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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



انگيزه براي دانستن 

صـنـايـع نـويـن        « ، دريايي و هوايي، هدفي جداي از دامنه رصد ) جاده اي  –ريلي ( صنعت حمل و نقل، در سه زيربخش زميني      

نوآوري هـا در      «و » نوزايي هاي دنياي پرشتاب در صنايع ارتباطي«اين نيز در تيررس نگاه . نيست» مديريت دانش«و » ارتباطي

را، سامانه اصـلـي     »  دانش نظري« و »  فن آوري« به عبارتي، چنانچه دو حوزه .  است»  نظريه هاي علمي و پژوهشي و علوم بنيادي

.ها بدانيم، صنعت حمل و نقل نيز خواه ، ناخواه، در مسير پرتوهاي اين سامانه قرار دارد» نوآوري«ها و »نوزايي«براي 

، انگيزه اي براي اشراف بر چنين نوزايي ها و نوآوري هاست تا كه با اطالع از رهيافت هاي نـويـن،     » جهان خبر« در چنين فضايي، 

 .بتوان به تقويت زيرساخت ها، نرم افزارها و سخت افزارهاي سيستم هاي حمل و نقلي همت گمارد

اشراف بر اين اخبار، بهترين هدايت كننده به منظور انجام سرمايه گذاري هاي صنعتي براي استقرار روزآمدترين سيـسـتـم هـا،       

 .تجهيزات، ابزارها و سرمايه هاي انساني در حوزه حمل و نقل و صنايع وابسته به آن است

!معنايي فراتر از خبر مي يابد ... اين جاست كه پرسش چه خبر ؟ 

فراخوان  دريافت  خبر

خبرهاي دريايي را دريابيم و از وراي  آن ها، با طيف وسيعي از شهرها، بازارهـا،  

حـوزه هـاي     .  فن آوري ها، مشتريان، دستاوردها، و رهيافت ها آشنـا شـويـم     

در ايـن    .  يادگيري، مانيتورها و دموهاي متنوعي دارند، خبراز جمله ي آن هاست

دعوت مي كنيم و از حضور شمـا  .  دمو و بر اين مانيتورها، خود را مشاركت دهيم

استقبال مي كنيم تا با خبرهاي ناب و روزآمد خود، اين حوزه اطالع رسانـي را،    

.تقويت و پربار سازيد

لطفاً در صورت تمايل اخبار خود را در حوزه هاي مرتبط با فعاليت هاي دريايي و 

بندري، صنعت حمل و نقل دريايي، پيشرفت هاي فـن آوري و حـرفـه اي،            

به اين ...  تحقيقات و مطالعات و ره يافت هاي علمي، اخبار اقتصادي و تجاري و 

.ارسال فرماييد ir.pmo@mvahedi: آدرس 

مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي
 خبرنامه

سال هفتم
 شماره يازدهم

 1392بهمن 

سرمقاله

...در اين شماره مي خوانيد

1سرمقاله

2-6اخبار داخلي

7-12اخبار خارجي

13-14مديريت نوين



 افتتاح پايانه ريلي تايدواتر در بندر شهيد رجايي

 

به گزارش مانا  .پايانه ريلي شركت تايدواتر خاورميانه و همزمان با آغازين روزهاي دهه مبارك فجر در بندر شهيد رجايي افتتاح شد

درصد از عملـيـات ريـلـي        50الملل شركت تايدواتر خاورميانه، اين پايانه ريلي ظرفيت بيش از   به نقل از روابط عمومي و امور بين

 المللي و احتمال حضور كشتيهاي خارجي در بـنـدر       هاي بين  با كم اثر شدن تحريم .كانتينري در بندر شهيد رجايي را بر عهده دارد

شهيد رجايي و افزايش عمليات اين بندر، توجه به حمل و نقل ريلي كانتينر در بنادر ايران ضروري است در اين راسـتـا شـركـت         

اين پايانـه بـا     .  تايدواتر نيز از دو سال پيش فعال سازي اولين پايانه ريلي كانتينري در بندر شهيد رجايي را در دستور كار قرار داد

