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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



 2012مروري بر گزارش حمل و نقل دريايي 

 خبرنامه اداره كل مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي 

ميزان فعاليت هاي تجاري دريايـي در    :  آورده است”   2012مروري بر حمل و نقل دريايي ”  آنكتاد در گزارش 

در همين سال ظرفيت عرضه كشتي هاي جهان خيلي سريع تـر  .  حدود چهار درصد افزايش يافت 2011سال 

اين عدم تطابق عرضـه  .  ميليارد تن وزن خالص رسيد 1/5درصد براي اولين بار به 10رشد كرد و با نرخ رشد 

و تقاضا خبر بدي براي اين صنعت و سوددهي بازار محسوب مي شود، به خصوص از نقطه نظر رشـد مـداوم     

ظرفيت عرضه كشتي ها و چشم انداز اقتصادي شكننده و نامطمئن خطر كه دورنماي رشد گسترده تقاضـا را    

در اين گزارش ذكر شده است كه همگام با رشد تجارت دريايي جهان، تـوان عـمـلـيـاتـي         .  تهديد مي كند

درصد از تجـارت دريـايـي      60حدود .  درصد رشد نموده است 5/9معادل  2011بندرهاي جهان نيز در سال 

درصد آن به بارهاي تخليه شده در بنادر كشورهاي در حال توسعه تعلـق   57جهان به احجام بارگيري شده و 

اين تغييري بزرگ نسبت به الگوهاي گذشته محسوب مي شود كه در آن ها نظام هاي اقتصـادي  .  داشته است

 .در حال توسعه بيش تر به عنوان منطقه بارگيري مواد خام و منابع طبيعي فعاليت مي كردند

 چالش هاي سودآفريني، كاهش رقابت

گزارش حمل و نقل دريايي هشدار مي دهد كه عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجب اعمال فشار بر بـازارهـاي   

حمل بار شده و شرايط مالي بسياري از شركت هاي كشتي راني را سخت مي سازد، چرا كه چنين موقعـيـتـي    

 .موجب كاهش نرخ حمل و نقل بار، پايين آمدن درآمد و كاهش سودآوري مي شود

 

  1 9 3 1ش مـا ر ه   ن هـم   سـا ل   



به خصوص در كشورهاي در حال توسعـه  ( با اين حال، اثر خالص نرخ هاي پايين تر روي فعاليت هاي تجاري 

 .مي تواند تا حدودي مثبت باشد) كه در آن ها هزينه هاي حمل و نقل به طرز نا متعارفي باال است

 881بـه       2010دالر در سال  1789فوتي از شانگهاي به شمال اروپا از  20هزينه متوسط حمل يك كانتينر 

فوتي از شانگهاي به سواحل غربي ايـاالت   4نرخ متوسط يك كانتينر .  كاهش يافته است 2011دالر در سال 

، سهم كشورهاي 2012تا  2011از سال .  دالر كاهش يافته است 1667دالر به  2308متحده در اين دوره از 

درصـد     18سرويس دهي مي شدند تقريبا در نرخ )  liner( مقصد كه توسط خطوط كشتي راني خط پيما-مبدا

در همين دوره، .  مقصد حضور حداقل يك بندر ترانشيپمنت ضروري بود-ثابت ماند و براي باقي كشورهاي مبدا

درصد كاهـش   40تعداد متوسط شركت هاي خط پيما كه به ارايه خدمات به بنادر سراسر جهان مي پرداختند 

بين سال هـاي  .  درصد افزايش يافت 11/5در همين حال، اندازه متوسط ابركشتي هاي كانتينربر حدود .  يافت

درصد كاهش يافت، در حـالـي كـه انـدازه          23، تعداد متوسط شركت هاي خط پيما حدود  2011و  2004

روند افزايش اندازه كشتي هاي كانتينربر و ظرفيت حمل و نقـل و كـاهـش        .  ابركشتي ها تقريبا دو برابر شد

چهارچوب هاي قانوني و نظارتي بين المللي كه از حمل .  رقابت اكنون سال هاست كه در اين صنعت ادامه دارد

