عید سعید نوروز خجسته باد
در این شماره:

سخن نخست

ماهنامه اقتصادي ـ علمي
شماره  ،257سال بیست و هشتم
بهمن و اسفند 1398

هوشمندسازی

انسان در سیطرۀ دنیای دیجیتالی

2

هوشمندسازی حملونقل دریایی کمی دور -کمی نزدیک

میزگرد فنّاوری هوشمندسازی با نگاهی به حملونقل دریایی در ایران و جهان

4

هوشمندسازی در صنعت حملونقل دریایی

16

اهمیت فنّاوری اطالعات در صنعت حملونقل دریایی

19

سیستم حملونقل دریایی و انقالب صنعتی چهارم در هزارۀ سوم

22

هیئت تحریریه :سیدمجید مطهری ،نرگس احساندار،
مریم خوشنیک ،فاطمه مونسان ،وحید باسره

حذف اسناد کاغذی با ورود بالکچین به صنعت حملونقل دریایی

25

ناوبری الکترونیکی ) (e- navigationچیست؟

26

امور هنری :فاطمه عابدینی

کاربرد هوشمصنوعی در بازاریابی هوشمند اشیاء چقدر است

28

فنّاوری هوشمند مکمل زندگی انسان

30

هوشمندسازی در حملونقل دریایی

33

حذف شعبهمحوری با بانکداری دیجیتال

34

مسئولیتهای خطوط کشتیرانی و صاحبان پرچم

36

سهم ایران اقتصاد  80هزار میلیارد دالری دنیا

39

بیانیه مشترک  IMOو  WHOدر زمینه پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

40

ISSN 1027-1058
 36صاحب امتياز :كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
مدیر مسئول :رضا براتی

 38سردبیر :بهروز قهرمانی

دبیر تحریریه :فرشته عزیزخانی

امور رایانه :فاطمه بیات
عکس :احمد ابوترابی
امورتبلیغات:
سحر عدلی ،فاطمه تویسرکانی
تلفن)021( 26100368 :
لیتوگرافی :نوید
تلفن88836871 :
چاپ :نوید نواندیش
نشاني پايگاه پيامدريا در اينترنت

Payam-e-darya@irisl.net

payamedarya@gmail.com
Http://www.IRISL.net
www.payamdarya.ir
www.magiran.com/payam-e-darya
مطالب دريافتي بازگردانده نميشود.

√

انرژی

جهانی شدن قانون 2020

بهکارگیری سوختهای کمسولفور در سال  2020و پیشبینیهای آینده

42

راهکارهای شرکتهای کشتیرانی برای کاهش مصرف سوخت

48

نحوۀ گوگردزدایی از سوخت سنگین در موتورهای دریایی

54

نیم نگاه

ایران عضو فعال IMO

سازمانهای دولتی و خصوصی باید از حملونقل دریایی حمایت کنند

56

لزوم درج تاریخ ورود کشتی به بندر در قرارداد

58

ممیزان و کارشناسان ایرانی ،مربیان آموزشی IMO

61

تهران ،خيابان پاسداران ،تقاطع شهيد لواساني (فرمانيه)،

کاپیتان امید مختاری در گفتوگو با پیامدریا

62

صندوق پستی19395 -1311 :

داستانهای واقعی از نجات دریانوردان

64

ديدگاه نويسندگان لزوماً نظر پيامدريا نيست.

پيامدريا در اصالح و تلخيص مطالب آزاد است.

نقل مطالب پيامدريا با ذكر مأخذ ،آزاد است.
نشاني:

برج آسمان ،شماره 523
كد پستي1957617114 :
تلفن26100368 :

فاكس26100371 :

رویدادها

ناوگان ملی همگام با اقتصاد دریا

بازدید مدیرعامل “ شستا” از امکانات گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

