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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

 

   چگونه توقع داريد به آنجا برسيد ؟،رويد اگر ندانيد كه به كجا مي

 بورو وريتاس و حد نصاب جديد     

  ترافيك دريايي در مسير دسترسي به بندر روتردام

 IMO اخبار 

 هاي كشتي سازي هاي كارخانه تكيه بر درآمد حاصل از پروژه



 بورو وريتاس و حد نصاب جديد 

 

اعالم كرد كه در سال جـاري حـدنصـاب           )   بي وي ( موسسه رده بندي بين المللي بورو وريتاس        
برنارد آن مدير بخش دريايي اين شركت دردهمين اجالس ساليانه          .   جديدي را بجاي گذاشته است    

كه در ترينيتي هاوس لندن در تاريخ شانزدهم نوامبر برگزار گرديد اظهار               موفقيت هاي نو بي وي    
 .هر پنج سال يك بار از لحاظ بزرگي و اندازه دوبرابر مي شود  داشت كه گروه ما

 ميليون تن و از لحاظ تعداد به        53,8كشتي هاي رده بندي شده تحت كالس بي وي از نظر تناژ به              
با توجه به خبر اخير كه توسط بي وي اعالم شده مبني بر اينكه اين موسسه قصد خـريـد                     .    كشتي بالغ شده اند    7400

گردد كه مـوسـسـه از          اكثريت سهام موسسه رده بندي جرمانيشر لويدز را دارد و به گفته ي آن اين پيوند موجب مي                 
لحاظ تعداد كشتي هاي تحت كالس، حجم سفارشات  و درآمد، در رتبه نخست جهاني، و از نظر تناژ تحت كالس به                      

و در طـي ده سـال              وي همچنين اضافه نمود كه با تركيب جديـد           . رتبه سوم يا چهارم جهان ارتقا خواهد يافت       
گروه بيست درصد از بازار چين كه تا آن هنگام بزرگترين كشتي ساز دنيا خواهد بود و سـيـزده درصـد از                            آينده،

  .يونان را تصاحب خواهد كرد  بزرگترين بازار كشتيراني جهان يعني



تغييرات در طرح جدا سازي ترافيك      

دريايي در مسير دسترسي به بنـدر       

 روتردام

 

 ترافيك روزافزون دريايـي و      

احداث سازه هاي جديد، سبب شـده       

است تا مسير دسترسي بـه بـنـدر           

 .روتردام با تغييراتي مواجه شود

هاي لـنـگـرانـدازي،        محدوده

و نقاطي كـه     )     عالئم دريايي ( ها  بيكن

 گـزارش  VHFدر آنها از طريق راديو  

شـد، از اول        حضور شناورها داده مي   

، با تغييراتي مواجه مـي      2008جوالي  

اين تغييرات باعث اصالحـات     . .   شوند

در برخي نشريات هيدروگرافي هلـنـد       

 .گردد مي

موارد مهم از طريق صدور اعـالمـيـه         

دريايي از سوي مسئولين هـلـنـدي،         

دريانوردان  از چگونگي تغـيـيـر در          

مسير دسترسي بندر روتـردام آگـاه        

  .كنند مي



 

 IMOاخبار 
 )LRIT(در مورد سيستم شناسايي و رديابي از راه دور شناورها IMO تصميمات 

 
هـا اتخـاذ      كـشتي ) LRIT(سيستم شناسايي و رديابي از راه دور «هايي براي اطمينان از اجراي  كميته ايمني دريانوردي سازمان جهاني دريانوردي تصميم 

االجـرا گرديـد و در مـورد            الزم 2008ها از اول ژانويه سال     ، سيستم شناسايي و رديابي از راه دور كشتي19/7-1برمبناي مقررات سوالس .  نموده است 
 بـا   LRITدر نظر اسـت سيـستم        . گردد اي اجرا مي بندي و مرحله  ساخته خواهند شد با يك برنامه زمان2008 دسامبر 21هايي كه قبل و يا بعد از   كشتي

 . عملياتي شود2008 دسامبر 30ها از تاريخ  انتقال اطالعات از كشتي
MSC المللي تبادل اطالعات  اي مبني بر ايجاد سيستم بين      قطعنامهLRIT        و ايجاد موقتي اين سيستم توسط اياالت متحده آمريكا به هزينه آن كـشور را 

