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«بـــخـــش خـبــــري»  

 «ها علیه ايران و رونق اقتصاد داخلی لغو تحريم»: خبر ويژه

هاي جهاني عليه ايران، اقتصاد اين  لغو تحريم با

 .شود كشور و شركاي تجاري آن شكوفا مي

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

، بانك جهانی اعالم کرده است لغو 0بانك جهانینقل از 

اي ايران روي بازار نفت  هاي مربوط به برنامه هسته تحريم

جهان، اقتصاد ايران و اقتصاد شرکاي تجاري ايران تاثیر 

بازگشت کامل ايران به بازار جهانی،  با. سزايی خواهد گذاشت هب

در حدود يك میلیون شبکه نفت در روز به بازار اضافه به تدريج 

دالر  02اي  در حدود بشکه خواهد شد و تا سال آينده قیمت نفت

اين روند موجب خواهد شد که رشد . کاهش خواهد يافت

درصد برسد، در  1به  2206اقتصادي کشور ايران تا سال 

 . درصد است 3که در سال جاري نرخ رشد ايران  حالی

به  2201ژويیه  04افق حاصل شده در مورخ اگر تو

علیه ي اياالت متحده و اتحاديه اروپا ها تصويب برسد، تحريم

فصلنامه اقتصادي منطقه خاورمیانه و . ايران لغو خواهد شد

شود، در  که توسط بانك جهانی منتشر می 2(منا) شمال آفريقا

یه هاي عل پیامدهاي اقتصادي لغو تحريم»وان اي تحت عن مقاله

منظور تسريع احياي  ايران بهبینی نمود که  پیش 3«ايران

                                                           
1World Bank  
2 Middle East – North Africa (MENA) Quarterly 
Economic Brief  
3 Economic Implications of Lifting Sanctions on 
Iran  

اقتصاد خود، ميزان صادرات نفت را افزايش خواهد 

کرده است که با لغو بینی  همچنین، اين گزارش پیش. داد

ها علیه ايران درآمدها و عايدات نفتی ساير صادرکنندگان  تحريم

( مانند کشورهاي حوزه خلیج فارس و لیبی) 4نفت منطقه منا

کننده نفت منطقه هش خواهد يافت، ولی کشورهاي واردکا

ايین آمدن قیمت جهانی نفت سود پاز ( مانند مصر و تونس)

دان ارشد بانك جهانی براي ، اقتصاد1شانتا دواراجان. خواهند برد

ها  ترشدن تحريم سخت» :منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا، گفت

به کاهش شديد صادرات نفت ايران و دو سال  2202در سال 

کنیم که  بینی می ما پیش. ی براي اين کشور منجر شدرشد منف

ها علیه ايران، صادرات اين کشور بار ديگر رونق  با لغو تحريم

 .«يابد و اقتصاد آن احیا شود

هاي تجاري ايران نیز کاهش  ها، هزينه با لغو تحريم

تنها موجب افزايش حجم ترافیك اين کشور خواهد يافت و نه 

نفتی ايران به افزايش ارزش تجارت نفتی و غیرخواهد شد، بلکه 

دهد که  ك جهانی نشان میگزارش بان. نیز منجر خواهد شد

میلیارد دالر  07حجم صادرات از ايران به تدريج در حدود 

درصد از رشد  1/3افزايش خواهد يافت که تقريبا برابر با 

چین، ترکیه و  هند، بريتانیا،. ص داخلی اين کشور استناخال

عربستان سعودي از جمله کشورهايی هستند که احتماال 

. ان پساتحريم خواهند داشتترين میزان تجارت را با اير بیش

رجی در ايران ممکن است ظرف مدت اگذاري مستقیم خ سرمايه

است، نرخ فعلی  میلیارد دالر برسد که دو برابر 3يك سال به 

مستقیم خارجی در سال گذاري  نرخ سرمايه از تر البته هنوز پايین

 . خواهد بود 2223

دان منطقه خاورمیانه و شمال ، اقتصاد6لیلی متقی

از » :مولف مقاله مذکور، گفت در بانك جهانی و( منا) آفريقا

، شاهد 2201يل زمان تهیه چهارچوب اولیه توافق در ماه آور

گذاري در ايران  اي چند ملیتی به سرمايهه افزايش عالقه شرکت

                                                           
4 Middle East and North Africa (MENA) 
5 Shanta Devarajan  
6 Lili Mottaghi  

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/08/10/iran-lifting-sanctions-will-lower-oil-prices-and-boost-domestic-economy-if-managed-well


 3 «7ماهنامه الكترونيكي مسير، سال دوم، شماره »   

ها  لغو کامل تحريم. ايم بوده( خصوص در بخش نفت و گاز هب)

به تامین سرمايه و  احتماال موجب تسريع اين روند خواهد شد و

هاي مورد نیاز در بخش نفت ايران منجر خواهد  آوري ارتقاي فن

. شدق اقتصادي ايران خواهد ها موجب رون تحريم لغو .«شد

هاي نفتی  هاي پیشین ايران در مديريت ثروت سیاست

رز واقعی مديون تضعیف که نرخ ا طوري ، بههوشمندانه بوده است

هايی که از  در کل بايد گفت، دولت. نفتی بوده استصادرات غیر

ند که با تدوين هايی برخوردارند شانس اين را دار چنین ثروت

مسیر  را درخود  گذاري مناسب، اقتصاد يك چهارچوب سیاست

کلیك  جا اينبراي دريافت گزارش کامل ) دار قرار دهندرشد پاي

 .(کنید

 

 «ذينفعان اصلی ايران پساتحريم»: تحلیلیخبر 

ترين ذينفعان لغو  هاي اماراتي بزرگ شركت

 . اي عليه ايران هستند هاي هسته تحريم

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

هاي امارات متحده  ، شرکت0امارات 7/24خبرگزاري نقل از 

اي و رونق  هاي هسته ترين ذينفعان لغو تحريم عربی از بزرگ

 .خواهند بود 2اقتصادي ايران در منطقه منا

هاي امارات  اورند که شرکتگران بر اين ب تحلیل

حوزه امالک و مستغالت، حمل و نقل،  رمتحده عربی که د

هاي حاصل از لغو  امور مالی فعالیت دارند، از فرصت بانکداري و

گران مباشر  تحلیل. برند ترين نفع را می ها علیه ايران بیش تحريم

طقه منا خاطر نشان هاي من در خصوص استراتژي 3تريد

امارات متحده عربی از لحاظ تجارت و جريانات داخلی »:ساختند

در امارات، ما معتقديم که . برنده اصلی ماجرا خواهد بود

هاي دريايي و متصديان  ها و اپراتورهاي ترمينال بانک

                                                           
1 Emirates 24/7 
2 MENA Region: Middle East and North Africa 

( منطقه منا به معناي خاورمیانه و شمال آفريقا است)   
3 Mubasher  Trade  

لجيستيک بيش از همه از ايران پساتحريم نفع 

از بیست جز اصلی مورد  9الزم به ذکر است که . خواهند برد

تحده عربی را سهام مالی هاي امارات م مندي فهرست عالقه

ما معتقديم که امارات متحده »: وي افزود. «دهد تشکیل می

اي ايران خواهند بود،  عربی و ترکیه ذينفعان اصلی توافق هسته

گذاران براي احیاي بازار بورس  چرا که به احتمال زياد سرمايه

پس از بازگشت آن به سیستم جهانی، اين  4اوراق بهادار تهران

سازيم  بار ديگر خاطرنشان می. دو کشور را انتخاب خواهند کرد

هاي امارات  مندي مورد از بیست جز اصلی فهرست عالقه 9که 

 . «دهد تحده عربی را سهام مالی تشکیل میم

 
ماهه اول سال  6خريداران نقدي دبي بر حسب مليت در 

2112: 

 (درصد است 3رابر با سهم ايران ب)

استراتژيست  6دان و عبدالنبیاقتصاد 1مريم کامل

تقديم برخالف سه سال ما مع» :مباشر ترديد خاطر نشان ساختند

اي گسترده  امارات متحده عربی که از شبکههاي  گذشته، بانك

هاي بسیاري دارند، نقش بسیار مهمی در  برخوردار بوده و شعبه

                                                           
4 Tehran Stock Exchange (TSE) 
5 Mariam Kamel 
6 Ahmed Abd Elnaby 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/07/28/090224b083031bff/2_0/Rendered/PDF/Economic0impli0ng0sanctions0on0Iran.pdf
http://www.emirates247.com/business/uae-property-banks-among-biggest-beneficiaries-of-iran-deal-2015-07-29-1.598381
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از نظر ما بانك . فا خواهند نمودواردات و صادرات ايران اي

و  3و بانك اسالمی ابوظبی 2، بانك اسالمی دبی0تجارت ابوظبی

هاي دريايی و متصديان لجیستیك همچون  اپراتورهاي ترمینال

ه از ورلد پس از احیاي تجارت و اقتصاد ايران بیش از هم.پی.دي

در سال گذشته، صادرات امارات  .«بازار سهام سود خواهند برد

درصد  91)میلیارد دالر بود  1/00بالغ بر تحده عربی به ايران م

که واردات  حالی، در(ودش ين مبلغ به صادرات مجدد مربوط میاز ا

 . ه استمیلیارد دالر بود 2/0از ايران برابر با 

آمار و ارقام نشان »:اعالم کردندگران مباشر  تحلیل

تجاري غیر ترين شريك  رات متحده عربی بزرگادهد که ام می

در نتیجه، آزادي اقتصادي ايران بايد موجب . نفتی ايران است

افزايش تر صادرات از امارات متحده عربی و در نتیجه  رشد بیش

ها به  لغو تحريمالبته، . شود اين کشوررشد ناخالص داخلی 

صادرات مستقيم از اروپا به ايران منجر خواهد شد 

رات متحده كه اين به ضرر بخش صادرات مجدد اما

 .«عربي به جمهوري اسالمي ايران خواهد بود

هاي ايران به  گذاري سرمايهان مباشر تريد معتقدند که گر تحلیل

گران در  اين تحلیل. بی نیز کمك خواهد کردرشد بازار امالک د

دبی و ايران و جايگاه خوب با توجه به نزديکی »: اي گفتند یهبیان

اظ وام ب و کار، دبی هم از لحکانون تجارت و کس عنوان دبی به

مستقیم خارجی، مقصد گذاري  مسکن و هم از لحاظ سرمايه

ها  درواقع، لغو تحريم .گذاران ايرانی خواهد بود مطلوب سرمايه

گیري را براي رشد بازار امالک و  اي چشمه علیه ايران فرصت

 .«مستغالت امارات در پی خواهد داشت

انجام  4ل لینچپژوهشی که توسط بانك آمريکا مري

ي داخلی ها به رشد قابل توجه تقاضا شد نشان داد که لغو تحريم

خصوص اگر وضع صادرات نفت به  ايران کمك خواهد کرد، به

نشان بانك آمريکايی خاطراين . باز گردد 2202قبل از سال 

اقتصاد ايران با  ،ها ما معتقديم که پس از لغو تحريم» :ساخت

ها  لغو تحريم. ابري خواهد کردودي براقتصاد عربستان سع

                                                           
1 Abu Dhabi Commercial Bank 
2 Dubai Islamic Bank 
3 Abu Dhabi Islamic Bank 
4 America Merrill-Lynch Bank  

پول نقد، تجارت و »هاي کالنی را از لحاظ  فرصت

از جمله  .«براي ايران در پی خواهد داشت "گذاري سرمايه

نفع را از ايران ترين  صنايع امارات متحده عربی که بیش

ه بخش امالک و مستغالت دبی، توان ب برند می پساتحريم می

. ارات متحده عربی اشاره کردها و بخش حمل و نقل ام بانك

امالک عمار و  شرکت هاي مستقر در دبی همچون شرکت

ترين  از بزرگ ،ورلد که يك اپراتور بندر جهانی است.پی.دي

، 2202در سال. ها علیه ايران هستند ذينفعان لغو تحريم

امالک  نقديترين خريداران  گذاران ايران از جمله بزرگ سرمايه

درصد از کل معامالت  02و در حدود و مستغالت دبی بودند 

ز هند، انگلیس پس ا. دبی را به خود اختصاص داده بودند نقدي

گذاران ايرانی چهارمین گروه بزرگ خريدار  و پاکستان، سرمايه

ها،  اما پس از اعمال تحريم. دندامالک و مستغالت دبی بو

ها در بازار امالک و مستغالت امارات  گذاري ايرانی سرمايه

ترين میزان خود رسید  ده عربی رو به افول گذاشت و به کممتح

، میزان خريداران نقدي 2201که در شش ماه اول سال تا جايی 

اين بانك آمريکايی  .درصد بوده است 3ايرانی در دبی تنها 

گذاري  ها علیه ايران، سرمايه د نمود که با لغو تحريمبرآور

 02تواند به سطح  رات میبازار امالک و مستغالت اماها در  ايرانی

درصد گذشته بازگردد و جمع کل جريان سرمايه افزايشی به 

به همین ترتیب، میزان . میلیارد دالر در سال برسد 4/2بیش از 

 .ورود مسافر به دبی نیز افزايش خواهد يافت

ها علیه ايران  دهد با لغو تحريم ها نشان می بینی پیش

میلیارد دالر  222به  2222میزان تقاضا براي واردات تا سال 

میلیارد  82که هم اکنون اين رقم برابر با  حالیخواهد رسید، در

 :گران اين بانك آمريکايی خاطرنشان ساختند تحلیل. دالر است

امارات متحده عربي و تركيه بيش از ما معتقديم که »

هاي ايران سود  همه از افزايش احتمالي فعاليت

به نفع قفقاز جنوبی نیز خواهد بود، ها  لغو تحريم. خواهند برد

اما در اين میان روسیه . چرا که از تجارت آزادتر سود خواهد برد

احتماال متضرر خواهد شد، چون قیمت نفت کاهش خواهد يافت 

و رقابت براي عرضه گاز به اروپا میان روسیه و ايران باال خواهد 

هاي  ، هرگونه بهبود و ترقی در فعالیتبا اين وجود. گرفت

 .«خواهد بود اين کشورمستلزم اصالحات کالن در ايران تجاري 
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هاي مستقر در آن، از وضعیت  در دوران تحريم، بسیاري از كارشناسان معتقد بودند كه كشور امارات و شركت»: پرسش

ترين  هاي اماراتی همچنان بزرگ آماري، شركتاينك و براساس گزارشات . اند هاي شايانی برده تحريم ايران استفاده

ها بتوانند هم از وضع  شود تا اين شركت هايی باعث می به نظر شما چه ويژگی. هاي ايران خواهند بود ذينفعان لغو تحريم

 . «نمايیدلطفا داليل خود را با ذكر مصاديق، آمار و ارقام بیان . ترين نفع را ببرند ها علیه كشور بیش و هم از لغو تحريم

 

 تقـــدير شويـــــد   نمايیــد تحلیـل  كـنید تـحـقـیـق

 

 

 

 

 

 

 9522 در حداكثر و 9222 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي ديدگاه 02/26/9314 مورخ تاخواهشمند است 

 ارسال  U38Tmasir@pmo.ir38TU الكترونیكی پست آدرس به منبع ذكر با و Mitra-B 90در فرمت دو ستونی با فونت  كلمه

 .نمايید

هاي ارايه شده كه مشمول هر يك از موارد زير   ها و مطالعات راهبردي از انتشار تحلیل الزم به ذكر است مركز بررسی

 :باشند، معذور است

  (برداري غیرمجاز، عدم ذكر منبع و غیره یكپ)عدم رعايت حقوق مالكیت مادي و معنوي 

 الخط فارسی عدم توجه به قواعد نگارشی و رسم 

 عدم ارتباط يا ارتباط بسیار ضعیف تحلیل ارايه شده با پرسش مطرح شده 

 (ها، منبع نويسی و غیره حداقل و حداكثر واژه)هاي تعیین شده  عدم رعايت چارچوب 

 اين در مسوولیتی گونه هیچ مركز اين و است گر تحلیل برعهده شده ارايه هاي تحلیل معنوي مسوولیت كلیه بديهی است كه

 . ندارد برعهده رابطه

به  و  ارسال آن فرم ثبت نامگردد نسبت به تكمیل  مندان به اشتراك در ماهنامه الكترونیكی دعوت می در ضمن، از عالقه

 . اقدام نمايند  U38Tmasir@pmo.ir38TUپست الكترونیكی 

mailto:masir@pmo.ir
http://research.pmo.ir/fa/form/eshterak
mailto:masir@pmo.ir
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 اقتصاد چین تهديدي جديد علیه كشتیرانی كانتینري

