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در ( Single Window) پنجره واحدمطالعه موردی پیاده سازی 

 ( BPR)ا دیدگاه مهندسی مجدد فرآیندهاب بنادر تجاری

 

 

 ول واحد دريايی و بندری وکارشناس مس مسعود شيراوژن ؛

 اداره کل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان بندر شهید رجايی

 

 چكيده

نويسنده در اين مقالعه سعی دارد تا با توجه به م حث جهانی شدن و رقابت  

بسیار فشرده موجود بین بنادر مورح جهان، به بررسی مهندسی مجدد فرآيند ها 

با بهره گیری از تکنیا های نوين خدمات رسانی در چند بندر مهم بین المللی 

ان عوامل بازدارنده رشد و امروزه شیوه های سنتی به عنو. و منوقه ای بنردازد 

 سرعت گردش و حمل و نقل کار . گسترش فعالیت بنادر مورح هستند

با توجه به . شیوه های نوينی را جهت افزايش سرعت فعالیت ها طلب می کند

وجود رقابت تنگاتنگ بین بنادر جهت  جذب مشتريان جديد شايسته است  که 

ارايه خدمات نوين جهت جلب بنادر تجاری کشور هر چه سريع تر نس ت به 

از جمله راه کارهای مورد استفاده بنادر، بهره . رضايت مشتريان خود اقدام نمايند

 وری اطالعات و توجه به توصیه  سازمان های بین المللی همچون آ گیری از فن

    UN/CEFACT(United Nations Centre for Trade Facilitation and 

Electronic Business)  افزايش روزافزون تجارت جهانی باعث رون  . است

فعالیت بسیاری از بنادر شده به شکلی که آن ها را با موقعیت های جديدی 

 های مورد استفاده اين بنادر جهت  وریآ از جمله فن.مواجه ساخته است
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گويی به حجم وسیعی از کارها که از طري  آن ها حمل وتوزيع می گردند  پاسخ

 .نجره واحد تجاری استپیاده سازی پ

 )،TradeNet ،DagangNetوری اطالعات، پنجره واحد، آ فن: كلمات كليدي

Digital Trade and Transportation Network) DTTN  ،GCNet  (Ghana 

Community Network)  جهانی شدن، 

 

 مقدمه -1

ی در حال اری از کشورهایکه برای بساست موضوعی م حث جهانی شدن 

دی جدی يبه عنوان تهدتوسعه که دارای اقتصاد تا محصولی و شکننده هستند 

کشورهای توسعه يافته که دارای اقتصادی پويا و از زير قلمداد شده و برای 

چرا که . مغتنمز به عنوان فرصتی ینساخت های مناسب تکنولوژيکی برخوردارند 

هر گونه موانع در ت ادرت بین رويکرد جهانی شدن بر اساس آزاد سازی و رفع 

کشورها از جن ه های میتلف اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بنا شده است واين 

يی از اين آزاد سازی بهره آن ها در حالی است که در صحنه رقابت جهانی 

بی شا با پیوستن به . خواهند برد که توانايی رزم را جهت رقابت داشته باشند

مامی انحصارات از بین رفته و هر مشتری با هر تأمین سازمان تجارت جهانی ت

. کننده ای که بهترين خدمات را عرضه نمايد می تواند به تعامل بنردازد

استانداردهايی توسط سازمان های تیصصی وابسته به سازمان ملل پیشنهاد شده 

است که هر چند در حال حاضر به عنوان توصیه می باشد ولی رفته رفته اين 

استانداردهايی که در زمینه ايجاد تسهیل در . ها جن ه الزام خواهد يافت توصیه

 توصیه شده است از اين نمونه  UN/CEFACTت ادرت بین المللی توسط 
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با اين تفاسیر می طل د که بنادر تجاری کشور هر چه زودتر خود را . می باشند

مین ی جهت تاوافربا تحورت تکنولوژيکی جهان هماهنگ نموده و سعی و تالش 

اين . تر رضايت مشتريان از طري  ارايه خدمات به هنگام نمايند هر چه بیش

میسر نمی شود مگر با شناسايی نیازها و خواسته های مشتريان با بهره گیری از 

سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت  مدونی که بر آن اساس بتوان 

د که برای مشتريان جذاب و مورد پسند واقع بنادر را به سوحی از کیفیت رسان

 . شوند

رويکرد حمل و نقل بین المللی به حمل کارها با استفاده از کانتینر و روند    

رو به رشد اين نوع از کارها در سال های اخیر  نويد دهنده ی بازاری پر رون  در 

برای برخورداری از سهم مناس ی از اين بازار، همگام شدن با . اين بیش می باشد

وژی های نوين در ارايه به هنگام خدمات از تحورت جهانی و بهره گیری از تکنول

الزامات جدی بنادر تجاری کشور به عنوان يکی از حلقه های زنجیره تأمین بین 

ده  يند تعاملی در مقابل پدآين فري  در ایبه نظر می رسد که توف.  المللی است

 : ر باشديجهانی شدن، مستلزم  مقدمات ز

میتلف اقتصادی و فرهنگی جهانی نی آگاهانه در ق ال ابعاد یواقع ب  -

  شدن

 ، اقتصادی و ت های فرهنگی یابی ظرفيشناخت وضع موجود و ارز -

 فکری جامعه

درک کاستی ها و ناکار آمدی ها و فروتنی عالمانه برای حرکت به  -

  سوی رشد و تعالی

شد و توسعه اقتصادی و رده در جهت یده و سنجیشياتیاذ موضع اند -
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 ]2[ ( CSF)  9یتاساسی موفق  ملتوجه خاص به عوا

تمامی شاخه های حمل ونقل را در بر گرفته و از توسعه گسترش ، رقابت   

رانی و کشتی سازی، یهای مربوط به حمل ونقل دريايی اعم از کشت فعالیت

استفاده از بنادر و مناط  آزاد تجاری ايجاد شده در آن تا افزايش چشمگیر 

وجود مزيت نس ی در  .جاده ای را شامل می شودهای هوايی و ريلی و  مسافرت

ه ب نقل به خصوص در جا های حمل و نقل دريايی نس ت به ساير روش حمل و

در ابعاد بین عرصه از فعالیت جايی بار بازار گسترده و رقابت آمیزی را در اين 

ه خدمات حمل دريايی ياين رقابت چه در زمینه های ارا. المللی ايجاد کرده است

از کشتیرانی، کشتی سازی، کشتی داری و چه در توسعه،گسترش ونو آوری  اعم

ه خدمات هر چه بیشتر و گسترده تر پديد آمده يبنادر بازرگانی بین المللی در ارا

ه ايکه عالوه بر منافع قابل توجهی که در امور مربوط به ار به صورتی. است

جود در نقاط میتلف نیز خدمات در اين بیش وجود دارد، بنادر معت ر ومورح مو

 .ی خود محسوب می شوندبه صورت يکی از مومئن ترين منابع ارزی کشورها

تر امکان  حمل ونقل دريايی با توجه به ويژگی های خاص خود واز همه مهم

های آزاد بین المللی ودر کوتاه ترين فاصله ممکن با وجوه  رفت وآمد در آب

ياد زهای  صوص نقل وانتقال بار در حجمتمايزی مانند توانايی حمل ونقل وبه خ

ومسیرهای گاه بسیار طورنی، زمان مناسب، قیمت ارزان، سالمت فیزيکی بار 

در شقور میتلف حمل ونقل برخوردار  یحمل شده ومانند آن از جايگاه خاص

وبه همین دلیل حضور تکنولوژی جديد ونوآوری های مدرن تکنیکی . است

ل ونقل نیز در ابعاد بسیار وسیعی مورد استفاده قرار وابزاری در اين شاخه از حم

                                                      
1 Critical Success Factors 
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اين وسعت وگستردگی از ساخت وساز کشتی شروع ودر به  .است گرفته

