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D i g i t a l

در آخرین روزهای اســفندماه ســال گذشــته خبــری مبنی بــر واژگونی 
یک فروند کشــتی کانتینری در بندر شــهید رجایی منعکس شــد. اتفاقی که 
خوشــبختانه آســیب جدی برای خدمه و عوامل بندری به همراه نداشــت. 
اما حاال و پس از گذشــت ســه ماه از این اتفاق، کاشــف به عمــل آمده که 
شــرایط این کشــتی به همان منوال و به صورت واژگون باقی مانده اســت. 
برای آگهــی از چند و چون ایــن ماجرا پرونده ایــن شــماره را مطالعه کنید.

 در پی حمله به دو فروند نفتکش در دریای عمانداسـتان جـلد .....
هزینه بیمه نفتکش ها

 در خلیج فارس 10 درصد
افزایش یافت

 سازمان بنادر پیشنهاد می دهد؛
 ۴ راهکار پیش بینی شده
 برای استفاده از سوخت

کم سولفور کشتی ها

بندر در مـه
سه ماه از غرق شدن کشتی کانتینری در بندر شهید رجایی گذشت، 

شرایط همچنان به حالت عادی درنیامده است

ِ
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معاون اسبق امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
به کشــتی های ایرانی به ویژه الینر ها تخفیفات ویژه در 

حوزه تعرفه ها ارائه می شود.
هادی حق شــناس، معاون اســبق امور دریایی سازمان 
بنادر با بیان اینکه حمایت از کشــتی های ایرانی به ویژه 
کشتی های با پرچم ایران مهم ترین برنامه سازمان بنادر به 
شمار می رود گفت: کشتی های با پرچم ایران از تخفیفات 
تعرفه ای برخودار هستند و برای ایران های این تخفیفات 
بسیار ویژه تر اســت. وی ادامه داد: تعرفه ســازمان بنادر 
برای کشــتی های خارجی ارزی است و برای کشتی های 

داخلی ریالی است وسازمان بنادر برای حمایت از ناوگان 
ملی تعرفه های خود را کاهش داده و این موضوع در بنادر 
شمالی جنوبی متفاوت است. حق شناس اظهار کرد: برای 
کشــتی های الینر و این تعرفه ها بســیار متفاوت تر و به 
طوری جداول تعرفه ای طراحی شــده و تخفیفات خاص 
خودش را دارد. معاون اسبق امور دریایی سازمان بنادر با 
بیان اینکه هرچقدر تنش های سیاسی در کشور به ویژه در 
حوزه اقتصادی کمتر باشــد تردد کشتی ها آسان تر است 
افزود: همزمان با افزایش تردد کشتی ها در آب های خارجی 

و داخلی میزان صادرات و واردات بسیار افزایش می یابد.

 برگزاری جلسات کمیته
 کانتینری و کمیته امور بندری

و  غیرکانتینری

برگزاری مراسم یادبود مرحوم 
بهاری، شهید خدمت حادثه بندر 

شهید رجایی

ایران از همکاری و سرمایه گذاری ژاپن در منطقه چابهار 
و همچنین منطقه عمومی مکران استقبال می کند و 

آماده جذب سرمایه گذاری ژاپن است.

  ارائه تخفیفات تعرفه ای ویژه 
به کشتی های با پرچم ایران

اســتفاده از ال ان جی و نفت گاز با وحود بســیار 
هزینه بر بودن از جمله راهکار های اســت که برای 
استفاده از این نوع سوخت ها پیش بینی شده است. 
همه کشتی های دنیا از سال ۲۰۲۰ میالدی مکلف 
هستند که از سوخت سنگین با سولفور نیم درصد 
استفاده کنند؛ مسأله ای که می توان از آن به عنوان 
مهم ترین دغدغه دریایی ایران تا آغاز سال میالدی 
۲۰۲۰ نام برد. اهمیت استفاده از سوخت کم سولفور 
را سازمان بنادر طی ســال های گذشته به وزارت 
نفت اعالم کرده است و اســتفاده از این سوخت از 
سال ۲۰۲۰ برای تمامی خطوط کشتیرانی اجباری 
می شود. در حال حاضر بخشــی از پاالیشگاه های 
اروپایی توانایی تولید این ســوخت را دارند و طی 
دو سال گذشته ســازمان بنادر و دریانوردی نیز از 
وزارت نفت درخواســت کرده است که حداقل نیاز 
کشتی های ایرانی که شامل شناور های اقیانوس پیما 
و شامل ۲۰۰ فروند می شود را به مقدار ۱.۳ تا ۱.۴ 

