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ظرفیت ترانزیت کشـور با مشارکت بخش خصوصى باید به 50 
میلیون تن در سال افزایش یابد.



وزیر راه با تاکید برگسترش حمل ونقل چندوجهى:

« اگر بتوانیم سواحل و بنادر را توسعه دهیم و ترکیبى از انواع شیوه هاى  حمل ونقلى 
ریلى، دریایى، هوایى و جاده اى داشـته باشـیم، در گسترش ترانزیت کشور موفق تر 

خواهیم بود.»

 ICOPMAS



مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى با اشاره به توسعه زیربناها و تجهیز بنادر تجاری خبر داد:

مدیرعامل سـازمان بنادر با اشـاره به اینکه ظرفیت کانتینرى 
بنادر  تا 5 برابر و حمل ونقل مسـافرى تـا 2 برابر افزایش یافته 

است، از ایجاد 60 بندر کوچک چندمنظوره خبر داد.

ICOPMAS
ICZM



با حضور معاون اول رییس جمهورى و 
وزیر راه و شهرسازى صورت گرفت

پیام کوجى سوکى میزو، دبیر کل سازمان بین المللى دریانوردى، به مناسبت کنفرانس 
بین المللى سواحل، بنادر و سازه هاى دریایى (2012)

با حضـور معـاون اول رییس جمهورى از 
دسـتگاه پایشـگر بصیر خلیج فارس در 
رونمایى   ICOPMAS همایـش  دهمین 

شد.

NDT

ICOPMAS



نخسـتین نمایشـگاه تخصصى قطعات یدکى تجهیزات مورد نیاز 
بنادر کشـور همزمان با دهمین همایش سواحل، بنادر و سازه هاى 
دریایى (ICOPMAS 2012) در هتل المپیک تهران برگزار شد.

www pmo ir
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ICOPMAS

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى:



ICOPMAS

قائم مقام ریاست عالى دهمین همایش بین المللى سواحل، بنادر و سازه هاى دریایى اعالم کرد

ICOPMAS 2012

قائم مقام ریاسـت عالى دهمین همایش بین المللى سـواحل، بنادر و سازه هاى دریایى (ICOPMAS 2012)، از حضور نمایندگان 
قریب به 30 کشـور خارجى در این نشسـت سـه روزه علمی در تهران خبر داد و آن را  فرصتى مناسـب براى ارایه قابلیت هاى 
کارشناسـان و شـرکت هاى مهندسـین مشـاور و پیمانکاران و سـازندگان تجهیزات بنـدرى و دریایى و زمینه هـاى الزم براى 
کارفرمایـان، سـرمایه گذاران و دیگـر متقاضیان خدمات و امکانات مهندسـى سـواحل، بنادر و سـازه هاى دریایـى ایران براى 

تصمیم گیرى، برنامه ریزى و همکارى هاى آتى برشمرد.



سـازمان بنادر و دریانوردی در حال حاضر بیش از 150 پروژه 
بـا ارزش بالغ بر 4 میلیارد دالر از منابع خود و نیز مشـارکت 
بخش خصوصی در سـاخت و تجهیز بنادر تجاری و توسـعه 

سواحل کشور در دست اجرا دارد

ICOPMAS

PIANC



ICOPMAS 2012 روى داد: در حاشیه

همایـش  دهمیـن  برگـزاری  حاشـیه  در 
سـازه هاى  و  بنادر  سـواحل،  بین المللـی 
دریایـی، پیش نویـس تفاهم نامه همکاری 
بین سازمان بنادر و دریانوردی و آکادمی 

علوم آذربایجان به امضا رسید. 

دبیر اجرایى دهمین همایش بین المللى سواحل، بنادر و سازه هاى دریایى در آیین اختتامیه 
همایش که با حضور 850 شـرکت کننده و در محل سالن همایش هاى هتل المپیک برگزار 
شـد، این همایش را از لحاظ کمى و کیفى نسـبت به همایش هاى سـال هاى گذشته داراى 

رشد مثبت ارزیابى کرد.

C B



انجمن جهانى زیرسـاخت هاى حمل ونقل آبى (PIANC) ماهنامه 
«بندر و دریا» را مورد تایید و حمایت معنوى خود قرار داد. 

ICOPMAS
PIANC

PIANC

PIANC

PIANC

PIANC

PIANC

دبیر انجمن جهانى زیرساخت هاى حمل ونقل آبى اعالم کرد:

PIANC
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در مراسم آغاز به کار اجالس کمیته ایمنى دریانوردى (MSC 91) مطرح شد:

اجالس نود و یکم کمیته ایمنى دریانوردى سـازمان بین المللى دریانوردى با سخنرانى 
سوکى میزو - دبیرکل این سازمان در لندن شروع به کار کرد.

IMO

GBS
Formal Safety Assessment

IMO

IMO IIIC
IMO IMO

RO

GBS

طی قرائت یک بیانیه رسمی در لندن صورت 

گرفت:

جمهورى اسـالمى ایران در نود و یکمین اجالس 
کمیتـه ایمنـى دریانـوردى سـازمان بین المللى 
دریانوردى (آیمو) نسـبت بـه اقدامات ضدایمنى 
دریانـوردى علیه صنعت کشـتیرانى کشـورمان 

به شدت اعتراض کرد.