وری های جديد در استفاده از وسايل وتجهیزات مورد نیاز کشتی آ کارگیری فن

وسايل  های کنترل وناوبری دريايی، تجهیزات و شامل نیروی محرکه، سیستم

های میابراتی و ارت اطی و مانند آن ادامه يافته ودر تجهیز وراه  شمکانیکی و رو

اندازی و بهره برداری از بنادر بزرگ بین المللی در تمامی زمینه های ممکن 

ها و مانند آن جلوه گر  حتی تفکیا و ط قه بندی بار، صدور انواع صورتحساب

ا برنامه ريزی دقی  در اين ارت اط الزامی است که بنادر تجاری کشور ب .می شود

و مدون به سرعت خود را همگام با ساير بنادر مهمی که سهم به سزايی از جابه 

جايی کار در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند نموده و در اين ارت اط 

با شناخت عملکرد اين بنادر و کسب تجربه آن ها راه را برای حضور فعال تر خود 

 . ]1[هموار نمايند در عرصه اقتصاد جهانی

 تحول بنادر در دنياي رقابتي -2

امروزه با ورود به قرن بیست و يکم وبر اساس يا سنت پیشین که به دن ال  

» خاص همراهمسايل انقالب صنعتی طرح ريزی گرديده است، میل در توجه به 

و در نظر داشتن اتر پرقدرتی که اين آينده مغناطیس گونه بر « با نگاه به آينده

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی –زندگی بشريت دارد، بین تحلیل گران اقتصادی 

گران معاصر، تأکید دارند که تحت هیچ شرايوی، بدون  پژوهش. رايج شده است

و يا فرضیه ها )رح پرسش های بنیادين در نظر داشتن متغیر آينده، م ادرت به ط

چنین موضوعی باعث شده تا سازمان ها و بنگاه های اقتصادی به . نکنند  (

بازنگری آراء وانديشه های خويش پرداخته و رويه ها و روش های موجود را بر 

 . ]9 [مورد نقد و بررسی قرار دهند« آينده»پايه ی 
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از حلقه های مهم زنجیره تأمین بین  دراين بین بنادر تجاری به عنوان يکی  

میتلف  ولین اقتصادی کشورهایمواره مورد توجه تحلیل گران و مسوالمللی ه

ل اين مهم می توان ياز جمله در. جهت اصالح فرآيندهای ارائه خدمات  بوده اند

 :به موارد زير اشاره نمود

 ن با توجه به م حث جهانی بودن فعالیت های اصلی اقتصادی و از آ

جمله موضوع حمل و نقل دريايی و بندری که اولین گلوگاه مرحله 

واردات يا صادرات از حیث فیزيکی و مکانیکی را شکل می دهد، 

ز يضرورت انعواف يذيری رزم سازمانی و ت یین نظام مديريت، حا

وری های نوين آ در اين زمینه فشارهای رقابتی ، فن. اهمیت است

کز زدايی از جمله الزام هايی است که اطالعات و ارت اطات و تمر

موضوع انعواف پذيری سازمانی و ت یین نظام مديريت را در چارچوب 

بر اين اساس مجموعه . اصالحات بندری در دستور کار قرار می دهد

راه کارهای اصالحات در بنادر، قادر است تا دولت ها را در سوح 

راه با کاهش هزينه اقتصاد کالن،برای به ود رقابت تجارت خارجی هم

های حمل و نقل ، به ويژه هزينه خدمات بندری وبه ود کارايی بندر 

خشکی و در سوح اقتصاد خرد ، برای حذف بار مالی  -درتعامل دريا

بودجه های ملی و افزايش درآمدها از طري  بهینه سازی شیوه های 

و  رويه های جديد سرمايه گذاری. بهره برداری از منابع ياری نمايد

تغییر در کارکرد آن ها، منابع کار و اطالعات گسترده، همچنین 

تکنولوژی و نوآوری های جديد در چرخش فعالیت های بندر، دولت 

ها را برای پیش رد توسعه اقتصادی ملی در پیوند به اقتصاد جهانی 

 . نمايد -نیازمند رهیافت به راه کارهای جديد می
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  می گذارد متوجه متصديان  تیر تاسوی ديگری که اين جريان بر آن

حمل و نقل و پايانه های بندری است که از طري  ارائه خدمات بندری 

تر مهیا نمودن زمینه استفاده مولوب ازسرمايه های حمل  با هزينه کم

اين امتیازبه دست اندر کاران اين بیش اجازه می .و نقل فراهم می آيد

بتی بهتر در بازارهای حمل و دهد تا با دراختیار گرفتن جايگاه های رقا

تری را در اختیار بیش های رو به  نقل ، فرصت های تجاری بیش

حمل کنندگان کار، صادر کنندگان و وارد کنندگان . رشد قرار دهد

نیز فرصت می يابند تا از طري  کاهش هزينه های بندری و در نتیجه 

های کاهش نرخ های حمل بار با کشتی ، زمینه کاهش هزينه کار

وارداتی و محصورت میانی و افزايش رقابت برای صادرات را فراهم 

 .   ]9 [آورند

 

آنچه که در اين جا می بايستی بدان اشاره نمود اين است که صنعت حمل    

 و نقل دريايی کشور  هم اکنون بیش ازهر زمان ديگری نیاز به بهره گیری از 

ه خدمات به ذينفعان و يدر فرآيند اراوری اطالعات و ايجاد تحورت بنیادين آ فن

موضوعی بس مهم که ساير بنادر مورح جهان بدان . مشتريان خود می باشد

تر از  اهتمام و توجه ويژه ای داشته و کماکان در صدد بهره گیری هر چه بیش

 .  آن جهت افزايش سهم بازار خود می باشند

 داليل و عوامل تحول در بنادر -2-1

در طی قرن . بنادر طی دو قرن اخیر شاهد تغییرات چشمگیری بوده اند

نوزدهم و نیمه نیست قرن بیستم، بنادر به ابزاری برای قدرت دولت ها يا 

استعمارگران ت ديل شده و دسترسی و خروجی بنادر به عنوان وسیله ای برای 
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هش يافت و رقابت بین بنادر به حداقل کا. کنترل بازارها مد نظر قرار گرفت

