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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



نمايد پس از يك انقالب سريع و غيرعادي در تجارت كانتينري، در نيمـه   شركت خدمات بندري سالله كه بندر سالله را اداره مي

 .درصدي بود 275شاهد رشد قابل توجه  2012اول سال 

 ).TEU 920000(سابقه بود  بي 2012جا شده توسط اين بندر در سه ماهه دوم سال  نرخ احجام كانتينري جابه

 .درصد رشد داشت 4درصد و ترافيك غيركانتينري  13، ترافيك كانتينري نسبت به سال گذشته 2012در نيمه اول سال 

هاي  گذاري اعالم نمود كه باتوجه به تعداد سرمايه)  MSM( اي به بازار اوراق بهادار مسقط  شركت خدمات بندري سالله طي بيانيه

 .زايي خواهيم بود  جديد در بندر سالله، شاهد رشد قابل توجه ترافيك و افزايش اشتغال

عنوان مركز توزيع بازارهاي در حال رشد آْفـريـقـاي     سازد كه روند استفاده از بندر سالله به همچنين، اين بيانيه خاطرنشان مي

شرقي، هند و خاورميانه با وجود قراردادهايي كه طي اين سال در بندر سالله و منطقه آزاد به امضا رسيده است، تسريع شـده    

 .راني نيز در اين بندر رشد نموده است است؛ اين در حالي است كه منافع خطوط كشتي

ارزش زيادي قائل هستند و به ترويـج  )  Hub( عنوان يك كانون  دهد كه مشتريان  براي بندر سالله به نتايج مثبت مالي نشان مي

اند كه بنـدر   آغاز نموده 2012تعداد معدودي خطوط فرعي فعاليت خود را در آوريل و ژوئيه .  هاي تجاري ادامه خواهند داد فعاليت

 .اند نمايند و مورد استقبال مشتريان قرار گرفته سالله را به جبل علي، مسقط و بمبئي وصل مي

رود كه بر تنوع مشترياني كه از بـنـدر      با توسعه ترمينال جديد كاالي عمومي و گسترش آن به ترمينال بار فله مايع، انتظار مي 

 .نمايند، افزوده شود سالله استفاده مي
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گيرند، هنوز هم به دليل مشكالت زيرساختي كه  پهلو مي)  بندر ناوا شيوا( شناورهايي كه در ترمينال كانتينري جواهر لعل نهرو 

 .شوند شوند، با تاخير روبرو مي مانع عمليات در بزرگترين تاسيسات كانتينري هند مي

بندي عقـب مـانـده       هند در يك بيانيه تجاري اظهار داشت كه اين ترمينال اخيرا هفت روز از برنامه زمان OOCLشركت 

ــوبــي روي                ــامــطــل ــرات ن  اســت و ايــن امــر اث

 Indianmax Service گذاشته است. 

Indianmax Service      يك قرارداد به اشتـراك گـذاري

شناور ميان پنج متصدي بزرگ حمل و نقـل اسـت؛ ايـن        

 CMA CGM   ،APLلويد، -متصديان عبارتند از، هاپاگ

 .NYKو 

APL اي به مشتريان خود اعالم نمود كه بـه   نيز طي بيانيه

دليل خرابي پي در پي تجهيزات و كمبود جـرثـقـيـل در         

 .ترمينال كانتينري، شناورها با تاخير طوالني در پهلوگيري مواجه هستند

 JOCبـه     Indianmaxكنسرسيومي از اعضاي .  متصديان شناورها سعي در حفظ برنامه زمان بندي پهلوگيري خود دارند

اعالم نمود كه برگزاري يك جلسه با مقامات رسمي اين بندر به منظور پيدا كردن راه حلي موقت براي ايـن مشـكـل، در        

 .دستور كار قرار گرفته است

بنابر اظهارات انجمن متصديان تريلرهاي كانتينربر ناوا شيوا كه نماينده جامعه كاميون داران محـلـي اسـت، اعـتـصـاب           

ها مبني بر گـوش سـپـردن بـه          ريزي شده رانندگان كاميون كه قرار بود انجام شود بنا به تصميم ذينفعان ترمينال برنامه