كارشناسان اعالم كردند از اين پس اقتصاد چين 

تهديدي جدي عليه خطوط كشتيراني كانتينري به 

 .آمد حساب خواهد

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

، شرکت مشاوران کشتیرانی 0هلنیك شیپینگ نیوزنقل از 

 کانتینري که تاخطوط کشتیرانی اعالم کرده است  2دروري

بسیاري  هاي اقتصادي اروپا و کنون نگران مساله تقاضا در نظام

چین را نیز به فهرست از بازارهاي نوظهور بودند، از اين پس بايد 

 .مشکالت خود اضافه نمايند

بینی نمود که  اين شرکت مشاوره و پژوهشی پیش

کنگ در سال  جايی کانتینر در بنادر چین و هنگ حجم جابه

تر اين  که پیش حالینمايد، در رشد میدرصد  9/4ي در حدود جار

 81/0معناي حذف  اين به. بینی کرده بود درصد پیش 8/1رقم را 

( يا يك درصد از حجم ترافیك کانتینري جهان) TEUمیلیون 

 . از خطوط تجاري اقیانوسی است

رشد اقتصاد چين در چند سال گذشته به 

كود شديد هم اكنون تدريج كند شد، اما نشانه هاي ر

و سال هاي تولیدي چین در د فعالیت .هويدا شده است

بسامانی اوضاع ها معتقدند نا گذشته کاهش يافته و اقتصاددان

کنندگان تاثیر  تواند بر اعتماد تجار و مصرف بازار سهام چین می

 .  منفی داشته باشد

                                                           
1 Hellenic Shipping News 
2 Drewry Shipping Consultants  

سال گذشته شاهد کاهش مداوم حجم بار  02 کنگ در هنگ

د در نظر داشت که بعضی از البته باي ؛بوده است کانتینري

 .ها به بنادر واقع در سرزمین اصلی منتقل شده است فعالیت

حمل ونقل دريايی بار فله خشك در کشور چین، 

اين کشور هاي  به را خورده است، چرا که کارخانهترين ضر بیش

ه اما با توجه ب. اند آهن و ساير کاالها روي آورده به واردات سنگ

ینري درصد از ترافیك کانت 32کنگ حدود  که چین و هنگ اين

اند، خطوط کشتیرانی کانتینري  جهان را به خود اختصاص داده

 . اند از همه از اين مساله صدمه خورده بیش

، مدير ارشد بخش تحقیقات زنجیره 3سیمون هینی

در اين میان يك حقیقت آرام بخش » :تامین در دروري، گفت

تر روي  چین بیش کند شدن روند رشد اقتصادي. وجود دارد

ترافیك ورودي به اين کشور تاثیر دارد که براي خطوط 

کشتیرانی سود چندانی ندارد و روي کانتینرهاي خروجی از چین 

 .«نخواهد گذاشتتاثیر چندانی 

در حال حاضر، هرگونه کاهش در حجم » :وي افزود

در مقیاس البته . چندان تاثیرگذار نخواهد بودچین، ترافیك 

شود، اما ريسکی  زرگ، اين موضوع ريسك محسوب میب

 .«!کوچك

 

 المللی عمان افزايش ظرفیت در ترمینال كانتینري بین

هار به چ المللي عمان ظرفيت ترمينال كانتينري بين

 .برابر افزايش يافت

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

 1، با تعطیل شدن بندر سلطان قابوس4پورت تکنولوژينقل از 

المللی  ترمینال کانتینري بین ،(عمان 6واقع در استان مسقط)

                                                           
3 Simon Heaney 
4 Port Technology 
5 Port Sultan Qaboos 
6  Muscat 

http://www.hellenicshippingnews.com/chinas-economy-adds-new-threat-to-container-shipping-demand/
http://www.porttechnology.org/news/oman_hph_quadruple_capacity_drive
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 2برداري شرکت هاچیسون پورت هولدينگز که تحت بهره 0عمان

 ششاست، سعی دارد ظرفیت خود را چهار برابر کرده و به 

 .برساند  TEUمیلیون 

ز ، مدير عامل هاچیسون پورت هولدينگ3پی اريك آي

ما به . د هستیمتعهنشین عمان م ما به بندر صحار و شیخ»: گفت

هاي تجاري در خاورمیانه و برقراري امکان  منظور بهبود فعالیت

به توسعه   TEUهزار  22رگ هاي بز دهی به کشتی سرويس

ما آينده را "در يك کالم . تاسیسات بندري ادامه خواهیم داد

 .  «"!سازيم می

 

المللی  ، مدير عامل ترمینال کانتینري بین4آندره توئت

افتتاح يك ترمینال جديد و »: عمان خاطرنشان ساخت

هاي کشتیرانی از مسقط، تنظیم  يافته، انتقال همه فعالیت توسعه

المللی بازاريابی، سطح  هاي تامین و ايجاد يك کمپین بین زنجیره

به المللی درباره بندر صحار را افزايش داده و  آگاهی بین

 . «هاي جديد منجر شده است گذاري سرمايه

شرکت هاچیسون پورت هولدينگز در نظر دارد تا سال 

میلیون دالر روي ترمینال کانتینري  322بیش از  2209

تر روي بندر  هايی که پیش گذاري با سرمايه .گذاري کند سرمايه

گذاري روي اين بندر روي هم  صحار انجام شده، میزان سرمايه

 . میلیارد دالر خواهد بود 20رفته بالغ بر 

 

                                                           
1 Oman International Terminal Container (OICT) 
2 Hutchison Port Holdings  
3  Eric IP 
4  Andre Toet 

 علی  در بندر جبل 4آغاز  پروژه میلیاردي ترمینال 

علي احداث  يک ترمينال كانتينري جديد در بندر جبل

 .خواهد شد

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

، سلطان احمد بن سلیم، 6ورلد پی ، رئیس دي1فور تريدرزنقل از 

علی  ال کانتینري جديد در بندر جبلاز آغاز ساخت يك ترمین

 . واقع در دبی خبر داد

 (T4) ترمینال کانتینري  چهارمین  يكبا اتمام فاز 

به ظرفیت بندر  TEUمیلیون  0/3، در حدود  2208در سال 

میلیون  0/22علی افزوده خواهد شد و ظرفیت کلی آن به  جبل

TEU به  اين مجتمع بندري تا آن زمان حداقل. خواهد رسید

هزار متر  00جرثقیل مجهز خواهد بود و طول اسکله آن به  002

 .خواهد رسید

، در يک جزيره بازسازي شده در 4ترمينال 

احداث خواهد شد و ظرفيت  2شمال ترمينال 

افزايش خواهد  TEUميليون  8/7ورلد را به  پي دي

 . داد

در بخشی از اين پروژه، يك پل ساخته خواهد شد که 

اين جزيره را از طريق زمینی که در نزديکی ترمینال دسترسی به 

 3عالوه بر اين، قرار است گذرگاهی . سازد قرار دارد، میسر می 2

تا  2201هزار متري ساخته شود و پل نیز تا قبل از پايان سال 

 .حدودي مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت

                                                           
5 Four Traders 
6  DP World 

http://www.4-traders.com/DP-WORLD-LTD-6500032/news/DP-WORLD--STARTS-CONSTRUCTION-OF-16-B-TERMINAL-AT-JEBEL-20850926/
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با »: ورلد، گفت پی ، رئیس دي0سلطان احمدبن سلیم

اي امارات  انداز اقتصادي قوي داخلی و منطقه چشمبه توجه 

نیز می  22222متحده عربی که شامل موفقیت در دبی اکسپو 

را در حالی به جامعه  4آغاز ساخت ترمینال  که باشد، ما مفتخريم

بر  TEUمیلیون  0/3حدود  جهانی اعالم نمايیم که فاز اول آن

 . «علی خواهد افزود ظرفیت بندر جبل

در پاسخ  علی توسعه بندر جبل»: طرنشان کردخاوي 

علی ايجاد  تر در بندر جبل به نیاز مشتريان براي ظرفیت بیش

 2222شود همزمان با اکسپو  بینی می خواهد شد، چرا که پیش

 .«میزان تردد و تجارت نیز در اين منطقه افزايش يابد

هاي ما  ترمینال»: گفتدر ادامه سلطان احمدبن سلیم 

  سانواع شناورهاي بسیار بزرگ سروي ايی را دارند که بهاين توان

و به اين ترتیب به بهبود کارايی و اثربخشی زنجیره تامین  دهند

ورلد در  پی هاي دي علی و ساير ترمینال جبل .«منطقه کمك کنند

در شش ماهه اول  TEUمیلیون  9/7امارات متحده عربی 

درصد رشد نسبت  6دهنده  اين رقم نشان. جابجا نمودند 2201

 . است 2204به مدت زمان مشابه در سال 

 

علی  جبل»: در پايان اظهار داشت سلطان بن سلیم

 2علیرغم افزايش . همواره با تقاضاي بازار هماهنگ بوده است

، 2201در نیمه دوم سال  3ترمینال  به ظرفیت  TEUمیلیون 

برداري و استفاده از ظرفیت در اين بندر  هنوز هم سطح بهره

 .«باالست

                                                           
1  Sultan Ahmed Bin Sulayem  
2 Expo 2020 (Dubai's World Expo:   ورلد اکسپو نمايشگاهی

 2222بلشد که در سال  ترين رويدادهاي جهان می جهانی است و از بزرگ
و به میزبانی ( شمال آفريقا و جنوب آسیا)براي اولین بار در منطقه خاورمیانه 

.دبی برگزار خواهد شد  

 عمان  0232انتخاب مشاور براي چشم انداز 

خود مشاور  2131انداز  دولت عمان براي چشم

 .كند انتخاب مي

 

پورت ها و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

منظور مطالعه و طراحی فاز سوم توسعه بندر  ، به3ژي تکنولو

سالله، وزارت حمل و نقل و ارتباطات عمان براي پیدا کردن 

 .نمايد يك مشاور واجد شرايط مناقصه برگزار می

 2201آگوست  30ناقصه در مورخ هاي م برگه

 .عمان را تحقق بخشند 2232انداز  شوند تا چشم بازگشايی می

که  دادندهاي عمان گزارش  تر نیز خبرگزاري پیش

برداري  چهار شرکت براي مشارکت در  مناقصه مديريت و بهره

نامه همکاري امضاء  از اولین بندر خشك عمان با يکديگر تفاهم

 . اند کرده

خود خاطر  2201بندر سالله در گزارش سه ماهه اول 

اين بندر از جمله برترين بندرهاي نشان ساخت که 

برداري از شبکه  و فرصت بهره ترانشيپي جهان است

کانونی حمل ونقل چندوجهی و امکانات منطقه آزاد سالله را 

 . سازد براي تجار و ذينفعان مهیا می

هزار  627حدود در  2201در طول سه ماهه اول سال 

TEU دهنده کاهش  اين رقم نشان. در بندر سالله جابجا شد

درصدي حجم عملیات نسبت به مدت زمان مشابه در سال  24

                                                           
3  Port Technology  

http://www.porttechnology.org/news/salalah_eyes_consultant_for_2030_vision/
http://www.porttechnology.org/news/salalah_eyes_consultant_for_2030_vision/
http://www.porttechnology.org/news/salalah_eyes_consultant_for_2030_vision/
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دلیل اصلی کاهش حجم عملیات بندر سالله، . است 2204

 .متغییر بودن حجم بار در سراسر جهان است

در  2228عمان، تا سال  2232انداز  شمبر اساس چ

میلیارد دالر در منطقه آزاد تجاري سالله  01حدود 

نیز از  0ترمینالز.ام.بی.شرکت اي. گذاري خواهد شد سرمايه

ها و مناطق  گذاري روي زيرساخت هاي خود براي سرمايه برنامه

 .آزاد تجاري اين منطقه رونمايی نموده است

 

 فروش دو بندر كلیدي در يونان

ي، سهام دولت يونان براي رهايي از بحران اقتصاد

 .رساند خود را در دو بندر اين كشور به فروش مي

 

ها و مطاعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

با ، نخست وزير يونان، 3، آلکسیس سیپراس2اوسنسنقل از  

بندي قرارداد کمك مالی  حداکثر سرعت ممکن در حال جمع

است، چرا که پروپوزال جديد کمك مالی اين کشور توسط 

و صندوق  1، بانك مرکزي اروپا 4کمیسیون اتحاديه اروپا

، 7البته، آنجال مرکل. باشد در حال بررسی می 6المللی پول بین

ونان محدود هاي ي صدر اعظم آلمان، هشدار داده است که گزينه

 .است

                                                           
1 APM Terminals  
2  Ocnus  
3 Alexis Tsipras 
4 EU Commission  
5 European Central Bank 
6 International Monetary Fund 
7 Angela Merkel  

دولت سیپراس در حال حاضر از پروپوزال قبلی 

کند که بر فروش سهام دولت در دو بندر کلیدي  حمايت می

در ضمن، . متمرکز است 9و تسالونیکی 8پیرائوس

 –مولر .پی.هاي تابعه اي که يکی از شرکت 02ترمینالز.ام.پی.اي
. باشد مند می است، به شدت به خريد اين بنادر عالقه 00مرسك

سوم از سهام اين بنادر در  الزم به ذکر است که بیش از يك

در صورتی که قرارداد کمك مالی . مالکیت دولت يونان قرار دارد

میان يونان و اتحاديه اروپا به امضا برسد، دولت يونان براي اداي 

 .  نمايد قرض طلبکاران اين کشور کمك نقدي می

تاريخ  2201دولت يونان حداکثر تا پايان اکتبر 

 . تحويل اسناد را اعالم خواهد کرد

 

 شوند هاي تخصصی تبديل می ه كانونماالكا ب بندر تنگه  7

هاي تخصصي تبديل  هفت بندر ماالكا به كانون

 .خواهند شد

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

رسد طرح جامع توسعه بنادر ماالکا  ، به نظر می02وسل فايندرنقل از  

هاي تولیدي، گردشگري و صنعتی موجب  زايی در بخش با اشتغال

به موجب . شد هاي اقتصادي خواهد ها و فعالیت گذاري افزايش سرمايه

روز رسانی خواهد شد و کار ساخت بندر  اين طرح، شش بندر ماالکا به

                                                           
8 Pireaus  
9 Thessaloniki  
10 APM Terminals  
11 A.P Moller – Maersk  
12   Vessel Finder 

http://www.ocnus.net/artman2/publish/Business_1/Greece%20to%20Sell%20Two%20Key%20Ports.shtml
https://www.vesselfinder.com/news/3990-Malacca-To-Covert-Ports-Into-Specialized-Hubs
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که يك بندر گردشگري خواهد بود نیز آغاز خواهد  0وي ماالکا گیت

 . شد

 

شش بندر فعلي ماالكا به صنايع مختلف 

به بخش صنعتی اختصاص  2بندر لینگی. اختصاص خواهد يافت

. در خدمت صنايع نفت و گاز خواهد بود 3بندر تانگاباتو. خواهد يافت

دهی به  جايی بار و سرويس براي جابه 4بندر تانجونگ بروس

به اهداف نظامی  1بندر آندانگ. هاي کانتینربر استفاده خواهد شد کشتی

در خدمت صنعت شیالت خواهد  6بندر اومباي. اختصاص خواهد يافت

نی مورد در بخش معدن و مواد معد 7بندر سونگی رامبی. بود

 .برداري قرار خواهد گرفت بهره

 

، رئیس کمیته حمل و نقل و اجراي پروژه 8داتوک لیم بان

سازي بنادر و  در طرح جامع ماالکا، مزاياي تخصصی»: ماالکا، گفت

 . «تاثیر آن بر روي اقتصاد بررسی شده است

                                                           
1 Malacca Gateway Port   
2 Linggi Port 
3 Tangga Batu 
4 Tanjung Bruas  
5 Andang 
6 Umbai 
7 Sungi Rambai  
8 Datuk Lim Ban 

، ماالکا سومین ايالت کوچك 02و پنانگ 9پس از پرلیس

جزيره ماالي در کنار تنگه ماالکا و   در جنوب شبهماالکا . مالزي است

رشد ناخالص داخلی . واقع شده است 00در مجاورت شهر صنعتی موار

درصد آن  83میلیون دالر بود و  9/336برابر با  2204مالزي در سال 

 .شد به صادرات مربوط می

 

 بندر برتر در بهره وري اسكله 92

وري اسكله معرفي  بهرهبندر برتر جهان از لحاظ  11

 .شدند

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

در  03المللی حمل و نقل ، انجمن بین02پورت تکنولوژينقل از 

بندر برتر جهان از  02،   "هاي بزرگ اثر واقعی کشتی"گزارش 

اين بنادر بر اساس تعداد . وري اسکله را معرفی کرد لحاظ بهره

 .اند بندي شده هاي اسکله در ساعت رتبه جايی جرثقیل جابه

از  ده بندر برتر جهانعملکرد  فوقدر اينفوگرافیك 

البته، فقط . وري اسکله نمايش داده شده است لحاظ بهره

جايی  در خصوص تعداد جابهعملکرد کلی مشخص شده و 

 . کانتینرها در يك ساعت اطالعاتی ارايه نشده است

                                                           
9 Perlis 
10 Penang  
11 Muar  
12 Port Technology  
13 International Transport Forum 
14 Real Impacts of Megaships 

http://www.porttechnology.org/news/the_top_10_global_ports_for_berth_productivity
http://www.porttechnology.org/images/made/images/uploads/news/the_top_10_global_ports_for_berth_productivity_600_400.jpg
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المللی حمل و نقل، حجم  بر طبق گزارش انجمن بین

دهی  هاي کانتینربر سرويس هايی که به کشتی کار ترمینال

افزايش يافته  0971در صد نسبت به سال  729کنند حدود  می

ها نیز در حدود  رثقیلار جبه همین ترتیب، متوسط حجم ک. است

هاي  با اين وجود، تعداد جرثقیل. صد افزيش يافته استدر 382

بارانداز مورد استفاده جهت تخلیه و بارگیري يك کشتی فقط 

 .درصد افزايش يافته است  87حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مدير بخش بنادر و کشتیرانی در 0اوالف مرک

در نگاه اول تفاوت در »: المللی حمل ونقل گفت انجمن بین

من . انگیز استبر بندر برتر جهان تعجب 02وري اسکله  بهره

خودکارسازي، : طه وجود دارددر اين رابمعتقدم سه توضیح 

هاي  بنادري كه از ترمينال. مداري و موقعیت مکانی مشتري

وري اسكله  توانند به بهره ارند ميخودكار برخورد

البته اين موضوع ممکن است به  ؛تري دست يابند بيش

 .«پذيري ترمینال تمام شود بهاي کاهش انعطاف

 

 

 

 

