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، رديايی و كشتی رانی بازرگانی هب منظور ايفای نقش مرجعيت دانشی خود و رد راستای تحقق راهبرداهی  سازمان بنارد و رديانوردی هب عنوان تنها مرجع حاكميتی كشور رد امور بندری

تسهيل ااقتنل و ااشتنر دا  حمايت از توسعه شبكه"كالن نقشه جامع علمی كشور مبنی رب 
ردسازی و اصالح فراينداهی توليد، "از طريق " دهی علمی نش و ساماناهی تحقيقاتی و  استاندا

م هب اراهي اين ارث رد سايت "اهی اطالعاتی يكپارهچ ربای نشريات، اختراعات و اكتشاافت ژپوهشگران ثبت، داوری و سنجش و ايجاد بانك  . نمايد می SID، اقدا
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 حاوي جديدترين خبر هاي  بندري، دريايي و مديريتي  حاوي جديدترين خبر هاي  بندري، دريايي و مديريتي  R&D خبرنامه تحقيقات

 تمركز هند بر توسعه بندر
يك پيش بيني سه جانبه از حجم كاال در پنج سال آينده 

ميليـارد   18نشان مي دهد كه هند در صدد سرمايه گذاري 
دالري براي ارتقا جامع بخش بندر در يازدهمين برنامه پنـج  

 .مي باشد) 2007-12(ساله 
وزارت كشتيراني هند تخمين زده است كه حجم كـاال در      

 1/ 5ميليون تن بـه     570بنادر اين كشور سه برابر شده و از 
  .ميليارد تن مي رسد

انـد،     ها گفتـه  سازند كه ديگران به آن كارآفرينان، پژوهشگران و صاحبان ذوق، كارهايي را عملي مي

  »هانت گرين «.                                                                                                                      غير عملي است

 .استاندار گيالن از آغاز اجراي طرح احداث  يك جزيره در دريا خبر داد
 .اين طرح كه همه  عناصر گردشگري در آن ايجاد مي شود به صورت پايلوت در تالش در حال اجراست

راه اندازي ورزش هاي خشكي آبي ، ورزش هاي دريايي و احداث هتل ، متل ، اماكن تفريحي و توريستي در اين طرح 
 .ديده مي شود

اي خزر
ه در دري

ث جزير
 احدا



قيمــت هــاي ســوخت ســبك و      
ســنگين كــشتي هــا در مناطــق       
مختلف نشان دهنده رشد زيـاد       

باشد به طـوري كـه طـي        آن مي
نسبت به ماه نوامبـر     2007نوامبر 

در منطقه خليج فـارس    2006سال 
درصـد را     83رشدي در حـدود   

ايران براي تاميـن    .  دهد نشان مي
سوخت كـشتي هـاي ورودي در        
منطقه از مزيـت بـالقوه بـسيار         

 . خوبي برخودار مي باشد
كشور ما از تجارت چقـدر منافـع     

 ! !مي برد؟ 
جدول روبرو بازار سـوخت     

منطقه جهان در     7كشتي ها را در 
 2007تا    2005ماه نوامبر  سال هاي  

 .را نشان مي دهد

                                                 
 زمان                                  

 منطقه          

 2007نوامبر  2006نوامبر  2005نوامبر 

  
 خليج فارس 

HVF 287 270 497 
       IFO 303 279 512 

        MDO 539 605 801 

  
 مديترانه 

        HVF 272 279 504 
        IFO 296 308 542 

        MDO 556 574 892 

  
 شمال غرب اروپا

        HVF 255 259 477 
         IFO 276 279 501 

         MDO 465 474 753 

  
 خليج آمريكا 

         HVF 266 262 486 
         IFO 290 274 508 

         MDO 596 537 748 

  
 كارائيب 

         HVF 304 277 500 
          IFO 356 305 525 

          MDO 754 606 831 

  
 سواحل غربي آمريكا

          HVF 297 285 504 
          IFO 327 294 514 

          MDO 629 590 888 

  
 شرق دور  

          HVF 299 267 493 
          IFO 310 278 504 

          MDO 472 521 795 

 رشد زياد
قيمت سوخت   



راهنماي جديد صنعت كشتيراني در خصوص  )  ISF(و فدراسيون بين المللي كشتيراني  )  ICS(اتاق بين المللي كشتيراني

اين راهنما عناصر مختلفي براي  .   اند تطابق زيست محيطي بعنوان الگويي براي تبعيت از كنوانسيون مارپل منتشر نموده

هايـشان را بررسـي       آنكه هيات مديره شركت هاي كشتيراني بتوانند به طور كامل تطابق زيست محيطي در فعاليت  

هايي درباره القا مسؤليت فردي و مشترك جهـت تطـابق در ميـان            اين موارد شامل توصيه.  نمايد كنند، مشخص مي

مديريت مستقر در ساحل و دريانوردان، نياز به آموزش اهميت حياتي تطابق زيست محيطي شامل پيامدهاي تخلـف    

