امکان

عنوان يك حلقه مهم درزنجيره تامينكاالدركشور آلمان هستند.

تصميم گيري سريعتر و مناسب تر را در بندر فراهم مي آورند .در

مفهوم بندر هوشمند براي بندري كه از فناوري اطالعات و

هامبورگ غرفه هاي هوشمند براي انتقال هوشمند اطالعات بين

ارتباطات به نحو مطلوبي براي سرعت بخشيدن به جريان ترافيك

همه ذينفعان بندري در نظر گرفته شده است .هدف اصلي و

و جريان تجارت در بندر استفاده مي كند بکار گرفته مي شود و با

اساسي اين پروژه در درجه اول ايجاد زيرساخت هاي هوشمند در

مديريت هوشمند جريان ترافيك و جريان تجارت با در نظر گرفتن

بندرهامبورگ و بهره گيري حداكثري از زيرساخت هاي موجود در

جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي و با تمركز ويژه برزيرساخت

بندر به شيوه اي كارآمد و بهينه سازي جريان اطالعات و جريات

ها ،جريان ترافيك و جريان تجارت دراين بندر مترادف است .در

ترافيك و دركنار آن كاهش توليد آالينده هاي هوا و گازهاي

قلب اين طرح يك سيستم اطالعاتي و ارتباطاتي cloud-base

گلخانه اي مربوط به ترافيك مي باشد .نظر به اهميت و نقش

قرار داردكه براساس تکنولوژي هاي  SAPو T-system

كليدي سه واژه زيرساخت  ،جريان ترافيك و جريان تجارت دراين

طراحي شده به نام اختصاري SPLاست .ذينفعان بندر مي تواند

تحقيق به توضيح مختصري در مورد هريك مي پردازيم.

اطالعات حمل و نقل ،زيرساخت ها و اطالعات پشتيباني را در
زمان واقعي بوسيله يك برنامه تحت وب و از طريق تلفن هاي

زیرساخت

همراه دريافت نمايند .مقامات بندر هامبورگ پيش بيني مي نمايند
با بکارگيري روز افزون اين فناوري تا سال 0232ميالدي ظرفيت

ايجاد زيرساخت هاي هوشمند بمنظوراطمينان از جريان

بندر را بدون اضافه نمودن هيچ گونه فضايي به دو برابر افزايش

ترافيك كارآمد و جريان موثر تجارت در بندر هامبورگ امري

دهند.

ضروري است .فن آوري اطالعات هوشمند متشکل از عناصري

کلمات کليدي:

است مانند :
Bluetooth, hotspots or WLAN, cloud,
mobile end devices,Internet of Things and
Big Data

smartPORT logistics(SPL) ، cloud-base ،
T-system، SAP
1

تهران  ،سازمان بنادر و دريانوردي ،دفتر فناوري اطالعات و ارتباطات
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در داخل سيستم مديريت حمل ونقل بندر بلکه براي سايرين در

جریان ترافيک

دسترس مي باشد.
يك مركز ترافيك بندر چند وجهي در واقع يك

براي به دست آوردن تصويري دقيق از وضعيت ترافيك

اينترلينك از حالت هاي مختلف حمل و نقل است كه جريان

از طريق اينترلينك حالت هاي مختلف حمل و نقل به شيوه اي

ترافيك را مديريت مي نمايد و همه وجوه حمل و نقل از جمله

قابل اعتماد و جامع ،داده هاي مسيرهاي اصلي پردازش و سپس از

دريا ،راه آهن و جاده را در بر مي گيرد .اين مركز ،داده هاي جمع

طريق تلفن همراه و سيستم هاي تحت وب بين كاربران توزيع مي

آوري شده از وضعيت ترافيك در هر سه حوزه را دريافت و پس از

گردد .براي رسيدن به اين مهم ،آشکارسازهاي ترافيك در سراسر

پردازش ،بين كاربران و استفاده كنندگان توزيع مي نمايد .كاربران

بندر نصب شده و به طور خودكار حجم ترافيك درجاده هاي

و تصميم گيرندگان قادر به دريافت اطالعات ترافيك در زمان

استراتژيك و بخش قابل توجهي ازشبکه حمل و نقل بندر را ضبط

واقعي و انتخاب سريعترين و مطلوب ترين حالت از حمل و نقل

مي نمايد .هدف نهايي در دسترس بودن تمام اطالعات و دادههاي

جهت ارسال كاالهاي خود را به مقصد نهايي خواهند بود.

مورد نياز در زمان مورد نياز دربهترين كيفيت ممکن جهت تصميم
گيري مسير بهينه در زمان مناسب است.