گذاري توسط شركت تايدواتر خاورميانه به بهره برداري رسيده و آماده خدمات رسانـي بـويـژه در          ميليارد ها ريال سرمايه صرف 

 .روزهاي پاياني سال جاري است

 

 اخبار داخلي



مسئول ميز ايران در دفتر مركزي جايكا در توكيو از حضور هيئت كارشناسي ژاپني براي بررسي وضعيت درياچه اروميه و تاالبـهـاي   

به گزارش مانا، خانم ناكامورا عصر يكشنبه در جريان بازديد تيم جايـكـا و     .   در منطقه خبر داد  93اقماري طي فروردين ماه سال 

اطالعات كافي از وضعيت درياچه اروميـه   :كارشناسان وزارتخانه هاي جهاد و كشاورزي و نيرو از تاالب هاي آذربايجان غربي، افزود

و تاالبهاي اقماري نداريم كه در اين راستا براي ادامه مطالعات يك هيئت كارشناسي نيز فروردين ماه سال آينده به منطقه اعـزام    

وي با بيان اينكه تيم جايكا در اين ديدار در پي كسب اطالعات و داده هاي بيشتري از شرايط حاكم بر حـوضـه آبـريـز        .مي شوند

تيم ما اكنون در صدد جمع آوري اطالعات پايه اي از وضعيت درياچه اروميه و اقدامات انـجـام      :درياچه اروميه است، اظهار داشت

  .شده بوده و در فروردين ماه نيز تـيـم ديـگـري بـراي ادامـه مـطـالـعـات فـعـلـي بـه ايـران سـفـر مـي كـنـد                                          

 

داشتن تعامل و نيز برنامه هايي با نگاه به آينده و كمكهاي  :كازوا ناكاباياشي يكي از كارشناسان اين موسسه در جريان بازديد گفت

كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي حل مشكل درياچه اروميه ضروري بوده و مي تواند محور فعاليت هاي جايكا در اين زميـنـه   

نيازمند اطالعات بيشتر در زمينه مشكالت و بحران درياچه اروميه و  مسايل اقتصادي و اجتماعي در ايـن       :وي اظهار داشت .باشد

تاكنون رقوم ارتفاعي سطح تراز آب درياچه اروميه سير نزولي  74 – 75از سال آبي  .حوزه هستيم تا برنامه هاي بهتري تدوين كنيم

پيدا كرده و در طول سالهاي اخير آب به بحراني ترين وضعيت خود رسيده كه اين امر حيات تنها موجود آن را نيز با خـطـر جـدي      

  .اي براي نجات اين اكوسيـسـتـم بـا ارزش و بـحـران زده اسـت                    مواجه كرده، به همين دليل نياز به يك عزم ملي و منطقه

 

درصد مساحت درياچه اروميه تبديل به شوره زار شده و خطر بروز بادهاي نمكي و پيامدهاي منفي آن كشاورزي و صنعت  85حدود 

 .و شهرنشيني منطقه را تهديد مي كند

 

 ژاپني ها از درياچه اروميه بازديد مي كنند



هاي فعاالن دريايي كشور و انتقال آن   سامانه پيامكي فراكسيون دريايي مجلس جهت دريافت مستقيم مشكالت، انتقادها و خواست

هـاي خـود را         توانند مسايل، مشكالت و خواست  به گزارش مانا، فعاالن دريايي كشور از اين پس مي.  اندازي شد  به نمايندگان راه

. بويژه در بعد قانونگذاري و نظارتي به سامانه پيامكي اين فراكسيون ارسال كنند تا توسط نمايندگان عضو فراكسيون پيگيري شود

هاي قانوني و مواردي   كنند در آن خالء قانوني وجود دارد، براي تدوين طرح  توانند مواردي را كه احساس مي  فعاالن دريايي بويژه مي

شماره سامانه پيامي فراكسـيـون دريـايـي مـجـلـس            .  شود، براي نظارت به فراكسيون اعالم كنند  را كه ضعف در اجرا ديده مي

 .اعالم شده است 50002010980

 پيامك فراكسيون دريايي فعال شد

 تاكيد جهانگيري بر اهميت بندر چابهار

بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران از موقعيت راهبردي و ترانزيتي برخوردار است و دسترسي اين بندر به كشـورهـاي   