هزينه های بندری در مقايسه با هزينه های سنگین حمل و نقل اقیانوسی و 

در نتیجه هیچ انگیزه . بی اهمیت گرديدی نس به طور حمل و نقل درون خشکی 

اما اين شرايط به کلی تغییر کرده . ای برای به ود کارايی بندر وجود نداشت

پرداخته و با توجه به دستاوردهای امروزه بنادر در مقیاس جهانی به رقابت . است

عظیم در طول چند دهه اخیر در زمینه بهره وری حمل و نقل دريايی، از آن ها 

به عنوان مؤلفه ای قابل کنترل برای به ود کارايی سیاست ها ی ساماندهی حمل 

تر  اين امر زمینه به ود کارايی بنادر، هزينه کم. و نقل اقیانوسی ياد می شود

انسجام خدمات بندری را با ساير عناصر ش که توزيع جهانی فراهم حمل بار و 

به عالوه، به دلیل ايجاد انگیزه برای سرمايه گذاری مالی حاصل از . آورده است

پیشرفت های به عمل آمده در حوزه بنادر، زمینه خالصی از مقررات خشا 

ده نهادهای دولتی و تشوي  بیش خصوصی برای حضور در فعالیت های گستر

 .بندری ايجاد شده است

امروزه دريل میتلفی برای ايجاد تحول و انجام اصالحات اساسی در بنادر    

 :مورح می شود که اين دريل را در چهار بیش زير می توان ارايه نمود

 

 دريل عمومی 

o افزايش بازدهی بندر. 

o کاهش هزينه ها و تعرفه ها. 

o به ود کیفیت خدمات. 

o افزايش قدرت رقابت. 

o غییر رفتار در برخورد با مشتريان بندرت. 
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 دريل اداری و مديريتی 

o سیاست زدايی از سازمان بنادر. 

o کاهش تشريفات اداری. 

o معرفی مديريت م تنی بر عملکرد. 

o اجنتاب از انحصار طل ی دولت. 

 

 دريل مالی 

o کاهش هزينه های دولت. 

o جذب سرمايه گذاری خارجی. 

o  تجاری برای بیش دولتیکاهش ريسا های سرمايه گذاری. 

o افزايش مشارکت بیش خصوصی در اقتصاد ملی يا منوقه ای. 

 

 دريل استیدامی 

o کاهش اندازه دولت. 

o سازماندهی و آموزش مجدد نیروی کار بندر. 

o حذف محدوديت ها ی مربوط به فعالیت های کاری. 

o افزايش اشتغال در بیش خصوصی. 

 

 مدرن سازي بنادر  -2-2

استراتژی های آزاد سازی، تجاری سازی و خصوصی سازی  همگی درتالش 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 2931ديدگاه شماره تابستان فصلنامه 

 

222 

برای به ودکارايی سازمان و عملیات بنادر با معرفی محیوی تجاری پیگیری می 

 گذار باشند، ولی برخی  تاتیر اگر چه اين استراتژی ها ممکن است . شود

که بیم آن دولت ها به اعمال اين اصالحات اداری تمايلی نشان نمی دهند چرا

ه خدمات يا کاهش اقتدار، يمی رود که اين اصالحات منجر به اختالل در روند ارا

در نتیجه، گاهی دولت ها روش های محتاط تری . اختیارات و قدرت دولت شود

دراين . برای به ود عملکرد در پیش می گیرند( مانند مدرن سازی بنادر)را 

می توان به سهولت در محیط استراتژی چنین فرض می شود که عملکرد را 

امتیاز اين . سلوه جويانه دارای تشريفات اداری و بروکراسی به ود بیشید

استراتژی اين است که برخی تغییرات در سازمان را می توان بدون نیاز به 

نمونه هايی از توسعه که نیاز . تغییرات قانونی يا تغییر در خط مشی اعمال نمود

 :یر درخط مشی ندارند ع ارتند ازبه تغییرات قانونی ياتغی

 پذيرش روش های برنامه ريزی شرکتی 

 کاربرد برنامه ريزی توسعه منابع انسانی(HRD
4) 

 استفاده از کاربردهای رايانه ای و سیستم اطالعات مديريت(MIS
5) 

 توسعه ت ادل الکترونیکی داده ها(EDI 6  )3[و فن آوری اطالعات[   . 

 

 ليت ها در بنادر كشورآشنايي با چرخه فعا - 2-3

 :فعالیت های متنوعی در بنادر انجام می پذيرد که عمده آن ها ع ارتند از

 تیلیه. 

                                                      
4 Human Resources Development  
5 Management Information System 
6 Electronic Data Interchange 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 2931ديدگاه شماره تابستان فصلنامه 

 

221 

 بارگیری. 

 ان ار داری. 

 پهلو دهی و جدا سازی شناورها. 

هر يا ازاين فعالیت ها دارای مراحل وفرآيندهايی است که شامل انجام    

با . اموراسنادی و ت ادل اطالعات بین بیش های میتلف بندر و گمرگ می باشند

توجه به نوع کارها، حمل ونقل دريايی را می توان به سه بیش عمده تقسیم 

 :بندی نمود

 7حمل کارهايی با حجم بسیار    

o (مانندنفت و روغن خام) 3مايعات. 

o (مانند غالت)  3کارهای خشا. 

     حمل گاز 

 حمل کارهای کانتینری 

 حمل کارهای عمومی يا متفرقه(General Cargo) 

در اين ارت اط ذکراين نکته ضروری است که رويکرد حمل و نقل جهانی به    

ازجايگاه  حمل ونقل کانتینری بوده به طوری که اين نوع از حمل ونقل امروزه

 . خاصی برخوردار است

همان . در اين جا جای دارد که به تشريح برخی از اين فعالیت ها اشاره نمود   

تر نیز اشاره گرديد، حمل ونقل کانتینری ازجمله روش های حمل و  گونه که پیش

نقل دريايی است که به دلیل سهولت و ايمنی بیشتر روزبه رور بر توجه بدان افزوده 

                                                      
7 Bulk 
8 Liquid Bulk 
9 Dry Bulk 
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آن چه که امروزه به عنوان فرآيند اسنادی جهت ترخی  کارهای . می شود

کانتینری در بنادر بزرگ تجاری کشور می گذرد به صورت فرآيندی است که در 

 .ه شده استيارا 2شکل شماره 
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 كانتينريفرآيند اسنادي  ترخيص كاالهاي ( 1)شكل 

 

  20(BPR)مهندسي مجدد فرآيندها  -3

 تعريف- 3-1

مهندسی مجدد از جمله واژگان و ع داراتی اسدت کده در ادبیدات مدديريتی،      

مايکل همدر و جیمدز چمندی بده     . برداشت ها و تعابیر گوناگونی از آن شده است

گامان و مدافعین نگدرش مهندسدی مجددد در آغداز      عنوان سرشناس ترين پیش

 فصل دوم کتاب خود بدا عندوان طدرح ريدزی دوبداره ی شدرکت، چندین عندوان         

                                                      
10 Business Process Reengineering 
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اگر از ما بیواهند يا تعريف فوری از طرح ريزی دوبداره کسدب و   : می کنند که

 ."از ابتددا شدروع کدردن   "ه کنیم، می گدويیم طدرح ريدزی دوبداره يعندی     ايکار ار