جریان تجارت
فراهم بودن اطالعات مرتبط درهر زمان و مکان جهت
انتخاب گزينه بهينه از الزامات مديريت جريان تجارت مي باشد.
براي دستيابي به آن ،كمك همه بازيگران فعال در يك بندر
ضروري مي باشد .سيستم هاي اطالعاتي موجود براي ايجاد ارزش
افزوده از اطالعات بايد به هم پيوسته شوند و براي دريافت
كنندگان خدمات لجستيك اين فرصت را جهت انتخاب كارامد
ترين حالت حمل و نقل فراهم آورند.

نقاط هوشمند راه آهن

 -4سيستم نمایش تصویریكپارچه از وضعيت

در اين بخش ،نقاطي از راه آهن بندر بعنوان نقاط

ترافيک در بندر هامبورگ

حياتي تعيين خواهند شد و به چند حسگر كه به كمك فناوري
اطالعات پشتيباني مي شوند مجهز مي گردند .سنسورهاي مركزي

به منظور ارائه اطالعات جامع و قابل اعتماد و به روز از

مقادير اندازه گيري شده درهر زمان را نمايش مي دهند .اين داده

وضعيت ترافيك ،داده ها ازايستگاههاي مختلف اندازه گيري جمع

ها را مي توان براي پيش بيني فرسايش و پارگي در هر نقطه راه

آوري و دريك سيستم متمركز با هم ادغام مي شوند .براين اساس،

آهن استفاده كرد .عالوه بر اين ،سنگيني حركت را مي توان

داده هاي ترافيکي كوتاه مدت و ميان مدت به دست آمده از منابع

درهمان اوايل پيش بيني و بالفاصله اقدام مقتضي را انجام داد.

داده اي با يك ديگرتركيب مي شوند و پس از تجزيه و تحليل

مديريت نگهداري راه آهن بندر به طور مداوم با به روز نگه داشته

براي پيش بيني وضعيت ترافيك مورد استفاده قرار مي گيرند.

نقاط مهم مي تواند به موقع اختالالت را پيش بيني و قبل از وقوع

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل شاخص هاي قابل اطمينان نه تنها

از آنها اطالع يابد .عالوه بر اين برنامه ريزي اقدامات تعمير و
نگهداري براي راه آهن بندر آسان ترخواهد شد.
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حوادث و جريان باز و بسته شدن پل متحرک و قابليت هاي
جابجايي در هر لحظه در بندرمطلع خواهند شد.
آشکارسازها ،داده هاي وضعيت ترافيك در بندر
هامبورگ را با دقت مي گيرند و از طريق كابل هاي فيبر نوري و
يا از طريق امواج راديويي ،به مركز مديريت حمل و نقل بندر
منتقل مي نمايند .اين داده ها از طيق يك نرم افزار مورد تجزيه و
تحليل قرار گرفته و بالفاصله پيام هاي الزم را به تابلوهاي LED
انتقال مي دهند .رانندگان در هر لحضه با يك نگاه مي دانندكه
كدام مسير وكدام نقطه يك اختالل وجود دارد و بر اساس آن مي
توانند تصميم گيري نمايند .اين اطالعات وهمچنين خدمات ديگر
مانند هشدارموج طوفان ،مسيريابي و پارک خودروهاي شخصي و
ساير اطالعات و داده ها از طريق تلفن همراه در هر زمان در
دسترس كاربران مي باشد.
هدف اين است كه براي توزيع ترافيك به طور مساوي

مرکز مدیریت مسيرهاي جاده اي بندر

درشبکه حمل و نقل بندر ،رانندگان قادر به تبديل به انتخاب و
تغيير مسيرهاي جايگزين درهر زمان باشند .مسلمآ اين مهم جريان

عالوه بر بازسازي بموقع و مطلوب شبکه جاده اي و

ترافيك را بهبود خواهد داد و مصرف سوخت را به نحو چشمگيري

مديريت بهينه ترافيك  ،مهمترين دستاوردهاي جانبي پروژه

كاهش مي دهد.

مديريت مسيرهاي جاده اي بندر هامبورگ عبارتند از:


استقرار سيستم مديريت حادثه



مديريت پاركينگ در منطقه بندر



ايجاد يك مركز اطالعات ترافيك و ارائه اطالعات
واقعي ترافيك در هر لحظه



مديريت ترافيك پويا از طريق نشانه هاي پيام متغير
ومديريت ترافيك با رويکرد جاده هاي ترمينال از طريق

جاده هاي هوشمند

پارک ماشين pregate
مديريت بندر هامبورگ براي كارآمد تر نمودن شبکه

تحت اين ابتکار ،اينترنت در همه نقاط بندر هامبورگ

حمل ونقل بندر و بهينه سازي جريان ترافيك سيستمي را معرفي

در سطح خوبي در دسترس مي باشد .اين پروژه در حال حاضر در

كرده است بنام سيستم اطالعات حجمي ترافيك پويا كه اولين

امتداد يك بخش از يك جاده بصورت آزمايشي اجرا مي گردد.