68

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در همایش ارگانهای دریایی

69

اخبار

72

هوشمندسازی
سیستم حملونقل دریایی و انقالب صنعتی چهارم در هزارۀ سوم؛

خوشههای دریایی توسعه مییابد
س مهدی رستگاری ] [ کارشناس بندری -دریایی ]
[ مهند 

انقلاب صنعتـی چهـارم پارادایـم تحولآفرینی اسـت
کـه در سـالهای پیـشرو موجـب تغییـر کل زندگـی
بشـر بـر روی کـرۀ زمیـن خواهـد شـد .ایـن تغییـر
پارادایـم حاصـل دگردیسـی سـریع مجموعـهای از
علوم و فناوریهاسـت که شـامل فنـاوری اطالعات و
ارتباطـات ،ژنتیـک و زیسـتفناوری ،علـم مـواد و نانو
فنـاوری ،فناوریهـای حـوزۀ تأمین و مصـرف انرژی،
علـوم و فناوریهـای بسـیار دیگـر میشـود .این یک
حقیقـت اسـت کـه بشـر وارد عصـری جدیـد شـده
اسـت .امروز میتـوان تقریب ًا هر چیزی را «هوشـمند»
کـرده و شـتابان در مسـیر توسـعۀ سـطوح باالتـری از
هـوش مصنوعـی و یادگیری ماشـینها گام برداشـت.
«کالن داده»هـا بـه منبـع جدیدی بـرای تولید ارزش
اقتصـادی تولیـد شـدهاند؛ بشـر بـه منابـع انرژیهای
پـاک ،تجدیدپذیـر و تقریبـ ًا رایگان دسـت یافته اسـت
کـه در اندک زمانی جایگزین سـوختهای فسـیلی در
کل جهـان خواهند شـد؛ همچنین دسـتاوردهای حوزۀ

22

شماره 257

بهمن و اسفند 1398

ژنتیـک و زیسـتفناوری موجب تغییـر مفاهیم پایهای
بیشـماری خواهنـد شـد کـه از جملـۀ آنهـا میتـوان
بـه سلامت ،امیـد بـه زندگـی ،غـذا ،منابـع انـرژی و
بسـیاری دیگـر اشـاره کـرد .بسـیاری از دانشـمندان و
تکنولوژیسـتها معتقدنـد کـه تحوالتـی کـه انقلاب
صنعتـی چهـارم در دو دهۀ آینده در زندگی بشـر ایجاد
خواهـد کـرد ،به مراتب فراتر از تحوالت ناشـی از سـه
انقلاب صنعتـی پیشـین در سـه قـرن گذشـته خواهد
بود .
ایـن تحـوالت در ابتـدای هـزارۀ سـوم و در عصـری
شـکل میگیـرد کـه انسـان بـا مسـائل و چالشهـای
نوینـی بـرای ادامـۀ حیـات بـر روی کرۀ زمیـن مواجه
شـده اسـت .بشـر در آسـتانۀ مواجهـه بـا پیامدهـای
شـدید تغییـرات اقلیمـی در سـالهای پیـشرو
اسـت .افزایـش انفجارآمیـز جمعیـت انسـان بـر روی
کرۀزمیـن در قـرن گذشـته موجـب توسـعۀ غیرپایـدار
جوامـع بشـری در سراسـر جهان شـده و بـه نزاعهای

روزافـرون آنهـا بـر سـر منابـع حیاتـی منجـر شـده
اسـت .تولیـد و انتشـار آالیندههـا و مصـرف و تخریب
بیرویـۀ منابـع طبیعی در سـطح جهان آسـیب فراوانی
بـه محیطزیسـت وارد کـرده اسـت؛ بـه طـوری که در
آینـدۀ نزدیـک جوامـع انسـانی در زمینـۀ تأمیـن منابع
حیاتـی خـود با مشـکالت جـدی مواجه خواهند شـد.
برخـی از دانشـمندان معتقدنـد کـه انقلاب صنعتـی
چهـارم میتوانـد راهگشـای ارائـۀ شـمار فراوانـی از
راهکارهـای قابل عرضه و توسـعه بـرای مواجهۀ مؤثر
بـا چالشهـای هـزارۀ سـومی جوامـع بشـری باشـد.
بهطـور حتـم سیسـتمهای حملونقـل دریایـی
نیـز تحـت تأثیـر توأمـان انقلاب صنعتـی چهـارم و
نیروهـای مخـرب ناشـی از چالشهـای هـزارۀ سـوم
قـرار خواهنـد گرفـت .در جهـان امـروز ،حملونقـل
دریایـی آونـد تحقـق تجـارت بینالمللی بـوده و یکی
از سـتونهای پایـۀ توسـعۀ نظـام اقتصـاد جهانـی
بهشـمار میآیـد .بـه گفتـۀ افمیتوسمیتروپولـوس

