
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 
  

 
 

  مطالعه موردي تجارت الکترونیک در بندر هنگ کنگ
  مسعود شیراوژن

  
  گرایش تجارت الکترونیک ITدانشجوي کارشناسی ارشد 

  دانشکده آموزشهاي الکترونیکی دانشگاه شیراز
  

  دکتر منصور امینی الري
    

 

  واژه هاي کلیدي 

  سیستم مدیریت دانش،  RFID، سیستم الکترونیکی مشتریان ،  سیستم خودکار داده اي گمرکیتجارت الکترونیک ، 
  
 

  چکیده
  

الملل وارد پارادایم جدیدي گشته و موجب شده که  در هزاره سوم، ماهیت کسب و کار و همچنین تجارت و بازرگانی بین
تجارت الکترونیکی که در فضاي . المللی و حتی داخلی نیز بنا به مقتضیات این پارادیم تغییر کنند هاي انجام تجارت بین بستر

هاي تاثیر خود را به صورت بسیار گسترده در تمامی   تبادل و تجارت بدل گشته و حوزه  ترین راه سایبر عصرجدید، به اثربخش
هاي گلوگاهی در لجستیک و حمل و نقل مانند  هایی است که بخش دهد، از مقوله هاي پشتیبان نشان می زنجیره و فعالیت

هاي مورد نیاز  ریزي براي توسعه تجارت الکترونیک و همچنین تبیین قدم کارهاي برنامه یکی از راه. است  متحول نمودهبنادر را 
، مطالعه تطبیقی الگوها و بنادر برتر جهان و بررسی چگونگی پیوند تجارت کشور  تحول در بخش حمل و نقل دریایی و بندري
این مقاله به بررسی وضعیت  .باشد شده در این زمینه می  ها و اقدامات انجام امهالکترونیک با بنادر و همچنین وضعیت، برن

  .تجارت الکترونیک در بندر هنگ کنگ که یکی از بنادر مطرح دنیا می باشد می پردازد
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 توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در بنادر

شـود از جـاي    هر چیزي که مصـرف مـی  . باشد مروزي میهاي اساسی در اقتصاد و کیفیت زندگی بشر ا حمل و نقل یکی از پایه
دهـد   کند و اجازه مـی  حمل و نقل، سیستم اقتصادي را به تجارت جهانی متصل می. دیگري به محل زندگی ما آورده شده است

را ایجـاد نمـوده و   صنعت حمل و نقل در دنیا اشتغال بـاالیی  . تا کشورها مواد مورد نیاز یا مازاد نیاز خود را وارد یا صادر نمایند
 10بـراي مثـال در ایـاالت متحـده در حـدود      . اي از درآمد ناخالص برخی از کشورها را به خود اختصاص داده است سهم عمده

شود و در حقیقت اقتصـاد ایـاالت    درصد از درآمد کشور از این راه تامین می 11درصد نیروي کار در این صنعت مشغول بوده و 
  . ین سیستم اقتصادي دنیا به حمل و نقل وابسته استمتحده به عنوان بزرگتر

امروزه در عرصه ارائـه خـدمات حمـل و نقـل رقابـت      . باشد امروزه تجارت و حمل و نقل نیازمند سرعت باال در ارائه خدمات می
اختیـار   ترند که بتوانند با کیفیت باالتري و سـرعت بیشـتري خـدمات خـود را در     هایی موفق شدیدي در جریان است و شرکت

الزمه ارائه خدمات مناسب، در دست داشـتن  . مشتریان قرار داده و اطمینان ایشان را از جهت امنیت کاالهاي خود فراهم آورند
هـا،   امروزه مسئله اساسی در بنادر، جریـان آزاد اطالعـات و انتقـال آن بـین کشـتی     . باشد اطالعات کافی، به موقع و مناسب می

بدین صورت امروزه بنادر . کنند باشد که از بندر استفاده می هایی می کنندگان کاال و دیگر گروه افتهاي حمل و نقل، دری شرکت
هـاي اطالعـاتی    نفع پاسخ دهند و با افزایش کـارایی در سیسـتم   هاي ذي باید بتوانند به تقاضا براي تبادل اطالعات با تمام گروه
از سـوي دیگـر، در حـال    . خاطر مناسبی را براي مشتریان فراهم نماینـد  خود، ضریب امنیتی بندر را افزایش داده و یک آسایش

رود که در جابجایی کاالها کارآیی داشته باشـند بلکـه بایـد اطالعـات مناسـب را نیـز در اختیـار         حاضر از بنادر تنها انتظار نمی
  .مشتریان خود قرار دهند

  
  .توان اشاره نمود و هستند که از آن جمله به مسائل زیر میاي در زمینه اطالعاتی روبر امروزه بنادر با مشکالت عدیده

نمـودن   ریـزي قبلـی و آمـاده    ها به بنـدر و در نتیجـه عـدم برنامـه     عدم اطالعات کافی و مناسب از برنامه ورود کشتی 
 تجهیزات و امکانات بندر در این مورد

