فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 6شماره  ، 2تابستان  ، 1399صفحات 9-25

مقاله پژوهشی
رهيافتهاي توسعة خدمات توليد و صادرات سازمان منطقة آزاد
تجاري-صنعتی چابهار مبتنی بر تفکر نرم سيستمی و تحليل شبکه اجتماعی
فاطمه ثقفی

1

دانشیار مدیریت دانشگاه تهران
مهناز حسین زاده
استادیار مدیریت دانشگاه تهران
رحیم بخش رامین
دانشجوی دکتری مدیریت پردیس کیش دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 98/12/18 :تاریخ پذیرش)99/4/1 :

چکیده
مناطق آزاد تجاری -صنعتی ایران به منظور رشد و توسعه اقتصادی تأسیس شدهاند ولی عمدتاً به اشتغال
منطقهای از طریق دروازه بازرگانی کاال تبدیل شده و عملکرد مطلوبی در جذب سرمایه ،تولید و صادرات نداشتند.
با وجود ظرفیتهای بندر چابهار ،این بندر عملکرد ضعیفی دارد .با این که خدمات تولید و صادرات به عنوان
اصلی ترین خدمات سازمان منطقه آزاد چابهار است ،در عمل درآمدش از فروش زمین و واردات کاال است .در
پژوهش حاضر خدمات تولید و صادرات منطبق با روششناسی تفکر نرم سیستمی تحلیل و سپس شبکه همکاری
میان ذینفعان درگیر با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی بررسی میشود .در انتها مدل مفهومی راهکارهای بهبود بر
اساس نظر ذینفعان به منظور توسعة سیستم خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد شامل تشکیل کمیتة
تسهیل تولید و صادرات ،ایجاد کلینیک صنعتی و شناسایی فرصتهای سودآور ،شفافیت فرآیندهای سازمان ،بهبود
فرآیند ارزیابی طرحها در کمیسیون اقتصادی ،بهبود فرآیند جانمایی و ارزشگذاری زمینهای اعطایی ارائه شده است.

واژگان کلیدی :روش شنا سی تفکر نرم سی ستمی ( ،)SSMتحلیل شبکههای اجتماعی ( ،)SNAمنطقه آزاد
تجاری -صنعتی چابهار ،خدمات تولید و صادرات.
 Email: Fsaghafi@ut.ac.irنویسنده مسئول 1 -
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مقدمه
منطبق با تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی( ،)OECDمناطق آزاد با هدف رونق
تجارت در منطقه ،از معافیتهای گمرکی برخوردارند .بانک جهانی ،مناطق آزاد را مناطق ویژه
اقتصادی میداند که با اهدافی همچون مبادالت تجاری ،توسعه سرمایهگذاری و اشتغال تأسیس
میشوند و قوانین و سیاستهای مالی متفاوتی نسبت به کشور اصلی بر آنها حاکم است
(فارول .)2011 ،سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی،
رشد و توسعه اقتصادی ،سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی ،ایجاد اشتغال مولد ،تنظیم بازار
کار و کاال ،حضور در بازارهای جهانی و منطقهای ،تولید و صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی
تأسیس شدهاند (قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران .)1372 ،در ایران از زمان تصویب قانون
مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،حدود  26سال میگذرد و در طول این دوران مناطق آزاد متعددی
تشکیل شدهاند .مناطقی که عمدتاً به دروازه کاال و اشتغال مبتنی بر بازرگانی تبدیل شدهاند.
علیرغم رشد تعداد و توسعه محدوده مناطق آزاد ،این مناطق عمدتاً به دروازه کاال و اشتغال
منطقهای مبتنی بر بازرگانی تبدیل شده و کارکرد خود را در جذب سرمایهگذاریهای خارجی و
داخلی و اشتغال از دست دادهاند و مهمتر آنکه منابع صرف شده در این مناطق نیز نتوانستهاند
هماهنگی الزم را با صنایع داخلی ایجاد کنند (جعفری .)1395 ،در عمل این مناطق به سمت
کسب درآمد از مسیر فروش زمین و واردات کاال هدایت شدهاند و توسعه این مناطق به چالشی
محوری در تصمیمات مسئوالن کشوری تبدیل شده است (مرکز پژوهشهای مجلس.)1395 ،
عالوه بر آن در سالهای  92الی ( 97مطابق شکل )1با وجود پتانسیلهای بندر چابهار ،عملکرد
ضعیف این بندر به نسبت سایر مناطق آزاد کشور در صادرات کاال و خدمات را شاهد هستیم.
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شکل  - 1مقایسه نسبی عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران.
(استخراج محقق ازگزارش عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم)1398 ،
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با توجه به ظرفیتهای اقتصادی ،امنیتی ،دسترسی و خارج بودن از محدوده بحران ،بندر آزاد
چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران ،میتواند با ارتباطات منطقهای و بینالمللی نقش بسزایی
در کریدور شمال-جنوب ایفا نماید لیکن تاکنون بهرهبرداری الزم از ظرفیتهای آن نشده است.
از آنجا که موفقیت در ارائه خدمات یک سیستم ،به هماهنگی و انسجام تعامالت اجتماعی
خرده سیستمها نیاز دارد ،ناکارآمدی و ضعف عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار را میتوان در
ساختار نامطلوب مشارکت ذینفعان جستجو کرد .از سوی دیگر دیدگاه گروههای ذینفع
سازمانی و سرمایهگذاران اقتصادی منطقه در عوامل مسئلهزا و راهکارهای بهبود سیستم متفاوت
و گاهی متضاد است .در این پژوهش دیدگاه و میزان مشارکت هر یک از گروههای ذینفع در
توسعه خدمات تولید و صادراتِ کاالهای صنعتی و تبدیلی به عنوان اصلیترین فرآیند زنجیره
ارزش خدمات منطقه آزاد چابهار با استفاده از روششناسی تفکر نرم سیستمی )SSM( 2با
رویکرد کل نگر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و با استفاده از تحلیل شبکههای اجتماعی3
( )SNAبه بررسی نقش و جایگاه کنشگران شبکه همکاری خدمات تولید و صادرات پرداخته و
با مشارکت تصمیمگیران سازمانی ،راهکارهای توسعه سیستم خدمات تولید و صادرات منطقه
آزاد چابهار به منظور توسعه عملکرد سازمان منطقه آزاد چابهار ارائه خواهند شد.

بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش در دو زمینه اثر مناطق آزاد در توسعه اقتصادی و ارزیابی عملکرد مناطق آزاد
بررسی شده است .بائو و همکاران ( )2020به بررسی اثر مناطق آزاد چین بر گردش سرمایه،
واردات و صادرات پرداختهاند .چانگ و شی ( )2020وضعیت توسعه منطقه آزاد چین و تدارکات
بندری را مورد بحث قرار دادند .در زمینه مطالعات عملکرد مناطق آزاد تجاری ،جی هونگ چن
و همکاران ( )2018به ارزیابی عملکرد بنادر آزاد چین پرداختند .چنگ و همکاران ( )2018به
ارائه چارچوب ارزیابی سیاستهای تسهیل تجارت در بندر شنزن و هنگکنگ پرداخته و سیستم
ارزیابی عملکرد مناطق آزاد چین را طراحی کردند .جی و همکاران ( )2015دریافتند مناطق آزاد
بر عملکرد توسعه اقتصادی بندر هنگکنگ اثر مثبت داشته است .چیوتای و همکاران ()2011
به ارزیابی یک بندر آزاد تایوان پرداخته و عوامل بهبود را معرفی کردند .لی و همکاران ()2019
تأثیر بینالمللیسازی شرکتها در منطقه آزاد ماسان کره را بررسی کردند .پنگ و فی ( )2017به
نوآوری نظارتی و پیامدهای اقتصادی مناطق آزاد چین پرداختند .ژائو و همکاران ()2019
2 - Soft System Methodology
3 - Social Network Analysis
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شاخصهای نفوذ منافع اجتماعی و زیستمحیطی در ارزیابی عملکرد منطقه شانگهای را بررسی
کردند .آلویس و ماکه ( )2017در منطقه آزاد مانائوس برزیل چالشهای نوآوریهای سازگار با
محیط زیست را مطرح کردند .در پژوهشهای مناطق آزاد تجاری ایران نیز عسکری و جعفری
( )1395عملکرد قانون معافیت مالیاتی مناطق آزاد را بررسی کردند و موسوی لولتی ( )1389به
بررسی فرصتهای توسعه منطقه آزاد چابهار پرداخته است .نکته قابل توجه در پژوهشها این
است که راهکارهای ارائه شده بدون در نظر گرفتن دیدگاه کلنگر سیستمی و ذینفعان در
موقعیت مسئله است .عالوهبرآن به طورخاص ،شبکه همکاری سازمان منطقه آزاد در ارائه
خدمات تولید و صادرات جهت توسعه خدمات سازمانی در یک مداخله سیستمی تحلیل نشده
است .لذا در این پژوهش با نگاه کلنگر سیستمی شبکه همکاری منطقه آزاد چابهار بررسی و
ضعفهای آن شناسایی خواهد شد تا توصیههای الزم برای رفع چالشها ارائه شود.