گزارش حمل و نقل دريايي به توسعه هـاي  .  و نقل و تجارت دريايي حمايت مي كنند نيز در حال تحول هستند

مهم مرتبط با محدوديت مسووليت در قبال ادعاهاي دريانوردي، تسهيل تجارت، امنيت دريانوردي و زنجـيـره   

 .تامين، ايمني دريانوردي و مسايل زيست محيطي مي پردازد

از توسعه هاي نظارتي ارزشمند، مجموعه اقدامات فني و عملياتي هستند كه موجب افزايش بهره وري انـرژي  

اين توسعه هاي نظارتي بـا    .  حاصل از حمل و نقل بين المللي مي شوند)  GHG( و كاهش گازهاي گلخانه اي 

اين ابزارها تا يـكـم ژانـويـه       .  به تصويب رسيدند 2011حمايت سازمان بين المللي دريانوردي در ماه ژوئيه 

 .اجرايي خواهند شد 2013

 خبرنامه اداره آل مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی 



نـفـر سـرنشـيـن         7يك قايق سريع السير با  ITS San Giustoكشتي نيروي دريايي اتحاديه اروپا با نام 

 .مشكوك به دزدي دريايي را متوقف و توقيف نمود

 كشتي جنگي اتحاديه اروپا كه به عنوان بخشي از عمليات آتاالنتا به انجام گشت هاي مبارزه با دزدي دريايـي  

مايل  180بشكه سوخت در  20مي پرداخت، قايق سريع السيري را مشاهده نمود كه با يك نردبان و بيش از 

 .در حال حركت است Socotraشرق 

پا بـه   San Giustoسپس تيم اعزامي در .  اين ناو جنگي بالفاصله هلي كوپتر خود را براي بررسي اعزام نمود

 .عرشه اين شناور نهاده  و سرنشين هاي آن را توقيف نموده اند

در سه ماه گذشته اين « :  فرمانده عمليات درخصوص توقيف موفقيت آميز اين قايق سريع السير اظهار داشت 

اولين بار بود كه شناور دزدان دريايي در حوزه سومالي مشاهده شد و نيروي دريايي اتحاديه اروپا پيش از آن   

. » كه اين شناور فرصت حمله به كشتي هاي در حال تردد در اين منطقه را پيدا كند، آن را بـه دام انـداخـت       

مشخص بود كه با پايان فصل بارندگي، دزدان دريايي شانس خود را امتحان خواهند نمود و به همين دلـيـل     

ما مـراقـب     « :  نيروي دريايي پيام واضحي براي دزدان دريايي دارد .  نيروي دريايي همواره هوشيار بوده است

 .»شما هستيم و در صورتي كه قدم به دريا بگذاريد، شما را به دام خواهيم انداخت

 به طور كلي، حضور اين شناور بدان معناست كه دزدان دريايي هنوز هم قصد دارند كه به دريا بيايند و هـمـه     

 .بايد هوشيار و آماده باشند) چه نظامي و چه صنعتي(گروه هاي درگير مقابله با دزدان دريايي 

پس از جمع آوري اطالعات، اين قايق نابود شد و به اين ترتيب از اين كه در آينده دزدان دريايي مظنون از آن 

 .براي حمله به كشتي ها استفاده كنند، جلوگيري به عمل آمد

ITS San Giusto  ايق دزدان دريايي مظنون را به دام انداخت ق 



مي باشد )  ADPC( رييس دولت امارات، تاسيسات بندري جديد بندر خليفه كه متعلق به شركت بنادر ابوظبي 

 .را به طور رسمي افتتاح نمود

رييس دولت طي سخناني در مراسم رسمي افتتاحيه اظهار داشت كه اين پروژه نقطه عطفي در روند توسعه و 

 .نوسازي در امارات متحده عربي است

افتتاح اين پروژه موجب خواهد شد كه با گام هاي استوارتر به سوي تكميل چشم انداز اقتصـادي  « :  وي گفت

گام برداريم و به ادامه نرخ عالي رشد در ابوظبي اميدوار بـاشـيـم و آرمـان هـاي               2030ابوظبي در سال 