 ها عدم شفافیت در اطالعات الزم جهت صدور صورتحساب براي کشتی 
 ها العات کافی در مورد محل کشتی و در نتیجه تاخیر در تخلیه و بارگیري کشتیعدم اط 
ریزي صحیح در مورد تجهیزات حمل و نقل مانند قطار، کامیون و غیره و در نتیجـه تـاخیر در تحویـل بـه      عدم برنامه 

 موقع کاالها به مشتري
  

هـاي حمـل و نقـل     جایی کاال در دنیا افزایش یابـد و شـرکت  امروزه تجارت الکترونیک از طریق افزایش تقاضا، باعث شده تا جاب
این انطباق از طریق سر و سامان دادن به امور حمـل و نقـل دریـایی،    . دریایی مجبورند تا خود را با این تغییرات مطابقت دهند

هـا از اینترنـت بـراي     آن  هاي پشتیبان ها و شرکت بدین ترتیب مالکان کشتی. شود حمل و نقل زمینی، انبارها و بیمه حاصل می
هـا بـا    ها، ثبت اطالعات تحت یک بانک اطالعـاتی متمرکـز و بازرسـی کشـتی     تسریع در امور حمل و نقل مانند برگزاري مزایده

هـاي تجـارت    سـایت  اکثر خطـوط کشـتیرانی مطـرح و بـزرگ دنیـا داراي وب     . نمایند استفاده از وسایل الکترونیکی استفاده می
باشـد امـا بسـیاري از نیازهـاي اولیـه اطالعـاتی در اکثـر         ها متفاوت می با وجود آنکه بسیاري از نیازمندي. باشند الکترونیک می

با عنایت به این مسئله که بسیاري از این موارد در آینده نزدیک تبدیل به اسـتانداردهاي جهـانی   . ها آورده شده است سایت وب
هـا در ایـن    برخی از محـدودیت . زرگانان قادر به استفاده از این امکانات نیستنددر این زمینه خواهند شد، اما هنوز بسیاري از با

هاي اطالعاتی و ارتباطاتی، عدم گسترش فرهنگ استفاده از تجـارت الکترونیـک و عـدم     زمینه به علت محدودیت در زیرساخت
    .باشد هاي فردي در استفاده از این امکانات می وجود توانایی
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هـاي انتقـال    اسـتفاده از سیسـتم  . باشـند  ده از فناوري اطالعات در صنعت حمـل و نقـل دریـایی، بنـادر مـی     پایگاه اصلی استفا
اما این ساختار هنـوز در بسـیاري از بنـادر دنیـا شـکل      . ها، باعث ایجاد ساختارهاي جدیدي در بنادر شده است الکترونیکی داده

رود و در بسـیاري از بنـادر هـم هنـوز تعـداد       رعت بـه پـیش نمـی   ها در این سمت با یک س نگرفته است و روند گسترش برنامه
  .باشد سایت می ترین وب در بین بنادر دنیا، بندر سنگاپور داراي کامل. توجهی از نیازها پوشش داده نشده است قابل

ادر بـراي بسـیاري از   بنـ . نماید استفاده از تجارت الکترونیک در بنادر دنیا کمک شایانی به افزایش کارآیی در تجارت جهانی می
بـا  . باشند و از اهمیـت بسـیار زیـادي در تجـارت برخوردارنـد      کشورهاي دنیا به عنوان نقاط حیاتی در زنجیره تامین مطرح می

خواهند از این حرکـت بازنماننـد، هـر چـه      ونقل الزم است تا بنادري که می گسترش تجارت جهانی و براي تسریع در امر حمل
اي  براي نیل به ایـن موضـوع و ایجـاد جامعـه    . ونقل دریایی گردند عه بپیوندند و جزء شبکه یکپارچه حملتر به این مجمو سریع

هـایی جهـت توسـعه فنـاوري اطالعـات و تجـارت        ، برنامه1یکپارچه در این زمینه، برنامه جهانی ملل متحد در تجارت و توسعه
هاي سیستم اطالعاتی پیشرفته بـار   توان به برنامه ها می ن این برنامهاز جمله مهمتری .الکترونیک در بنادر دنیا فراهم آورده است

  . اشاره نمود 3هاي گمرکی و سیستم خودکار داده 2و کاال
بنابراین . نمایند بر و بروکرات تخلیه بار ابراز نگرانی می هاي حمل و نقل و مشتریان از روند زمان در بسیاري از بنادر دنیا، شرکت

ها مانند قوانین و مقررات به همراه  د دارد تا در این زمینه یک دگرگونی حاصل شود و زیرساختاحتیاج مبرمی وجو
  بنابراین . اي تغییر یابند که بتوان با سرعت بیشتري کاال و بار را از بنادر ترخیص نمود گونه هاي اطالعاتی به سیستم

  
کز شود تا بتوان رضایت مشتریان را افزایش داد و در این هاي فناوري اطالعات بر روي این مطلب متمر باید تمرکز فعالیت

