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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



 اسفند 1386  0 1شـمـا ر ه     

 خبرنامه تحقيقات
 R&D حاوي جديدترين خبرهاي  بندري، دريايي و مديريتي 

 

 ميليـون   23ظرفيت بندر آفتاو قزاقستان بـه        
 رسد  تن مي

سريك احمدوف وزير ترابري قزاقستان بـا بيـان ايـن           
كميسيون بين دولتي در    )   6( مطلب در جريان ششمين     

: امور كريدور حمل و نقل اروپا ـ قفقاز ـ آسيا، افزود            
هـا      حجم نقل و انتقال     2012شود تا سال      بيني مي   پيش

 65در درياي مازندران بيش از دو برابـر شـده و بـه               
:  وي به خبرگزاري روسـيه گفـت     .  رسد  ميليون تن مي  

در حال حاضر حجم كلي حمـل و نقـل در دريـاي             
امـا براسـاس    .    ميليون تن است   30مازندران در حدود    

 65 اين شاخص بـه   2012تحقيقات انجام شده تا سال   
 .ميليون تن خواهد رسيد

ي وي در حال حاضر، تقريباً يك سـوم حجـم              به گفته 
ها در درياي مازندران از طريـق          جريان انتقال محموله  

 ميليون تـن انجـام    11بندر آفتاو و قزاقستان با ظرفيت     
هـاي    شود كه قرار است طي دو سال، توان اسـكله           مي

نفت گيري و بارگيري در آن با افزايش دو برابري، بـه         
 .  ميليون تن رسد23ظرفيت 

  هاي خشك تعمير كشتي دبي در سطح آسيا  هاي خشك تعمير كشتي دبي در سطح آسيا    توسعه حوضچهتوسعه حوضچه
 

 در حال بررسي احداث      (Dubai Drydock World)هاي خشك دبي      شركت حوضچه 
 .باشد  هندوستان و ويتنام مي هاي خشك تعمير كشتي در كشورهاي چين، حوضچه

گذاري مشترك براي احداث        مدير اجرايي اين شركت اعالم نمود كه در حال سرمايه               

ميزان اين  .  باشد  در كشور چين مي     »  يانگز«هاي كشتي در دلتاي رودخانه            تعميرگاه
هاي    ميليون دالر بوده كه شركت در حال تزريق سرمايه بيشتري براي طرح            55گذاري    سرمايه

 .باشد هايي در كشورهاي هندوستان و ويتنام مي توسعه در نقاط ديگر چين و نيز محل

 ي آسيايي به ازبكستان  ميليون دالري بانك توسعه75وام 
هاي اصلي مواصالتي ازبكستان كه      ي آسيايي براي بازسازي راه      بانك توسعه 

شـود،    بخشي از  كريدور حمل و نقل منطقـه آسـياي مركـزي محـسوب مـي                 

 .دهد وام مي» تا شكند« هزار دالر به 300 ميليون و 75معادل 

 كيلومـتـر    1200راهي كه     ازبكستان از اين وام براي ساخت دو بخش از بزرگ         

طول دارد و بخشي از مرز اين كشور را در شمال به قزاقستان و در جنـوب                 

 .كند به افغانستان و تركمنستان متصل خواهد كرد، هزينه مي

 مركز تحقيقات



  ها ها   سيستم كنترل و بازرسي كشتيسيستم كنترل و بازرسي كشتي

 
 ، اخـيراً اسـتفاده از نـرم          (EMSA)آژانس ايمني دريانوردي اروپايي      

هـا در بنـادر        براي كنترل و بازرسي كـشتي      Rulecheckافزاري به نام    

هـا    المللي كنترل و بازرسي كشتي  قوانين بين .   اروپايي را آغاز نموده است    

 كـار بازرسـان را     Rulecheckنرم افزار   .   شوند  تر مي   روز به روز پيچيده   

بدين طريق كه حداقل با ورود نـوع كـشتي و تاريـخ              .   سازد  تر مي   آسان