 .»شهروندان اين كشور براي برخورداري از يك بنيان اقتصادي مستحكم را تحقق بخشيم

 .امارات متحده عربي مصمم به اجراي پروژه هاي بزرگ مقياس به منظور حمايت از توسعه اقتصاد ملي است

طي مدت بيست سال به بخشي از يكي از بزرگ ترين مناطق صنعتي جهـان تـبـديـل        Kizadبندر خليفه و 

ميليارد دالر احداث شده است و بندر خليفه اكنون كل تـرافـيـك       7/2فاز اول با هزينه اي معادل . خواهند شد

كانتينري بندر مينازايد را به خود جذب نموده است و انتظار مي رود كه به كمك فن آوري ديجيتالي بدون كاغذ 

 .بازي خود ركورد بار فله را نيز بشكند

 

 افتتاح رسمي بندر خليفه، نقطه عطفي براي امارات متحده عربي 



شكن چيني بتواند براي   هاي قطبي باعث شده تا اخيرا يك كشتي يخ  گويند روند كنوني ذوب يخ  دانشمندان مي

 .اولين بار از چين به ايسلند سفر كند

هاي موجود در قطب جنوب بسيار مهم است و بعنوان يك تهويه مطبوع بـراي      گويند ميزان يخ  دانشمندان مي

 .كند كره زمين عمل مي

ها    بيني شده بود؛ در ماه سپتامبر گرماي تابستان باعث ذوب يخ  تابستان امسال همانگونه كه پيش از اين پيش

 .هاي قطب به كمترين ضخامت خود در طول تاريخ  رسيدند شد و يخ

اي نباشد، افزايش ضـخـامـت      دانشمندان همچنين اميدوارند اگر روند تغييرات دما شاهد تغييرات غيرمنتظره

 .ها در زمستان جبران شود و به حد طبعي خود برسد يخ

 
ها وجود دارد و دانشمندان در هراس هستند كه اين حد نصـاب    هايي در مورد تأثير كاهش ضخامت يخ  نگراني 

هاي قطب در فصول گرم، باعث افزايش دماي قطب در فصول سرد  شود و ضـخـامـت          كاهش ضخامت يخ

 .هاي قطب به حد طبيعي خود نرسد يخ

چـيـن،   اي است كه   ها در اثر افزايش دماي كره زمين، انتشار گازهاي گلخانه  يكي از بزرگترين داليل ذوب يخ

هاي فسيلي در صدر مقصران گرم شدن كره زمـيـن       با استفاده از سوخت آمريكا، اتحاديه اروپا، هند و روسيه

 .هستند
 

 الغرترين  يخ هاي قطبي  تاريخ 



 .را تحويل خواهد داد Akademik Treshnikovروسيه شناور تحقيقاتي  Admiraltyسازي  كارخانه كشتي

 

هـا در حـوزه         زني اسـت كـه روس        به گزارش بخش خارجي مارين نيوز، اين يك شناور تحقيقاتي و گشت

 .هيدروگرافي و بررسي مسايل زيست محيطي از آن استفاده خواهند كرد

Akademik Treshnikov   جايگزين شناور تحقيقاتيAkademik Fyodorov    خواهد شد و قرار است بـه

زده   ناوگان اكتشافي قطب جنوب روسيه در بخش انتقال افراد به موقعيت قطبي، تحويل بار در مـنـاطـق يـخ        

 . العبور، تحقيق در اقيانوس منجمد جنوبي و مطالعه رخدادهاي طبيعي به كار گرفته شود صعب

 Admiralty تأسيس شد 1704سازي روسيه است كه در سال  ترين كارخانه كشتي قديمي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 شود  شناور تحقيقاتي جديد روسيه وارد ناوگان مي



 .هاي شمالي غربي اين كشور در درياي سرخ گاز كشف كرد عربستان سعودي در آب

شركت سعودي :  به گزارش خبرگزاري رويترز از ابوظبي، علي النعيمي، وزير نفت عربستان سعودي، اعالم كرد