تواند نقش مهمی را در ایجاد یکپارچگی در زنجیره تامین  امروزه فناوري اطالعات می. کند زمینه، دولت نقش مهمی را بازي می
 . تر را فراهم نماید ایفا نماید و با حذف موانع ارتباطی، ارتباطی سریع

  
  کنگ دي و کارکردي بندر هنگجایگاه، وضعیت اقتصا

نفـري در پایـان سـال     میلیـون  7تولید ناخالص ملی این کشور . کنگ به عنوان دروازه تجارت به آسیاي شرقی مطرح است هنگ
، از طریق ارائه خـدمات بدسـت آمـده و    % 81اي از آن یعنی در حدود  میلیارد دالر بوده که بخش عمده 193، در حدود 2006

هاي بزرگ،  بنادر و فرودگاه. کنگ به عنوان یک اقتصاد خدماتی در منطقه شناخته شود شده تا اقتصاد هنگ همین مسئله باعث
هـاي بـزرگ تجـاري را در خـود جـاي       اي شرکت هاي تجاري عظیم که دفتر منطقه هاي متعدد به همراه برج ها و هتل رستوران

رود  کنگ آزادترین اقتصاد دنیا به شـمار مـی   اقتصاد هنگ. رده استاند، این جزیره را به یک منطقه خدماتی بزرگ تبدیل ک داده
درصـد   11,8از رشـدي معـادل    2006تجارت این کشور در سـال  . باشد گذاري خارجی می کننده سرمایه و دومین کشور جذب

  .برابر واردات بوده است 2,5برخوردار بوده که سهم صادرات در این رشد 
درآمد . باشد برخوردار می% 10این کشور سهم بسزایی دارد و از رشد اقتصادي سالیانه معادل کنگ در رشد اقتصادي  بندر هنگ

هـزار نفـر    110دهد و توانسته اسـت بـه طـور مسـتقیم      کنگ را تشکیل می از درآمد ناخالص ملی هنگ% 4این بندر در حدود 
 200شتیرانی دنیا بتواننـد بـه طـور میـانگین روزانـه      شود تا خطوط ک کارآیی باالي این بندر باعث می. زایی داشته باشد اشتغال

شـود و   درصد از کل تجارت عظیم چین از طریق این بنـدر پشـتیبانی مـی    28. جویی نمایند هاي خود صرفه هزار دالر در هزینه
  دارد که کنگ در منطقه تجاري دلتاي رود پرل قرار  بندر هنگ. اي را در پیشرفت اقتصادي چین ایفا نموده است نقش عمده

                                                
1 United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD) 
2 Advanced Cargo Information System (ACIS) 
3 Automated System for Customs Data (ASYCUDA) 
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به کمـک  . رود، بنابراین دولت چین توجه جدي به گسترش این بندر دارد شمار می اقتصادي در جنوب چین به  مهمترین منطقه
اي بـراي صـنایع چینـی     این بندر که نقشی کلیدي در زنجیره تامین بسیاري از صنایع در منطقه دارد، مزیت رقـابتی گسـترده  

  .ت و با هزینه اندك، کاالي خود را به نقاط مختلف دنیا ارسال نمایندتوانند به سرع آید و می بوجود می
از ترافیـک بنـدر   % 78برابـر شـده اسـت و ایـن در حـالی اسـت کـه         3هاي اخیر از صـادرات کاالهـا    مازاد درآمد چین در سال

در   2006ر کشتی در سـال  هزا 250رسانی به بیش از  این بندر با میانگین خدمت. باشد کنگ نیز به خاطر کشور چین می هنگ
کنگ قصد دارند تا براي کمک به رونق هرچه بیشـتر ایـن    مسئوالن بندر هنگ. رشد اقتصادي چین اهمیت فراوانی داشته است

ها و کارخانجات صنعتی فعال  بدین صورت شرکت. ها و موانع گمرکی را از این بندرحذف نمایند کلیه تعرفه 2010بندر تا سال 
این امر در راستاي . شوند ونقل برخوردار می یت رقابتی باالیی براي صادرات کاالهاي خود با کمترین هزینه حملدر منطقه از مز

 TEUمیلیون  40حجم جابجایی کانتینرها را به سالی  2020گیرد که قصد دارد تا سال  برنامه بلندمدت توسعه بندر صورت می
  .ولت نمایدافزایش دهد و بدین ترتیب سود سرشاري را نصیب د

  
  کنگ وضعیت توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات بندر هنگ 

شود و قصد دارد تا با تجهیـز بـه    کنگ به عنوان دروازه ورود و خروج کاالها به اقتصاد در حال رشد چین شناخته می بندر هنگ
گـذاري در   سـرمایه . قه به خـود اختصـاص دهـد   هاي نوین، بتواند سهم بیشتري از تجارت و نقل و انتقاالت را در منط تکنولوژي