ه اين معنی نیست که آنچه را که از پیش وجود دارد را ترمیم طرح ريزی دوباره ب

کنیم يا تغییراتی اضدافی دهدیم و سداختارها ی اصدلی را دسدت نیدورده بداقی        

طرح ريزی دوباره يعنی کنار نهادن روش های قديمی و افکندن نگداهی  . بگذاريم

ش تازه به کار مورد نیاز برای به وجود آوردن محصدول يدا خددمت شدرکت و ارز    

که اگر من امدروز   پرسشطرح ريزی دوباره يعنی پرسیدن اين . دادن به مشتری

دانم، و با توجه به تکنولوژی فعلی، اين شرکت  -می خواستم با توجه به آنچه می

را از نو بسازم، ش یه چه چیز به نظر می رسید؟ طرح ريدزی کدردن دوبداره يدا     

اين امدر مسدتلزم   .دوبارهشرکت يعنی کنار گذاشتن سیستم های قديمی و شروع 

 .بازگشت به ابتدای کار و ابداع يا روش بهتر برای انجام کار است

 ": ، مهندسی مجدد را چنین تعريف می کندد  Prosciشرکت بین المللی    

مهندسی مجدد فرآيند ع ارتست از طراحی دوباره کسب و کدار ، سیسدتم هدای    

دستیابی به به ود چشدمگیر در  مرت ط با آن ها و ساختارهای سازمانی به منظور 

عملکرد مالی ضعیف، رقابت خدارجی، کداهش سدهم بدازار و يدا      . عملکرد سازمان

ل تصدمیم سدازمان در بده    يد ايجاد فرصت های جديد در بازار ممکن اسدت از در 

بده معندای کوچدا سدازی، تجديدد       اًالزامد   BPR. کارگیری اين رويکرد باشند

در . دن، تکنولدوژی جديدد و غیدره نیسدت    ساختار، سازماندهی مجدد، خودکار ش

مهندسی مجدد فرآيند، کنترل و تغییر پنج عنصر هر سدازمان بده شدرح زيدر در     

 :دستور کار قرار دارد

 استراتژی 

 فرآيندها 
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 تکنولوژی 

 سازمان 

 فرهنگ 

بیان داشتند که مهندسدی مجددد يعندی     2334در سال  21و گرنر 22ابنگ   

که بر سر راه به ود عملکرد جاری سدازمان  تغییر و از میان برداشتن هر چیزی "

مانع ايجاد کند، حتی اگر نا گزير باشیم کار طراحی سازمان و فرآيند را از صدفر  

آن ها در کتاب خود با عنوان قواعد انقالب، از نا رسايی انديشه ها . "شروع کنیم

 و راه حل های ديروز برای دستیابی به اهداف امروز سین می گويند و خواسدتار 

 .شوند -دور ريیتن اين انديشه ها و راه حل ها می

تجزيده و  : به نظر داوننورت و شورت، طراحی دوباره فرآيند ع ارتسدت از      

 داونندورت  . تحلیل دوباره جريدان کدار در فرآيندد هدای درون و بدرون سدازمانی      

تر ترجیح می دهد اصوالح نوسازی فرآينددها ی کسدب و کدار را بده کدار       بیش

. هندسی مجدد تنها بیشی از ضروريات تغییر ريشه ای در فرآيندها استم. گیرد

اصدوالح نوسدازی فرآيندد در    . و صراحتاً به طراحی فرآيند جديد اشاره می کند

برگیرنده استراتژی های کاری جديد، طراحی فرآينددها ی قابدل اجدرا و اعمدال     

ت و آن هدا را  تغییر در تمامی ابعاد پیچیده فندی، انسدانی و سدازمانی نیدز هسد     

 .مت ادر به ذهن می سازد

آندرو و استالیا ضمن تأکید بدر جن ده هدای يکنارچده سدازی سدازمانی،          

BPR تغییدر ريشده ای در روش انجدام کدار توسدط      : را چنین تعريف می کنند

کارکنان، شامل تغییر در سیاسدت هدا ی سدازمان و روش کنتدرل، تکنولدوژی و      

                                                      
11 Obeng 
12 Grainer 
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آن هدا  . لیت ها ی حرفه ای و برنامه های پاداشسیستم ها، روابط سازمانی و فعا

چنین بر انهدام راه های کهنه ی انديشه و عمل و نقدش کلیددی تکنولدوژی     هم

 .]4 [کید می ورزندااطالعات ت

 مقايسه مهندسي مجدد با ساير رويكرد هاي بهبود سازماني -3-2

فرآيند مهندسی مجدد فرآيندها به مکت ی متفاوت با به ود مداوم و تدريجی 

در اغرار آمیز ترين حالت، مهندسی مجدد بدر آن اسدت کده فرآيندد     . تعل  دارد

بايد کار را از نو و با يا لوح . موجود به درد نیور است و بايد آن را کنار گذاشت

تصور چنین لوح سفیدی، به طراحان فرآينددهای کسدب و کدار    . سفید آغاز کرد

موجود بگسلند و طراحی فرآيندی نو  امکان می دهد پیوند خود را با فرآيندهای

گويی هم اکنون در آينده ای فرضی زندگی می کنیم و بايد ازخدود  .را آغاز کنند

اين فرآيند چگونه بايد باشد؟ انتظار مشتريان ما از ايدن فرآيندد چگونده    :بنرسیم

خواهد بود؟ کارکنان اين فرآيند را چگونه می خواهند ب ینند؟ شرکت های طراز 

 ه آن را اجرا می کنند؟ ما بايد با تکنولوژی جديد چگونه رفتار کنیم؟اول چگون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديريت فرآيندهای کسب و کار

Business Process Management 

(BPM) 

 و سازمان (BPI)به ود فرآيندها 

 TQM) (مديريت کیفیت فراگیر

 ...شش سیگما، 

 مهندسی مجدد فرآيندها

Business Process  Reengineering 

Business Process Redesigne 

(BPR) 

 نگرش هاي فرآيندي شكوفايي(  1)نمودار 
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گرچه جن ش مديريت کیفیت فراگیدر کده  عندوانی واحدد بدرای اقددامات          

 از  بدده روشددیگسددترده و متفدداوت شددکوفايی سددازمانی و به ددود عملکددرد اسددت 

و  TQMفرآيند گرايی نام نمی برد و بر فرآيندها تأکید نمی کندد امدادر عمدل،    

BPR        هر دو به ود فرآيندهای کسب و کار را رسدالت خدود مدی دانندد بدا ايدن

تفاوت که مهندسی مجدد، رويکردی است که بده صدراحت بدر به دود ريشده ای      

روش به دود  تدر از   ، بدیش  TQMفرآيندها تأکید می کند، امارويکردهای طیف 

 .]4 [تدريجی و گام به گام فرآيندها بهره می گیرند

 

 ]BPR ] 4و  TQMمقايسه دو رويكرد ( 1)جدول

 نوع رويکرد

 

 شرح تغییر

 به ود مداوم فرآيند / به ود

TQM 

 مهندسی مجدد فرآيند

BPR 

 ريشه ای و جهشی گام به گام/تدريجی سوح و چگونگی تغییر

رسیدن به / لوح نا نوشته وضعیت موجود/ فرآيند نقوه شروع به ود

 نمونه مولوب و بهترين شیوه ها  

 يا بار ولی تکرار پذير پیوسته و مداوم دوره های زمانی تغییر

 بلند کوتاه زمان مورد نیاز

 بار به پايین پايین به بار نوع مشارکت کارکنان

 فرآيندهاتعامل / گسترده وظیفه مشی / محدود،فرآيند دامنه فعالیت

 زياد کم يا متوسط میزان ريسا

فنون آماری ، تکنیا های  ابزارها و تکنیا های مورد نیاز

 مديريتی روز

تکنولوژی اطالعات، تکنیا 

 های مديريتی روز

 ساختاری/ فرهنگی عمدتاً فرهنگی نوع تغییر
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 مهندسي مجدد فرآيندها و تكنولوژي اطالعات -3-3