قدم به سوي مديريت ترافيك هوشمند مسير هاي حمل و نقل

تصويري دقيق تر از وضعيت ترافيك در هر جهت و هر خط براي

داخل بندر است .براين اساس ،رانندگان به موقع در مورد تراكم،

تعيين سفر ارائه خواهد شد .سطح آلودگي محيط زيست به طور
مداوم اندازه گيري ،تجزيه و تحليل و انتقال داده مي شود .جهت
36

«ماهنامه الكترونيكي مسير»
سال دوم ،شماره  ،6تير 9314

باد و نيروي باد به طور مداوم اندازه گيري مي گردد .چراغ ها در

مرکز ترافيک بندر

هرخط و با توجه به اشياء در منطقه روشنايي با در نظر گرفتن همه
شرايط كنترل خواهند شد .داده هاي جمع آوري شده ذخيره و مورد

اطالعات ترافيك در مورد تمام حالت هاي حمل و نقل

تجزيه و تحليل قرار مي گيرد .تمام سيستم هاي مربوطه از طريق

بمنظور ايجاد امکان مديريت ترافيك درمركز ترافيك بندر با هم

يك سيستم اطالعاتي در بخش نظارت بر جاده در بندر هامبورگ

ادغام مي شوند .گرچه اولين گام به سوي اين هدف تأسيس مركز

يکپارچه مي شوند.

مديريت حمل و نقل بندر بوده است ،اما در ادامه اين سيستم
گسترش يافته و راه آهن ،آبرراه ها ،پل ها ،موانع جاده ها نيز به

مدیریت فضاي پارکينگ

اين سيستم اضافه خواهد شد.
اساس كار بر ادغام اطالعات منتقل شده ازسيستم هاي

با در نظر گرفتن روند رو به رشد تجارت ،ترافيك

مربوطه خواهد بود و توسط نرم افزار مانيتور بندر كه در ايستگاه

كاميون و تقاضا براي فضاي پاركينگ به احتمال زياد به افزايش

كنترل بندر كه در حال حاضر درمحل  VTSاست يکپارچه مي

خواهد يافت .مديريت بندر هامبورگ سيستم جامع مديريت

گردد .هدف اين است كه همه اطالعات در دسترس براي استفاده

پاركينگ را براي وسايل نقليه سنگين و كاميونها جهت حصول

كنندگان تجميع گردد ويك هماهنگي دقيق با در نظر گرفتن تمام

اطمينان از اينکه امکانات پاركينگ موجود به صورت بهينه استفاده

حالت هاي حمل و نقل وزيرساخت هاي متحرک ايجاد گردد به

مي شود و همچنين براي به حداقل رساندن تعداد كاميون در

طوري كه اطمينان حاصل شود جريان ترافيك در بندر بهينه است.

مناطق مسکوني نزديك به بندر طراحي نموده است.
از طريق نرم افزاهاي تلفن همراه به رانندگان كاميون
در مورد ظرفيت پاركنگ و امکان رزرو پاركينگ اطالع رساني مي
گردد .سيستم مديريت فضاي پاركينگ شامل توابعي مانند فضاي
هاي پارک قابل خريد ،سفارش فضاي پارک و اطالعات فضاي
پاركينگ در دسترس مي باشد .انجام اين طرح حتي منجر به
كاهش بار ترافيك بر روي مناطق شهرستان هاي مجاور نيز مي
گردد.
مديريت فضاي پاركينگ پويا در بندر يك جزء با ارزش از هر
استراتژي مديريت ترافيك آينده خواهد بود .نرخ استفاده مفيد از
فضاي پاركينك را بهبود مي بخشد و پارک كاميون را براي
صاحبان آنها مقرون به صرفه مي سازد .اين مهم كاهش تعداد
كاميون هاي كه به دنبال فضاي پاركينگ هستند ،حفاظت از
محيط زيست و در نهايت جذابيت بيشتر بندر هامبورگ را به دنبال
خواهد داشت.
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 -مانيتور بندر

 -3سنسور همه منظوره موبایل
يك سنسور  GPSموبايل بکار گرفته شده كه از طريق
آن يك  IDرا مي توان به يك شي از طريق يك سيستم مديريت
 webbasedساده تخصيص داد .سنسور در شي نصب و فعال
مي شود و تا زمانيکه آن شي فعال است ،سنسور موقعيت و ID
خود را به يك سيستم مركزي انتقال خواهد داد .اين سنسورها داده
ها را جمع آوري و براي پردازش بيشتر آماده مي كند .از اين طريق
تجهيزات گران قيمت بندر مانند جرثقيل هاي شناور ،پروفيل هاي
متحرک و لکوموتيو ها و ...مي توانند مکان يابي شوندواز ناوگان
حمل و نقل بندر از جمله وسايل نقليه در صورت وقوع يك فاجعه
مي توان موفقتر و موثر تر محافظت نمود.
در باالي سنسور GPSها ،آداپتورهايي ها نصب مي
شوند كه با سنسور هاي اضافي كه روي آنها نصب شده ،درجه