مـیالدي   90این بندر در دهه . ها پیش در دستور کار این بندر قرار گرفته است هاي نوین مانند فناوري اطالعات از سال فناوري
اي  اطالعـاتی و رایانـه   هاي این پروژه که با رویکرد استفاده از سیستم. هزینه نمود 3pاي به نام  ه میلیارد دالر در پروژ 1,5بالغ بر 

درصد افـزایش یابـد و مـدیران بنـدر نیـز       30کنگ طراحی شده بود، باعث شد کارآیی بندر تا  هاي مختلف بندر هنگ در بخش
  .المللی به خاطر ارائه دیدگاهی نوین در استفاده از فناوري اطالعات شدند موفق به کسب جوایز متعدد بین

  .کنگ صورت پذیرفته است هاي مختلفی از بندر هنگ شاستفاده از فناوري اطالعات در بخ
المللـی، مالکـان کانتینرهـا، اپراتورهـا،      هاي حمل و نقل بین کنگ با عوامل زیادي از جمله شرکت بخش کانتینري در بندر هنگ

هـا در حقیقـت    این افـراد و گـروه  . تر در این زمینه ارتباط دارد هاي کوچک شرکت بزرگ کشتیرانی و شرکت 25ادارات محلی، 
هـاي   درصد از تراکنش 70این بخش در حدود . هاي صورت گرفته در بندر را به عهده دارند درصد از حمل و نقل 95تا  90بین 

بـدون  . باشـد  ترین بخـش بنـدر در ایـن حـوزه مـی      یافته صورت گرفته در بخش فناوري اطالعات بندر را به عهده دارد و توسعه
بنابراین اتوماسیون این بخش از . هاي گسترده در این حوزه ارزش اقتصادي ندارد عمال انجام فعالیتاستفاده از فناوري اطالعات 

هاي مختلفی صورت  کنگ در حوزه استفاده از فناوري اطالعات در بندر هنگ. باشد کنگ می الزامات صورت گرفته در بندر هنگ
ها را بـه خـود اختصـاص     هاي صورت گرفته با مالکان کشتی تراکنشدرصد از  85ها در حدود  انتقال الکترونیکی داده. پذیرد می

باشند و مدیریت این اسـناد نیـز بـه همـین صـورت       درصد از اسناد جابجاشده در بندر به صورت الکترونیکی می 80. داده است
. پـذیرد  ترنت صورت میکنگ به صورت برخط و به کمک این ها در حوزه کانتینري بندر هنگ امروزه بسیاري از پردازش. باشد می

پـردازش بـرخط در بنـدر    . نماینـد  اي در این زمینه ایفا مـی  نقش عمده GT Nexusو  Cargo smart،Intrraهایی مانند  سیستم
باشـند و   هاي فوق هر کدام با کاربري خاصی در اختیـار مشـتریان مـی    باشد و پورتال کنگ به سرعت در حال گسترش می هنگ

بـا وجـود اینکـه ایـن     . آورند تا اسناد بتوانند به صورت الکترونیکی و به راحتی به نقاط دیگر منتقل شوند این امکان را فراهم می
هـا   باشد اما هنوز به صورت کامل سیستم مانیفسـت و بارنامـه   بندر یکی از بنادر پیشرو در زمینه بکارگیري فناوري اطالعات می

بـه ایـن امـر     EMANکنگ در نظر دارند تا بـا توسـعه پـروژه     لین بندر هنگبنابراین مسئو. در این بندر الکترونیکی نشده است
  .دست پیدا کنند و بتوانند کلیه اطالعات را به صورت الکترونیکی منتقل نمایند

بـدین صـورت ایـن امکـان     . کنگ قصد دارند تا سیستم این بندر را به بنادر مجاور متصل نمایند مسئوالن اجرایی در بندر هنگ
  . گردد تا بتوانند اطالعات آماري مورد نیاز خود را به راحتی از سیستم بنادر مختلف استخراج نمایند یان فراهم میبراي مشتر
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بنـابراین  . باشـد  پذیرد و عمدتا بر مبناي اینترنت مـی  اتصال صورت گرفته بین این سیستم در یک محیط الکترونیکی صورت می
در آسیا بنادر کمی هسـتند کـه از اسـتانداردهاي    . باشد ن و مشخصی مورد نیاز میدر این زمینه لزوم تدوین استانداردهاي معی

  .اند ها اقدام به تدوین چنین استانداردي نموده باشند و تنها ژاپنی معینی در این زمینه برخوردار می
  

  گکن ها و اقدامات انجام شده در زمینه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در بندر هنگ پروژه

هـاي بسـیاري را در راسـتاي توسـعه      کنـگ پـروژه    کنگ به عنوان اپراتور اصلی بندر هنـک  المللی هنگ هاي بین ترمینال  شرکت
بـا توجـه بـه گسـتردگی کـاربرد فنـاوري اطالعـات و        . سازي و اجرا نموده اسـت  سازي عملیات طراحی، پیاده ها و بهینه فعالیت

