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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



                              خط مشي ساخت شناورهاي نسل جديد

خط مشي ساخت شناورهاي نسل جديد خود   Mitsui O.S.Kخطوط 
آخرين خط مشي كه دوستدار محيط زيست بود به يـك  . را اعالم نمود

نـام دارد،    ISHIN-IIIشناور عظيم الجثه ويژه حمل سنگ آهن كـه   
اين خط مشي براساس جلوگيري از اتالف انرژي گرمايي . داشت تعلق

 CO2و استفاده از آن براي پيش رانش و كاهش توليد گاز گلخانـه اي  
  .در سرعت هاي پايين تر استوار بود

خط مشي جديد به دنبال جلوگيري از اتالف انرژي گرمـايي تـا بـيش    
زيـادي از   مقـدار . ترين حد ممكن با استفاده از فناوري جديـد اسـت  

انرژي گرمايي را مي توان به كمك گاز خروجي موتور اصـلي بازيافـت   
هنگامي كه اين انرژي گرمايي به برق تبديل مي شـود و جهـت   . نمود

توليد نيروي پيش رانش بيش تر مورد استفاده قرار مي گيرد، از ميزان 
آسيبي كه كشتي بر محيط زيست وارد مي كند بـه حـد قابـل تـوجهي     

عالوه بر اين، تركيب موتور شارژ كننده ي توربين بـا  . ي شودكاسته م
موتور اصلي برق موجب مي شود از ميزان توليد گاز گلخانه اي حتي در 

بـا اسـتفاده از فـن آوري هـاي     . سرعت هاي پايين تر نيز كاسته شود
  .كاهش خواهد يافت% CO2 30جديد، توليد گاز گلخانه اي 
مي تـوان توليـد   » Wind Challenger«به طور كلي، به كمك پروژه 

اين پـروژه در مـورد   . درصد كاهش داد 50را  تا  CO2گاز گلخانه اي 
، Tokyo ،Molساخت يك شناور باري اسـت كـه توسـط دانشـگاه     

و ساير شركت هاي كشتي   Nippon Koiji Kyo Kaiكشتي سازي 
  .راني حمايت مي شود
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                        سيستم فرماندهي هوشمند 

تر از در ناوبري، كارايي بيش تر، سهولت عمليات و اقتصادي بودن عمليات مهم   
هنگامي كه همه شرايط الزم به طور هوشمندانه، جامع و انعطاف پذير . هر چيز ديگري است

 Raytheon. روي يك سيستم پل فرماندهي فراهم شده باشد، اين نيازها برآورده مي شود

Auschwitz     هم اكنون سكوي جامع مدرني را طراحي نموده است كه از طريـق يكپارچـه
ردها موجب سهولت ناوبري و نيز مقرون به صـرفگي عمليـات مـي    سازي هوشمندانه عملك

  .شود
اين سكوي جديد نه تنها يكپارچه سازي ويژگـي هـاي جديـد نظيـر اتوماسـيون داده هـا،       

را امكان پذير،  بلكه مقياس پذيري و توسعه آتـي   محاسبه آب توازنسيستم داده پرداز يا 
ديد توزيع داده هاي ناوبري و آرايـش  روش ج .سيستم پل فرماندهي را نيز ممكن مي سازد

  .سيستم در سيستم فرماندهي موجب افزايش قابل توجه ايمني عملياتي شده است
به طور مرتب داده هاي حسگر موجود در عرشه ) CCRS  (سيستم مرجع همگام هميشگي  

 را بر حسب اعتبار، ثبات و دقت كنترل مي نمايد و داده ها را براساس شاخص كيفيت رتبـه 
  .بندي مي نمايد

از اين اطالعات، مجموعه اي از بهترين داده هاي حسگر استخراج مي شود كه بعدا در پل  
جديـد وضـعيت   » كنترل بهداشت«عالوه بر اين، سيستم .فرماندهي جامع توزيع مي گردند
به اين ترتيب امكان حداكثر دسترسي به داده هـا در پـل   . كنسول هر فرد را كنترل مي كند