از ماه اوت  ،0200مديريت بندر هامبورگ نرم افزار

حرارت ،نيروهاي باد ،جهت باد و وضعيت دما و ميزان آلودگي هوا،

كنترل ايستگاه ها را بکارگرفته است و آن را براي مركز خدمات

جريان آب رودخانه و ...را اندازه گيري مي نمايند .اگر رديابي آيتم

ترافيك كشتي بندر توسعه داده است .سيستم مانيتور بندر اطالعات

اختصاص داده شده ضرورت نداشته باشد ،اين سنسور مي تواند به

خود را از مراكز مختلف مانند موقعيت كشتي ها ،سطح آب،

شي ديگري اختصاص داده شده و روي آن نصب گردد.

وضعيت اسکله ها ،سايت هاي ساخت و ساز ،ماموريت هاي
غواصي برنامه ريزي شده ،و غيره بصورت نمودار الکترونيکي

 -4نگهداري هوشمند

دريافت مي نمايد .اطالعات از سيستم هاي جداگانه از طريق لينك
هاي مستقيم بازيابي و با استفاده از نرم افزار مانيتورينگ بندر با

هدف از اين پروژه بررسي شبکه جاده ها ،پل ها و

هم ادغام مي شوند.

زيرساخت هاي راه آهن در بندر هامبورگ با استفاده از دستگاه

در مرحله دوم ،برنامه تلفن همراه " مانيتور موبايلي بندر

هاي تلفن همراه ،رايانه هاي شخصي ،تبلت و گوشي هاي

"به سيستم مانيتور بندراضافه مي گردد .داده ها همچنين از طريق

هوشمند است .اين دستگاه ها به صورت آنالين با بخش پشتيباني

تبلت و  PCدر دسترس است .اطالعات بر روي سايت پردازش مي

سيستم فناوري اطالعات كه پردازش داده ها و ايجاد پيام درنقطه

شود و به مركز  VTSدر زمان واقعي منتقل گردد .هدف اين است

را بعهده دارند در ارتباط است .راه آهن بندر هامبورگ در حال

كه به همه ذينفعان ،يك نماي كلي از وضعيت ترافيك حال حاضر

حاضراين تکنولوژي را براي برخي از زيرساخت هاي بندر بصورت

بندر ارائه گردد .اين اطالعات در محل كار ثابت و همچنين در

آزمايشي اجرا كرده است .هدف اين است كه فرآيند نگهداري

روي آب بصورت آنالين و در زمان واقعي در دسترس است.

موثرتر و كارآمد تر گردد و همچنين كيفيت اطالع رساني افزايش
يابد.
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زيرساخت ،وضعيت پايانه هاي كانتينري و ديگر زيرساخت هاي

 -6بندر هامبورگ  ،بازاري از خدمات

اصلي(به عنوان مثال انبارهاي با ظرفيت خالي) وامکانات پاركينگ
بخش مهمي ازچشم انداز ترسيم شده براي تحقق

در زمان واقعي در دسترس مي باشد .اين اطالعات ذينفعان و

كامل اهداف بندر هوشمند هامبورگ ،ائتالف بين DAKOSYو

كاربران را قادربه پاسخگويي سريع به تغييرات و جلوگيري از

تکنولوژي هاي  SAPو  T-systemاست .يکي از ملزومات

اختالالت در فرآيندهاي لجستيك خواهد كرد .عالوه بر اين،

بندر هوشمند طراحي و بکارگيري يك برنامه پشتيباني در قالب

مقامات بندر هامبورگ در مشورت با  DAKOSYبه فکراستفاده

يك نرم افزار قابل استفاده روي گوشي هاي هوشمند و تبلت ها و

ازاطالعات مربوط به حمل بار افتادند و براي اولين بار استفاده

همچنين يك برنامه وب براي استفاده در PCها بمنظور ايجاد يك

هوشمندانه از اطالعات ترافيك ،زير ساخت ها وحمل و نقل منجر

بازار مجازي براي اتصال بندر و صنعت است .به غير از برنامه هاي

به ارائه خدمات جديد با ارزش افزوده باال در بندر گرديد .هدف اين

كاربردي مربوط به پروژه ها و خدمات و سرويس هاي بندر ،از

است كه با اتصال همه طرف هاي درگير در زنجيره تامين بندر،

طريق اين بازار مجازي اشخاث ثالث اطالعات و خدمات خود را

امکان پايش بموقع سفارشات حمل و نقل و افزايش نرخ استفاده از

ارائه مي دهند .به عنوان مثال يکي از ماژولهاي اين برنامه درمورد

زيرساخت ها همزمان با تحقق هدف افزايش طول عمرامکانات و

در دسترس بودن فضاي پاركينگ رايگان دراطراف بندر هامبورگ

زيرساخت ها و در نهايت حمل نقل كارآمد تر و امن تر از

است و يا خدماتي از طريق كارگاه هاي تعميرات كاميون در

كاالفراهم گردد.