هـاي پیشـرفته ارتبـاطی و     هاي اطالعاتی مکـانیزه، سیسـتم   این پروژه مرتبط با سیستم ارتباطات در بنادر حجم بسیار زیادي از
 .گردد هاي اصلی این بندر در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات تشریح می در ادامه پروژه. باشد افزارهاي هوشمند می نرم
  

  nGen سیستم مدیریت جامع ترمینال) الف
ایـن  . باشـد  یک سیستم کامل و جدید مدیریت کلیه مسائل یک ترمینال کـانتینري مـی   nGenسیستم مدیریت جامع ترمینال 

هاي عملکردي، تجهیـزات   ها، عملیات شناورها، نرم ها، عملیات دروازه ریزي محوطه ریزي کشتی، برنامه سیستم فرایندهاي برنامه
کنـگ   رت مشـترك بوسـیله دو اپراتـور در هنـگ    این سیستم به صو. نماید وري را کنترل می هاي عملکردي و بهره و حتی هزینه
هاي کانتینري  هاي مدیریت عملیات ترمینال ترین سیستم نصب گردیده است، لذا از جدید 2005سازي و در سال  طراحی، پیاده

  .باشد می
تنظـیم  ایجاد  شده، هشـدارهاي هوشـمند بالدرنـگ بـه کـاربر و قابلیـت        nGenهاي بسیار جدید و کارا که در سیستم  ویژگی

تـرین   توان نام برد، که موجب گردیده این سیستم به عنوان مـدرن  براساس یکسري اصول و قوانین و مقررات کسب و کار را می
که در این سیستم وجود دارد این قابلیت را بـه   4فرم آزاد همچنین فناوري پلت. سیستم مدیریت عملیات ترمینال شناخته شود

هر . هاي متفاوت و با بکارگیري تجهیزات متفاوت، با سیستم ارتباط برقرار نمایند عامل  دهد که با استفاده از سیستم کاربران می
حساس این هشدارها بـه   هاي هاي خود انواع گوناگونی از هشدارها را تعریف نماید تا در زمان تواند بر اساس حساسیت کاربر می

  .او اعالم گردد
  
  سیستم الکترونیکی مشتریان) ب

این سیستم که مسئولیت ارسال و دریافت کلیه مستندات مورد نیاز را در زمینـه مشـتریان بـر عهـده دارد، بـه صـورت تبـادل        
هـا و   حساب عات کانتینرها، صورتهاي بارگیري، طرح چیدمان، اطال مستندات و اسناد متفاوتی مانند لیست 5ها  الکترونیکی داده

  .فرستد غیره را از مشتریان دریافت و یا براي آنها می
  
  ها اتوماسیون دروازه) ج

توانند با  هاي حمل کننده کانتینرها می  هاي ماشین راننده. شود کنک کامالً مکانیزه انجام می ها در بندر هنگ کل عملیات دروازه
ها در حال حرکت با اسـتفاده   همچنین راننده. ها را باز و بسته نمایند طیسی از راه دور دروازههاي مشخصه مغنا استفاده از کارت

  دهند تا در زمان رسیدن به ترمینال  از سیستم موبایل مکان لحظه به لحظه کانتینرها را به سیستم مدیریت ترمینال اطالع می
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نماید تا حرکـت   همچنین این سیستم کمک می. ز و یا بسته شوندهاي مربوطه به صورت مناسب و در زمان دقیق با  کلیه دروازه
  .هاي آنها بهینه گردد هاي بدون هدف کاهش یابد و مسافرت کننده ها و حمل کشنده

  
 سیستم مشخصه الکترونیکی کانتینرها)د
  

ابـل شناسـایی اسـت،    ق RFIDهـاي   هـا و دسـتگاه   خـوان  با ایجاد یک سیستم مشخصه بارکد بر روي کانتینرها، که توسط کارت
تواننـد کانتینرهـاي موجـود در     هاي اسکن از راه دور می ه شناسایی و ثبت اطالعات کانتینرها بسیار سرعت یافته و حتی دستگا

این سیستم موجب گشته است که ارائه خدمات به صاحبان کاال و یافتن و جسـتجوي  . ها را شناسایی نمایند کشتی و یا محوطه
همچنین ایـن سیسـتم اطالعـات ورودي را بـراي سیسـتم جـامع مـدیریت        . خاص به سرعت صورت پذیرد یک یا چند کانتینر
  .آورد ترمینال فراهم می

  
 آالت سیستم محافظت ماشین) ه
 

کنـگ بـه حـداقل     آالت و تجهیزات در بندر هنـگ  با ایجاد یک سیستم تشخیص بر پایه لیزر اشتباهات انسانی در خرابی ماشین
آالت، حتی حرکات مشکوك آنهـا را شناسـایی و آنهـا را     این سیستم با بررسی لحظه به لحظه حرکات ماشین .خود رسیده است

اند،  نصب شده  متري بر روي هر جرثقیل 1,7این سیستم با حسگرهایی که در ارتفاع . نماید به صورت خودکار متوقف و قفل می
  .گردد هیزات، شناسایی و مانع انجام آن عمل میعدم رهایی و یا بلندشدن خطرناك یک کانتینر را توسط تج

