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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 دريايي   نحوه كد گذاري برروي بدنه بويه
  بازار سفارش و ساخت كشتي 

  خبرهاي كوتاه
  سوخت رساني در قشم، چابهار و بندر ماهشهر

 
 . دنياي پيرامون شما تجلي فيزيكي دنياي درون شماست

  .كار اصلي شما در زندگي اين است كه زندگي مورد عالقه خود را در درون خود خلق كنيد

ه مي
شمار

اين 
در 

 
انيد 

خو
..... 

 
 درگذشت 2008 فوريه 28دكتر جوزف جوران، نويسنده برجسته و پدر علم نوين مديريت كيفيت در 

 )گردد مطالب بيشتر در خصوص زندگينامه و فعاليتهاي دكتر جوزف جوران از طريق دانشنامه تقديم حضور مي(



 

 براي اولين بار در ايران
  توسط كارشناس دريايي سازمان بنادر و كشتيراني طراحي گرديد نحوه كد گذاري برروي بدنه بويه هاي دريايي جهت شناسايي عالئم كمك ناوبري

اين كد بندي كه توضيحات آن در ادامه خواهد آمـد توسـط آقـاي      .   رقمي توسط كارشناس امور دريايي تهيه گرديد       14به منظور شناسائي عالئم كمك ناوبري، كد        
مزيت كدگذاري در آن است كه به سادگي شناسائي عالئم كمك ناوبري را امكانپذير مي سازد كه در گذشـته مـشكالت        .     اصغر فالحي طراحي و معرفي شده است      

ردگيري و شناسايي عالئم كمك ناوبري مسروقه، اختصاص شمارة شناسه و سهولت بازيابي و بازخواني عالئم كمك ناوبري در سـامانة   .  فراواني را موجب شده بود    
جمعاً تعـداد    )    شمالي و جنوبي (شايان ذكر است در حال حاضردر بنادر  كشور .  نرم افزاري جامع دريايي از ديگر مزاياي اختصاص كد شناسايي بويه ها خواهد بود            

 .   فروند انواع عالئم كمك ناوبري به منظور تأمين ايمني دريانوردي در آبهاي تحت حاكميت مستقر شده است 301 
 :چگونگي كدگذاري عالئم كمك ناوبري در جدول زير آمده است

 
  نحوه كدگذاري  جهت شناسايي عالئم كمك ناوبري

/ متعلق به مالك غير از سازمان بنادر است و با شماره سريال يازده مستقر               )  كه نوع آن بويه است    (اين كد معرف آنستكه اين عالمت كمك ناوبري          :  دراين مثال   
                    .                          از كشور جمهوري اسالمي ايران  مي باشد ) ره(متعلق به حوزة تحت پوشش بندر امام خميني 

 اختصاص اين كد صرفاً در جهت يكسان سازي شناسايي عالئم كمك ناوبري مستقر درآبهاي كشور جمهوري اسالمي ايران مي باشد و جهت پيگيري                           :توضيح  
 . مفقود شدن و كاربرد در نرم افزار سيستم جامع دريايي طراحي شده است كه مي با يست بطريق مناسب بر روي بدنه بويه حك گردد / سابقة  عالمت 

 
 

سايز حروف و اعداد بكارگرفته شده در كد شناسايي را با توجه به جنس بدنه و اندازه  / ضمناً بمنظوريكپارچگي و ماندگاري بيشتر، بنادر محترم  ملزم هستند ابعاد
 عالمت و همچنين با هماهنگي يكديگر  وسازمان بطور يكسان حك نمايند / بويه 

 

/عنوان
 شرح

 حروف اختصاري معرف
 نوع عالئم كمك ناوبري

 )چهار كاراكتر(

 شماره سريال عالئم دربندر
 )سه كاراكتر (

/ معرف مالك بويه
 عالمت

 )يك كاراكتر(

حروف اختصاري معرف 
 بندر

 )سه كاراكتر(

 كد كشور
 عدد ثابت

 )سه كاراكتر(

  
 عالمت

Light  Beacon  : Lt Bn 
Light  Buoy    : Buoy 
Light  Float    : Lt Fl 
Light  House     : Lt Ho 
Light  Vessel     : Lt Vl 
Radar Beacon  : Rcon 

  
 999  الي  ٠٠١از 

 عدد
 ٠   يا   ١

  
 سه حرف ، سازگار با كد 

UN 

  
 )ثابت(يك عدد سه رقمي

  

  
 مثال

  