                                                           
1 Olaf Merk 
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 هاي كابوتاژ در فیلیپین لغو تعرفه

 .هاي كابوتاژ را لغو كرد دولت فيليپين تعرفه

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

، دولت فیلیپین قوانین جديدي 0پورت فاينانس اينترنشنالنقل از 

خواهند  2هاي کابوتاژ را تصويب نموده است که نقطه پايان تعرفه

ساله  12هاي کابوتاژ مدتی است که براساس قانون  تعرفه. بود

قانون جامع رقابت و قانون . اند کابوتاژ اين کشور، اجرايی شده

هاي خارجی فیلیپین که به تازگی به  بارگیري مشترک کشتی

 . ادي اين کشور خواهد شدامضا رسیده است، موجب تحول اقتص

قانون جامع رقابت امکان امکان استفاده از 

هاي حاصل از ادغام و يکپارچگی بازارهاي آسیا را فراهم  فرصت

هدف از تعيين تعرفه كابوتاژ محافظت از . نمايد می

ها و  تعرفه. استاپراتورهاي كشتيراني داخلي 

 نيز حق هرگونه فيليپين هاي گمركي قبلي نامه آيين

را به  اين كشورهاي داخلي  تجاري در آب  فعاليت

به  .نمايد محدود مي فيليپينشناورهاي تحت پرچم 

عنوان يك منطقه  الجزاير فیلیپین به دلیل اندازه و موقعیت مجمع

هاي تجاري داخلی اين کشور  المللی، بسیاري از گروه تجاري بین

یاري از موارد که در بس سعی کردند اين قانون را لغو نمايند، چرا

شود که کشتیرانی داخلی بسیار گرانتر از حمل  موجب می

تصويب قوانین جديد  .تمام شود المللی هاي بین محموله

هاي  هاي کابوتاژ را لغو کرده و موجب کاهش هزينه محدوديت

 .کشتیرانی و افزايش رونق صنعت کشتیرانی فیلیپین خواهد شد

                                                           
1Port Finance International   

 تجارت ساحلی، کشتیرانی ساحلی 2

تر دولت  بزرگ تغییر اين قوانین بخشی از استراتژي

. باشد فیلیپین است که به شدت حامی رشد بنادر اين کشور می

هاي  ها، ترافیك بندري فیلیپین در سال در نتیجه اين سیاست

رشد قابل (  3خصوص در اطراف بندر کانونی مالینا به)اخیر 

 .توجهی داشته است

رشد ترافیك بندري در فیلیپین چنان سريع بوده است که اداره 

اين کشور سال گذشته ناچار شد براي حل مشکل تراکم گمرک 

مشکل تراکم در بندر مالینا باعث . در بندر مالینا اقدام نمايد

هاي صنعتی شده و روي اقتصاد  اغتشاش در بسیاري از بخش

بندر مالینا توسط شرکت اينترنشنال . فیلیپین تاثیر مخربی داشت

راتور برتر ترمینال که يکی از پنج اپ 4کانتینر ترمینال سرويسز

 .شود برداري می دريايی جهان است، مديريت و بهره

 

در ماه آوريل سال جاري، اداره حمل و نقل و 

براي انجام پروژه نوسازي بندر  6و اداره بندر فیلیپین 1ارتباطات

هاي  در اين مناقصه شرکت. مناقصه برگزار کردند 7داوائو ساسا

بودجه، طراحی، بازسازي، المللی براي تامین  داخلی و بین

برداري و حفاظت از بندر داوائو ساسا و افزايش ظرفیت آن  بهره

اسالت تحت يك قرارداد  2922اسالت کانتینر به  0922از 

 . ساله، رقابت خواهند کرد 32امتیاز انحصاري 

 

 

                                                           
3Malina 
4 International Container Terminal Services (ITCS) 
5  Department of Transport and Communication 
(DOTC) 
6 Philippine Port Authority (PPA)  
7 Davao Sasa 

http://portfinanceinternational.com/features/item/2241-philippines-sparks-competition-with-landmark-measures-to-abolish-cabotage-charges
http://portfinanceinternational.com/media/k2/items/cache/aaecb4f9a499b990399f02a497e0900a_XL.jpg
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 هشدار جدي براي افزايش سطح آب درياها

دهد كه سطح آب درياها  تحقيقات اخير نشان مي

 .افزايش يافته است

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

که متوسط دماي فعلی جهان با  با وجود اين، 0اينفو ماريننقل از 

تر شده است، سطح دريا  گذشته فرق چندانی نکرده و فقط اندکی گرم

افزايش يافته است و اگر گرم شدن جهان ( شش متر)فوت  22حداقل 

ادامه يابد، افزايش سطح آب درياها نیز به همین نسبت ادامه خواهد 

 . يافت

در پنجمین  2وايیالمللی تغییرات آب و ه مجمع بین

 3بیش از  2022خود برآورد کرده است که تا سال  3گزارش ارزيابی

 .ديگر بر ارتفاع سطح آب درياها افزوده خواهد شد( يك متر)فوت 

 4هاي اياالت متحده آمريکا که در مجله ساينس يافته

منتشر شده حاکی از آن است که سطح آب به دلیل ذوب شدن 

دهد  اين نشان می. وب، افزايش يافته استهاي گرينلند و قطب جن يخ

گرم شدن هوا . هاي قطبی با شرايط جوي فعلی سازگار نیستند که يخ

ها و  هاي طبیعی کوه ها، ذوب شدن يخچال موجب گسترش اقیانوس

هاي گرينلند و قطب  هاي يخی و آب شدن بخشی از يخ کالهك

 . ها خواهد شد جنوب و جاري شدن آب حاصل به سوي اقیانوس

المللی از دانشمندان، افزايش سطح آب درياها  يك تیم بین

هاي زمانی مختلف بررسی نمودند تا بتوانند تاثیر گرما بر  را در بازه

هاي  اين تیم با استفاده از مدل. هاي قطبی را ارزيابی کنند يخ

هاي زمین متوجه شدند در  کامپیوتري و مشاهدات انجام شده از اليه

                                                           
1  Info Marine  
2 International Panel on Climate Change (IPCC) 
3 Fifth Assessment Report 
4 Journal of Science  

 4/1تا  8/0)گراد  دماي هوا يك تا سه درجه سانتی هاي دور که زمان

تر از دوره ماقبل صنعت بود، سطح آب حداقل  گرم( درجه فارينهايت

 .فوت باالتر از زمان حال بود 22

هزار سال  021گیري نمودند که خدود  محققان نتیجه

تر از دوره  پیش که متوسط دماي جهان يك درجه سانتیگراد بیش

فوت  32تا  22بود، سطح آب ( ه عصر امروزمشاب)ماقبل صنعت 

هزار  422به همین ترتیب، در حدود . تر از زمان حاضر بوده است بیش

اما )تري برخوردار بود  سال قبل که متوسط دماي جهان از ثبات کم

تر از دوره ماقبل صنعت بوده  قطعا يك يا دو درجه سانتیگراد گرم

 .باالتر بوده است فوت از عصر حاضر 42تا  22سطح آب ( است

ذره در  282اکسید کربن حداکثر  در آن زمان، غلظت دي

ذره در میلیون رسیده و  422میلیون بود، اما امروزه غلظت آن به مرز 

هاي دورتر  محققان سعی کردند زمان. همچنان در حال افزايش است

( حدود سه میلیون سال پیش)که غلظت کربن مشابه امروز بوده است 

تر میزان افزايش سطح دريا بررسی کنند،  منظور محاسبه دقیق بهرا نیز 

اما به دلیل حرکت زمین که موجب تغییر خطوط ساحلی شده، اين کار 

بینی  پیش 1موسسه کلیمیت سنترال. طور دقیق و کامل میسر نیست به

 9فوت افزايش يابد، فلوريدا با  22نموده است که اگر سطح آب 

آب فرو خواهد رفت و نیويورک، کالیفرنیا، میلیون نفر جمعیت زير 

که هر کدام بیش از يك میلیون نفر )لوئیزيانا، ويرجینیا و نیوجرسی 

 .در معرض خطر قرار خواهند گرفت( جمعیت دارند

برطبق گزارش آژانس حفاظت از محیط زيست اياالت 

، سطح آب درياها در سراسر جهان حدود هشت اينچ افزايش 6متحده

دهد که در آينده افزايش سطح آب در  برآوردها نشان می .يافته است

 شود بینی می در هر صورت، پیش. مناطق مختلف، متفاوت خواهد بود

سال  21تر از  در قرن آينده سطح آب دريا با سرعتي بيش

 .گذشته افزايش خواهد يافت

عوامل محلی نیز بر افزايش سطح آب دريا در آينده تاثیر 

حفاظت از محیط زيست اياالت متحده آمريکا  آژانس. خواهد گذاشت

شناختی ادامه يابد،  که فشارهاي زمین خاطرنشان ساخت با فرض اين

 .  در حدود دو فوت بر ارتفاع سطح دريا افزوده خواهد شد 2022تا سال 

 

                                                           
5 Climate Central  
6 US Environmental Protection Agency (US EPA) 

http://www.infomarine.net/maritime-news/85-maritime-executive/34638-scientists-predict-20-foot-sea-level-rise.html
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 جی شناورها.ان.سوخت ال سنگاپور، كانون تامین

هاي  ترين كانون سنگاپور به زودي به يكي از بزرگ

 ! جي شناورها تبديل خواهد شد.ان.تامين سوخت ال

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

براي  2دي سنگاپور، اداره بنادر و دريانور0ام مريتايم.پی.اينقل از 

داده  4درخواست پروپوزال 3جی.ان.صدور مجوز تامین سوخت ال

رسانی جهان است و  امروزه سنگاپور برترين کانون سوخت. است

دهی به نسل بعدي ناوگان  اکنون خود را براي سرويس هم

کند که احتماال گاز طبیعی را جايگزين  کشتیرانی جهان آماده می

 . ساختهاي فسیلی خواهد  سوخت

دهند بايد جزئیات کامل  کسانی که پروپوزال ارايه می

هاي موجود براي عرضه  جی و مدل.ان.هاي تامین سوخت ال راه

هاي منتخب تامین  پروپوزال. و تحويل آن را توضیح دهند

 . آغاز خواهند کرد 2207جی را از اوايل سال .ان.سوخت ال

ورهاي به همه شنا 2222سنگاپور در نظر دارد تا سال 

دهی کند و با صدور مجوزهاي مربوطه خود را  گازسوز سرويس

سنگاپور در حال حاضر . جی تبديل نمايد.ان.به يك کانون ال

. رساند میلیون سوخت دريايی به فروش می 1/3ماهانه درحدود 

هاي  ام ماه سپتامبر فرصت دارند که پروپوزال مندان تا سی عالقه

 . خود را ارسال کنند

 

                                                           
1 APM Maritime  
2 Singapore Maritime and Port Authority  
3 LNG: گاز طبیعی مايع 
4 Request for Proposal (RFP)  

 جديد براي ممیزي كانتینرها ابزاري

يک دستگاه جستجوگر جديد براي مميزي كانتينرها 

 .ساخته شد

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

دستگاه جستجوگر  6هیستر، 1هلنیك شیپینگ نیوزنقل از 

میزي کارآمد کانتینرها کمك جديدي ساخته است که به م

با استفاده از اين دستگاه، ديگر نیازي نیست کانتینرها را . کند می

ها  زمین گذاشت و به همین دلیل هزينه رويبراي ممیزي 

 . يابد کاهش می

دستگاه جستجوگر هیستر که با همکاري شرکت 

ساخته شده است، امکان ثابت  7خدمات کانتینري هامبورگ

به اين . سازد ي را فراهم میمتر 9/0نمودن کانتینرها در ارتفاع 

عدم وجود آسیب يا  ترتیب، همه جهات کانتینر براي اطمینان از

 .شود صدمه بررسی می

، مديرعامل شرکت خدمات 8كدکتر رونالد کارنب

اين نوآوري يكي از مراحل » :کانتینري هامبورگ، گفت

جويي در زمان  كند و به صرفه كانتينر را كم مي مميزي

تنها راه . نمايد وري عمليات كمک مي و افزايش بهره

سازي  حفظ موقعيت رقابتي براي ما، بهينه

طراحی اين ابزار ممیزي  .«ها است استراتژيک همه هزينه

شرکت مهندسی . ك بودد توسط هیستر، پیشنهاد دکتر کارنبجدي

يك راه تالش، دو سال  پس از( هلند) 0نواقع در نايمگ 9هیستر

                                                           
5 Hellenic Shipping News 
6 Hyster 
7 Hamburg Container Service (HCS) 
8 Ronal Karnback 
9 Hyster Special Engineering Department (SPED) 

http://www.apmaritime.com/news/singapore-lng-bunkering/
http://www.hellenicshippingnews.com/checker-device-for-container-inspections/
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ابتکاري براي ممیزي وسايل نقلیه ويژه حمل کانتینر خالی ارايه 

 . داد

يژه حمل کانتینر خالی مجهز وکنون دو وسیله نقلیه تا

گ تحويل به ابزار ممیزي به شرکت خدمات کانتینري هامبور

ینر هاي نقلیه جديد ويژه ممیزي کانت اين وسیله. داده شده است

 . نام دارند H22XM-12EC ، خالی

وري  جويی در مصرف سوخت و افزايش بهره صرفه

براي شرکت خدمات کانتینري هامبورگ از اهمیت بسیار زيادي 

کانتینر به سايت اين شرکت  122روزانه قريب به . برخوردار است

سپس، از . شود بندر هامبورگ قرار دارد، وارد میکه در مجاورت 

وسیله کامیون، قطار و کشتی  هصبح اين کانتینرها ب ششساعت 

ه شرکت خدمات کانتینري هامبورگ منتقل طور مستقیم ب هب

، سپس، وسیله نقلیه ويژه حمل کانتینر خالی هیستر. شوند می

سه محوطه انبارش . کند جا می کانتینرها را در داخل انبار جابه

هزار  03شرکت خدمات کانتینري هامبورگ روي هم رفته 

TEU  ظرفیت دارد که براي پرکردن يك کشتی کانتینربر

کانتینرهاي خالی به محض ورود . بزرگ تقريبا کافی است

آسیب يا صدمه مورد صورت بصري براي بررسی هرگونه  هب

 . گیرند ممیزي قرار می

هاي نقلیه ويژه حمل کانتینر خالی  با استفاده از وسیله

لزوم پاکسازي يا تعمیر که به ابزار ممیزي مجهز هستند، 

. شود طور مستقیم در محوطه انبارش بررسی می هکانتینرها ب

يا فضاي نتینر هاي کوچك مانند صدمات وارد به در کا آسیب

صورت  شود، در غیر اين آن بالفاصله در سايت انجام میداخلی 

 . گردد عمیرگاه موجود در محوطه منتقل میکانتینر به يکی از دو ت

کانتینري هامبورگ در نظر دارد در آينده نزديك  شرکت خدمات

همه وسايل نقلیه ويژه حمل کانتینر خالی خود را به اين سیستم 

 . جديد مجهز نمايد

 

                                                                                    
1 Nijmegen 

 0هاي دريايی پیشرفت در بازيافت سازه

يک حوضچه خشک آمريكايي به روشي سازگار با 

 . محيط زيست بازيافت شد

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

در اوايل سال جاري  4توکرادل ، شرکت سی3گرين پورتنقل از 

يك پروژه بازيافت حوضچه خشك را در بندر سانفرانسیسکو 

 . به اجرا در آورد( الت متحده آمريکاايا)

سازه  022توکرادل تاکنون بیش از  شرکت يونانی سی

. شناور را به کمك ياردهاي اوراق کشتی بازيابی نموده است

امكان بازيافت ساده و بي دردسر همچنین، اين شرکت  

هاي شناور را براي مالكان كشتي و  ها و سازه كشتي

از بازيافت )و همه کارها  سازد مياپراتورهاي بندر فراهم 

سازي و  کشتی و پیدا کردن خريدار گرفته تا نظارت بر پیاده

. دهد را انجام می( اجراي پروژه بازيافت در يارد اوراق سازي

توکرادل همه کارها را با رعايت  که شرکت سی تر از همه اين مهم

استانداردهاي عالی بهداشت، ايمنی و محیط زيست انجام 

المللی دريانوردي،  دهد و از استانداردهاي سازمان بین می

کنگ و مقررات بازيافت کشتی اتحاديه اروپا  کنوانسیون هنگ

 . کند پیروي می

اين شرکت از زمان آغاز به کار تمام تالش خود براي 

محیطی به جامعه کشتیرانی  پذيري زيست انتقال حس مسئولیت

                                                           
2  Marine Structures 
3 Green Port 
4  Sea2Cradle 

http://www.greenport.com/news101/Products-and-Services/sea2cradle-expands-market-reach
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همه تالش خود براي  توکرادل شرکت سی. را به کار بسته است

اي را انجام داده  ها به خريداران مناقصه ممانعت از فروش کشتی

هايی که به اين خريداران فروخته  تر کشتی عاقبت بیش. است

 . شود شوند، به سواحل آسیا و اوراق به قیمت پايین ختم می می

: پورت گفت توکرادل به گرين نماينده شرکت سی

هاي  ها و بخش در در گذشته کشتیمالکان کشتی و مقامات بن»

