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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



 ميليون دالري  143بندر سالله و توسعه 

ميليون دالري ساخت يك ترمينال كاالي عمومي و بار فله جديد در بندر سالله را واگـذار   143وزارت حمل و نقل و ارتباطات عمان قرارداد 

 .نمود

 احداث خواهد شدموجب مـي شـود ظـرفـيـت               Archirodonاين ترمينال جديد كه توسط پيمانكاري يوناني به نام شركت عمراني 

ميليون تن در    6ميليون تن در سال و توان جا به جايي بار فله مايع آن به ميزان بيش از  20جا به جايي بار فله خشك اين بندر به ميزان 

 .سال افزايش يابد

متري و تامـيـن    18متري ديگر با آبخوري  1200توسعه  ترمينال كاالي عمومي شامل فعاليت هايي مانند ساخت يك اسكله چند منظوره 

 .تاسيسات بارگيري بارهاي فله مايع مي شود

اين ترمينال فله مايع جديد نقش بندر سالله را در جا به جايي كاالهاي صنعتي مانند سوخت، متانول، مونواتيلن گليكول و سـود سـوزآور،     

 .ارتقا خواهد داد

 . بيش تر بارهاي جامد فله جا به جا شده در بندر سالله عبارتند از گچ، سيمان و پالستيك

ميليون تن را جا به جا نـمـوده    3/2معادل  2011سالله دومين بندر كانتينري بزرگ منطقه خاورميانه از لحاظ احجام باري است و در سال 

 .است

 

  1391شماره دوم سال 

 خبرنامه الكترونيكي اداره كل طرح و توسعه



 

 سال 3500اندازي يك قايق پس از  آب

  .شدنش، بار ديگر به آب انداخته خواهد شد  سال از زمان كشف 20يك قايق باستاني متعلق به عصر برنز با گذشت 

ساله كـه     3500، سخنگوي موزه دانشگاه كريسچرچ نيوزلند با اشاره به نمونه بدلي اين قايق   Press Associationبه گزارش 

 7ماه ساخته شده و اتحاديه اروپا بـا     3اين نمونه بدلي كه تقريبا نصف قايق كشف شده است، در مدت : در آن ساخته شده، گفت

 .اند شريك از كشورهاي بريتانيا، فرانسه و بلژيك حمايت مالي آن را بر عهده داشته

محل كشف نمونه اصلي بوده، ساخته شده است و در هـمـان        92اي كه در سال  اين قايق تنها در چند متري منطقه  به گفته وي،

 .منطقه نيز به آب انداخته خواهد شد

سـوي     آن   « اين قايق پس از به آب انداخته شدن آزمايشي، به فرانسه منتقل خواهد شد و در نمايشگاه   طبق برنامه اعالم شده،

 .شود، در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت ژوئن برپا مي 30كه در » سال گذشته درياي شمال 3500جوامع : افق

شود و سپس در جـوالي     اين قايق پس از فرانسه، در ماه دسامبر به بلژيك منتقل مي   : سخنگوي موزه كريسچرچ خاطرنشان كرد

 .سال آينده به نيوزلند بازگردانده خواهد شد

 ريـزي     ساله بـرنـامـه    3500ساله است كه براي معرفي اين قايق  3شود، مرحله نخست طرحي  سال انجام مي  آنچه در اين يك

 .شده است

 



  ميليارد دالري، دعوت مي نمايد 6عراق براي سرمايه گذاري بر روي بندر 

عراق مناقصه اي براي ساخت يك موج شكن و اسكله خدماتي برگزار نموده است، اين مناقصه بخشي از مرحله اول يك بنـدر  

 .ميليارد دالري است كه بايد در بصره كه يكي از استان هاي جنوبي اين كشور است، احداث شود 6

وزارت حمل و نقل عراق طي بيانيه اي اظهار داشت كه اين مناقصه بايد تا پنجم ماه روئيه ثبت شود و اشخاص ذيربط بايد در   

 .ماه مي جهت بحث پيرامون جزييات مناقصه برگزار مي شود، دعوت شوند 28جلسه اي كه در 

ميليون دالر هـزيـنـه خـواهـد         340شناخته مي شود حدود  Grand Fawساخت موج شكن اين بندر بزرگ كه تحت عنوان 

 . داشت

باز مي گردند، اما تحـت حـكـومـت        1980برنامه هاي عراق درخصوص ساخت يك كانون بندر بزرگ در خليج فارس به دهه 

اجراي هيچ كدام از اين برنامه ها ميسر نبود، چرا كه جنگ و تحريم ها مـانـع هـر گـونـه          »  صدام حسين« ديكتاتور پيشين 

 . پيشرفتي بودند

بازسـازي راه    .  ساخت اين بندر بخشي از هدف بلند مدت اين كشور براي تبديل عراق به دروازه  ميان اروپا و خاور ميانه است

