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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



  ادامه كمك هاي انكتاد به كشورهاي در حال توسعه جهت اجراي طرح هاي تسهيل تجارت با حمايت سوئد

 خبرنامه اداره كل مركز مطالعات و بررسي هاي راهبردي

انكتاد با برخورداري از حمايت مالي سوئد در نشست ويژه حمايت تكنيكي كه در آخرين جلسه گـروه مـذاكـره      

در زمينه تسهيل تجارت برگزار شد، اعالم نمود سه كشور ديگر بـه پـروژه       )  WTO( سازمان تجارت جهاني 

انكتاد در زمينه اجراي طرح هاي ملي تسهيل تجارت خواهند پيوست و تعداد كل كشورهاي شركت كننـده بـه     

 .سي كشور خواهد رسيد

با حمايت مالي اتحاديه اروپا، نروژ و حساب توسعه سازمـان   2013تا  2011اين پروژه، كه در خالل سال هاي 

ملل به اجرا درآمده است، به كشورهاي در حال توسعه به اجراي ملي طرح هاي تسهيل تجارت پيشنهاد شده در 

عليرغم اين كه طرح هاي مـلـي از     .  كمك مي نمايد)  WTO( مذاكرات تسهيل تجارت سازمان جهاني تجارت 

اموال دولت ها محسوب مي شوند، نتايج مثبت اين كار در يك گزارش تحليلي توسط انكتاد به انتشار خـواهـد     

در اين گزارش سطح اجراي طرح هاي تسهيل تجارت در كشورهاي در حال توسعه، اولويت هاي اجرايي .  رسيد

 .و شرايط زماني و مالي و هم چنين لزوم حمايت هاي خاص و متفاوت بيان خواهد شد

1392سال  5شماره   



 DP Worldاقيانوسيه و اروپا و خسارت ديدگي  –گاهش سرعت مبادالت تجاري در آسيا 

 .درصد سقوط نمود 6اقيانوسيه حدود  -در مناطق اروپا و آسيا 2013در نيمه اول سال  DP Worldظرفيت كانتينري      

در سراسر شبكه جهاني ترمينـال  )  ام ژوئن 30تا تاريخ ( را طي شش ماه  TEUميليون  6/26شعبه مستقر در دبي اين شركت 

 .درصد كاهش در مقايسه با دوره مشابه در سال  گذشته مي باشد 8/5هاي خود جا به جا نمود كه اين رقم مبين 

ايـن  .  درصد رسيـد  1/2با اين وجود، هنگامي كه هماهنگي الزم با تغييرات رخ داده در اين شبكه صورت گرفت، اين كاهش به 

 .صعود، در حين مثبت بودن موجب به چالش كشيده شدن شرايط بازار شد كه انتظار مي رود تا نيمه دوم سال ادامه پيدا كند

 DPاقيانوسيه و هم چنين شبه قاره هند، آفريقا و خاورميانه،     –عليرغم پايين بودن حجم در طول نيمه اول سال در اروپا و آسيا 

World      اظهار داشت كه اين نرخ نزولي با عملكرد قوي شركت هايي كه در آمريكا و استراليا واقع شده اند جبران شد و نـرخ

 .درصد افزايش يافت 7/2احجام باري ساالنه حدود 

 TEUمـيـلـيـون          8/12حـدود       2013در طول شش مـاه اول سـال            DP Worldشبكه جهاني ترمينال هاي ثابت  

است، اين در حالي است كه احجـام    2012درصد كاهش نسبت به دوره مشابه در سال  7/5را جا به جا نمود كه اين نرخ مبين 

 .درصد كاهش يافته بودند 9/3ثابت حدود 

 

 

 

 

 



 .مقامات بندر ويرجينيا تفاهم نامه اي را با بندر سالله امضا نمودند  

در اين تفـاهـم نـامـه       .  قرارداد با بندر سالله توسط مدير عامل آن و معاون مدير اجرايي برنامه توسعه ويرجينيا به امضا رسيد

 .مواردي چون همكاري نزديك اين دو بندر در امور توسعه تجاري و تسهيم دانش در نظر گرفته شده است

امضاي اين تفاهم نامه از طريق نشست مطبوعاتي اطالع رساني شد و  به دليل موقعيت استراتژيك سالله از آن به عنوان يـك    

 .رابطه مهم ياد شد

 . سال گذشته بيش از يك پنجم احجام باري جا به جا شده در بندر ويرجينيا از طريق كانال سوئز جا به جا شدند

خاورميانه و شبه قاره هند بازارهاي مهمي هستند و اهميت مسير تجاري سوئز به مناطق آسيايي براي بندر ويرجينيا رو به رشـد  

