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ها اجرا ب برای هر یک از این رشته فعالیتهای متعدد و متنوعی است و برای دستیابی به اهداف بخش صنعت، راهبردهای مناسبخش صنعت شامل رشته فعالیت

عبارت دیگر در این طرح  اند؛ بهها بررسی شده و سپس برای کل بخش صنعت مطرح شدهشوند؛ راهبردهای مذکور نخست با تفصیل و دقت بیشتری در زیربرنامه

ها اند؛ بنابراین همه راهبردها برای همه رشته فعالیتهم ترکیب شدهها در کنار یکدیگر آمده و باترین راهبردهای رشته فعالیت)سطح کالن بخش صنعت( مهم

 .موضوعیت ندارد

 اصالح مصارف 

 هایهزینه تفاوت به توجه با. کند با تغییر مصارف، تقاضا تغییر کرده و در نتیجه، میزان عرضه )از طریق تولید داخلی یا واردات( و قیمت محصوالت تغییر می

اد نیز موثر اقتص کل در ،(مستقیم طور به) کننده مصارف عالوه بر تغییر مخارج مصرف ترکیب تغییر یکدیگر، به نسبت مختلف محصوالت برداری بهره و گذاری سرمایه

 .گذاردمی تاثیر کاالها سازی های ذخیرهها و ضرورتتنظیم قیمت بر مصارف اصالح. شود پایداری و وری تواند باعث افزایش بهرهبوده، می

 :ردهایی که بدون واسطه بر اصالح مصارف اثر دارند، عبارتند ازراهب

 رسانی درباره ویژگی و کیفیت محصوالت؛تولید و انتشار اطالعات: اطالع .1

 ها و محصوالت: محدودیت و ممنوعیت استفاده از برخی محصوالت؛تنظیم شرایط فعالیت .2

 (های دولتی به خرید کاالهای ایرانیتغییر ترکیب تقاضا )مانند الزام دستگاهاقدام مستقیم: استفاده از مخارج دولت برای افزایش و یا  .3

 .گذارندطور غیر مستقیم بر مصارف اثر می تغییر ترکیب مصارف با وضع مالیات، عوارض یا پرداخت یارانه )از طریق اصالح قیمت( و همچنین تأمین نقدینگی، به

 ایجاد و تکمیل کارگاه ها



 اند، شده ایجاد کافی های اهداف تولید است. از طرف دیگر در مواردی که ظرفیت به دستیابی برای الزم شرط ها، امل بازسازی و توسعه( کارگاهایجاد و تکمیل )ش

توازن  بهبود» مشی منابع )مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و غیره( و برای رعایت خط محدودیت به توجه با. شود می وری بهره کاهش باعث جدید های ایجاد کارگاه

 و گذاری سرمایه هایاولویت از رسانی اطالع با. شود بندی اولویت ها ایجاد و تکمیل کارگاه برای گذاری است سرمایه الزم «جمعیت و ها فعالیت استقرار در ای منطقه

مواردی که روند  در مشوق اعطای البته. داد افزایش را هااولویت با گذاران سرمایه راستایی هم توانمی ها،اولویت اساس بر ها مشوق تخصیص لزوم صورت در

 .ندارد ضرورت باشند، هااولویت با راستا هم ها گذاری سرمایه

 :ها اثر دارند، عبارتند ازراهبردهایی که بدون واسطه بر ایجاد و تکمیل کارگاه

 های دارای اولویت؛گذاریبرای سرمایهاز بازار سرمایهاصالح روش تأمین مالی: اولویت پرداخت تسهیالت بانکی و تأمین مالی  .1

 ها؛های الزم برای استقرار کارگاهها: احداث راه در مناطق مورد نظر برای تأمین زیرساختایجاد و تکمیل مسیرها و پایانه .2

 مالی؛گذاران و مؤسسات تأمین گذاری برای سرمایههای سرمایهتولید و انتشار اطالعات: اعالم اولویت .3

 ها و محصوالت: الزام مطالعات آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل حسب مورد و اتخاذ تدابیر الزم؛تنظیم شرایط فعالیت .4

 گذاری؛تنظیم مالیات: معافیت مالیاتی در برخی مناطق در راستای تشویق سرمایه .5

 .گذاریی تشویق سرمایهتنظیم مالیات: پرداخت یارانه سود تسهیالت بانکی برا .6

 گسترش همکاری بین بنگاه ها

برای  هم و کوچک های بنگاه برای هم هابنگاه سایر با همکاری. شود می ها بنگاه وری بهره بهبود و مقیاس های بنگاهی منجر به افزایش صرفه بین های تقویت همکاری