میلیون تن تأمین کند
یکی از این راهکارها واردات ســوخت کم سولفور 
است، به طوری که  در ســال های گذشته نیز بعضاً 
شــاهد واردات برخی فراورده های نفتی بودیم که 
در این مــورد نیز می توان تصمیم مشــابهی اتخاذ 
کرد. راهکار دیگر نصب اسکرابر روی کشتی ها است 
که سوخت موجود را به سوخت کم سولفور تبدیل 
می کند که ایــن راهکار به دلیــل تجهیزات گران 

قیمت این بخش بسیار  هزینه بر است.
همچنین اســتفاده از نفت گاز به جای  ســوخت 
کم سولفور می تواند به عنوان راهکار سوم شناخته 
می شود اگر  از نفت گاز به جای مازوت استفاده شود، 
این مورد بــا صرف هزینه بیشــتری همراه خواهد 
بود. استفاده از ال ان جی راهکار چهارمی است که 
سازمان بنادر برای این موضوع پیشنهاد کرده است.

خـبر
ویـژه 

معاون اسبق امور دریایی سازمان بنادر خبر داد:

سازمان بنادر پیشنهاد می دهد

حسن روحانی |  رئیس جمهور   ¦     

انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران میزبان جلسات 
کمیته های کانتینری و کمیته امور بندری و غیرکانتینری 
بود. این جلسات در روزهای هشتم و یازدهم خردادماه و با 
حضور دبیرکل انجمن کشتیرانی و اعضای این کمیته ها 
برگزار شد. در جلسه کمیته امور بندری و غیرکانتینری، 
بررسی تعهدنامه رعایت متوسط )نرم( تخلیه و بارگیری 
کاالی غیرکانتینری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین 
در جلسه کمیته کانتینری نیز مباحث مرتبط با این حوزه 

تخصصی مطرح و نظرات اعضا عنوان شد.

مراسم یادبود حافظ دوم مرحوم، »محمد بهاری« با 
حضور »محمد راســتاد«، مدیرعامل سازمان بنادر و 
دریانوردی برگزار شد. نماینده انجمن کشتیرانی نیز 
با حضور در این مجلس و اهدای تاج گل، به مقام این 
شــهید خدمت ادای احترام کرد. زنده یاد بهادری از 
نیروهای باسابقه یگان حفاظت منطقه ویژه اقتصادی 
بندر شهید رجایی با حضور در عملیات مدیریت بحران 
یک حادثه آتش سوزی، به شدت مصدوم شد و در روز 
پانزدهم خرداد بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. 

 ۴ راهکار پیش بینی شده
برای استفاده از سوخت 

کم سولفور کشتی ها
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 هزینه بیمه نفتکش ها در خلیج فارس
10 درصد افزایش یافت

هشدار اینترتانکو درباره حمل 
نفت از تنگه هرمز

ثبات در دنیای حمل ونقل 
کانتینری ادامه دارد

ما در حال مذاکره با روسیه برای استفاده از خطوط 
کشتیرانی قطب شمال هستیم. تغییرات آب وهوایی این 
امکان را فراهم آورده به صورت جدی به ایجاد خطوط 
جدید در قطب شمال فکر کنیم. 