اما بر اساس قوانین و مقررات جديد . فروختند مستهلك را می

درواقع، . تر اهمیت بدهند محیطی بیش بايد به مسايل زيست

براي تبديل شدن به يك بندر سبز بايد اين مقررات جديد را 

 .«رعايت کرد

اين شرکت در سال جاري پروژه بازيافت حوضچه 

 72حوضچه خشك . سانفرانسیسکو را اجرا کرد خشك در بندر

سوار  0ترن.وي.بر ام ساله سانفرانسیسکو بايد روي شناور سنگین

منتقل ( واقع در کشور چین)شده و به يارد بازيافت ژوشان 

آمیز کف حوضچه خشك،  اما به دلیل شرايط مخاطره. شد می

بايد اقدامات خاصی جهت حفظ ايمنی و سالمتی کارکنان در 

 . گرفت ن عملیات انجام میحی

هايی  يك تیم ويژه مواد خطرناک را در کیسه

مخصوص قرار داده و به انبار نگهداري مواد خطرناک منتقل 

الزم به ذکر است که اين )جا نمايند  ها را جابه کردند تا بعدا آن

(. توکرادل ممیزي شده بودند ها توسط تیم ويژه سی کیسه

ك، مراحل پیش از برش و علیرغم شرايط خاص حوضچه خش

ها بسیار راحت انجام شد و تنها شش هفته زمان  تخلیه بلوک

 . برد

همه بنادر مواد زائدي دارند که بايد به روشی سبز و 

عالوه بر اين، تجهیزات، . زيست بازيافت شوند سازگار با محیط

ها، تجهیزات بارانداز و ساير تجهیزات موجود در بندر  کش يدک

بنابراين بايد يك برنامه اوراق و . صی دارندطول عمر مشخ

 . ها وجود داشته باشد انهدام مناسب براي آن

توکرادل در زمینه انهدام و بازيافت  شرکت سی

هاي دريايی  ها و چراغ هاي جك آپ، سکوهاي نفتی، بويه بارج
                                                           

1 MV Tern 

به . که همگی داراي مواد خطرناک هستند، تجربه زيادي دارد

جی .ان.يد براي شناورهاي ويژه حمل التازگی نیز يك بازار جد

پیدا کرده است، چرا که بسیاري از اين شناورها قديمی شده و 

 . بايد از رده خارج شوند

توکرادل درست مانند ياردهاي اوراق  شرکت سی

هاي ترکیه و بلژيك را  کشتی چین، تجربه همکاري با اوراقچی

نیز مورد جالبی است، چرا که  2سازي گنت يارد اوراق. داشته است

دهد که اگر بازيافت  در محیط شهري واقع شده و نشان می

طور صحیح انجام شود، از تعمیر يا ساخت کشتی جديد  به

توکرادل معتقد است در آينده  شرکت سی. تر نخواهد بود خطرناک

هیچ مانعی براي انجام بازيافت در محیط شهري وجود نخواهد 

دريانوردي در زمینه بازيافت عاقالنه عمل داشت و اگر صنعت 

هاي مربوطه در مقیاس محلی انجام خواهد  تر فعالیت کند، بیش

 . شد

سازي از  در هر صورت، اگر چه ياردهاي کشتی

ظرفیت کافی براي بازيافت برخوردارند، اما قوانین و مقررات بايد 

 کنندگان را به بازيافت صحیح و اي باشد که بازيافت گونه به

 . اصولی تشويق نمايد

 

 گام بعدي ديجیتالی سازي در بندر روتردام

هاي خود در بندر  ها تقريبا تمام فعاليت هلندي

 !اند روتردام را الكترونيكي كرده

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

هاي خود براي  ار ديگر فعالیتبندر روتردام ب، 3پورت بیسنقل از 

از اين . ز نموده استبازي و بروکراسی اداري را آغاکاهش کاغذ

توانند براي کانتینرهاي  هاي کانتینري نیز می پس، ترمینال

طور الکترونیکی اسناد  در اداره گمرک به (NCTS)خروجی 

، 02در ماسولکت  4وي گیت روتردام ورلد. گمرکی صادر نمايند

                                                           
2 Ghent 
3 Port Base 
4 Rotterdam World Gateway  

https://www.portbase.com/en/95-of-all-export-documents-in-port-of-rotterdam-now-digital/
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جديد بهره  سرويساين از اولین ترمینال کانتینري خواهد بود که 

 .کردبرداري خواهد 

 

پورت »به همین منظور، سیستم جامعه بندري 

يك سرويس ترخیص کاالي جديد براي کانتینرهاي  2«بیس

هاي  نظر گرفتن سیستمبا در . نمايد ارايه می NCTSصادراتی 

توان گفت که هم  روتردام می قبلی توسعه يافته توسط بندر

درصد از اسناد گمركي مربوط به  92اکنون 

صورت  كانتينرهاي صادراتي در اين بندر به

 . گيرد الكترونيكي مورد رسيدگي قرار مي

 NCTSسرويس ترخیص کانتینرهاي صادراتی 

در حال . در پی دارد نافعیبراي شرکا و ذينفعان ديگر نیز م

ها براي ارايه اسناد و  میونحاضر ديگر نیازي نیست که کا

به همین ترتیب، ديگر براي . مدارک در ترمینال توقف کنند

و به ارايه اسناد  ها نیزکانتینرريلی کشتیرانی داخلی و حمل 

 . مدارک نیازي نیست

توانند رونوشت  صادرکنندگان و فرستندگان کاال می

صورت الکترونیکی  هبیس بت اد را از طريق سرويس پوراسن

اين اسناد  ،کانتینرها به ترمینال ورودسپس، هنگام . ارسال نمايند

با استفاده از اين  ،بنابراين. شوند صورت خودکار منتشر می هب

بروز سرويس، ديگر عدم تطابق و اشتباهی رخ نخواهد داد و از 

 . گیري خواهد شد مشکالت گمرکی پیش

 

                                                                                    
1 Maasvlakte 2 
2 Portbase 's Port Community System  

 هاي كانتینري ورود عینك گوگل به ترمینال

بندر روتردام از فناوري جديد شركت گوگل استفاده 

 .كند مي

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

شرکت گوگل يك  2202، در سال 3تکنولوژيپورت نقل از 

. طراحی کرد 1«عینك گوگل»به نام  4فناوري پوششی جديد

عینك گوگل يك ابزار کوچك هوشمند است که ظاهري شبیه 

 .شود پوشیده می  هاي معمولی دارد و درست مانند عینك عینك

  «انقالب پوششی»اين عینك هوشمند بخشی از 

از قبیل )تاکنون ابزارهاي پوشیدنی بسیاري . عصر حاضر است

وارد بازار شده است که عینك ( ها و دستبندهاي هوشمند ساعت

 . گوگل نیز يکی از اين ابزارهاست

اين ابزارهاي جديد نه تنها براي تفريح و سرگرمی 

شوند، بلکه براي کمك به مردم در محیط کار نیز  استفاده می

راي مثال، استفاده از عینك گوگل در بنادر ب. مفید هستند

 .تواند بسیار مفید و سودمند واقع شود می

عمل آمده در بندر روتردام، استفاده  طبق تحقیقات به

. کند هاي ترمینال کمك بسیاري می از عینك گوگل به مکانیك

تواند اطالعات مربوط به محیط اطراف را  عینك گوگل می

 . هاي ترمینال قرار دهد مکانیكطور مستقیم در اختیار  به

                                                           
3 Port Technology   
4 Wearable Technology 
5 Google Glass 
6 Wearable Revolution 

http://www.porttechnology.org/images/uploads/technical_papers/Tjerk-PT65-2.pdf
https://www.portbase.com/wp-content/uploads/2015/07/Foto_Portbase_schip_containers-1030x458.jpg
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افزارهاي تجهیزات، سیستم عامل  اين اطالعات از نرم

با استفاده از . شود و غیره دريافت می 0اس.پی.ترمینال، جی

تواند به موقعیت تجهیزات، محل  عینك گوگل، مکانیك می

وسايل نقلیه در حال حرکت و مسیرهاي پیشنهادي دست پیدا 

 .ايل نقلیه آگاه شودکند و از نزديك شدن وس

هاي  امنيت كاركنان و مكانيک عينک گوگل

ها از محيط  دهد و به درک بهتر آن بندر را افزايش مي

  .كند اطراف كمک مي

وري و  عالوه بر اين، با استفاده از عینك گوگل بهره

براي مثال، با استفاده از . يابد ها نیز بهبود می عملکرد مکانیك

شود و  اين عینك هوشمند، مکانیك از خرابی تجهیزات باخبر می

 . نوع و محل دقیق خرابی را تشخیص دهد

عالوه بر اين، عینك گوگل امکان برقراري ارتباط 

با استفاده از اين . کند راد با يکديگر را نیز فراهم میمستقیم اف

طور مستقیم با اتاق کنترل  تواند به عینك هوشمند، مکانیك می

در اين صورت، . تماس بگیرد يا ارتباط ويديويی برقرار کند

تواند مشکل را از دريچه چشم مکانیك  متخصص مربوطه می

نمايد و پشتیبانی  مشاهده( تر، از ديد عینك گوگل به بیان دقیق)

 .الزم را انجام دهد

 
 عينک گوگلساختار 

الزم به ذکر است که ارتباط عینك گوگل با ابزارهاي 

فاي، بلوتوث، ارتباط اينترنتی موبايلی يا  ديگر از طريق واي

  .  شود اس انجام می.پی.جی

 

 
                                                           

1 GPS 

 حقیقت پنهان درباره كانال سوئز 6

سوئز از شش حقيقت پنهان درباره كانال 

 .برداري شد پرده

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

و سازمان کانال  3، مجمع جهانی اقتصاد2پورت تکنولوژينقل از 

 .از شش حقیقت پنهان در مورد کانال سوئز خبر دادند 4سوئز

 :حقیقت پنهان درباره کانال سوئز عبارتند از 6اين 

میلیارد دالر براي پروژه توسعه کانال سوئز  1/8 .0

 .هزينه شده است

میلیارد دالر  2/03بالغ بر  2232درآمد پروژه در سال  .2

 .خواهد بود

کیلومتر  72هاي فرعی جديد  طول کانال و گذرگاه .3

 .است

کشتی از کانال سوئز عبور  97روزانه  2232تا سال  .4

 .خواهند کرد

در گذشته )ساعت  00ترانزيت به جنوب ظرف مدت  .1

 (کشید ساعت طول می 08

دوازده ( 2201تا آگوست )مدت زمان تکمیل پروژه  .6

 .ماه بوده است

                                                           
2   Port Technology 
3 World Economic Forum 
4 Suez Canal Authority 

http://www.porttechnology.org/news/infographic_6_unknown_suez_canal_facts/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIKSnfDasscCFYg5GgodV7wKVQ&url=http://www.dredgingtoday.com/2015/03/23/news-in-photos-new-suez-dredging-moves-forward/&ei=Zi_TVYLHJIjzaNf4qqgF&psig=AFQjCNEmG6Bb8T-ssdAf_MipcTJ1XtJtJQ&ust=1439989952952707
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 0اين کانال که در ماه جاري توسط عبدالفتاح السیسی

ترين كانال جهان  طوالنيافتتاح شد، رئیس جمهور مصر، 

 1/8هزينه کلی اين پروژه . کیلومتر طول دارد 093و  است

میلیارد بوده است و مسیر ترانزيت بین سنگاپور و روتردام را 

 .شش هزار کیلومتر کاهش خواهد داد که بسیار قابل توجه است

 

 تر براي مسیر درياي شمال روسیه در پی جذب بار بیش

برداري از پتانسيل استفاده نشده  اده بهرهها آم روس

 .مسير درياي شمال هستند

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

برداري از پتانسیل  روسیه آماده بهره، 2ورلد مريتايم نیوزنقل از 

هاي  است و به دنبال پروژه 3مسیر درياي شمالاستفاده نشده 

 . باشد گذاري جهت توسعه اين مسیر می سرمايه

نخست وزير  4بر همین اساس، ديمیتري مدودف

شمال را امضا نموده  وسیه، طرح جامع توسعه مسیر درياير

راه اتصال اروپا و ترين  مسير درياي شمال كوتاه .است

خاور دور است و مسير كشتيراني و تعداد روزهاي 

سفر دريايي را در مقايسه با مسير درياي جنوب در 

 . سوم كاهش خواهد داد حدود يک

                                                           
1 Abdel Fattah Al-Sisi 
2 World Maritime News 
3 Northern Sea Route (NSR) 
4 Dmitry Medvedev  

ترين راه  مسیر درياي شمال کوتاه»: مدودف گفت

اقیانوسیه و بخش -ارتباطی میان اروپا و خاور دور، منطقه آسیا

کنم که در حال حاضر اين  اقرار می. است ربی آمريکاي شمالیغ

طور گسترده مورد  همسیر چندان کاربردي ندارد،  اما در گذشته ب

 .«استفاده قرار داشت

به گفته وي، هدف از امضاي اين سند ارتقاي مزاياي 

لجستیك و  منحصر به فرد روسیه در بخش حمل و نقل و

نمودن راه  و در نتیجه هموارتزريق پول به بودجه اين کشور 

برداري از منابع معدنی قطب شمال، سیبري و خاور دور  بهره

  .است

تر مورد تاکید مدودف قرار دارد، لزوم  آنچه که بیش

حفاظت از محیط زيست دريايی و بهبود قابلیت اعتماد پذيري 

ترانزيت مواد معدنی از معادن قطب شمال و فالت قاره 

ع خبري آگاه دولت ناببنا به گزارش م. فدراسیون روسیه است

اندازي مراکز نجات دريايی براي اولین بار در اين  روسیه، کار راه

 . منطقه آغاز شده است

روسیه در نظر دارد عالوه بر جريان بار پروژه 

جا  که قرار است از مسیر درياي شمال جابه 1جی يامال.ان.ال

  .تري براي اين مسیر جذب کند گردد، بار بیش

سال بیش  01دهد که ظرف مدت  می برآوردها نشان

جا خواهد شد که  لیون تن بار از طريق اين مسیر جابهمی 82از 

  . برابر شدن حجم ترافیك است 22دهنده  نشان

ت دو روسیه که تحت نظار-در نمايشگاه امسال چین

هاي احتمالی شراکت و همکاري  کشور برگزار خواهد شد، فرصت

 . رفتمورد بحث و بررسی قرار خواهد گ

هاي  شکن ی يخعالوه بر اين، روسیه جايگزين

 . ديزلی را آغاز نموده است-هاي برقی شکن اي خود با يخ هسته

                                                           
5 Yamal LNG Project  

http://worldmaritimenews.com/archives/163220/russia-wants-to-attract-more-cargo-to-northern-sea-route/
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  0295افزايش دزدي دريايی در سال 

دهد كه حمالت دزدان دريايي  ها نشان مي گزارش

 . نسبت به سال گذشته افزايش يافته است

ورلد ها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

که توسط مرکز اطالعات ريکاپ ، اينفوگرافیکی 0مريتايم نیوز

زدان دريايی نسبت دهد که تعداد حمالت د منتشر شده نشان می

حداقل  2201افزايش يافته و از ژانويه تا ژوئن  2204به سال 

 .ماهی يك حمله گزارش شده است

 قبال نیز گزارش شده بود که تعداد حمالت دزدان دريايی در

حمله رسیده  083مورد افزايش به  33با  2204آسیا در سال 

  .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 World Maritime News 

تر خاطرنشان ساخته بود که  المللی دريانوردي پیش دفتر بین

هاي  کش دزدان مسلح براي سرقت نفت و گاز ديزل به نفت

 . کنند کوچك حمله می

ها  كش نفت، شود که در اينفوگرافیك مشاهده میطور  همان

 .تر در معرض حمله دزدان دريايي قرار دارند بيش

ها را  شود که کشتی وط مینفره مرب 9تر حوادث به يك باند  بیش

ريکاپ معتقد است که  .گیرند منظور سرقت کاال به گروگان می به

مسئوالن و اعضاي جامعه دريانوردي بايد در زمینه مبارزه با 

تر تالش کنند و تمهیدات الزم براي کمك  دزدي دريايی بیش

 . هاي قربانی را فراهم نمايند به کشتی

 

  

http://worldmaritimenews.com/archives/166838/infographic-piracy-and-armed-robbery-in-asia/
http://worldmaritimenews.com/archives/166838/infographic-piracy-and-armed-robbery-in-asia/
http://worldmaritimenews.com/archives/166838/infographic-piracy-and-armed-robbery-in-asia/
http://worldmaritimenews.com/archives/166838/infographic-piracy-and-armed-robbery-in-asia/
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 جهان خط كانتینري برتر 32

 .خط كانتينري برتر جهان معرفي شدند 31

پورت ها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مرکز بررسی

 32منتشر شد،  2، در اينفوگرافیکی که توسط آلفاالينر0تکنولوژي

برحسب اندازه  TEUرتر جهان از لحاظ ظرفیت خط کانتینري ب

اند، ارايه شده  هايی که سفارش داده فعلی ناوگان و تعداد کشتی

 . است

میلیون  1/2در گزارش قبلی آلفاالينر از خط مرسك با ظرفیت 

TEU عنوان شرکت کشتیرانی برتر جهان نام برده شده بود به . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Port Technology  
2 Alphaliner 

عنوان خط  در گزارش جديد نیز خط مرسك موقعیت خود را به

بندي، با  در اين رده. کشتیرانی برتر جهان حفظ کرده است

 2206-2207هاي جديد مرسك که در سال  احتساب سفارش

تحويل داده خواهد شد، ظرفیت اين شرکت کشتیرانی کانتینري 

 .در نظر گرفته شده است TEUبرابر با سه میلیون 

ود ظرفیت باالي مرسك، به احتمال زياد خط کشتیرانی با وج

هايی که سفارش داده  به دلیل تعداد زياد کشتی 3سی.اس.ام

خواهد « مرسك»است، در آينده گوي سبقت را از رقیب خود 

الزم به . ربود و به برترين خط کشتیرانی جهان تبديل خواهد شد

 2Mد سی در اتحا.اس.ذکر است که خط کشتیرانی مرسك و ام

 .شريك هستند

  