: به گزارش مانا، معاون اول رئيس جمهور در بدو ورود به فرودگاه چابهار افزود . آسياي ميانه و آبهاي آزاد بر اهميت آن افزوده است 

كيلومتـر مـرز      300كيلومتر مرز مشترك با كشورهاي افغانستان و پاكستان و همچنين  100سيستان و بلوچستان با داشتن هزار و 

جهانگيري ازاين استان به عنوان كانون توسعه كشور ياد كـرد و      .  مشترك با درياي عمان از موقعيت استراتژيكي برخوردار است 

 . بايد از قابليت ها و ظرفيت هاي اين استان به بهترين نحو در مسير رشد و تعالي كشور استفاده شود: گفت 

 



معاون دريايي و بندري اداره كل بنادر و دريانوردي استان خوزستان از برگزاري مانور امداد و نجات و اطفاء حريق بـا مشـاركـت        

به گزارش مانا ، عليرضا خجسته با اشاره به لزوم مشـاركـت     .  خبرداد) ره( نيروهاي بخش خصوصي در مجتمع بندري امام خميني   

طي اين مانور طبق سناريو از پيش تعيـيـن   :  تمامي نيروهاي بخش خصوصي در ارتقاء سطح ايمني اين مجتمع بندري اظهارداشت 

شده، شركت هاي بخش خصوصي كارگزار خدمات بندري و دريايي به ايفاي نقش پرداخته و توان و آمادگي خود را در مواجهه بـا    

طـي  :  معاون دريايي و بندري اداره كل  بنادر و دريانوردي استان خوزستان تصريح كرد .  حوادث ناشي از حريق به نمايش گذاشتند

اين عمليات به محض اطالع فرمانده عمليات از وقوع حادثه ، تيم عملياتي اطفاء حريق و امداد و نجات در مدت زمان كمتر از سـه    

دقيقه به محل حادثه اعزام ، و اقدام به عمليات اطفاء حريق با استفاده از خاموش كننده هاي دستي و نجات جان افـراد مصـدوم       

 . نمودند

دراين مانور با وقوع حادثه انفجار و آتش سوزي و سرايت آتش به يك دستگاه كشنده تريلر و مصدوم شدن دو نفر :  خجسته افزود 

 . از پـرسـنـل تـعـمـيـرگـاه بـالفـاصـلـه حـادثـه بـه مـركـز پـيـام ايـمـنـي و آتـش نشـانـي اعـالم گـرديـد                                                    

 

معاون دريايي و بندري اداره كل  بنادر و دريانوردي استان خوزستان اذعان كرد ؛ در ادامه عمليات اطفاء حريق با رسـيـدن تـيـم         

آتش نشاني ، به طور همزمان عمليات اطفاء كارگاه و تريلر با استفاده از فوم و اسپري آب انجام و سـپـس    26پشتيبان از ايستگاه 

اقدام به فرود فرد حادثه ديده از سقف سوله نموده و در ادامه مصدومين حادثه جهت انجام اقدامات پزشكي الزم بـه نـيـروهـاي       

اطفاء كامل حريق ، خارج نمودن ساير مصدومين از محل وقوع حادثه ، و سرشماري نيروهـا و اعـالم       .  بهداري تحويل داده شدند 

  .پايان عمليات امداد و نجات ، بخشهاي پاياني طي برگزاري اين مانور بود

 

  برگزاري مانوراطفاء حريق و امداد و نجات در بندر امام



بهره برداري از دو پروژه عمراني به منظور افزايش ايمني و روشنايي بخش هاي حمل و نقل دريايي استان هرمزگان همزمان با دهه 

به گزارش مانا از واحد اطالعات و اخبار روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي .  فجر سي و پنجمين بهار انقالب اسالمي آغاز شد

طرح تعميرات اساسي فانوس هاي چراغ دريايي و احداث فونداسيون بيكن با اعـتـبـار    :  هرمزگان، عباس كمالي در اين رابطه گفت

معاون امـور    .  ميليون ريال هم اكنون به اتمام رسيده و بهره برداري آن همزمان با دهه مبارك فجر آغاز شده است 42ميليارد و 22

دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان نيز با اشاره به اينكه عالئم كمك ناوبري براي تامين ايمني آبراه هـاي تـحـت      

بويه دريايي از راس   48فانوس و  45در آب هاي استان هرمزگان :  حاكميت سازمان بنادر و دريانوردي كشور نصب مي شود، گفت

 2و  1، مولتي كت مراد 66وي از بكارگيري شناور بويه گذار حجاز .  ميداني منطقه جاسك تا غرب جزيره الوان قرار داده شده است

بويه ها نقاط كم عمق و صخره ، شناورهاي غـرق شـده،     :  نيروي شاغل در بخش عالئم كمك ناوبري خبر داد و گفت 70و بيش از 

مهدي نوفرستي با اشاره به اينكه تعميرات اساسي فانوس .  كانال هاي دسترسي به اسكله ها و يا چهار جهت اصلي را نشان ميدهد

چهار مناره بـه  :  هاي دريايي از نظر رنگ آميزي و پي ريزي هاي دكل از سال گذشته آغاز شده و امسال به پايان رسيده است، افزود

وي از برنامه ريـزي  .  متر قرار دارد 12و هنگام و فارور با  35متر، الرك با  45عنوان بزرگترين مناره ايران نيز بر فراز كوه مبارك با 

مناره دريايي در نوار ساحلي هرمزگان خبر داد و با بيان اينكـه مـنـاره       9اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان براي ساخت 

امسال براي ابوموسي، تنب كوچك و سيري نيز توافقـات الزم    :  حاكميت ايران و ايمني مسير دريايي را تضمين مي كند، اضافه كرد

هردوونيم سال تمـامـي   :  معاون امور دريايي اداره كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان گفت.  براي ساخت مناره انجام شده است

عالئم كمك ناوبري به صورت اساسي تعمير، سرويس و نگهداري مي شود و اين كار هر دو ماه يكبار نيز به صورت ادواري انـجـام   

جزيره واقع در آب      14ساعت در هر  24با اين اقدام، بروز خاموشي تمامي عاليم كمك ناوبري در كمتر : وي تاكيد كرد. مي پذيرد

به منظور افزايش ايمني مسافرت هاي دريايي تعطيالت نوروزي سـال    :  وي خاطرنشان كرد.  هاي استان هرمزگان برطرف مي شود

نيز در مسير بندر شهيد حقاني به بندر شهيد ذاكري سه دستگاه بويه مخصوص نصب شده كه براي معرفي و تعيين مسـيـر از      93

 . يك سمت به سمت ديگر، همچنين شرايط ترافيك و موقعيت هنگام سانحه كاربرد دارد

 

 

 

 

 

 

  آغاز بهره برداري از فانوس هاي دريايي جديد در خليج فارس



 خسارت شديد در صنعت حمل و نقل به دليل بسته بندي ضعيف كانتينرها 

نشان داد كه حدود دو سوم حوادثي كـه  )  TT( تجزيه و تحليل هاي انجام شده توسط كلوپ تخصصي بيمه حمل و نقل و لجستيك 

موجب از بين رفتن يا خسارت ديدن بارهاي كانتينري مي شوند به دليل بسته بندي و تامين امنيت نامناسب و نـابسـنـده وارده          

 .كنندگان يا صادركنندگان اتفاق مي افتد

متصديان حمل و نقل اقيانوسي نيز به نتايج مشابهي در اين زمينه دست يافتـه اسـت     )  CINS(سيستم هشدار حوادث حمل و نقل 

مبني بر اينكه خسارت وارده بر صنعت مربوطه قابل توجه است و موجب هزينه هاي مستقيم، اختالل عملياتي و ضعف و حواس پرتي 

 .مديريتي مي شود ؛ هزينه شكايت هاي قانوني يا بيمه نيز كه ديگر نياز به گفتن ندارد

تاريخ پر از حوادثي است كه به دليل عدم آگاهي از نيروهاي ديناميك وارده طي حمل و نقل چندوجهي و نيز عدم توجه به پيامدهاي 