روششناسی پژوهش
الف :روششناسی سیستمی نرم
پژوهشگران از روششناسی سیستمی نرم به جهت ساختاربندی مسائل پیچیده استفاده
میکنند .این مدل از گامهای زیر تشکیل شده است1 :و -2مواجه شدن با موقعیت مسئلهزا:
این مرحله شامل ورود به موقعیت مسئله و شناسایی افراد ،فرهنگ ،استانداردها و ارزشهای
حاکم بر موقعیت از طریق مصاحبه و مباحثه ،طوفان فکری و تصاویر گویا 4است.
-3توسعه تعاریف ریشهای :تعریف ریشهای ،عبارتی است که یک سیستم ایدهآل ،اهداف آن و
این که چه کسانی در آن درگیر خواهند بود را توصیف میکند .برای توسعه تعاریف ریشهای از
تکنیکی به نام  CATWOEاستفاده میشود -4 .ساخت مدل مفهومی :نموداری که از مجموعه
فعالیتها و خطوط ارتباطی میان آنها تشکیل یافته است -5 .مقایسه مدل با دنیای
در این مرحله ،مدلها با دنیای واقعی مقایسه میشوند -6 .شناسایی و تعیین تغییرات
مورد نیاز  :این مرحله شامل تعیین سیستماتیک تغییرات مطلوبی است که از نظر فرهنگی در
دنیای واقعی امکانپذیر باشند -7 .اجرا  :در این مرحله تغییرات تعیین شده در مرحله قبل در
عمل اجرا میشوند (مهرگان و حسینزاده.)1396 ،
واقعی:

4 - Rich Pictures
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ب :رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی
در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل شبکههای اجتماعی ،شبکة ارتباطی میان همکاری
تحلیل میشوند .مهمترین مفاهیم در تئوری شبکهها عبارتند از:
شبکه :شبکه مجموعهای از حداقل سه نقطه و تعدادی یال است که نشان دهندۀ وجود یا عدم
وجود ارتباط میان نقطهها است .نقاط میتوانند افراد ،گروهها ،واحدها و یا سازمانها باشند.
مرکزیت درجه :ارزش مرکزیت درجة هر نقطه با شمارش همسایگانش به دست میآید.
مرکزیت بینابینی :براساس موقعیت کنشگران در شبکه و قرار گرفتن در کوتاهترین مسیر میان
جفت کنشگران دیگر محاسبه میشود( .کنگرانی و حسین زاده.)1395 ،
در پژوهش حاضر ضمن تعریف مولفههای  CATWOEذینفعان درگیر در موقعیت مسئله
شناسایی و مصاحبه با نمایندگانی از گروههای ذینفع صورت گرفت .تصویرگویا وضعیت فعلی
ترسیم و تعاریف ریشهای توسعه یافت .سپس شبکة همکاری خدمات تولید و صادرات با استفاده
نرم افزار  Net Drawو  ،UCINETترسیم ،محاسبه و تحلیل شد و با مراجعه دوباره به ذینفعان
سازمانی و سرمایهگذاران مدل مفهومی راهکارهای بهبود بر اساس توافق نسبی میان گروههای
ذینفع ارائه شد .جدول  1مشخصات مشارکتکنندگان را ارائه میدهد.
جدول  - 1مشارکتکنندگان منتخب از سازمان منطقه آزاد چابهار و سرمایهگذاران اقتصادی
ردیف