 .مشكالت رانندگان، لغو شد

درصـد   60جايي حدود  ترمينال كانتينري جواهر لعل نهرو يكي از سه ترمينال كانتينر در بندر ناوا شيوا است و مسئوليت جابه

 .از احجام كانتينري را برعهده دارد

درصد رشد نسبت به  1/5را ثبت نمود كه اين رقم مبين  TEUميليون  4/32جايي  ، ترمينال نهرو ركورد جابه2012در سال 

 . جا شد در اين بندر جابه TEUميليون  4/27در سال گذشته . سال قبل است

 مشكالت زيرساختي همچنان مانعي بزرگ براي بزرگترين ترمينال كانتينري هند هستند



هاي عمراني آتي ايـن     منظور افزايش سازگاري  با محيط زيست، در همه پروژه مقامات مسئول كانال پاناما اعالم نمودند كه به

با اتخاذ اين پارامترها در هنگام ساخت كانال پاناما، گامي ديگـر بـه     .  كارهاي ساختمان پايدار استفاده خواهد شد كانال، از راه

كه ( كارهاي بازيافت و استفاده از منابع سوخت تجديدپذير  جويي در مصرف سوخت، كاهش مصرف آب، ارتقاي راه سوي صرفه

 .برداشته شد) پايه و اساس روش ساختمان سبز هستند

 

 

 

 

 

هاي ساختماني با اسـتـفـاده از       شود، طراحي سازه منظور از ساخت و ساز سبز كه تحت عنوان ساختمان پايدار نيز شناخته مي

 .باشند و در طول چرخه حيات ساختمان كارآمد هستند فرآيندها و موادي است كه از لحاظ زيست محيطي معتبر و قابل قبول مي

بـه اجـرا در          ACPهاي عمراني در آگوست آغاز شده و توسط  مقامات مسئول كانال پاناما اظهار داشتند همه كارها يا پروژه

ها  در اين طراحي.  شوند ها توسط بخش مهندسي و توسط نيروي قراردادي يا كاركنان داخلي طراحي مي اين پروژه.  خواهند آمد

هـا و سـاخـت و           هاي عمراني ساختمان سبز وجود دارد و در بازسازي هاي طراحي پايدار كه در فهرست ويژگي بايد از روش

 .باشد، پيروي شود قابل اجرا مي ACPسازهاي جديد كوتاه مدت 

 

 

 

 پردازند هاي سبز مي  مقامات مسئول كانال پاناما به اتخاذ سيا ست

 ساله در سواحل روسيه كشف شد 1000بقاياي يك كشتي تاريخي با قدمتي 

روسيه، بقاياي يـك     فاناگورياشناسي در سواحل شهر تاريخي  به گزارش راشا اينفو سنتر، در جريان يك پروژه كاوش باستان

متر طـول دارد و در         15اين كشتي حدود .  ساله كشف شد 1000كشتي تاريخي با قدمتي 

اين در حالي است كه در حال حاضر به .  شده است سال قبل براي حمل بار استفاده مي 1000

 .كردن آن از آب وجود ندارد  ديدن كشتي امكان خارج  دليل احتمال صدمه



هاي زيست ترميمي، سوزاندن  ها شامل استفاده از روش هاي نفتي در درياها و اقيانوس هاي پاكسازي آلودگي ترين روش معمول

كشد و در  هاي شيميايي هستند كه با وجود موثر بودن، كاربرد آنها چندين هفته طول مي كننده كنترل شده و يا استفاده از تجزيه

 .عين حال بسيار پرهزينه است

به منظور جبران نقاط ضعـف   MITدانشگاه كارشناسان زيست محيطي در 

هاي نفتي، روش جديدي را بـراي     هاي كنوني براي پاكسازي آلودگي روش

 .گيرد اند كه با استفاده از آهن رباها صورت مي اين منظور معرفي كرده

هـاي     توان با استفاده از سـيـسـتـم       به گفته كارشناسان در اين شيوه مي

 شيوه جديد نه تنها كارآيي بيشتري نسبت به روشهاي قبلي دارد بلكه به كـمـك آن       .  مغناطيسي، نفت و آب را از هم جدا كرد

