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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



  DP Worldآغاز ساخت ترمينال تركيه اي  

و توسعه ترمينال جبل علي از ده پروژه بزرگ توسعه بندر هستند كه بايد توسط اين متصدي                       DP Worldترمينال يارميكاي   

 .ترمينال تا پايان اين دهه به پايان برسند

DP World         اين ترمينال جديد كه در بخش آسياي استانبول          .رميكا را آغاز خواهد نمود    يابه زودي ساخت ترمينال كانتينري جديد

 TEUميليون    1/3قرار خواهد داشت و ظرفيت اوليه آن هنگامي كه تكميل شود به                DP Worldواقع خواهد بود كامال در تملك       

 .افزايش خواهد يافت

توسط اين شركت در بازارهاي در حال رشد و توسعه            2020اين پروژه بخشي از ده پروژه مهم توسعه بندر است كه بايد تا سال                

 .يافته به سرانجام برسد

 .در جبل علي مي باشند 3/2اين ده پروژه شامل پروژه هايي چون لندن گيت وي، رتردام گيت وي و ترمينال هاي 

 .افزايش خواهد داد TEUميليون  19اين ساخت و سازها ظرفيت جا به جايي كانتينر داخلي اين متصدي ترمينال را به بيش از 

را تا    DP Worldبه طور كلي، اين ده پروژه ظرفيت جا به جايي كانتينر            

 .افزايش خواهد داد TEUميليون  102به  2020سال 

DP World         ميليون    27/5در نيمه اول امسال حدودTEU     جا به جا

 نمود 

 .درصد بود 76و نرخ رشد ساالنه آن 

 1391شماره هشتم سال 

خبرنامه  اداره كل مركز بررسي ها و 
 مطالعات راهبردي



 آغاز ساخت اولين ترمينال كامال اتوماتيك چين

Xiamen port     شركت كشتي راني ،(COSCO) China Ocean            و شركت  عمراني جوامع چيني)CCCC  (     به مناسبت آغاز مرحله اول

  Xiamenاين پروژه بخشي از تالش هاي       .  مراسم امضاي قراردادي را در پكن برگزار نمودند           Yuanhaiساخت ترمينال كانتينري اتوماتيك     

 .جهت تبديل كردن شهر بندري به هاب كانتينري برتر در جنوب شرقي چين مي باشد

  Xiamen Yuanhaiترمينال كانتينري   .  اين ترمينال  اولين ترمينال كامال تجاري، عاري از گازهاي گلخانه اي و كامال اتوماتيك چين خواهد بود                 

مي باشد در دسامبر سال گذشته به            Xiamen Haicangو گروه سرمايه گذاري       COSCO Pacificكه يك سرمايه گذاري مشترك ميان        

 .طور كامل مورد بهره برداري قرار گرفت

واقع شده است در حال       Xiamen    و Haicang   اين ترمينال كه در بندر         

كه (اين چهار اسكله    .  متر است   17حاضر شامل چهار اسكله عميق با عمق          

 TEUميليون    2/8داراي ظرفيت ساالنه    )  نام گذاري شده اند     17تا    14اسكله  

 .مي باشند

 را به شركتي محلي واگذار نمود  Alatوزارت حمل و نقل آذربايجان، امتياز مناقصه بندر 

 .را به يك شركت عمراني آذربايجان اعطا نمود  Ala tوزارت حمل و نقل آذربايجان قرارداد ساخت و تجهيز يك مجتمع بندري جديد در شهر 

كيلومتري باكو واقع شده طي سه مرحله         65ساخت اين بندر كه در فاصله       .  اكتبر قراردادي في مابين طرفين مسوول به امضا رسيد          19در تاريخ   

 . تكميل خواهد شد 2015و تا پايان سال 

. رو و بار خشك مي باشد       -مرحله اول اين پروژه شامل ساخت دو اسكله مسافربري و سه اسكله باربري ويژه شناورهاي كانتينربر، عمليات رو                   

مرحله دوم و سوم و مراحل نهايي شامل ساخت پنج اسكله ديگر            

خواهد بود كه اين بندر جديد را قادر خواهد ساخت ساالنه بيش             

 .ميليون تن كاال را پذيرش نمايد  11/6از 

 

 