 اقتباس از
Chart Symbols 
CHART ( 5011) 

Buoy 

  
 شماره سريال

٠١١ 
  

 غير از سازمان بنادر
٠ 

 )ره( بندر امام 
BIK 

 كد ايران
۴٢٢ 

 ۴ ٢ ٢ K I B ٠ ٠ ١ ١ Y O U B :كد 

  )422عدد ثابت ( كد مشخص كننده  كشور  

  )UN شامل سه حرف اختصاري سازگار با كد (كد معرف بندر  

 ) معرف مالكيت غيرازسازمان٠ معرف مالكيت سازمان و 1عدد (كد معرف مالك بويه  

 .   خاتمه مييابد ٩٩٩   شروع و با      ٠٠١عدد سه رقمي كه به ازاي اضافه شدن هر عالمت در بندر يك واحد به آن اضافه مي شود و از  

 )5011  شمارة Chart Symbol and Abbreviations  مطابق با كدهاي اعالم شده در( كد معرف نوع عالمت  

٢ ٢ ۴ 

٠ 

٠ ١ ١ 

Y O U B 

k I B 



 

 

 

 

 

 

  با زار سفارش و ساخت كشتي با زار سفارش و ساخت كشتي 
  

  ::ها ها   بررسي روند ارايه سفارشبررسي روند ارايه سفارش

هـاي جهـاني سـاخت كـشتي، بـه              فروند كشتي، طي ماه ژانويه مجموع سـفارش        73با افزوده شدن    
 . افزايش يافت Dwt ميليون 509/8 فروند به ظرفيت مجموع 9346

 فرونـد   10در بخـش كيـپ سـايز         .  هاي فله بر بوده اسـت       عمده اين افزايش مربوط به بخش كشتي      
 Dwt ميليـون    2/8 فروند كشتي به ظرفيـت    34 و در بخش پاناماكس Dwt ميليون 2كشتي به ظرفيت  

 .هاي ساخت افزوده گرديد به مجموع سفارش 
هاي ساخت كـشتي در سـطح جهـان            نمودار نشان دهنده پيشتازي كشور كره جنوبي در جذب سفارش         

هـا را در سـطح        تـرين مـيزان سـفارش       بعد از اين كشور، كشورهاي چين و ژاپن به ترتيب بيش  .  است
 .جهان در اختيار دارند
 فرونـد كـشتي بـه       8هـاي كـانتينربر نزولـي و تنهـا شـامل              هاي ساخت در بخش كشتي    روند سفارش 

 .   بوده است TEU 13668ظرفيت 

 

 

  هاي سفارش داده شده بيني ميزان تحويل كشتي مقايسه و پيش

Delivery Trends
 

Deliveries (MDWT)
 

 
Sihp Type

 

2010 
2009 

2008 
endDec.2007 

2006 

45/9 
25/5 

9/1 
10 

10/9  Capesize   
  

Bulkers 
  

16/1 
9/9 

8/8 
6/8 

8/6 
Panamax 

12/7 
13/2 

8/4 
5 

5 
Handymax

 

5/4 
6/2 

3/4 
2 

1/4 
Handysize

 

18 
17/4 

14/5 
11/8 

12/7 

Container>3000 TEU 

1/9 
3/9 

6/5 
4/4 

4/2 

Container<3000 TEU 



 

 اخبار كوتاه 

  ))JackJack--Up BargesUp Barges((  هاي بر روي پايههاي بر روي پايه  كشتيكشتي

ها پايه ندارند اما يك بارج جك آپ شش پايـه دارد               اغلب كشتي 

ها از كف بارج به   ارتفاع پايه.  شود از آن استفاده ميجا به جايي    كه در زمان    

 هاي ايـن    پايه.   رود   متري در بستر دريا فرو مي      5رسد و تا عمق        متر مي  48

خوبي در جايي كه فقط آب خروشـان دريـا وجـود دارد،         »   پايگاه« بارج ها   

. دارد  فراهم مي نمايد و بدين ترتيب بـارج را بـاالتر از امـواج نگـاه مـي               

 . شوند تا يك سكوي با ثبات ايجاد كنند هاي جك آپ از آب خارج مي بارج

  طراحي و عمليات شناورهاي خودايستا در موقعيت ثابتطراحي و عمليات شناورهاي خودايستا در موقعيت ثابت
براي نشان دادن تغييراتي كه در طراحي و عمليات شـناورهاي           