سورن اسکو  |   مدیر اجرایی مرسک الین   ¦     

هزینه بیمه برای کشــتی هایی کــه در خاورمیانه رفت وآمد 
می کنند پس از حمله به دو نفتکش در دریــای عمان در روز 
پنج شنبه حداقل ۱۰ درصد باال رفته است و با احتمال افزایش 
بیشتر درگیری های منطقه ای باز هم باالتر می رود. این حمالت 
تا حاال نگرانی هایی در مورد کاهش جریان نفت خام در یکی از 
اصلی ترین مسیر های کشــتیرانی جهان به وجود آورده است. 
برخی شرکت های کشتیرانی سفارش های جدید را در خلیج 
فارس معلق کرده اند. نرخ کرایه کشتی برای نفتکش هایی که 
نفت را از خلیج فارس به آسیا می برند، به باالترین حد طی دو 
ماه اخیر و ۱۳ هزار دالر در هر روز رسیده که ۲ هزار دالر نسبت 

به روز چهارشــنبه بیشتر است.  هر کشــتی نیاز به بیمه های 
مختلفی دارد که شامل پوشش ساالنه خطر جنگ به اضافه یک 
مبلغ اضافی هنگام ورود به مناطق دارای ریسک باال می شود. 
این مبالغ اضافی بر اســاس ارزش کشــتی به صورت هفتگی 
محاسبه می شوند. بیمه کنندگان کشتی می گویند بزرگ ترین 
کشتی هایی که در خلیج فارس حرکت می کنند، تا ۲۰۰ هزار 
دالر حق بیمه اضافی برای یک هفته دریانوردی می پردازند که 
دو برابر چند روز گذشته اســت. حدود یک پنجم نفتی که در 
جهان مصرف می شــود، از تنگه هرمز و توسط تولیدکنندگان 

خلیج فارس از جمله عربستان منتقل می شود.

 آی بی ام و مرسک رسما 
همکاری خود را آغاز کردند

با ورود دو فروند کشتی به طرح بالک چین

ویـژه خـبر

در پی حمله به دو فروند نفتکش در دریای عمان، 

با امضای قرارداد ورود ۲ فروند کشتی کانتنیری به 
طرح بالک چین، شرکت های آی بی ام و مرسک 
الین رســما همکاری خود را در زمینه توسعه این 
فناوری در حوزه حمل ونقــل دریایی آغاز کردند. 
آی بی ام در گــزارش خود اعالم کــرده که طرح 
 ،)MSC(  بعدی، پوشش شرکت های مدیترانه ای
دومین شرکت بزرگ حمل ونقل کانتینری دریایی 
و سی.ام.ای سی جی ام )CMA-CGM( به عنوان 
چهارمین شرکت در رده بندی آلفاالینر خواهد بود.

آی بی ام اعالم کرده است که شرکت های مدیترانه 
ای و سی.ام.ای سی.جی.ام نیز به دیگر شرکت های 
تابعه آســیایی اقیانوس آرام افزوده می شــوند تا 
اطالعات نیمی از شــرکت های بزرگ حمل ونقل 
کانتینری دنیا در این طرح به اشــتراک گذاشته 
شود. طرح بالک چین که با عنوان شرکت تردلنز 
فعالیت می کند همچنین میزبانی اطالعات ۱۰۰ 
مرکز لجســتیکی و زنجیره تامیــن همانند اداره 
بندرها، مالکان کشتی های کارگو و مواردی از این 

دست را به عهده دارد.
به طــور کلی بالکچیــن یک نوع سیســتم ثبت 
اطالعات و گزارش است. تفاوت آن با سیستم های 
دیگر این است که اطالعات ذخیره شده روی این 
نوع سیستم، میان همه اعضای شبکه به اشتراک 
گذاشته می شوند و با استفاده از رمزنگاری امکان 
حذف و دســتکاری اطالعات ثبت شــده تقریبا 
غیرممکن اســت. البته بکارگیــری این نوع پلت 
فرم مسائلی را هم در پی داشــته که حفظ حریم 
خصوصی شرکت ها و نگهداری از اطالعات شان از 

مهم ترین این موارد به شمار می رود.

اتحادیه بین المللــی صاحبان تانکرهای مســتقل 
)INTERTANKO( هشدار داده که انتقال نفت خام 
کشورهای غربی با ناامن شدن تنگه هرمز با مشکالت 
جدی مواجه شود. این ســازمان طی بیانیه ای اعالم 
کرد: »۳۰درصد عبور نفتکش ها از تنگه هرمز انجام 
می شود و اگر این مسیر ناامن شود، عرضه نفت برای 
کل کشــورهای غربی با خطر جــدی همراه خواهد 
شد«. بهای نفت خام در پی وقایع اخیر خلیج فارس 
بیش از ۴ درصد و حق بیمه کشــتی ها نیز افزایش 

معناداری یافته است. 