 شمار کیفیت، پایداری و... به قیمت، کننده تنظیم عوامل ترین مهم از ها دهد. همکاری بین بنگاه قرار پایدار رشد مسیر در را ها آن تواندمی بوده، مفید بزرگ های بنگاه

تولید، قیمت، عدم اطمینان به کیفیت، عدم  مقدار در نوسان مانند مسائلی نشود، ایجاد تأمین زنجیره طول در ویژه به ها بنگاه بین مناسبی ارتباط که چنانچه. رودمی



 همچنین شود؛ مبادله و ورود به بازارهای جدید می هزینه کاهش باعث ها اهبنگ بین همکاری گسترش. آمد خواهد پدید گذاری فیت و کاهش انگیزه برای سرمایهشفا

 .دهد می توسعه را مشترک های تسریع کرده، مهارت را ها بنگاه یادگیری فرایند

 :ها اثر دارند، عبارتند ازبنگاه راهبردهایی که بدون واسطه بر گسترش همکاری بین

 های فعال در همکاری بین بنگاهی؛اصالح روش تأمین مالی: اولویت تأمین سرمایه در گردش برای بنگاه .1

 ها؛های پژوهشی و...( برای تسهیل ارتباط بین بنگاههای صنعتی، مجتمعهای تخصصی )شهرکها در مجتمعهای تخصصی: همجواری بین بنگاهایجاد مجتمع .2

 ها( برای تسهیل شناسایی و انتخاب شرکای تجاری؛بندی بنگاهها )از طریق رتبهتولید و انتشار اطالعات: اطالع از عملکرد و سوابق سایر بنگاه .3

تسریع در رسیدگی به ویژه در موارد حقوقی برای کاهش اختالفات و  های بین بنگاهی بههای همکاریها و محصوالت: تدوین استانداردتنظیم شرایط فعالیت .4

 .دعاوی مربوط

 .اندهایی حمایت کند که تا حدی موفق بودهحاکمیت باید از همکاری

 اصالح مالکیت بنگاه ها

ابط مالکیت و تواند اثر بسیار زیادی بر عملکرد بنگاه داشته باشد. با اصالح ساختار مالکیتی، تقویت حقوق مالکیت و تنظیم روها میتغییر سهامداران و تغییر نقش آن

تغییر سهامداران  .های بنگاه کاهش یافته و نظارت بیشتری بر عملکرد مدیران اعمال خواهد شد. همچنین توزیع درآمد در جامعه نیز بهبود خواهد یافتمدیریت، هزینه

 .شامل خصوصی سازی، ملی کردن و همچنین تغییر ترکیب سهامداران است

 :ها اثر دارند، عبارتند ازح مالکیت بنگاهراهبردهایی که بدون واسطه بر اصال

 گیری؛ها و محصوالت: اجرای اصول حاکمیت شرکتی برای افزایش آگاهی سهامداران از عملکرد مدیران و فرایندهای تصمیمتنظیم شرایط فعالیت .1



 .ان خرد( باالهای عضو بورس با سهام شناور )سهام متعلق به سهامدارتنظیم مالیات: افزایش تخفیف مالیاتی شرکت .2

 اصالح روش تأمین مالی

دهد. تأمین سرمایه در گردش نیز استفاده از های موجود را افزایش میهای جدید و بازسازی و تکمیل ظرفیتگذاری برای ایجاد ظرفیتتأمین سرمایه ثابت، سرمایه

های تأمین گذاری و تداوم تولید، بهبود روشبا توجه به اهمیت منابع مالی در سرمایه کند.های ایجاد شده را افزایش داده، دستیابی به اهداف تولید را تسهیل میظرفیت

 .انجامدشده میتمامها را کاهش دهد، که به کاهش قیمتهای مشهود و نامشهود بنگاهتواند هزینهمالی می

بندی تقاضاهای تأمین مالی و تزریق مناسب گذاری حاکمیت است. با اولویتیاستها، یکی از بهترین ابزارها برای ستأمین مالی مناسب عالوه بر تأمین نقدینگی بنگاه

 .نقدینگی در نقاط مناسب، امکان اجرای سایر راهبردهای میانی نیز افزایش خواهد یافت

 :راهبردهایی که بدون واسطه بر اصالح روش تأمین مالی اثر دارند، عبارتند از

 های مشهود و نامشهود تأمین مالی؛ها برای کاهش هزینهها به عنوان تضمین و سهولت استفاده از آنداراییتسهیل ضمانت: پذیرش انواع  .1

 ها و بهبود شاخص کفایت سرمایه؛ها متناسب با افزایش شاخص قیمتها: افزایش سرمایه بانکاصالح اندازه بنگاه .2