هاي ممـيزي و     از مارپل مانند جرايم كيفري و زندان و اهميت بودجه بندي و سرمايه گذاري در تجهيزات فني، سيستم

 .باشد گزارش دهي مي

 راهنماي تطابق زيست محيطي



هاي بزرگـراه    در كشور كره برگزار گرديد، شبكه 2006كنفرانس وزيران حمل و نقل كه در نوامبر 

. آسيايي و راه آهن ترانزيتي آسيايي را كه توسط اسكاپ طراحي شده بود مورد تاييد و شناسايي قرار داد 

اين دو شبكه حمل و نقل به عنوان دو بلوك اصلي سيستم لجستيك و حمل و نقل چنـدوجهي در منطقـه،     

اجتماعـي    -انداز بلندمدت، كميسيون اقتـصادي      براي تحقق اين چشم.  المللي واقع شد مورد موافقت بين

هاي بزرگراه آسيايي و   اي در جهت ارتقا شبكه انجام مطالعه (ESCAP)سازمان ملل در آسيا و اقيانوسيه 

 .راه آهن ترانزيتي آسيايي را شروع نموده است

 28و    27مطابق بـا      2008فوريه   17و  16به همين منظور در 

بخش حمـل و نقـل و گردشـگري اسـكاپ،             1386بهمن ماه 

ايـن كارگـاه بـراي      .  كارگاهي در تهران برگزار خواهـد نمـود        

هاي دپوي كانتينر و بنادر    هاي جاري و آتي محل بازنگري توسعه

بزرگراه آسـيايي و راه آهـن ترانزيتـي              خشك در مسير شبكه

آسيايي در كشورهاي منطقه قفقاز و آسياي مركزي، افغانـسان،   

رود نمايندگان مرتبط با توسعه بخش راه آهن و جاده    انتظار مي.  باشد جمهوري اسالمي ايران و تركيه مي

 .از كشورهاي يادشده در اين كارگاه شركت نمايند

 هاي سازمان ملل در جهت نيل به حمل و نقل چندوجهي  گام
 اقيانوسيه –در منطقه آسيا 

 توزيع عملكرد كانتينري برحسب منطقه

مروري بر حمل و نقل دريايي 
2007 

 توسعه بندر و  حمل و نقل
 چند وجهي 

R&D
علاقه مندان جهت مطالعه ي گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (انكتاد) مي توانند به فايل ضميمه مراجعه نمايند. 



  »»ديدگاه ديدگاه « « نامه نامه     فصلفصل    
 

تخصصي بندري و دريايي كه هم      -ها بود كه جاي خالي يك نشريه علمي  مدت

جامع دستاوردهاي پژوهشي و تجربي انديشه ورزان سازماني باشد و هم انباني براي هـم   

 . گرديد انديشي مشاركت جويانه و هم افزايي دانش گرايانه واقع شود، احساس مي

اينك كه بـه همـت و عـزم مـدير كـل محـترم و كارشناسـان مركـز تحقيقـات،                        

انتشار يابد، توجه           »»ديدگاه ديدگاه ««اي تحت عنوان   نامه اي فراهم شده است تا فصل زمينه

ي مقاالت، ارايه رهنمودهـا و ارسـال مقـاالت          و شركت فعاالنه شما در ارزيابي نقادانه

 . ها و اهداف پژوهشي قرار گيرد گيري رسالت تواند مدد كار ما در پي پژوهشي مي

 :معرفي كتاب 

 : هدف و مراحل انجام پروژه ) 1
متناسب با رويكرد شش سيگما و    (ها جهت حل مسايل  هدف اصلي اين پروژه توانمندسازي كارشناسان و راهنمايي آن

 :پروژه مذكور شامل انجام مراحل زير بود . بود ) هاي ترمينال كانتينر بندر شهيدرجايي مرتبط با استراتژي

 ؛ (Measure)گيري  مرحله اندازه -؛               (Define)مرحله تعريف  -مرحله آماده سازي ؛         

 .(Control)مرحله كنترل  -؛              (Improve)مرحله بهبود  -مرحله آناليز ؛                

 : هاي انتخابي در بندر كانتينري شهيدرجايي   پروژه) 2
س از بازديد و برگزاري چندين جلسات بين مشاور، مديران و كارشناسان بندر كانتينري شهيدرجايي، هـشت پـروژه در        پ

 :سه حوزه مختلف به شرح زير تعريف گرديد 

كـاهش سـوانح كانتينرهـا و       :    CTS.  كـاهش سـوانح تجهـيزات     :    (CTS)پروژه كاهش سوانح عمليات كـانتينري شـامل      

CTS   :درصـد سـوانح    10هـدف ايـن پـروژه كـاهش          .  هاي زيادي را به سـازمان تحميـل ميكـرد          حاكي از تعداد قابل توجهي سانحه بود كه هزينه 1383سوابق سال .  كاهش سوانح نيروي انساني