(دبیـر کل پیشـین سـازمان بینالمللـی دریانـوردی)،
متوقف شـدن کشـتیرانی در جهان موجب خواهد شـد
کـه نیمـی از جمعیـت جهـان بـه قحطی و گرسـنگی
دچـار شـده و نیـم دیگـر آن نیـز بـه عصـر یخبنـدان
بـاز گـردد .بـا ایـن اوصـاف ،جوامـع جهـان انتظـار
دارنـد کـه صنعـت کشـتیرانی بتوانـد خدمـات مؤثـر،
مقـرون بهصرفـه و پاکـی را عرضـه کنـد کـه بتوانـد
تسـهیلکنندۀ مواجهـۀ آنـان بـا چالشهـای هـزارۀ
سـوم باشـد .اما در این برهه ،صنعت کشـتیرانی نیز با
مجموعـهای از چالشهـای مختص خود مواجه اسـت.
ایـن صنعـت سالهاسـت کـه از منظـر درآمدزایـی در
نشـیب یـک چرخۀ  25سـاله قـرار گرفته اسـت .ابعاد
نـاوگان جهانی کشـتیرانی تجـاری نشـان میدهد که
بـه نسـبت تقاضـای موجـود در بازارهـا ،ایـن صنعـت
بـا مـازاد عرضـه مواجه اسـت .افـزون بر ایـن صنعت
کشـتیرانی بـا مجموعـهای از الزامـات زیسـتمحیطی
جدیـد مواجـه اسـت کـه هزینههـای فوقالعـاده
سـنگینی را بـه آن تحمیـل کـرده اسـت و همچنیـن
محدودیتهـای فنـی و عملیاتـی جـدی بـرای آن
ایجـاد خواهـد کـرد؛ از جملـۀ ایـن الزامـات میتـوان
بـه ضـرورت مدیریـت آبتـوازن ،الـزام بـه کاهـش
اکسـیدهای گوگـرد در گازهـای احتراقـی کشـتی و
الزامـات آتـی کنتـرل گازهـای گلخانـهای ناشـی از
کشـتی اشـاره کرد .از ایـنرو در اوان انقلاب صنعتی
چهـارم و در آسـتانۀ مواجهـه بـا چالشهـای جهانـی
هـزارۀ سـوم ،صنعـت کشـتیرانی خـود در وضعیتـی
دشـوار و خطیـر قـرار دارد.
انقلاب صنعتـی چهـارم میتوانـد آثـار شـگرفی بـر
سیسـتم حملونقـل دریایـی جهـان داشـته باشـد.
روندهـای نوظهـوری چـون «چـاپ سـهبعدی» و
«بهرهجویـی از رباتیـک» در بخـش تولیـد میتوانـد
آثار چشـمگیری بـر الگوها و مقدار تقاضـا در بازارهای
خدمـات کشـتیرانی داشـته باشـد .پیشبینی میشـود
افزایـش اسـتفاده از رباتها در صنایـع تولیدی موجب
از بیـن رفتن مزیـت نیروی ارزان در پیشـکرانۀ دریایی
زنجیرههـای تولیـد امروزی شـده و این امر زمینهسـاز
بازگشـت خطـوط تولید بـه نزدیکی بازارهـای مصرف
( و یـا پیشـکرانههای دریایـی نزدیـک به آنها) شـود.
همچنیـن فراهـم شـدن امـکان تولیـد سفارشـی هـر
محصولـی توسـط چاپگـر سـهبعدی در هـر نقطـهای
از جهـان ،میتوانـد موجـب کاهش چشـمگیر تجارت
محصـوالت تمـا م سـاخته و نیـم سـاخته در سراسـر
جهـان شـده و در مقابـل ،تجـارت مـواد خـام و مـواد
اولیـه را در سـطح جهـان افزایـش دهـد .ایـن روندها
نـه تنهـا آثـار تعیینکننـدهای بـر تقاضـای کشـتیرانی
کانتینـر و فلـه در سـطح جهـان خواهند داشـت ،بلکه
مؤلفههـای تعیینکننـدهای چـون ابعـاد کشـتیها،
مسـافت مسـیرهای کشـتیرانی ،سـوخت مـورد نیـاز و
 ...را تحـت تأثیـر خود قـرار خواهـد داد .روند دیگری
نکننـدهای بـر سـایر بخشهـای بـازار
کـه آثـار تعیی 
جهانـی کشـتیرانی خواهـد داشـت ،تغییـرات بازارهای
انـرژی در جهـان اسـت .هماکنـون حـدود  87درصد

انقلاب صنعتـی چهــــــارم
میتوانـد آثـار شگــــرفی بـر
سیسـتم حملونقــــل دریایـی
جهـان داشـته باشـد .روندهای
نوظهـوری چــــون «چـاپ
سهبعــــدی» و «بهــرهجویی
از رباتیـک» در بخـش تولیـد
میتوانـد آثـار چشمگیـــری
بـر الگوهـا و مقـدار تقاضـا در
بازارهـای خدمـات کشـتیرانی
داشـته باشـد.