توانند   ساخت آن به نرم افزار، بازرسان بدون مراجعه به منبع ديگري مي   

سريعاً به مجموعه كاملي از مقررات مرتبط با آن نوع شـناور دسترسـي            

 و نيز ILO و   IMOاين سيستم داراي اطالعات مربوط به مقررات        .   يابند

 .باشد تفاهم نامه پاريس مي

هاي منتخب با جزييـات   هاي ديگري در بازرسي حوزه اين سيستم ويژگي  

ها، مـديريت آب     بيشتر و نيز قابليت افزودن الزامات جديد مانند اصالحيه    

االجـرا     را بعـد از الزم      ILOهاي ضد خزه و كنوانسيون        توازن، سيستم 

 .باشد شدن دارا مي

 (KRS)در كشور كره    »   ها  اداره ثبت كشتي  « اين بانك اطالعاتي توسط     

 .تهيه گرديده است

 
 سايتي براي به اشتراك گذاري اساليدهاي پاورپوينت

 
در دنياي اينترنت ميتوانيد عكسها را در فليكر به اشتراك بگذاريد، فيلمها            .   عصر كنوني عصر اشتراك است    

 .را در يوتيوب، كتابها را در اسكريبد و هزاران امكان ديگر براي به اشتراك گذاري
آپلود نموده و با ديگران به اشتراك بگذاريد و يا از            اساليدهاي پاورپوينت خود را    ميتوانيد اساليدشيردر  

با كاوش كليدواژه مدنظر خود در جعبه سرچ ميتوانيد به پاورپوينت           .   مجموعه گردآوري شده استفاده كنيد    
  .هاي بسيار متنوعي در زمينه مورد نظر خود دست يابيد

اگر قراراست سخنراني داشته باشيد بد نيست سري به مجموعه اين سايت بـزنـيـد و بـراي طـراحـي                         
 .اساليدهاي خود ايده بگيريد
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 اقتصاد هند

بيـني كـشور هندوسـتان بـراي           پيش
رسيدن به اقتصاد سوم دنيـا، مـستلزم        

درصد در حمل كاالهاي    19داشتن رشد   
باتوجه به همسايگي ايـن     .   كانتينر است 

كشور بـا چيـن، انتخـاب اسـتراتژي          
اقتصاد باز، دخيل شدن در مراحل توليد       
كاالهاي چيني، افزايش توليدات و رشد      

G.D.P      هند، اين رشد كانتينري منطقي 
 .رسد به نظر مي

هاي ثبـت شـده در هنـد           تعداد كشتي 
 ميليون تناژ  46/8 كشتي به ميزان     739

 ميليون تن تناژ   14 معادل   GTناخالص  
از اين مجموعـه،  .    است dwtقابل حمل   

ــا و        243 ــانوس پيم ــشتي اقي  496 ك
 .كشتي براي تردد ساحلي است

 

كشور هند در جهت تدابير سخت تر براي اسكراپ و بازيافت كشتيها گـام               
به موجب اين تدابير كشتيها درصورتي مجاز بـه اسـكـراپ             .   برداشته است 

خواهند بود كه داراي گواهينامه اي دال بر ميزان مواد و مصالح سمي مـورد               
استفاده در كشتي  باشند و عمليات اسكراپ نيز تنها در صورت پيش بينـي               

گـفـتـنـي     .   نكات ايمني و حفاظتي در طول عمليات امكان پذير خواهد بود          
است هم اكنون موضوع بازيافت ايمن و سازگار با محيط زيست كشتيها و              
استاندارد مراكز بازيافت به موضوع روز و داراي اولويت ويژة آيمو تبديـل             
شده است و در اجالس اخير مجمع آيمو تصويب گرديد تا در صورت تهيه              
شدن مقدمات الزم،  اجالس كنفرانس ديپلماتيكي تصويب كـنـوانسـيـون              