 ها و در نتیجه تأمین مالی از محل منابع داخلی بنگاه؛ها: افزایش توان مالی یا اعتباری بنگاهاصالح اندازه بنگاه .3

 ها به صورت سپرده بانکی یا خرید سهام، اوراق صکوک و مشارکت برای افزایش منابع مالی؛اصالح رفتار مالی خانوار: افزایش پس انداز خانواده .4

 ی( برای تسهیل اعتبار سنجی؛های مالی و اعتبارها )با لحاظ شاخصبندی بنگاهتولید و انتشار اطالعات: رتبه .5

 ها؛ها و محصوالت: تنظیم نرخ سپرده قانونی و سود وام بانک مرکزی به بانکتنظیم شرایط فعالیت .6

های بانکی )در صورت کنترل ورود نقدینگی به بازارهای سوداگری( در راستای تقویت بازار سرمایه و افزایش سهم تنظیم مالیات: دریافت مالیات از سپرده .7

 ها؛آورده سهامداران در بنگاه



 ها؛تنظیم مالیات: معافیت پرداخت مالیات سود سهام تقسیم نشده در صورت اجرای مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برای حفظ منابع مالی بنگاه .8

 ده سهامداران؛ها از محل آورها برای باعث افزایش سرمایه شرکتتنظیم مالیات: معافیت مالیاتی معادل افزایش سرمایه بنگاه .9

های دولتی؛ برای پرداخت تسهیالت به تخصیص منابع حاکمیتی: تأمین بخشی از منابع تسهیالت بانکی از محل بودجه، صندوق توسعه ملی و سایر صندوق .11

 .های واجد شرایط از نظر حاکمیتبنگاه

 سامانه حساب اعتباری .11

 تسهیل ضمانت

ها به عنوان تضمین استفاده کرد. زمین، ساختمان، کاالها، گواهی طلب )مانند صورت وضعیت پیشرفت پروژه( و... این آنتوان از های زیادی وجود دارند که میسرمایه

زمانی و مواد بسیاری برای مدت قابلیت را دارند که با تبدیل شدن به یک سند معتبر و قابل اتکا )دائم یا موقت(، برای ضمانت استفاده شوند. در زنجیره تولید، کاالها 

ماند که به شرط قابل اتکا میلیارد دالر کاال در انبارها باقی می 03دهد که در طول یکسال حدود مانند. برآوردهای کارشناسی نشان میقابل توجه در انبارها باقی می

ای برای تأمین مالی تولیدکنندگان استفاده کرد. عنوان پشتوانه ها بهمانند، از آنتوان در مدتی که کاالها در انبار باقی میکردن اسناد این کاالها )قبوض انبار(، می

 .توانند برای تضمین استفاده شوندای نیز میهای بیمههمچنین رتبه اعتباری بنگاه و ضمانت نامه

کند. همچنین دریافت تسهیالت بانکی را تر میزینهتر و کم هها، تسویه معامالت را سادهها به عنوان تضمین و سهولت استفاده از آنافزایش استفاده از انواع دارایی

 .دهدشود( کاهش میکه باعث از دست رفتن بخشی از نقدینگی بنگاه می)های بانکی تسهیل کرده، لزوم سپرده گذاری برای دریافت ضمانت نامه

 :راهبردهایی که بدون واسطه بر تسهیل ضمانت اثر دارند، عبارتند از

 ها؛مالیاتی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی تنظیم مالیات: معافیت .1

 ها؛ها از طریق سند دار کردن آنها و محصوالت: رسمیت دادن به داراییتنظیم شرایط فعالیت .2



 .ها، به عنوان شاخصی برای تعیین اعتبار بنگاهتولید و انتشار اطالعات: رتبه بنگاه .3

 ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانه ها

افزوده پایین( دارند. دسترسی به شبکه راههای ارتباطی و ویژه برای کاالهای با ارزش شده )بهتمامها و مسیرها تأثیر زیادی در کاهش قیمتاد و تکمیل پایانهایج

ویژه از طریق  دهد. حمل بار بهرا در کشور بهبود می هادهد. از طرفی توزیع فعالیتها کاهش میای بنگاهها را برکند و هزینههای زمانی را کوتاه میها، فاصلهپایانه

 .ریلی و دریایی برای بخش صنعت، معدن و تجارت اهمیت دارد

 :ها اثر دارند، عبارتند ازراهبردهایی که بدون واسطه بر بر ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانه

 های دارای اولویت؛هاصالح روش تأمین مالی: اولویت در تأمین مالی، ایجاد مسیرها و پایان .1

 .های دارای اولویتای ایجاد و تکمیل مسیرها و پایانهتنظیم مالیات: معافیت مالیاتی بر .2