نفتخـام اسـتخراج شـده در سـطح جهان بـه صورت

سـوختهای فسـیلی فـرآوری و بـه مصرف میرسـد.

نفتخـام ،فراوردههـای نفتـی و سـایر سـوختهای
فسـیلی ( شـامل ذغال سـنگ ،ال.ان.جـی و میعانات
گازی) حـدود  40/5درصـد از کل تجـارت دریابـرد
جهـان را در سـال  2018تشـکیل دادهانـد .با افزایش
گسـتردۀ بهرهبـرداری از انرژیهـا در سـالهای
پیـشرو (از جملـه در خودروهـا ،نیروگاههـا ،تأمیـن
روشـنایی و  )...تقاضـای موجـود بـرای سـوختهای
فسـیلی بـه نحـو چشـمگیری کاهـش یافتـه و ایـن
موضـوع تأثیـر قابـل توجهـی بـر بخـش فلـۀ مایـع و
فلـۀ خشـک خواهـد داشـت .رونـد عمـدۀ دیگـری
کـه میتوانـد بـر عرضـه و تقاضـا در بـازار کشـتیرانی
تأثیرگذار باشـد ،توسـعۀ وجوه حملونقلـی و رقیب آن
اسـت .ایـن رونـد شـامل توسـعۀ شـبکههای راهآهن،
همچنیـن توسـعۀ شـبکههای بینالمللـی هایپرلـوپ