تحصیالت

دانش تخصصی

سابقه

حوزه سازمانی

1

کارشناسی ارشد

مدیریت کسبوکار

>20

معاونت اقتصادی

2

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی

>10

تسهیل تولید و فناوری پیشرفته

3

کارشناس ارشد

مدیریت مالی

>20

تجهیز و گسترش بازار سرمایه

4

کارشناس ارشد

مدیریت بازاریابی

>20

توسعه تجارت

5

کارشناسی ارشد

مهندسی معماری

>10

شهرسازی و اطالعات جغرافیا

6

کارشناسی ارشد

مدیریت

>20

تولیدکننده صنایع پالستیک

7

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

>20

تولیدکننده صنایع فوالد

8

کارشناس

مدیریت صنعتی

>20

تولید کننده صنایع غذایی

یافتههای پژوهش
1و -2مواجهشدن با موقعیت مسئلهزا بر مبنای تفکر سیستمی نرم :موقعیت مسئلهزا در این
پژوهش بررسی عملکرد سیستم خدمات تولید و صادرات منطقه آزاد تجاری چابهار است .بدین
منظور ابتدا به بررسی فرآیند خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد چابهار به سرمایهگذاران
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اقتصادی در منطقه پرداخته شد .پس از آن با مشارکت خبرگان و برنامهریزان درگیر در سازمان
منطقه آزاد چابهار و سرمایهگذاران اقتصادی از طریق مصاحبه ،سازمانهای درگیر شناسایی و
چالشهایی که منجر به عملکرد نامطلوب سیستم شده ،معرفی شد .مصاحبهها به صورت نیمه
ساختاریافته انجام شدند ،به طوری که چندین پرسش به صورت کلی مطرح شد (پرسشنامه
همکاری) ،اما پاسخ دهندگان در بحث آزادانه تمامی دغدغههای خود را بیان کردند .به جهت
مفهومسازی و درک بهتر موقعیت مسئله تالش شد تصویر گویای مسئله پژوهش با همکاری
افرادی که در عملکرد سیستم نقش کلیدی دارند ترسیم شود .شکل  2وضعیت سیستم فعلی
خدمات تولید و صادرات منطقه آزاد چابهار را نشان میدهد.

شکل - 2چالشهای سیستم فعلی خدمات تولید و صادرات منطقه آزاد چابهار.

 -3توسعه تعاریف ریشهای :برای توسعه تعاریف ریشهای مولفههای تکنیک
(مطابق جدول  )2شناسایی شدند.

CATWOE
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جدول  - 2مؤلفههای  CATWOEبرای سیستم خدمات تولید و صادرات منطقه آزاد چابهار
سودجویان :واردکنندگان کاال  -تولیدکنندگان سرزمین اصلی  -رانت خواران زمین و
مشتریان

C

بازیگران

A

فرایند تبدیل

T

جهان بینی

W

مالکان

O

تسهیالت – کارکنان سودجو /قربانیان :سرمایهگذار اقتصادی  -توسعه اقتصادی منطقه-
جامعه محلی چابهار  -عملکرد سازمان منطقه آزاد  -خدمت دهندگان ترانزیت و حمل کاال
تولیدکننده -معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار ،مدیریت تجهیز و بازار
سرمایه  -ثبت شرکتها  -کمیسیون اقتصادی سازمان منطقه آزاد  -مدیریت شهرسازی و اطالعات
جغرافیا  -مدیریت مالی -مدیریت تسهیل و فناوری های پیشرفته  -مدیریت توسعه تجارت-
مدیریت خدمات دریایی و بندری  -مدیریت پایانه ها و انبارها -مدیریت گمرک کشوری -
مدیریت محیط زیست  -مدیریت غذا و دارو-کمیسیون ارزش گذاری زمین-کمیسون اقتصادی–
کمیسیون ارزش افزوده
عملکرد نامطلوب ارائه خدمات تولید و صادرات
تشویق سرمایه گذاران و تسهیل و تسریع ارائه خدمات موجب رونق تولید و رونق اقتصادی و
بهبود وضعیت زندگی مردم توسعه منطقه چابهار میشود.
سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار
عدم وجود زیر ساختهای مناسب ( اسکله در منطقه آزاد)؛ عدم تفویض اختیارات دستگاهای دولتی

محدودیتهای

محیطی

E

به مدیر عامل سازمان ( بند  27قانون مناطق آزاد )؛ تفسیرهای مختلف از قوانین و آیین نامهها
توسط دستگاههای عملیاتی و نظارتی و انتظامی؛ وضع قوانین و دستورالعملهای مختلف از جمله
ثبت سفارش مواد اولیه تجهیزات صنایع تولیدی؛ حذف تسهیالت و معافیتهای مالیاتی