 .تجهيزات، كانتينرها و نيروي انساني بود كه راهكارهايي در اين زمينه ارائه شد

كـاهش زمـان    :    CTDكاهش زمان بارگيري و   :    CTD.  كاهش زمان ورود تا تحويل مجوز بارگيري:   (CTD)پروژه كاهش زمان تحويل كانتينر به صاحبان كاال در ترمينال كانتينري شامل 

بـود و .سـاعت  3 هدف پروژه اين پروژه كاهش زمان صرف شده صاحبان كاال از لحظه ورود به ترمينال كانتينر تا زمان خروج كانتينر از درب خروج به كمتر از.  پس از بارگيري تا خروج مي باشد

 .و خواب سرمايه تاثير گذاردتواند به ميزان قابل توجهي بر بهبود ترافيك  باشد ولي براساس نظرات كارشناسان مي هاي حاصل از اين پروژه تا حدي غيرملموس مي صرفه جويي

در سرعت تخليه و بـارگيري گنـتري      % 10كاهش سوانح كانتينرها است هدف از اين  پروژه نيز افزايش :  CTDكاهش سوانح تجهيزات و :  CTDها شامل  پروژه افزايش نرم گنتري كرين

با )  صاحب خط  (، درآمد حاصل از انبارداري، درآمد حاصل از عوارض بندري و كاهش هزينه اجاره كشتي THCها، افزايش درآمد حاصل از  ها بود كه باتوجه به مواردي چون كاهش جريمه كرين

توانـد بـه      اين بدان معنا است كه صرفه جويي مالي مي .  وري را تا ميزان عملكرد يك گنتري كرين در سال افزايش داد توان بهره ها مي درصد در سرعت تخليه و بارگيري گنتري كرين10افزايش 

 .در اين زمينه نيز راه كارهايي ارائه گرديد. ميزان هزينه تهيه يك گنتري كرين جديد محاسبه گردد
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انتشار   »آنكتاد«بندي كشورها از لحاظ شاخص تجارت و توسعه، كه از سوي سازمان                  در جديدترين رتبه  
 .كشور مورد بررسي در رديف نود و سوم قرار گرفته است 123يافته، ايران در ميان 

، كه مقر آن در ژنو قرار دارد، بررسي           »آنكتاد«تخصص اصلي سازمان تجارت و توسعه ملل متحد موسوم به              
 .هاست روابط پيچيده ميان درجه ادغام كشور ها در بازرگاني بين المللي و تاثير آن بر توسعه آن

هاي   ، كه نوامبر امسال براي دومين بار انتشار يافته، كشورها را بر پايه دستاورد                 (TDI)شاخص تجارت و توسعه    
 .ها، طبقه بندي كرده است بازرگاني خارجي و توسعه آن

سودان .  هاي اول تا پنجم جاي دارند       ، آمريكا، آلمان، دانمارك، بريتانيا و سنگاپور در رديف        »آنكتاد«در صدر جدول    
 . ربه انتهاي جدول رانده شده، همراه با چهار كشور آفريقايي ديگ

، اين كشور حتي در مقايسه با منطقه خاورميانه و مناطق مجاور از               »آنكتاد«به رغم بهبود جايگاه ايران در جدول         
 .اي است لحاظ تجارت و توسعه در موقعيتي حاشيه

كشور مورد بررسي در      123در ميان     »آنكتاد«ايران، از لحاظ شاخص تجارت و توسعه، در گزارش امسال            
 2005رديف نود و سوم جاي گرفته است، نه پله بهتر از جايگاه آن در گزارش پيشين همان سازمان كه در سال                          

 .انتشار يافته بود
عامل اصلي بهبود جايگاه ايران از لحاظ اين شاخص، احتماال افزايش در آمدهاي آن از محل صادرات نفت                     

 .است كه به بركت رونق بازار جهاني اين كاال به دست آمده است
، اين كشور حتي در مقايسه با منطقه خاورميانه و مناطق            »آنكتاد«با اين همه به رغم بهبود جايگاه ايران در جدول            

 . اي است مجاور از لحاظ تجارت و توسعه در موقعيتي حاشيه
شورهايي ك  كافي است اشاره كنيم كه كشوري چون اردن از لحاظ اين شاخص سي و سه پله بهتر از ايران است و                       

  .چون تونس و الجزاير و لبنان نيز در موقعيتي به مراتب مساعدتر از ايران قرار دارند
ميليون نفر و توليد ناخالص        68جمعيت ايران را      »آنكتاد«ميالدي،    2005هاي آماري سال      بر اساس داده  

  .كند ميليارد دالر بر آورد مي 132، 2000داخلي آن را، بر پايه دالر ثابت سال 
دالر   1480دالر كمتر از لبنان،       3730دالر اعالم شده است كه        1943بر اين اساس، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران    

 . دالر كمتر از تونس 470كمتر از تركيه و 

 123از  93رتبه ايران از لحاظ تجارت و توسعه : آنكتاد

 
 

م ؟ 
جايي

ما ك

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

