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 «ريـبــش خـــخـــب»

 «پاسخ به سه پرسش مهم در مورد خروج انگليس از اتحاديه اروپا»: خبر تحليلي

 

ها و مطالعات راهبردي و  به گزارش مركز بررسي

، شركت 0پايگاه خبري ورلد مريتايم نيوزبه نقل از 

، شركت نفت، گاز و مواد 2آمريكايي اكسلريت انرژي

و دولت بنگالدش  1(پتروبنگال)معدني بنگالدش 

برداري از  هاي نهايي مربوط به ساخت و بهره قرارداد

4جي.ان.اولين ترمينال واردات ال
خالي  كه موهش 

 .نام دارد را امضا نمودند 2جي.ان.فلوتينگ ال

و  2(TUA)امضاي قرارداد استفاده از ترمينال 

معناي آغاز پروژه و تاييد  به 7(IA)قرارداد اجرا 

 .باشد اجراي آن مي

خالي  اين ترمينال كه در نزديكي جزيره موهش

در خليج بنگال قرار خواهد داشت، زيرساخت الزم 

براي اين كشور جهت دسترسي به گاز طبيعي 

بيني شده  پيش. سازد بازارهاي جهاني را فراهم مي

                                                           
1  World Maritime News 
2 Excelerate Energy: جي و سكوهاي .ان.متخصص در امور ال

جي.ان.شناور ال  
3  Bangladesh Oil, Gas and Mineral Corporation 

(Petrobangla)  
4  LNG (Liquefied Natural Gas)  
5  Moheshkhali Floating LNG 
6 Terminal Use Agreement 
7 Implementation Agreement 

خالي  برداري از ترمينال موهش است كه بهره

 . آغاز خواهد شد 2108جي در سال .ان.فلوتينگ ال

اكسلريت انرژي اعالم نموده است كه توسعه 

اندازي، تامين  كامل، طراحي، ساخت، نصب و راه

 02ت برداري از اين ترمينال را به مد بودجه و بهره

سال برعهده خواهد داشت و پس از مالكيت آن را به 

اين شركت خاطرنشان . پتروبنگال منتقل خواهد كرد

 8اين ترمينال اولين پروژه كليد در دست»: ساخت كه

هاي شناور  كامال يكپارچه جهان در زمينه ترمينال

 . «جي خواهد بود.ان.ال

اين پروژه شامل ارايه يكي از واحدهاي شناور 

، 9(FSRU)سازي و گازسازي مجدد اكسلريت  رهذخي

اندازي يك سيستم بويه زيردريايي كه در  نصب و راه

اندازد و استفاده از شناورهاي خدماتي  ساحل لنگر مي

 .باشد بندر در هنگام عمليات مي

سازي و گازسازي مجدد اين  ظرفيت ذخيره

هزار متر مكعب  018ترتيب برابر با  ترمينال شناور به

ميليون فوت مكعب استاندارد خواهد  211زانه و رو

 . بود

                                                           
نوعي پروژه است كه ( Turnkey Project)پروژه كليد در دست   

اي  گونه گذارد به طور كامل بر عهده پيمانكار مي مسئوليت طراحي و اجرا را به
تواند  كه بعد از تكميل پروژه، كارفرما فقط با چرخاندن یک كليد مي

 .تأسيسات اجرا شده را آغاز نماید برداري از بهره
9 floating storage and re-gasification units (FSRU) 

http://worldmaritimenews.com/archives/197920/bangladesh-step-closer-to-its-1st-lng-import-terminal/
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شناورها در آينده چقدر تحت عنوان سوخت شناور يا سوخت قابل حمل توسط  LNGبه نظر شما سهم »: پرسش

و بارگيري هاي تخليه  هاي مرتبط با ترمينال گذاري لطفا تحليل خود را مستند به آمار و مصاديق سرمايه خواهد بود؟

  .« كنند، ارايه دهيد گاز در بنادر، شناورهاي حمل گاز و شناورهايي كه با سوخت گاز مايع شده كار مي

 

 تقـــدير شويـــــد              نماييــد تحليـل    كـنيد تـحـقـيـق

 

 

 

 

 

 

 

 در حداكثر و 0111 در حداقل را فوق مساله مورد در خود هاي ديدگاه 21/12/0192 تاريخ خواهشمند است تا

 .نماييد ارسال  masir@pmo.irU38T38TU الكترونيكي پست آدرس به منبع ذكر با و كلمه 1120

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

 :زير باشند، معذور است

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

 الخط فارسي عدم توجه به قواعد نگارشي و رسم 

 ار ضعيف تحليل ارايه شده با پرسش مطرح شدهعدم ارتباط يا ارتباط بسي 

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

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

 . ندارد برعهده رابطه  اين در مسووليتي

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

 . اقدام نمايند  masir@pmo.irU38T38TUآن به پست الكترونيكي 

 

mailto:masir@pmo.ir
http://research.pmo.ir/fa/form/eshterak
mailto:masir@pmo.ir
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 به سه پرسش مهم درمورد خروج انگليس از اتحاديه اروپاپاسخ 

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، تصميم 0پايگاه خبري پورت تكنولوژيو به نقل از 

اتحاديه اروپا هم اثرات مثبت و  انگليس مبني بر ترك

هاي صنعت  هم اثرات منفي دارد، اما ندانسته

كشتيراني در مورد خروج انگليس از اتحاديه اروپا 

 . هاي آن است تر از دانسته بيش 2(بركسيت)

نسبت به  1موسسه مشاوران كشتيراني جوري

ها و عقايد فرستندگان كاال، بنادر و  آوري ايده جمع

نمايد اثرات بركسيت  كشتيراني پرداخته و تالش مي

را از طريق بررسي سه پرسش مهم مطرح شده در 

اين سه پرسش مهم . اين زمينه، ارزيابي نمايد

 :عبارتنذ از

آيا بركسيت موجب كاهش يا افزايش حجم  .0

 ترافيك خواهد شد؟

رافيك كانتينري انگليس نسبت به رشد ت

حداقل در كوتاه )تر خواهد بود  چندماه گذشته كم

 – 2مدير تجاري بنادر پيل – 4پاتريك والترز(. مدت

                                                           
1  Port Technology  
2  Brexit:  از اتحادیه اروپا انگليسخروج  
3  Drewry 
4 Patrick Walters 

ترين ريسك بركسيت براي  معتقد است كه بزرگ

مدت آن  بنادر كانتينري انگليس به تاثير منفي كوتاه

ز اين تاثير منفي ا. گردد بر احجام كانتينري برمي

عدم قطعيت اقتصادي و سياسي و كاهش توليد 

كاهش توليد ناخالص . شود ناخالص ملي ناشي مي

ملي نيز به نوبه خود موجب كاهش حجم تجارت 

 .شود دريايي مي

والترز خاطرنشان ساخت كه بركسيت در 

بلندمدت و ميان مدت هم تاثيرات مثبت دارد و هم 

از جنبه مثبت بركسيت عبارت است . اثرات منفي

هاي جديد و بهتر براي انعقاد قراردادهاي  فرصت

تجاري دوجانبه با كشورهايي همچون هند، اياالت 

ها روابط  كه انگليس با آن)متحده آمريكا و كانادا 

 . و  كشورهاي آمريكاي جنوبي( تاريخي دارد

والترز اظهار داشت كه براي مثال، عقد قرارداد 

عضو ديگر  27 با هند بدون نياز به كسب نظر موافق

تر خواهد  اتحاديه اروپا، براي انگليس بسيار آسان

 .بود

ها و ساير موانع  تاثير بركسيت بر روي تعرفه

اي و اعمال يا عدم اعمال تعرفه بر تجارت  غيرتعرفه

هاي پيچيده  اتحاديه اروپا و ساير پروسه-انگليس

هاي كليدي در رابطه با  گمركي از جمله پرسش

 .باشد بركسيت مي

هاي باربري معتقدند كه روابط  بعضي از شركت

دوجانبه ميان انگليس و كشورهاي آسيا، اقيانوسيه و 

 .آمريكا مجب انعقاد قراردادهاي بهتر خواهد شد

                                                                                    
5 Peel Ports 

https://www.porttechnology.org/news/3_big_brexit_questions
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سياستمداران استراليايي از امكان برقراري 

 .اند روابط دوجانبه با انگليس ابراز خوشحالي نموده

 

اما پس از اجراي بركسيت، براي ارزش پول 

انگليس چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در ماه گذشته، 

% 01ارزش استرلينگ نسبت به دالر آمريكا بيش از 

  . كاهش يافته است

كه انگليس در بخش تجارت كاالهاي  از آنجايي

تجاري با ساير نقاط جهان با كسري قابل توجهي 

گان بزرگ كاالهاي مواجه است و يكي از واردكنند

باشد، منطقي است كه گران شدن  مصرفي مي

كنندگان  واردات كانتينري چندان به مذاق مصرف

 . انگليسي خوش نخواهد آمد

جوري معتقد است صرف نظر از نرخ ارز و 

احتمال اعمال يا عدم اعمال تعرفه بر واردات، 

كنندگان انگليسي همچنان به خريد مقادير  مصرف

كاالهاي ساخت آسيا ادامه خواهند داد و  قابل توجه از

دليل اين )آورند  به كاالهاي انگليسي روي نمي

موضوع تفاوت فاحش در هزينه نيروي كار در 

 (.انگليس و كشورهاي توليدكننده آسيايي است

آيا بركسيت موجب خواهد شد كه خطوط   .2

كانتينري بنادر انگليس را ناديده بگيرند و از 

 ها عبور كنند؟ آن

واردكنندگان و صادركنندگان انگليسي 

هاي كانتينري خطوط اصلي را ترجيح  سرويس

عالقه چنداني  0هاي فيدر دهند و به سرويس مي

 .ندارند

جوري معتقد است كه خطوط كانتينري به ارايه 

. خدمات مستقيم در بنادر انگليس ادامه خواهند داد

حتي اگر انگليس دچار يك ركود اقتصادي كوچك 

اما باز هم حجم بار آن آنقدر زياد است كه  بشود،

هاي مستقيم شناورهاي خطوط اصلي را  سرويس

خصوص در بنادر جنوب انگستان كه  توجيه نمايد، به

ارايه خدمات مستقيم به نفع خود خطوط كشتيراني 

 .نيز خواهد بود

بر اساس آمار و ارقام ژانويه تا مي كه توسط 

شر شد، انگليس منت 2مركز آمار تجارت كانتينري

هاي كانتينري خود را از آسيا وارد  تر محموله بيش

(. حتي آلمان)كند تا كشورهاي اروپاي شمالي  مي

-حلقه كشتيراني در مسير آسيا 07تا  02امروزه، 

اروپاي شمالي وجود دارد كه يكي از بنادر انگليس را 

رود كه اين سهم باالي  در خود جاي داده و اميد مي

 .هاي كشتيراني همچنان ادامه يابد لقهانگليس از ح

آيا جدا شدن از اتحاديه اروپا و قوانين و  .1

مقررات آن به نفع تجارت انگليس خواهد 

 بود؟

                                                           
1  Feeder Services 
2  Container Trade Statistics  
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جوري معتقد است كه جدا شدن از بركسيت با 