 آهن ساخته شده در دوران استعمار كه عراق را به تـركـيـه مـتـصـل مـي نـمـايـد و امـكـان دور زدن يـكـي از                                   

 .مهم ترين آبراه هاي جهان يعني كانال سوئز را ميسر مي سازد، يكي از برنامه هاي مرتبط با خليج فارس است

 .روز كاهش خواهد يافت 4يا  3زمان دسترسي به اروپا از بيست روز به  Grand Fawبا ساخت بندر 

عبارتند  Grand Fawبرنامه هاي مقدماتي 

مـتـري بـراي       7000از ساخت يك اسكه 

متري  3500تجارت كانتينري و يك بارانداز 

 .براي كاالهاي عمومي

 



 مودم و ثبت كننده داده بي سيم زيردريايي

 Sea tooth S100                از شركت فن آوري هايWFS                    آخرين مدل مودم بي سيم زيردريايي از خانواده ، 

WFS Seat tooth          برگزار )  ايالت تگزاس، اياالت متحده آمريكا    (در هوستون   كه    2012است كه در همايش فن آوري ساحلي

مگابايتي   8اين مودم بي سيم متحرك كم مصرف با برخورداري از يك حافظه يكپارچه                .  گرديد، به طور رسمي راه اندازي شد      

اين وسيله امكان   .  براي انواع كاربردهاي زيرآبي مناسب مي باشد و مي توان از آن به عنوان دستگاه ثبت داده استفاده نمود                     

 برقراري يك ارتباط بي سيم ديجيتالي قابل اطمينان را فراهم نموده و يا به عنوان ابزار ورود به سيستم مورد استفاده قرار                          

 ).حتي در شرايط چالش برانگيز آب هاي عميق. (مي گيرد 

Sea tooth S100      3000متر گرفته تا      100انواع متنوعي از اين مودم براي اعماق مختلف از          .  داراي اشكال متنوعي مي باشد 

از رابطه هاي     S100.  براي يك پارچه سازي آسان موجود مي باشد         QEMهم چنين نسخه بسته بندي نشده       .  متر وجود دارد  

استاندارد براي مخابره بي سيمي داده ها با وسايل نقليه زيرآبي برخوردار مي باشد و در نتيجه مي توان آن را براي استقرار                           

 .موقت، به سرعت راه اندازي نمود

 

 

 



 امتياز    90 نتايج كاركنان – 7
اگر سازمان شما متعالي است و درخصوص توانمندسازي كاركنان خود فعاليت هاي متعددي را انجام مي دهد، نتيجه اثرگذاري اين فعاليت                            

سازمان هاي متعالي براي دسترسي به اين        .  به نمايش گذاشته شود   )  معيارهايي(ها بر رفتار كاركنان مي بايستي با استفاده از نشانگرهايي             

نشانگرها از كاركنان خود نظرسنجي كرده و براي هر يك از آن ها شاخص هايي را تعريف و در مقايسه با شاخص هر يك از نشانگرها سازمان                            

 .را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهند

 ) امتياز  67/5(معيارهاي برداشتي   -الف

كه به طور مثال از طريق نظرسنجي، گروه هاي متمركز، مصاحبه و ارزشيابي ساخت يافته               (اين معيارها برداشت كاركنان از سازمان مي باشد              

 .)به دست مي آيند
 انگيزش  

 ).غني سازي شغل(ارتقاي شغلي كاركنان  

 .بهبود ارتباطات داخل سازمان 

 .ميزان تفويض اختيار به كاركنان 

 .ميزان مشاركت كاركنان 

 .رهبري كاركنان 

 .ايجاد فرصت هاي يادگيري خالق در سازمان 

 .قدرداني به عمل آمده از كاركنان 

 .بيان اهداف سازماني 

 .آرمان، ماموريت، ارزش ها، استراتژي و خط مشي سازمان 

 .توسعه منابع انساني از طريق آموزش 

 رضايت مندي

 .رضايت مندي كاركنان از امور اداري سازمان 

 .تسهيالت ايجاد شده براي كاركنان 

 .رضايت مندي از ايمني كار و بهداشت شغلي 

 .ميزان امنيت شغلي كاركنان 

 .ميزان حقوق و مزايا 

 .بهبود ارتباطات كاركنان 

 .ايجاد تغييرات با نگرش مديريت تغيير 

 .جنبه هاي زيست محيطي سازمان 

 .شرايط محيطي كار 



 

 ) امتياز 22/5(معيارهاي عملكردي    -ب

اين معيارهاي داخلي هستند كه سازمان از آن ها به منظور پايش، درك، پيش بيني و بهبود عملكرد كاركنان خود پيش بيني                            