  .دهي امكان پذير خواهد بودفرمان
پل فرماندهي جامع را به يـك    Raytheon Auschwitzبراي كاهش استرس در عرشه   

بنـابراين شـكل و آرايـش سيسـتم و     . سيستم مديريت آالرم هوشمند مجهز نموده اسـت 
وضعيت سنسورها، سيستم كنترل مي نمايد كه آيا خطاي حاصله آن قدر مهم است كه آالرم 

بنابراين فرمانده كشتي مي تواند . آيد يا اين كه فقط نيازمند كنترل افسر مي باشدبه صدا در
با كم ترين نظارت و بدون نياز به حضور مداوم روي آالرم، به تشخيص اين كه كدام آالرم 

  .واقعا مهم است بپردازد

 

 

Raytheon Auschwitz     ارتباط اپراتور بـا مـديريت
ه يافتـه تكميـل   آالرم را در پل فرماندهي جديد و توسع

اين كار مي تواند در هر محيط كار با استفاده . مي سازد
پـل  . انجـام شـود   هاز صفحه نمايش هاي چند منظـور 

جديد را نيز امكـان   CCRSفرماندهي ارتباط اپراتور با 
مراه مجموعـه  پذير مي سازد و كيفيت سنسورها را به ه

بـه  . اي از داده هاي حسگر فعال به نمايش مي گذارنـد 
جاي انتخاب اتوماتيك سنسور از انتخاب دستي سنسور 
استفاده مي شود تا افسر راه بتواند خودش سنسورها را 

  .انتخاب كند
ارايه مركزي آالرم ها، كيفيت سنسـور و برخـورداري از   

نمايش چند تمام داده هاي ناوبري موجود در هر صفحه 
منظــوره امكــان بررســي آســان و ســاده ي نــاوبري و 
يكپارچه با استفاده از يـك سيسـتم كنتـرل و عمليـاتي     

  .ساده و اجمالي را ميسر مي سازد
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!اصفهان زماني دريا بود: كشف جديد  

شناس دانشگاه اصفهان، موفق  زمين پژوهشگران

 102بـه كشف فسيل ميگوهايي كمياب در 

  .كيلومتري شمال شهر اصفهان شدند

ها با نام هوت هاتانكا  مراحل كدگذاري اين فسيل

ايرانيكا آغاز شده و قرار است در گنجينه تاريخ 

شگاه اصفهان نشناسي دا طبيعي گروه زمين

  . نگهداري شود

ن حدنصاب جهاني در نوع كشف اين فسيل دومي

خود است و پيش از اين يك نوع ديگر از اين 

اين  ،»فسيل ميگو در مكزيك كشف شده بود

ها، خالدار و در مقايسه با فسيل ميگوهاي  فسيـل

  .آمريكاي جنوبي كوچكتر است

ها، صد ميليون سال قدمت دارند و  اين فسيل

                                  متعلق به زمان آلبي ن ك رتاسه هستند

ها در اصفهان بيانگر آن است كه  اين فسيلكشف 

عمق  ها سال پيش دريايي كم اين منطقه ميليون

  .بوده است

  نشان كيفيت ترمينال هاي داخلي 

وانسـوم  ) حمل و نقل بـا چنـد نـوع وسـيله ي نقليـه     (ترمينال چند منظوره ي      
)wanssum ( در استان ليمبورگ)Limburg (هلند.  

يك نشان ) VLTO(اداره ي بندر رتردام و انجمن متصديان ترمينال داخلي هلند 
دف ه. كيفيت ابداع نموده و آن را براي ترمينال هاي داخلي به اجرا درخواهند آورد

  .از اين كار جذب بار بيش تر براي كشتي راني داخلي است

 اين نشان كيفيت فرستندگان كاال و تامين كننـدگان خـدمات لجسـتيك را قـادر     
مي سازد كه به آساني نسبت به كيفيت و ارزش افزوده ي ترمينـال هـاي داخلـي    

) به خصوص آن هايي كه در زمين هاي پشت ساحل هلند واقع شـده انـد  (بارجي  
  :معيار صادر مي گردد  5نشان كيفيت براساس . آگاهي يابند