آلفاالینر فهرســت ۱۰۰ شــرکت برتر حمل ونقل 
کانتینری جهــان را در حوزه دریایــی اعالم کرد و 
براساس، IRISL همچون ماه گذشته میالدی در رتبه 
۱۴ و بدون تغییر باقی مانده اســت. در این گزارش، 
مرســک همچنان به صدرتازی خود ادامه می دهد. 
مرسک در حال حاضر ۱۸ درصد حمل ونقل کانتینری 
جهان را در اختیار دارد. در گزارش ماه ژوئن آلفاالینر، 
تعداد کل کشتی های کانتنیری جهان ۶۱۰۴ فروند و 
تعداد کانتینرها نیز بیش از ۲۳ میلیون TEU گزارش 

شده است.
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پـرونـده

 مـوضـوع:

کشــتی کانتینری SL STAR بــا طــول 91.5 متر تحت بندر شهید رجایي
پرچم کوموروس در اســکله 25 بندر شــهید رجایی پهلو 
گرفته بود که ســاعت 9:50 صبح سه شــنبه، 28 اسفند 
در حین عملیات بارگیری دچار ســانحه واژگونی شــد.

آخرین جزئیات وضعیت بندر شهید رجایی در گفت وگو با مدیرکل بنادر هرمزگان؛

در آخریـن روزهـای اسـفندماه سـال گذشـته خبری مبنی بـر واژگونی یـک فروند کشـتی کانتینـری در بندر شـهید رجایی منعکس شـد. 
اتفاقـی کـه خوشـبختانه آسـیب جانـی بـرای خدمـه و عوامل بنـدری به همـراه نداشـت. اما حاال و پس از گذشـت سـه مـاه از ایـن اتفاق، 
 کاشـف بـه عمـل آمـده که شـرایط این کشـتی بـه همـان منوال و بـه صـورت واژگون باقـی مانده اسـت. بـرای آگاهـی از چند و چـون ایـن ماجرا با
»اهلل مـراد عفیفـی پـور«، مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی هرمزگان تمـاس گرفتیم تـا در خصوص این پرونـده و همین طـور اتفاق تلخ آتش سـوزی اخیر 

این بندر مطلع شویم. 

 مالک کشتی خسارت را پرداخت نکند 
کشتی به فروش می رسد

 حفظ ایمنی شناور بر عهده فرمانده شناور است
اخیر  های  ماه  در  کشورمان  تجاری  بندر  ترین  بزرگ 
دستخوش رخدادهای عجیبی بوده است که بدون شک 
آنها غیرقابل چشم پوشی  سهم بخش های مختلف در 
است. از ماجرای غرق شدن یک کشتی بزرگ در دهانه 
یکی از اسکله های بندر شهید رجایی تا آتش سوزی چند 
شب قبل در یکی از محوطه ها که سبب کشته شدن یک 
اتفاقاتی است که  بیرونی  تنها جلوه های  نفر شد شاید 
شاهد آن هستیم.  البته در این ببین گزاشات میدانی و 

صحبت های انجام شده با مدیر کل بنادر استان هرمزگان  
نشان داد وقوع چنین حوداثی در بنادر فعال و پر تردد 
طبیعی است. اهلل مراد عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریا 
نوردی استان هرمزگان با بیان اینکه  به طور معمول در 
بنادری که کشور فعال هستند با وجود تمامی نظارت ها 
و رعایت تمامی ضوابط و دستور العمل ها  ممکن است 
استان  در  رجایی  شهید  بندر  گفت:  دهد  رخ  حوادثی 
سال  اواخر  در  و  نبود  مستثنی  قاعده  این  از  هرمزگان 
گذشته حادثه ای برای کشتی کانتینری رخ داد و باعث 

ایجاد مشکالتی در این حوزه شد. وی ادامه داد: مسئولیت 
حفظ ایمنی شناور در هر حالتی چه در اسکله و داخل 
کشتی بر عهده فرمانده شناور به نیابت از مالک کشتی 

است.