اگر به طورموقت واژه اطالعات را از ع ارت تکنولدوژی اطالعدات بدرداريم، آن    

گاه می توان گفت که تکنولوژی بیش جدايی ناپذير هر فرآيندی را تشکیل مدی  

تکنولوژی به عنوان دانش فنی، روش، ابزار و تسهیل کننده انجدام کدار ؛ نده    .دهد

ی متقابل تاتیر دهد، بلکه تنها بیشی از زير ساخت های هر فرآيند راتشکیل می 

هر گونه تغییر در ساختار فرآيند می تواندد  . با کل فرآيند و  ويژگی های آن دارد

چه ما از . به تغییراتی کم يا زياد درتکنولوژی منجر شود و يا آن را ضروری سازد

ع ارت مهندسی مجدد استفاده بکنیم وچه نکنیم؛ هر تغییر بنیدادی در داندش و   

تغییراتی بنیادی درفرآيند های انجام کار درعرصه هدای مدرت ط را در   تکنولوژی، 

امروزه که تکنولوژی اطالعات، تکنولوژی روز جامعه بشری است و خدود  . پی دارد

انقالبی در نوع ابزارهای مورد استفاده بشر تا کنون به شمار می رود، کسی که در 

ن تکنولوژی روز بی توجه پی دستیابی به به ودهايی شگرف است نمی تواند به اي

بنابراين بايد اذعان داشت که امروزه انجدام و پیداده سدازی مهندسدی     . ]5 [باشد

هره گیدری از فدن آوری   مجدد فرآيندها برای دستیابی به تحورت شگرف بدون ب

 .نا ممکن است اطالعات عمال
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 ]  BPR ] 2يك مدل مفهومي براي ( 2)شكل 

 

درمقاله ای  2330در اين ارت اط به موجب آنچه که آقای میکائیل همر در سال   

HBRدر مجله 
وری اطالعات فرآينددهای اصدلی در   آ منتشر نمود، نه تنها فن 29

وری آ سازمان ها را پشتی انی می کند بلکده بايسدتی بدرای بده کدار گیدری فدن       

ITاز اين رو تواندايی  .اطالعات از فرآيندهای جديد بهره جست
مدا را قدادر بده     24

پیدام آقدای   . کشف راه کارهای جديد می کند که تا ق ل از اين  قابل تصور ن دود 

همر در مقاله مورد اشاره اين بود که فرآينددهای قدديمی را پداک کنیدد، قواعدد      

وری آ کهنه را دور بیندازيد، با لدوح تمیدز و جديدد آغداز کنیدد و سدنس از فدن       

 . ] 5 [عملیاتی استفاده نمايیداطالعات برای تغییر فرآيندهای 

                                                      
13 Harvard Business Review 
14 Information Technology 
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 ]1 [مجدد  مهندسي در  ITتوانمندي هاي( 2)جدول

 ات سازمانی توانايیتاتیر  ITتوانايی 

 استاندارد م ادرت به را ساختار بدون کار و کسب فرآيندهای تواند می   IT م ادرت

 تغییر دهد

 کند منتقل طورنی فواصل در سهولت به و سرعت به را اطالعات تواند می IT جغرافیايی

 نمايد مستقل محالت و مناط  از را کار و کسب و فرآيندهای

 دهد کاهش فرآيندها برخی در را انسانی نیروی می تواند IT اتوماسیون

 کار و کسب فرآيندهای در را جزيی اطالعات از وسیعی حجم می تواند IT اطالعاتی

 کند منتشر

 فرآيند يا رسیدن نتیجه به برای را پیچیده تحلیلی های شیوه می تواند IT تحلیلی

 دهد ارائه

 طوری که به آورد بوجود فرآيند وظايف توالی در را تغییراتی تواند می IT توالی

 شوند انجام   همزمان وظیفه چندين دهد می اجازه

 يابد به ود  فرآيند تیص  و دانش انتشار و آوری جمع می شود باعث  IT مديريت دانش

 شود پیگیری ها خروجی و ی ها ورود ها، پست می شود باعث IT پیگیری

 با ديگر ارت اطی های واسوه به نیاز بدون را فرآيند جزء دو تواند می IT کاهش واسوه ها

 مرت ط کند يکديگر
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امروزه بهره وری به عنوان يکی از مهم تدرين عوامدل اقتصدادی کده نقدش         

از اين عامل برای . کلیدی در ارزيابی رشد اقتصادی ايفاء می کند مورح می باشد

ارزيابی کامیابی اقتصادی و به عنوان پیش نیازتوسعه ملی و همچنین بده عندوان   

 فناوری اطالعات يکدی از  در اين ارت اط.يا شاخ  رقابتی نیز استفاده می شود

به شکلی که باعدث  . مهم ترين ابزارهای افزايش رشد اقتصادی محسوب می شود

می گردد تا بنگاه های اقتصادی به بهترين شیوه ممکن ازمندابع خدود در جهدت    

افزايش هر چه بیشتر کارايی و افزايش رضايت منددی مشدتريان  بهدره بدرداری     

طالعدات در مهندسدی مجددد بده عندوان يدا       با توجه به نقش فنداوری ا . نمايند

، انجام مهندسی مجدد فرآيندها برای افزايش اترات نقدش فنداوری   25توانمند ساز

    ]. 1 [اطالعات در عملکرد  بنگاه های اقتصادی ضروری است

 

 مطالعات موردي -0

وری اطالعات به طور فزايندده بدا توجده بده نیداز و      آ سیستم های پیشرفته فن       

ای روزافزون کاربران به دراختیار داشتن اطالعات به روز برای پشدتی انی از  تقاض

 ايدن مقولده   .سیستم هدای لجسدتیکی در بندادر در حدال گسدترش مدی باشدند       

وری آ فرصت های مناس ی را برای طراحی، نصب و راه دری سیسدتم هدای فدن    

سدازمان  در ايدن ارت داط   . اطالعات در بنادر دراقصی نقاط جهان ايجاد می کندد 

وری اطالعات آ بنادر می تواند جهت سهولت بیشتر وتسريع درانجام، خدمات فن

 .را به طورکامل به بیش خصوصی واگذار نمايد

امروزه بنادر مورح جهان با توجه به نیاز و ضررورت انجام فعالیت هدا بدا حجدم          

ت و وری اطالعدا آ بار همراه بدا سدرعت و اطمیندان ، پدروژ ه هدای متندوع فدن       

                                                      
15 Enabler 
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در ايدن بیدش هددف ايدن     . ارت اطات بسیاری  را انجام و يا در دست اجرا دارند