  
 سیستم مدیریت دانش) و

دانش سازمانی در این بندر بـه صـورت مناسـبی    . باشد کنگ می هاي اصلی توسعه بندر هنگ بحث دانش سازمانی یکی از زمینه
گذاري دانـش   توانند اشتراك می، ابزارهایی هستند که 6هاي همکاري تحت وب سیستم. میان افراد به اشتراك گذاشته شده است

هـا   کـاري   کنگ بسیاري از دوبـاره  سیستم مدیریت دانش موجب گشته است در بندر هنگ. هاي همکار تسهیل نمایند را بین تیم
همچنین بـا  . گردد وري نیروي انسانی می این امر در نهایت موجب باالرفتن بهره. کاهش یافته و نوآوري و خالقیت گسترش یابد

  .سازي دانش در یک مخزن اصلی سعی گردیده است که دانش ضمنی و صریح سازمانی مستند و حفظ گردد ه ذخیرهتوجه ب
  
  

  کنگ در زمینه تجارت الکترونیک وضعیت بندر هنگ

هاي پیش مطرح بـود و یکـی از اولـین بنـادري در دنیـا بـود کـه خـدمات          کنگ از سال توسعه تجارت الکترونیک در بندر هنگ
اي بـا نـام توسـعه     تر شد و به همین علـت پـروژه   هاي اخیر جدي اما این مسئله در سال. به مشتریان خود ارائه نمود الکترونیکی

پروژه توسعه حمل و نقـل و تجـارت دیجیتـالی،    . حمل و نقل دیجیتالی جهت توسعه تجارت الکترونیک در این بندر شروع شد
ایـن پـروژه   . نماید ر و جوامع اطالعاتی دیگر، ارتباط مناسبی را برقرار میها و صاحبان منافع در بند بستري است که بین شرکت

کننـدگان   توانـد تـامین   نماید و وجود چنین زیرساختی مـی  هاي جدید کسب و کار را در سازمان فراهم می زمینه ارتقاي فرصت
  اشتغال را در بندر گسترش و  اقتصادخدماتی با ارزش افزوده باال فراهم نماید و بدین وسیله  جدیدي را  جذب بندر نموده،
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فروشـندگان و صـادرکنندگان   ) 2خریـداران و واردکننـدگان   ) 1. دهـد  این پروژه، شش جامعه را تحت پوشـش قـرار مـی   . دهد
) 6  اپراتورهـاي ترمینـال  ) 5) اي دریایی، هوایی، زمینـی، ریلـی و رودخانـه   (هاي حمل و نقل شرکت) 4هاي پخش کاال  شرکت)3

  هاي بازرسی شرکت) 9هاي بیمه و  شرکت)8ها و موسسات مالی  بانک) 7هاي مرتبط  سدولت و آژان
گذاري الزم مورد مطالعه قرار  در طی این پروژه، محاسبات مهمی صورت پذیرفت و زمان اجراي پروژه به همراه میزان سرمایه

از نتایج . باشد قطع زمانی براي پروژه میهدف از این کار نیز ایجاد یک افق واضح و روشن از پروژه و ایجاد یک م. گرفت
میلیارد دالر به عنوان سود،  11,8سال، مبلغ  17این پروژه در طی . توان اشاره نمود شده در این پروژه به موارد ذیل می دریافت

الر هزینه در بر میلیارد د 3خواهد برد و در حدود   ماه زمان 15سازي این پروژه در حدود،  پیاده. عاید این کشور خواهد کرد
  .  دارد

. هاي الزم براي اپراتورهاي بندر فراهم گردد از جمله اینکه باید زیرساخت. در مسیر اجراي این پروژه مشکالتی نیز وجود دارد
 از دیگر. ها، امکان ایجاد بندري دیجیتالی میسر نخواهد بود ها و بدون ایجاد آمادگی در آن زیرا بدون کسب موافقت این سازمان

بایستی هر کدام از این . باشد هاي دخیل در تجارت بندر می ها و سازمان مشکالت این پروژه نیز ایجاد آمادگی در شرکت
فواید این پروژه را درك نموده و ... هاي بازرسی و  ها، بیمه، شرکت هاي حمل و نقل، بانک ها مانند مشتریان، شرکت سازمان

هایی جهت مشارکت بخش خصوصی در  حل براي این منظور دولت باید به دنبال راه. یندبراي مشارکت در آن اعالم آمادگی نما
شود باید دو جنبه را مدنظر داشته  هایی که ارائه می حل راه. این پروژه باشد تا این بخش بتواند به سرعت وارد این موضوع شود

هاي عملیاتی و فنی را  نیازمندي) 2ن هزینه به ثمر برساند تری باید بتوان پروژه را در یک افق کوتاه مدت و با پایین) 1. باشند
ها در این پروژه  از دیگر مسائلی که بایستی در این پروژه مشخص شود، نحوه مشارکت مالی سازمان. به خوبی پاسخگو باشد