MLC

IACS

IACS



مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد:

در 6 ماهه ابتدایى سال جارى 559 مورد نجات افراد مضطر در دریا صورت گرفته که این رقم 
نسـبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته و نشـان دهنده فعال تر شدن عملیات امداد و 

نجات در دریا است

IMO

MRCC

با بهره گیرى از تـوان متخصصان داخلى و 
به منظـور ارتقاى توان ناوبرى شـناورهاى 
خدماتـى در منطقـه ویژه اقتصـادى بندر 
امام خمینى(ره)، عملیات تبدیل اتوپایلوت 
آنالوگ شناور بستان به دیجیتال با موفقیت 

به اتمام و بهره بردارى رسید. 

AUTO PILOT
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از سـال 1378 امداد و نجات دریایى در بنادر شـمالى و جنوبى آغاز شد که در این راستا 17 
پایگاه امداد و نجات دریایى در این بنادر داریم.

رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر:

معاون امور دریایى با اعالم به کارگیری 
شناورهای خاص جست وجو و نجات 

دریایی:

در حـال حاضر 7 هزار فروند لنـج و 12 هزار 
فروند قایق ثبت شده در کشور وجود دارد.



بندر و دریا: 

جایزه تعالى منابع انسانى چیست؟ 

معیارهاى 9گانه براى جایزه 1000 امتیازى 

تدوین سیستم مدون ثبت و نگهدارى دراداره کل گیالن 

IMS

پیرو اجراى معیارهاى 9گانه مدل تعالى منابع انسانى محقق شد:



از کارگروه اجرایى جایزه تا شناسایى نقاط قابل بهبود 

از سازمان بنادر و دریانوردى در سطح «تقدیرنامه» و ادارات 
بنادر گیالن و مازندران در سطح «گواهینامه» تقدیر شد





تعالى فردى و تعالى انسانى سنگ بناى تعالى خواهى سازمانى و 
اجتماعى است. تعالى سازمانى و تعالى اجتماعى براى دستیابى 
به تعالى و توسعه پایدار در گرو وجود افراد تعالى خواه و تعالى جو 
است. این افراد شالوده و سلول هاى یک سازمان و یا یک جامعه 
را تشکیل مى دهند. تصور کنید که در یک سازمان یا یک جامعه 
مدیران ارشد آن تعالى جو باشند و دیگران اینگونه فکر نکنند و 
یا بالعکس کارکنان تعالى خواه باشند و مدیران اینگونه نباشند. 
آیا مى توان انتظار تعالى از این سـازمان و یا جامعه را داشـت؟ 
واقعیت آن اسـت که براى دسـتیابى به تعالـى پایدار نیازمند 
تعالى خواهى و تعالى جویى هر دو گروه هستیم. اما چه باید کرد؟ 

چه کسى مسوول این کار است؟ 
پیرو توفیق سـازمان بنادر و دریانوردى در کسـب جایزه 
تعالى سـازمانى از محمدرضا امامى معـاون ادارى، مالى و 
برنامه ریزى سـازمان زمینه ها و دالیل نیل به این موفقیت 
را جویا شـدیم تـا جامعه ارزشـى و پرتـالش دریانوردى 
کشـور در جریان نقطه نظرات وى قرار گیرند. البته از آنجا 
که امامى با سـعه صدر پاسـخگوى پرسـش هاى تحریریه 
«بنـدر و دریا» بود، فرصت را مغتنم شـمردیم تا اطالعات 
تکمیلى بیشـترى را جویا شـویم. البته در ادامه مصاحبه، 
9 معیار مدل تعالى منابع انسانى را مالحظه خواهید کرد.

آقـاى امامـى، با توجه بـه اینکه قرن بیسـت و یکم را  
عصـر تغییر و تحوالت شـگرف در حوزه هـاى رقابت، کیفیت، 
کارآفرینى،تحـول و نـوآورى خوانده اند، جایگاه انسـان را در 
این قرن و پیشـبرد و تحقق توسـعه تعالى سـازمان ها چگونه 

مى بینید؟

آیا شـما به دیدگاه تغییـر نقش مدیـران و رهبران در  
حوزه منابع انسانى باور دارید؟ 

با توجه بـه جایگاه مدیران و تغییـر و تحوالت صورت  
گرفته، چـه عاملى را مى تـوان از دغدغه هـاى اصلى مدیران 

امروز عنوان کرد؟ 



پـس مى تـوان این گونـه نتیجـه گرفت کـه اهمیت و  
ضـرورت منابع انسـانى در موفقیـت و پیشـبرد اهداف یک 

سازمان ملموس است.