 .ها را پیش ببردترین مداخله احداث مسیرها و پایانههای مشارکت عمومی خصوصی، باکمتواند با روشحاکمیت می

 المللیهای بینگسترش همکاری

ها و مجامع، المللی عبارتند از: عضویت در سازمانهای بینانواع همکاری .ی یکی از راهبردهای مؤثر برای دستیابی به اهداف استالملل بین های گسترش همکاری

اخیر، جهان شاهد فروشی. در دو دهه های خردهالمللی و شبکههای تولید بینهای دو جانبه و چند جانبه، حذف ارز واسط، تبادل فناوری، تهاتر، زنجیرهتوافقنامه

مورد رسیده  300 از بیش به 0303 سال در اما بوده، مورد 63 تنها ها تعداد این موافقت نامه 0693 سال در. است بوده تجاری جانبه دو های افزایش روند توافق نامه



 این. هاست باز بودن دست کشورها در تنظیم این نوع توافق نامه جهانی، و ای منطقه و جانبه چند های توافقنامه مقابل در جانبه دو های است. دلیل اقبال به توافق نامه

 .دهد اختیار کشورها قرار می در بسیاری هایقابلیت شده، تنظیم قرارداد طرف کشور دو شرایط و ها توانمندی ها، ظرفیت به توجه با ها نامه توافق

 تولید و انتشار اطالعات

برای  معموال که خواهد گردآوری، صحه گذاری و تحلیل اطالعات، منابع و امکاناتی می .شود می انجام تردقیق و تر ملکا عوامل گیری با داشتن اطالعات کافی تصمیم

طور   حاکمیت باید به بنابراین یابد؛ های زیادی دارد، اما با مصرف کاهش نمیتولید آن هزینه که است «عمومی کاالی» یک شبیه اطالعات. نیست فراهم افراد و ها بنگاه

های اطالعاتی را تسهیل و تنظیم کند تا اطالعات مورد نیاز عوامل به صورت بهنگام، صحیح و دقیق تأمین شود. اطالعات فراهم شده مستقیم یا غیرمستقیم، جریان

. شود می فراهم ها بنگاه بندی طریق سازوکار رتبه از ها لکرد بنگاهها، سوابق کاری، اعتبار و عمبرای حاکمیت هم بسیار مفیدند. اطالعات مربوط به توانمندی، صالحیت

 :عبارتند از ها بنگاه بندی رتبه آثار از برخی. است مناسب بسیار بندی سازوکار رتبه نیز مهم خدمات از برخی برای

 ارتقای عملکرد بنگاه )افزایش کیفیت محصوالت، خدمات پس از فروش و...(؛ .1

 ر تالش برای ارتقای رتبه؛مسی در ها ن بنگاهافزایش رقابت سالم بی .2

 ها؛ افزایش شفافیت اطالعات بنگاه .3

 ؛...و فروشی کم فساد، کاهش مالیاتی، و ای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اقتصادی، کاهش معوقات بانکی و بیمه .4

 مختلف؛ امور در صالحیت دارای های ایجاد سازوکار غربال بنگاه .5

 های تشویقی و تنبیهی هدفمند و به موقع؛ها و اعمال سیاستگاهبن وضعیت هنگام بهامکان تشخیص دقیق و  .6

 .ها بنگاه رفتار در حاکمیت هایاولویت و ها مشی امکان اعمال خط .7



و کیفیت اجرای  پیمانکاران های بازار این خدمات شفاف شده و از سوی دیگر توانمندی ، از یک سو(1احداث تدارک، مهندسی،) متا خدمات بندی مثال: با رتبه

 :از عبارتند متا خدمات بندی رتبه آثار. یابد می افزایش ها پروژه

. شود تواند منعقد کند، مشخص میمی شرکت یک که قراردادهایی مجاز حجم نهایت در و بنگاه های سوابق کاری، توانایی متا، خدمات بندی در رتبه .0

 .کنند استفاده متا خدمات بندی توانند از امتیاز کسب شده پیمانکار در رتبهمی متا پیمانکاران ارزیابی برای کارفرمایان

 در موثر های بر اساس شاخصرا  خود های پیمانکاران متا برای حفظ و ارتقای رتبه خود، تالش خواهند کرد که سابقه کاری خوبی به جا بگذارند و ضعف .0

 .دهند کاهش بندی رتبه

 از استفاده حداکثر برای الزامی دستوری، غیر طور به و شده لحاظ بندی رتبه در شاخص یک عنوان به تواندمی گذاری سرمایه های میزان ساخت داخل در پروژه .0

 .توان ساخت داخل را برای پیمانکاران در پی داشته باشد

 و هزینه صنعتی، ساز و ساخت شدن ای پیمانکاری رخ خواهد داد. با حرفه های شرکت در فناوری و دانش انباشت متا، های توسط شرکت ها با اجرای پروژه .4