 . است

اهداف اين بندر عبارتند از به اشتراك گذاري بهترين اقدامات عملياتي، اتصال خدمات بازار مشترك، بهره برداري از مـزايـاي     

 .عمان و سرمايه گذاري و رشد تجاري در هر دو سر زنجيره تامين –قرارداد تجارت آزاد اياالت متحده 

اين بنادر هم در ترتيبات تجاري فعلي و هم موقعيت جغرافيايي از دارايي هاي مكمل برخوردارند و در جستجوي راه كـارهـايـي    

 .ابتكاري براي توسعه روابط و ارتباطات تجاري فعلي مي باشند

 

 

 

 

 

 

  امضاي تفاهم نامه با بندر سالله توسط مقامات بندر ويرجينيا



در اين نشسـت،  .  نشست ساالنه انجمن بين المللي حمل و نقل يك پلت فرم جهاني در زمينه توسعه سياست حمل و نقل است

وزيران، تاجران، محققان و گروه هاي جامعه مدني و كارشناساني از اقصي نقاط جهان گرد هم جمـع آمـده تـا درخصـوص           

 .سياست حمل و نقل و اثر آن روي رشد اقتصادي، محيط زيست و جامعه به بحث بنشينند

روي چالش هاي ناشي از نيازهاي فعلي و آتي حمل و نقل و بـهـتـريـن     »  تامين بودجه حمل و نقل« نشست امسال با محوريت 

 .روش هاي جمع آوري پول براي پروژه هاي زيرساختي حمل و نقل تمركز داشت

شركت كننده برگزار شد و جنبه هاي كليدي تامين بودجه حمل و نقل از قبيل رشد، سهام شركـاي   1000اين نشست با حضور 

بخش خصوصي و دولتي، تامين بودجه ابتكاري حمل و نقل، جذب سرمايه بخش خصوصي و تضمين بودجه قابل پيش بـيـنـي،    

تعريف اولويت هاي هزينه، تامين بودجه راه كارهاي موجود براي كاهش تغييرات جوي و تامين بودجه حمل و نقل را مورد بحث 

. هم چنين در اين نشست منابع عظيم مورد نياز براي تامين تقاضاي حمل و نقل در آينده نيز مورد توافق قرار گـرفـت  .  قرار داد

، انتظار مي رود تقاضاي حمل و نـقـل     )  OECD(براساس آمار و ارقام منتشر شده توسط سازمان همكاري و توسعه اقتصادي 

براساس آمار و ارقام منتشر .  ميليارد دالر به چهار برابر برسد 11هوايي، بنادر و خطوط راه آهن موجود با صرف هزينه اي حدود 

 .درصد افزايش تقاضا را پاسخگو خواهد بود 50، گيت وي ها و زيرساخت هاي حمل و نقل موجود فقط تا  OECDشده توسط 

به طور كلي، شركت كنندگان به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به محدوديت بودجه دولتي كه از بحران مالي و اقتصادي جهانـي  

ناشي مي شود، تامين بودجه زيرساخت هاي حمل و نقل به يكي از مسايل مهم پيش روي بسياري از كشورهاي جهان تبـديـل   

براي بحران جهاني موجب محدوديت بودجه هاي دولتي شده و بانك ها را ناچار ساخته كه در زمينه اعطاي وام و     .  شده است

. تسهيالت بيش تر سخت گيري نمايند و در نتيجه سرمايه گذاران بخش خصوصي بسيار محتاط تر و ريسك گريزتر شـونـد    

به عنوان راه حلي براي حـل  ( بحث هاي زيادي درخصوص سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشاركت بخش خصوصي و دولتي 

با اين حال، عدم وجود قوانين و مقررات و نهادهاي مناسب ممكن اسـت مـوجـب        .  صورت گرفته است)  مشكل تامين بودجه

از سـايـر     .  گردد)  به خصوص براي پروژه هاي مخاطره آميز( پيچيدگي مشاركت بخش خصوصي و دولتي در بعضي از كشورها 

 :نكات مهم اين بحث مي توان به موارد ذيل اشاره نمود 

 تالشي چالش برانگيز: تامين بودجه حمل و نقل 



 - 

در تامين بودجه حمل و نقل نه تنها بايد سرمايه گذاري ها و پروژه هاي جديد را مـدنـظـر       

 .قرارداد، بلكه بايد تعمير و نگهداري از موارد موجود را نيز مورد توجه قرار داد

ساختار سيستم هاي مالي بايد از كشوري تا كشور ديگر متفاوت باشد زيرا هر كدام مبين مكانيسم مالي است كـه بـراي         - 