 .آوري كرده و به يك پااليشگاه نفتي براي پااليش مجدد انتقال داد مي توان نفت را از سطح آب جمع

، كارشناسان زيست محيطي به فكر راه كـاري    خليج مكزيكدر  BPشركت پس از وقوع فاجعه عظيم نشتي نفت از تجهيزات 

 .هاي نفت افتادند مناسب و مقرون به صرفه براي پاكسازي دريا از آلودگي

هاي نفتي در دريا، هم سريعتر انجام  تأكيد كردند كه روش جديد مغناطيسي براي پاكسازي آلودگي MITكارشناسان دانشگاه 

 .هاي پرهزينه، قابل اجرا است شود و هم بدون استفاده از انرژي مي

 

 روش بهينه براي پاكسازي آلودگي نفتي



نتوانست پيش از آغاز يخبندان در قطب شمال حفاري اكتشافي خود را در                شركت شل به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن،       

 .اين منطقه آغاز كند

 

 

 

 

 

اكنون حفـر چـنـد چـاه           سازي براي اكتشاف نفت در سال آينده ميالدي، از هم  با اين همه، اين شركت اعالم كرد جهت زمينه

 .كند مقدماتي را آغاز مي

 .سپتامبر سال جاري ميالدي فرصت دارد حفاري مخازن نفت قطب شمال را آغاز كند 24طبق قوانين داخلي آمريكا، شل تا 

گـذاري    ميليون دالر براي اكتشاف نفت در قطب شمال سرمـايـه   500ميالدي تا كنون، شل حدود چهار ميليارد و  2005از سال 

 .رو شده است كرده اما در اين تالش، با موانع بسياري روبه

هـاي انـجـام شـده در             روي شل، آسيب ديدن يكي از تجهيزات ايمني اين شركت در جريان آزمايش   ترين مانع پيش  تازه

 .هاي نفتي اين شركت در قطب شمال بوده است ميدان

 

 

 

 

 

 

 

 رو شده است پروژه اكتشاف نفت در قطب شمال، با شكست روبه



 )R.A.D.A.R(منطق رادار 
معيار فرعي و تعيين امتياز كسب شده، از          32معيار اصلي و      9براي ارزيابي وضعيت سازمان در ارتباط با          EFQMدر مدل       

 .منطق رادار استفاده مي شود

 :بوده و عبارتند از    R.A.D.A.Rرادار برگرفته از حروف 

R: Results                   نتايج 

A: Approach               رويكرد 

D: Deployment         به كارگيري، جاري سازي و استقرار 

A: Assessment           ارزيابي 

R: Review                بازنگري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر يك از عوامل فوق داراي مشخصه  هايي هستند كه در تمامي زير                 .  جاي دارد   EFQMدر قلب مدل        RADARمنطق  

 .معيارها مي بايست مورد بررسي قرار گيرند

 :سازمان نياز دارد   RADARبراساس معيار 

 .نتايجي را كه به عنوان بخشي از فرايند دستيابي به خط مشي و راهبردهاي خود هدف گذاري نموده است تعيين كند 

 .مجموعه از رويكردهاي با ثبات و يكپارچه را كه منجر به نتايج گردد، طرح ريزي و تدوين نمايد 

 .به گونه اي كه از استقرار كامل اطمينان حاصل شود جاري نمايد) سيستماتيك(رويكردها را به طريق نظام مند  

 

 ادامه مدل تعالي سازماني



     

 در تمام بنگاه هاي اقتصادي، آن چه در نظراست نتايج حاصل از خدمات ارايه شده و يا محصوالت توليد شده                                   

كاركنان، سهامداران، جامعه،   (ميزان تعالي ارزش ايجاد شده در برگيرنده تمامي ذينفعان سازمان            )  نتايج(در عنصر   .  مي باشد 

،  محدوده آن و كارايي و اثربخشي سازمان مورد بررسي و اندازه گيري قرار               )  تامين كنندگان، شركاي تجاري، مشتريان، دولت     

نتايج .  عملكرد سازمان، شاخص هاي برداشتي و عملكردي اندازه گيري شده و با ساير ساز مان ها مقايسه مي گردد                   .  مي گيرد 