 .اتفاق مي افتد CTUعدم توزيع صحيح بار در 

جاي تعجب نيست كه بسته بندي صحيح كانتينرها در دستور كار نهادهاي صنعتي، قانون گذارها و بيمه گر، از اهمـيـت بسـيـاري       

 .برخوردار است، چرا كه بسته بندي نامطمئن بار پيامدهاي بسيار جدي در پي دارد

بسيار مهم است كه نه تنها خسارت هاي مالي، بلكه آسيب ها و جراحات فيزيكي جدي و خطرناك وارد بر اپراتورها و حـتـي در         

 .مواردي مرگ و مير آن ها را مورد توجه قرار داد

در حال حاضر، ارتقاي سطح آموزش كاركنان شركت هاي باربري، بسته بندي، انبارها و ايستگاه هاي بسته بندي كانتينر و سـايـر     

 .واحدهاي حمل و نقل براي حفظ و ارتقاي سطح تخصص آن ها بسيار ضروري است

كه يك طراح آموزش الكترونيكي تخصصي است براي تهيـه دوره     Technology  Exisبا گروه  TTبه همين دليل است كه كلوپ 

 .قرارداد بسته است  CTUPackهاي آموزش الكترونيك 

يك ابزار آموزشي آنالين براي افراد درگير در بسته بندي و بازكردن واحدهاي حمل و نقل بار   CTUPackدوره آموزش الكترونيكي 

)CTU (از جمله كانتينر، ابزارهاي مبادله بار، تريلرها و اين قبيل ابزارهاي مورد استفاده در حمل و نقل چندوجهي است . 

 

 اخبار خارجي



 

واحدهاي مختلف اين دوره روي موضوعاتي همچون بار، حمل و نقـل، بسـتـه      .  يك دوره مقدماتي است  CTUPackاولين نسخه  

 .بندي و رسيدن به مقصد متمركز هستند

در اين دوره درس هايي وجود دارد كه بيش تر به مسوولين بسته بندي كانتينرها مربوط مي باشد، از جمله نيروها و فشارهاي وارده   

 .CUTدر طي مدت حمل و نقل لزوم توجه دقيق به آن ها در هنگام بسته بندي و محكم كردن بار در يك 

دانش آموزان در طول دوره به طور مرتب مورد ارزيابي قرار مي گيرند و در پايان يك گواهي نامه دريافت مي كنند كه نمره نهايي آن 

 .ها در آن ثبت شده است

دوره آموزش الكترونيكي از طريق وب قابل دسترسي است و امكان بهره برداري از آن به طور فردي يا از طريق برنامه هاي آموزشي 

 .شركت هاي ملي، منطقه اي يا جهاني وجود دارد

دوره هاي چندگانه اي را فراهم نموده است كه امكان مديريت دوره هـا    Technologies Exisسيستم مديريت آموزش الكترونيك 

 .و نظارت بر سوابق دانش آموزان را فراهم مي آورد

هدف از اين دوره، جلب توجه صنعت حمل و نقل به پيامدهاي جدي و خطرناك بسته بندي بد و نامناسـب و ارايـه راهـنـمـايـي             

 .درخصوص روش هاي صحيح بسته بندي است

استفاده شده و پيش بيني مي شود كه امسال اين دوره به يك   ILO/IMO/UNECEدر اين دوره از جديدترين دستورالعمل هاي 

 .آيين نامه غير الزم االجرا ولي قابل اجرا تبديل شود

به مـنـظـور     CTUPackدوره آموزش الكـتـرونـيـك     

اسناد سازمان ملل متحد و انعكاس تغييرات جديـد در    

صنعت حمل و نقل به طـور  ساير دستورالعمل هاي مفيد 

 .شدمرتب به روز رساني خواهـد  

 



 

كه جـديـدتـريـن      Red Sea Gatewayترمينال  

در )  JJP(ترمينال از ترمينال هاي سه گانه بندر جده 

عربستان سعودي است با برگزاري منـاقصـه يـك      

پروژه در چند روز آينده، دستخوش يك تـوسـعـه      

 .عظيم و قابل توجه خواهد شد

خـواهـد    TEUميليون  2/5به  TEUميليون  1/8از  Red Sea Gatewayبا اين پروژه توسعه كه موجب افزايش ظرفيت ترمينال 