 .برداشت آن ها استفاده مي نمايد

 دست آوردها

 .نيازهاي شايستگي كاركنان 

 .ميزان بهره وري كار 

 .موفقيت هاي كسب شده در آزمون ها 

 .تقدير نامه ها و جوايز دريافتي از بيرون سازمان 

 انگيزش و مشاركت  

 .نيازهاي شايستگي كاركنان 

 .ميزان مشاركت در گروه هاي بهبود 

 .ميزان مشاركت در سيستم پيشنهادات و مديريت مشاركتي 

 .ميزان آموزش ها 

 .مزيت هاي ارايه شده به گروه هاي كاري 

 .ميزان قدرداني به عمل آمده از افراد و گروه ها 

 .ميزان پاسخگويي به موقع به نظرات كاركنان 

 رضايت مندي 

 .آمار غيبت و بيماري كاركنان 

 .آمار حوادث 

 .آمار شكايت ها و نارضايتي كاركنان 

 .آمار استخدام 

 .آمار گردش نيروي انساني، ترك كار و جذب نيروي جديد 

 .آمار اعتصابات كاركنان 

 ...ميزان ارايه تسهيالت رفاهي به كاركنان مانند تورهاي تفريحي، استفاده از امكانات، مهد كودك و  



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

 نقشه نشان دهنده قسمت هاي عمودي شناور طرح خَمان شناور
  )median line  ( و طولي كه از خط مياني عبور مي كند مت .

 طرح خَمان

Sheer plan, sheer draught 

زاويه اي كه بر اثر جريان باد يا آب شناور در لنگر و زنجـيـر    لَمان
 آن ايجاد مي شود

Sheer2, natural sheer 

لنگري اضافي كه در سينه كشتي نگهداري مي شـود و در         لنگر يدك
 مواقع اضطراري از آن استفاده مي كنند

Sheet anchor syn. Best bower, 

spare bower, waist anchor 

تكه اي آهن يا كيسه هاي شن يا موارد مشابه قابل جـا بـه      ترازه منقول
جايي كه به عنوان ترازه در شناورهاي كوچك گنجانده مـي    

 شود تا شناور ترازمند شود

Shifting ballast, portable ballast 

 Ship chandler بازرگاني كه كليه مايحتاج كشتي را فراهم مي كند تدارك گر

شخص حقيقي يا حقوقي كه با خط كشتيراني يا مالك كشتي  فرستنده
 براي حمل كاال قرارداد مي بندد

Shipper 

مجموعه اي كه امور مربوط به كشتي را در بندر به نمايندگـي   نمايندگي كشتيراني
 از صاحب يا فرمانده كشتي يا اجاره كننده آن انجام مي دهد

Shipping agency 

 Shipping agent فرد مامور از طرف نمايندگي كشتيراني نماينده كشتيراني

شركتي كه حمل و نقل دريايي را با كشتي هاي معين، بـيـن      خط كشتيراني
بنادر مشخص، به طور منظم و برنامه ريزي شده انجام مـي    

 دهد

Shipping line 

فن ورزي كه در زمينه نجاري، آهـنـگـري، جـوشـكـاري،            بدنه ساز
تراشكاري،  لوله كشي و از اين قبيل امور مربوط به كشـتـي   

 مهارت دارد

Shipwright 

 Shore فصل مشترك آب و خشكي ساحل، كرانه

حالتي از زنجير در هنگام لنگراندازي كه طول آن به حـداقـل    ماند كوتاه
مي رسد و زنجير به حالت كشيده و تقريبا عمودي قرار مـي    

 گيرد

Short stay 

 Slow ahead فرمان حركت به جلو با دور آهسته موتور آهسته به جلو

 Slow astern فرمان حركت به عقب با دور آهسته موتور آهسته به عقب

 Snub cable فرمان متوقف كردن حركت زنجير با ترمز دوار لنگر زنجير ايست

نوعي لنگر به شكل كج بيل كه مناسب بسترهاي ماسـه اي     لنگر كج بيلي
 سخت يا داراي پوشش هاي گياهي است

Spade anchor 

اصطالحي براي مشخص كردن وضعيت لنگر و زنـجـيـر و         ماند
 شناور نسبت به يكديگر هنگامي كه شناور در لنگر است

Stay 

 Stem تيغه جلوي سينه كشتي دماغه

نوار محافظ آهني صاف يا نيمه گرد روي دماغه نصـب مـي        نوار دماغه
شود

Stem band syn. stem iron 



 

 

 

   
 وقتي  دايم  بگويي گرفتارم، هيچ وقت آزاد نمي شوي  

 
 وقتي دايم بگويي وقت ندارم، هيچ وقت زمان پيدا نمي كني

 
 وقتي دايم بگويي فردا انجامش مي دهم، آن فردا هيچ وقت نمي آيد

 
                                                                     

 )افالطون (                                                                            
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