 کس هر اینکه نه باشند، سازی  ساختمان های توانمند، مجری پروژه ساختمانی پیمانکار یک که است وضعیتی شبیه این. یابد می کاهش ها اجرای پروژه زمان

 .آشنا شود ساز و ساخت مسائل با حدی تا خانه، اولین ساخت از پس تازه و بسازد ای رای خودش خانهب

های صادراتی کشور، صدور خدمات مهندسی تواند معیاری برای استاندارد کردن صادرات خدمات متا باشد. با توجه به این که یکی از اولویترتبه متا می .5

 .کند کیفیت صادرات خدمات مهندسی کمک می ارتقای به متا بندی است؛ رتبه

 رفتار و تصمیم لزوماً مناسب، اطالعات داشتن با نباشد، صحیح گیرنده تصمیم های فرض پیش اگر اما کند، می کمک صحیح گیری هرچند ارائه اطالعات به تصمیم

 .مل نیز اصالح شودعوا گیری تصمیم منطق باید رسانی، مناسب اتخاذ نخواهد شد. بنابراین عالوه بر اطالع

 ها و محصوالتتنظیم شرایط فعالیت
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 .تواند بر رفتار عوامل اثر بگذاردها )تعیین محدوده مجاز قیمت برای برخی از محصوالت( میها، محصوالت، فرایندها و قیمتحاکمیت با تعیین شرایط فعالیت

اجازه فروش دو دستگاه خودرو در بازار داخلی به ازای »توسط خودرو سازان داخلی شرط در برنامه راهبردی خودرو، برای فروش خودرو در داخل کشور  :مثال

تواند مورد استفاده گذاشته شده است. برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید شده و صادراتی شدن محصول چندین روش می« 0064صادرات یک دستگاه از سال 

برابر فروش داخلی است. این شرط که خاص خودرو بوده و برای همه محصوالت مطرح نیست، در این برنامه بیان ها الزام صادرات در قرار گیرد که یکی از روش

 .نشده است

 تنظیم مالیات

تمامی نهادها،  توان می را مالیات محدوده تعریف، این با. شود هر نوع دخالت مالی دولت در فرایند بازار آزاد که به شکل ممنوعیت یا اجبار نباشد، مالیات نامیده می

با هدف کسب  مالیات دریافت. شود فرایندها و قوانینی دانست که در وضع و اجرای یک مالیات صحیح موثرند. پرداخت یارانه نیز نوعی مالیات منفی محسوب می

طراحی، یک یا چند  نوع به بسته ها مالیات از یک هر. دشو اقتصاد و یا تولید اطالعات انجام می تنظیم ،(ها درآمد برای حاکمیت و نهادهای عمومی )مانند شهرداری

توجه شده است. هدف اصلی از اخذ  نیز ی کارکرد را دارند. در این برنامه مالیات بیشتر برای کارکردهای تنظیمی و تولید اطالعات مورد نظر است. البته به نقش درآمد

 .است کشور منابع و تخصیص بهینه ها( و هدایت سیاست) ها مشی خط اجرای تنظیمی، های مالیات

 افزایش را تأمین زنجیره در مبادالت شفافیت هم و کند می فراهم ها شهرداری و دولت برای توجهی قابل درآمد هم افزوده ارزش بر مالیات مانند هایی مالیات :مثال

نیز  توجهی قابل ی درآمد نقش کرد ایجاد که ی اقتصادی وضع گردید و بعدها با درآمد اطالعات شدن شفاف برای ابتدا افزوده دهد. جالب است که مالیات بر ارزشمی

نیز بیشتر کارکرد  ...و خالی های های رانندگی، مالیات بر خانه سرمایه، تعرفه گمرکی، جریمه عایدی بر مالیات زمین، ارزش بر مالیات مانند هایی پیدا کرد. مالیات

 .دارندتنظیمی و تولید اطالعات 

 سامانه حساب اعتباری



ها، مشتریان این سامانه هستند. همه مؤسسات مالی با منابع و کند. خانوارها و بنگاه، سرمایه در گردش تولید محصوالت منتخب را تأمین میسامانه حساب اعتباری

توانند از طریق این سامانه عالوه بر مدیریت نقدینگی، از تولید سامانه مشارکت داشته باشند. دولت و بانک مرکزی می توانند در ایننرخ سودهای مختلف می

 .محصوالت منتخب حمایت کنند

مانند جابه جایی پول بین ها های مختلف افتتاح کند. جابه جایی اعتبار بین این حسابهای پولی( در بانکتواند چندین حساب اعتباری )مانند حسابهر شخصی می