هاي جديدي همراه  ها و هزينه ريسك ناكارآمدي

ها از طريق مذاكرات تجاري  است كه سعي بر حل آن

هاي انگليسي در  شركت. باشد وپا ميبا اتحاديه ار

حال حاضر در حال مذاكره با دولت خود هستند تا 

اطمينان حاصل نمايند كه تسهيل فرآيندهاي تجاري 

 .در دستوركار دولت قرار دارد

 

كه نتيجه مذاكرات انگليس و  در صورتي

اتحاديه اروپا بازگشت تعرفه به واردات و صادرات 

باشد، اين به تجارت كاالهاي تجاري انگليس 

انگليس با اتحاديه اروپا صدمه خواهد زد و موجب 

كاهش اندك در حجم تجارت دريايي انگليس و 

 .اتحاديه اروپا خواهد شد

اتاق كشتيراني انگليس معتقد است كه هيچ 

چيز تغيير نكرده و انگليس هنوز هم تابع همه 

دستورات اتحاديه اروپا در رابطه با بخش دريانوردي 

 . است

با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، قوانين اين 

اتحاديه بايد بررسي شود تا مشخص گردد كدام 

اتخاذ  ها برمبناي قوانين اين كشور دستورالعمل

هاي بنادر اتحاديه اروپا نيز بايد  لذا، سياست. اند شده

 .مورد بازنگري قرار بگيرد

جوري در نهايت اعالم نمود ميزان تاثيرات 

بركسيت به روند مذاكرات ميان انگليس و اتحاديه 

 .اروپا بستگي دارد

محدوديت حق كار كارگران اتحاديه اروپا در 

المللي  بين كه بخشي)بخش دريانوردي انگليس 

تواند موجب آسيب ديدن خوشه كشتيراني  مي( است

 .انگليس شود

در نهايت، جوري بر اين باور است كه در كوتاه 

مدت، كاهش توليد ناخالص ملي انگليس موجب 

كاهش رشد تجارت در بخش دريانوردي انگليس نيز 

بيني اثرات بلندمدت  هنوز براي پيش. خواهد شد

ي خيلي زود است، اما بعيد بركسيت بر تجارت درياي

است كه بركسيت بر حجم تجارت دريايي انگليس 

 . اي داشته باشد تاثير عمده

احتماال اين واقعه يك تاثير كلي خواهد داشت 

و اين به روند مذاكرات مربوط به توافقات تجاري 

جديد ميان انگليس و اتحاديه اروپا و همچنين 

ديه اروپا انگليس و ساير كشورهايي كه عضو اتحا

 . نيستند، بستگي خواهد داشت

عالوه بر اين، ريسك تشريفات زائد و مضر در  

و   روابط ميان انگليس و اتحاديه اروپا، اعمال تعرفه

كاهش دسترسي به كارگران ماهر بخش كشتيراني 

اتحاديه اروپا پس از خروج از بركسيت و افزايش 

 . ابهامات ناشي از آن وجود دارد
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 لوكوموتيوهاي هيبريدي در بندر هامبورگ

 

ها و مطالعات راهبـردي   به گزارش مركز بررسي

، شـركت  0پايگاه خبري گلوبال ريل نيـوز و به نقل از 

كه زيرمجموعه ريلي شركت هامبورگ هـافن   2مترانز

  4شـانتينگ  است، به منظـور  1(HHLA)و لجستيك 

ـ      امبورگ، كارآمدتر احجـام بـاري در اطـراف بنـدر ه

را انتخـاب   2لوكوموتيوهاي هيبريدي جديد آلسـتورم 

 . كرد

مترانز هم اكنون دو دستگاه لوكوموتيو پريما اچ 

از آلستورم تحويل گرفته و مابقي لوكوموتيوها  2تري

 . را نيز در نيمه دوم سال جاري تحويل خواهد گرفت

ــار اســت كــه از لوكوموتيوهــاي   ــين ب ايــن اول

سـنگين و دائمـي اسـتفاده     هيبريدي براي شانتينگ

 .خواهد شد

                                                           
1  Global Rail News 
2 Metrans 
3 Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) 
4 Shunting 
5 Alstorm  
6  Prima H3 

ميــزان انتشــار گــاز دي اكســيد كــربن از     

درصـد   21در حـدود    لوكوموتيوهاي پريمـا اچ تـري  

 . كمتر از شانتينگ لوكوموتيوهاي قديمي است

عالوه بر اين، با استفاده از ايـن لوكوموتيوهـاي   

همچون  –هيبريدي ميزان انتشار ساير گازهاي مضر 

درصــد كــاهش  71نيــز تــا  –دي اكســيد نيتــروژن 

 .يابد مي

مترانز مدعي اسـت كـه لوكوموتيوهـاي جديـد     

درصد از مدت زمان انجام كار  71تا  21توانند در  مي

 . خود، از قدرت باتري استفاده كنند

http://www.globalrailnews.com/2016/07/25/hybrid-shunting-locomotive-launched-at-port-of-hamburg/
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استفاده از انرژي ساحلي در چين 

ها و مطالعات راهبـردي   به گزارش مركز بررسي

، ترمينـال  0پايگـاه خبـري گـرين پـورت    و به نقل از 

ــد     ــانوان يونايت ــدائو كي ــرفته چينگ ــانتينري پيش ك

(QQCTUA)2    در چين كه ترمينال سـرمايه گـذاري

است، يك منبع انرژي ساحلي را  1ال.پي.مشترك اي

ــراي   ــايي آن ب ــا از توان ــرار داد ت ــايش ق ــورد آزم م

پاسخگويي به مقررات جديد چين در زمينـه انتشـار   

 .اي اطمينان حاصل كند گازهاي گلخانه

ترمينـال   7يكـي از   QQCTUAكه  با وجود اين

ــل و ن ــب وزارت حم ــام  منتخ ــراي انج ــين ب ــل چ ق

هاي مربوط به استفاده از منبع انرژي ساحلي  آزمايش

باشد، امـا   ها در اسكله نمي جهت تامين انرژي كشتي

منظور اطمينان از توان عملياتي خـود   اين ترمينال به

در تامين انرژي ساحلي در زمان الزم االجـرا شـدن   

 . در پيش گرفته است« گستر موضعي پيش»قوانين، 

: گفت –ال .پي.مدير اجرايي اي –وانگ  جيسون

منظــور حصــول اطمينــان از تــداوم  ال بــه.پــي.اي»

هاي تجاري و كشتيراني متعهدانه، سعي دارد  فعاليت

. طور كامل از قوانين و مقـررات پيـروي نمايـد    كه به

                                                           
1  Green Port 
2  Qingdao Qianwan United Advance Container 

Terminal 
3 APL’s joint-venture terminal 

ها و شناورهاي ما بـراي   بسيار مهم است كه ترمينال

رچه پس از پيروي از قوانين و مقررات و عملكرد يكپا

هاي الزم برخوردار  ها، از توانايي الزم االجرا شدن آن

 . «باشند

آزمايش منبع انرژي ساحلي شـامل اسـتفاده از   

براي تامين انـرژي   4سيستم قدرت دريايي جايگزين

ــاز شــناور  ــي.اي»مــورد ني ــن.پ از ســاحل  2«ال ژاپ

 . باشد مي

نيز گفت كه اين ترمينال  QQCTUAسخنگوي 

ال را ادامـه خواهـد داد تـا    .پـي .اي همكاري خود بـا 

اثربخشي اين فنـاوري در كـاهش انتشـار گازهـاي     

انـدازي و مـديريت    اي، سـهولت نصـب و راه   گلخانه

عمليات تامين انـرژي سـاحلي در ترمينـال را مـورد     

 .بازنگري قرار دهد

وزارت حمل و نقل چين در نظـر دارد تمهيـداتي   

هايي كه  از كشتي% 91فراهم نمايد كه به موجب آن 

گيرند بتوانند تا سال  در بنادر مهم اين كشور پهلو مي

 .ژي ساحلي تغذيه نمايند از منبع انر 2121

                                                           
4  alternative marine power (AMP) system 
5 APL Japan 

http://www.greenport.com/news101/asia/cold-ironing-in-china
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 نامه پاريس موجب تفاهم ها به مميزي شرايط كار و زندگي در كشتي

 

ها و مطالعات راهبردي   به گزارش مركز بررسي

، 0پايگاه خبري ورلد مريتايم نيوزو به نقل از 

يك كمپين  2نامه كنترل و بازرسي پاريس تفاهم

در رابطه با كنوانسيون كار دريايي  1مركزمميزي مت

2112 (MLC, 2006)4 اندازي خواهد نمود راه. 

هدف از تشكيل كمپين مميزي متمركز، اطمينان 

از اجراي حداقل استانداردهاي مربوط به شرايط كار 

اين كمپين مميـزي  . ها است و زندگي در داخل كشتي

 ام سه ماهه خواهد بـود و از يكـم سـپتامبر تـا سـي     

 .طول خواهد انجاميد به 2102نوامبر 

ها و تمهيدات كشتي كه تحت  دسته از پروسه آن

قـرار دارنـد،    2112پوشش كنوانسيون كار دريـايي  

دقـت از   طي يك فرآيند منظم كنتـرل و بازرسـي بـه   

نقطه نظر پيروي از قوانين و مقررات مـورد بررسـي   

 . قرار خواهند گرفت

                                                           
1  World Maritime News 
2 Paris Memorandum of Understanding (MoU) on 

Port State Control 
3 Concentrated Inspection Campaign (CIC) 
4 Maritime Labour Convention, 2006 (MLC,2006) 

از فهرسـتي   افسران كنترل و بازرسي شـناورها 

ــكل از  ــود   02متش ــان از وج ــراي اطمين ــش ب پرس

هايي كه  خصوص آن به)ها و اسناد ضروري  نامه گواهي

، اسـتفاده  (به دريانوردان داخل كشتي مربوط اسـت 

بر اين،  در رابطه با تاييد سـوابق   عالوه . خواهند كرد

هاي اقامت  هاي انجام شده از محل مربوط به مميزي

رسـاني و   ستراحت، غذا و آذوقـه و وسايل آسايش و ا

هايي  تشكيل يا عدم تشكيل كميته ايمني نيز پرسش

 .وجود دارد

اداره كنترل و بازرسي شـناورها پـس از يـافتن    

ها، ممكن است اقدامات گوناگوني انجام دهـد   نقص

از ثبت نقصان گرفته تا راهنمايي كردن ناخدا جهت )

 حل مشكل و اصالح آن در يك بازه زماني مشـخص 

هاي جـدي و   يا توقيف كشتي تا زمان اصالح نقصان

 (. مشكل آفرين

نامه پاريس در طول  شود كه تفاهم بيني مي پيش

مميزي انجـام   4211كمپين مميزي متمركز بيش از 

 .دهد

http://worldmaritimenews.com/archives/198370/paris-mou-to-inspect-working-and-living-conditions-on-ships/
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 اصالح مسيرهاي كشتيراني در خط مرسك

