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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

 IMO  اخبار 

 هاي ساخته شده   روند تحويل كشتي
  خبرهاي كوتاه

 Emerald پايگاه اطالعاتي 

 
 »بازي زندگي«...دارد مگر خود او و هيچ كس چيزي از آدمي دريغ نمي... دهد مگر خود او هيچ كس چيزي به آدمي نمي

 . اگر خودتان عوض شويد، همه اوضاع و شرايط عوض خواهد شد... يك بازي انفرادي است

 
 .....خوانيد         در اين شماره مي



 IMOاخبار 
 در پنجاه و هفتمين گـردهم آيـي آن سـازمان كـه از             (IMO)كميته حفظ محيط زيست سازمان بين المللي دريانوردي      

  برگزار گرديد به يك توافق اجماعي درباره  استانداردهاي سخت تـر در مـورد اسـتفاده از         2008 آوريل 4 مارس تا  31تاريخ  
ايـن توافـق بـه روشـني        .   مورد پذيرش قرار گرفت  BIMCOها نايل شد كه تماما به وسيله   مواد سولفور در سوخت كشتي   

ها    را براي اعمال نقش موثر و به موقع در باره موضوعات مهم مثل انتشار گازهاي آلوده كننده توسط كشتي     IMOتوانايي  
. باشـد    به عنوان مركز مهم تـصميم گـيري در صـنعت كـشتي رانـي جهـاني مـي                  IMOدهد و باعث افزايش اعتبار     نشان مي 

 : عناصر كليدي توافق عبارتند از
   .2012درصد تا سال  3/5  كاهش حد جهاني آلودگي به -1

  .2015 درصد تا سال 0/1 به ECAكاهش حد آلودگي  -2

 در مـورد ايـن كـه ايـن حـد جهـاني قابـل                  2018، البته در سال    2020 در صد  تا سال0/5كاهش آلودگي حد جهاني به     -3
 .دستيابي است يا نه، بررسي و تصميم گيري مي شود

 و در صورت عـدم دسـتيابي تحقـق آن در              2018 پس از بررسي سال 2025 در صد تا سال 0/5كاهش حد جهاني به     -4
 . 2020سال 

هاي جايگزين و نصب تجهيزات كـاهـش آلـودگـي و اجـراي             تواند از طريق سوخت قابل ذكر است كه انجام اين توافق مي  
براي جلوگيري از انـتـشـار    .  يكي از مواد آلوده كننده محيط زيست دريايي، اكسيد نيتروژن است. قوانين مربوطه به دست آيد 

تري كه تعيين شده است، دستگاهي متشكل از سه اليه مانع انـتـشـار اكسـيـد                      اكسيد نيتروژن، بر اساس استانداردهاي دقيق     
 . گردد هاي جديد نصب مي نيتروژن روي موتور كشتي

 بـر روي      (Kit-based)   در مورد رويكرد نصب دستگاه كـاهـش آلـودگـي         IMOبا توجه به خطر و تهديد موتورهاي موجود،      
اين موافقت مستلزم اين است كه براي موتورهاي نصب شده بر كشتي هاي سـاخـتـه شـده         .   ها موافقت كرده است     كشتي

 كيلو وات، است در صـورتـي       5000 ليتر و قدرتشان بيش  از 90تر از  ها بزرگ  كه حجم سيلندر آن1999 -1990هاي  بين سال 
كاهش حد جهـانـي   ( ها در وضعيتي، باشند كه بتوانند با نصب دستگاه كاهش آلودگي، آلودگي را به سطح يك              كه سازندگان كشتي  

هاي متبوعشان در اولين سفر دريـايـي بـه ايـن            كاهش دهند، بايد به همكاري دولت)     2012 درصد تا سال 3/5آلودگي به  
 .ها مجهز  گردند دستگاه



  هاي ساخته شده هاي ساخته شده   روند تحويل كشتيروند تحويل كشتي

تـا سـال     .   ها، شاهد بـوديـم   ترين تغييرات را در نسبت حجم سفارشات ساخت به تحويل دهي كشتي     در سال گذشته ميالدي عجيب    
حجم سفارشات ساخت بود و كارخانجات ساخت كشتي نيز تقريباً كار را بـراي دو سـال       %   46 ميالدي ميانگين تحويل دهي 2007

هـا     اما شتاب ناگهاني در ميزان سفارشات ساخت سبب گرديد تا حجم آن از مقدار تحويل دهي كشتـي                 .   بعدي در دست خود داشتند    
حجم ليست سفارشات ساخت بـه       )   2007( براي مثال سال گذشته     .    تجربه كند  2007را در   %   16پيشي بگيرد و نسبت نزولي برابر با        

دليل آن را شايد بتوان اين گونه بـيـان     .   افزايش همراه بود%     3رشد داشت در صورتي كه تحويل دهي تنها با         %   51ها     سازي   كشتي
از طرفي نيز، تا به حال دنـيـا هـيـچ              .   هاي دنيا برنامه خاصي براي پيش فروش نداشتند          سازي   نمود كه در سه سال گذشته، كشتي      

اي تجربه نكرده بوده      هاي توسعه   هاي بسيار بااليي براي چهار سال متوالي در ساخت كشتي را به همراه پروژه               اي با چنين قيمت     دوره
  ).تر از دو سال بوده و سپس ركود را در پي داشته است ها يك ساله يا كمي بيشتر، ولي كم معموالً اين دوره(است 

