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

 مركز تحقيقات

 هاي هيبريد كشتي به كرانه اتصال كابل ♦
 سريع ترين فرابر ديزلي جهان ♦
 هاي فله بر ظرفيت ناوگان كشتي ♦
 IMOاخبار  ♦

  مدلي فراگير براي برون سپاري خدمات ♦
 بازار سفارش ساخت كشتي ♦

 ».رين باشيددانيد كه در كار خود بهت  كنيد بستگي دارد به اينكه تا چه حد خود را متعهد مي     اي كار مي كيفيت زندگي شما صرف نظر از اينكه در چه زمينه  « 
  وينس لومباردي
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 سريع ترين فرابر ديزلي جهان

كه براي عمان ساخته شـده بـه ركـورد             »   شيناس« فرابر سريع السير    
 گره دست يافت و عنوان سريع ترين فرابر ديـزلـي حـمـل                52سرعت  
شيناس اولين شناور از دو فـرابـر        .   خودرو را به خود اختصاص داد     -مسافر

 هندرسن واقع در غـرب      Austalسفارشي عمان است كه در تسهيالت  
شناور ديگر نيز مشابه شيناس مي بـاشـد و            .   استراليا ساخته شده است   

 56 مسـافـر و        208شيناس قابليت حمل    .   هرمز  نام گذاري شده است     
 و شـبـه        شيناس  مايل دريايي بين   180خودرو را در مسيري به مسافت       

اين شناور با داشتن جايگاه فرود هليكوپتر مي تواند         .    دارد موساندنجزيره  
اين شناورها الزامات مميزي    .   در عمليات جستجو و نجات نيز شركت نمايد       

Det Norske Veritas را دارا بوده و مطابق با HSC Codeمي باشند . 

 

 اتصال كابل هاي هيبريد كشتي به كرانه

Nexan           كابل اتصال هيبريدي با ولتاژ متوسط ساخته است كـه 
كشتيهاي پهلو داده شده را قادر مي سازد تا از برق مـحـلـي                
استفاده كنند و عالوه بر آن لينك مخابراتي و داده اي يكپارچه             

مسايل زيست مـحـيـطـي       .   اي نيز براي آنها فراهم مي نمايد      
اكنون باالترين اولويت را براي صنعت كشتيراني و ادارات بندر          
دارد و اين كابل به كشتي هاي بسيار بزرگ كمك مي كند تا از     

 استفاده كنند تا مانع از توليـد گـازهـاي            AMPسيستم هاي   
گلخانه اي در زمان توقف در بندر و كاهش آلودگـي صـوتـي               

ها و در نتيجه صـرفـه          ناشي از روشن بودن موتور اين كشتي      
  .هاي سوخت گردد جويي در هزينه

 

 

 

 

 



  ::هاي فله برهاي فله بر  ظرفيت ناوگان كشتيظرفيت ناوگان كشتي
  

باشـد كـه نـسبت بـه            مـي   DWT ميليون تن 3/393 ميالدي 2007باتوجه به جدول، مجموع ظرفيت ناوگان فله بر جهان در پايان سال      
 . درصد داشته است75/6، رشدي در حدود 2006انتهاي سال 

 فرونـد   768 فروند كشتي اعالم شده است كه از ايـن تعـداد         6697هاي فله بر در جهان در ابتداي سال جاري ميالدي             مجموع تعداد كشتي  
 .باشد  فروند كشتي هندي سايز مي2840 فروند هندي ماكس و 1603 فروند كشتي پاناماكس، 1486كشتي كيپ سايز، 

 
 هاي ناوگان فله بر موجود در جهان جدول  ظرفيت كشتي

 2007پايان  2006پايان  2005پايان  نوع كشتي

Handy size )10-40000( 6/73 9/73 7/75 

Handy max )40-60000( 8/66 6/71 7/76 

Panamax )60-100000( 7/93 8/101 5/108 

Cape Size )100000(+  1/111 1/121 3/131 

 3/393 4/368 1/345 جمع



 