 

ها و مطالعات راهبـردي   به گزارش مركز بررسي

 2، خط مرسـك 0پايگاه خبري نيوز نوتيكاو به نقل از 

در نظر دارد از طريق كانال پانامـاي توسـعه يافتـه،    

ــرويس  ــه   TP12س ــير داده و آن را ب ــر مس را تغيي

كنـد   سرويسي مستقل كه از سراسر جهان عبور مـي 

 . تبديل نمايد

كه از خاور دور تا ساحل شرقي  TP12سرويس 

بندهاي جديد  اياالت متحده آمريكا امتداد دارد از آب

كانال پاناما عبور نموده و در بنادر نيووارك، نورفولك 

ت متحـده توقـف   و بالتيمور در سـاحل شـرقي ايـاال   

در مسـير بازگشـت بـه آسـيا، ايـن      . خواهد داشـت 

سرويس از كانال سوئز عبور كرده و در بنادر سـالله  

و سنگاپور توقـف خواهـد   ( سريالنكا)، كلمبو (عمان)

 .نمود

-رئيس شـبكه شـرق   - 1كالوس رود سجلينگ

ما به منظور ارائه »: اظهار داشت –غرب خط مرسك 

كـاال در كـره و چـين    خدمات بهتر بـه فرسـتندگان   

را تغييـر   TP12شمالي و شـرقي، مسـير سـرويس    

ما با عبور از كانال پاناماي توسعه يافتـه  . خواهيم داد

                                                           
1  News Nautica  
2  Maersk Line 
3  Klaus Rud Sejling 

مدت زمان ترانزيت در بنادر كليـدي سـاحل شـرقي    

در عـين  . اياالت متحده آمريكا را كاهش خواهيم داد

تر نمودن فاصـله، ميـزان    حال، از اين طريق با كوتاه

دي اكسيد كربن و ساير گازهاي خروجـي   انتشار گاز

 .«دهيم را نيز كاهش مي

خــط مرســك در تابســتان امســال ســاير     

به موجـب  . بخشد هاي خود را نيز بهبود مي سرويس

اين اصالحات، بوسان در كره جنـوبي بـه سـرويس    

اضـافه خواهـد شـد كـه مـدت زمـان        TP10غربي 

ترانزيت از چارلسـتون و سـاوانا در سـاحل شـرقي     

ت متحده آمريكا بـه بوسـان و چـين شـمالي را     اياال

 .كاهش خواهد داد

 TP11هـاي   عالوه بر اين، خط مرسك سرويس

4منظور ايجاد يك سرويس پانـدولي  را به TP8و 
بـه   

هم متصل خواهد نمود كه اين امر موجـب گسـترش   

سـرويس  . حيطه عملكرد هر دو سرويس خواهد شد

TP18 بدون تغيير باقي خواهد ماند. 

سـاحل   -خط مرسـك در شـبكه آسـيا    ظرفيت

شرقي اياالت متحده آمريكا هـيچ تغييـري نخواهـد    

از يـازده   TP12خط مرسك در سرويس جديد . كرد

و در سـرويس   8211TEUفروند شناور با ظرفيـت  

از هفده فروند شـناور بـا    TP8/TP11پاندولي جديد 

 .استفاده خواهد كرد 8211TEUظرفيت 

انجام  2102ستان همه اين تغييرات در طول تاب

 . خواهد شد

                                                           
4  Pendulum Service  

http://newsnautica.com/story/maersk-line-plots-new-asia-us-east-coast-course-via-panama-canal/
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 6102حوادث امنيتي دريايي جهان در سال 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، در شش 0پايگاه خبري سيفتي فور سيو به نقل از 

، حوادث امنيتي دريايي 2102ماهه نخست سال 

درصد نسبت به مدت زمان  24جهان در حدود 

 . كاهش يافت 2102مشابه در سال 

 20اهش اين سير نزولي حوادث به دليل ك

در . باشد درصدي در حوادث جنوب شرقي آسيا مي

جنوب شرقي آسيا تعداد حوادث دزدي دريايي و 

سرقت مسلحانه به كمترين ميزان خود از سال 

پايين بودن نرخ جرايم در شاخ آفريقا . رسيد 2119

و آفريقاي جنوبي و آمريكاي مركزي يكي ديگر از 

. باشد مي داليل كاهش ميزان حوادث امنيتي دريايي

رفته، اين روند موجب كاهش كلي نرخ  هم روي

 .حوادث امنيتي دريايي در سطح جهان شده است

 92از مجموع حوادث امنيتي دريايي جهان، 

موارد دزدي دريايي و سرقت مسلحانه  درصد به

دزدي دريايي و  دهد اين نشان مي. مربوط هستند
                                                           

1  Safety for Sea 

هيچ به جز اروپا كه )سرقت مسلحانه در همه مناطق 

همچنان يك نگراني ( اي در اين زمينه ندارد سابقه

 .شود مهم محسوب مي

ترين ريسك عملياتي  ها و بنادر اروپا، مهم در آب

اكتيويسم . شود دريايي مربوط مي 2به اكتيويسم

درصد از كل حوادث دريايي  27دريايي در اروپا 

 .شود جهان را شامل مي

نيجريه هاي  از سوي ديگر، خليج گينه و آب

شاهد بيشترين ميزان حوادث امنيتي دريايي از قبل 

بوده است و حمالت دريايي و آدم  2118از سال 

 .ها در اين مناطق سير صعودي دارد ربايي

در اينفوگرافي كه در صفحه بعد ارايه شده است، 

روند حوادث امنيتي دريايي جهان به تصوير كشيده 

 .شده است

                                                           
2  Activism: هاي مختلف در  كنشگري یا اكتيویسم به فعّاليّت

هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و یا زیست محيطي با هدف ایجاد  عرصه
.شود ها گفته مي تغيير در این سامانه  

http://www.safety4sea.com/infographic-global-maritime-security-incidents-in-2016/
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 گيري در بنادر در حال تحول وري در تصميم بهره

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، ما در 0پورت تكنولوژيپايگاه خبري و به نقل از 

بريم كه همه صنايع تحت تاثير  سر مي اي به دوره

 . سرعت تحوالت ديجيتال هستند

هاي اجتماعي،  آوري تلفن همراه، رسانه فن

همگي  محاسبات ابري و پيشرفت در تجزيه و تحليل

 . از اين تحوالت ديجيتال هستند

سرعت نوآوري و پذيرش آن در حال افزايش 

اين تغييرات سريع بر . ن روند ادامه دارداست و اي

تصميم گيرندگان به . گيري نيز تاثير دارد روند تصميم

هايي نياز دارند كه از اين  حل ها و راه تكنولوژي

تغييرات سريع و پرشتاب پشتيباني نموده و به اتخاذ 

تصميمات بهينه دانش، تجربه و منطق بنيان كه 

ري گوناگون را هاي تجا امكان موفقيت در فعاليت

 . دهند، كمك كند افزايش مي

نظر  واردات و صادرات كاال در ابتدا ساده به

هاي ورودي از طيف وسيعي از مردم  رسد، اما داده مي
                                                           

1  Port Technology 

شود خيلي زود به  و نهادهاي گوناگون موجب مي

با وجود متغيرهاي بسيار و . پيچيدگي آن پي ببريم

شوند،  توانند موجب تاخير محموله دالالني كه مي

. شود گيري  به كاري دشوار مبدل مي فرآيند تصميم

نظر از جايگاه يك كسب و كار خاص در دنياي  صرف

گيري به سه عامل  امروز، تكامل فرآيند تصميم

 :بستگي دارد

 2خودكارسازي فرآيندهاي كسب و كار
 

 1درگيري عملياتي
 

 4بينش جامعه بندري 

ورها نوعي براي اپرات هر يك از اين سه عامل به

ها هنگامي  اهميت دارد، ولي مزاياي تعريف شده آن

منظور دستيابي به  گردد كه يك ترمينال به نمايان مي

بهبود مداوم، اين سه عامل را در رويكرد 

 . سازي خود لحاظ نمايد ريزي، مديريت و بهينه برنامه

                                                           
2  Business Process Automation 
3  Operational Engagement 
4  Port Community Insights 

https://www.porttechnology.org/technical_papers/productivity_through_decision_making_our_evolving_ports/
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 بهترين مذاكره كنندگان در صنعت كشتيراني

ها و مطالعات راهبردي و به نقل از  به گزارش مركز بررسي

VV، گزارش موسسه 0پايگاه خبري كانتينر شيپينگ
حاكي از آن  2

، 2102ژوئن  11 تاريختا  2102يكم جوالي  تاريخاست كه از 

بلژيك بهترين مذاكره -كشورهاي اسكانديناوي، مديترانه و فرانسه

 . اند كنندگان در زمينه خريد كشتي بوده

توان با مقايسه تفاوت ميان ارزش بازار  را مي« مذاكره خوب»يك 

VV
يك مذاكره كننده خوب كسي است كه بتواند كاالي مورد . در روز حراج و قيمت فروش واقعي، ارزيابي نمود 1

 .نظر را زير ارزش متعارف بازار خريداري كند

. اند يا خير دهد كه آيا خريدها واقعا خوب بوده ، عملكرد بازارهاي مختلف در آينده نشان ميVVبر طبق گزارش 

 .اند كه شناورها را با تخفيف خريداري نمايند دهد كه كدام مناطق جغرافيايي موفق شده نمودار زير نشان مي

                                                           
1  Container Shipping  
2 Vessel Value 

 VVارزش بازار اعالم شده توسط   

http://www.container-shipping.info/index.php/2016/07/22/vesselsvalue-who-are-the-best-negotiators-in-shipping/
http://www.container-shipping.info/index.php/2016/07/22/vesselsvalue-who-are-the-best-negotiators-in-shipping/
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اختالف ميان قيمت خريد گزارش شده و ارزش بازار در روز حراج را محاسبه نموده  VVدر جدول زير موسسه 

تر از ارزش متعارف بازار باشد  زار بسيار پاييندر جايي كه اختالف ميان قيمت خريد گزارش شده و ارزش با. است

 .انجام شده است« مذاكره خوب»توان گفت يك  ، مي(يا كمتر% -2به بيان ديگر، )

0دنبال چانه زني بودند، بخش  براي مالكان كشتي اروپاي شمالي كه به
OSV در بخش . جاي خوبي بوده است

هر يك به )ساله  2بر پاناماكس  برابر با ارزش متعارف بازار براي دو فله« ها صرفه جويي»ان بر، ميز شناورهاي فله

، VVتر از ارزش بازار  درصد پايين 4شناور با قيمتي  28كشور آلمان با خريد . بوده است( ميليون دالر 02ارزش 

شناور با  21با فروش  انگليسديگر،  از سوي. بهترين مذاكره كننده در ميان كشورهاي واقع در اروپاي شمالي بود