 مالک کشتی باید خسارت های وارد شده را پرداخت کند
عفیفی پور افزود: افسر اول کشتی مسئولیت شناور را در 
زمانی که در حال بارگیری است را بر عهده دارد. مدیر کل 
بنادر و دریا نوردی استان هرمزگان با بیان اینکه مالک 
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 یک حادثه
و چند نکته ساده  

يادداشت این کشتی 14 نفر سرنشین داشته که همگی اتباع خارجی هستند؛ تمامی نفرات بالفاصله 
توسط تیم جست وجو و نجات بندر شهید رجایی نجات یافتند و از این 14 نفر، 3 نفر مصدوم 
و تحت مداوا هستند.  محموله این کشتی شامل 141 باکس کانتینر بارگیری شده 20 فوت 
و 12 باکس کانتینر بارگیری شده 40 فوت است و مجموعا 153 باکس کانتینر داشته است.

صحبت و مذاکراتی انجام شده است. عفیفی پور با اشاره 
شرکت  یا  و  کشتی  مالک  که   صورتی  در  اینکه  به 
نکند  پرداخت  را  شده  وارده  های  خسارت  بیمه گذار 
اقدام به فروش شناور می کنیم بیان کرد: مکاتبات و 
مذاکرات برای پرداخت هزینه ها آغاز شده اما اگر مالک  
نخواهد خسارت را پرداخت نکند  کشتی حادثه دیده 
از محل فروش  شناور  ما  ارزش مالی  است و  دارای 
هزینه های خود را برداشت می کنیم. وی اظهار کرد: 
عدم توانایی فرمانده شناور در بار چینی و طراحی پلن  
برای قرار دادن بارها باعث ایجاد چنین حادثه ای در 

بندر شهید رجایی شد.

 مهار کامل آتش سوزی در اراضی منطقه آزاد قشم 
 عفیفی پور همچنین درباره جزییات آتش سوزی چند 
روز گذشته در بندر شهید رجایی گفت: ساعت ۱۸:۳۰  
چهارشنبه ۱۵ خرداد، سانحه آتش سوزی در محوطه 
شرکت »جاسک گستر هرمزگان« واقع در اراضی تحت 
مدیریت منطقه آزاد قشم به اتاق خبر آتش نشانی بندر 
شهید رجایی اعالم شد. وی تصریح کرد : حدود ۵۰ 
و  بنادر  کل  اداره  نشانی  آتش  عملیات  پرسنل  از  نفر 
از  آن  زیرمجموعه  و شرکت های  دریانوردی هرمزگان 
شدند.  اعزام  حادثه  محل  به  نشانی  آتش  ۵ ایستگاه 
عفیفی پور عامل اصلی این بروز حادثه را آتش سوزی 
یک دستگاه ریچ استاکر فرسوده در محوطه یاد شده 
تجهیز  این  همجواری  دلیل  به  افزود:  و  کرد  عنوان 
با کانتینرهای حامل  ویژه صفافی و جابجایی کانتینر 
افرایش  حریق  دامنه  قیر،  و  پایه  روغن  بشکه های 
حامل  کانتینرهای  و  ها  بشکه  انفجار  باعث  و  یافت 
این محموله ها شد. مدیرکل بنادر و دریانوردی  استان 
هرمزگان با اشاره به اینکه این عملیات چهار ساعت تا 
حوالی ساعت ۲۲:۳۰ به طول انجامید افزود: مهار کامل 
حریق به همراه عملیات لکه گیری در این بازه زمانی 

توسط تیم های آتش نشانی انجام شد.