عبارت دیگر هر گاه از یک حساب اعتباری مبلغی به یک  شود؛ بههای پولی است. برداشت پول از حساب اعتباری، دریافت تسهیالت بانکی محسوب میحساب

افت تسهیالت )مثال با عقد مضاربه( بین بانک و مشتری شود. البته قبال باید یک قرارداد کلی برای دریحساب پولی واریز شود، این مبلغ تسهیالت بانکی محسوب می

 .منعقد شده باشد

حساب سایر اشخاص و برداشت پول از حساب  های مختلف هیچ محدودیتی ندارد؛ اما واریز اعتبار بههای اعتباری یک شخص در بانکجابه جایی اعتبار بین حساب

 .هایی دارداعتباری محدودیتی

 :ها و مدیریت نقدینگی است. آثار این طرح عبارتند از، تأمین مالی بنگاههدف اصلی حساب اعتباری

 پرداخت تسهیالت بانکی متناسب با تقاضا .1

ها اولویتجلوگیری از نشت تسهیالت مالی تولید؛ امکان اعطای خط اعتباری توسط بانک مرکزی برای توزیع دقیق نقدینگی متناسب با تولید و تمرکز بر  .2

 ض تورمیبدون ایجاد عوار

 کاهش معوقات تسهیالت مالی .3

های فروشندگان و افزایش قراردادهای بلند مدت و مبادالت در زنجیره تأمین؛ کاهش نوسانات قیمت و مقدار مواد اولیه، مشارکت خریداران در تأمین نهاده .4

 ضمانت آن ها
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 ینگی تولیدحمایت از تولید داخلی با ایجاد مزیت خرید از طریق تسهیالت مالی و تأمین نقد .5

 کاهش تقاضای نقدینگی برای تولید یک محصول و مواد اولیه آن در طول زنجیره تأمین .6

 های مالی برای دریافت کنندگان تسهیالت؛ کاهش نرخ سود و زمان دریافت تسهیالتهای مؤسسات مالی؛ کاهش هزینهکاهش هزینه .7

 های حلقه بعدیکنندگان از بنگاهکاهش طلب تأمین .8

 عات زنجیره تأمینسامانه اطال

یعنی ) باشد تر قوی پیوند این چه هر. است( نهایی مشتریان تا کنندگان نخستین تأمین از) تأمین زنجیره یک در عملیات و ها جریان اطالعات پیوند دهنده تمام فعالیت

اطالعات و ارتباطات، امکان  فناوری. شود می بیشتر نیز تأمین زنجیره کل منفعت و کنند ریزی برنامه توانند می بهتر ها بنگاه( باشند کامل و موقع به صحیح، ها داده

 :از عبارتند تأمین زنجیره اطالعات سامانه آثار. کند مدیریت یکپارچه و هماهنگ زنجیره تأمین را فراهم می

 امکان فروش کاالها و خدمات غیر مجاز در بازار؛ی عدم  به واسطه ها بزرگ شدن بازار تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی و در نتیجه افزایش درآمد آن .1

 فعاالن اقتصادی برای ایجاد نمانام؛  و در نتیجه، افزایش انگیزه استفاده سوء امکان عدم دلیل به هانمانام به کنندگان افزایش اعتماد مصرف .2

ینکه کاالی غیر مجاز به راحتی امکان کپی برداری از کاالی اصلی ی ا امکان حمایت از حقوق مالکیت فکری )در نوآوری و طراحی کاال و خدمات( به واسطه .3

 و فروش در بازار را ندارد؛

 تقویت خدمات پس از فروش و کاالی مرجوعی با خارج شدن کاالی غیر مجاز از بازار و عدم امکان تمرد از پذیرش مسئولیت کاالی فروخته شده؛ .4

 کاهش انحراف تسهیالت بانکی؛ .5

 کیفیت؛ و موجودی قیمت، لحاظ به بازار کنترل و گذاری تقویت امکان سیاست .6

 .ها های حمل و انبارداری در طول زنجیره و درون بنگاهبهبود جریان کاال، موجودی انبار و در نهایت، کاهش هزینه .7



 .پیوند خورده، تبادل اطالعات بین شرکای تجاری را تقویت کند نیز ها  تواند با مدیریت لجستیکی درون بنگاهسامانه اطالعات زنجیره تأمین می

 سامانه مشاغل

مشاغل استاندارد است؛ البته هر بنگاه  گذاری شماره و بندی مبتنی بر ساختار طبقه سامانه، این. کند می فراهم اشتغال نفعان سامانه مشاغل بستری را برای تعامل همه ذی

کارفرمایان،  کاریابی، های یکسانی تعاریف در این سامانه، باعث تسهیل ارتباط بین بنگاه .کند اعمال شده استاندارد مشاغل در را خود خاص های تواند ویژگیمی