 .شد، طرح هاي عمراني اصلي براي اين ترمينال عربستاني به پايان خواهد رسيد

متر خواهد رسيد، طول اسكله اصلـي از     1324متر افزايش به 225براساس طرح هاي پيشنهاد شده، طول بارانداز اين ترمينال با 

متر تـبـديـل       474متر افزايش خواهد يافت و اسكله دوم جديد از اسكله فيدر به يك اسكله جديد كامل با طول  850متر به  745

 .به پايان برسد 2015اين پروژه قرار است در سال . خواهد شد

  توسعه عظيم بندر جده

 انگيز يك كشتي كروز بازسازي شگفت

كروز در سـال    ”بالمورال“به گزارش مانا،كشتي  .متر گسترش داد30را ”بالمورال“صاحب شركت حمل و نقل دريايي كروز، كشتي 

اين شركت متوجه شد رقيب تصميم به ساخت يك غول دريـايـي    .ساخته شد”فرد اولسن كروز“توسط شركت حمل و نقل  1988

متري به كشتي بزرگ كروز را گرفت درست اين كار بيشتر شبيـه بـه     30دارد بنابراين تصميم به دونيم كردن و اضافه كردن قطعه 

متـر  ”87.71 بالمورال”. اين كار هم بعيد و هم كامال عالي است .آلمان گرفته شد -اين تصميم در هامبورگ  .چسباندن لگوهاست

مسـافـر    1778اما ظرفيت كل آن درحال حاضـر     .خدمه است 56مسافر و  186متر عرض آن است و گنجايش آن  28,21طول و 

اين بازسازي قابل توجه است؛ تصور اين كه كشتي به دو نـيـم    .است

 .شود آسان است اما اضافه كردن يك قطعه به آن متحير كننده است

 



 

) STS( از ورود سه جرثقيل دريا به ساحـل    )  ADT( و متصدي ترمينال كانتينري در ترمينال ابوظبي  ADPCشركت بنادر ابوظبي  

 .جديد به بندر خليفه خبر دادند

ميليون  28اين جرثقيل هاي بارانداز سوپرپست پاناماكس كه توسط شركت صنايع سنگين شانگهاي ژنهووا ساخته شده اند، در كل 

 .دالر آمريكا هزينه داشته اند و اوايل ماه جاري به وسيله بارج هاي ويژه وارد بندر خليفه شدند

ADPC  هم چنين از پيوستن شش جرثقيل انبارش اتوماتيك)ACC ( به سيASC  قبلي در بندر خليفه خبر داد و اعالم نمود كه در

 .ميليون  دالر به اين مجموعه اضافه خواهد شد 42سه ماهه اول سال جاري شش جرثقيل ديگر نيز با هزينه كلي 

مـتـر، وزنـي       126/5اين سه جرثقيل بارانداز جديد كه به شش جرثقيل در حال بهره برداري قبلي پيوسته اند، از ارتفاعي برابر با 

 .تن برخوردار مي باشند 90متري و ظرفيت باالبري  65تن، بوم دسترسي  1932معادل 

به توان عملياتي بندر خليفه موجب افزايش بيش تر ظرفيت اين ترمينال خواهند  TEU750000اين جرثقيل هاي جديد با افزودن 

 .شد

ادامه پيدا خواهد كرد و در نتيجه براي پاسخگويي بـه بـازارهـاي بـه           2013به اين ترتيب در سال جاري نيز نرخ رشد دو رقمي 

 .سرعت در حال رشد ابوظبي و امارات متحده عربي به ظرفيت جديد نياز خواهد بود

 

  غول پيكر به بندر خليفه STSورود جرثقيل هاي 



 

 DP World   ميليون  55حدود  2013كه سومين اپراتور بزرگ جهان است، در طول سالTEU  را در شبكه جهاني خود جا به جا

 .درصدي است 7/0نمود كه اين رقم مبين رشد 

 بـا ايـن وجـود، گـزارش هـا نشـان                 .  درصـد رشـد نـمـودنـد            3/6عملكرد بهتر بوده و احجام  2013در نيمه دوم سال 