 :ويژگي مي باشد  5شامل   EFQMدر مدل تعالي سازماني 

 

   Targets                  اهداف 

Trends                    روندها 

Comparisons                       مقايسه ها 

Causes                   علت ها 

  Scope                 محدوده 

 

Targets  )اهداف( 

براي هر روند ارايه شده در نتايج، بايستي اهداف داخلي مشخص شده و روند اين                  .  به اهداف داخلي سازمان اشاره دارد          

اطالعات ارايه شده در معيارهاي نتايج بايستي منطق و دليل  اهداف تعيين شده براي               .  اهداف در طول زمان نيز معين شده باشد       

در اين صورت مي توان قضاوت كرد كه آيا اهداف چالش برانگيز بوده و موجب حركت جهشي سازمان                   .  سازمان را نشان دهد   

به عنوان  .  هم چنين اين امكان بايد وجود داشته باشد تا اهداف را به معيارهاي توانمندساز مرتبط ساخت                   –مي شود يا خير     

در قسمت نتايج، تحقق اهداف به معني دستيابي يا فراتر رفتن از روند ارايه               .  مثال اهداف از خط مشي و استراتژي ناشي شود        

 .شده براي اهداف است

ابتدا منطق هدف گذاري كه مي تواند براساس آمارها و          .  به بياني ديگر در مبحث هدف دو ويژگي اصلي مورد نظر مدل مي باشد             

انجام گردد و سپس نيل به اهداف       ...  روند گذشته، يادگيريهاي درون و بيرون سازماني و يا نتايج بهينه كاري ها، استراتژي ها و     

 . وضع شده كه ميزان موقعيت سازمان را در رسيدن به نتايج مورد انتظار نشان مي دهد

 

 

Results Elements and Attributes   »عناصر و ويژگي هاي معيارهاي نتايج«  



اين مديران به جاي ايـن    .  روساي تكنواز مديراني هستند كه در يك رشته خاص تخصص دارند و جز آن از همه چيز بي خبرند

كه مجموعه اي متناسب و هماهنگ از واحد هاي اداري را رهبري مي كنند، چند واحد پراكنده و چند نوازنده جدا از هم را هدايت  

مسلماً يكي از علل عمده اين نوع مديريت رواج سيستم سلسه مراتب و رابطه عمودي واحد ها و مقامات اداري اسـت  .  مي كنند

با اين همه، بار مسووليت بر دوش مديراني سنگيني مي كند كه خود را از نعمات كار دسـتـه   .  كه ارتباط افقي را دشوار مي سازد

 .جمعي محروم مي دارند و گمان مي كنند كه هنر و فن اداره در تكنوازي به كمال مي رسد

به اين مديران، كه تخصص محدود خود را بزرگ ترين و بارورترين سرمايه مي دانند بايد گفت كه رعايت اصل تقسيم كار در   

بـه  .  سازمان هاي اداري، علي رغم حرمت اين اصل، به كلي با نحوه اجراي آن در كارخانه ها و واحد هاي توليدي متفاوت اسـت 

عبارت ديگر تقسيم كار بر اساس تخصص موجب گرديده است كه اين حقيقت را كه انجام دادن يك كار خاص به نحو درست 

مسووليت ما در انجام دادن يك مرحله از كار نمي تواند از مسووليت ديگران در انـجـام   .  و كامل كافي نيست، را فراموش كنيم

 .هر كار بايد چنان ترتيب داده شود كه مسووليت اجراي آن را همگي افراد احساس كنند. دادن ساير مراحل آن جدا باشد

 .خالصه اين كه، رييس تكنواز همان قدر نامطلوب و براي يك سازمان زيان آور است كه رييس همه كاره

سازمان آزمايشگاه نيست كه در آن جا صاحبان تخصص را مانند مواد شيميايـي  .  يك سازمان احتياج به تحرك همه جانبه دارد

گوناگون در لوله هاي در بسته جدا از هم نگهدارند و هر وقت به يكي از آن ها احتياج پيدا كردند، به سراغ آن ماده مخـصـوص   

 .بروند و آن را به كار گيرند
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