روندها فراهم  از آگاهی و اطالعات ی ساز یکپارچه امکان همچنین. شود کارجویان، مراکز آموزشی، مراکز آزمون، مراکز مشاوره و نهادهای پژوهشی و حاکمیتی می

 اقتصادی، های بنگاه ریزی برنامه مبنای تواند مشاغل مختلف در حال و آینده حاصل خواهد شد که می برای عرضه و تقاضا از ای داده پایگاه سامانه، این در. شود می

 :از عبارتند اقتصادی های یتی باشد. آثار سامانه مشاغل برای بنگاهحاکم هایسازمان و افراد آموزشی، مراکز

تعامل یک سازمان با محیطش مفید است، بلکه برای فرایندهای درونی  برای تنها نه مشاغل پایه اطالعات: سازمان درون انسانی منابع ریزی تسهیل برنامه .1

 شناسایی موجود، های پتانسیل ناساییش امکان است شغل هر ای بر نیاز مورد های سازمان نیز قابل استفاده است. اطالعات پایه مشاغل که در بردارنده ویژگی

 .کند می فراهم را شغلی های آموزشی، انتصابات و طراحی مسیر نیازهای

ارد در انتخاب نیرو، امکان جذب استاند های افزایش دقت در جذب نیروی انسانی: با افزایش دقت در توصیف مشخصات افراد مورد نیاز و استفاده از آزمون .2

 آگاهی کارفرمایان اکثر. شود افراد با مشاغل بنگاه و کاهش هزینه اجتماعی اخراج نیروی کار و کاهش دعاوی بین کارگر و کارفرما فراهم می ترین متناسب

ب نیروهای این مسائل باعث عدم جذب نیروی بیشتر یا جذ است؛ سخت ها انسانی مورد نیاز خود ندارند و شناسایی نیروهای کارامد برای آن منابع از دقیقی

 .کند می تحمیل بنگاه به زیادی های هزینه که شود نامناسب می

 :آثار سامانه مشاغل برای کارجویان و کارکنان عبارتند از

 .شغل هر آینده شغل، هر درآمد متوسط نیاز، مورد های  اطالع دقیق از بازار کار شامل شغل .1



. دهد  می پیشنهاد را او با متناسب مشاغل کرده، شفاف را فرد هر های  توانمندی و سالیق سامانه این: الزم های  توانمندی افزایش برای فردی ریزی  امکان برنامه .2

 .شود  نیاز نیز معلوم می مورد آموزشی های  دوره شغل هر های  ویژگی بودن مشخص به توجه با

. کند  می کمک شان های  انگیزه و ها  انتخاب مشاغل مناسب با توانائی سامانه مشاغل به کارجویان و کارکنان در :افزایش رضایت شغلی و ارتقای عملکرد .3

 شود  ارتقای عملکرد می و شغلی رضایت افزایش باعث شاغل و شغل تطابق

 :آثار سامانه مشاغل برای مؤسسات آموزشی عبارتند از

 .شوندمی مشخص بیشتری دقت و صحت با آموزشی نیازهای کارفرمایان، دقیق های  شناسایی نیازهای آموزشی: با آشکار شدن تقاضای .1

 و شده مواجه استقبال با شوند طراحی خوب که هایی  نیازهای خود، دوره از دانشجویان آگاهی افزیش به توجه با: موفق و جذاب آموزشی های  طراحی دوره .2

 .داشت خواهد پی در را شده طی های  رتبط دورهم های  شغل در آموختگان  اشتغال دانش افزایش

 «مشاغل سامانه». شود های آتی برای حاکمیت فراهم میبینیهای اطالعاتی کامل و دقیق از بازار کار امکان پایش وضعیت فعلی و پیشعالوه بر این، با ایجاد پایگاه

 .تباط دانشگاه و جامعه در بعد منابع انسانی استها، شایسته ساالری و ارتخصیص منابع انسانی در سطح کالن و درون سازمان برای زیرساخت ترین کامل و بهترین

 سامانه فناوری

. است پژوهشی های  همچنین تسریع و تسهیل در تعریف، اجرا و ارزیابی پروژه و فناوری متقاضیان و کنندگان  عرضه سازی    سامانه فناوری، زیرساختی برای هماهنگ

 هایپژوهش مستندات از پایگاهی همچینن و متخصص پژوهشگران و ها  این پروژه حامیان پژوهشی، های  وژهسامانه مسیری شفاف برای ارتباط بین متقاضیان پر این

ثبت کرده، پس  را خود های  توانمندی و آن نوع و حمایت های  ترتیب، نیازهای پژوهشی، زمینه به پژوهشگران و حامیان متقاضیان، سامانه، این در. کند  قبلی ایجاد می