بندرارائه مي گردد و يا يك سرويس ايميل به منظور عرضه

الزم به ذكر است بندر هامبورگ دقيقآ در قلب اين شهر

محصوالت فروشگاه ها به داخل كشتي ها در دسترس است.

واقع شده كه باعث ايجاد برخي از چالش هاي منحصر به فردشده

هدف از اين بازار مجازي ارائه طيف گسترده اي از

است .نزديکي بندر به مناطق مسکوني و در نتيجه حجم ترافيك

خدمات ساخت يافته ،سهل الوصول ،با كيفيت باال ،قابل رقابت با

باال يك چالش خاص است .هدف كلي استفاده از امکانات زيربنايي

بازار واقعي به مشتريان است .همچنين مکاني براي معرفي

موجود حمل و نقل به شيوه اي كارآمد تر مي باشد.

محصوالت به مشتريان جديد و اشخاص ذينفع مي باشد.
 -7نرم افزار هوشمند فردا
پروژه بندرهوشمند يك حركت جسورانه با رويکردي
جديد از طريق توسعه نرم افزارهاي كاربردي است .هدف اين
پروژه يکپارچه نمودن ارتباطات و خدمات ارائه شده توسط ارائه
دهندگان مختلف مي باشد.

 -8جمعبندي

از طريق برنامه هاي كاربردي ،رانندگان كاميون و
ذينفعان اطالعات مورد نياز درباره ترافيك و زيرساخت ها را

دسترسي به تمام اطالعات و داده هاي مورد نياز در

دريافت خواهند نمود .اطالعات مهمي از قبيل وضعيت ترافيك در

زمان مقتضي و به بهترين كيفيت  ،اتصال همه طرف هاي درگير

جاده هاي داخل بندر وهمچنين درجاده هاي شهري منتهي به

در زنجيره اي تامين بندر بمنظور حمل نقل كارآمد تر و امن تركاال

بندر ،زمان باز و بسته شدن پل متحرک و ديگر اطالعات

در كنار افزايش طول عمر زيرساخت ها و امکانات بندر ،ايجاديك
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تصوير از وضعيت ترافيك يکپارچه با بکارگيري حسگرهاي چند

عدم امکان رهگيري كامل كاالو كانتينردر كشور ،ارائه آمار و ارقام

منظوره موبايل جهت توزيع ترافيك به طور مساوي در شبکه حمل

متفاوت از عملکرد صادرات و واردات كشورتوسط موسسات ذيربط،

و نقل چند وجهي ،ايجاد يك فرآيند نگهداري موثرتر وكارآمد تر

مشکالت ناشي از چالشهاي ذكر شده مي باشد .ايجاد يك پنجره

زيرساخت ها همزمان با افزايش كيفيت اطالع رساني ،در دسترس

واحد جهت دسترسي به اطالعات ،استانداردسازي رويهها و

بودن اطالعات در همه ايستگاه هاي كاري بصورت آنالين و

فرآيندهاي تبادل داده بين اعضاي جامعه حمل ونقل دريايي و

درزمان واقعي ،ادغام اطالعات مختلف و بهينه سازي اطالعات

جلوگيري از ايجاد قالبهاي متنوع توسط هر يك از آنها و

بمنظور هماهنگي بيشتر جهت بهينه سازي جريان ترافيك و

همچنين جلوگيري از ايجاد نسخههاي متعدد از اطالعات يکسان

جريان تجارت دربندر ،ارائه طيف گسترده اي از خدمات سازمان

جهت دسترسي تمام وقت ذينفعان به تمامي خدمات وترخيص

يافته ،سهل الوصول ،با كيفيت باال و قابل مقايسه با بازار واقعي به

سريعتر كاال و كانتينر از بنادر و افزايش سرعت و دقت انجام

مشتريان ،برقراي امکان تبليغات محصوالت به مشتريان جديد و

فرآيند جابجايي كاال و كانتينر و صرفهجويي در زمان و هزينه

اشخاص عالقه مند در بندر از اهم ايده هايي مي باشد كه ماحصل

ذينفعان از جمله صاحبان كاال ،تجار و شركتهاي كشتيراني از

مطالعه بندر هامبورگ بعنوان يکي از بنادر پيشرو در ارائه خدمات

جمله راهکارهاي كلي در حوزه حمل و نقل كشور است .وضعيت

الکترونيکي در حمل و نقل جهاني است.