رئيس .  درصد كاهش يافته است 1/9مي دهند كه رشد احجام ناخالص به دليل كاهش درآمد حاصل از دارايي هاي هنگ كنگ حدود 

DP World   ،با وجود محيط چالش برانگيز اقتصاد كالن باعث خوشحالـي مـا      2013رشد توان عملياتي در سال « اظهار داشت

ميزان احجام جا به جا شده در بندر جبل علي به نوعي مشوق ما بوده است و بخش عمليات امارات متحده عربي بهترين سال . است

افـزودن يـك     .  اين امر مبين رشد مداوم دبي، امارات متحده عربي و مناطق ديگر اسـت .  در تاريخ خود را پشت سر گذاشته است

به توان عملياتي ترمينال جبل علي موجب چنين ركوردي شده است و به همين دليل جهت اطمينان از پاسخگويي بـه   TEUميليون 

 .»ديگر به ظرفيت اين منطقه افزوده خواهد شد TEU، حدود چهار ميليون 3تقاضاي آتي در دبي در سال جاري در ترمينال 

عملكرد اين شركت در هر سه منطقه مذكور در گـزارش در      « : طي بيانيه اي اعالم نمود  DP Worldواحد مستقر در دبي شركت 

اقيانوسيه، استراليا و امارات متحـده    –بهتر بوده است و اين امر بيش تر به دليل عملكرد بهينه در منطقه آسيا  2013نيمه دوم سال 

  TEUميليون    13/6امارات متحده عربي با جا به جايي .  عربي بوده است، اين در حالي است كه عملكرد اروپا هم چنان ثابت است

 »ثبت نمود 2013درصدي است، ركورد ديگري را در سال  2/7كه مبين رشد 

جا به جا شده است كه مبين افت عملكرد نهايي  DP Worldدر ترمينال هاي  TEUميليون  26حدود  2013به طور ثابت، در سال 

 .مي باشد

فعاليت تجاري خود را آغاز نمودند و  2013در نيمه دوم سال ) برزيل( Embra portو  London Gatewayالزم به ذكر است كه 

 .و سال هاي بعد به ايفاي نقش بپردازند 2014انتظار مي رود در طول سال 

 

  DP Worldافزايش احجام در 



 

 DP World London Gateway  -  اولين بندر بريتانيا است كه مي تواند چهار كانتينر را بـه       –جديدترين بندر عميق بريتانيا

 .طور هم زمان به وسيله جرثقيل هاي بارانداز خود جا به جا نمايد

بار پخش كن اين جرثقيل ها كه توانايي بلندكردن هم زمان چهار كانتينر  بيست فوتي يا دو كانتينر چهل فوتي را دارد، ظرفيت جا به 

 . جايي بار جرثقيل هاي بارانداز را دو برابر كرده و كارايي و بهره وري را براي فرستندگان كاالي بريتانيايي افـزايـش مـي دهـد        

London Gateway  مثال خوبي براي نوآوري هايDP World    است. 

، امكان افزايش بهره وري و در  London Gatewayبا فراهم آمدن امكان باالبري هم زمان دو كانتينر چهل فوتي طي عمليات در 

 .نتيجه بازگشت سريع تر شناورها و ارسال بهتر و كارآمدتر بار به مقصد نهايي ميسر خواهد شد

به گونه اي است كه مشوق نوآوري و بهبود زنجيره هاي تامين و بهبود مستمر در آينده   DP World London Gatewayمحيط 

 .مي باشد

در حال حاضر اندازه جرثقيل هاي اين بندر افزايش يافته و به بزرگ ترين جرثقيل هاي جهاني تبديل شده اند و توانايي سـرويـس   

اين جرثقيل ها به جديدترين فن آوري كنترل و هدايت خودكار نيز مـجـهـز      .  دهي به بزرگ ترين شناورهاي دنيا را دارا مي باشند

 .هستند

اولين شناوري بـود     Mol Caledonبعد از بيش از يك دهه برنامه ريزي و فعاليت عمراني در اين سايت توسعه سه مايل مربعي، 

اين بندر اكنون با اولين اسكله افتتاح شده .  در نوامبر گذشته در اين بندر پهلو گرفت  London Gatewayكه بعد از افتتاح رسمي 