سپس با نظر و توافق ذینفعان در یک پنل ،مسئله عملکرد نامطلوب خدمات تولید و صادرات
منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار به عنوان تعریف ریشهای به صورت زیر توسعه یافت:
«منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار به عنوان مالک خدمات تولید و صادرات به دلیل ضعف
عملکردی در کارکرد بخشهای معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری ،مدیریت تجهیز و بازار
سرمایه ،مدیریت تسهیل و فناوری پیشرفته ،مدیریت توسعه تجارت ،کمیسیون اقتصادی ،کمیته
ارزشگذاری زمین و سایر واحدهای موظف موجب ایجاد قوانین دست و پا گیر و ناکارآمدی
در انتخاب طرحها و تأخیرهای زمانی در واگذاری مجوزها و تسهیالت و خدمات به
سرمایهگذاران و تولیدکنندگان شده است .همچنین ضعف ساز و کار نظارتی و کنترل طرحهای
سرمایهگذاری تولیدی موجب سوء استفاده و ایجاد رانت زمین و تسهیالت شده است و با توجه
به محدودیتهای محیطی شامل تحریمهای اقتصادی ،عدم وجود تعرفههای ترجیحی با
کشورهای همسایه ،عدم تفویض اختیارات دستگاه دولتی به سازمان منطقه آزاد و عدم تعهدات
ارزی و بازگشت پول در صادرات خارجی و عدم جذابیت برای سرمایهگذاران و تولیدکنندگان
واقعی موجب عملکرد نامطلوب سیستم شده است».
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 -4تحلیل شبکه اجتماعی سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار :در ادامه منطبق با
فرایند اجرای پژوهش پس از تعریف مسئله و شناسایی ذینفعان و سازمانهای درگیر در مسئله،
پرسشنامهای برای سنجش میزان همکاری بین سازمانهای درگیر در منطقه و تحلیل ساختار
شبکه طراحی شد .هدف از این مرحله شناسایی سازمانهای با درگیری و تأثیرگذاری بسیار زیاد،
متوسط و کم در شبکه همکاری های میان سازمانی است تا با مصاحبه با این سازمانها دالیل
همکاری بیشتر یا کمتر در این شبکه تبیین شود .ذینفعان مسئله که نقش و نفوذ موثری در ارائه
خدمات تولید و صادرات منطقه آزاد چابهار دارند و واحدهایی که در این شبکه نقش ضعیفتری
دارند از منظر شبکه همکاری شناسایی شدند .بر مبنای واحدهای شناسایی شده با مشارکت هر
یک از خبرگان که تسلط کامل به فرآیند تولید و صادرات در منطقه آزاد چابهار را داشتند،
پرسشنامه میزان همکاری بین واحدهای درگیر فرآیند تولید و صادرات ،تکمیل شد .پس از
تکمیل پرسشنامهها اعداد طیف لیکرت کمّیسازی شد و ماتریسهای کمّی که سطر و
ستونهایش واحدهای درگیر است ،تشکیل شد .در ماتریس شبکه همکاری ،ارزش هر یک از
خانههای ماتریس نشان دهنده عدم همکاری و یا همکاری بین واحدها (با مقادیر طیفی لیکرت)
است .دادههای ماتریس به صورت فایل اکسل وارد نرم افزار  UCINETشد و شبکه همکاری
بین سازمانهای درگیر مسئله توسعه خدمات تولید و صادرات تحلیل و شبکه در نرم افزار Net
 Drawترسیم شد .شکل  3شبکه همکاریهای میان نهادهای مسئول و همکار در خصوص
توسعه خدمات تولید و صادرات منطقه آزاد چابهار را بر مبنای مرکزیت درجه نشان میدهد.

شکل  - 3شبکه همکاری واحدهای درگیر مسئله بر حسب بیشترین مرکزیت درجه
(اندازه نقاط متناسب با مرکزیت درجه آنهاست).
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در این شکل ،اندازه گره هر یک از واحدهای سازمانی ،نشاندهنده میزان همکاری یک واحد
در پیشبرد خدمت بر مبنای وظیفه سازمانی با سایر واحدها است .بنابراین مرکزیت درجه ورودی،
همکاری سایر اعضای شبکه با هر کنشگر و مرکزیت درجه خروجی ،همکاری هر کنشگر با
سایر اعضای شبکه را نشان میدهد .پس از ترسیم شبکه همکاری میان ذینفعان ،مرکزیت درجه
و مرکزیت بینابینی سازمانها و نهادهای درگیر شبکه همکاری توسعه خدمات تولید و صادرات
منطقه آزاد چابهار محاسبه شد .جدول  3مقادیر بدست آمده برای مرکزیت درجه ورودی و
خروجی نرمال شده هر یک از سازمانهای درگیر را نشان میدهد .مرکزیت درجه ورودی کل
شبکه  5.4و مرکزیت درجه خروجی  5.2می باشد.
جدول  - 3مرکزیت درجه نرمال شده شبکه همکاری خدمات تولید و صادرات منطقه آزاد چابهار
سازمان