 IMOاخبار 
 نصب نرم افزاري جديد را       Mearskخط كشتيراني   

در ناوگان كانتينر يخچالي خـود آغـاز نـمـود كـه                
 325/000موجب كاهش انتشارات كربن به ميزان       

برنامة نرافزاري مـزبـور بـا        .   تن در سال خواهد شد    
افزايش كيفيت و كارآمدي انرژي، كمپرسـورهـا را          
قادر خواهد ساخت تا با وزيدن هواي سرد به داخـل           

كانتينرها باعث خاموش شدن آن تا پانـزده دقـيـق             
كشور ژاپن نيز مشغـول كـار بـرروي يـك              .   شود  

پروژة مطالعاتي با هدف افزايش بهروري سـوخـت          
يك مؤسسة تحقيقات تـكـنـولـوژي        .   كشتي ها است  

دريا در انگليس مدعي شد با افزايـش بـهـره وري              
موتورها و مصرف بهينة سوخت  توسط اپراتورهـا و     
مالكان كشتيها، مي توان تـا پـنـج درصـد مصـرف                
سوخت را كاهش داد و اين درصد با توجه به تعـداد            

 كشتي اي كه در روز بيش از بـيـسـت تـن               27000
 ميلـيـون   26نمايند، برابر است با     سوخت مصرف مي  

در همين حال بر اساس يـك گـزارش       .   تن در سال  
ها جـان     علمي، آلودگي هواي ناشي از فعاليت كشتي      

 نفر را بر اثر ابتال به بيماري هاي قـلـبـي و               60000
بيشتر اين افراد از قارة اروپـا و          .   ريوي گرفته است  

تحقيق آكادمي صورت گرفته پيـش      .   آسيا مي باشند  
% 40 ميالدي با     2012بيني نمود، اين تعداد تا سال       

  . نفر برسد84000افزايش به 
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 مركز تحقيقات

  
  ::بازار سفارش ساخت كشتي  بازار سفارش ساخت كشتي  

هاي كانتينربر در سـطحي متعـادل         در سال گذشته ميالدي فعاليت كشتيراني     

 Dwt ميليـون   79معادل   %   36هاي حمل كانتينر      بود و سفارشات ساخت براي كشتي     

 افزايش Dwt ميليون 12برابر با % 40هاي چندمنظوره نيز  از طرفي كشتي. رشد داشت
 .سفارش را تجربه نمود

گـذاران ايـن       باتوجه به ارزيابي و بي اعتمادي سرمايه         LNGسفارشات ساخت براي    
تضعيف نـرخ حـمـل        .   كاهش رو به رو بود    %   20هاي توليد با      ثباتي برنامه   بخش از بي  

LPG             12ها نيز      و هم چنين نگراني از ساخت سبب گرديد تا سفارش اين نوع كشتي %
  .افت داشته باشد

برون سپاري به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه سازمانها و ارتقاي بهره وري در قالب كوچك سازي درسالهاي اخير مورد توجه مديران و                       
اما تاكنون موضوع برون سپاري غالباً به صورت كلي ارائـه            .   مسئوالن سازمانها قرار گرفته و به صورتهاي مختلف به اجرا درآمده است           

  .گرفته است و الگوي مشخصي جهت برون سپاري خدمات ارائه نگرديده است يشده و موردارزيابي قرار م
هاي مختلـف     در اين مقاله ابتدا مشخصه    .   اي بدين منظور تهيه شده است كه در قالب دانشنامه تحقيقات به حضور تقديم مي گردد                 مقاله

خدمات باتوجه به جديدترين مطالب منتشر شده موردبررسي قرار گرفته و سپس يك مـدل استراتژيك جهت برون سپاري خـدمـات             
هاي خدمت تاكيد دارد به گونه اي طراحي شده است كه در ضمن سادگي نگاهي فراگيـر        اين مدل كه بــر مشخصه    .   ارائه گرديده است  

 . به موضوع داشته و براي راهنمايي مديران مفيد واقع مي گردد

  مدلي فراگير براي برون سپاري خدمات
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