 توسعه جبل علي به نيمه راه خود رسيده است

 .را نيز شامل مي شود  موجب رشد دبي و حتي خاورميانه، آفريقا و منطقه شبه قاره نيز خواهد شد 3توسعه بندر جبل علي كه توسعه ترمينال 

 .افزايش خواهد داد TEUميليون  19به  2014ظرفيت كلي اين بندر را تا پايان سال   DP Worldتوسعه تاسيسات درياداري 

درصد از كارهاي     60اين در حالي است كه      . (افتتاح خواهد شد    2013بر ظرفيت خواهد افزود در نيمه اول سال           TEUميليون    1كه    2ترمينال  

افتتاح خواهد    2014نيز آغاز شده و اين ترمينال در سال           TEUميليون    4با ظرفيت     3در همين حين، كار ترمينال      ).  عمراني آن انجام شده است    

 .براي دبي و امارات متحده عربي هستند  DP Worldاين پروژه هاي توسعه اي بخشي از چشم انداز . شد

 هدف از ساخت اين ترمينال ها اطمينان از افزايش بهره وري دبي و بندر جبل علي و پاسخگويي آن ها به نيازهاي خطوط كشتي راني و تاجراني                           

 .است كه در مناطقي با جمعيت بيش از دو ميليارد نفر به سرويس دهي مي پردازند

  TEU  15000متر افزايش خواهد يافت و جا به جايي همزمان بار شش كشتي مگاي                3000متر به     400، ديواره  اسكله از        2با توسعه ترمينال    

 .درصد از بلوك هاي ديوار در جاي خود قرار داده شده اند 99كار ديواره بارانداز تقريبا رو به اتمام است و . امكان پذير خواهد شد

 .متر خواهد بود 17هكتار و آبخور آن  70متر، محوطه آن  1860برابر با  3طول بارانداز ترمينال 

را به طور همزمان پذيرا       TEU18000اين توسعه ها به آن معنا خواهد بود كه بندر جبل علي مي تواند ده شناور مگاي نسل بعدي با ظرفيت                        

 1000به محض تكميل شدن اين پروژه ها بيش از           .  باشد و اين بندر تنها بندري در منطقه خواهد بود كه از اين توانايي برخوردار مي باشد                   

 .فرصت شغلي در منطقه ايجاد خواهد شد

درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه در          -7/3جا به جا نمود كه اين به معناي           TEUميليون    6/6، بندر جبل علي     2012در شش ماه اول سال      

 .سال گذشته مي باشد

 



 

 هاي شيلي  خطر نشت گسترده نفت در آب

 .كارشناسان محيط زيست درباره خطر نشت مواد سوختي از يك كشتي باري به گل نشسته در سواحل شيلي هشدار دادند

، به دنبال به گل نشستن كشتي باري اوشن بريز، متعلق به هنگ كنگ، با محموله سويا در سواحل سان آنتونيو، در                      BBCبه گزارش   

شيلي، كارشناسان محيط زيست هشدار دادند كه مخزن سوخت چهل تني اين كشتي آسيب ديده و خطر نشت سوخت و آلودگي                        

 .كند ناشي از آن مناطق اطراف را تهديد مي

 .اند خدمه اين كشتي با استفاده از سه فروند بالگرد نظامي تخليه شده 24تاكنون 

البته تمام  .  متر به درون دريا كشاند      300هاي عظيم باعث كنده شدن لنگر كشتي كه در كنار بندر پهلو گرفته بود، شد و آن را                      موج

 . خدمه اين كشتي به سالمت از عرشه آن نجات يافتند

 . ها و ايجاد هرج و مرج ترافيكي در اين منطقه ساحلي شد همين توفان باعث بسته شدن جاده

 

 

 

 



 

 

DP World  -        ميليون    14/2حدود    2012سوم    در فصل     -سومين ابر متصدي ترمينال جهانTEU          بار را در ترمينال هاي كانتينري خود جا

اين شركت مستقر در دبي طي بيانيه اي اظهار         .  به جا نمود كه اين مبين يك درصد كاهش نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته مي باشد                  

 .داشت كه مساله نتيجه كاهش سرمايه گذاري سه ترمينال مشترك المنافع و كاهش احجام در اروپا، خاورميانه و آفريقا مي باشد