جرثقيل بارانداز و تـوان   24هنگامي كه به طور كامل توسعه يابد از شش اسكله،   London Gateway. خود به فعاليت مي پردازد

 . برخوردار خواهد بود TEUميليون  3/5عملياتي ساالنه 

بر طبق پژوهشي كه توسط آكسفورد اكونوميك انجام شده اسـت،  

به بهره برداري كامل بـرسـد،     London Gatewayهنگامي كه 

ميليارد يـورو در       3/2فرصت شغلي ايجاد خواهد كرد و  36000

 .سال بر رشد ناخالص داخلي بريتانيا خواهد افزود

  DP World London Gatewayدو برابر شدن ظرفيت باالبري كانتينر در  



 كنترل و نظارت ) 1 

فرايند باز خورد و كنترل از جمله مقوالتي است كه جزو وظايف مدير  بوده و اگر چه داراي اهميت زيادي است، ولي در عين حال حساسيت و                                

هر مدير به منظور اطمينان از دستيابي به اهداف تعيين شده، نيازمند كنترل فرايند عمليات مي باشد تا از اين طريق                      .  شكنندگي خاصي نيز دارد   

آن چه  .  بتواند ميزان انحراف از اهداف را تعيين نمايد و آن گاه تصميمات مقتضي را به منظور تصحيح اقدامات سازمان به موقع اتخاذ نمايد                         

. سازمان ها را ملزم به اجراي كنترل مي نمايد، عمدتا تغييرات برون سازماني است، تغييراتي كه اهداف سازمان را تحت الشعاع قرار مي دهد                         

 لذا طبيعي است كه چنانچه يك سسيتم بخواهد با تغييرات محيط اطراف خود تطابق منطقي داشته باشد، وجود كنترل و بازخورد فعاليتي آن نيز                       

:  كنترل به عنوان يكي از وظايف مدير عبارت است از           .  تا جايي كه بقا و تداوم حركت سازمان به ميزان اين تطابق بستگي دارد              .  ضروري است 

 سنجش و مقايسه مداوم نتايج واقعي عمليات يك سازمان با نتايج يا اهداف تعيين شده آن و نيز اخذ تصميم و انجام واكنش هاي مقتضي كه بر

از اين تعريف چنين استنباط مي گردد كه يك سيستم كنترل، داراي اجزا يا ابزارهايي است كه اين       . اثر بررسي و سنجش، الزم به نظر مي رسد

 :اين اجزا كه عناصر يك سيستم كنترلي نيز ناميده مي شود، عبارتند از اجزاي ذيل . وظيفه را به انجام مي رساند

 شاخص و مبنا 4-1  

وجود و تعيين شاخص و مبناهاي كنترل، از جمله موارد بسيار مهمي است كه بايد بتوان به وسيله آن ميزان دستيابي و حصول به اهداف                                  

 .تعيين شده سازمان را اندازه گيري كرد و ميزان انحراف را نيز تعيين نمود

 اندازه گيري عملكرد واقعي   4-2  

اين عنصر مي بايستي به صورت دقيق، سريع و بدون  انحراف و با استفاده از واحدهاي سنجش مناسب محاسبه شود و قابليت مقايسه با                                

 .شاخص هاي مرحله قبل را نيز داشته باشد

 

   

 ادامه مبحث تغيير



 

 مقايسه عملكرد با شاخص هاي برنامه 4-3

بدين منظور هر يك از انحرافات بايد به نحو دقيق و           .  سومين مرحله، تعيين انحراف عملكرد واقعي از اهداف تعيين شده سازمان است               

آن گاه بايد تمهيدات الزم با توجه به موارد شناسايي شده . مناسبي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا نقاط قوت و ضعف نيز شناسايي شود

 .نيز انجام شود
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در اين مرحله مجموعه تمهيدات اتخاذ شده مورد ارزيابي مجدد قرار مي گيرد تا در صورت لزوم با اقدامات اجرايي اهداف به نوعي اصالح                              

 .شود يا به شكل و محتواي ديگري انجام گيرد

 

 پايان                                                                       
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