 .كننده شناخته شد ترين فروشنده و بدترين مذاكره تر از ارزش بازار، بزرگ درصد پايين 00قيمتي 

                                                           
1 Offshore Supply Vessel: شناور پشتيباني و تداركات فراساحلي 
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 سازند پنج فناوري برتر كه دنياي كسب و كار را متحول مي

ها و مطالعات راهبردي  گزارش مركز بررسيبه 

، در آينده 0و به نقل از پايگاه خبري پورت تكنولوژي

پنج شاخه تكنولوژيكي مسير كسب و كارهاي جهاني 

 . كند را تعيين مي

افزارهاي  هاي كامال خودكار، نرم با توسعه كشتي

و  2وزن خالص تاييد شده براي توزين كانتينرها

هاي حاصل شده در ايجاد يك صنعت  پيشرفت

دريانوردي دوستدار محيط زيست، بخش بنادر و 

كشتيراني بيشتر تالش خود را معطوف به تحقيقات و 

پنج . هاي تكنولوژيكي نموده است گذاري سرمايه

 :شاخه تكنولوژيكي مهم در اين رابطه عبارتند از

قع سرور در وا كامپيوتر بي: 1كامپيوتر بي سرور .0

نوعي سيستم كامپيوتري است كه توسط سرور 

                                                           
1  Port Technology 
2 Electronic Verified Gross Mass (eVGM)  
3  Serverless Computing 

اين امر . شود يا حتي سرور مجازي محدود نمي

روزرساني سرور شده و  نيازي از به موجب بي

هاي مربوط به ظرفيت و ورود به  محدوديت

عالوه بر اين، با . نمايد را برطرف مي 4سيستم

ها  تر بر داده اين سيستم كنترل امنيتي بيش

سيستم كامپيوتري بدون سرور  .گردد ميسر مي

Pivot3
وارد بازار شد و  2118در اواخر سال  2

سيستم بازيابي ضبط ويدئويي  2119در سال 

به آن افزوده شد كه امكان  2تحت شبكه

هاي ويدئويي حساس را  دسترسي مكرر به داده

پذير ميسر  بدون نياز به سرورهاي پيچيده و هك

 . نمود

                                                           
4 Logging 
5 Pivot3 Serverless Computer System 
6 NVR Recovery 
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تجزيه و تحليل مرزي : 0تجزيه و تحليل مرزي .2

ها را  ها در محل كه گردآوري آن مكان تحليل داده

همچنين، در اين سيستم بسته . سازد ميسر مي

ها  ها، امكان نگهداري مستقل آن به ارزش داده

اين سيستم موجب آزادسازي . نيز وجود دارد

ها  ها و فشارها در شبكه سازي داده زمان، ذخيره

ني، توانايي در صنعت كشتيرا. شود مي

سازي و تجزيه و تحليل سريع  آوري، ذخيره جمع

ها بسيار گرانبها و با  ها در محل دريافت آن داده

ارزش است، چراكه در اين صنعت  براي مثال، 

بايد حجم عظيم اطالعات دريافتي از 

طور روزانه پردازش  را به eVGMافزارهاي  نرم

اور يا به شن)ها را به دريا  كه داده نمود يا اين

 2، ليبهر2102در سال . ارسال كرد( سكوي نفتي

از  LiDATافزار هوشمند  اعالم نمود كه در نرم

تكنولوژي تجزيه و تحليل مرزي استفاده نموده 

افزار كاربردي هوشمند براي  از اين نرم. است

ها و تجزيه و تحليل  هاي جرثقيل آوري داده جمع

 .شود ها استفاده مي فوري اين داده

 

شبكه ارتباطي : 1ها بكه ارتباط دستگاهش .1

ها يك تحول تكنولوژيكي است كه ما را  دستگاه

نمايد و  نياز مي جايي فيزيكي اطالعات بي از جابه

                                                           
1  Edge Analytics  
2  Liebherr  
3  Device Mesh 

. سازد ها را فراهم مي امكان ارتباط ميان دستگاه

هاي مورد  تواند همه دستگاه اين شبكه مي

استفاده در يك شركت را تحت پوشش قرار 

دسترسي جمعي به افراد مختلف و  دهد و امكان

افزارهاي كاربردي، به اشتراك گذاري دانش  نرم

 .نمايد و شبكه سازي كسب و كار را فراهم مي

 

با اقتصاد پلت فرم، :  4اقتصاد پلت فرم .4

اي از  توانند به طيف گسترده كنندگان مي مصرف

هاي اصلي مشابه  فروشندگان و خدمات شبكه

ن سيستم موجب رفع اي. دسترسي داشته باشند

هاي  هاي ناشي از محروميت موانع و محدوديت

اعمال شده بر بعضي از فروشندگان خاص 

 .گردد مي

در تجربه كاربري : 2تجربه كاربري محيطي .2

براي گنجاندن  2محيطي از واقعيت مجازي

ارتباطات سمعي و بصري در يك مكالمه فيزيكي 

از . شود زمان واقعي با يك فرد ديگر استفاده مي

المللي به بخش عظيمي از  آنجايي كه تجارت بين

صنايع بندري و كشتيراني تبديل شده است، اين 

تواند براي بنادر و متصديان حمل و  تكنولوژي مي

 . دنقل كاال بسيار ارزشمند باش

                                                           
4  Platform Economy 
5  Ambient User Experience 
6  Virtual Reality (VR) 
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 ورلد و قزاقستان پي هاي ميان  دي توسعه همكاري

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، سلطان احمد 0پايگاه خبري هاربرمسترو به نقل از 

و  1پي ورلد رييس و مدير عامل دي 2سليمبن 

يكديگر را در انجمن اقتصادي  4نورسلطان نظربايف

مالقت نموده  و  2المللي سن پترزبورگ بين

ورلد و  پي درخصوص توسعه همكاري ميان دي

 .قزاقستان مذاكره كردند

هدف از اين اجالس افزايش مشاركت 

منطقه ويژه اقتصادي »ورلد در توسعه  پي دي

در  7«بندر آكتائو»و  2«هاي شرقي خورگوس ازهدرو

 .باشد درياي خزر مي

ورلد در بيش از نيمي از  پي از آنجايي كه دي

دنياي اقتصاد سابقه فعاليت دارد، از دانش و تجربه 

                                                           
1 Harbourmaster 
2 Sultan Ahmed Bin Sulayem 

 .یک اپراتور بندر مستقر در دبي است  
4 Nursultan Nazarbayev 
5 St Petersburg International Economic Forum 

(SPIEF) 
6 Khorgos Eastern Gate Special Economic Zone 
7
 Port of Aktau  

كافي در زمينه توسعه تجارت جهاني برخوردار 

تواند از تجربيات خود براي تبديل  باشد و مي مي

هاي شرقي  تصادي دروازهنمودن منطقه ويژه اق

خورگوس به مركز لجستيك منطقه اوراسيا استفاده 

 .كند

مسيرهاي تجاري همچون راه ابريشم جديد، 

هاي تامين مهم جهان را به يكديگر متصل  زنجيره

نمايند و براي اقتصاد جهاني بسيار حائز اهميت  مي

گذاري بسياري  هاي تجاري و سرمايه فرصت. هستند

 1بريشم وجود دارد، چرا كه اين مسير در راه جديد ا

راه . نمايد كشور را به هم متصل مي 22قاره و 

ترين كريدور اقتصادي جهان با  ابريشم جديد بزرگ

ميليارد نفر است و بازده اقتصادي  4/4جمعيتي معادل

از توليد % 41باشد كه معادل  تيليارد دالر مي 20آن 

اتحاديه  در همين اثنا،. ناخالص داخلي جهان است

نيز يك بازار تركيبي را پيشنهاد  8اقتصادي اوراسيا

ميليون نفر را پوشش داده و توليد  081نمود كه 

 .تيليارد دالر است 2ناخالص داخلي جهاني آن تقريبا 

                                                           
8 Eurasian Economic Union 

http://www.harbourmaster.org/news-maritime.php
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 كش جديد به ناوگان استنا بالك پيوستن يك نفت

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، شركت 0پايگاه خبري ورلد مريتايم نيوزو به نقل از 

 . كش جديد خود را تحويل گرفت ، نفت2استنا بالك

نام دارد،  1«ايمجينيشن استنا»اين شناور كه 

گوانگژو »سازي چيني  توسط يارد كشتي

ساخته و به شركت  4«بيلدينگ اينترنشنال شيپ

 .كشتيراني تانكري استنا بالك تحويل داده شد

تحت  21-21طور  استنا ايمجينيشن كه به

مالكيت شركت استنا بالك و شركت اندونزيايي 

اور از قرار دارد، هفتمين شن 2گلدن اگري ريسورسس

است كه  IMOIIMAX  كش فروند نفت 01مجموع 

 . توسط شركت استنا بالك سفارش داده شده است

متر  12متر طول و  081اين شناور  با دارا بودن 

قرار خواهد   2برداري استنا وكو عرض، تحت بهره

                                                           
1  World Maritime News 
2 Stena Bulk: یک شركت كشتيراني كانتينري تانكري سوئدي است 
3  Stena Imagination  
4 Guangzhou Shipbuilding International (GSI) 
5  Golden Agri Resources (GAR)  
6  Stena Weco 

داشت و در سيستم لجستيك جهاني اين شركت كه 

ورد شناور در اختيار دارد، م 21در حال حاضر 

 .برداري قرار خواهد گرفت بهره

، سومين dwtهزار  21استنا ايمجينيشن با تناژ 

به استنا بالك  2102شناوري است كه در سال 

دو شناور ديگري كه در سال . تحويل داده شده است

استنا »جاري به استنا بالك تحويل داده شدند، 

 .نام دارند 8«استناوكو ايمپولس»و  7«ايمپريتيو

مانده هر سه ماه يك بار  ر باقيشش شناو

 2108شوند و آخرين شناور در سال  تحويل داده مي

 .به مالك خود خواهد پيوست

، سه فروند IMOIIMAXنفت كش  01از 

 2طور كامل تحت مالكيت استنا بالك قرار دارد،  به

فروند تحت مالكيت مشترك استنا بالك و گلدن 

كيت فروند در مال 2باشد،  اگري ريسورسس مي

قرار دارد كه  9شركت كونكورديا مريتايم

خواهرخوانده شركت استنا بالك است و دو فروند 

 .ديگر تحت مالكيت استنا وكو قرار دارد

استنا »نيز با پيوستن شناورهاي  2102در سال 

ايمپرشن، استنا ايميج، استنا امپريا و استنا 

به ناوگان شركت استنا بالك، ناوگان  01«ايمپورتنت

 . هاي اين شركت توسعه يافت كشتي

                                                           
7 Stena Imperative 
8 Stenaweco Impulse  
9  Concordia Maritime  
10 Stena Impression, Stena Image, Stena Imperial 

and Stena Important 

http://worldmaritimenews.com/archives/197235/stena-imagination-joins-stena-bulks-fleet/
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 هاي كروز برداري از ترمينال هاي طراحي و بهره دستورالعمل