توسعه . شوند ارد پروژه میگذاري مستقیم نمایند یا به صورت غیرمستقیم و توانند در این پروژه، سرمایه ها می آیا سازمان. است
بدین صورت صاحبان سرمایه و . باشد ها در این پروژه از نکات اساسی می ساختاري مشخص و معین براي مشارکت سازمان

عالوه بر کلیه موارد ذکر شده باید بخش . توانند براحتی شرایط مشارکت در پروژه را کسب نمایند هاي متخصص می شرکت
  .سازي الزم در این زمینه صورت پذیرد ي الزم براي این پروژه آماده شود و فرهنگها حمل و نقل با آموزش

کننده زمینه را براي  کنگ در این پروژه بیشتر یک نقش حمایتی و نظارتی خواهد بود و به عنوان یک تسهیل نقش دولت هنگ
الملل خود، پروژه مذکور  فاده از روابط بیناز سوي دیگر دولت بایستی با است. آورد اجراي پروژه توسط بخش خصوصی فراهم می

  . ها به عنوان یک کانال رسمی براي داد و ستد، معرفی نماید را به دیگر دولت
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir



 

  
  

  نفعان مزایاي پروژه از دیدگاه ذي

بهبود کارآیی عملیاتی از 
  نفعان دیدگاه ذي

فروشندگان 
و 

صادرکنند
گان

  
خریداران و 
واردکنندگا

شرکت  ن
 

هاي 
پخ

ش کاال
  

شرکت
 

هاي 
حمل و نقل

اپراتورهاي   
ترمینال
دولت   
  

ک
بان

 
ها و 
موسسات 
مالی

بیمه  
شرکت  

 
بازرسیهاي 
  

هاي  جویی در هزینه صرفه
ورود دوباره اطالعات و 
  کاهش خطا در این زمینه

R  R R R R R R R R 

هاي  جویی در هزینه صرفه
ناشی از مصرف کاغذ و 
  جابجایی اسناد کاغذي

R R R R R R R R R 

باالرفتن ضریب امنیتی و 
هاي  جویی در هزینه صرفه

ناشی از جابجایی پول نقد، 
  چک و دیگر اسناد مالی

R R R R R R R R R 

افزایش سرعت تسویه 
               R R  حساب

بهبود اثربخشی در ارائه 
خدمات به مشتریان در 

تري به کمک  ابعاد وسیع
  هاي الکترونیک پردازش

R R R R   R        

  
 
   
 کنگ در زمینه توسعه تجارت الکترونیک هاي بندر هنگ  ها و سیاست برنامه   

  
بـه  . باشد کنگ به عنوان قطب نقل و انتقاالت در منطقه می کنگ در تقویت هر چه بیشتر جایگاه بندر هنگ سیاست دولت هنگ

و حمل و نقل دیجیتـال، فاصـله دیجیتـالی    اي به نام پروژه توسعه تجارت  همین منظور دولت این کشور قصد دارد تا طی پروژه
به همین . هاي ذینفع در این زمینه را فراهم آورد ها و سازمان ها بین شرکت بندر با تکنولوژي روز را کاهش دهد و اشتراك داده

  .منظور در این پروژه اقدامات زیر مدنظر قرار گرفته است
 حمل و نقل دیجیتال سازي پروژه تجارت و توسعه یک سند عملیاتی براي پیاده 
 هاي مورد نیاز براي پشتیبانی از این پروژه پیشنهاد استانداردها و پروتکل 
 سازي این پروژه محاسبه هزینه و منفعت ناشی از پیاده 
 هاي الزم براي مالکیت و مدیریت این ساختار ایجاد گزینه 
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  .نمود بال میپروژه توسعه تجارت و حمل و نقل دیجیتال به صورت عمده سه هدف را دن
شـده و تبـدیل بنـدر بـه قطـب لجسـتیک        سازي خـدمات ارائـه   ارائه بستري براي تسهیل جریان اطالعات و یکپارچه 

 الکترونیکی در منطقه
پذیر به همراه بستر تکنولوژیکی مناسب براي جستجو، توسعه و تحویل خدماتی بـا   ایجاد یک محیط پایدار و انعطاف 

 ارزش افزوده باال
 دهنده براي انطباق با تجارت الکترونیک و استفاده از این فرصت براي باالبردن مزیت رقابتی بندر شتاب ارائه نقش 

  
  .توان اشاره نمود این پروژه توانسته مزایاي بسیاري را براي بندر به همراه داشته باشد که از آن جمله به موارد زیر می

نقل دیجیتالی همزمان هم کارآیی و هم اثربخشـی را در   پروژه توسعه تجارت و حمل و :بهبود کارآیی عملیاتی 
ها از جمله مزایاي این پـروژه   کاهش عملیات کاغذي، زمان انجام فرآیندها و ورود مجدد داده. دهد بندر گسترش می