ترين  اين پدروژه هدا کده در جهدت      ه و بیان تفصیلی يکی از مهمياست که با ارا

اطالح فرآيندها در بنادر مورح انجام پذيرفته، جامعه دريايی و بنددری کشدور را   

چنین به کارگیری  فرآيندها همتر با ضرورت انجام مهندسی مجدد  هر چه بیش

 .      وری اطالعات در اين زمینه آشنا نمودآ فن

گونه که در فرآيند اسنادی ترخی  کارهای کانتینری مشاهده گرديد  همان         

، يا چرخه نس تاً طورنی برای ت ادل اطالعات موردنیاز بین ذينفعدان میتلدف   

باتوجه به افدزايش  . ترخی  داده شود می بايستی طی گردد تا به يا کار اجازه

روز افزون حجم تجارت جهانی، عمالً انجام امور بدين گونده و بده شدیوه سدنتی     

بندابراين  . امکان پذير ن وده و موج ات نا رضايتی مشتريان بنادر را مهیا می کند

گويی به نیاز مشدتريان و ذينفعدان در صددد انجدام اصدالحات       بنادر جهت پاسخ

وری اطالعدات بدر   آ وری های نوين و از جملده فدن  آ هره گیری از فنبنیادی با ب

ازجمله اين راه کارها می توان به يکنارچگی و ورود يا باره اطالعدات  . آمده اند

به عندوان يکدی از سدازمان هدای  زيدر       UN/CEFACTآنچه که . اشاره نمود

ه و بده  خود نیزبدان اشداره نمدود   99مجموعه سازمان ملل نیز در توصیه شماره 

اقددام   26تمامی کشورها توصیه می نمايد که نس ت به پیاده سازی پنجره واحدد 

 .نمايند

 

 پنجره واحد  -0-1

تجاری و افراد ذينفع درامر حمل و  یپنجره واحد درگاهی است که به شرکا

نقل  اين امکان را می دهد تا اطالعات و اسدناد اسدتاندرد شدده در امدر واردات،     

                                                      
16 Single Window 
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فقدط بدا يدا بدار ورود در      27را در قالب فرم های الکترونیکیصادرات و ترانزيت 

قدرار  ... اختیارتمامی ذينفعان و متولیان امر ازق یدل بنادر،گمرکدات، باندا هدا و    

به عنوان يا معیار ارزيابی از سهولت در فعالیت های تجداری بايدد گفدت    . گیرد

ری در که پنجره واحد دارای يا پتانسیل بسیار مناسدب در تسدهیل امدور تجدا    

     ]. 3 [سوح ملی، منوقه ای و بین المللی است

 

 

 

  4] [فرآيند تبادل اطالعات پيش از پياده سازي پنجره واحد( 3)شكل

 

                                                      
17 E-form 
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 4] [فرآيند تبادل اطالعات پس از پياده سازي پنجره واحد( 0)شكل
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امروزه بنادر مورح و فعال جهان برای ايجاد سهولت در امور اسنادی خود و    

جهت افزايش رضايت مندی و ايجاد چهره ای مناسب برای جذب سرمايه گذاری 

کشورهايی همچون سنگاپور،  غنا، . اقدام به بهره گیری از پنجره واحد نموده اند

جام داده اند که دراين جا  به مالزی و هنگ کنگ اقدامات اساسی دراين ارت اط ان

 .شرح اقدامات صورت پذيرفته پرداخته می شود

0-1-1- TradeNet 

سنگاپور از جمله کشورهايی است که طی سال های اخیدر رشدد چشدمگیری را      

به طدوری کده بندابر گدزارش     . وری اطالعات وارت اطات داشته استآ درعرصه فن

آمدادگی الکترونیکدی را در بدین    رت ه چهدارم   1003-1003های اقتصادی سال 

درايدن کشدور بنددری امدروزه     .  [5]کشورهای جهان به خود اختصاص داد است

وری آ به يمن فدن . [6]پهنای باند اينترنت دراختیار کاربران قرار داردبیش ترين 

های نوين اين بندر توانسته است که رشد خیره کننده ای درعرصه فعالیت هدای  

و بدرای چندد سدال متمدادی خدود را در رت ده بنددی        دريايی و بنددری داشدته   

ازجمله پدروژه هدای   .  [7]بنادرکانتینری دنیا در صدر ساير بنادر جهان قرار دهد

اشاره نمود که جهت تسهیل ت ادل  TradeNetمهم اين بندر می توان به پروژه 

مدددیالدی توسدددط شدددرکت    2333اطالعدددات و اسدددناد تجددداری از سدددال    

CrimsonLogic رزم به ذکر است که اين شدرکت تدا کندون بدرای     .ايجاد شد

) ، عربسدتان سدعوی  (1000)، غندا ( 2334)موريتانی:کشورهای بسیاری از جمله 

اقدام به ايجاد پنجدره واحدد   ( 1003)و ساحل عاج ( 1003)، ماداگاسکار( 1004

 .[8]ملی نموده است
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 [8]ساختار پنجره واحد در بندر سنگاپور ( 5)شكل 

  

  TradeNet  کاربر داشته که روزانده درحددود    3000درحال حاضر بیش از

 700میلیون اظهارنامه به ارزش تقري دی   3اظهارنامه و در سال بیش از  90000

ايدن پدروژه درجهدت مهندسدی مجدددد      .  [8]میلیارد درر رامديريت می نمايدد 

کده   فرآيندها و اصالح امور مزايای بسیاری را برای  ذينفعان در بر داشدته اسدت  

کاهش هزينه ها، افدزايش سدرعت انجدام امدور و کداهش      : اهم آن ها ع ارتند از 

، مقايسه ای بین ق ل و بعد از پیاده سدازی  9به موجب جدول شماره . بروکراسی

 .ه شده استياين سیستم ارا
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 مقايسه فرآيند امور قبل از و بعد از پياده سازي ( 3)جدول 

 [8]سنگاپوردربندر Tradenet پنجره واحد 

 بعد از پياده سازي قبل از پياده سازي وضعيت

تحويل به متصدی  تحويل اسناد و مدارک

مربوطه فقط درساعات 

 اداری

از طري  سیستم درهرمکانی و به 

 روز هفته 7ساعته و  14صورت 

تردد جهت کنترل اعت ار 

 اسناد

 بدون نیاز به تردد تردد 1حداقل

 فقط يا نسیه سند 95بیش از  تعداد نسخ موردنیاز

زمان مورد نیاز انجام  

 فرآيندها

 دقیقه 20کمتر از  روز 1ساعت تا  4از 

همان نسیه الکترونیکی در  به صورت جداگانه نسخ مورد نیاز برای گمرک

 اختیارگمرک نیز می باشد

 درر 9درحدود درر 10- 20 هزينه

شیوه پرداخت عوارض بندری 

 و تعرفه های گمرکی

مراجعه حضوری به با 

 بانا و از طري  چا

 پرداخت الکترونیکی

 

0-1-2- GCNet
23 

کشور غنا نیز ازجمله کشورهايی است که نس ت به ايجاد يدا پنجدره واحدد    

. میالدی شدروع بده کدار نمدود     1000اين پروژه در سال . ملی اقدام نموده است 

بده    23خصوصدی مديريت انجام اين پروژه بزرگ ملی  با مشارکت بیش دولتی و 

اين پروژه با هدف تسهیل و توسعه امدور  . وزارت بازرگانی وصنايع غنا سنرده شد

مربوط به اسناد تجاری  و گمرکی ، ت ت نتايج حاصدل از اعت دار ايدن  فرآيندد و     

                                                   .                                                      [8]امورمربوط تعرفه ها و مالیات ايجاد گرديده است