 درگذشـت یکـی از نیروهای خـدوم یـگان حفاظت
حین خدمت 

عفیفی پور تصریح کرد:  در حادثه آتش سوزی هفته 
گذشته یکی از پرسنل خدوم یگان حفاظت بندر شهید 
رجایی جان خود را از دست داد. وی ضمن عرض تسلیت 
مجموعه مدیریتی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
به خانواده و همکاران زنده یاد محمد بهادری بیان کرد: 
ایشان از نیروهای باسابقه و خدوم یگان حفاظت بوده 
که به عنوان افسر نگهبان در محل حادثه حضور داشته 
که بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. وی با اشاره 
به اینکه  در بنادر فعال کشور تمامی دستور العمل ها  
و اقدامات پیش گیرانه را برای جلوگیری از حوادث از 
جمله آتش سوزی انجام می دهند افزود: به دلیل آنکه 
میزان تردد و همچین میزان انجام فرآیندهای  عملیاتی 
چنین  وقوع  بنابراین  است.  زیاد  بار  جابه جایی های 
اینکه  بیان  با  وی  است.  جلوگیری  قابل  غیر  حوداثی 
رخداد چنین حوادثی در تمامی بنادر دنیا طبیعی است 
افزود: به طور مثال چندی پیش در بزرگ ترین بندر 
چین رخ داد و باعث وقوع خسارت های مالی و جانی 
بسیار زیاد شده همچنین  بندر جبل علی هم در قطر 
چندی پیش دچار خسارت بسیار زیادی شد بنابراین 

وقوع چنین حوادثی طییعی است.

اشخاص  به  که  های  مسئولیت خسارت  کشتی حتی 
ثالث وارد شده را باید پرداخت کند افزود: مالک کشتی 
باید خسارت های  بیمه گذار  از شرکت های  نیابت  به 
وارد شده را پرداخت کند. عفیفی پور با اشاره به اینکه 
رجایی  شهید  بندر  از  کشتی  این  سازی  خارج  برای 
است  شده  بیمه  های  شرکت  و  و  مالک  با  مذاکراتی 
که  هستند  آن  دنبال  به  شناور  این  صاحبان  گفت: 
با  البته  که  کنند  پرداخت  را  میزان خسارت  کم ترین 
توجه به شرایط حاضر کشور و تحریم ها عادی است. 
وی تاکید کرد: شرایط حاضر کشور موضوع تحریم ها  
و مشکالت نقل و انتقاالت پول مزید بر علت شده که 
خسارت ها را کمتر پرداخت کنند البته مالک کشتی هم 
بیان  پور  کاهلی در خارج سازی داشته است. عفیفی 
تصمیم  خود  که  است  ماهی  یک  بنادر  سازمان  کرد: 
خارج  برای  اقدامی  مالک  که  در صورتی  است  گرفته 
سازی نکند  اقدامات الزم را انجام دهد و با شرکتی که 
در حوزه خارج سازی شناور فعال است به جمع بندی 

نهایی و قرار داد با آن برسد.

 ارزیابی خسارت های ناشی از غرق شدن شناور
وی درباره خسارت های وارد شده ناشی از غرق شدن 
شناور هم گفت: خوشبختانه خسارت چندانی به اسکله 
البته در بخش محیط  بندر شهید رجایی وارد نشده؛ 
استفاده  با  که  است  شده  ایجاد  های  آلودگی  زیست 
گسترش  از  مانع  بخش  این  در  قوی  های  تیم  از 
و  بنادر  مدیرکل  شدیم.  بندر  به  نفتی  آلودگی های 
دریا نوردی هرمزگان افزود: حادثه غرق شدن این شناور 
در همان ساعات اولیه کنترل شده و باعث جلوگیری از 

خسارت های جانی و گسترش آلودگی های نفتی شد.
از  نهایی  و  بیشتر  های  ارزیابی  برای  کرد:  بیان  وی 
خسارت با سازمان شیالت و سایر دستگاه های مسئول 

عفیفي پور: 
مکاتبات و مذاکرات برای 

پرداخت هزینه ها آغاز شده 
اما اگر مالک  نخواهد خسارت 
را پرداخت نکند  کشتی حادثه 
دیده دارای ارزش مالی  است 