فعلي بنادر ما از حيث زيرساختي و مديريت جريانهاي ترافيکي و
جريان تجارت با بنادر پيشرفته دنيا فاصله چشمگيري دارد .در

 -1ارائه پيشنهاد

خصوص كنترل و مديريت تردد كاميون ،خودرو ،افراد و كشنده ها
در بنادر مي بايست نسبت به طراحي و پياده سازي سيستم

فقدان اطالعات قابل اطمينان و منسجم در هريك از

يکپارچه صدور مجوز ورود افراد و خودرو ،سيستم متمركز احراز

بخش هاي حمل و نقل از جمله حمل و نقل دريايي در كشورما

هويت صاحبان كاال و نمايندگان ،سيستم متمركز تردد كاميونها و

كامآل مشهود است .بدون داشتن اطالعات مرتبط ،سنجش دقيق

كشنده ها در محوطه بندري و اتصال سيستم هاي عملياتي در

كيفيت خدماتي كه به مشتريان ارائه مي شود و بهره برداري موثر

هنگام صدور مجوز بارگيري به سيستم متمركز تردد بمنظور ايجاد

از زيرساخت ها و سرمايه گذاري هاي بعمل آمده ممکن نيست.

برنامه زماني دقيق جهت بارگيري و در نهايت كنترل تردد كاميونها

تعدد سازمانهاي مرتبط با حمل و نقل دريايي ،ناهماهنگي و

و كاهش ترافيك بنادراقدام نمود.

ارتباطات دويا چند سويه سازمانها و موسسات مختلف به صورت
يك شبکه در هم تنيده ،عدم يکپارچگي پايگاههاي داده و افزونگي

-90

دادهها ميان سيستمهاي عملياتي مختلف متعدد سازمانها و

https://www.iaph2015.org/conference/s
martport/
http://www.portstrategy.com/news101/p
ort-operations/port-performance/doubleport-capacity-without-doubling-land
http://www.hamburg-portauthority.de/de/Seiten/Startseite.aspx

موسسات ،استاندارد و همسان نبودن قالبها ،بسترها و
چارچوبهاي تبادل اطالعات سازمانها با يکديگر و از همه مهمتر
عدم وجود متولي مشخص ميان سازمانها و موسسات مذكور از
چالشهاي پيش روي مجموعه حمل و نقل دريايي كشور است.
طوالني شدن زمان ترخيص كاال و كانتينرو رسوب كاال
و كانتينر در بنادر كشور ،دوبارهكاري در ورود داده ها و اطالعات،

41

منابع و ماخذ





«ماهنامه الكترونيكي مسير»
سال دوم ،شماره  ،6تير 9314

«كتاب اقتصاد بندر»
مولف :وین کنت تالي
مترجم :نازنين ساغري
ویراستار :پرویز محسن پور

در بخش  ،0در ابتدا منحنيهاي تقاضا با توجه به سه نوع

«درآمدي بر کتاب اقتصاد بندر »
همان طور كه مستحضريد ،در شماره هاي پيشين ماهنامهه

درخواست مختلف مبني بر ارايه خدمات بندري به متصديان حمهل

الکترونيکههي مسههير بخههشهههايي از كتههاب اقتصههاد بنههدر جهههت

و نقل ،فرستندگان كاال و مسافران مورد بررسهي قهرار گرفتههانهد.

بهرهبرداري ارايه شد .در ايهن شهماره جههت سههولت دسترسهي و

سپس منحني عرضهي تامينكنندگان خدمات بندري كه عبارتند از

بهرهبرداري بيشتر ،ضمن ارايه توضيحاتي مختصر ،كتهاب مهذكور

متصديان بندر (رييس بندر ،متصديان خصوصي ترمينالها و غيره)،

به طور كامل در اختيار عالقهمندان قرار گرفته است (جهت دريافت

متصهديان تخليهه و بههارگيري ،نماينهدگان كشهتيههها ،پهايلوتههها،

فايل كامل كتاب اقتصاد بندر مراتب را از طريق پست الکترونيکهي

كارگزاران گمرک و غيره به نمايش گذاشته شده است.
در بخههش  ،3بنههادر كههانتينري فعههال مههورد بررسههي قههرار

 masir@pmo.irاطالع دهيد).
مکانيسههم اقتصههادي بنههادر همههواره يکههي از جالههبتههرين

گرفتهانهد .در ايهن فصهل جريهانههاي كهانتينري ،طراحهي بنهدر،

زمينههاي تحقيقاتي در اقتصاد دريايي بوده است .بنابر تعريفي كهه

تجهيزات بندري و خدمات بندري به تفصيل شهرح داده شهدهانهد.

نويسنده ي اين كتاب ارايه داده است ،اقتصاد بندر به معناي مطالعه

نويسنده با تصدي به بعضي از بنادر فعال ،ويژگيهاي خاص آنهها

تصميمات اقتصادي تامين كننهدگان و كهاربران خهدمات بنهدري و

در ميان بنادر كانتينري جهان را در قيهاس بها بنهادر هنهگكنهگ،

پيامدهاي اين تصميمها و بررسي بندر (كه به دليهل اشهتغالزايهي،

هامبورگ ،ل هاور ،ساوانا ،ميامي و پانامها تجزيهه و تحليهل كهرده

درآمدهاي كاري ،درآمدهاي تجاري و درآمدهاي مالياتي منطقه اي

است.