 .نظام اقتصادي مربوطه به بهترين نحو عمل مي نمايد

 .چالش هاي جديد مانند حمل و نقل پاك و سبز نيز بايد عليرغم محدوديت هاي مالي مطرح گردند - 

يك سيستم « :  پيام كليدي اين بيانيه عبارت است از .  در پايان اين نشست وزراي حمل و نقل يك بيانيه مشترك منتشر نمودند

حمل و نقل چند وجهي يكپارچه قابل اعتماد الزمه رفاه اقتصادي و دسترسي عادالنه به كاالها و خدمات است؛ اين سيستم بايـد  

 .از پايداري، ايمني و امنيت مالي برخوردار باشد و با استانداردهاي عالي حفاظت از محيط زيست نيز مطابقت داشته باشد

سرمايه گذاري و تعمير و نگهداري زيرساختي كافي و مناسب شرط اساسي وجود يك سيسـتـم   «  در اين بيانيه تصريح گشت 

 :ساير مواردي كه در اين بيانيه مورد تصديق قرار گرفت، عبارتند از . حمل و نقل مترقي، با كيفيت و پايدار است؛؛

نه فقط از نقطه نظر كاهش هزيـنـه   ( رشد پايدار مستلزم سرمايه گذاري مولد و ارايه راه حل هاي بودجه اي نوآورانه است   - 

 ؛) هاي تجاري و صنعتي

از جمله در بخش نوسازي و نگهداري و تعمير، كه موجب افزايش بهره وري در ( لزوم سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل   - 

 بلندمدت و تحريك فعاليت هاي عمراني و اشتغال در كوتاه مدت خواهد شد ؛

محدوديت هاي بودجه و سخت گيري مالي كه موجب نوآوري در راه حل هاي مالي و ايجاد فرصت براي انجام اصـالحـات     - 

 .بودجه اي در زمينه حمل و نقل مي گردد

 



نوامبر با ميزباني دانشگاه دريانوردي داليان و گروه مشاورين تجارت دريايي در  28تا  27از تاريخ  2013نشست توسعه بندر 

 .برگزار خواهد شد) چين(شانگهاي 

. در اين نشست، بينش، ابزار و ارتباطات مورد نياز رهبران بنادر جهان و صنعت ترمينال در اختيار آن ها قرار خواهـد گـرفـت     

 .نشست توسعه بندر بهترين ابزار سال جهت مطالعه صنعت بندر در زمان حال و آينده خواهد بود

اين نشست كمك خواهد نمود كه صنعت بنـدري  .  نشست توسعه بندر توسط دانشگاه صنايع دريايي داليان برگزار خواهد شد

 نماينده از مقامات و متصديان بندر، خطوط كشتيراني مشهور، تامين كـنـنـدگـان       150در حال تغيير فعلي را از خالل بيش از 

فن آوري، طراحان و مهندسان بندر، موسسات مالي، فروشندگان تجهيزات، پيمانكاران ساخت و ساز و فروشندگان مربـوطـه   

 . كه به اين نشست خواهند پيوست، مورد مطالعه قرار دهيم

بحران مالي فراگير كه جهان، بنادر و ترمينال ها را تحت الشعاع قرار داده است، چالش هاي عظيمي هم چون منابع بار اندك، 

 بلوكه شدن بار در بنادر و لغو شدن خطوط كشتيرانـي را در پـي داشـت اسـت و بـه طـور هـمـزمـان، مسـالـه                                

سن سبز صنعت كشتيراني جهاني نيز مطرح شده است و بنادر بايد به نحوي با اين مسايل كنار آمده و خود را هـمـاهـنـگ       

در اين برهه زماني خاص، چگونگي درك روندهاي .  نقطه عطفي براي صنعت كشتيراني محسوب مي شود  2013سال .  سازند

 .آتي و چگونگي تامين نيازهاي بازار، موضوع داغ و اصلي صنعت بندري جهاني خواهد بود

 

 

 نشست توسعه بندر 



عليرغم اين كه تغييرات تكنولوژيكي در سازمان يك اصل بديهي به شمار مي رود، ولي در نظر داشتن عوامل گفته شده فـوق،  

تكنولوژي جديد به همراه خود، يك سري بايدها و ضرورت ها را الـزام آوري      .  در انتخاب تكنولوژي بسيار حايز اهميت است

 .مي نمايد

مديريت بايد برنامه هاي ديگري كه بتواند درجه انطباق و پذيرش سازمان را در مورد تكنولوژي جديد افزايش دهد، تهيـه و    

 .تدوين نمايد

مديريت بايد يك برنامه مشخص جهت جذب نوع خاصي از تكنولوژي را تهيه نمايد كه كم ترين از كارافتادگي و توقف خط را 