                                                      
18 Ghana Community Network 
19 Private-Public Partnership(PPP) 
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 GCNetمقايسه فرآيند امور قبل از و بعد از پياده سازي پنجره واحد ( 0)جدول 

 [8]در كشور غنا

 پس از پياده سازي قبل از پياده سازي وضعيت

تعداد مراحل انجام امور به 

 صورت دستی

 مرحله 9 مرحله 21

 نسیه 2 نسیه 21 تعداد اسناد و مدارک

زمان انجام امورکمرگی و 

 ترخی  کار ازفرودگاه 

 ساعت 4 روز 9

زمان انجام امورکمرگی و 

 ترخی  کار از بندر

 روز 1-9 روز  7

 

    GCNet   ذينفعان متعددی را به هم پیوند داده است که از آن جمله مدی

توان به، گمرکات، اداره بنادر، شرکت های کارگزاری، ترخی  کداران، باندا هدا،    

، وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و اموردارايی،  10شرکت های بیمه، ترمینال دارها

محدیط زيسدت،   بانا مرکزی، انجمن کشتیرانی، مؤسسدات اسدتاندارد، سدازمان    

امروزه اين سیستم بیش از يا میلیون . اشاره نمود... کمیسیون معادن و فلزات و

شدی  حقدوقی و    300تراکنش را در سدال مدديريت کدرده و ارت داط بدیش از      

درحدال حاضدر تدالش دولدت غندا      . حقیقی را در سراسر کشور برقرار مدی نمايدد  

و سدازمان جهدانی    12یدرجهت شناسايی و اعالم اين سیستم توسط باندا جهدان  

 .  [9]است 19به عنوان يا تجربه برتر 11گمرکات

 

                                                      
20 Port Operator 
21 World Bank 
22 World Customs Organisation 
23 Best Practice  
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   GCNet [10]پنجره واحد ( 1)شكل 

 

0-1-3- DagangNet 

کشور مالزی نیز همگام با بسیار ی از کشورهايی که در مسیر انجام تحدورت  

اساسی برای افزايش رون  اقتصادی گام برمدی دارندد اقددام بده انجدام تحدورت       

از جمله ايدن تحدورت در جهدت    . بنیادی در فرآيندهای تجاری خود نموده است

 . DagangNetم به ود فرآيندها، پیاده سازی پنجره واحد تجاری است با نا

ايدن پدروژه اولدین پدروژه     . شروع شد 2333در سال  DagangNetپروژه    

تجارت الکترونیا در اين کشور می باشد که با هدف تسدهیل در ارائده خددمات    

بدون کاغذ جهت رون  بیشیدن به امر صادرات، واردات و فعالیت هدای تجداری   

نش را بده صدورت   تدراک  210000امدروزه ايدن سیسدتم بدیش     .پیاده سازی شدد 

: شدرکت و سدازمان از ق یدل    9000الکترونیکی مديريت کرده و ارت اط بدیش از  

را برقدرار  ... اداره بنادر، گمرکات، بانا ها، ترمینال ها، شرکت هدای کدارگزاری و  

 . [11] می نمايد
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  DagangNetارتباط ذينفعان از طريق سيستم ( 0)شكل 

 

، مانیفست 14اظهار الکترونیکی: اين سیستم دارای بیش های میتلفی از ق یل   

و پرداخت الکترونیکی تعرفده هدای    16، مجوز الکترونیکی15( EMS)الکترونیکی 

می باشد که اين خود باعث افزايش رضايت مندی مشتريان و ذينفعان  17گمرکی

 . [12]جامعه دريايی و بندری اين کشور شده است

 

                                                      
24 E-declare 
25 E-manifest 
26 E-permit 
27 DutyNet 
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   [12]مالزي DgangNetپرتال ( 0)شكل 

درصد از بهای تمام شدده کارهدا را در کشدور     20تا  5با توجه به اين که بین      

مالزی خدمات اسنادی تشکیل می دهد پیاده سازی اين سیستم عالوه بر افزايش 

سرعت انجام امور و جلوگیری از دوباره کاری، افزايش صحت اطالعات و افدزايش  

میلیارد درر صرفه  7/91در حدود  1003بیشی فعالیت ها، در سال  کارايی و اتر

 .   [13]جويی اقتصادی نیز  برای دولت مالزی به همراه داشته است

 

 0-1-0- DTTN 13 

چنین گسترش فعالیدت هدای    با تغییر رشد اقتصاد ازصنعت به خدمات و هم

تهديددات جددی   تجاری و سرمايه گذاری در سرزمین اصلی چین، فرصدت هدا و   

از يا سو شرکت های خارجی هم می توانستند . فراسوی هنگ کنگ قرار گرفت

دسترسی داشته باشند وهم با يا هزينه  (چین)به طورمستقیم به سرزمین اصلی

 از سوی ديگدر هندگ کندگ مدی توانسدت بدا       . تر از طري  بندر هنگ کنگ بیش
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ت و تجارت الکترونیا وری اطالعاآ وری های نوينی همچون فنآ بهره گیری فن

با کمترين هزينه، مرکزی باشد برای سرمايه گذاران خارجی جهت دسترسدی بده   

در واقع بندر هنگ کنگ بر سدر يدا دوراهدی از دسدت     . بازارهای گسترده چین

دادن چنین فرصت طاليی به نفع چین و افزايش بهره وری فعالیدت هدای خدود    

با ايجاد يا شد که حمدل ونقدل و     بنابراين هنگ کنگ سعی نمود تا. قرار داشت

بهدره را بدرده و   بدیش تدرين   از يا چنین فرصدتی  ( DTTN)تجارت ديجیتالی

امکان برقراری ارت اط تجار، عمدده فروشدان، خدرده فروشدان، توزيدع کننددگان،       

بدا  . شرکت های حمل ونقل و سرمايه گذاران را با سدرزمین اصدلی برقدرار نمايدد    

تجاری و اقتصدادی در بنددر هندگ کندگ بدا       ايجاد يا چنین سیستمی، فعارن

ساير مراکز و شع ات خود در کشدورهای سدنگاپور، مدالزی، ويتندام،ژاپن، کدره و      

اين پروژه که دارای بستری  است اطالع رسانی و از يا . تايوان مرت ط می شدند

بدا     1000، در سدال  [14]با بهره گیری از پرتکل های اسدتاندارد  13معماری باز

ايدن پدروژه   . سازمان و مؤسسه دولتی و خصوصی آغاز به کار نمدود  40مشارکت 

قوانین، استانداردها و پروتکل ها، بسدتر  : دارای مدلی سه ريه است که ع ارتند از

 . [15]و زير ساخت های ت ادل اطالعات و خدمات ارزش افزوده 
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 DTTN [15]مدل سه اليه اي ( 0)شكل

 

: ه می نمايد ع ارتند ازافزوده ای که اين سیستم ارايارزش پاره ای از خدمات    

اظهار نامه الکترونیکی ، مجوزهای الکترونیکی، مانیفست الکترونیکدی ، خددمات   

اين سیستم هم چنین از امضای . نیکیاسنادی الکترونیکی و ت ت سفارش الکترو

از جملده   .الکترونیکی  پشتی انی کرده واز امنیت بسیار باريی نیز برخوردار است

تالش های ديگر هنگ هنگ، اتصال اين سیستم به سیستم پنجدره واحدد سداير    

 . [16]کشورهای  جهان است
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  DTTN [16]مدل ارتباط بين المللي ( 14)شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DTTN [17]گردش اطالعات اسنادي حمل ونقل دريايي در سيستم ( 11)شكل