کمى در مورد مدل تعالى منابع انسانى توضیح مى دهید؟ 

رهبرى منابع انسـانى: رهبران منابع انسانى سازمان هاى متعالى چشم انداز، 
ارزش هاى محورى و اسـتراتژى منابع انسانى سازمان را تدوین مى کنند، در 
فرایند تدوین اسـتراتژى کسب و کار مشـارکت فعال دارند و نقش الگو را در 
توسـعه فرهنگ تعالى منابع انسانى ایفا مى کنند. اسـتراتژى منابع انسانى: 
سازمان هاى متعالى استراتژى منابع انسانى خود را متناسب با مقتضیات درونى 
و محیطى سازمان، به گونه اى طراحى و مستقر مى کنند تا سیاست ها، برنامه ها 
و فعالیت هاى حوزه مدیریت منابع انسانى در راستاى تحقق چشم انداز، اهداف 

و ارزش هاى محورى سازمان باشد.
برنامه ریزى و تامین منابع انسـانى: سازمان های متعالی به برنامه ریزی منابع 
انسـانى می پردازند. آنها تعیین می کنند که به چه تعداد منابع انسانی، با چه 
شایستگی هایی، برای چه مشـاغل و در چه زمانی نیاز دارند و با به کارگیری 
رویکردهـا و فنـون پیشـرفته جذب و اسـتخدام، افـرادی کـه از توانایی و 
شایسـتگى هاى الزم بـرای عضویت در سـازمان برخوردار باشـند را جذب 

می کنند و یا از درون سازمان پرورش مى دهند.
توسعه منابع انسانى: سازمان هاى متعالى با طراحى و اجراى برنامه هاى مدیریت 
دانش، آموزش و یادگیرى و مدیریت عملکرد زمینه توسـعه و بالندگى منابع 
انسـانى را فراهم مى آورند. جبران خدمت منابع انسانى: سازمان هاى متعالی 
نظام هـاى جبران خدمات  مانند حقوق و دسـتمزد، پـاداش، مزایاى رفاهى، 
سالمت و بهداشت را به گونه ای نظام مند و مؤثر متناسب با فرهنگ سازمانى 
و در جهت انگیزش، رضایت و نگهداشـت منابع انسانی، طرح ریزى و مستقر 

مى کنند.
روابط کار و کارکنان: سازمان هاى متعالی به منظور بهبود ارتباطات کارکنان، 
ایجـاد توافق هاى روانی مثبت، خلـق جو اعتماد و حداقل کـردن تعارضات 
مخرب فی مابین کارکنان و مدیریت و نیز آگاه کردن آنها از مسایل کاری براى 
مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ها، اقدام به طرح ریزى اهداف، سیاست ها و 

رویه هاى موثر و نوآورانه ارتباطات کارکنان خود می نمایند.
نتایـج ادراکـى منابع انسانى:سـازمان هاى متعالی به طور فراگیر و مسـتمر 
برداشت هاى منابع انسانى از فعالیت های حوزه منابع انسانی در حوزه رضایت 
و تعهد سـازمانى را به روش هاى مناسب نظیر نظرسـنجی، گروه های نمونه، 
مصاحبه ها و ... اندازه گیرى و تحلیل کرده و براى بهبود آن برنامه ریزى مى کنند.
نتایج عملکردى منابع انسـانى: سازمان هاى متعالی به طور فراگیر و مستمر 
میزان تحقق اهداف و برنامه هاى تحقق استراتژى منابع انسانى و نتایج کلیدى 
حاصل از اجراى فرآیندهاى منابع انسـانی را بر اسـاس ارزیابى مسـتندات، 
گزارش ها و بازخورهاى رسـمى اندازه گیرى و تحلیل کـرده و براى بهبود آن 

برنامه ریزى مى کنند.
نتایج سازمانى: سازمان هاى متعالی به طور فراگیر و مستمر نتایج سازمانى حاصل از 
اجراى استراتژى و فرآیندهاى عملیاتى خود را اندازه گیری وتجزیه و تحلیل کرده 

و بهبود می دهند.



بـا توجه بـه توصیفاتى که از مـدل تعالى ارایـه دادید، قطعا  
دسـتیابى به این مدل مزایایى دارد. مزایاى اصلى حرکت در راستاى 

مدل تعالى منابع انسانى براى سازمان از دیدگاه شما چیست؟

در مورد نقطه تمایز این مدل بفرمایید؟ 

به ارزش هاى محورى اشـاره کردید، به عنوان آخرین پرسش  
اگر ممکن است به مصادیقى از آن را نام ببرید؟

info@arabakhtar.com

TEL : (021) 88 480 530-7

کشتیرانى و نمایندگى خطوط دریایى
حمل و نقل بین المللى جاده ایى، 

ریلى و هوایى
تـرانزیت داخــلى و خارجــى

به تمام گمرکات
تخلیه ، بارگیرى ، بارشمارى 

انباردارى و بسته بندى
خدمات گمرکى و ترخیص کاال
خدمات بندرى و محوطه دارى

فورواردر و کریر
خدمات چارترینگ کشتى

خدمات امور بیمه اى
مشاوره و طراحى انواع حمل

A.B.C Group

Your Global Credit

www.abcgroup.ir
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