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، 0پايگاه خبري كروز اينداستري نيوزو به نقل از 

هاي  هاي مربوط به ترمينال مجموعه دستورالعمل

ها توسط انجمن  هاي مربوطه آن كروز و زيرساخت

 2(پيانك)هاي حمل و نقل آبي  جهاني زيرساخت

 .منتشر شد

المللي  ، پيانك يك كارگروه  بين2102در سال 

(WG152)1 هم اكنون، اين كارگروه . اندازي نمود راه

هاي مربوط به طراحي كاربردي  مجموعه دستورالعمل

هاي كروز را بر اساس مطالعات انجام شده  ترمينال

هاي كروز مدرن و  درخصوص نيازهاي كشتي

ش، تدوين نموده تاسيسات بندري فعال در اين بخ

 . است

                                                           
1  Crews Industry News 
2  World Association for Waterborne Transport 

Infrastructure (PIANC) 
3 International Working Group (W152) 

رئيس كارگروه و مسئول  – 4ديويد پينو

ريزي و مديريت فني قراردادهاي امتياز  برنامه

اين »: گفت –انحصاري در بندر بارسلونا 

هاي عمليات بندري براي  ها همه محوطه دستورالعمل

 . دهد هاي كروز را پوشش مي كشتي

توان به محوطه خدماتي  از جمله اين خدمات مي

هاي ساخت ترمينال و حمل و   جنب وارف و محوطه

ها  همچنين، اين دستورالعمل. نقل زميني اشاره كرد

هاي  هاي امنيتي، عملياتي و مالي ترمينال همه جنبه

 .«دهند كروز را نيز پوشش مي

                                                           
4 David Pino  

http://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/14077-guidelines-for-cruise-terminal-design-and-operations.html
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 اي دريايي جهان سهم بزرگ مارلينك و تلمار از بازار مخابرات ماهواره

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، مالك 0پايگاه خبري مريتايم اگزكيوتيوو به نقل از 

اي دريايي  كننده ارتباطات ماهواره كه تامين 2مارلينك

اي و  كه به ارايه خدمات ماهواره 1است، شركت تلمار

پردازد را  يكپارچه سازي سكوي فرماندهي مي

 . خريداري نمود

هدف از اين خريد، ادغام اين دو شركت 

تعداد كاركنان مارلينك و تلمار روي هم . باشد مي

معادل يك سوم  نفر خواهد رسيد كه 811رفته به 

 . بازار مخابرات دريايي جهان خواهد بود

كه يك  4در اوايل سال جاري، آپاكس پارتنرز

شركت سهامي خاص مستقر در نيويورك است، 

شركت ايرباس »اي تجاري  بخش مخابرات ماهواره

را خريداري « شركت مارلينك»و  2«ديفنس و اسپيس

ات ، خدم«شركت تلمار»اكنون با خريد  نمود و هم

يكپارچه سازي الكترونيكي سكوي فرماندهي را به 

فهرست خود افزود تا به اين ترتيب يك تجارت 

 .اندازي نمايد تركيبي راه

                                                           
1  Maritime Executive  
2  Marlink 
3  Telemar 
4  Apax Partners 
5 Airbus Defense and Space 

ايريديوم، »هاي  مارلينك از طريق شبكه

 7به ارايه خدمات پهن باند 2«اينتلست و اينمارست

پردازد و پا را از  به مشتريان دريايي و زميني مي

فراتر گذاشته و به ارايه محصوالت  8«اتصاالت داده»

امنيت سايبري و ساير خدمات ارزش افزوده 

توان به  از جمله خدمات اين شركت مي. پردازد مي

VSAT ( باندهايKu ،Ka  وC ) وMSS ( باندL )

عالوه بر اين، اين شركت با كمك شبكه . اشاره كرد

( از جمله مناطق قطبي)تواند كل جهان  ايريديوم مي

 . شش دهدرا پو

در چندماه گذشته،مارلينك به خطوطي همچون 

«CMA CGMكروزز، اسبرگر، استنا .سي.اس.، ام

شيپينگ، ريكمرز، شركت كويت اوبل . پي .الين، بي

تانكر، پوالركاس، سايمون موكستر، كاريزبروك 

و چندين شركت ديگر  EASTMED»9شيپينگ، 

 .دهي نموده است سرويس

 01هاي مصلحتي  دوقعالوه بر  اين، يكي از صن

. است 00«دومينيون مارين مديا»آپاكس نيز مالك 

اين شركت محل تبليغات و ميدان فروش كاال و 

، ياكت ورلد و كوزاز boats.comتريدر،  خدمات بوت

هزار قايق و  111دو باركوز است كه ساالنه بيش از 

 . كرجي در آرشيو خود دارند

                                                           
6  Iridium, Intelsat and Inmarsat networks 
7  Broadband Services 
8  Data Connection 
9 CMA CGM, MSC Cruises, Essberger, Stena Line, 

BP Shipping, Rickmers, Kuwait Oil Tanker 

Company, Polarcus, Simon Møkster, Carisbrooke 

Shipping and EASTMED 
10  Advised Fund:  یكي از  مصلحتي یا وجوه اداره شدهصندوق هاي

ازها وسوق دادن آنها به روش هاي مناسب جمع آوري سرمایه ها و پس اند
 سمت بخش هاي مولد مي باشد
11  Dominion Marine Media 

http://www.maritime-executive.com/article/marlink-telemar-will-hold-one-third-of-satcom-market
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 انفجارهاي تيانجين در سالگرد وقوع اين حادثهشناسي  آسيب

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، انفجاري 0خبري نيويورك تايمزپايگاه و به نقل از 

نفر در  022كه سال گذشته موجب كشته شدن 

ترين بندر چين شد، نتيجه ضعف مديريت  پرترافيك

در يك انبار مواد شيميايي و نظارت ضعيف 

يك فاجعه  2انفجار بندر تيانجين. گذاران بود قانون

ميليارد دالر خسارت به  0/0انساني توصيف شده كه 

ساختمان و  111موجب تخريب بيش از  بار آورد و

 .نفر شد 811مجروح شدن قريب به 

كارمند دولت  021مقامات رسمي چين درحدود 

را در وقوع اين انفجارها مقصر شناخته و قول دادند 

در . اين افراد به مجازات قصور خود خواهند رسيد

نفر ديگر در اين رابطه تحت بازجويي  49ضمن، 

فراد كاركنان شركت روي هاي تر اين ا بيش. هستند

باشند كه مسووليت  مي 1اينترنشنال لجستيك

برداري از انباري كه مركز انفجارها بود را  بهره

 .برعهده داشت

اين انفجارها يكي از بدترين فجايع صنعتي در 

تاريخ چين بودند و بسياري از مردم چين اين فاجعه 

دانند كه چين براي صنعتي  را هزينه سنگيني مي

تحقيقات و . شدن سريع پرداخت نموده است

ها نشان داده است كه اجتناب از چنين  بررسي

حوادثي مستلزم ارتباط بهتر ميان ادارات دولتي و 

هايي است كه قوانين امنيتي  سركوب نمودن شركت

 . كنند را نقض مي

ها نشان داد كه اين انفجارها زماني  بررسي

طرز نامناسب  ه بهاتفاق افتاد كه يك ماده شيميايي ك

                                                           
1  New York Times 
2  Tianjin 
3 Rui Hai International Logistics 

انبار شده بود، بيش از اندازه خشك و مشتعل شد و 

موجب آتش سوزي در نزديكي كانتينرهاي حاوي 

اين مواد شيميايي كه . مواد منفجره گرديد

نيتروسلولز است در الك ناخن و الك الكل استفاده 

اين مواد شيميايي در نزديكي كانتينرهاي . شود مي

يره شده بودند كه يك ماده حاوي نيترات آمونيوم ذخ

شيميايي به شدت قابل انفجار است و معموال در 

 . گيرد ساخت  كود مورد استفاده قرار مي

تحقيقات نشان داد كه شركت روي هاي قبل از 

هزار تن كاالي خطرناك را در  00اين حادثه بيش از 

تن  211انبار خود ذخيره نموده بود كه شامل 

نيترات آمونيوم بودند و اين تن  811نيتروسلولز و 

خبرها حاكي از آن است . كامال غيرمجاز بوده است

كه مجوز فعاليت اين شركت لغو خواهد شد و فعاليت 

مديران اجرايي آن در صنايع شيميايي ممنوع خواهد 

انفجارهاي تيانجين يك منطقه اقتصادي . گرديد

اي شبيه آخرالزمان  شكوفا را يك شبه به صحنه

در اين حادثه عالوه بر خسارات فوق . دندتبديل كر

 7211دستگاه خودرو و  02411الذكر، بيش از 

همچنين، اين انفجارها . فروند كانتينر آسيب ديد

موجب آلودگي شديد مسيرهاي آبي و خاكي مناطق 

 .اطراف نيز شد

شود انفجارهاي  در پايان، نتيجه گرفته مي

تيانجين به هيچ وجه حادثه طبيعي محسوب 

شوند و يك فاجعه كامال انساني و نتيجه سوء  مين

مديريت و عدم وجود قوانين مناسب در زمينه 

اند و عدم تكرار چنين حوادثي مستلزم  انبارداري بوده

اصالح سيستم مديريت و وضع قوانين مناسب و 

 . گيرانه در اين زمينه است سخت

http://www.nytimes.com/2016/02/06/world/asia/tianjin-explosions-were-result-of-mismanagement-china-finds.html?_r=0
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 ينر از ديدگاهي متفاوتبررسي قانون جديد توزين كانت

 

ها و مطالعات راهبردي  به گزارش مركز بررسي

، 0پايگاه خبري مريتايم اگزكيوتيوو به نقل از 

كه يك نهاد دولتي  2(FMC)دريايي كميسيون فدرال 

است و مسووليت تنظيم مقررات مربوط به كشتيراني 

المللي در داخل و خارج از خاك اياالت متحده  بين

تيم نوآوري در زنجيره »آمريكا را برعهده دارد، اخيرا 

اين تيم مسووليت . را تشكيل داده است« 1تامين

يره هاي زنج هاي تجاري براي چالش حل توسعه راه

تامين و مسايل مربوط به تراكم بندري را برعهده 

 .دارد

درجايي كه هنوز مشكالتي در رابطه با تراكم 

بندري وجود دارد كه بايد حل شوند، شايد تشكيل 

بايد  FMCآنچه كه . حل نباشد اين تيم بهترين راه

مورد توجه قرار دهد، لغو قوانين و مقررات منسوخي 

                                                           
1 Maritime Executive 
2  Federal Maritime Commission  
3
Supply Chain Innovation Teams  

باشند و هماهنگ نمودن  مياست كه ديگر بالفايده 

 .صنعت كشتيراني با دنياي مدرن امروز است

براي مثال، شركتي كه قصد اخذ مجوز دارد بايد 

يك فرم درخواست طوالني و مفصل پر نمايد كه 

. برد ماه زمان مي 2تا  1تاييد آن در واشنگتن بين 

كه شركت تاييد شد، بايد براي اعتبار  پس از اين

هزار دالر  011ضمانتي به ارزش بخشيدن به مجوز، 

، FMCارسال نمايد و سپس به منظور پيروي از 

ها و شرايط خود در نشريات  نسبت به انتشار قيمت

اين فرآيند شامل اطالعات بسيار . تعرفه اقدام نمايد

.  باشد كه ساالنه هزاران دالر هزينه دارد جزئي مي

 ها ناچارند كارمندهايي استخدام نمايند كه شركت

صرفا به حل و فصل اين مسائل بپردازند كه اين امر 

به صرف پول و هزينه منجر شده و موجب اخالل در 

در مسير عادي تجارت، اين . شود عمليات روزانه مي

مقررات براي مصرف كنندگان مزيت چنداني ايجاد 

 .كنند نمي

http://www.maritime-executive.com/editorials/verified-gross-mass-a-forwarders-perspective
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مقررات سوالس در رابطه با وزن ناخالص تاييد 