                                                           
3 MSC 

 

http://www.porttechnology.org/news/the_worlds_top_30_container_ports
http://www.porttechnology.org/news/the_worlds_top_30_container_ports
http://www.porttechnology.org/news/the_worlds_top_30_container_ports
http://www.porttechnology.org/news/the_worlds_top_30_container_ports
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 اشتیاق خطوط كشتیرانی كانتینري براي ورود به ايران

خطوط كشتيراني كانتينري بار ديگر به ايران 

 .گردند بازمي

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

در خصوص لغو  1+0از توافق  پس، 0ورلد مريتايم نیوزنقل از 

اي علیه ايران، خطوط کشتیرانی کانتینري بار  هاي هسته تحريم

 . خواهند گشت زديگر به ايران با

ايفاي تعهدات  وافق، در صورتبر اساس اين ت

هاي علیه صنعت نفت ايران لغو  اي از سوي ايران، تحريم هسته

کش  نفت البته مدتی زمان خواهد برد که ناوگان. خواهد شد

خطوط كشتيراني ين وجود ايران به بازار باز گردد، با ا

كانتينري مهم و اصلي جهان كار خود را براي 

 . اند هپهلودهي كشتي در بنادر كشور ايران آغاز كرد

هاي  حتی قبل از لغو تحريم 2هیونداي مرچنت مارين

 -آسیاي شرقی-کره»اندازي سرويس  اي علیه ايران با راه هسته

اين سرويس که در بندرعباس . به ايران بازگشت« خاورمیانه

پس از هیونداي . اندازي شد ف خواهد داشت، در ماه آوريل راهتوق

 4و يانگ مینگ 3جینهاي کشتیرانی هان مرچنت مارين، شرکت

هاي اکسپرس  گرفتند که بندرعباس را به سرويس نیز تصمیم

 . یافزايندب 1خاورمیانه و چاينا گلف اکسپرس -اور دورخ

                                                           
1 1 World Maritime News 
2 Hundai Merchant Marine (HMM) 
3 Hanjin 
4 Yang Ming 
5 China Gulf Express  

 CMA CGMخطوط کشتیرانی مهمی همچون 

چاينا و خط کانتینري  6فرانسه، شرکت کشتیرانی يونايتد عرب

 هاي ششم آگوست، بندرعباس را به سرويساز  7شیپینگ

 CMAشرکت  .خاورمیانه خود خواهند افزود -دورخاور

CGM  8«آندرومدا»در اوايل ماه آينده اولین کشتی خود به نام 

 . را در بندرعباس پهلو خواهد داد

 

، مديرعامل شرکت 9آپونته که ديگو با توجه به اين

در اوايل ماه جاري با نمايندگان شرکت  02ترانهکشتیرانی مدي

ن مالقات نموده است، سالمی ايران در تهراکشتیرانی جمهوري ا

شود که اين شرکت نیز فعالیت تجاري خود در  بینی می پیش

که به دنبال  کردهمرسك نیز اعالم . ايران را آغاز خواهد کرد

فرصت تجاري در ايران است، اما تصمیم نهايی در خصوص 

ها علیه ايران منوط  به ايران را به لغو نهايی تحريم بازگشت

رسد شرکت کشتیرانی ايرانی حافظ  به نظر می .وده استنم

ها علیه ايران نفع خواهد برد، چرا  نیز از مزاياي لغو تحريم 00رياد

د شبکه خود است که اين شرکت به دنبال توسعه مجد

 (.خصوص در اروپا هب)

 ،ژوئیه 22شوراي امنیت سازمان ملل متحد در مورخ 

« لغو نهايی»اي و  هستهستم مانیتورينگ براي برنامه يك سی

بینی  ايران نیز با پیش. ها علیه ايران تصويب نمود همه تحريم

                                                           
6 United Arab Shipping Co. 
7 China Shipping Container Line 
8 Andromeda  
9 Diego Aponte 
10 Mediterranean Shipping Co. (MSC) 
11 HDS Lines  

http://worldmaritimenews.com/archives/167866/container-carriers-flocking-to-iran/
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ها، به آماده ساختن بنادر خود براي پذيرش خطوط  لغو تحريم

 .   کشتیرانی کانتینري مهم، مشغول بوده است

جلیل اسالمی، معاون امور بندري و مناطق ويژه 

منظور  نشان ساخت که به ردي ايران، خاطرسازمان بنادر و دريانو

، براي ها و بنادر ايران المللی به آب جذب خطوط کشتیرانی بین

هاي ويژه در نظر گرفته  هاي خارجی تخفیف مالکان بار و کشتی

 . شده است

 

 برداري از اولین كشتی عريض شده جهان بهره

برداري  اولين كشتي عريض شده جهان مورد بهره

 .قرار گرفت

 

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

هان اولین کشتی کانتینربر عريض شده ج ،0مارين اينسايتنقل از 

آمريکاي  –پس از يك سفر آزمايشی، سرويس دهی در خط چین 

 .جنوبی را آغاز کرد

اين کشتی که تحت مديريت شرکت آلمانی ريدري 

بازسازي شده است، در مورخ يکم ژوئیه بار ديگر به  2بی.اس.ان

شود که با تغییر و  بینی می پیش. پیوست 3سی.اس.سرويس الينر ام

وري  ن کشتی کانتینربر پاناماکس، بهرههاي انجام شده در اي تحول

عملیاتی و ردپاي کربن آن بهبود يابد و درنتیجه مزيت رقابتی اين 

 . کشتی نیز افزايش پیدا کند

                                                           
1 Marine Insight 
2  Reederei NSB 
3 MSC 

 

که يکی از شعبات فرعی  4مارين سالوشنز. بی.اس.ان

بی است، افزايش عرض کشتی را به ساير مالکان و مديران .اس.ان

ميزان تقاضا براي  به اين ترتیب ها نیز پیشنهاد نموده و کشتی

در يکم ژوئیه، کشتی . تعريض كشتي افزايش يافته است

شود، بار ديگر در سرويس الينر  نامیده می 6که چیوان 1اسی ژنو.اس.ام

برداري قرار گرفت و سفر خود را در اقیانوس آرام در مسیر  مورد بهره

 .آمريکاي جنوبی آغاز کرد -آسیا

يارد )بی و شرکايش .اس.در هجدهم ژوئیه، ان

( 8اچ.بی.ام.و شرکت تکنولوگ جی 7سازي هوران دادونگ کشتی

، مدير 9تیم پونات. اور منحصر به فرد را جشن گرفتنداندازي اين شن راه

کس براي افزايش  تاکنون هیچ»: بی، گفت.اس.ارشد اجرايی ريدري ان

ما به تیم . نصف نکرده است طور عمودي بهعرض يك کشتی آن را 

سی ژنو را عريض نموده و بر اعتبار طرح ما .اس.خود که کشتی ام

اين کشتی ثابت خواهد کرد که . کنیم صحه گذاشت، افتخار می

 .«هاي جهان سفر کند ها در اقیانوس پاي ساير کشتی تواند پابه می

سازي هوران دادونگ،  ، مديرعامل يارد کشتی02جیفنگ وو

عنوان يك مدير کشتی  بی به.سا.با اين پروژه، ان»: خاطرنشان ساخت

. برتر با ديدگاه و عزمی راسخ و عالی، به شهرت جهانی دست يافت

بی يکی از سه کشتی خود را با موفقیت عريض نمود و راه را .اس.ان

براي افزايش مزيت رقابتی شناورهاي پاناماکس و بهبود ساختار کلی 

 . «اقتصاد هموار ساخت

                                                           
4 NSB Marine Solutions   
5 MSC Geneva   
6 Chiwan  
7 Huarun Dadong Shipyard (HRDD) 
8 Technolog GmbH 
9 Tim Ponath  
10 Jifeng Wu   

http://www.marineinsight.com/shipping-news/the-worlds-first-ship-widening-container-ship-msc-geneva-enters-service-after-successful-widening/
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پونات گفت، سرعت تحول و توسعه در صنعت 

شناورهاي پاناماکس که بعد از . سازي کانتینري بسیار باالست کشتی

اند ديگر از مزيت رقابتی برخوردار نیستند و  ساخته شده 2224سال 

حتی ممکن است پیش از به پايان رسیدن عمر مفیدشان، با صرف 

ر افزايش ظرفیت حمل تعريض کشتی، عالوه ب. هزينه زياد اوراق شوند

که  تر از همه اين مهم. بار، ثبات عرضی شناور را نیز افزايش خواهد داد

 . تري نیاز خواهد بود با تعريض کشتی به آب توازن کم

وري سوخت شناور را نیز افزايش  تعريض کشتی بهره

خواهد داد و موجب خواهد شد که میزان انتشار گاز کربن به میزان 

وري انرژي سازمان  در شاخص بهره. يابد قابل توجهی کاهش

. به بعد اجرايی خواهد شد 2221که از سال  0المللی دريانوردي بین

 .    هاي جديد در يك سطح خواهند بود هاي عريض شده با کشتی کشتی

 

 

 تغییر در مديريت برنامه مبارزه با دزدان دريايی

مديريت برنامه مبارزه با دزدي دريايي دستخوش 

 .راتي تازه شده استتغيي

ها و مطالعات راهبردي و به  به گزارش مرکز بررسی

المللی رفاه و حمايت از دريانوردان  ، شبکه بینايسواننقل از 

دوستانه به دزدان دريايی و برنامه واکنش بشر 2(ايسوان)

(MPHRP)3 هاي  اعالم نمودند که فعالیتMPHRP  به

 .منتقل خواهد شد ايسوان

                                                           
1 IMO Energy Efficiency Design Index  

  International Seafarers Welfare and Assistance 
Network (ISWAN)  

  Maritime Piracy Humanitarian Response 
(MPHRP) 

 

ها  نامه انتقال فعالیت ، توافق2201آگوست  3در مورخ 

نامه، از اين به بعد  موجب اين توافق به. ي طرفین رسیدبه امضا

را بر  MPHRPي ها مسوولیت انجام همه فعالیت ايسوان

، امکان توسعه  ايسوانها به  با انتقال فعالیت. هده خواهد داشتع

زدي دريايی تحت نظارت تر برنامه مبارزه با د هر چه بیش

 . المللی رفاه دريانوردان وجود خواهد داشت سازمان بین

ها كه  اين برنامه از دريانوردان و خانواده آن

اند،  گرفتهتحت تاثير پديده دزدي دريايي قرار 

 . كند حمايت مي

سومالی که حمالت دزدان دريايی در سواحل  حالیدر

به شدت کاهش يافته است، تعداد حمالت در جنوب شرق آسیا و 

 . خلیج گینه رو به افزايش است

روي اين مناطق تمرکز خواهد  MPHRPبرنامه 

اسیر در سومالی ها  مدتکرد و در عین حال از دريانوردانی که 

اين برنامه سعی دارد با شرکا و همکاران . کند حمايت می بودند،

 . صنعتی قبلی و جديد روابطی سازنده و مثبت ايجاد نمايد

در حال حاضر يك مدير برنامه جديد به نام  ايسوان

به خدمت گرفته است تا فاز جديد برنامه  4رتام هولم

MPHRP را مديريت و رهبري نمايد . 

مین بودجه براي برنامه که اولويت اصلی تا حالیدر

جنوب شرق آسیا و اروپاي شرقی است،  مبارزه با دزدي دريايی با

 . اين برنامه در جنوب آسیا نیز ادامه خواهد يافت

 MPHRP، به نیابت از هیات مديره 1هینچلیف پیتر

به  MPHRPمدتی پیش هیات مديره » :خاطر نشان ساخت

                                                           
  Tom Holmer 

  Peter Hinchliffe  

http://www.seafarerswelfare.org/news-and-media/latest-news/maritime-piracy-programme-moves-to-iswan
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از دريانوردان و  اين نتیجه رسید که بهترين راه براي حمايت

اقیانوس هند و ها که به اعمال هولناک دزدان دريايی  خانواده آن

اند، ايجاد يك مرکز دائمی است که تحت  سومالی گرفتار شده

ز دريانوردان حمايت يکی از موسسات و نهادهاي معتبر حمايت ا

جاري و دريانوردان هنوز اتفاق هاي ت حمله به کشتی. باشد

ن دلیل، بايد اطمینان داشته باشیم که در افتد و به همی می

براي حمايت از دريانوردان و  MPHRPصورت وقوع حمله، 

 .«ها براي عبور از مناطق خطر، آماده است کمك به آن

، دبیر بخش دريانوردان فدراسیون بین 0جان ويتلو

ما از اينکه اين برنامه » :، گفت2المللی کارگران حمل و نقل

. فت، بسیار خرسنديمادامه خواهد يا ايسوانعنوان بخشی از  هب

اي لی کارگران حمل و نقل و ساير شرکالمل فدراسیون بین

صنعتی تمام تالش خود را انجام خواهند داد تا پديده دزدي 

ها  دريايی و اثرات مخرب آن روي دريانوردان و خانواده آن

 .«فراموش نشود

که  4و مدير سابق کلیپر ايسوان، رئیس 3پرگالستراپ

توسط دزدان به همراه خدمه  1«فیوچر.سی.اي.سی»اش  کشتی

من از »: روز در اسارت بود، گفت 70مدت  دريايی ربوده شد و به

در  MPHRP.بسیار خوشحالم ايسوانانتقال اين برنامه به 

گذشته کارهاي بسیار ارزشمندي انجام داده و من باور دارم که 

 نیز مشتاقما . برنامه استبهترين گزينه براي ادامه اين  ايسوان

 MPHRPهمکاري با شرکاي قبلی و جديد براي توسعه 

 .«هستیم

عبارتند از  MPHRPساير شرکاي صنعتی مهم 

المللی دريانوردي که از انتقال  ق بازرگانی کشتیرانی و اداره بیناتا

 . اند طور کامل حمايت کرده هب ايسواناين برنامه به 

 

  

                                                           
  Jon Whitlow 

  International Transport Workers Federation (ITF) 
  Per Gullestrup  

  Clipper  
  CEC Future  



 26 «7ماهنامه الكترونيكي مسير، سال دوم، شماره »   

 «بـــخـــش تــحـلـیــلـــی»

 

شماره ششم ماهنامه مندرج در « اتخاذ استراتژي بازاريابی محتوا»: هاي منتخب درخصوص خبر تحلیلی تحلیل

 الكترونیكی مسیر

 «استراتژي بازاريابي محتوا براي يک بندر و  يا شركت كشتيراني را با ذكر مصاديق شرح دهيدچگونگي استفاده از »: پرسش

 :هاي منتخب تحلیل

 1سهيل رادفر

 :مقدمه

در واقع نوعی از بازاريابی است  2بازاريابي محتوا

حتوايی که باعث حفظ م گذاري اشتراککه به فرايند تولید و به 

، شود میآوردن مشتريان جديد  دست بهو  مشتريان قبلی

به انواع مختلفی چون  تواند میاين محتوا و اطالعات . پردازد می

مطالعه  ،اينفوگرافی ،کتاب الکترونیکی ،ويديو اخبار تحلیلی،

و پاسخ، مقاالت  سؤاالت، ها راهنما و دستور العمل ،موردي

مختلفی از  هاي عريفت .تولید و منتشر گردد...  و تصاوير و

به آن  اي زاويهبازاريابی محتوا وجود دارد که هر يك از 

ارائه کرده  موسسه بازاريابی محتوا در تعريفی که. اند پرداخته

بازاريابی براي خلق و توزيع  تكنيک يك“است، بازاريابی محتوا 

جذب  منظور بهاست،  ارزشمند، مرتبط و مداوم محتواي

با هدف برانگیختن  شده تعريفمخاطب مشخص و  کردن

 “ .عملی سودآور از سوي مشتري

يکی از اصطالحاتی  بازاريابي محتواو  محتوا

ها ديده  گسترده در رسانه صورت به در سالیان اخیر است که

بازاريابی محتوا موضوع جديدي نیست، اما گسترش . شود می

                                                           
 هاي دريايی دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی سواحل، بنادر و سازه 0

2Content marketing 

هاي تولید و عرضه محتوا باعث شده  تکنولوژي و کاهش هزينه

 .قرار بگیرد توجه موردجدي  صورت بهکه اين استراتژي 

بازاريابی محتوا، فراهم کردن و به اشتراک گذاشتن 

به  ها آنو تبديل  محتوايی ارزشمند، براي جذب مشتري بالقوه

خريدار دائمي و  و در نهايت تبديل مشتري به مشتري

 مستقیماً، گذاريد مینوع محتوايی که به اشتراک . است وفادار

 .ارتباط دارد فروشید می آنچهبه 

 :زير دقت کنید هاي واقعیتبه 

  تري به تبلیغات  توجه کم روز  به روزافراد

كم اثر  تدريج بهتبليغات مرسوم  ،کنند می

 .شده است
 اطالعات  تر از گذشته به دنبال مشتريان بیش

 .هستند مفيد
  افراد محتواي کاربردي را دوست دارند و آن را در

 .کنند می جستجو اينترنت
  به  اجتماعی هاي شبکهمحتواي جذاب از طريق

 .شود ميو پخش  شده  گذاشتهاشتراک 
 همديگر را درباره محصول با هم  نظرات کاربران

 .گذارند می درمیان

نکات کلیدي پیرامون استراتژي محتوا براي بازاريابی 

شناخت اولیه از محتوا، مدل : هاي زير برشمرد در گام توان را می

که مدل ذهنی بازاريابی  ذهنی مديران در مواجهه با محتوا، اين

گويد؟ اين موضوع که در بازاريابی بر  بر اساس محتوا چه می

تدوين شود؟ و در نهايت  اساس محتوا به مشتري چگونه نگاه می

 .استراتژي بازاريابی بر اساس محتوا

http://www.pmo.ir/fa/publications/scientific
http://www.pmo.ir/fa/publications/scientific
http://www.pmo.ir/fa/publications/scientific
http://www.pmo.ir/fa/publications/scientific
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براي فروش  اي شیوهبپذيريم که بازاريابی محتوا اگر 