ورودی

خروجی

سازمان

ورودی

خروجی

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

8.95

9.15

مدیریت مالی

6.8

6.75

مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد

4.9

0.65

مدیریت غذا و دارو

3.95

2.85

مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه

5.3

4.5

مدیریت خدمات شهری

2.05

2.15

ثبت شرکتها

2.25

2.25

مدیریت بازرگانی

6.2

3.65

مدیریت تسهیل تولید و فناوری پیشرفته

1.65

3.6

مدیریت حقوقی و قراردادها

5.55

3.5

کمیته ارزش گذاری زمین

2.5

3.25

اتاق بازرگانی

2

3.9

کمیسیون اقتصادی

1.65

4.4

اداره گمرک کشوری

3

3.75

مدیریت پایانه ها و انبارها

4.05

2.4

کمیسیون ارزش افزوده

1.5

3.2

مدیریت شهرسازی و اطالعات جغرافیایی

2.5

4.05

مدیریت خدمات دریایی و بندری

3

3.9

مدیر توسعه تجارت

4.4

5.05

مدیریت محیط زیست منطقه

تولید کنندگان

8.55

8.4

آزاد چابهار

3.05

2.35
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تولید کنندگان
دبیرخانه شورایعالی  -ثبت سفارش
اداره گمرک کشوری
اتاق بازرگانی
مدیریت حقوقی و قراردادها
مدیریت بازرگانی
مدیریت خدمات شهری
مدیریت غذا و دارو
مدیریت مالی
مدیریت محیط زیست منطقه آزاد چابهار
مدیریت خدمات دریایی و بندری
مدیر توسعه تجارت
مدیریت شهرسازی و اطالعات جغرافیایی
مدیریت پایانه ها و انبارها
مدیریت تسهیل تولید و فناوری پیشرفته
کمیته ارزش گذاری زمین
کمیسیون اقتصادی
ثبت شرکتها
مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه
مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد
معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

10

8

6
مرکزیت درجه ورودی نرمال

4

2

0

مرکزیت درجه خروجی نرمال

شکل  - 4مقایسه مرکزیت درجه ورودی و خروجی کنشگران شبکه همکاری.

شکل  4نمودار مقایسهای مرکزیت درجه ورودی و خروجی هر یک از بخشهای سازمانی
درگیر فرآیند تولید و صادرات را نشان میدهد .بر این اساس میتوان به نقش و جایگاه هر یک
از اعضای شبکه پی برد .همانطور که مشاهده میشود« ،تولیدکنندگان»« ،معاونت اقتصادی و
سرمایهگذاری» و «مدیریت مالی» ،بازیگران اصلی این شبکه محسوب میشوند .بر مبنای مقایسه
بین مرکزیت درجه ورودی و خروجی اعضای شبکه ،با توجه به تفاوت زیاد مرکزیت درجه
ورودی و خروجی ،توسعه شبکه مستلزم تقویت همکاری «مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد»
با سایر اعضای شبکه و همچنین تقویت همکاری سایر کنشگران با «کمیسیون اقتصادی» و
«دبیرخانه شورای عالی» و «تسهیل تولید و فناوری پیشرفته» است .عالوه بر آن جایگاه «مدیریت
تجهیز و بازار سرمایه»« ،مدیریت توسعه تجارت» با توجه به نقش مهمی که در خدمات تولید و
صادرات دارند ،در ساختار شبکه همکاری نیازمند بهبود است.
مرکزیت بینابینی شبکه همکاری :کنشگران دارای مرکزیت بینابینی بیشتر ،دارای قدرت بیشتر
میباشند؛ زیرا کنشگران همکاری کنشگران بسیاری در شبکه از طریق آنها صورت میگیرد.
شکل 5مرکزیت بینابینی شبکه همکاری را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود واحدهای
«معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری» و «مدیریت نظارت بر عملکرد و مدیریت مالی» و «مدیریت
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حقوقی و قراردادها» و «مدیریت تجهیز و گسترش بازار سرمایه» و «مدیریت تسهیل تولید و
فناوری پیشرفته» ،مرکزیت بینابینی بیشتری را نسبت به سایر کنشگران شبکه دارند.

شکل  - 5مرکزیت بینابینی شبکه همکاری خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد چابهار
(اندازه نقاط متناسب با مرکزیت بینابینی آنهاست).

شاخص فاصله ژئودزیک :جهت سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطالعات در
شبکه از میانگین کوتاهترین فاصله بین یک جفت کنشگر استفاده میشود .هر چه میانگین فاصله
ژئودزیک بر اساس کوتاهترین مسیرها کاهش یابد ،سرعت گردش اطالعات در بین نهادها بیشتر
شده و اتحاد بین دست اندرکاران نهادی افزایش مییابد .همچنین این امر سبب میشود که زمان
کمتری جهت هماهنگ ساختن نهادها برای مدیریت یک منبع مشخص صرف شود و دست
اندرکاران با سرعت بیشتری به یکدیگر دسترسی خواهند داشت و در نهایت این امر در
اعتمادسازی و فعالیتهای جمعی نهادها اهمیت ویژهای دارد .هماهنگ ساختن دست اندرکاران
نهادی در شبکه همکاری خدمات تولید و صادرات با صرف زمان همراه خواهد شد .شکل 6
شبکه همکاری واحدهای درگیر فرآیند تولید و صادرات را بر اساس فاصله ژئودزیک را نشان
میدهد.
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شکل  - 6میزان فراوانی فاصله های ژئودزیک شبکه همکاری.