 زمان
 منطقه

 2008فوريه  2007فوريه  2006فوريه 

  
 خليج فارس

HVF 322 312 476 

IFO 332 321 491 

MDO 538 588 841 

  
 مديترانه

HVF 317 284 464 

IFO 339 310 508 

MDO 577 567 919 

  
 شمال غرب اروپا

HVF 296 256 441 

IFO 316 276 468 

MDO 482 472 777 

  
 خليج آمريكا

HVF 309 272 456 

IFO 325 284 480 

MDO 547 522 794 

  
 كارائيب

HVF 323 286 475 

IFO 343 307 518 

MDO 689 605 874 

  
 سواحل غربي آمريكا

HVF 325 311 472 

IFO 339 336 480 

MDO 604 606 913 

  
 شرق دور

HVF 317 301 466 

IFO 328 313 476 

MDO 492 529 809 

 ) تن/ دالر (  نرخ انواع سوخت كشتي



 

 اخبار كوتاه 

 كنند هاي فله بر جديد خودداري مي مالكان يوناني از سفارش كشتي
 از سوي مالكان يوناني براي ساخت كشـتـي          2008در ماه مارس    

 .فله بر جديد، هيچ سفارشي داده نشده است
آوري از سفارش كشتي جديد در سال         مالكان يوناني به طور حيرت    

اند، تعداد قراردادهاي ماهانه سفارش ساخت كشتـي           خودداري كرده  2008
 .   اعالم شده است2007، تنها نصف ماه دسامبر 2008جديد در ماه آوريل 

براساس ارزيابي ماه مارس جاري براي اولين بار در طول بيش از يك سال،              
  .هيچ كشتي فله بر جديدي، سفارش ساخت نشده است

اين يـك حقيقـت گريـز       .  شود ي مساله قاچاق مسافر چاپ مي هاي زيادي در مطبوعات اقتصادي و تجاري درباره     اخيراً گزارش 

شـود و تعـداد بـسياري از         هايي از جهان كه زندگي براي ساكنين آن سخت مي در بخش.  ناپذير زندگي براي صنعت كشتي راني است      

ها ايـن   آن.  هاست كنند، قاچاق مسافر تنها راه فراروي رهايي آن ها اقدام به مهاجرت مي مردم ناراضي و تنگدست براي رهايي از سختي       

ي قاچـاق مـسافر        بريتانيا گزارش داده است كه هزينهP&Iباشگاه .    كنند تا زندگي خود را نجات دهند     هاي سخت را انتخاب مي      روش

 دالر افزايش يافته  14500 به 2007 دالر بوده است كه در سال 6000هزينه متوسط براي قاچاق هر مسافر     .    ميليون دالر است   2حدود  

 .، چين و آرژانتين است)به ويژه ساحل ديوري، سنگال(نقاط اصلي قاچاق مسافر بنادر آفريقاي جنوبي و آفريقاي غربي . است

 . كنند  هايي هستند كه كاالهاي عمومي و فله حمل مي ها براي قاچاق مسافر كشتي بهترين كشتي

ميليون روپـيـه      2029/   8ل  شركت كانتينري هند سود خالصي معاد     
 اعالن نموده اسـت، كـه     2008براي فصل چهارم منتهي به مارس  

 در صد افزايش سود نسبت به سود خالص دوره مشابه سال            19,90
در آمد  .   نشان مي دهد  )      ميليون روپيه  1692/4يعني نسبت به    ( قبل  

 9531  به    2007  ميليون روپيه در سال       8419/2كل اين شركت از     
اين شركت بـراي    .    افزايش يافته است2008ميليون روپيه در سال     

  ميليون روپيه در     7570/   9 سود خالصي برابر با      2008پايان مارس   
. ثبت كرده اسـت   )    ميليون روپيه  7038/2يعني  ( مقايسه با سال قبل     

 ميليارد روپيه افزايش يافتـه      35 به   2008عايدي شركت براي سال     
 . است
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 مركز تحقيقات

  Emeraldپايگاه اطالعاتي  
 

  :باشد اين پايگاه شامل بخشهاي زير مي
1- Emerald Full Text  

 مديريت، مديريت منابع انساني، بازاريابي، كتابداري، مهندسي مكانيك، الكترونيك و مهندسي الكترونيك : پوشش موضوعي
  عنوان مجله 100 مقاله تمام متن متعلق به بيش از 42000: محتوا
  1989تا سال : آرشيو

2- Emerald Journals 

رساني به همراه مهندسي، علوم   مجله معتبر مديريتي در زمينة مديريت، مديريت كتابداري و اطالع100بيش از : پوشش
 كاربردي و تكنولوژي 

3- Emerald Management Review 

   مديريت، مديريت منابع انساني، مديريت اطالعات، كيفيت، استراتژي، بازاريابي، حسابداري و امور مالي: پوشش موضوعي
  مقاله جديد درماه500 نشريه مديريتي با اضافه شدن 400از ) مروري( مقاله نقد و بررسي 190000: محتوا
  1988تا سال : آرشيو

4-  Emerald Abstract پايگاه اطالعاتي4 شامل  
1-4 :International Civil Engineering Abstrac عنوان نشريه 150 خالصه مقاله از 100000 شامل  
2-4 :Computer Abstracts International Database مجله در زمينه علوم كامپيوتر 200 شامل خالصه مقاالت  
3-4 :Computer and Communication Security Abstracts كنفرانس 40 مجله و 100 خالصه مقاله از 6000 شامل  

  (Browse) جستجوي سريع، جستجوي پيشرفته، جستجوي مروري :روشهاي جستجو
 TOC آگاهي از فهرست مطالب نشريات منتخب Saved Search Alert هاي ذخيره شده آگاهي از جستجو :امكانات پايگاه

Alert هاي برگزيده Emerald در هفته جاري Weekly Digest  

  
  :براي دسترسي به پايگاه به آدرس

http://www.emeraldinsight.com/Insight/menuNavigation.do?hdAction=InsightHomeمراجعه نمائيد .  
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