توانیم بگويیم که هرکس چیزي براي فروختن دارد،  است می

يك ابزار و گزينه نگاه  عنوان بهبه بازاريابی محتوا هم  تواند می

 .کند

شکل زير، . حیطه بازاريابی محتوا بسیار گسترده است

ر يك از براي مثال انواع مختلف محتواهاي موجود و هدف ه

 :دهد گذاري شنونده را نشان می ها و نوع هدف آن

 

اي که در اين بین بايد به آن توجه شود اين  نکته

 .است انتقال ارزش به مخاطب راز بازاريابی محتوااست که 

 ازاريابي محتوا در شركت كشتيرانياستراتژي ب

، براي Maerskشرکت کشتیرانی دانمارکی 

افزايش آگاهی از برند، دستیابی به جهت  2200نخستین بار در 

 تر و از همه مهم بینشی پیرامون بازار، افزايش رضايت کارمندان

هاي  نزديك شدن به مشتريان، شروع به استفاده از شبکه

هايی که از دل تجارت بیرون  ها روي داستان آن .اجتماعی کرد

هايی که از فرمت رسمی  مقاالت و داستان) آمد تمرکز کردند می

 سپس .(صورت تعاملی با خواننده باشند اصله گرفته و بهف

 عنوان به)شد  محتواي متناسب با هر پلت فرم بارگذاري می

هاي شغلی را تبلیغ و  اين شرکت فرصت (.نمونه در لینکدين

و در  کرد مقاالتی پیرامون فرهنگ کار در تجارت منتشر می

 ايه کنندگان را به پست کردن عکس اينستاگرام، دنبال

 .نمود ترغیب می Maersk#هايشان با هشتگ  کشتی

Maersk  که )میلیون هوادار در فیسبوک  0.0اکنون بیش از

دنبال کننده  02222و ( درصد از اين تعداد، مشتريان هستند 01

، 0هاي فعالی در اينستاگرام، تامبلر در تويیتر و همچنین حساب

 .يوتیوب و گوگل پالس نیز دارد

بوک مذکور توسط گروه ارتباطات  ه صفحه فیسنمون عنوان به 

Maersk گردانده  2کننده براي مقاصد تجارت به مصرف

 گذاري شودو قصد اين گروه اين است که با به اشتراک می

عنوان  به)کنندگان را ترغیب کند  خبرهاي مثبت و منفی دنبال

نمونه کمك به يك وال برخورد کرده به کشتی که بسیار 

توجه  سرعت بازخوردهاي مثبت قابل گرفت و به موردتوجه قرار

(. دفعات توسط کاربران به اشتراک گذاشته شد دريافت کرده و به

: ند ازعبارت بوک ها در فیس برخی از دنبال کنندگان آن

NGOکارکنان خطوط ها ،Maersk ،رقباي اقتصادي ،

. گذاري و مشتاقان کشتیرانی قانون هاي کنندگان، ارگان تأمین

 Maerskبوک،  سنجش میزان پیوند مخاطبان در فیسبراي 

 :رابطه زير را تعريف کرد

تعداد + تعداد پسنديدن = امتياز

در  تعداد نظرات ضرب+  2در  هاضرب گذاري اشتراک

 بر تعداد هواداران ، تقسيم4

با توجه به رابطه باال، اين شرکت آماري از 

اند که  را ارائه داده Maerskهاي مطرح در قیاس با  شرکت

نتايج جالبی در بردارد و نشان از اقبال مناسب و ارتباط آن با 

 :دنبال کنندگان به نحوه بسیار مساعدي دارد

 

 

                                                           
 Tumblr 

2B2C:  اين نوع تجارت ، تجارت بین بنگاه و مصرف کننده
 میباشد(فروشندهومصرفکننده)
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 امتیاز برند

Lego 48 
Maersk Line 37 

Disney 34.2 
GE 32.9 

Shell 09.0 
Ford 07.2 

McDonald’s 02.2 

Oreo 2.  
Dell 2 

Red Bull 6 
Converse 1.  
Starbucks 5.1 

Coca-Cola  .  

نکته جالب اين است که جاناتان ويچمن و گروه او 

اي در حدود  عنوان مسئول اين بخش، در سال اول با هزينه به

هزار هوادار در  622هزار دالر، موفق شدند به آمار حدود  022

براي درک  .هزار هوادار در تويیتر دست يابند 22بوک و  فیس

بهتر ارزش اين کار، نتايج تحقیقات انجام گرفته توسط 

Virtue  کند  جالب خواهد بود، جايی که بیان می 2202در سال

 3.6بوک براي يك برند تجارت به تجارت،  هر پسنديدن فیس

 .دالر در سال درآمد در پی خواهد داشت

 Maerskبندي تجربه  جمع

 تواند می Maersk شده از تجربه  آموخته هاي درس  

 :صورت زير خالصه شود به

 هاي مختلف تفاوت قائل شويد بین پلتفرم 
 بیانديشید که اين يك ارتباط است نه يك  درستی به

 تجارت
 نکنید پیش داوري 
 درستی استفاده کنید به ها از داده 
 ساده فکر کنید و پیچیده نیانديشید 
 طرز بیان مناسب را بیابید 
 ببینید و بررسی کنید 
 صادق و شفاف صحبت کنید 

 متفاوت و شجاع باشید 
 گوش کنید و پاسخگو باشید 
 با سازمان تعامل کنید 

 گيري نتيجه

که بازاريابی محتوا هنر برقراري  با عنايت به اين

ارتباط با مشتريان حقیقی و بالقوه بدون امر فروش است 

داشت و  بايست در اين روش محتوايی مفید، بدون چشم می

تحمیل کردن محصول به مخاطب، به او عرضه تالش براي 

ماهیت اين استراتژي محتوايی بر اين باور است که ما، . گردد

را در اختیار  روز به، اطالعات مفید و وکار کسبصاحبان  عنوان به

در آخر با انجام خريد از ما، مرتبط  ها آنو  دهیممشتريان قرار 

پاداش  ،وعه ماخود به ما و وفاداري به مجم وکار کسبساختن 

بازاريابی محتوا دنبال آن نیست که . اين کار را خواهند داد

هاي مرسوم بازاريابی و تبلیغ را کنار بگذارد، بلکه به دنبال  روش

اگر . تر آن با يك چینش و استراتژي جديد است اثربخشی بیش

اي به نام اينترنت و  چه بازاريابی محتوا با توجه به پديده

هاي  شده است اما استراتژي اجتماعی توسعه دادههاي  شبکه

 .محتوا قابل تسري و تعمیم به همه ابزارهاي بازاريابی است

ايجاد  مسئلهيك طرح بازاريابی بايد بر اساس سه 

. ها ها، اقدامات استراتژيك و تاکتیك اهداف و آرمان: شود

توانند از اين چارچوب ساده براي دگرگون  مديران بازاريابی می

و با الگوگیري از  هاي بازاريابی خود استفاده کنند کردن طرح

هاي کشتیرانی قادرند  ، شرکتMaerskتجربه شرکت 

 .سازي کنند ترين شکل پیاده استراتژي بازاريابی محتوا را به بهینه

درصد تجارت کشور از  92بیش از  که با توجه به اين

عی نوپا در و بازاريابی محتوا موضو شود طريق دريا انجام می

هاي کشتیرانی قادر خواهند بود با  باشد، شرکت کشور ما می

گیري از اين پتانسیل و عنايت به شکوفايی احتمالی دوران  بهره

هاي کشتیرانی ايران از  پساتحريم ناشی از خروج گروه شرکت

 .ها، بازدهی اقتصادي خود را گسترش دهند لیست تحريم
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http://linkhumans.com/case-study/maersk-line
http://linkhumans.com/case-study/maersk-line
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 1ورسول قنبري ممان ماني مقدم

 مقدمه

هاي کاالهاي بازاريابی بنادر با بازاريابی مبحث

نوع  22بنادر با حدودا . هاي مختلف متفاوت استتجاري از جنبه

هستند که عبارتند از صاحبان کاالها، مشتري در ارتباط متقابل 

ها اعم از کانتینري، فله، نفتی، مسافري، خطوط کشتیرانی

، ريلی، هوايی و غیره که هرکدام ايهاي حمل ونقل جادهشرکت

لذا . هاي خاص خود را از بنادر دارندانتظارات و درخواست

ها از اهمیت زيادي در مباحث  گويی به آن شناخت و پاسخ

با عنايت به تعريف بازاريابی که همانا تحلیل . ابی داردبازاري

نیازهاي مشتريان، طراحی محصوالت و فرايندهايی که به آن 

نیازها پاسخ دهد و مشتريان را از وجود محصوالت و فرايندها 

گردد بازاريابی بنادر چه وظیفه سنگین و آگاه سازد، مشخص می

 .مهمی را بر عهده دارد

هاي عنصر اصلی در بازاريابی هیچ شکی نیست که

ز ااينترنتی محتوا بوده و هر نوع تجارت الکترونیك به آن نی

به عنوان اصلی در تجارت الکترونیك  2بازاريابی محتوايی .دارد

شود که از مد نیفتاده و ارزش خود را حفظ خواهد  محسوب می

  گوگل، بینگ، و ساير موتورهاي جست و جوي بزرگ. کرد
-تر بر محتوا قرار می دهند، بنابراين وبالگ بیش تأکید هر چه

کنند بهترين تجربه را  نويسان و متخصصین بازاريابی تالش می

بازاريابی . با استفاده از محتوا به کاربران و مشتريان انتقال دهند

 3B2Bهاي اصلی متخصصین بازاريابی محتوايی از اولويت
 .شود محسوب می

ررسی مفاهیم و از اينرو در اين تحقیق ضمن ب

بنادر،  الگوهاي بازاريابی محتوا و تحلیل اهمیت بازاريابی در

هاي  هادت و تلفیق مناسبی از استراتژيسعی شده است پیشن

 .بازاريابی محتوا براي يك بندر توضیح و ارائه گردد

 

                                                           
 سازمان بنادر و دريانوردي، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر 

2Content Marketing 
3B2B (Business to Business) 

 بازاريابي محتوا

در واقع نوعی از بازاريابی است که به فرايند تولید و 

محتوايی که باعث حفظ مشتريان قبلی و  گذاري به اشتراک

اين محتوا و . پردازد، میشود بدست آوردن مشتريان جديد می

، ويديوتواند به انواع مختلفی چون اخبار تحلیلی، اطالعات می

راهنما و دستور ، مطالعه موردي، رافیاينفوگ، کتاب الکترونیکی

تولید و منتشر  ...و تصاوير، سواالت و پاسخ، مقاالت و ها العمل

 .گردد

ف و استفاده بازاريابی محتوا به طرق مختلف تعري

: گردد، يکی از تعاريف رايج در اين مورد عبارت است از می

تکنیك خلق و پخش کردن محتوا جذاب، ارزشمند و مرتبط با »

بازاريابی محتوا به خلق « نیاز مشتري و يا مخاطب هدف

... هايی تفريحی، علمی، سرگرمی و محتواي جذاب در حوزه

یت است که به حل مشکل بازاريابی محتوايی با کیف. پردازدمی

ماهیت اين استراتژي محتوايی اين باور است که . مردم بپردازد

، به خريداران اطالعات کسب و کارعنوان يك  اگر ما به

د تحويل دهیم، اين خريداران در آخر نامتناقض، مداوم و ارزشمن

 .با انجام خريد و وفاداري به ما پاداش خواهند داد

  B2Bهايتجارتبا محتوا براي  بازاريابي

 تحقیقاتی توسط موسسه بازاريابی محتواي اخیرا

(CMI) و IDG Knowledge Hub  براي

بازاريابی الکترونیك انجام شده است تا مشخص  متخصصین

چطور از محتوا  B2Bاز نوع  در بازاريابی شود افراد موفق

گري نیز وجود دارند همینطور مطالعات زياد دي .کنند  استفاده می

توانند شك شما نسبت به تأثیر بازاريابی محتواي را از که می

هاي تجارت در تمام اين تحقیقات دو سوم برنامه. بین ببرند

بوده  2203 بودجه بازاريابی محتوا درسال افزايش ،الکترونیك

، اين ايده و رويداد گذرا نیستاين روند بازاريابی يك  .است

 .ماند ها باقی خواهداست که براي مدت مفهوم

پی برد که اهداف  CMI اين تحقیقات ارزشمند،

شامل موارد زير  B2Bهاي اصلی بازاريابی محتوايی شرکت

 :شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%88_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%88_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7_%D9%88_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://fa.babaktavatav.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/
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 (%82)  تعامل با مشتريان واقعی و احتمالی   •

 (%11)ارتقاي فروش   •

 (%44)آموزش بازاريابی   •

 %( 43)ايجاد تفکر وديدگاه رهبري و مديريتی    •

 (%43)ايت ترافیك وبسافزايش    •

 

 بازاريابی محتوا -0شکل

 ضرورت بازاريابي بندري

ها  المللی بودن آنماهیت فعالیت بنادر، جنبه بین -0

دهنده نیاز واردات و  بنادر صرفا پوشش. است

بلکه جذب کاال و  ،صادرات يك کشور نبوده

کانتینرهاي ترانشیپی و ترانزيتی ساير کشورها را 

عنوان نمونه از حدود  به. گیرند نیز بر عهده می

میلیون کانتینر تخلیه و بارگیري شده در بندر 28

 82میالدي به میزان  2200سنگاپور درسال 

درصد آن مربوط به کانتینرهاي ترانشیپی بوده که 

. باشندها کشورهاي همجوار می مقصد نهايی آن

میلیون نفر جمعیت  4زيرا کشور سنگاپور صرفا 

و طول  ه اندازه جزيره قشم بودهداشته، وسعتش ب

حال  اين با کیلومتر است 072سواحلش صرفا 

 .شوددومین بندر کانتینري جهان محسوب می

علی امارات متحده عربی با  همچنین بندر جبل

میالدي  2200میلیون کانتینر درسال  02عملیات 

و لقب گرفتن دهمین بندر برتر کانتینري جهان، 

عملیات کانتینري آن مربوط به درصد  12درحدود 

بنابراين براي آشنا ساختن ساير . ترانشیپ است

ها و ها، زيرساختکشورها با توانمندي

هاي پورت هاي بندري نیاز به فعالیت روساخت

 .است 0مارکتینگ

نمايد تا  هاي زياد ساخت بندر ايجاب میهزينه -2

براي امکانات ايجاد شده بتوان کاال و کشتی 

که در اين راستا اقدامات بازاريابی جذب نمود 

عنوان  به. بنادر از اهمیت خاصی برخوردار است

نمونه هزينه ساخت يك ترمینال کانتینري با 

 722کانتینردرحدود  TEUن میلیو2ظرفیت 

میلیون دالر، هزينه خريد يك دستگاه گنتري 

 میلیون دالر، هزينه نصب و 02کرين در حدود 

میلیون 01کانتینري  رمینالت افزار اندازي نرمراه

هاي بندر  دالر و هزينه اليروبی حوضچه و کانال

د ينظر بگیر حال خود در. میلیون دالر است 222

آور ساخته  هاي سرسام بندري که با اين هزينه

شده ولی در جذب کاال و کشتی موفق نباشد چه 

 .نمايد ضرري به اقتصاد آن کشور وارد می

دنیاي اقتصادي کنونی باعث رقابت شديد بنادر در  -3

تر کاال و  شده که بنادر براي جذب هرچه بیش

ها و امکانات خود را کشتی از يك طرف زيرساخت

تر نمايند و از سوي ديگر با انجام قوي و قوي

هاي بازاريابی بتوانند براي امکانات ايجاد فعالیت

اند کاال و آور مهیا نموده شده که با هزينه سرسام

در جنوب شرقی آسیا بنادري . نمايند کشتی جذب

کنگ وجود دارند  شانگهاي، سنگاپور، هنگ نظیر

که سالیان متمادي است که درحال رقابت 

تنگاتنگ براي کسب رتبه برترين بندر کانتینري 

به آن نائل  ها  جهان هستند و هرسال يکی از آن

 .شودمی

میالدي بندرشانگهاي  2200عنوان نمونه درسال  به

میلیون کانتینر رتبه اول، بندر سنگاپور با  29/0با عملکرد چین 

 23/1میلیون رتبه دوم و بندر هنگ کنگ با  28/4عملکرد 

میلیون کانتینر رتبه سوم بندر برتر کانتینري جهان را کسب 

بلژيك و  درشمال غربی اروپا بنادر رتردام هلند، آنتورپ . نمودند
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گر دارند و در منطقه هامبورگ آلمان رقابت شديدي با يکدي