میلیـارد دالر   1,3جویی حاصل از کارآیی عملیاتی چیزي بالغ بـر   در این پروژه محاسبه شده است که صرفه. هستند
 .کنگ خواهد بود گهن

 
کنگ بتواند موقعیـت خـود    نماید تا هنگ پروژه حاضر کمک می: هاي جدید کسب و کار نمودن فرصت فراهم 

عالوه بر این پـروژه  . گذاري خارجی گسترش دهد و خدماتی با ارزش افزوده باالتر را فراهم نماید را در جذب سرمایه
. اي بهینـه نمـود   نماید تا بتوان از منابع موجـود اسـتفاده   راهم میتوسعه تجارت و حمل و نقل دیجیتال، بستري را ف

 .نمایند هاي داخلی از گسترش فناوري اطالعات در بندر منافع زیادي را کسب می همچنین شرکت
 

با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی و افزایش تجـارت در   :رقابت بر مبناي ارزش و نه بر مبناي هزینه 
. کنگ سیاست خود را در ارائه خدمات با کیفیت باال قـرار داده اسـت   شده پایین، بندر هنگ تمام چین به علت قیمت

تواند با ایجاد زیرساختی مناسب،  رود که می ور اطالعات از نکات کلیدي و مهم در این زمینه به شمار می جریان بهره
 .کنگ را نسبت به رقبا متمایز نماید بندر هنگ

  
پروژه توسعه تجارت و حمل و نقـل دیجیتـالی، یـک ابـزار حیـاتی و مهـم بـراي         :جهانی هماهنگی با تغییرات 

سـازي   هاي اجتماعی تشـخیص مـذاکره و پیـاده    این پروژه همچنین هزینه. باشد انطباق سریع با تغییرات جهانی می
 .دهد تغییر را کاهش می

 
باشـد کـه    المللـی مـی   اخلـی و بـین  هـاي د  این پروژه، یک پیام مثبـت بـراي شـرکت    :کنگ بهبود تصویر هنگ 

کنگ به عنوان بنـدري پیشـرو    بدین صورت هنگ. کنگ بستري مناسب را براي تجارت موفق فراهم آورده است هنگ
 .گردد در زمینه بکارگیري تجارت الکترونیک مطرح می

  
 
 

ینـدها و  پـروژه حاضـر کلیـه فرا    :ها، تجار و صاحبان منافع از نرخ تغییرات در امان نگهداشتن شرکت 
نماید و بدین ترتیـب صـاحبان منـافع را از     ها متمرکز می ها را با تعریف استانداردهاي تکنولوژیکی و انتقال داده رویه

 .آورد دهد و یک اطمینان خاطر را در زمینه توسعه تجارت فراهم می چنگ قوانین و مقررات متغیر رهایی می
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  گیرينتیجه 
هاي حمل و نقل، خطوط کشتیرانی، مشتریان، پیمانکـاران   شرکت. باشند ریان حمل کاالها میدر درگیر جاعوامل متعددي در بن

انتقـال  . باشـند  هـاي درگیـر مـی    هاي بیمه، اداره بندر و کشتیرانی و اپراتور بندر از جمله این گروه ها، شرکت حمل و نقل، بانک
شود تـا خطـا در ایـن زمینـه کـاهش       ولوژي اطالعات باعث میها از اهمیت فراوانی برخوردار است و تکن اطالعات بین این گروه

در قـدیم اسـتفاده از   .براي اینکه بتوان از تکنولوژي اطالعات به نحو موثري در بنادر استفاده نمود.یافته و به حداقل ممکن برسد
بـاط در ایـن زمینـه نیازمنـد     ایجـاد ارت . گردید ها می فناوري اطالعات تنها منوط به ایجاد رابطه بین خطوط کشتیرانی و کشتی

امـروزه اسـتفاده از فنـاوري    . استفاده از زیرساختارهاي گرانی بود که تنها براي برخی از خطوط کشـتیرانی قابـل اسـتفاده بـود    
ها در درازمـدت   استفاده از فناوري اطالعات همراه با کاهش هزینه. افتد اطالعات در بنادر کانتینري در سطوح مختلفی اتفاق می

  . باشد می
هـدف از ارائـه ایـن مقالـه بیـان      . آنچه که در این مقاله آمد تنها مختصري از فعالیتهاي انجام پذیرفته در بندر هنگ کنگ بـود 

چنانچه بنادر ما بخواهنـد بازارهـاي از دسـت رفتـه     . اهمیت رویکرد تجارت الکترونیک در بنادر تجاري کشور عزیزمان می باشد
. خارج شوند چاره ایی جزء پاسـخ دادن بـه نیـاز مشـتریان و ارائـه خـدمات نـوین ندارنـد         Lockout تخود را باز یابند و از حال

با یاري حق بتوانند در برابر موج جهانی شدن که دیـر یـا زود تمـامی     تا بنابراین الزم است که با جدیت به این موضوع پرداخته
   .وان فرصتی بهره ببرندکشورهاي جهان را در می نوردد پایداري نموده و از آن به عن
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