يك موتور اقتصادي محسوب مي شود) مي باشد .مي توان گفت اين

در بخههش  ،1هزينههههههاي متصههدي حمههل و نقههل و

كتاب رسالهاي جامع بر نقش اقتصاد كالن در رفتهار بنهدري اسهت

مکانيسمهاي قيمت گذاري آن مورد تجزيه و تحليهل قهرار گرفتهه

كه نه تنها درآمدي است بر اقتصاد بندر ،بلکه ديباچهاي اسهت بهر

است .در اين بخش هزينههاي كوتاه مدت ،بلند مدت و هزينههاي

روش تحقيق در اين زمينه.

نهايي شرح داده شدهاند .در بلند مدت كه تمام هزينههاي حمهل و

در مقدمه اين كتاب پايه و اساس مکانيسم بنهدري ههدف

نقل متغير هستند ،اقتصاد مقدار به طور كلي و اقتصاد تنهوع بهراي

قرار گرفته است و شبکههاي عبور و مرور كشتي در بنهادر ،منهافع

متصديان حمل و نقل چند خدماتي در مقايسه با متصديان حمهل و

اقتصههادي بنههادر ،تههاثير كههانتينري شههدن حمههل كههاال بههر بنههادر و

نقل تك خهدماتي مهورد بحهث قهرار خواههد گرفهت .امکهان دارد

فعاليت هاي رقابي بنادر كانتينري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهه

نويسنده در كتابهاي ديگر فرضيه خويش مبني بر رابطهي ميهان

است.

حداقل هزينهي نهايي و هزينهي انبارداري را مورد بحث قهرار داده
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باشد .براي خوانندگان بهتر خواهد بود كه در اين بخش چگهونگي

در بخهش  ،8اهههداف عمليههاتي ،بههره وري بنههدري ،نههرخ

ساخت منحني عرضهي كوتاه مدت براساس هزينهي انبار متصدي

خدمات بندري و سرمايه گذاري بنهدري مهورد بحهث قهرار گرفتهه

حمل و نقل را براي خود محرز نمايند.

است.

در فصل  ،5رفتار لجستيکي فرستندگان كاال از نقطه نظهر

در بخش  ،1ادارهي بندر ،خصوصي سهازي بنهادر ،ادارهي

مديريت لجستيك تجاري و مديريت زنجيرهي تامين مورد بررسهي

عملي بنادر در اروپا ،آسيا و آمريکاي شمالي و تهراكم بنهادر كهه در

قرار خواهد گرفت .بنابراين ،اين بخش بسيار مهم و جهذاب اسهت.

ادامه ي بحث بنادر و شهرها مطرح ميگهردد ،مهورد بررسهي قهرار

نويسنده ميان مهديريت لجسهتيك تجهاري و مهديريت زنجيهرهي

گرفته است .نويسنده اين كتاب نحوهي ادارهي بندر را با توجه بهه

تامين تمايز قايل شهده اسهت ،بهدين ترتيهب كهه  :اولهي معمهوال

 1نوع بندر مختلف و براساس اسهتاندارد بانهك جههاني رده بنهدي

تصميمات عملياتي را مد نظر قرار نميدهد بلکه بيشتر آن چه كه

كرده است ،اين چهار نوع بندر عبارتند از  :بنهدر خهدماتي ،تجهيهز

در حد و مرز شركتها رخ ميدهد را مورد توجهه قهرار مهيدههد و

شده ،مالك و خصوصي رو به نقصان است .نويسندهي ايهن كتهاب

دومي با مد نظر قرار دادن تصميمات شركتهاي ديگر درخصوص

سپس ساختارهاي ادارهي بندر در جهان را مورد بررسهي قهرار داده

برخي از عملياتهاي خاص شركتها ،كهانون مهديريت لجسهتيك

است .خوانندگان اين كتاب بدون شك برخي از كتابهاي موجهود

تجاري را گسترش ميدهد .نويسنده براساس اين مفاهيم مديريتي

در اين زمينه را به خاطر خواهند آورد ،نظير  :بنادر كانتينري آسهيا،

عملکرد بندري بنادر كانتينري كه حلقه مهمي در زنجيرهي تهامين

توسعه ،رقابت و همکاري كه در سال  0227توسط كوين كاليننس

است را به شدت مورد تاكيد قهرار داده اسهت .ههر چنهد از ديهدگاه

و دانگ ووک سان ويراستاري شد (انتشارات پال گريو مك ميالن)

سنتي ،هدف اصلي بنادر افزايش ظرفيت باري جهت سرويس دهي

و »خصوصي سازي بنادر  :تجربهي كاري آسيا و اقيانوسيه» كه در

به كاربرانشان بوده است .در نتيجه ،ارزيابي عملکرد بنادر براسهاس

سال  0228توسط جيمز رولي و مهالکولم تهال بهه نگهارش درآمهد

چگونگي ظرفيت سازي آنها انجام ميشده است.