و ما از محل فروش  شناور 
هزینه های خود را برداشت 

می کنیم. عدم توانایی فرمانده 
شناور در بار چینی و طراحی 

پلن  برای قرار دادن بارها 
باعث ایجاد چنین حادثه ای در 

بندر شهید رجایی شد

اخیر  های  ماه  در  کشور  تجاری  بندر  ترین  بزرگ 
بدون  که  است  بوده  عجیبی  رخدادهای  دستخوش 
شک سهم مدیریت در آنها غیرقابل چشم پوشی است. 
از ماجرای غرق شدن یک کشتی بزرگ در دهانه یکی 
از اسکله های بندر شهید رجایی و عدم تغییر شرایط 
تا آتش  این مطلب نوشته می شود  تا زمانی که  آن 
سوزی چند روز قبل در یکی از محوطه ها که موجب 
درگذشت یکی از نیروهای خدوم این بندر بزرگ شد. 
برای  که  ای  حادثه  خصوص  در  رسد  می  نظر  به 
گذشته  سال  روزهای  واپسین  در  کانتینری  کشتی 
پیوسته  هم  به  اضالع  از  ای  مجموعه  یک  داد،  رخ 
و مسئول در شکل گیری این جریان نقش داشتند 
و نتیجه این اشتباهات، اتفاقی بود که برای کشتی 
ایجاد شد. اما اگر حتی بخواهیم از این مقوله نیز گذر 
کنیم، آنچه که همچنان محل سوال باقی می گذارد، 
عدم تغییر شرایط و مشخص شدن وضعیت کشتی 
کانتینری و رهاسازی آن در همان شکل اولیه است. 

و  ابعاد  دارای  هوایی  و  دریایی  حوادث  که  آنجا  از 
طرفین بین المللی هستند، مسئوالن بندری با اطالع 
به  نسبت  توانستند  می  ایجادشده  شرایط  از  کامل 
حل وفصل این قضیه در مدت زمان منطقی و کوتاه به 

این امر رسیدگی کنند.
نیمه  مانده یک کشتی در حالت  باقی  به هر حال، 
از پست  باعث اشغال یکی  مغروقه که همین عامل 
های اسلکه بندر پرترددی مانند شهید رجایی است 
حداقل به لحاظ بین المللی وجهه مناسبی نخواهد 

داشت. 
همچنین از سوی دیگر، ارجاع پرونده های اینچنینی 
های  دادگاه  به  هستند  مختلفی  ابعاد  دارای  که 
دریایی  ونقل  به حمل  آشنا  از قضات  که  ذی صالح 
و یا امور بندری بهره می برند می تواند به پیشبرد 
خدمات  و  کشتیرانی  انجمن  کند.  کمک  آن  سریع 
وابسته ایران به عنوان یکی از مراجع مهم در حوزه 
صنعت حمل ونقل دریایی کشور همواره این آمادگی 
که  وقایعی  بروز چنین  در صورت  تا  کرده  اعالم  را 
تقریبا در همه جای دنیا مسبوق به سابقه است، با 
حضور مشاوران و کارشناسان خبره قدمی در جهت 
با  بنادر کشور  تا  بردارد  اینچنینی  حل پرونده های 
تمام ظرفیت خود بتوانند به رشد و بالندگی اقتصاد 

کشور مدد برسانند. 
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کارگاه آموزشی »عملیات پایانه کانتینری« 
با حضور ۲۰ دانشجو به همت مرکز آموزش 
انجمن کشــتیرانی و خدمات وابسته ایران 
برگزار شد. در این دوره آموزشی که تدریس 
آن به عهده اســتاد »علیرضا چشم جهان« 
بود مواردی همچون تعریف کانتینر، زنجیره 
تامیــن، ارزش کانتینر، کدهای اســتاندارد 
برای کانتینر، ظرفیت و ابعــاد کانتینرهای 
مختلف  و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عملیات پایانه کانتینری

كـارگـاه آمـوزشــی

B A Y A N D O R :نشانی  
تهران، خیابان ولی عصر )عج(، نرسیده به زرتشت، کوچه دانش کیان ، پالک 30 

طبقه اول- روابط عموميانجمن کشتیراني و خدمات وابسته ایران
تلفن: 9- 88947646
نمابر: 88905604
info@seanews.ir :ایمیل

   صاحب امتیاز :  انجمن کشتیرانی  و خدمات وابسته ایران
   مدیر مسئول :   مسعود پل  مه