سه ماهه سوم سال شاهد ركود در رشد احجام كانتينري بود و در بعضي از مناطق كاهش اندك در احجام باري خود را انعكاس محيط چالش                             

نسبت به مدت زمان مشابه در        2012در نه ماهه اول سال        DP Worldبا اين وجود، رشد احجام باري       .  برانگيز اقتصاد كالن قلمداد نموده اند     

درصد گزارش شده است، در حالي        0/5نشان به آن نشان كه رشد خالص احجام كانتينري در سه ماهه اول سال               .  سال گذشته خوب بوده است    

درصد بوده    4/5اقيانوس آرام، خاورميانه و امارات متحده عربي در نه ماهه اول امسال دركل                 –كه رشد خالص احجام كانتينري در آمريكا، آسيا         

رساند و موجب شد كه       TEUميليون    3/4تعداد كانتينرهاي جا به جا شده را          2012منطقه امارات متحده عربي در سه ماهه سوم سال           .  است

 . درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد داشته باشد             4/6در نه ماهه اول سال        DP Worldاحجام باري جا به جا شده توسط        

درصد كاهش داشته است زيرا آسيا        0/7حدود    2012در سه ماهه سوم       DP Worldبا اين وجود، احجام باري جا به جا شده در ترمينال هاي             

 30تا تاريخ   (در نه ماهه اول سال      .  اقيانوس آرام و شبه قاره هند و اروپا، خاورميانه و آفريقا اندكي كاهش در احجام باري را گزارش نموده اند                     –

درصد رشد داشته     3/4نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته           DP World، احجام كانتينري جا به جا شده توسط ترمينال هاي           )سپتامبر

روز گذشته با موافقت با قرارداد عمراني ساخت و طراحي زيرساخت هاي ترمينال، گامي بزرگ به سوي توسعه سومين ترمينال كانتينري                      .  است

از ژاپن، قرارداد ساخت و       TOAاز فرانسه و شركت       Soletanche Bachyطي يك سرمايه گذاري مشترك،       .  برداشت)  دبي(در جبل علي    

هكتاري است و     70متري و محوطه انبارش       17متري، آبخوري     1860اين ترمينال جديد داراي يك بارانداز       .  تجهيز اين ترمينال را برنده شدند     

پس از امضاي اين    .  خواهد رسيد   TEUميليون    19افزايش به بيش از       TEUميليون    4ظرفيت ساالنه آن با       2014پس از تكميل آن در سال       

كار طراحي، ساخت، كميسيون و تجهيز زيرساخت هاي مورد نياز ترمينال را انجام                 TOA-Soletanche Bachy JVقرارداد در روز گذشته     

 ). TEU 18000براي مثال افزايش عمق كانال جهت پذيرش نسل بعدي كشتي هاي كانتينربر پست پاناماكس ظرفيت (خواهد داد 

و )  STS(دستگاه جرثقيل بارانداز      19براي مثال تامين    (براي تامين تجهيزات جا به جايي كانتينر در اين ترمينال              DP Worldهفته گذشته،   

 .، با تعدادي شركت داخلي و بين المللي قراداد منعقد نمود))RMG(دستگاه جرثقيل ريلي  50

 
 
 

DP World  كاهش اندك در احجام فصلي را گزارش نمود  



 

 ساحل عاج هم به حوزه فعاليت دزدان دريايي افزوده شد 

المللي دريانوردي امروز اعالم كرد دزدان دريايي نفتكش يوناني ربوده شده در ساحل عاج را آزاد كردند؛ اما نگراني خود                      سازمان بين 

 .را از اينكه براي نخستين بار يك كشتي در سواحل اين كشور ربوده شده؛ اعالم داشت

مستقر در كواالالمپور   )  IMO(المللي دريانوردي     به گزارش خبرگزاري فرانسه، رئيس مركز گزارش راهزني دريايي سازمان بين            

 .خدمه داشت؛ روز شنبه ربوده شد 24كرد و  اعالم كرد اين نفتكش كه با پرچم كشور باهاما حركت مي

IMO شود اين براي نخستين بار است كه يك نفتكش در ساحل عاج، واقع در غرب خليج گينه، ربوده مي: اعالم كرد  . 