 

HSO – House Shipping Order

HSOC – HSO Confirmation

HSI – House Shipping Instruction

HSIC – HSI Confirmation

MSO – Master Shipping Order

MSO ACK – MSO Acknowledgement

FWB – Master Air Waybill

RCL – Reception Check List
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وری از آخددرين آ بددا توجدده بدده پیشددرفت فددن  DTTNبدده تدددريج سیسددتم    

استانداردها و پرتکل ها برخوردار گشته است به طوری که با توجه به وب محدور  

بودن اين سیستم، بهره گیری از پرتکل های اينترنت و ت ادل اطالعات از جملده  

XML  وFTP   پداره ای از اسدتاندارها و   . رکن اساسی آن را تشکیل مدی دهندد

 5ين سیستم بده شدرح جددول شدماره     پرتکل ها به کار گرفته شده در طراحی ا

 .است

 

 DTTN [16]استانداردها و پرتكل هاي سيستم ( 5)جدول

 پرتكل هاي ارتباطي پرتكل هاي تبادل اطالعات فرمت اسناد 

 

-XML 

-UN/EDIFACT 

- IATA Cargo-IMP 

-ANSI X12 

- Microsoft Excel 

- Comma-Separated     Values 

- Short Messaging System 

 

 

- ebMS V2.0 with SMTP or 

HTTP or HTTP/S 

- AS/1 with SMTP 

- AS/2 with HTTP or 

HTTP/S 

- SOA 

 

 

- SMTP 

- SMTP/S 

-HTTP 

- HTTP/S 

- FTP 

- FTP/S 

 

 

 نتيجه گيري و پيشنهادها  -0

گسترش و افزايش حجم تجارت جهانی طی چند دهه اخیر، بنادر تجاری  

به . بسیاری از کشورها را با فرصت ها و تهديدات جدی مواجه ساخته است

 شکلی که اين بنادر برای پاسیگويی به نیازها چاره ای جز تجديد نظر در 

طالعات، وری اآ با ظهور فن. شیوه ها و روش های ارائه خدمات خود نداشته اند

همگام با ساير صنايع، بنادر نیز درصدد بهره گیری از اين ابزار قدرتمند جهت 

رفع مشکالت و فشارهای ناشی از افزايش حجم ت ادرت تجاری برآمدند به 
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طوری که بدون بهره گیری از آن انجام اصالحات و به ع ارتی انجام مهندسی 

ديد درعرصه اقتصاد جهانی مجدد فرآيندها که لزوم همگام شدن با تحورت ج

با توجه به اين که حجم اطالعات مورد ت ادل در فعالیت . است امکان پذير ن ود

های تجاری بسیار گسترده بوده و روح اصلی صنعت حمل و نقل را نیزتشکیل 

گويی، افزايش  می دهند، بنادر مورح جهان در صدد بر آمدند تا برای پاسخ

ا اطمینان و امنیت بار نس ت به پیاده سازی ه خدمات همراه بيسرعت در ارا

و از جمله   UN/CEFACTتوصیه های سازمان های بین المللی از جمله 

آن يعنی پنجره واحد تجاری اقدام  99ها  و توصیه شماره  e-formاستفاده از 

همان گونه که مشاهده گرديد کشورهايی همچون سنگاپور ، مالزی، . نمايند

يا برنامه ريزی دقی  و با درک صحیح نیاز مشتريان خود با ... هنگ کنگ و

اقدامات اساسی را در جهت رفع موانع به انجام رسانده و بنادر آن ها توانسته اند 

به طوری که با  که خود را به عنوان بنادر اصلی و فرا منوقه ای مورح نمايند

ی از اين منافع پاره ا. بهره گیری از اين سیستم، منافع بسیاری را کسب نمودند

 .است 6به شرح جدول شماره 

 [18]مزاياي پنجره واحد براي دولت ها و بازرگانان ( 1)جدول 

 مزايا برای دولت ها

 

 اصالح و شفاف سازی منابع درآمدی 

  برآورده نمودن انتظارات 

  استفاده از تکنیا های پیچیده مديريت

 ريسا برای کنترل و دست يابی به اهداف

  افزايش کارايی واتر بیشی منابع  

 

 مزايا برای بازرگانان

 

  کاهش هزينه ها ازطري  کاهش

 تأخیرات

  سرعت بیشیدن به ترخی  و خروج

 کار ازبندر

  قوانین و روال ها قابل پیش بینی بودن 

  افزايش کارايی و اتربیشی منابع

 گوناگون
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به قط اين نوع از اقدامات حیاتی درعرصه فعالیت های دريايی و بندری ف   

سازمان بنادر و دريانوردی محدود نشده و تالش جمعی و گسترده تمامی اعضای 

گمرکات، خووط و شرکت های کشتیرانی، : جامعه دريايی و بندری از ق یل

موالعه دال بر اين ازطرفی تجربه بنادر مورد .را می طل د... ترمینال داران  و

ادعاست که هزينه های سنگین اين نوع ازپروژه ها ازعهده دولت خارج بوده و 

  .نیاز به همکاری و سرمايه گذاری بیش خصوصی نیز وجود دارد

جهت دست يابی به نتايج مولوب حاصل از انجام اصالحات و پیاده سازی    

وری اطالعات  آ کارهای فن فرآيند مهندسی مجدد فرآيندها با بهره گیری از راه

پیشنهاد هايی جهت موفقیت بنادر کشور جهت افزايش توان رقابتی آن ها به 

 :ه می گردديشرح زير ارا

  

       وجود يا متولی تجارت و کسدب و کدار الکترونیکدی در کشدور جهدت

 .   سیاست گذاری و يکنارچگی در تمامی عرصه ها

   ندادر و کلیدت جامعده    رونیکدی در ب تتدوين استراتژی کسدب و کدار الک

 .دريايی و بندری

       رويکرد کسب و کارالکترونیکی مدی طل دد کده بسدیاری از فرآينددهای

بده ع دارتی   . موجود در بنادر دچار دگرگدونی و تغییدرات عمدده شدوند    

از پیش نیازهای اساسی اين رويکرد ( BPR)  مهندسی مجدد فرآيندها

وری اطالعدات  آ فدن  بنابراين پیش از پیاده سازی و به کار گیدری . است

نیاز به انجام مهندسی مجدد امور الزامی است چرا که بدون انجدام ايدن   

مهم هدف محق  نشده و اين موضوع مصدار اين گفتده   درارت داط بدا    

 . Garbage in , Garbage out: استفاده از رايانه است که

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 2931ديدگاه شماره تابستان فصلنامه 

 

240 

   قوانین و مقررات از جمه عوامل موفقیت و پشتی انی کننده هر کسدب و

موضوعی بس مهم که نیاز به همکاری بسیاری ارگان هدا و  . اری استک

 . سازمان های متولی در کشور دارد

       بهره گیری از تجربیات ساير بندادر پیشدرو جهدت جلدوگیری از دوبداره

 .کاری و استفاده بهینه تر از منابع
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