 LRITهاي تهيه اطالعـات از     را تصويب كرد كه در آن هزينه»  پرداخت توسط استفاده كننده« يك مدل مالي مبني بر اصل MSCهم چنين  .   تصويب نمود 
 .ها در شرايط اضطراري مجاني خواهد بود مربوط به تجسس و نجات انسان

 . تجديد نظر و تصويب گرديدMSC توسط LRITاي براي سيستم  هم چنين استانداردهاي عملكرد و الزامات وظيفه
 ، راهنماي خدمات تجسس و نجات   LRITها با الزامات انتقال اطالعات   درخصوص راهنماي بازرسي و گواهينامه انطباق كشتيMSCبخشنامه   

 . به تصويب رسيدLRIT، وتجديدنظر در مشخصات فني سيستم LRIT، راهنماي اجراي سيستم LRITدر رابطه با درخواست دريافت اطالعات از 
ها كه مراحل آزمايشي را به صـورت      ، مجاز به يكپارچه سازي مراكز دادهLRIT، به عنوان هماهنگ كننده )   IMSO( دريانوردي  المللي ماهواره سازمان بين 

 به نيابت از طرف كميته ايمنـي دريـانـوردي     LRITدر ضمن گروه ويژه .  را به عهده داردLRITاند و تبديل آن به محصول سيستم  موفقيت آميز طي كرده 
و )   2008 دسامـبـر     –اجالس نوامبر   ( MSC 85 و MSC 84 در فاصله زماني بين LRITهاي مربوط به مشخصات فني سيستم  مجاز به بررسي اصالحيه 

  . را خواهد بودLRITتوسعه و تصويب سند آزمايشي و يكپارچه سازي سيستم 
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 پاكــستان انتظــار دارد پــس از خاتمــه كريــدور تجــارت ملــي، چنــد كارخانــه كــشتي ســازي و بهبــود شــبكه راه                       

كميسيون برنامه ريزي در پـي خـدمات مـشاوره از            .    ميليارد دالر در سال از تجارت ترانزيت درآمد كسب نمايد          60 جنوب،   –شمال  

تخصيص يك مشاور بـراي     .  باشد المللي براي استقرار دو كارخانه عظيم كشتي سازي در پورت قاسم و بندرگوادر مي     هاي بين   شركت

هاي كشتي سازي و زيرساخت مربوطه با هزينه     آماده سازي ساختار پروژه منجر به برگزاري يك مناقصه رقابتي براي توسعه كارخانه        

 . ميليون دالر شده است500تقريبي 

منابع رسمي اعالم نمودند كه دولت بيش از پيش از شركت مهندسي و ساختماني كشتي سازي كراچي خواسته است تا بـا           

گذاري كه با مشاورين حقوقي و فني مشاركت دارند در برنامه ريزي، توسـعه و اجـراي                   هاي سرمايه   المللي مالي، بانك    موسسات بين 

سـازي خواهـد      هاي كـشتي  بخش خصوصي مسوول طراحي، تامين مالي، ساخت، اجرا و نگهداري اين كارخانه   .   پروژه هماهنگ نمايد  

 .بود

ايـن  .   هكتار ساخته خواهد شد 203اولين پروژه، يعني كارخانه كشتي سازي گوادر در خليج شرقي گوادر با مساحت تقريبي               

كند تبديل به كارخانه ساخت كشتي هاي كوه پيكر و غول پيكر خواهد شد و حداقـل       تاسيسات كه كار خود را با تعمير كشتي آغاز مي      

 . خواهد بودdwt 000,600ظرفيت حوضچه خشك آن 

پروژه دوم، كارخانه كشتي سازي پورت قاسم، در مجاورت بندرگاه صـيـادي              

 هكتار مساحت را با دو حوضچـه خشـك بـه       203شود و     كورانجي ساخته مي  

وظيفه اصلي اين كارخانـه كشـتـي     .   دهد   پوشش ميdwt 000,600ظرفيت  

هاي  كوه پيكر و غول پيكر و سكـوهـاي        سازي ساخت كشتي بزرگ به اندازه 

اين تاسيسات توانايي تعمير كشـتـي را        .   نفتي ساحلي و فراساحلي خواهد بود     

 . نيز دارد

  هاي كشتي سازيهاي كشتي سازي  هاي كارخانههاي كارخانه  تكيه بر درآمد حاصل از پروژهتكيه بر درآمد حاصل از پروژه
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