 شهیدو  علی، سالله عمان خلیج فارس و درياي عمان بنادر جبل

بنابراين باتوجه به . دکننرجايی ايران با يکديگر رقابت می

ماهیت دنیاي اقتصادي امروز که همانا رقابت شديد است لزوم 

 از  تر سهم بازار هاي بازاريابی بنادر براي جذب هرچه بیشفعالیت

 .تاي برخوردار اسوق العادهاهمیت ف

 دسترسي به استراتژي بازاريابي محتوا

هاي مهم بازاريابی وقتی شما قصد ارائه استراتژي

محتوايی را کرده و يا به دنبال اصالح آن هستید، بايد بر چندين 

به ياد داشته باشید که در بازاريابی   .مسئله مهم تمرکز کنید

و رو کردن به ارائه هر چه   محتوايی عقب کشیدن از تبلیغات

و تصمیم گیرندگان تجارت   تر اطالعات به مشتريان بیش

شما بايد زمانی را صرف تفکر در مورد ايجاد محتوايی   .است

 .کنید که مبتنی بر محتواست و اين افراد را در نظر می گیرد

چه کسی مخاطب شماست؟ محتواي شما بايد براي  -0

مخاطب هدف . شودمخاطبین تعريف شده طراحی 

 .دوم تعريف کنید خود را قبل از رسیدن به مرحله

 مشخص وقتی شما مخاطب خود را شناختید، -2

وع محتوايی براي تعامل با آنها مفید بوده و چه ن کنید

چه نوع  .احتمال اشتراک گذاشتن آن قوي است

محتوايی، کتبی يا تصويري مورد قبول مشتريان 

 است؟

مخاطب از  د؟مخاطب هدف شما کجا قرار دار  -3

کند، يا تبلت، کامپیوتر شخصی، موبايل استفاده می

بهترين محتوا که . هاي اجتماعی و غیرهبالگ، رسانه

 ها سازگاري دارد کدام است؟با اين پلتفورم

چطور محتوا پیدا شده و به اشتراک گذاشته  -4

درک اينکه چطور مشتريان احتمالی مطالب  شود؟ می

بر  گذارند، اشتراک میبه را جستجو کرده و آنها را 

  هاي بازاريابی محتوايی شامل محتواعملکرد فعالیت

 .و نحوه توزيع آن نقش بسزايی خواهد داشت

چه زمانی مشتري به محتوا نگاه کرده و يا آن را  -1

داند؟ آيا مخاطبین به دنبال سرگرمی ارزشمند می

شما بايد در نظر  هستند، يا اطالعات و يا چیز ديگر؟

 باشید مخاطب هدف شما چه زمانی بعد ازداشته 

 .کندديدن محتوا با تجارت شما تماس بر قرار می

 B2Bديدگاه خريدار

در وضعیت   اي که بر الگوهاي موجوددر مطالعه

 Acquit انجام شده است، گروه تحقیقات B2Bهايشرکت

بر روي خريداران تحقیقات انجام داده است تا ببیند اي  مطالعه

 .داشته است یتمايالت خريداران چه تغییراتعادات و 

 :اين تحقیق نشان داد

 27.0% دادند مستقیما با کسی در مورد ترجیح می

هاي خريد مشورت کرده و طی فرآيند خريد هدايت  انتخاب

 .شوند

 27.0% تحقیق کنند اما دوست  دادند افراد ترجیح می

 .داشتند باتلفن نیز با مسئول فروش صحبت کنند

 33.8 %خواستند تحقیقات و خريد را خودشان انجام می

خواستند کسی طی بحث تلفنی آنها را هدايت دهند اما می

 .کند

 اقدامات بازاريابي محتوا در بنادر جهان 

و يا منطقه  (FEZ)يتبديل بندر به منطقه آزاد تجار -0

و ارايه تسهیالت گمرکی و   (FEZ)يويژه اقتصاد

 .کشتیتر کاال و  تجاري براي جذب بیش

ها و تخفیفات ترجیحی براي مشتريان تعرفه اعمال -2

خطوط کشتیرانی بزرگ و يا صاحبان عمده )عمده 

 (.کاال

هاي تخصصی ها و نمايشگاهحضور در کنفرانس -3

 – TOCنقل دريايی نظیر حمل و
SEATRADE. 

هاي ها، سمینارها و نمايشگاههمايش برگزاري -4

 .تخصصی 



 33 «7ماهنامه الكترونيكي مسير، سال دوم، شماره »   

 

اينترنتی که در آن دارا بودن وب سايت تخصصی  -1

هاي بندر به وضوح قابل مشاهده امکانات و توانمندي

 .است

 .0بازاريابی بندري الکترونیکی هايفعالیت -6

ساخت ويديوکلیپ به صورت مستند و انیمیشن از  -7

 .بندر

هاي اي که بینندههاي رسانهاسپانسر شدن در فعالیت -8

 .دهدفراوانی به خود اختصاص می

هاي کشتیرانی و بازاريابی به شرکتهاي اعزام هیات -9

هاي عمده صاحبان کاال که در خارج از يا شرکت

 .کشورشان است

 هايهاي تصويري، بولتنتبلیغات فراوان در رسانه -02

 بروشور، مجالت تخصصی خبري، توزيع کاتالوگ و

 Containerization ،Cargo: نظیر
System  و... 

 شعارهاي برخی از بنادر دنیا -0جدول

 عنوان شعار تبلیعاتی نام بندر رديف

 هايشانگ 0
بندري که غرب دنیا را به شرق آن متصل 

کند و انتظارات متخصصان در آن می
 .شودبرآورد می

 سنگاپور 2
هاي جهان به آن بندري که همه کشتی
 .نمايندتردد می

 هنگ کنگ 3
بندري پیشتاز در ارايه خدمات عالی 

 .دريايی

 چین -شن زن 4
بندري که به واسطه اثرگذاري در اقتصاد 

 .گرددکشور باعث رشد و توسعه می

1 
کره -بوسان

 جنوبی
بندري که به واسطه خدمات برتر ، ارزش 

 .نمايدافزوده جهانی ايجاد می
 .بندري سازگار با شرايط زيست محیطی نجلسآ لس 6

 چین -نینگبو 7
هاي بندر اصلی براي حمل ونقل کشتی

 .پیمااقیانوس 

 چین -گوانگجو 8
مشهور بودن بندر در سطح جهانی به مبدا 

 .جاده ابريشم دريايی
 .بندري فعال با کارايی عالی -کینگ دائو 9
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 چین

02 
بندرجبل علی 

 امارات -

المللی متصل ا موقعیت جهانی بینب دريبن
کننده بازارهاي جهانی به يکديگر 

 .باشند می

00 
 -بندر رتردام 

 هلند
 .مرکزي جهانیبندر 

 .چین دروازه اصلی دريايی براي شمال چین -تیناجین 02

03 
کائوشینگ 

 تايوان
 .کاالي شما در بندر ما و تعهد ما به آن

04 
پورت کالنگ 

 مالزي –
بندر در   122اتصال جهانی به بیش از 

 .کشور جهان 082بیش از 

01 
 –آنتورپ 
 بلژيك

 .ترين مسیر دسترسی به اروپا سريع

06 
 -هامبورگ
 آلمان

هاي جديد استقبال بندري که از ايده
 .نمايد می

07 
تانجونگ 

 مالزي-پلپاس

بندري که در جنوب شرقی آسیا اولويت 
هاب  داشته و داراي منطقه آزاد تجاري و

 .باشدلجستیکی می

 چین-شیانمن 08
رقیب خدمات جهانی عرضه کننده بی

 .بندري
 .و پیشرفته قابل اعتماد کارا چین-دالیان 09

22 
 -اليم چابانگ

 تايلند

هاي خود بندري که درحال تقويت ظرفیت
باشد به نحوي که شايسته لقب بندر می

 .جهانی باشد
 

 هاي اجراي بازاريابي محتوا در بنادر شاخص

 «سازماندهی متناسب»هاي سنجش بعد شاخص -0

  وجود کارشناسان الزم در بخش بازاريابی و فروش 

 هاي آموزشی براي کارکنان در زمینه برگزاري کالس

 برقراري ارتباط با مشتري

 وجود اهداف تجاري در زمینه حفظ مشتري کنونی 

  سنجش میزان عملکرد بر مبناي برآورده کردن موفق

 نیازهاي مشتريان

  ساختار سازمانی بر حسب مشتري 
 «تمرکز روي مشتريان کلیدي»هاي سنجش بعد شاخص -2

 یدي براي ارائه خدمات بهترتبادل نظر با مشتريان کل 
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 ارائه خدمات خاص به مشتريان کلیدي 

 تالش براي رفع نیازهاي مشتريان کلیدي 

 هاي الزم براي تغییر در يك خدمت خاص انجام هماهنگی

 به درخواست مشتريان کلیدي
 «مديريت دانش»هاي سنجش بعد شاخص -3

 ارائه خدمات مورد نیاز مشتري در زمان مقرر 

 براي حل مشکالت مشتريان وجود دانش کافی 

  درک نیازهاي مشتريان با استفاده از اطالعات آنها در

 سازمان

 هايی براي ايجاد رابطه دو طرفهوجود کانال 

 ارائه خدمات با سرعت و در حداقل زمان 
 «تکنولوژي»هاي سنجش بعد شاخص -4

  کارکنان فنی مناسب جهت پشتیبانی فنی از تکنولوژي

 ايرايانه

 مناسب براي ارائه خدمات به مشتريانافزار نرم 

 سخت افزارهاي مناسب 

 وجود اطالعات مشتري در هر نقطه از سازمان 

 اي جامع از اطالعات مشتريانوجود پايگاه داده 

هايی که از روش بازاريابی محتوا از جمله شرکت

استفاده کرده و بابکارگیري يك استراتژي اجتماعی موثر در 

توان به خط اند، میموفق بودهبخش حمل و نقل دريايی 

میالدي موفق  2202اشاره کرد که در سال 0کشتیرانی مرسك

هاي  کمپین رسانه»شد در کشور آلمان در شهر برلین دو جايزه 

 . را دريافت نمايد« حضور اجتماعی»و « اجتماعی
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هاي اجتماعی شرکت مرسك در مدير بخش رسانه -2شکل

 (ت جوايز، درياف2202سپتامبر  04)برلین

 پيشنهادات اجرايي بازاريابي محتوا  در بنادر

هاي تخصصی اينترنتی که در آن سايت دارا بودن وب -0

هاي بندر به وضوع قابل مشاهده امکانات و توانمندي

 .است

 هاي بازاريابی بندري الکترونیکیفعالیت -2

هاي هاي تصويري، بولتنتبلیغات فراوان در رسانه -3

و بروشور ، مجالت تخصصی خبري، توزيع کاتالوگ 

 هاي اجتماعی و رسانه

ساخت ويديو کلیپ به صورت مستند و انیمیشن از  -4

 .هاي خدمات بندري فعال در آنبندر و شرکت

هاي  اي که بینندههاي رسانهاسپانسر شدن در فعالیت -1

 .دهدفراوانی را به خود اختصاص می

هاي ها، سمینارها و نمايشگاهبرگزاري همايش -6

 .تخصصی

هاي حمل و نقل ها و نمايشگاهحضور در کنفرانس -7

 دريايی

سازي در بنادر مختلف دنیا، با توجه به روند خصوصی

ايجاد رقابت بین اپراتورهاي مختلف براي افزايش کارايی بندر، 

تر يکی از  هاي رقابتی و جذب ترافیك بیشارائه قیمت

 از. هاي اصلی سازمان متولی بنادر کشورها است سیاست

هاي ثابت نظیر که هر ترمینال داراي برخی هزينه جايی آن

گذاري براي تجهیزات و تاسیسات،  نیروي انسانی، سرمايه

است، بنابراين در صورت جذب ... پرداخت اجاره ترمینال و 

-تر میتر از طريق بازاريابی محتوا با قیمت مناسب کاالي بیش
اين رقابت افزايش  برايند. تواند حاشیه سود خود را افزايش دهد

هاي جديد با کاهش ورود و خروج کاال به بندر و ايجاد تجارت

 .ها خواهد بودهزينه
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 «وزشــــیمــآبـــخـــش »

ها و  در بنادر جهت تامین نیروي ترمینال( جزر و مدي)ها و مزاياي ساخت نیروگاه كشندي  روش»: مقاله منتخب

 ««اشناوره

  1عباس فريد شولمي: نگارنده

 چكيده 

حوزه  عنوان يکی از مراکز استراتژيك در هبنادر ب

هاي  وري در حوزهحمل و نقل و ترانزيت کاال نقشی مح

، تجاري، صنعتی و امنیتی کشورها دارند و به همین اقتصادي

دلیل امکانات و تجهیزات خاصی براي اين مهم نیاز دارند که از 

توان به انواع جرثقیل و تجهیزات بارانداز،  جمله آنها می

ها براي  يك از آن هاي تخلیه وغیره اشاره نمود که هر پمپ

تامین نیروي  ،اينرو از. کارکرد نیازمند انرژي الکتريکی هستند

برق بنادر موضوعی جدي و حیاتی براي بنادر است که به طرق 

 .شود انجام میمختلف 

درست مانند )هاي سنتی و متداول بنادر  در روش

. کنند استفاده میهاي فسیلی  از انرژي (هاي جامعه ساير بخش

اين روش  روزه با توجه به مشکالت بسیاري که استفاده ازاما ام

استفاده ...( هاي محیطی و  ر هزينه باال، آلودگینظی)در بر دارد 

است که مورد جدي  یپذير موضوعنو و تجديد هاي از انرژي

ويژه کشورهاي دوستدار  هکارشناسان حوزه انرژي و بتوجه 

 .قرار داردهاي فسیلی  محروم از سوختمحیط زيست يا 

که در سالیان اخیر اين موضوع در  يینجااز آ

اين  در ،کشورمان مورد مطالعه و بهره برداري قرار گرفته است

نیروي جزر و مد »هاي نو يعنی  مقال به يکی از انواع انرژي

استفاده در بنادر که سنجی آن براي  پرداخته و به امکان 2«دريا

 . پردازيم یکنندگان انرژي هستند م يکی از مصرف

هاي جزر و  دهد نیروگاه هاي اولیه نشان می بررسی

برداري قرار  که مورد بهرهمدي در بعضی نقاط دنیا سالهاست 

                                                           
 کارشناس کنترل و ابزار دقیق در موسسه مهندسین مشاور ساحل   

  Tidal Energy 

دارند و در کشورمان نیز پتانسیل اين کار وجود دارد که در ادامه 

 .به تشريح آن خواهیم پرداخت

 :كليدي هاي واژه

 ...،  6، مد1، جزر  4هاي جزر و مدي ، توربین 3(کشند)جزر و مد 

 :مقدمه

جزر و مد حاصل  :هاي كشندي تعريف جريان

ها است که اين خود نتیجه  پايین رفتن سطح اقیانوس اال وب

نیروي کشندي در واقع حاصل . تاثیر جاذبه ماه و خورشید است

البته . استاختالف مسیر برداري نیروهاي جاذبه زمین و ماه 

در  موضوع تاثیرگذار خواهد بود،اين موقعیت خورشید نیز در 

واقع بهترين حالت براي تولید يك جزر و مد قوي زمانی است 

که در شکل زير  که ماه و خورشید در يك راستا قرار گیرند

 :خوبی قابل مشاهده است هب( 0شکل )

 

 (0شکل)

در طول يك شبانه روز که زمین يك بار به دور خود 

زمین دو بار در معرض میدان مغناطیسی  ، تمام نقاطچرخد می

ترين میزان آن هم در زواياي  بیش .گیرند می قوي کشندي قرار

                                                           
  Tide 

  Tidal Turbines 
  Ebb 

  Flood 
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هر هفته ماه و  .افتد درجه اتفاق می 321و  211، 031، 41

گیرند که با توجه به  درجه هم قرار می 92 خورشید در زاويه

ترين قدرت جزر و  هاي برداري که در فوق تشريح شد کم مولفه

الزم به ذکر است که بین زمین و خورشید . د ايجاد خواهد شدم

براي  ،با توجه به موارد فوق .نیز جاذبه ضعیفی وجود دارد

رافیايی و بايد مطالعات جغ ،استفاده از پديده کشند و آثار آن

 .زمانی مختلفی انجام داد

 چگونگي توليد انرژي الكتريكي

الکتريکی وجود هاي مختلفی براي تولید انرژي  روش

مورد استفاده قرار  دارد که بسته به میزان تولید و توان مورد نیاز

هاي انرژي يا نرژي در مقیاس بزرگ به مولدتولید ا. گیرند می

 ،(نیروگاه)، در اکثر مراکز تولیدي واقع در. دارد نیازژنراتور 

 .دشو شناخته می عنوان مولد نیروي برق هژنراتور ب

مغناطیس براي  -به قوانین فیزيكژنراتور با توجه 

که اين داشته ( چرخش)نیاز به دوران  ،تولید انرژي الکتريکی

ها  توربین .ها را توجیه خواهد کرد موضوع فلسفه وجودي توربین

ها تعبیه می عنوان عامل محرک ژنراتور ههاي برق ب در نیروگاه

 یقت،در حق. تولید کنند( برق)در نهايت انرژي الکتريکی  شوند تا

ها بسته  ، نیروگاهها ها و تنوع آن با توجه به نقش محوري توربین

 .شوند تعريف میبه نوع توربین 

 :توان به موارد ذيل اشاره کرد ها می از انواع توربین

 هاي فسیلی استفاده  هاي حرارتی که از سوخت توربین

هاي بخار و گاز و سیکل  از نوع توربین)کنند  می

 (ترکیبی
 آبی هاي توربین 
 هاي زمین گرمايی توربین 
 اي  ذخیره –هاي تلمبه  توربین 
 هاي بادي توربین 
 هاي کشندي توربین 
 و غیره 

 

خصوصیات و شرايط  موارد فوق هر يك داراي

 .متفاوتی دارند( راندمان)کارايی  ند وباش استفاده خاص می
توجه به هزينه باالي سوخت و راندمان پايین امروزه با