االجرا شدند،  الزم 2102شده كه از يكم ژوئيه 

بنادر . اي ديگر از اين مقررات غيرضروري است نمونه

قبال  نيز وزن كانتينرها را داشتند، چرا كه كانتينر يك 

مرتبه در هنگام عبور از گيت و بارديگر در هنگامي كه 

جهت بارگيري بر روي كشتي توسط جرثقيل بلند 

شود؛ اما، به موجب مقررات  كشي مي شود، وزن مي

جديد هر كسي كه اسمش در فهرست فرستندگان 

كاال قرار دارد از لحاظ قانوني موظف است وزن دقيق 

اين وزن شامل . كانتينر بارگيري شده را اعالم نمايد

باشد كه تحت مالكيت  وزن كاال و وزن كانتينري مي

 .فرستنده كاال قرار ندارد

گارد ساحلي آمريكا اين مشكل را تشخيص داده 

تندگان كاال اجازه داده است كه از اطالعات و به فرس

اگرچه ديدگاه . وزن كانتينرها در بنادر استفاده كنند

بنادر و متصديان حمل و نقل كاال در اين باره 

المللي دريانوردي هم  مشخص نبود و سازمان بين

دقيقا مشخص نكرده بود كه چه چيزي قابل قبول و 

اين زمينه چه چيز غيرقابل قبول است، ولي ما در 

زودتر نسبت به پيروي از قوانين اقدام نموديم تا 

ما . هايمان با هيچ مشكلي مواجه نشوند مشتري

هاي مديدي است كه وزن كانتينرها را رهگيري  مدت

افزارهايي كه  نماييم، به همين دليل استفاده از نرم مي

ها كار  در اختيار  داريم براي ثبت وزن همه محموله

لذا براي پيروي از قوانين جديد، . است اي نسبتا ساده

وزن محموله را به وزن خالص كانتينر اضافه نموده و 

عدد حاصل شده را به عنوان وزن ناخالص تاييد شده 

است، اما %  99دقت اين روش . نماييم  ثبت مي

 .شود موجب اتالف وقت و هزينه مي

هاي باربري كه هنگام حمل كاال  آن دسته از شركت

هاي واقعي دسترسي ندارند يا از امكانات  به داده

كافي براي دسترسي به اطالعات برخوردار نيستند، 

منظور پيروي از قوانين  ممكن است ناچار شوند به

هايي  جديد سوالس، هر يك از كانتينرهاي محموله

اند  بارگيري شده( مثل چين)كه در بعضي از كشورها 

شخص  را قبل از رسيدن به بندر مقصد توسط يك

ها ناچار  اگر رانندگان كاميون. كشي كنند ثالث وزن

باشند در يك ايستگاه توزين جداگانه توقف نمايند، 

ناچارند براي ورود به بندر و تخليه كانتينرها به دو 

صف بپيوندند ك اين نيز موجب اتالف وقت و هزينه 

 .خواهد شد

هاي مختلف بسيار متفاوت  هزينه اين فرآيند در مكان

ها محدود  ، در حقيقت، گاهي اوقات انتخاباست

است و براي اجتناب از عدم ورود كانتينر به بندر بايد 

تر موارد  در بيش. را پرداخت نمود 0هاي كارتل هزينه

ريزي دقيق و همكاري با نمايندگاني  از طريق برنامه

كه مجدانه جهت تامين اطالعات مورد نياز ما تالش 

 .اند شدهكنند، اين مشكالت حل  مي

موارد فوق تنها دو مورد از قوانين و مقرراتي بودند  

. ها تالش نماييم كه ما بايد هر روز براي پيروي از آن

اين قوانين موجب دو برابر شدن حجم اطالعات 

ها شده و ارزش افزوده  موجود و افزايش هزينه

. كنند چنداني براي زنجيره تامين مشتريان ايجاد نمي

هادالر  اين قوانين و مقررات، ميليونبراي پيروي از 

شود و حقيقت اين است كه  در سطح جهان هدر مي

فرستندگان كاال بدون وجود اين قوانين، بسيار 

 . كارآمدتر عمل خواهند كرد

                                                           
 اتحادیه صاحبان صنایع مشابه  
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 «بــخـــش  تـحـليـلــي» 

 «ها به منبع برق ساحلياستفاده از ربات براي اتصال شناور» :منتخب درخصوص خبر  تحليل

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

 .باشد عهده مولفان مي

به نظر شما ارزش . رساني به شناورها يكي از خدمات مكمل خدمات بندري و دريايي استدر بنادر برق»  :پرسش

هاي خود در خصوص اين تحليل. براي بنادر چقدر است... هاي زيست محيطي، اقتصادي و  جنبه اين فعاليت از

 .«موضوع را مستند به آمار، ارقام و مصاديق اجرايي ارائه فرماييد

 :ها پاسخ

 0سهيل رادفر: نگارنده - 0تحليل 

 مقدمه -0

 coldسيستم برق ساحلي با عناويني از قبيل  

ironing  ياAMP 2  ياOPS 1 شود و به  شناخته مي

مفهوم تأمين برق كشتي از ساحل در حالتي است كه 

ها جهت  كشتي. [0]موتورهاي كشتي خاموش باشند 

تأمين انرژي اموري از قبيل گرمايش، روشنايي، تهيه 

غذا و يا در مواردي سرمايش كانتينرها و جابجايي 

 .[2]كاال، به الكتريسيته نياز دارند 

سيستم تأمين برق ساحلي  011در حال حاضر 

افزايش توجه به . [1]در نقاط مختلف دنيا وجود دارد 

استفاده از برق ساحلي ناشي از عوامل مختلفي 

هاي  بنادر كامالً به تأثيرات سو ناشي از آالينده. است

توليدشده بر ارتباط بين بندر و نواحي مجاور آن 

ازحد  عنوان نمونه چنانچه اين اثرات بيش به. اند واقف

توانند  بندر ميمجاز باشد، ساكنين نواحي پيراموني 

                                                           
كارشناسي ارشد مهندسي سواحل بنادر و سازه هاي دریایي دانشگاه تربيت   

 مدرس،
2
 Alternative Maritime Power 

3
 Onshore Power System 

مسائلي از اين دست موجب . مانع توسعه بندر شوند

صورت داوطلبانه بسياري از  شده است كه بنادر به

زيست را در پيش  رويكردهاي دوست دار محيط

 .[2-4]گيرند تا اين اثرات را به حداقل برسانند 

 

عنوان راهكاري براي بنادر  تأمين برق ساحلي به

مالحظه اثرات  و خطوط كشتيراني جهت كاهش قابل

افزايش نرخ سوخت . شود محيطي شناخته مي زيست

محيطي، شرايطي را  گيرانه زيست و مقررات سخت

فراهم آورده است كه منافع اقتصادي اين موضوع نيز 

 .[2]تر گردد  ملموس

هايي كه  اين سيستم، بيشتر براي كشتي

وآمد دارد به دليل توجيه  دفعات در بندرگاه رفت به

مثال توجيه دارد كه  عنوان به. اقتصادي كاربرد دارند

هاي مسافري يا رورو كه بيشتر به بنادر  يكشت

وآمد دارند به تجهيزات موردنياز مجهز شوند  رفت

[2 ,7]. 
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پذيري  مزيتي مهمي كه اين سيستم دارد، تطابق

گذاري روي  سرمايه. ها است و سوددهي بلندمدت آن

ها و  تواند تا دهه هاي مرتبط آن مي زيرساخت

صورت بلندمدت عايدي در پي داشته باشد  به

 .[2, 2]كه هزينه نگهداري اندكي دارند  درحالي

 

 محيطي هاي زيست جنبه -2

اي از قبيل  ها منبع توليد گازهاي آالينده كشتي

NOx ،SO2 ،CO  وCO2 خطر رشد اين . هستند

بيني  مثال پيش عنوان اي است كه به اندازه مسئله به

و  NOxهاي  ، مقدار آالينده2121شود در سال  مي

SOx ها از مقدار توليدشده توسط  ناشي از كشتي

اين مسئله اهميت اتخاذ . منابع خشكي فزوني يابد

ها  هاي ناشي از كشتي تدابيري براي كاهش آالينده

 .[8]دهد  در بنادر را نشان مي

هاي  در راستاي شناخت بهتر ارزش

توان اشاره داشت  ها، مي محيطي اين سيستم زيست

ساعت، يك كشتي كروز  8مثال در طول  عنوان كه به

 :به اندازه( MVA 02)پهلوگرفته 

 01111  ( تن 0,2)خودرويNOx و 

 2111  ذرات مضر ( كيلوگرم 11)خودرو

 .كند توليد مي

ها،  شود كه كشتي گونه تخمين زده مي اين

درصد كل  CO2 ،02درصد كل  2سهمي در حدود 

NOx  درصد كل  2وSOx  [1]توليدي دارند. 