 .قابليت تداوم )1

 .ايمني )2

 .سرويس دهي )3

4( IT )فن آوري اطالعات.( 

 .امور گمركي )5

نشان . ها بعد از تابستان اعطا گردند برنامه از اين قرار است كه اولين گواهي نامه
بي پرداخته و از ايـن  كيفيت به ترمينال هاي داخلي كمك مي كند تا بهتر به بازاريا

  .طريق راحت تر از يك حالت حمل و نقل به حالت ديگر تغيير جهت دهند
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  چه كسي رهبر دانش است ؟

  مديران كامال در چارت هاي مرسوم سازماني اين. بدون شك رهبران دانش شكل جديدي از مديران سازماني هستند     
 مرز اشتراك بخش ها و واحدهاي سازماني يافت مي اتصال درون سازمان ها و درست در اين دسته از مديران اغلب در نقاط. نمي گنجند

 ارايه تعريفي براي رهبر دانش مستلزم پذيرش. تندنيس پست هاي فرماندهي و كنترل سازمان نيز معموال خالي از اين نوع مديران. شوند
 به هنگام شنيدن اين  اصطالح، مسووليت 1فرهيخته است كه يك فرد هم چنين مستلزم آن. و داشتن درك واقع بينانه از اين عنوان است

 پرسشي كه درست در همين جا مطرح مي. نظر آورد هاي مديريت دانش را متمركز بر توسعه كاركردها و راه حل هاي مديريت دانش در
 با آگاهي از انواع رهبران» انش مورد نياز است؟د يچه نوع رهبر«يا اين كه » آيا ما واقعا به رهبري دانش نياز داريم؟«شود اين است كه 

  .با نياز سازمان خود از آنان بهره برداري نماييم دانش مي توانيم براساس نقش آنان تعريف درستي را از هر يك ارايه دهيم و متناسب

 اي از پست هاي سازماني رهبر دانش طيف گسترده صورت گرفت روشن شد كه در عمل 2در يك بررسي چند جانبه كه توسط گروه دلفي
برجسته ترين ويژگي . ويژگي هاي مشابهي استرا بدون توجه به عنوان پذيرفته شده سازماني در بر مي گيرد و شامل كاركردها و 
  .تجربه كاري در هر دو حوزه نيازمند استعبارت است از تجربه تركيبي تجارب و فن آوري اطالعات، چيزي كه حداقل با ده سال 

اين . عه يكي از پيامدهاي اجتناب ناپذير آن استن برخورداري از تفكر سازماني و عالقه به سطحي از كار و فعاليت كه توسهم چني
رسمي را در جهت ايجاد سازمان هاي غيررسمي و رهبران بايد ضمن رعايت ارتباطات جاري در سلسله مراتب سازماني، شبكه هاي غير

 وش ها و سيستم هاي جديد را براي ترغيب دانشاين كانال هاست كه رهبران دانش مي توانند ر از طريق همه. پنهان تقويت نمايند
  .پژوهان به رقابت با فراهم كنندگان دانش معرفي نمايند

ط انع طبيعي فراروي تسهيم و اشتراك دانش در محيچرا سازمان ها به رهبران دانش نياز دارند؟ چنين نيازي بديهي است زيرا بايد بر مو
 ها به هر اندازه و هر تخصص به اين باور رسيده اندسازمان . اين در واقع عصاره مديريت دانش است. هاي بزرگ كسب و كار فايق آيند

در تامين اهداف تجاري و نياز كاربران و مشتريان  كه تبادل تجربيات و نه فقط كاربرد فن آوري، قلب و كانون توانايي مديريت دانش
 رهبري دانش براي تسهيل ايجاد فضاي مورد. پذيرده ويژه در يك فرهنگ آزاد با تقويت كانال هاي ارتباطي صورت مي اين امر ب. است

ران دانشي كه در اين بررسي به شكل برجسته اي براي اثبات اين نكته بايد متذكر شد رهب. نياز تشريك و تسهيم دانش الزم است
  :شان دادند نظيرنمايان شدند ويژگي هاي خاصي را از خود ن