در مناطـق مختلـف جهـان اسـت .توسـعۀ ایـن وجوه
حملونقلـی بهخصـوص از طریـق توسـعۀ «پلهـای
سـرزمینی» در آسـیا و اروپا میتواند موجب فرسـایش
تقاضـای موجـود بـرای کشـتیرانی تجـاری شـود.
میـزان کاهـش تقاضـا بسـتگی بـه سـطح گسـترش
ایـن شـبکههای حملونقلـی و میـزان کارسـازی آنها
خواهد داشـت.
امـا از جانـب دیگـر انقلاب صنعتـی چهـارم میتواند
مزیتهـای ف ّناورانـۀ عمـدهای را بـرای حـل مسـائل
فـراروی سیسـتمهای حملونقـل دریایـی فراهـم
آورد .در بحبوحـۀ ظهـور تحوالت بزرگ در سـالهای
آینـده ،سیسـتمهای حملونقـل دریایـی بـرای ابقـای
خـود بیـش از همیشـه نیازمنـد نـوآوری و بهخصوص
نـوآوری ناپیوسـته اسـت .توجه داشـته باشـید که پس
از «انقلاب کانتینریزاسـیون» در دهۀ  ،1960صنعت
کشـتیرانی هیچگونـه نـوآوری ناپیوسـتۀ قابـل ذکری
بـه خـود ندیـده اسـت و بهبـود عملکـرد در آن عمدت ًا
بـر مبنـای افزایـش صرفهجویـی مقیـاس ،کاهـش
مصـرف سـوخت و برخـی اقدامـات مدیریتـی ( مانند
تشـکیل اتحادهـای کشـتیرانی و ادغـام و اکتسـاب
بـرای رشـد انـداموار خطـوط کشـتیرانی) اسـتوار بوده
اسـت .ایـن نوآوریهای پیوسـته در سـالهای اخیر به
منتهـای بلوغ و رشـد ممکـن خود رسـیدهاند و صنعت
کشـتیرانی نیازمند نوآوریهای ناپیوسـتهای اسـت که
بتوانـد معمـاری بازارهـا و اجـزای آن شـامل سـاختار
رقابتـی ،قابلیتهـای سـازمانی ،سـکوهای تولیـد ،و
محصـوالت را متحـول کنـد .از ایـن حیـث ،انقلاب
صنعتـی چهـارم میتوانـد فرصتهـای قابـل توجهـی
را بـرای بهبـود ایـن صنعت فراهـم آورد.
یکـی از موانـع اصلـی در پیوسـتن صنعـت کشـتیرانی
بـه جرگـۀ انقلاب صنعتـی چهـارم ،ارزش تجـاری و
عمـر اقتصـادی متصـور بـرای داراییها در آن اسـت.
در سـال  ،2019عمـر  79/25درصـد از ظرفیـت
نـاوگان جهانـی کشـتیرانی زیـر  14سـال بوده اسـت
و ایـن امـر حاکـی از آن اسـت کـه مالـکان کشـتیها
چنـدان مایـل به تغییـرات ف ّناوری و هر گونـه تغییرات
عمـدهای کـه موجـب تحمیـل هزینههـای سـنگین و
یـا وقفـه در بهرهبـرداری از آنهـا شـود ،نیسـتند .مانع
عمـدۀ دیگـر از مقاومـت نیـروی کار نشـئت خواهـد
گرفـت کـه توسـعۀ ف ّناوریهـای انقلاب صنعتـی
چهـارم را بـه عنـوان ریسـک جـدی متوجـه اشـتغال
خـود تلقـی خواهنـد کـرد .ایـن تفکر بـا بهرهبـرداری
از ف ّناوریهـای جدیـد در سیسـتمهای حملونقـل
دریایـی در سـالهای پیـشرو تشـدید خواهـد شـد.
گرچـه در چنـد سـال اول ،ایـن ف ّناوریها بـرای فائق
آمـدن بـر مسـائل بـدو بهرهبرداریشـان بـه نیـروی
انسـانی اتـکا خواهنـد داشـت ،امـا بـه زودی زمانـی
فـرا میرسـد کـه بهرهبـرداری از ایـن ف ّناوریهـا بـه
صـورت تمـام خـودکار و بـا کمتریـن نیـاز ممکـن به
نیـروی انسـانی آغاز شـود .در آن مقطـع درک نیروی
انسـانی شـاغل در سیسـتمهای حملونقـل دریایی از
آثـار بهرهبـرداری از ایـن گونـه ف ّناوریهـا بر اشـتغال
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آنـان بـه مراتـب باالتر رفتـه و مقاومت بیشـتری را در
مقابـل پذیـرش آنهـا بهوجـود خواهـد آورد.
بـا وجود تمـام مقاومتهـای موجود ،تحـوالت کنونی
حاکـی از اجتنابناپذیـری تغییـر پارادایـم هسـتند:
چالـش برقـراری الزامـات نویـن زیسـتمحیطی
(ماننـد الـزام به کاهـش آالیندگی اکسـیدهای گوگرد
در گازهـای احتراقـی کشـتی ،مدیریـت آبتـوازن،
الزامـات مرتبـط بـا کارآیی انـرژی و کاهـش گازهای
گلخانـهای) ،عدمتـوازن بین عرضه و تقاضـا ،هزینه و
درآمـد در بازارهای کشـتیرانی نشـاندهندۀ نیاز فوری
بـه تغییـرات در سـاختار بـازار هسـتند .در سـالهای
پیـشرو ،بـا افزایش فراریـت ،عدمقطعیـت ،پیچیدگی
و ابهـام ) (VUCAدر بازار کشـتیرانی در اثر شـرایط
ناشـی از انقلاب صنعتی چهـارم و چالشهـای هزارۀ
سـوم ،پویایـی ایـن بازارهـا نیـز بـه مراتـب باالتـر
خواهـد رفـت .از یـک سـو در دو یـا سـه دهـۀ آینده،
انقلاب صنعتـی چهـارم جامعـۀ بشـری را بـه سـوی
افـق تکینکـی ف ّناورانـه سـوق میدهـد که هیـچ گونه
تصـوری از ورای آن نمیتـوان داشـت .از طـرف دیگر
چالشهـای هـزارۀ سـوم دورنمایـی تاریـک از آینـده
را بـه تصویـر میکشـد کـه در آن مـا آخریـن نسـل
نـوع بشـر هسـتیم کـه میتوانیـم اقدامـات اصالحـی
الزم را بـرای تـداوم حیـات انسـان بر روی کـرۀ زمین
بـهکار بندیـم .پیشـرفت ایـن دو جریـان میتوانـد در
اثنـای شـکلگیری پیامدهایـی چـون درک نوع بشـر
از اخلاق ،گسسـت زنجیرههای تأمین توسـط بالیای
طبیعـی ،تحـوالت الگوهـای کار و اشـتغال ،قحطی یا
فراوانـی غـذا ،آلودگـی و آثار آن و ماننـد آن با یکدیگر
همافزایـی مثبـت یـا منفـی پیـدا کند.
بـه نظـر میرسـد بهترین اقـدام متصور بـرای صنعت
کشـتیرانی ،سـوار شـدن بـر موجهـای فرصتآفریـن
انقلاب صنعتـی چهـارم بـرای فائـق آمـدن بـر
چالشهـای هزارۀ سـوم اسـت .این موجهـا میتوانند
فراهمکننـدۀ تکانههـای الزم بـرای یادگیـری،
نـوآوری ،ابداع و بهبـود راهکارهای مواجهه با شـرایط
پیچیـده و مبهـم آینـده باشـند .بـا ایـن حـال بایـد در
نظـر داشـت کـه ایـن موجهـا دارای ماهیتـی ناپایدار،
موقتـی ،گـذرا و عمومـ ًا غیرقابـل کنترل هسـتند .این
بـه آن معناسـت که بـه رغـم سـرمایهگذاری و صرف
زمـان و انرژی در توسـعۀ یک راهـکار نوآورانه ،امکان
دارد کـه ایـن راهـکار طی چند سـال یا حتـی چند ماه
بـه راهـکاری ناکارآمـد و مهجـور تبدیل شـود .با این
اوصـاف صنعت کشـتیرانی در دهۀ آینـده اکیداً محتاج
بهبـود و تحـوالت عمـدهای در سـازماندهی و توسـعۀ
منابع خود اسـت.
سیسـتمهای حملونقـل دریایی در سـالهای پیشرو
نیـاز فراوانـی به یادگیری و نـوآوری دارنـد .این به آن
معناسـت کـه ایـن صنعت بایـد بـه سـازماندهی مؤثر
برای تسـهیل مدیریت دانش در تمام سـطوح سیسـتم
بپـردازد .کار دانشـگرانۀ مـورد نیاز را میتـوان در قالب
تحقیـق و توسـعۀ ) ،(R&Dمدیریـت دانش ،مدیریت
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یکـی از موانـع اصلـی در
پیوسـتن صنعت کشـتیرانی به
جرگـۀ انقلاب صنعتـی چهارم،
ارزش تجـاری و عمـر اقتصادی
متصـور بـرای داراییهـا در آن
ا ست .