محيطي بستگي به عوامل مختلفي  اياي زيستمز

زماني كه كشتي در اسكله پهلوگرفته است، : دارد

 .[9]... شده، بازده موتورها و  سوخت استفاده

هاي فسيلي  ها از سوخت كشتي بسياري از

برند  نامرغوب جهت تغذيه موتورهاي خود سود مي

، اكسيد (SOx)توجهي اكسيد گوگرد  كه مقادير قابل

كنند كه  و نيز ذرات مضر توليد مي( NOx)نيتروژن 

موجب آلودگي هواي بنادر و محيط اطراف آن 

شود كه  تأمين برق ساحلي موجب مي. شوند مي

م پهلوگيري موتورهاي خود را ها در هنگا كشتي

خاموش كرده و به اين منابع متصل شوند و در نتيجه 

از توليد مقادير زيادي از آلودگي محيطي جلوگيري 

دهد، برقي كه به اين  مطالعات نشان مي. [2]شود  مي

برابري اكسيد  12شود موجب كاهش  شيوه توليد مي

برابري ذرات مضر نسبت به  22نيترات و 

ها  شده در كشتي هاي فسيلي معمول استفاده سوخت

 .[01]گردد  مي

البته بسته به اينكه از چه منبعي براي توليد برق 

. ساحلي استفاده شود اين مزايا بيشتر هم خواهد بود

مثال در بندر گوتنبرگ سوئد از انرژي باد  عنوان به

در حال . شود براي توليد برق ساحلي استفاده مي

درصد شناورهاي فراخوان شده  11حاضر در حدود 

كنند كه در  استفاده مي OPSبه اين بندر از 

هاي آتي قرار است افزايش تا تمامي برق  برنامه

رو ها و شناورهاي مسافري از اين شيوه -موردنياز رو

 .[2]تأمين شود 
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ها نيز در  گذاري محيطي و سياست الزامات زيست

ها مؤثر  تسريع رشد روند استفاده از اين سيستم

 IMOمثال، طبق الزامات جديد  عنوان به. بوده است

فاصله ) ECAهايي كه به  ، كشتي2102ژانويه  0از 

شوند  وارد مي( مايل دريايي از سواحل 211

 1,0لفور حداكثر بايست سوختي با ميزان سو مي

در خارج از منطقه كنترل، . درصد جرم داشته باشند

درصد مجاز است كه  1,2اين ميزان در حال حاضر تا 

درصد كاهش داده  1,2اين حد نيز به  2121در سال 

هاي با  هاي باالتر سوخت در نتيجه هزينه. خواهد شد

سولفور كمتر نسبت به استفاده از برق ساحلي، 

محركي در روند توسعه آن عمل كرده  عنوان عامل به

هاي  ولي ازآنجاكه قيمت آن از سوخت. [4]است 

تر است، در بنادري كه اين  سولفور باال گران

وجود ندارد، صرفه چنداني  ECAهاي  محدوديت

 .[7]ندارد 

 

 هاي فني و اقتصادي جنبه -1

تأمين برق از ساحل، جدا از مزاياي 

. محيطي، منافع اقتصادي نيز در بر دارد زيست

عواملي از قبيل تعداد و طول فراخوان در بندر و نيز 

كننده  هاي نسبي سوخت و الكتريسيته، تعيين نرخ

 .[2]هاي ميان و بلندمدت خواهند بود  جويي صرفه

 

هاي نصب تأسيسات مرتبط روي  همچنين هزينه

ها  ها بستگي به عمر، نوع و ولتاژ موردنياز آن كشتي

در بخش ساحلي نيز، اختالف بين فركانس . دارد

ياز براي كشتي، شبكه برق محلي و فركانس موردن

ترين عوامل  ميزان دسترسي به الكتريسيته از مهم

 .[2]ها هستند  تأثيرگذار روي هزينه

 

جدول زير، مشخصات سيستم برق ساحلي را 

 .[4]كند  ها تشريح مي براي انواع كشتي

 

بايست با ولتاژ و  ولتاژ و فركانس برق ساحلي مي

فركانس كشتي همخواني داشته باشد در نتيجه به 

س ترانسفورمر احتياج خواهد بود و اين تبديل مقيا

در ميزان تجهيزات موردنياز شديداً اثرگذار خواهد 

 2,2مگاواتي در ولتاژ  2مثال، بار  عنوان به. بود
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كه همين  كيلوولت نياز به تنها يك كابل دارد درحالي

كابل دارد  9ولت نياز به  421مقدار بار در ولتاژ 

[00]. 

 

 هزينه اوليه سيستم -1-0

سازي تأسيسات موردنياز در  هاي پياده هزينه

 111تواند بين  ساحل بسته به ابعاد و نوع شناور مي

هاي  همچنين هزينه. باشد هزار تا دو ميليون دالر مي

هزار تا دو  211ها بين  روزرساني كشتي الزم براي به

، Environطبق برآوردهاي . ميليون دالر متغير است

هاي  ه الزم براي كشتيگذاري اولي ميزان سرمايه

است  TEUدالر بر  072كانتينري چيزي در حدود 

[4]. 

بيني كرده است كه هزينه  پيش CARBهمچنين 

ميليون  2تواند به  روزرساني هر لنگرگاه موجود مي به

 .[4]دالر برسد 

هزينه زيرساخت، شامل خطوط توزيع و 

هاي فرعي، ممكن است براي تأمين ميزان  ايستگاه

لزوم و سطح . برق ساحلي موردنياز بندر الزم باشد

. گذاري موردنياز بندر به بندر متفاوت است سرمايه

آنجلس به هزينه اضافي  عنوان نمونه بندر لس به

كه بندر سن ديگو  رحاليزيرساخت نياز نداشت د

ميليون دالري براي اين مهم اختصاص  12اي  بودجه

 .[4]داد 

ها، هزينه تعمير و نگهداري  عالوه بر اين هزينه

 02تا  01طورمعمول حدود  نيز وجود دارد كه به

شود  گذاري اوليه در نظر گرفته مي درصد كل سرمايه

[4]. 

 ساير جوانب -4

هاي موردنياز براي سيستم  يروزرسان بهدر بنادر، 

OPS تر، بروزتر  شود كه تأسيساتي بهينه موجب مي

همچنين، . و با توان كلي باالتر در بندر ايجاد گردد

هاي فركانسي پيشرفته موجب  استفاده از مبدل

 .شود پايداري شبكه محلي و افزايش كارايي آن مي

مزيت ديگري كه نسبت به ديگر  OPSسيستم 

ت كه ها دارد اين اس هاي كاهش انتشار آالينده روش

. كند توليد صدا و لرزش كمتري در محدوده بندر مي

اين مورد براي مارينرهاي تجاري، مسافران، خدمه، 

كارگران بندر و نيز مناطق پيراموني آن مزيت ايجاد 

 .[2]كند  مي

 بندي جمع -2

ترين مانع در برابر توسعه  در حال حاضر، مهم

ولتاژ و فركانس )اين تكنولوژي ناسازگاري الكتريكي 

ردگي و تصوير زير گست. [8]است ( الكتريسيته
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دنيا  مختلفرا در نواحي  فركانستفاوت ولتاژ و 

 .دهد يمنشان 

 

عالوه بر اين، همكاري بيشتري ميان مالكان 

ها، مشتريان ترابري و بنادر نياز است؛  كشتي

توانند تقاضاي خدمات با كيفيت  مشتريان ترابري مي

محيطي بيشتري كنند و برق ساحلي نيز  زيست

 .[7]تواند يكي از اين خدمات باشد  مي

مانعي ديگري كه براي توسعه اين سيستم وجود 

يل نوظهور بودن اين سيستم به دلدارد اين است كه 

هاي فعلي  از طرفي مشوق. بنادر تجربه الزم را ندارند

تر  مانع بزرگ. دهند پوشش نميها رو  تمامي هزينه

اين است ازآنجاكه استفاده از الكتريسيته شامل 

گردد و در نقطه مقابل به استفاده از  ماليات مي

پذيري  گيرد، توان رقابت سوخت ماليات تعلق نمي

 .[02]يابد  اين سيستم كاهش مي

توان انتظار داشت با حذف ماليات الكتريسيته  مي

ي با سولفور ها سوختدر مقابل  OPS يريپذ رقابت

 .[7]باال نيز بهبود يابد 
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 0سيامك يگانه -2تحليل 

 مقدمه 

حمل و نقل دريايي به منزله ستون اصلي تجارت 

بنادر . ياشدجهاني و انگيزه اصلي جهاني شدن مي

% 71تجارت جهاني و % 81سراسر جهان تقريباَ 

بندر در  2111بيش از . كنندارزش آن را اداره مي

اطراف جغرافياي سراسر جهان تمركز اصلي خود را 

در . بر رشد اقتصادي و كاهش آلودگي قرار داده اند

آلودگي هواي بنادر شناسايي منابع مختلف 

ندري بايد مدنظر ايجادكننده آلودگي در مناطق ب

ها، كه اين شناسايي ميتواند كشتي. گرفته شود

ها، خدمات بندري، قطار و يا ديگر تجهيزات كاميون

موجود در بندر را دربر داشته باشد كه بشتر آنها از 

( 0. )كنندموتورهاي ديزل براي حركت استفاده مي

اين وسايل بر آلودگي هوا از طريق انتشار گازهاي 

( PM)و ذرات معلق يا دوده ( GHG)اي گلخانه

هاي نو از طريق تكنولوژي. تاثيرات بسياري دارند

هايي براي كاهش و يا حذف توان استراتژيمي

هاي مربوط به آلودگي در مناطق بندري، هزينه

به عنوان . هاي بندر بكار بستحوضچه و يا ترمينال

مثال براي آماده بكاري موتورهاي ديزلي و رفع 

تهاي آنها در خصوص آلودگي مي توان از محدودي

هاي كم هاي جايگزين كم آالينده، روغنسوخت

گوگرد و يا جايگزيني موتورهاي برقي با منبع تغذيه 

هواي  تمركز بر كاهش آلودگي. ساحلي استفاده نمود

مناطق بندري ناشي از حمل و نقل از برنامه هاي 

-المللي حفاظت از محيط زيست محسوب ميبين

از جمله اقداماتي كه بنادر در پي اجرايي ( 2.)رددگ

شدن آن در محوطه هاي بندري مي باشند استفاده از 

منبع تغذيه الكتريسيته ساحلي براي كشتي ها مي 

                                                           
 
 بندر چابهار –كارشناس مسئول حسابداري  

باشد هرچند عده اي بر اين باورند كه اين به تنهايي 

راه حلي براي كاهش آلودگي نخواهد بود ولي يك 

محسوب ميگردد كه عامل بازدارنده در جهت كاهش 

از طريق پايه گذاري قوانين توسعه پايدار در بنادر 

 .قابليت اجرايي خواهد داشت

 

درصد انتشار  02دهد كه مطالعات اخير نشان مي

توسط كشتي ها بوده و از سوي ديگر  NOxگاز 

همچنين . باشدمي% SO2  4,9دامنه انتشار گاز 

ا سوخت كشتي ه% 2دهد تحقيقات ديگر نشان مي

گردد كه اين مقدار حدود در زمان توقف مصرف مي

هاي امروزه كشتي. باشدميليون تن در سال مي 00

پهلو گرفته در اسكله به طور عمده براي توليد انرژي 

خود از موتورهاي كمكي به منظور تخليه و بارگيري، 

سيستم گرمايش، سيستم روشنايي و همچنين ديگر 

يات و ايمني كشتي در فعاليتهاي الزم براي حفظ عمل

كنند كه اين توليد انرژي به طور كلي بندر استفاده مي

موجبات توليد گازهاي آالينده ناشي از موتورهاي 

آالت را فراهم ديزل، سر و صدا و ارتعاشات ماشين

استفاده از موتورهاي كمكي در بنادر و . آوردمي

مادامي كه كشتي ها در اسكله مي باشند مشكالت 

را از لحاظ آلودگي شهرهاي بندري و اساسي 

تاثيرات سوء بر زندگي مردم منطقه خواهد 

تامين انرژي مورد نياز كشتي ها  بنابراين( 2.)داشت
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از طريق انتقال برق ساحلي جايگزين مناسبي براي 