عربستان كشف كـرده  )  Daba( هاي شمال غرب بندر دابا   كيلومتري آب 26آرامكو، يك ميدان جديد گازي در 

 .است

مـيـلـيـون        10فوتي حفر شد كه توليد برآوردي گاز آن    17700يك حلقه چاه آزمايشي در عمق :  وي افزود

 .مكعب در روز است فوت

 .هاي بيشتري حفر خواهد شد  به منظور ارزيايي اندازه ميدان چاه: النعيمي اظهار كرد

شركت سعودي آرامكو، بزرگترين صادركننده نفت جهان، به منظور پاسخگويي به تقاضاي رو به رشد انـرژي    

 .در عربستان به دنبال كشف گاز در همه نقاط اين كشور است

 .اين كشور قرار دارند) Eastern Province(ذخاير نفت و گاز عربستان سعودي بيشتر در استان شرقي 

هـاي اخـيـر        تريليون فوت مكعب برآورد شده؛ اين كشور در سال 279ذخاير گازي عربستان به طور رسمي 

 .برنامه خود را روي توسعه گازهاي غيرهمراه، ترش و نامتعارف متمركز كرده است

 .شركت سعودي آرامكو همچنين در تالش براي كشف گاز در درياي سرخ است

درصدي مصرف برق رو به روست، قصد دارد به منظور ذخيره نفت بـراي     8عربستان كه با رشد ساالنه حدود 

 .هاي توليد برق خود، گاز بيشتري توليد كند صادرات و تأمين سوخت نيروگاه

 

 

 

 عربستان در درياي سرخ گاز كشف كرد 



 )رييس نزديك بين(

البته نزديك بيني .  نزديك بيني مي تواند براي يك مدير همان قدر ناراحت كننده باشد كه براي چشم هاي نزديك بين بي عينك

“ بصيـرت مـديـريـت      ”  در مديريت مانند نزديك بيني چشم درجات و انواع و مراحل مختلف دارد، ولي معموالً مديراني كه فاقد 

بعضي از مديران اگر هر روز وقت و بي وقت به اطاق ها و محل كار كارمندان خود سركشـي  .  هستند، دچار اين بيماري مي شوند

نكنند، خيالشان ناراحت است و تصور مي نمايند كه اعمال مديريت آن ها دچار وقفه شده است، بعضي ديگر بدون آن كه كـاري  

با كارمندان خود داشته باشند، گاه و بيگاه به آن ها تلفن مي كنند و يا آن ها را احضار مي كنند تا مطمئن شوند كه همه پشت ميز 

 بعضي هم كه يا خودشان فرصت ندارند و يا آنكه نظارت شخصي خود را كـافـي       .  خود هستند و وظايف خود را انجام مي دهند

 .نمي دانند، چند نفر از زير دستان خود را به جاسوسي و خبرچيني مي گمارند

اين مديران بـه  .  ، اين گونه مديران همه نزديك بين هستند“ كسب اطالع”  صرف نظر از روش هاي مختلف سركشي و بازرسي و 

جاي اين كه با تقسيم مسئوليت ها به طرز درست و منطقي و عادالنه در كارمندان خود حس مسئوليت و وظيفه شناسي ايـجـاد   

كنند و به جاي اين كه براي نظارت در حسن انجام وظايف متوسل به سيستم ها و روش هاي اصولي شوند، بيهوده تـالش مـي     

مسلماً سركشي و بازرسي، بـه خصـوص       .  كنند كه سازمان خود را از طريق ايجاد رعب و سوءظن و نا ايمني سرو سامان دهند

تنزل پيدا كند و در     سرك كشيدن وقتي كه بدون اطالع قبلي انجام گيرد، مي تواند در اعمال مديريت موثر باشد، ولي اگر تا حد 

 .فاصله هاي زماني خيلي كوتاه تكرار شود، به جاي آن كه اسباب قدرت مديريت باشد، ابزار ضعف مديريت خواهد بود

 

 

 

 

   

 

 )برگفته از كتاب بيماري هاي مديريت چارلز آستن(

 ادامه بيماري هاي مديريت 
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