ها   المللي دريانوردي بارها به كشتي      مركز گزارش راهزني دريايي سازمان بين     

زني در    در خصوص عبور از خليج گينه هشدار داده و خواستار افزايش گشت            

هاي سوخت را هدف قرار       دزدان دريايي اغلب محموله   .  اين منطقه شده است   

 .رسانند دهند و آنها را در بازار سياه با قيمت گزاف به فروش مي مي

 

 

 مهاجران در اقيانوس هند   غرق شدن كشتي
تن ديگر  13الجزاير فرانسوي مايوت، در اقيانوس هند، سه تن كشته و             هاي مجمع   بر اثر غرق شدن قايق مهاجران غيرقانوني در آب        

 .ناپديد شدند
 24به گزارش خبرگزاري فرانسه، فرمانداري مايوت امروز اعالم كرد اين قايق با               

اين :  همين منبع افزود  .  اي در كومور، حركت كرده بود        سرنشين از آنجوان، جزيره   
متري سواحل داپاني، در      300قايق شامگاه يكشنبه حدود ساعت دو و سي دقيقه در         

، يكي از دو جزيره مايوت واژگون شد كه در اين حادثه              Petite-terreجنوب  
 .هشت تن نيز نجات يافتند. تن ناپديد شدند 13سه تن كشته و 

اين در حالي است كه حدود يك ماه پيش نيز در حادثه مشابهي در ارتباط با                      
 .تن ديگر ناپديد شدند 27مهاجرت غيرقانوني در اقيانوس هند، شش تن كشته و 

بيشتر افرادي كه وارد    .  شوند  اند، غرق مي    هاي مرجاني كه جزاير مايوت را احاطه كرده         هاي موتوري هنگام گذر از صخره       غالبا قايق 
 . آيند شوند، از جزيره آنجوان كومور مي جزاير مايوت مي

هزار ساكن مايوت، مهاجر      200درصد از     40.  كنند براي كار به مايوت بروند       هزاران كوموري هر ساله به طور غيرقانوني تالش مي        
 .غيرقانوني هستند



            ) Enablers Elements and attributes(عناصر و ويژگي هاي معيارهاي توانمندساز  

 :عنصر مي باشند  3معيارهاي توانمندساز داراي 

 ).Approach(     رويكرد  

 ).Deployment(     جاري سازي

 ).Assessment and Review(ارزيابي و بازنگري 

            ) Approach(رويكرد  

رويكرد به هدف ها و جهت گيري هاي مرتبط با هر جزء معيار اشاره دارد و در همين راستا به تعريف، ايجاد و توسعه موثرترين فرايندها                                   

كه به تعالي رويكرد ارايه شده اشاره       »  يكپارچگي«و  »  مناسب بودن «ويژگي هاي آن عبارت است از       .  براي دستيابي به اهداف مذكور مي پردازد      

 .مي نمايد

 )Sound Based(مناسب بودن  

به طور مثال با يكي از مفاد        .  رويكردها وجوه مرتبط معيار و جزء معيار مورد بررسي را در برگرفته و داراي منطق روشن و شفاف مي باشند                       

كاركنان، سهام داران،   (هم چنين بر پايه نيازهاي تمامي ذينفعان سازمان           .  استراتژيك و خط مشي سازمان و يا با اهداف مرتبط مي باشند              

مي باشد و متمركز بر نتايجي است كه سازمان در پي آن هاست و براي رسيدن به اين                  )  جامعه، تامين كنندگان، شركا، تجاري، مشتريان، دولت      

خالقانه بودن و استفاده از يادگيري هاي درون و بيرون سازمان در            .  نتايج فرايندهايي وجود دارد كه دقيقا تعريف و  ايجاد شده و توسعه يافته اند         

 . ايجاد و يا تغيير رويكردها از جمله مباني مناسب بودن قلمداد مي گردد

 )Integrated(يكپارچگي  

يكپارچگي به ميزان پشتيباني رويكرد توصيف شده از خط مشي و استراتژي و هم چنين ميزان همسويي اين رويكرد با ديگر رويكردها اشاره                          

 .هم افزايي رويكردهاي اتخاذ شده و نداشتن تضاد و يا تداخل رويكردها با يكديگر از مصاديق يكپارچگي محسوب مي شود. دارد