ايجاد نمايد، بايد تمهيداتي جهت نگهداري صحيح و مطمئن از تجهيزات و ابزار به كار گيرد و هم چنين نـيـروي انسـانـي         

مناسب، كارآموزده و ماهر جهت استفاده صحيح از تكنولوژي را يا جذب نمايد و يا با برنامه آموزشي مناسب و دقيق، آمـوزش  

 .هاي الزم را به آنان بياموزد

تغيير تكنولوژي در دهه هاي اخير، به قدري شگفت انگيز و سريع شده است كه بعضي از سازمان ها و حتي بعضي از جـوامـع   

از اين سرعت متحير شده اند تا جايي كه به واسطه اين تحير به يك ياس غيرمعقول و آشفتگي در برنامه هاي خـود دچـار       

 .شده اند و چه بسا آن ها در فرايند اين تغيير و تحول نتوانند در تحقق آمال و اهداف سازماني خود موفق شوند

تغييرات فرهنگي متناظر با تغييرات تكنولوژيكي از جمله بايدهايي است كه مديران را به اتخاذ يك تصميم علمي و منطقي در   

 .اين جهت سوق مي دهد، به طوري كه موفقيت در آن نيازمند تالش گسترده و همه جانبه اي است

 نيروي انساني   1-2

نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توليد، با اهميت ترين و با ارزش ترين عنصر يك جامعه و يك سازمان به شمار مـي      

به همين دليل در شكل گيري تغييـرات  .  نقش اساسي در فرايند انجام دادن عمليات سازمان ها بسيار كليدي و مهم است.  آيد

 .مختلف سازماني، نيروي انساني به شكل فزاينده اي ايفاي نقش مي كند

 

 

 ادامه مبحث تغيير



پا را فراتر گذاشته و نقش        –مانند ساير عوامل توليد       –كاركنان يك سازمان و شركت، در دهه هاي اخير از يك عامل توليد صرف                 

الوين تافلر كه وضعيت جديد را به موج سوم تشبيه كرده است، كارگر و عامل كار اين دوره را                      .  محوري مهمي به خود گرفته اند     

 :بدين شرح معرفي مي نمايد 

صاحب .  او وجه تمايزش در همين جاست      .  ديگر زائده اي در كنار ماشين نيست       .  كارگر موج سوم مستقل تر و مبتكرتر است        «

 .»صنعتگر پيش از انقالب صنعتي، جعبه ابزار خود را داشت. قريحه با شناخت هاي تخصصي است

آنان وسايل توليد را در اختيار دارند، چيزي        .  كارگران جديد صالحيت ها و دانشي دارند كه معادل يك صندوق ابزارهاي فكري است              

 .كه هرگز در مورد كارگران كارخانه هاي عاري از تخصص مصداق نداشت

آنان جوان تر و پرورش يافته      .  كارگران جديد بيش تر به صنعتگران مستقل شبيه هستند تا به كارگران قابل تعويض زنجيره توليد                

آنان به تغيير، به چند ارزشي، به انعطاف پذيري سازماني خو             .  آنان مي خواهند كه در تصميم گيري مشاركت داشته باشند           .  ترند

 ).58-59صص  1370تافلر . (آنان نماينده قدرت نويني هستند كه شمارشان پيوسته در حال افزايش است. گرفته اند

اين عامل داراي تمايالت ،      .  بنابر نقشي كه نيروي انساني به خود گرفته، كوچك ترين تغييرات بايد از او آغاز و به او ختم شود                       

 .خواسته ها و نيازهاي متفاوتي است كه بايد به هر يك از آن ها توجه كافي مبذول گردد

سازمان هايي كه در جهت تغييرات كوچك و        .  خواسته ها و نيازهايي كه مي تواند برنامه هاي مختلف تغيير را تحت الشعاع قرار دهند               

مديريت در  .  بزرگ هستند بايد بدانند كه مديريت نيروي انساني در زمان تحول و تغيير از جمله موضوعات مهم و قابل انكار است                      

به منظور اجراي صحيح وظايف مديريت در سازمان،         .  اين برهه نيازمند تدابير خاصي است كه حصول اهداف سازماني را مهيا كند              

 :به طور كلي سطوح تغيير در يك سازمان عبارتند از . مديران ابتدا بايد با سطوح تغيير و دگرگوني آشنا شوند

 .تغيير دانش افراد و ايجاد آگاهي) الف

 .تغيير طرز تلقي و نگرش افراد) ب 

 .تغيير رفتار فرد) ج 

 تغيير رفتار جمعي يا سازماني) د 

 )ادامه دارد(
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