 پژوهشی های  پروژه ردیابی بر عالوه. شود  از تخصیص پژوهشگر به هر نیاز و متقاعد شدن حامی عقد قرارداد، کیفیت انجام پروژه و ارزیابی نهایی آن نیز پیگیری می



 و شده انجام هایپژوهش پژوهشی، های  از پژوهشگران، حامیان پروژهای اطالعاتی هپایگاه ایجاد شده، انجام های  پروژه بندی  رتبه و اجرا انتهای تا تعریف ابتدای از

 :آن است. آثار سامانه فناوری عبارتند از مزایای از نیز... و ها  آن نتایج

 ؛...و شده ثبت اختراعات شده، انجام پژوهشی های  پروژه های  گزارش موجود، های  ایجاد پایگاه اطالعات فناوری .1

 خدماتی؛ یا تولیدی واحد یک فناورانه نیازهای رفع برای فناوری کنندگان  هزینه عرضهیافتن سریع و کم  .2

 جدید؛ های  انتشار سریع اطالعات مربوط به فناوری .3

 .متقاضیان و کنندگان  فراهم شدن امکان کشف ارزش فناوری جهت توسعه معامالت فناوری بین عرضه .4

ارتباط  و پژوهشی هایاولویت شناسایی برای زیرساخت ترین  بهترین و کامل« فناوری سامانه». شوند  مسائل رفع میبا راه اندازی سامانه فناوری بسیاری از این 

توانند با کارایی و می متعددی غیردولتی بازارهای فن شود،  ایجاد میمشترکی که در این سامانه های  دانشگاه و جامعه در بعد پژوهش است. با استفاده از زیرساخت

 .ربخشی باال فعالیت کننداث

 داالن کسب و کار

شود(، به صورتی یکپارچه، منظور دستیابی به یک هدف نهایی ارائه می ای از خدمات مرتبط با هم را )که بهتواند مجموعهمسیری است که در آن مشتری می «داالن»

کند. داالن کسب و کار در راستای تسهیل دریافت خدمات و انجام تعهدات کسب و ترین زمان و با یک استاندارد مشخص دریافت جامع، کارا، اثربخش، در کوتاه

 .های ارائه دهنده طراحی شده استکارها بدون درگیر شدن در فرایندهای متنوع سازمان

صدور جواز تاسیس، تمدید و ابطال و یا ) تولیدی واحد تاسیس از اعم تجاری و معدنی صنعتی، های طرح در گذاری مثال: کلیه اطالعات و خدمات مرتبط با سرمایه

 تکمیل و بازسازی ،...(و برداری بهره پروانه درخواست تولیدی، واحد احداث بانکی تسهیالت درخواست و گذاری سرمایه های انتقال جواز، اعالم پیشرفت طرح

دریافت انشعاب برق و گاز، دریافت مجوزهای محیط زیست و... در این  ولیدی )تسهیالت بازسازی و...(، اکتشاف و استخراج معادن، خرید واحد تولیدی،ت واحدهای



زشمندی برای مطالعات ار های شوند. این سامانه در بردارنده تمامی اطالعات واحدهای موجود یا در حال احداث است که دادهسامانه الکترونیکی و یکپارچه می

 .است گذاری سرمایه

مجوزهای تخصصی در کاالهای مختلف، گشایش اعتبار، تایید استاندارد،  صدور سفارش، ثبت مبدأ، گواهی مانند متعددی های تجارت خارجی شامل فعالیت :مثال

 ها شوند. این سامانه، مسائل حقوقی بنگاههای اطالعاتی مربوطه در سامانه تجارت خارجی یکپارچه میترخیص، بازرسی و... است که این فرایندها و همچنین پایگاه

 .دهد ی را نیز پوشش میجارت فرامرزت در

 :آثار دالن کسب و کارعبارتند از

 تأمین خدمات مورد نیاز کسب وکارها .1

 کاهش زمان و هزینه در فرایندهای اداری .2

 شفافیت اطالعات و فرایندهای و پیشگیری از ناکارایی و مفاسد احتمالی .3

 گیری کسب و کارهااصالح جهت .4

 های کسب و کارهاها حاکمیت در فعالیتمشیخطفراهم شدن امکان اعمال  .5

ها عبارتند از: وزارت صنعت معدن و شوند. برخی از این سازمانگذاری نقش دارند که در قالب این سامانه هماهنگ میهای حاکمیتی متعددی در فرایند سرمایهسازمان

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی و های صنعتی، گذاری(، سازمان صنایع کوچک و شهرکتجارت )دفتر سرمایه

 .هااستانداری

 