 ادامه مدل تعالي سازماني



 )Deployment(جاري سازي    

استقرار رويكردها به شيوه هاي منسجم و نظام مند، به طور مداوم و در تمامي سطوح                 .  جاري سازي، تسري و اجراي رويكرد را در بر مي گيرد          

 :ويژگي هاي آن عبارتند از . سازمان، خط مشي و استراتژي را محقق مي سازد

 »استقرار«و » نظام مندي«

 )Systematic(نظام مندي  

به عبارتي سيستماتيك بودن يعني چه كسي؟ چگونه؟ چرا ؟ با چه روشي ؟              .  نظام مندي به مديريت ساخت يافته جاري سازي رويكرد مي پردازد          

 .چه هدفي؟ چه موقع ؟ چه كاري را براي چه ذينفعاني ؟ انجام مي دهد

شاخص هاي سنجش موارد جاري شده       .  چه مراحل و گام هايي مي بايست برداشته شده و تقدم و تاخر انجام فعاليت ها چگونه بايد باشد                     

 چيست ؟ و هر يك چگونه جاري مي گردد ؟

 )Implemented(استقرار 

 .استقرار به ميزان استقرار رويكرد در سطح و بخش هاي مناسب سازمان و تمامي نواحي مرتبط اشاره مي كند

 

 

 



 )رييس غافل(   

ما در عصري زندگي مي كنيم كه علي رغم تسلط ماشـيـن و     

دستگاه هاي الكترونيك هنوز وقايع غير مترقبه و پيش بيـنـي   

هنوز مسير حوادث و تـحـوالت     .  نشده فراوان اتفاق مي افتد

 اجتماعي و اقتصادي و اداري تحت تاثير عواملـي تـعـيـيـن       

مديري كه از اين حقيقـت  .  مي شود كه جنبه غير منتظره دارد 

بي خبر باشد و خود را براي روبرو شدن با تـحـوالت غـيـر         

منتظره آماده نسازد، بي ترديد زخم عميقي بر تن دارد كه مانع 

اگر وقايع غير مـتـرقـبـه     .  از اعمال مديريت درست مي گردد

اتفاق نمي افتاد، زندگي يكنواخت و فاقد هيجان و لـذت مـي     

تـنـزل   “  باز كردن در قوطي كنسـرو ”  مديريت نيز به حد .  شد

پيدا مي كرد، زيرا هميشه آدم مي تواند قبل از باز كردن قوطي 

كنسرو، محتويات آن را پيش بيني كند، همچنان كه يـكـي از     

اگـر  ”  :  مديران صاحبنظر و با تجربه بخش خصوصي مي گويد

من در يك معامله بزرگ رقبا را شكست مي دهم و يا در يـك    

جلسه هيات مديره نظر خودم را بر كرسي مي نشانم، بيشـتـر   

براي آن است كه عوامل پيش بيني نشده و حوادث غير مترقبه 

را تا حد ممكن پيش بيني و بررسي مي كنم و غافلگير نـمـي     

 .“ شوم

 

 ادامه بيماري هاي مديريت

 )رييس جاهل(   

كمتر مديري هست كه بتواند به همه امور حوزه مديريت خود             

شخصاً و چنان كه بايد و شايد رسيدگي كند و با هيچ گونه                 

اين ناتواني يا نارسايي به خودي خود        .  مشكلي برخورد ننمايد  

عيب و نقص وقتي شروع مي شود كه مدير نداند           .  عيب نيست 

به .  كه چنين ناتوانايي ها و نارسايي هايي در كار او وجود دارد             

عبارت ديگر، مديري كه نداند كه چه چيز را نمي داند، جاهل               

مديران جاهل چه بسا كه فريب اين        .  است و مديريت او بيمار    

مدير كاردان نبايد هيچ گونه      ”  غلط مشهور را خورده اند كه         

حقيقت آن است كه مدير كاردان       .  “  نقطه ضعفي داشته باشد   

كسي است كه از نقاط ضعف خود با خبر است و مي كوشد آن                

.                                                                                       ا بر طرف كند ها ر

 

 

 

 

 

 

 )         بر گرفته ازكتاب بيماري هاي مديريت چارلز آستن(
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