   تحریریه :   روابط عمومی انجمن کشتیرانی  و خدمات 
وابسته ایران

کـــــانتینر 
رقـم به روایت عدد و 

C O N T A I N E R

دریـا از قـرن ها پیش تاکنون، یکی از مسـیرهای 
مهـم برای جابجایی انواع کاال محسـوب می شـد. 
دریانوردان تا دهه های اول قرن بیسـتم، از وسایل 
مختلفی برای جابجایی کاالها اسـتفاده می کردند، 
اما از دهه 30 میالدی، اسـتفاده از کانتینر آغاز و در 
دهه 50 میالدی به امری معمول بدل شـد. کانتینر 
در ابعـاد، کیفیت و مصارف مختلف، این امکان را به 
مـا داده انـد تـا بتوانیـم کاال را ارزان تـر، ایمن تر و 
سـالم تر جابجا کنیم. در اینفوگرافیـک پیش رو، 
اطالعات جالبی درباره این وسـیله بسیار پرکاربرد 
در صنعت حمـل ونقل دریایی ارائه شـده اسـت.

انگلیسی ها اولین بار از کانتنیر در دوره قبل از جنگ 
جهانی دوم اســتفاده می کردند. اولین کانتینرها 
قاب فلزی و در و دیوار و ســقف چوبی داشتند که 
در سال 1933 تولید می شدند. کانتینرهای فلزی 
نیز در اواخر دهه 40 میالدی باب شد و به بازار آمد.    

اولــین هــا

اســتاندارد ایزو ۶34۶  از سوی سازمان 
بین المللــی استانداردســازی به عنوان 
اســتاندارد بین المللــی کدگــذاری و 
شناسایی کانتینرها شــناخته شده است. 

21,749,364
در حال حاضرTEU   21,749,3۶4  کانتینر در سراسر جهان وجود دارد. عمر 
مفید هر کانتینر حدود 10 سال برآورد شده است. 

ابعاد کانتینرها
دو نوع کانتینر معمول در حمل ونقل دریایی مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
کانیتنر 20 فوت ) ۶ متری( و 40 فوت )12 متری(. بیش از 80 درصد کانتینرهای 
دنیا در همین دو سایز استاندارد تعریف شــده است. بزرگ ترین کانتینر 
هم ۶0 فوتی است که در شــمال آمریکا و در سال 2017 بکار گرفته می شود. 

در ســال 2012 میــالدی، بیــش از ۶0 درصــد از تجــارت 
دریایی به واســطه حمــل بارهــای کانتینری انجام شــده 
که ایــن آمار طی ســال های اخیر رشــد داشــته اســت. 

۶0 درصــد 
تجارت دریایی

در آمریــکا قیمــت هر 
کانتینــر چیــزی حــدود 
1750 تــا 2000 دالر برآورد 
می شود. همچنین 90 درصد 
کانتینرهای جهان در کشور 
چیــن تولید می شــود. 

قیمت کارخانه

جفت کفش8000
به طور متوســط در هر کانتینر 40 فوتی، چیزی 
حدود 8 هــزار جعبه کفش زنانه جا می شــود. 

دور کره زمین2 دور
اگر تمام کانتینرهای جهان را پشت سر هم قطار کنند، 
بیش از 2 دور، به دور کره زمین گردش خواهد کرد. 

کـانـتینر6
اگر ۶ تا  از کانتینرهــا را را بدون هیچ حفاظی 
روی هم بچینند، ســقوط نخواهنــد کرد. 

طی سال های 2011 تا 2013 چیزی حدود  TEU 2۶83  کانتینر در دریا گم شده است. اما اکنون آمار میانگین کانیتنرهای گمشده در هر سال به حدود TEU  700 کانتینر برسد. 

20132011

نخســتین کتــاب مجموعــه قوانین، مقــررات و 
دســتورالعمل های مناطق بندری به همت سازمان 
بنادر و دریانوردی در یک هزار تیراژ منتشر شد. این 
کتاب در راســتای اطالع رســانی عمومی و تسهیل 
دسترســی ســرمایه گذاران، صاحبان کاال و فعاالن 
اقتصادی حوزه بنــدری و دریایی به آخرین قوانین و 
مقررات، مزایا و معافیت ها و دستورالعمل های اجرای 
مرتبط با مناطق بندری تهیه و تنظیم شــده است. 
این کتاب همزمان با گرامیداشت هفته حمل ونقل 
و با حضور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی و 
جمعی از فعاالن صنعت دریانودری رونمایی شــد. 

مجموعه قوانین مقررات و 
دستورالعمل های مناطق بندری

معــرفی كــــتاب
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