ف ّنـاوری ،مدیریت اسـتراتژیک و مانند آن سـازماندهی
نمـود .بـه عبـارت دیگر بنگاههـای اقتصـادی فعال در
بازارهـای حملونقـل دریایـی بایـد بـه برنامهریـزی
بـرای سـرمایهگذاری و توسـعۀ مشـاغل یقهطالیـی
)(Gold Collar jobsبـرای اشـتغال متخصصـان
و سـایر دانشـگران مسـتعد یادگیـری و حـل مسـائل
سـازمانی بپردازنـد .علاوه بـر ایـن بسـیاری از
کشـورهای توسـعهیافته بـرای جـذب کار دانشـگرانۀ
مـورد نیـاز در سیسـتمهای حملونقل دریایـی ،نیز به
توسـعۀ خوشـههای دریایـی و راهانـدازی شـرکتهای
نوپـای دریایـی پرداختهانـد .جوامـع دریایـی و بنـدری
در ایـن کشـورها به حمایـت از کارآفرینـی نوآورانه در
داخـل خـود و جـذب آن از بیرون اهتمام کامـل دارند.
از جملـه طرحهـای مطـرح در ایـن زمینـه میتـوان
بـه Pier71 ، Maritime Startup Germany
 schemeدر سـنگاپور PortXL ،در اروپـا ،و مرکـز
نـوآوری دریانوردی نیویـورک ) (NYMICدر آمریکا
اشـاره کرد.
کار دانشـگرانه میتوانـد راهکارهـای مـورد نیـاز
حملونقـل دریایی را در سـالهای آینـده فراهم آورد.
صنعـت کشـتیرانی بایـد بـه تأمیـن ایـده ،راهکارهای
ف ّناورانـه ،راهکارهـای مدیریتـی و نـوآوری از محـل
کار دانشـگرانه در داخـل و خـارج خـود اقـدام کنـد.
ایـن ایدههـا ،راهکارهـا و نوآوریهـا حکـم چراغـی را
دارنـد که تاریکی مطلق شـرایط  VUCAرا در آیندۀ
ایـن صنعـت روشـن خواهند کـرد .کام ً
ال واضح اسـت
بنگاههـای اقتصـادی فعـال در حملونقـل دریایـی
(بـدون توجـه بـه ابعـاد و اندازهشـان) درصورتیکـه
نتواننـد چنین چراغـی را برافروزند ،در تاریکی شـرایط
آینـده ،زمیـن خورده و بـه احتمـال زیاد نابـود خواهند
شد .