اقدام كشور هند را نيز     .   يازيافت در شهر هنگ كنگ كشور چين برگزار شود        
مي توان يك گام به جلو و همسو با تدابيرپيش بيني شده در پيش نـويـس                  
كنوانسيون ياد شده دانست؛ اينكه نشان دهد در دنياي تجاري و رقـابـتـي                

! ! اسكراپ تا چه اندازه به اصول ايمني و حفاظت محيط زيستي پايبند اسـت         
همان طور كه در مقالة اخير نوشته شده توسط علي اكبر مرزبان منتشره در               
مجلة بندر و دريا  آمده است، با توجه به پتانسيل هاي موجود در كشـور                  

 توان با ديد تجاري و اشتغالزايي به صنـعـت بـازيـافـت كشـتـيـهـا                       مي
  (Ship Recycling)نگاه و در زمينة آن مطالعه و با كمك سازمان  

 .   بنادر و كشتيراني سرمايه گذاري نمود 
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به صـورت    )   e-Xperienceبا نام   ( سرويس مديريت دانش آنالين شركت اينوتكس       
اينوتكس با اين سرويس قصد دارد جرياني مؤثر از دانـش      .   آزمايشي راه اندازي شد   

و تجربيات را بين خود و مخاطبان و مشتريانش فراهم آورد؛ و زيربناي اولين سرويس               
  .بين المللي مديريت دانش توزيع شده را به معناي واقعي ايجاد نمايد

در آغاز كار، اين سرويس در پي تبادل دانش با مخاطبان، ارائه ديكشنري درهم تنيده و ديـنـامـيـك                      
هـا، شـكـل         به تدريج اين سـرويـس      .   مديريت دانش، و معرفي سرويس صوفي مديريت دانش خواهد بود         

تري به خود خواهند گرفت تا جايي كه بتوانند نيازهاي افراد و سازمان هـا را در مـديـريـت                          كاملتر و پيچيده  
  .هاي خود پاسخ گو باشند مؤثر دانسته
 .دانيم، همه بدانيم مي خواهيم هرآنچه مي: هدف ما

 . بازديد كنيدXperience Service-e و يا com.InKnowTex.wwwبراي آشنايي بيشتر مي توانيد از 

 الحاق سيرالئون به كنوانسيون مسئوليت مدني
 نوامبر سال جاري ميالدي به كنوانسيون بين المللي راجع به مسئوليت مدني بخاطر خسارت آلودگي ناشـي                  21كشور سيرالئون در تاريخ     

 2001با الحاق اين كشور به كنوانسيون مذكور كه در سـال        .   ملحق گرديد)     Bunker Conventionموسوم به   (ازسوخت كشتيها  
بر اساس مفاد اين كنوانسيون براي بـه اجـرا در             .   ميالدي به تصويب اعضاي آيمو در آمد، شرايط براي به اجرا در آمدن آن فراهم شد                 

آمدن آن بايستي حداقل هجده كشور به عضويت آن در آيند، مشروط بر آن كه جمع تناژ ناخالص پنج عضو آن از يك ميليون تن كمـتـر                            
 نوامبر و   21بنابراين با توجه به عضويت سيرالئون در تاريخ .     نباشد و يك سال نيز از تاريخ آخرين كشور عضو كنوانسيون گذشته باشد   

 ميالدي كنوانسيون به اجرا در خواهد آمد و بدين ترتيب گپ           2008 نوامبر سال    21فراهم شدن شرط ديگر از حيث ميزان تناژ، در تاريخ           
خاطر نشان مي سازد ،  تاكنون رژيم حقوقي حاكم          .   موجود در ارتباط با مسئوليت مدني ناشي از خسارت هاي آلودگي نفتي پر خواهد شد              

  گرديد بر مسئوليت مدني ناشي از آلودگي هاي نفتي تنها شامل كشتي هاي حامل مواد نفتي مي شد و سوخت كشتيها را شامل نمي

سرويس دانش 

الين
آن
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