کشورها به سمت استفاده از  ، سیاسترتیهاي حرا نیروگاه

ها  پذير سوق يافته و هر روزه استفاده از آنهاي تجديد انرژي

 .گیرد وجه قرار میاز پیش مورد ت  بیش

هاي  نیروگاهبا وجود اين که الزم به ذکر است که 

هاي نوع فسیلی استفاده  از توربین اتمی و خورشیدي هم

هاي متداول  بیش از نیروگاهکنند، به دلیل راندمان باال  می

هاي  نیروگاه :توضیح)توانند مورد استفاده قرار گیرند  حرارتی می

داراي سیستمی  0هاي فتوولتايیك خورشیدي از نوع سلول

باشند و در  هاي خورشیدي حرارتی می متفاوت نسبت به نیروگاه

 .(قراردارند پذيرهاي انرژي تجديد رده نیروگاه

 

نیازمند  يك از موارد فوق عملکرد هرتشريح ساختار و 

هاي  توربین هکه در اين مقال يیجا آن نوشتاري مجزا است و از

د پرهیز کرده و کشندي مورد نظر است از پرداختن به ساير موار

 .پردازيم به موضوع اصلی می

 

 :توليد انرژي از نيروي كشند 
 

 :هاي کشندي به دو طريق قابل استحصال است انرژي جريان

هاي همرفتی در زمان  انرژي جنبشی حاصل از جريان (0

 جزر و مد

انرژي پتانسیل حاصل از اختالف ارتفاع ايجاد شده  (2

 مد بین جزر و

انرژي پتانسیل موجود در حجم مشخصی از آب با فرمول ذيل 

 :قابل محاسبه است

E = xMg 

حجم آب  Mمد ،  و ارتفاع جزر xدر اين فرمول 

برطبق اين فرمول و با .شتاب جاذبه زمین استgعبوري و 

که عدد   gدر يك سطح مشخص و  Mتوجه به ثابت بودن  

                                                           
  Photovoltaic  
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اين ارتفاع جزر و بنابر .است xهمان  گذارثابت است، فاکتور تاثیر

 .استبسیار موثر انرژي کشند  از میزان استحصال در مد

ید دهد حداقل ارتفاع براي تول ها نشان می بررسی

نقطه از جهان  42تنها  .متر است 1 استفاده از جزر و مدانرژي با 

اين انتخاب نقطه مناسب براي احداث بنابر .داين پتانسیل را دار

تر در  ط مناسب بیشنقا .يك نیروگاه کشندي بسیار مهم است

، کره و انگلیس يافت کشورهايی نظیر آمريکا، کانادا، استرالیا

 .( 2شکل ) شده است

 

 ( 2شکل )

 از انرژي كشندي تاريخچه بهره برداري 

 00ايده اولیه استفاده از انرژي کشندي به قرن 

در اطراف انگلیس و فرانسه بر  هاي سنگ میالدي و آسیاب

در منطقه  0921اما احداث مدل نیروگاهی آن به سال  .گردد می

به دلیل  0932گردد که البته در سال  برمی 2در فینیستره  0آبرراچ

 .قتصادي تعطیل شدمشکالت ا

 هاي كشندي  ساختار نيروگاه

دو مدل براي جذب انرژي موجود در جزر و مد و ايجاد 

 :نیروي مولد برق وجود دارد

 3مدل سد 

 4مدل جريانی 

                                                           
  Aber-Wrac'h 

  Finistere 
  Tidal barrages 

  Tidal current turbines 

 آل براي ايجاد يك نیروگاه کشندي، استفاده از حالت ايده

مدهاي زياد  هاي باريك و کم عرض با جزر و ها و تنگه کانال

 .است
 مطلوب براي استفاده از نیروي کشند با توجه به نقشهنقاط 

 (:3شکل )جهانی زيرقابل تخمین است 

 

 

 (3شکل )

نخست  .پردازيم هاي فوق می حال به تشريح روش

 .تر است سد که قديمی روش

راي ساخت نیروگاه ترين ساختار ب روش سد ساده

باشد و از  معروف می 1سیستم تولید جزري کشندي است که به

شکل )تشکیل شده است  6سد و يك حوضچه ذخیره آب يك

4). 

 
 

 

 (4شکل )

                                                           
  Ebb generation 

  estuary 
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در اين روش از انرژي پتانسیل ذخیره شده در آب که 

، آيد وجود می هاز اختالف ارتفاع ايجاد شده در زمان جزر و مد ب

 .شود استفاده می

ه در خیره شد، از آب ذدر نسل اولیه اين روش

، براي چرخش شد حوضچه که از يك مد قوي حاصل می

 .( 1شکل ) شد اي توربین در زمان جزر استفاه میه پره

 

 ( 1شکل )

شود  طوري تنظیم می هاي سد به در اين روش، دريچه

سازي آن  که در زمان مد، موجب ورود آب به حوضچه و ذخیره

آب  ،در زمان جزر. گردد تا انرژي پتانسیل الزم تولید شود می

است با باز شدن دريچه دوم  يیذخیره شده که حامل انرژي باال

به همین دلیل اين سیستم از  .شود موجب چرخش توربین می

 .است 0نوع جزري

 
در زمان مد که بايد آب جهت در اين سیستم 

صورت چرخش  هها ب توربین، سازي در حوضچه قرار گیرند ذخیره

 ،در واقع .کنند تا انرژي الزم تامین شود عمل می 2(هرزگرد)آزاد 

اين سیستم در يك سیکل تولید انرژي و در سیکل ديگر ذخیره 

عملکرد اين سیستم مشابه  ،کلیطور هب .انرژي خواهد داشت

است که از انرژي پتانسیل آب ذخیره شده در  3هاي آبی توربین

 .برند هره میپشت سد ب

 

                                                           
  Ebb  

  Freewheeling 
  Hydropower turbines 

 

 ( 6شکل )

 انواع توربينهاي مدل جزري

 شکل )در اين روش مطابق شکل زير  : 4مدل حبابی

يابد و از عبور آب  در اطراف توربین جريان میآب ( 7

 ،در اين روش .از میان توربین بايد جلوگیري شود

دلیل دسترسی مشکل  هتعمیرات و نگهداري توربین ب

 .آن بسیار سخت است
 

 

 ( 7شکل )

 دلیل نصب ژنراتور در  هدر اين روش ب :1دار مدل لبه

دسترسی براي تعمیرات تا حدودي بهتر باالي سد 

ت اجرايی توربین کماکان شده است اما تنظیما

 .(8شکل )مشکل است 
 

 

 ( 8شکل )

                                                           
  Bulb type 
  Rim type 
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 هاي  اين مدل براي استفاده در پروژه: 0مدل لوله اي

تم در اين سیس. کشور انگلستان پیشنهاد شده است

اند که در سمت  ها به يك محور بلند متصل شده پره

باشد و  زاويه به سمت باال میق داراي يك شر

ر باالي سد روي آن مستقر شده است ژنراتور د

 .(9شکل )

 

 

 

 (9شکل )

 هاي سدي معايب نيروگاه

م به دلیل هزينه بسیار سدها در اين سیست ،کلیطور هب

وسعه و بادوام و نیز هاي قبل ت ، مکانهاي آن ساختباالي زير

مناسب و قابل توجیهی براي  يطی گزينه محمعضالت زيست

 .کنندگان انرژي نبوده و نیستتولید

کنند، عبارتند  ين روش استفاده میا هاي مطرحی که از نیروگاه

 :از

  2(فرانسه)نیروگاه الرنس: 
ترين نیروگاه مدل سدي در  اين سايت اولین و بزرگ

بر  0967تا  0960هاي  دنیاست که در فاصله سال

 (.9شکل ) احداث شده است 3ريور روي رودخانه رنس

توربین نوع حبابی است  24اه مشتمل بر اين نیروگ

که در دارند  ظرفیت تولید مگاوات 24که هر کدام 

 .مگاوات را دارد 242مجموع قابلیت تولید 

در اين نیروگاه از دو حوضچه استفاده شده است که 

-هاي تلمبه وسیله پمپاژ و به روش نیروگاه هب

                                                           
  Tubular type 

  La Rance, Brittany, France 
  Rance River 

ه از آب يك حوضچه به حوضچ مقداري 4اي ذخیره

افزايش انرژي پتانسیل براي پمپاژ شده و ديگر 

 .شود استفاده می

 

 

 (02شکل )

طورنسبی  که انرژي کشند در زمین به جايی از آن

توان از آن استحصال کرد با فرمول  شود، انرژي که می توزيع می

 :زير قابل محاسبه است

Tidal Energy = d×g×A×H² 

 Hمد،  و ارتفاع جزر  Hچگالی آب، dدر اين فرمول 
ين فرمول و با برطبق ا .شتاب جاذبه زمین است gمساحت و 

کننده  ، ارتفاع و مساحت عوامل تعیین gو d توجه به ثابت بودن

در جذب انرژي از آب خواهند بود که البته در يك مساحت 

تر نیز اثبات  مشخص ارتفاع جزر و مد عامل اصلی است که پیش

به همین دلیل براي استفاه از اين انرژي ارتفاع جزر و  .بودشده 

از بعد  .متر مدنظر است 1مد عامل حیاتی بوده و حداقل ارتفاع 

جريان گذرنده آب حامل انرژي است که با توجه به  ،ديگر

 :فرمول زير قابل محاسبه است

Pe(t)=1/2pAV³ (t) 

سطح مورد نظر و  A ،چگالی آب pدر اين فرمول 

V عت جريان آب استسر. 

 اامّ ،هايی که جزر و مد ارتفاع کم در مکان ،بنابراين

امکان جذب  ،سیال گذرنده جريان قابل قبولی داشته باشد 1شار

اي براي بررسی روش  مهانرژي وجود دارد که اين موضوع مقد

نیروي کشند يا همان مدل جريانی  ديگري از تولید انرژي از

                                                           
  Pumped storage 

  Flow 
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سد که از انرژي پتانسیل آب اين روش برخالف روش  0.است

در انرژي جنبشی توان موجود کند، از  مد استفاده می جزر و

ها در اين سیستم عملکردي  توربین .برد جريان آب بهره می

ه دارند که ازجريان سیال گذرندرا  2هاي بادي مشابه توربین

گونه که در روش سد حداقل ارتفاع  همان .کنند جذب انرژي می

ش که بر پايه جريان عبوري کار نیاز است در اين رومتر مورد  1

ت جريان آب عامل تعیین طبق فرمول صفحه قبل سرع ،کند می

رعتی معادل جريان آب بايد حداقل سدر اين روش،  .کننده است

الزم به ذکر  .داشته باشد( متر برثانیه 3تا  2)گره دريايی  6تا  4

الک و ايجاد هاي خیلی زياد نیز موجب استه است که سرعت

در شکل زير نمايی از . ها خواهد شد تنش در مکانیزم توربین

 .يك توربین مدل جريانی قابل مشاهده است

 

 (00شکل )

با توجه به وابستگی روش سدي به ارتفاع جزر و مد 

هاي مورد نظر و مشکالتی که اين روش  و محدود بودن مکان

ث و تر احدا توجه به هزينه کم، امروزه روش جريانی بادارد

خاب مکان مورد نظر و مشکالت تر از نظر انت هاي کم محدوديت

                                                           
  Tidal Stream System 

  Wind Turbines 

عنوان روش مناسب براي جذب و تبديل انرژي  همحیطی ب زيست

ازجمله مزاياي اين روش  .مدي از دريا مورد توجه هستند جزر و

 :توان به موارد ذيل اشاره کرد می

 ها هم در زمان جزر و هم در زمان مد عملکرد توربین 

 (سیکل کامل)
  ساختار ساده و کم حجم نیروگاه در مقايسه با روش

و يك  4، چرخ دنده3مجموعه محور توربین)سدي 

 (ژنراتور

 هاي وسیع ساختعدم نیاز به زير 
 محیطی کاهش آثار نامطلوب زيست 

 

 (02شکل )

ها تقريبا  تکنولوژي ساخت و عملکرد اين توربین

دارند تري  کوتاه 1هاي رههاي بادي است، اگرچه پ مشابه توربین

نوعی  را بهاين نوع توربین  .تر است ها بیش اما استحکام آن

ها  سرعت توربین .نامید 6يك آسیاب آبی زير دريايی توان می

چه سرعت جريان جزر و مد هر .دقیقه است در دور 01معادل 

مناطقی . تري قابل استحصال است انرژي بیش ،تر باشد بیش

                                                           
  Rotor 

  Gearbox 
  Blade 

  Underwater windmill 
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اسکانديناوي و اطراف انگلستان شرايط مطلوبی نظیر کشورهاي 

اگر چه اين سیستم هنوز در ابتداي راه  .براي اين سیستم دارند

اي  راي آن قابل تصور است و در آيندهاما آينده خوبی ب ،قرار دارد

اين طريق قابل  نه چندان دور بخش اعظمی از انرژي در دنیا از

با مشکالت  ،یستم سدسمانند اگر چه اين روش نیز  .تولید است

مواجه است، ولی مزاياي قابل مشابه  تعمیرات و نگهداري

گونه همان .نمايد اهمیت می توجهی دارد که اين مشکالت را کم

ساختار کم حجم  ،هاي اين سیستم که اشاره شد يکی از مزيت

هاي  مورد مشابه خود يعنی توربیندر مقايسه با آن است که 

 .(03شکل )دارد تري  نیاز به فضاي کم ،تولید انرژي براي بادي

 

 (03شکل ) 

مگاواتی از نوع جزرو  0پیرو شکل فوق يك توربین 

 02تا  1، مگاواتی 0يك توربین بادي  در مقايسه با مدي جريانی

در مقیاس متر مربع با هزينه کمتر و ابعاد )انرژي  تر بیش برابر

  .د کردتولید خواه( کوچکتر

هاي مدل جريانی در  توربین اولین نمونه آزمايشی

کیلووات در منطقه لینموث  322با توان  ”SeaFlow“پروژه 

انگلیسی با -نسرسیوم آلمانیتوسط يك ک 2223در سال  0دوون

 .اندازي شد میلیون يورو نصب و راه 3.4معادل اي  هزينه

کنند  ی که در اين زمینه فعالیت میيها امروزه شرکت

ولید هايی با ت اند توربین ژي توانستهیشرفت و ارتقاي تکنولوبا پ

اي روشن براي اين  انرژي باالتر تولید کنند که نويدبخش آينده

 .روش تولید انرژي است

که  ReDAPTتوان به پروژه  براي نمونه می

با کمك   2توسط شرکت آلستوم براي مرکز انرژي دريايی اروپا

اين پروژه  .اشاره نمود ،انستیتو تکنولوژي انرژي انجام شده است

 0در سال گذشته در اسکاتلند احداث شد تا در فاز نهايی 

 .گیگاوات انرژي تولید کند

 

 (04شکل )

مناطق ساحلی جنوب کشور  در کشور ما جزر و مد در

 .وجود دارد( نظیر رودخانه اروند)ويژه در شمال خلیج فارس  هو ب

تواند از  ن پتانسیل میبرداري از اي سنجی و بهره بنابراين، امکان

اختالف ارتفاع ايجاد  .اهمیت مطالعاتی بسیاري برخوردار باشد

                                                           
  Lynmouth, Devon 

  EMEC (European Marine Energy Centre) [The European 
Marine Energy Centre: Located in Orkney, Scotland. Comprises 

an area of 975 km2 and 70 islands. Orkney Islands could 
generate 18,000 GW h per year. Operational since 2005.Test 

center for full-scale grid-connected prototypes of tidal current 
turbines. Monitor impact on the environment.] 

http://www.emec.org.uk 
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و در تنگه  متر 3شده در جزر و مد در شرق درياي عمان حدود 

 .خواهد رسیدمتر  1.1هرمز نیز تا 

 

 (01شکل )

دهنده شدت جزر و مد در خلیج  نشان (01) شکل

ين بابت ا هرمز ازگونه که اشاره شد تنگه  فارس است و همان

 .وضعیت بهتري دارد

البته میزان ارتفاع جزر و مد در تنگه هرمز براي تولید 

با توجه به مشکالت و معايب  مناسب است، اماانرژي حداقل 

زيرا  .رسد اين روش مطلوب نباشد هاي سدي به نظر می نیروگاه

محیطی براي  مناسب را ندارد و هم معضالت زيستهم بازدهی 

 .وجود خواهد آورد همنطقه ب

رسد براي استفاده از روش جريانی و  اما به نظر می

ياي عمان داراي شرايط رمز و درهاي جديد، تنگه ه توربین

هاي  البته براي اين موضوع بايد سرعت جريان. دمناسبی باش

گیري شود تا  ر و مد در نقاط اشاره شده اندازهحاصل از جز

 .گذاري گردد ها هدف هاي مناسب براي نصب توربین مکان

 جه گيرينتي

که انرژي موجود در دريا از نوع  با توجه به اين

توان با استفاده از  هاي نو و تجديدپذير است، می انرژي

 ن پتانسیل براي مصارف عمومی ويا هاي کشندي از توربین

ها و بنادر که در مجاورت درياها قرار  خاص همچون ترمینال

 .دارند بهره برد

 :ی شددو روش براي استحصال اين انرژي معرف، منظوربه اين 

 روش سدي (0

 روش جريانی (2

تري بود و ضمنا امکان  روش اول داراي معايب بیش
دلیل کم بودن  هب)آن براي کشور ما فراهم نیست  مندي از بهره

 (.ارتفاع جزر و مد

برداري را داشته و با توجه به  دوم امکان بهره روش
، با مطالعات کارشناسی و را نداردکه معايب روش اول  اين

استفاده از تکنولوژي روز دنیا امکان تولید انرژي در خلیج فارس 
 .(06شکل ) و درياي عمان قابل مالحظه است

شده هاي کشندي در مناطق ياد نیروگاه با احداث

ها و حتی شناورها  امکان تامین انرژي مورد نیاز بنادر و ترمینال

 .اهد شددر جنوب کشور فراهم خو
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