 كه از ساير مهارت هاي پيشرفته مانند فن آوريضمن آن . مهارت هاي گردآوري دانش، سازماندهي، طبقه بندي و ارتباط سازماني
 غيرممكن است كه دانش خود را بدون استفاده از فناگرچه امروزه براي سازمان ها . اطالعات در دستيابي به موفقيت هايشان بهره بردند

 مي رود كه بيش از هر چيز ديگري از مهارت هايهاي اطالعاتي و ارتباطي قابل نفود نمايند، اما همواره اين انتظار از مديران آوري 
  .تباطات چهره به چهره به پيش ببرندضروري مديريت برخوردار باشند و مذاكرات و ارتباطات مبتني بر شبكه را پا به پاي ار

  ]اين مقاله ادامه دارد  [                                                                                                                             
   Intellectual  

        The Delphi Group   

1
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قه لنگرحل  Anchor ring حلقه انتهايي باالي تنه لنگر كه زنجير به آن وصل مي شود 

 Anchor shackle بخوي كه زنجير را به حلقه لنگر متصل مي كند بخوي لنگر

 Anchor shank قطعه اصلي لنگر كه در يك طرف آن بخو و در طرف ديگر آن بازوهاي لنگر قرار دارد تنه لنگر

صي براي خدمه لنگر به منظور لنگراندازي و لنگربرداريمحل خا محل لنگر  Anchor station 

 Anchor stock قطعه اي در انتهاي تنه و مقابل لنگر كه با تنه لنگر شكل چليپايي مي سازد شانه لنگر

 Anchor throat محل اتصال تنه به بازوي لنگر گلويي لنگر

 Anchor('s)  لنگر از بستر دريا جدا مي شودوضعيتي در عمليات لنگربرداري كه  لنگر آونگ

aweigh 

 Anchorage منطقه اي از دريا نزديك ساحل كه داراي بستر مناسبي براي لنگراندازي است لنگرگاه

 Anchorage dues هزينه اي كه اداره بندر به ازاي هر لنگراندازي اخذ مي كند عوارض لنگرگاهي

ل با يك لنگر به بستر دريا مهار شده باشدوضعيت شناوري كه حداق لنگر انداخته  Anchored 

 Anchored vessel شناوري كه با يك يا چند لنگر مهار شده باشد شناور لنگر انداخته

 Anchoring عمل لنگر انداختن براي مهار شناور به بستر دريا لنگر اندازي

 Astern حركت رو به عقب شناور در جهت پاشنه آن به عقب

ردر  لنگ .ويژگي شناوري كه لنگر آن پايين فرستاده شده و در بستر دريا گير كرده است   At anchor 

 Athwart hawse موقعيت شناوري كه عمود بر زنجير گاه شناور در لنگر ديگر قرار دارد زنجيره گاه عمود

 Ballast مواد سنگيني كه براي حفظ تعادل شناور در آن قرار مي دهند ترازه

امه ترازهاظهار ن .مدركي كه يك شناور بدون بار به هنگام خروج از بندر به مقامات گمرك در بندر ارايه مي كند   Ballast  

declaration 

 Ballast leg بخشي از مسير شناور كه در آن شناور بار ندارد و براي تعادل از ترازه استفاده مي كنند ساق با ترازه

 لوله ترازه
شده از لوله هاي فلزي يا ورق هاي آن  سامانه اي لوله كشي  

 Ballast line لب جوش كه در انبار شناور تعبيه مي شود و از آن در پر و خالي كردن مايع ترازه استفاده مي كنند

 Ballast port  دريچه اي براي پر يا خالي كردن ترازه هاي شني و قلوه سنگ ها در شناورهاي كوچك دريچه ترازه

لمبه اي براي پر كردن و خالي كردن ترازه مايع از مخازن شناورت تلمبه ترازه  Ballast pump 

»فرهنگستان زبان و ادب فارسي –واژگان مصوب بخش حمل و نقل دريايي«   
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