همانطور که مشاهده میشود «مدیریت تسهیل تولید و فناوری پیشرفته»« ،مدیریت مالی»،
«کمیسیون اقتصادی» و «اتاق بازرگانی» علیرغم اینکه نقش کلیدی در توسعه دارند فاصله
بسیاری تا کانون قدرت دارند و همچنین «مدیریت مالی» نیز با توجه به نقش کلیدی در میان
بازیگران از مرکز دور مانده است .با توجه به اهمیت نقش «اتاق بازرگانی»« ،اداره گمرک
کشوری»« ،مدیریت تسهیل تولید» ،کاهش این فاصله و افزایش دامنه همکاری موجب توسعه
عملکرد تولید و صادرات میباشد .نزدیکی ژئودزیک بین «تولیدکنندگان»« ،معاونت اقتصادی» و
«مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد» نشان از تبادل و گردش سریع همکاری در میان این نهادها
میباشد« .کمیته ارزشگذاری زمین»« ،دبیرخانه شورای عالی» و «مدیریت غذا و دارو»« ،مدیریت
مالی» و «مدیریت تسهیل تولید» از دیگر اعضای شبکه هستند که در همکاریها ممکن است
ایجاد تأخیر کنند.
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ساخت مدل مفهومی بر مبنای تفکر سیستمی نرم
در این بخش ،به ذینفعانی که در شبکه ،نقش کلیدی داشتند و نیز ذینفعانی که نیازمند
توسعه شبکه همکاری در سیستم بودند ،مراجعه شد و با مشارکت آنان چالشهای مربوط به
توسعه خدمات تولید و صادرات منطبق با جدول  6شناسایی گردید.
جدول  - 6چالشهای اصلی شناسایی شده توسعه خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد چابهار
ارزش گذاری نامناسب زمینهای

ابهام و تعارض در قوانین و تفسیر

واگذاری

سلیقهای

دانش ناکافی سرمایهگذاران در

عدم وجود اطالعات کارشناسی شده

اجرای ناکارآمد مصوبات کمیسیون

زمینههای بازاریابی و محصوالت

برای سرمایهگذار

ارزش افزوده توسط گمرک

طوالنی بودن مراحل اخذ تاییدیه و تعدد تاییدیهها

باال بودن نرخ سود تسهیالت

تعارض با گمرک منطقه آزاد با گمرک سرزمین اصلی

عدم تخصیص ارز مبادلهای و مرجع

عدم مشاورههای تخصصی سرمایهگذاریهای سودآور

عدم وجود تسهیالت تبصرهای

کمبود نیروی متخصص و با تجربه

عدم ثبت و انتقال تجربه و دانش

فقدان سامانههای یکپارچه جهت

کارکنان و مدیران سازمان

تسهیل فرآیندهای کاری

سلیقهای عمل کردن کمیسیون در انتخاب طرحها

ناتوانی در ارزیابی تخصصی طرحهای توجیهی
عدم ثبت و انتقال تجارب سرمایه گذارن
عدم وجود موسسات بانک و بیمه بین المللی

نظارت ناکافی بر فرآیندهای سازمان

زیرساختهای اساسی نامناسب
(آب ،برق ،مخابرات)
اجرای ناکارآمد دستورالعملها
توسط حوزههای سازمانی