-اين تنها راه. سيستم توليد برق كشتي ها خواهد بود

حل براي كاهش آالينده هاي حاصل از توقف كشتي 

اين موضوع تاثير بيشتري . ر اسكله خواهد بودد

خواهد داشت اگر توليد برق موجود در ساحل نيز از 

 .طريق مزارع خورشيدي و بادي تامين گرديده باشد

آنجلس در برنامه جايگزيني تشريح تجربه بندر لوس

AMP)قدرت الكتريكي جانبي در ساحل
0) 

يك برنامه منحصر به فردي كه بر كيفيت هوا و 

كاهش توليد گازهاي گلخانه اي از كشتي ها در بندر 

لوس آنجلس جهت انتقال برق از سالحل به كشتي 

بجاي استفاده از ديزل برق كشتي ها،  . متمركز است

 AMPباشند، در اتصال به هنگامي كه در اسكله مي

كه يك منبع برق جايگزين براي كشتي هاي كه به 

ه سيستم برق با نيز ب  AMP .بندر مي آيند مي باشد

ژوئن سال  20در . ولتاژ باالي ساحلي بستگي دارد

، بندر لوس آنجلس و خط كشتيراني كانتينري 2114

چين بازشدن حوضچه غرب ترمينال كانتينري با 

اسكله را كه براي اولين بار در جهان از سيستم  011

AMP نزديك دو . استفاده كرده است را اعالم كرد

بندر اولين كشتي كانتينر  2114اوت  9ماه بعد در 

 AMPجهان ساخته شده با مشخصات سيستم 

را  NYK’s NYK Atlasمتعلق به خط كشتيراني 

در  AMPاتصال كشتي ها به سيستم . پهلو داد

 HVSCاز طريق استاندارد بين المللي  2102جوالي 

اين بندر از شركت كنندگان فعال در زينه . منتشر شد

ردهاي بين المللي طراحي و توسعه استاندا

IEC/ISO/IEEE 80005-1  بوده و همچنين

تجهيزات جانبي ساحلي بندر نيز با استانداردهاي 

                                                           
1 Alternative Maritime Power 

IEC/ISO/IEEE 80005-1 هماهنگ شده است .

(1) 

CARB)انجمن منابع هواي كاليفرنيا
در  (2

مقرراتي به منظور كاهش توليد  2117دسامبر 

گازهاي گلخانه اي از موتورهاي ديزلي كمكي در 

كشتي هاي كانتينري،كروز و يخچالي در حالي كه در 

اين مقررات . اسكله هستند را به تصويب رساند

مستلزم آن است كه موتور ديزلهاي كمكي جهت 

بت به كه در ابتدا نس. استفاده از شبكه خاموش شود

به همان  AMPتامين درصدي از برق توسط سيستم 

كه . نسبت نيز از موتورهاي كمكي خاموش ميگردد

، پنجاه درصد مشخص  2104ژانويه  0اين درصد از 

درصد از  21درصد برق  21گرديده كه با دريافت 

گردد كه اين درصد بايد موتورهاي كمكي خاموش مي

درصد  81ه ب 2121و در سال  71به  2107در سال 

بندر لوس آنجلس ميليونه دالر جهت . افزايش يابد

آماده سازي ترمينالها براي مقررات برق كنار ساحل 

ژانويه  0سرمايه گذاري كرده اندبه عنوان مثال در 

پست اسكله با  22بندر لوس آنجلس داراي  2104

بيشتر از هر بندر ديگر در  AMPقابليت سيستم 

 (4) .جهان مي باشد

                                                           
2 California Air Resources Board 
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 منبع تغذيه ساحل به كشتي چيست؟

  كشتي ها مادامي كه به اسكله متصل هستند، موتورهاي خود را خاموش نگه داشته و از برق ساحلي

 استفاده كنند 

 بار قدرت كشتي بدون هيچ اختاللي براي تامين برق از ساحل به پانلهاي انتقال برق متصل شوند 

  كامل توليد گازهاي گلخانه اي به محيط اطراف ناشي از روشن بودن كشتي هاحذف 

 سيستم اتصال برق ساحلي به عنوان منبع تغيه خشكي، جايگزين برق دريايي(AMP ) شناخته شده

 (2).است
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 استانداردهاي قابل اجرا در سيستم برق از ساحل

 IEC / ISO / IEEE 80005 -اتصال ولتاژ باال ساحل -0

 IEC / ISO / IEEE 80005 -پروتكل ارتباطي  -2

 IEC / ISO / IEEE 80005 -اتصال ولتاژ پايين ساحل  -1

 مولفه هاي استاندارد سيستم برق از ساحل

 فركانس -سطح ولتاژ   -0

 پريز و دوشاخهاي الكتريكي -2

 ظرفيت پريزهاي برق -1

 ...(و هوا و  ايمني رله، ايمني شخص، حفاظت در مقابل آب: فعاليت و عمليات ايمني شامل -4
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اثرات جانبی مثبت موثر بر 

 گردشگری و تجارت

اثرات جانبی مثبت موثر بر 

 گردشگری و تجارت

 (در روي كشتي و يا اسكله و روي زمين)محل كابل  -2

 نقطه اتصال بر روي اسكله -2

 (7)نقطه اتصال بر روي كشتي -7

 (9)مزاياي اقتصادي و زيست محيطي برق ساحل به كشتي

 مزایای برق ساحل به کشتی

نبود گازهای آالینده 

 در بندر

نبود صدا و ارتعاش 

حاصل از موتور های 

 کمکی

مناطق بندری وجود 

 با شرایط کیفی

کاهش هزینه های 

عملیاتی برای صاحبان 

 کشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9)بنادر موجود در خصوص انرژي برق از ساحل در و حقايق  اسطوره

 حقايق موجود اسطوره
هزینه سرمایه گذاري انتقال برق ساحل به كشتي با بندر و یا  - 

 مالک كشتي؟

تعداد كمي از كشتي ها مجهز به پانل اتصال به برق ساحل  -2
 .باشندمي

 .هيچ استانداردي وجود ندارد - 

بسيار گران است و دوره بازگشت سرمایه در یک بازه زماني  -4
 .نداردقابل قبولي وجود 

 .برق ساحل به كشتي یک فن آوري اثبات نشده است -5

 .كنندكشتي ها برق پاک را از نيروگاه برق ساحلي توليد مي -6

 مقامات دولتي ابزار الزم براي استقرار این سيستم را دارند - 

افزایش تعداد كشتي هاي تازه ساخته شده مجهز به سيستم  -2
 برق از ساحل

  -IEC/ISO/IEEE  0005فعال بودن استانداردهاي  - 

كاهش هزینه هاي سالمت و افزایش فرصتهاي كسب و كار  -4
 جدید در بنادر

 00نصب و راه اندازي اولين سيستم برق از ساحل در دهه   -5

بررسي توليد برق در بندر به صورت دیزل، و یا ادغام انرژي  -6
 هاي تجدیدپذیر 

 

 سبز/بندر پاک 

 سبز/اپراتور پاک 

  صرفه جویی در هزینه های

 صاحبان کشتی

  کاهش اثرات منفی جانبی

 (ارتعاشات و صدا)

  حذف محدودیتهای احتمالی

 سوخت رسانی

  کاهش هزینه ها و

 مشکالت سالمت

 شهروندان = هوای پاک

 شاداب

  افزایش اعتبار اجتماعی 

 افزایش زیبایی 

 

 
 

 اثرات اقتصادی مثبت بر تجارت

 توسعه پایدار بنادر
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 نتيجه گيري

يك راه مناسب براي كاهش آوري برق ساحلي فن

ها است كه عالوه بر مزاياي آلودگي هوا از كشتي

اقتصادي براي مالكين كشتي از نظر كاهش هزينه هاي 

سوختي داراي مزاياي زيست محيطي در راستاي 

اهداف توسعه پايدار بنادر در زمينه كاهش آلودگي 

گازهاي ناشي از سوخت فسيلي، كاهش سرو صداي و 

ي از موتورهاي كشتي كه آثار مخربي را هاي ناشلرزش

ايجاد تغييرات در الگوي شناي )بر محيط داخلي دريا 

و همچنين كاركنان كشتي ...( آبزيان، توليد مثل آنها و 

آوري با اين حال اين فن. و مناطق بندري خواهد داشت

هاي تجديدپذير به منظور حذف توان با انرژيرا مي

و ديگر گازهاي آالينده اعمال اي انتشار گازهاي گلخانه

هرچند كه بايد توجه داشت كه سطح اجراي اين . نمود

براي . آوري در بنادر در حال حاضر بسيار كم استفن

رسيدن به سطح بيشتري از اجراي آن بايد دو موضوع 

طراحي امكانات توليد برق از  -0: كليدي توسعه يابد

يزات الزم اندازي تجهنصب و راه -2منابع تجديدپذير 

در اين مورد . در كشتي به منظور دريافت برق از ساحل

ميتوان از تجربيات بنادري كه در حال حاضر سيستم 

انتقال برق ساحلي فعال و رضايتبخشي را دارند 

 .استفاده نمود

 

 منابع و مآخذ

1. United Nations Conference on 

Trade and Development 

(UNCTAD),“Review of Maritime 

Transport 2012”, UNCTAD, 

Geneva,Switzerland, November 

2012. 

2. D. Bailey and G. Solomon, 

“Pollution Prevention at Ports: 

Clearing the Air,” Environmental 

Impact Assessment Review, vol. 24, 

pp. 749-774, 2004. 

3. Port of Los Angeles. (2008). 

Sustainability Assessment and Plan 

Formulation. 

4. Port of Los Angeles. (2014). Annual 

Sustainability Report 2011. Los 

Angeles. 

5. EcoPortsConference, Genoa, 14-15 

December 2006 Session 6, Round 2, 

14th December, 16,30 to 

18,00.Susann Dutt, Port of 

Göteborg, susann.dutt@portgot.se, 

www.portgot.se 

6. Renewable energy supply to ships at 

port, Esteve-Pérez, J. a, Gutiérrez-

Romero, J.E. a (a) Departamento de 

Tecnología Naval, Universidad 

Politécnica de Cartagena,Paseo 

Alfonso XIII, 52, 30203, Cartagena; 

España, 

7. https://library.e.abb.com/public/67f

cb53a75244b519ab447cc2f22f657/20

10_CMD_Shore-to-ship_en.pdf 

8. http://www.abb.com/cawp/seitp202/

6ed37251264d9e09c125766500309e7

0.aspx عكس   

9.  Standardization & Solutions for 

Shore-to-ship Power Providing 

ports worldwide with sustainable 

and efficient solutions, Roberto 

Bernacchi, ABB SpA, S2SP Global 

Application Manager, Helsinki, 

13thNovember 2015 

 

 



The Official E-Magazine of Port & Maritime Organization of 
Iran 

 

Masir 
Vol 3, No 19(2016) 
ISSN 2423-348X 

 


	2جلد
	شناسنامه
	نشان
	اصلاحيه
	مسير 19
	پشت جلد