المللـي    رخ داده، انجمن بين  )   DP Vessels( خودايستا در موقعيت ثابت     
هاي خود را بـراي ايـن نـوع         دستورالعمل)  IMCA( پيمانكاران دريايي   

هـا قبـالً در       اين دستورالعمل .  اند شناورها بازنگري و به روز رساني كرده   
 به روز رساني شده بود و از آن زمـان تـاكنون عواملـي بـه        1999سال  

ها در آخرين نسخه دسـتورالعمل ضـروري بـه         وجود آمد كه انعكاس آن    
توان به افزايش تعـداد شـناورهاي     از ميان اين عوامل مي .   رسيد  نظر مي 

هـاي رخ داده شـامل        و تغييرات و توسعه٣+٢ DP classساخته شده   
 .، اشاره نمودDGPS استفاده فزاينده از تعيين موقعيت توسط 

گـيـرد،      مدنظر قرار مـي    IMCAاز جمله ساير عوامل مهمي كه توسط        
 در آب عميق و ايجاد استانداردهاي       DPانجام عمليات توسط شناورهاي     

ISOدر حفظ موقعيت مي باشد .  

 

.  گزارشي را در ارتباط با افزايش كرايه حمل بار و سود مالي خود منتشر نمودند2007سه شركت بزرگ كشتي راني ژاپني در پايان مارس سال      

به ويژه سود قطعي كاواساكي تقريبا   .  اند مند گرديده شركت نيپون يوسن و كاواساكي كي سن از افزايش قابل مالحظه اي فروش و سود بهره     

هاي فلزي معدني به سطحي افزايش يافته است كه قبال   كرايه حمل بار توسط كشتي براي محصوالتي مثل سنگ    .   دو برابر سال قبل بوده است     

هاي بزرگ كشتي راني بيـشتر از دو برابـر       به علت تقاضاي زياد براي منابع طبيعي در چين و كشورهاي ديگر كرايه باربري.  ديده نشده است  

بر عكس، روند تغيير كرايه حمل بـار بـه    .    هاي كانتينري به مقصد اروپا نيز افزايش پيدا كرده است      هم چنين كرايه كشتي   .   افزايش يافته است  

با صعود قيمت نفت خام، هزينه هاي سوخت بيش از بيست ميليارد  .  مقصد آمريكاي شمالي با توجه به ركود اقتصادي آمريكا، كند شده است        

 . به عالوه افزايش قيمت ين هم به كاهش سود اين سه شركت كمك كرده است. ين براي هر سه شركت ژاپني افزايش يافته است
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 مركز تحقيقات

 رساني در قشم، چابهار و بندر ماهشهر  سوخت

معاون بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايـران          

از ارائه خدمات سوخت رساني دريايي در جزيره قشم، چابهار و بندر            

به منظور تكميل طرح جامع سـوخت       :   ماهشهر خبر داد و اظهار داشت     

رساني دريايي در اين سه منطقه بانك توزيع و فروش سوخت ايجـاد           

 به گفته وي، با عملياتي شدن طرح جامع سوخت رسـاني             .خواهد شد 

 دسترسي به يك ميليارد دالر درآمـد از محـل فـروش                در اين مناطق،  

 يكي از بندهاي قراردادهاي منعقد شده با شركت ها براي      به گفته وي؛. قابل دسترس خواهد بود1388ها تا سال    سوخت به كشتي  

ارائه خدمات سوخت رساني، فراهم ساختن زيرساخت هاي الزم به خصوص تاسيسات نگهداري فرآورده نفـتي، مخـازن، اسـكله                     

 .حمل و بارگيري و امكانات مورد نياز براي عرضه سوخت به كشتي هاي متقاضي است

 مـاه نـسبت بـه      12 تا 6بنابراين با توجه به پيش بيني هاي به عمل آمده در قراردادهاي منعقد شده پيمانكاران بايد بين     

به دنبال بازاريابي هاي مطلوبي كه در   :   معاون بازرگاني شركت ملي پخش، در ادامه يادآور شد.ساخت اين تاسيسات اقدام نمايند    

اين خصوص صورت گرفته كشتي هاي زيادي براي تامين سوخت مورد نياز خود به بنادر ايران مراجعه مي كنند، كه ايـن زمينـه                     

 .تضعيف بازار رقباي خارجي را فراهم ساخته است

حفظ اين بازار   :   وي حفظ اين بازار را مهم تر از افزايش آن دانست و گفت            

پردرآمد تنها با نگرش مالي تمامي نهادها و سازمان ذيـنـفـع صـورت                 

 .خواهد گرفت
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