(انتشارات ادوارد الگار) و غيره .خوانندگان با مقايسهي اين كتابها
با كتاب حاضر متوجه خواهنهد شهد كهه درک مباحهث مربهوط بهه

در بخههش  ،6نيههاز مسههافران بههه حمههل و نقههل ،نيازهههاي

ادارهي بندر با استفاده از اين كتاب خيلي آسانتر خواهد بود.

مسافران در بندر و انتخاب بندر از سوي مسافران مورد بحث قهرار

در بخش  02ارزيابيهاي انجام شده روي توان عملياتي و

گرفته است.
در بخش  ،7بازده فنهي و مقهرون بهه صهرفگي اقهدامات

عملکرد بندري شاخص يك بندر خاص و نيز ارزيابيههاي صهورت

صورت گرفته توسط متصدي بندر جهت ارتقاي توان عملياتي بندر،

گرفته روي عملکرد چند بندر مختلف مورد بحث قرار گرفته اسهت.

راه كارهههاي عمليههاتي موجههود بههراي متصههدي بنههدر جهههت تنههوع

بندري كه به صورت دولتي اداره ميشود ممکن است تحهت فشهار

بخشيدن به خدمات بندري ،بههره بهرداري و گهردهم آوري منهابع

عدم سود دهي توان عملياتي خود را به حداكثر برساند .اگهر تهوان

بندري ،توليد و ظرفيت بندري ،هزينههاي بندري و هزينه گهذاري

عملياتي واقعي يك بندر به مرور زمان از توان عملياتي بهينهي آن

توان عملياتي بندر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

فاصله بگيرد ،مي توان نتيجه گرفت كه با گذشت زمان عملکرد آن
بندر رو به زوال گذاشته است .توان عملياتي اقتصادي بهينهه يهك
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بندر به آن تواني اطالق ميشود كه دستيابي به ههدف يها اههداف

مورد رسيدگي قرار گرفته است و در بخش  01آينهدهي بنهادر مهد

اقتصادي بنادر را براساس تابع توليد اقتصادي بندر ،تهابع هزينههي

نظر قرار داده شده است.

اقتصادي بندر و اهداف بهينهي عملياتي بندر نظيهر افهزايش سهود

نويسنده ي اين كتاب تقريبا تمام مباحث مهم در زمينههي

امکان پذير سازد .بنابراين ،نويسنده تاكيد دارد كه با مقايسهه تهوان

اقتصاد بندر را به طور واضح و روشن از نقطه نظهر اقتصهاد كهالن

عملياتي واقعي بندر با توان اقتصادي آن ميتوان عملکرد اقتصادي

شرح داده است .به محتويات كتاب توجه نماييد (از بخش  0تا ،)02

بندر را از نقطه نظر بازده فنهي ،مقهرون بهه صهرفگي و اثربخشهي

دو نکته به عنوان پايه و اساس اقتصاد بندر ذكر شدهاند :يکهي بهه

ارزيابي كرد .سپس نويسنده ميان دو شاخص عملکهرد مربهوط بهه

تجزيه و تحليل صنعتي سازمان مربوط ميشود و ديگري به تجزيه

متصديان حمل و نقل كاال و بنادر كهه عبارتنهد از روش تشهخيص

و تحليل مديريت لجستيك و زنجيرهي تامين مربوط است .در اين

هدف و روش تشخيص معيار تمايز قايل شده اسهت و بهراي روش

كتاب راههايي كه به مديريت كارآمد بندر در محيط اقتصاد جههاني

اول اهميت بيش تري قايل شده است .در هنگام ارزيهابي عملکهرد

ختم ميشوند مورد بررسي قرار گرفتهانذ و روش تحقيق آكادميهك

چند بندر مختلف ،تکنيك آماري مرزي – تجزيه و تحليل پوششي

درخصوص آنها مورد تاكيد قرار گرفته اسهت .لهذا مطالعهه كتهاب

دادهها – در مركز توجه اين تجزيه و تحليل قرار ميگيرد.

اقتصههاد بنههدر بههه عنههوان يههك كههار تحقيقهي جههامع و كامههل بههه
فارغ التحصيالن و محققان در زمينه اقتصاد و نيز كارشناسان جهان

در بخش  ،00مشکالت كارگران اسکله مورد بحهث قهرار

كشتيراني ،بندر و تجارت توصيه مينمايد.

گرفته است .در بخش  00علت مختلف آلهودگي آب و هها در دنيها
مورد بررسي قرار گرفته است .در بخش  03ايمنهي و امنيهت بنهدر
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