نظارت و کنترل ناکافی بر فعالیت-
های واحدهای تولیدی

عدم استقرار دستگاهای دولتی خدمات

کیفیت پایین طرحهای ارائه شده از

دهنده تولید در محدوده منطقه

سرمایهگذاران

در ادامه از هر یک خواسته شد برای توسعه و بهبود شبکه همکاری خدمات تولید و صادرات
منطقه آزاد چابهار و دستیابی به سیستم ایدهآل راهکارهای خود را ارائه دهند .در نتیجه مذاکرات
متعدد میان گروههای مختلف ذینفعان در چندین جلسه مشترک ،مدلهای مفهومی مختلفی رسم
شدند و در نهایت مدل مفهومی بهبود سیستم خدمات تولید و صادرات از دیدگاه سازمان منطقه
آزاد چابهار مطابق شکل  7طراحی و تأیید شد .شایان ذکر است که مدل مفهومی راهکارها از
اعتبار تواتری برخوردار است ،زیرا طی جلسات مشترک میان ذینفعان و با مداخله محققان به
عنوان تسهیلکننده در جلسات و حصول توافق نسبی میان آنها حاصل شده است .براساس مدل
مفهومی راهکارهای توسعه خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد چابهار ،تشکیل کمیته
تسهیل تولید و صادرات با عضویت نمایندگان کلیه کنشگران اصلی موجب پیگیری اهداف
توسعه خدمات شامل اصالح قوانین و رفع تعارض با سایر دستگاهها و پیگیری مجوز تاسیس
بانک و بیمه خواهد شد .از سوی دیگر با ایجاد کلینیک صنعتی ،بستر مناسبی برای هدایت
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سرمایهگذاران در فرصتهای سودآور و نیز ارزیابی تخصصی طرحهای سرمایهگذاری در منطقه
ایجاد میشود .همچنین همراستایی توسعه زیرساختها و امور زیربنایی در کنار راه اندازی
سیستم اطالعات جغرافیایی و سامانه بهای تمام شده زمین های اعطایی ،فرآیند جانمایی و
ارزشگذاری زمینها را بهبود و با تقویت نظارت و بازرسی دورهای که نیازمند توانمندسازی
نیروی انسانی متخصص در حوزه نظارت است ،از سودجوییهای احتمالی پیشگیری و سرمایه-
گذاران واقعی شناسایی میگردند .شناسایی فرصتهای سودآور منطقه و سرمایهگذاران واقعی
زمینه ساز توسعه خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد چابهار است .بر مبنای چرخه
یادگیری سیستم ،سازمان منطقه آزاد چابهار با نظارت بر پیادهسازی راهکارهای پیشنهادی و
ارزیابی عملکرد تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد چابهار ،اقدامات کنترلی را در جهت بهبود
سیستم انجام دهد.

شکل  - 7مدل مفهومی راهکارهای توسعه خدمات تولید و صادرات سازمان منطقه آزاد چابهار.

توصیههای سیاستی
در این پژوهش با توجه به مداخله سیستمی در موقعیت مسئله با رویکرد کل نگر بر مبنای
تفکر نرم به شناسایی ذینفعان درگیر مسئله پرداخته شد و تالش شد تمامی گروههای درگیر در

رهیافتهای توسعة خدمات تولید و صادرات سازمان منطقة آزاد ...
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این سیستم اعم از واحدهای سازمانی منطقه آزاد چابهار و سرمایهگذاران و تولیدکنندگان
مشارکت داشته باشند .ساختار شبکه همکاری خدمات تولید و صادرات بررسی شد و نقش و
جایگاه هریک از کنشگران در سیستم تحلیل شد .نتایج تحلیل شبکه همکاری نشان داد برخی
کنشگران اصلی نیازمند تقویت جایگاه هستند .عالوه بر شناسایی موانع موجود در تقویت شبکه
همکاری برای بهبود سیستم راهکارهایی به مالک مسئله (مدیریت منطقه ازاد چابهار) در مدل
مفهومی ،پیشنهاد شد .راهکارهای ارائه شده مورد توافق نسبی تمامی گروههای درگیر در سیستم
تولید و صادرات منطقه آزاد چابهار بوده و به شرح زیر است .به منظور تقویت شبکه همکاری
بین کنشگران اصلی خدمات تولید و صادرات توصیه میشود کمیته تسهیل تولید و صادرات در
سازمان منطقه آزاد چابهار تشکیل شود که کلیه کنشگران اصلی شبکه در آن عضو باشند و این
کمیته وظیفه پیشبرد اهداف توسعه عملکرد تولید و صادرات را در دستور کار داشته باشد .به
منظور هدایت در مسیر فرصتهای سودآور سرمایهگذاری توصیه میشود طرحهای توجیهی و
طرحهای تجاری سرمایهگذاران توسط یک کلینیک صنعتی با بهکارگیری متخصصین و
تحلیلگران کسب و کار ،ارزیابی شود و با ارائه خدمات مشاوره تخصصی ،سرمایهگذاران را در
مسیر فرصتهای سودآور منطقه هدایت کنند .این کلینیک میتواند زیر نظر کمیته تسهیل تولید
و صادرات در سازمان منطقه آزاد چابهار تشکیل شود .به منظور جلوگیری از انتخابهای سلیقه-
ای و ارزیابی تخصصی توصیه میشود ،طرحها پس از تأیید اولیه توسط این متخصصین در
کمیسیون اقتصادی مورد ارزیابی مجدد و نهایی قرار گیرند .به منظور توسعه خدمات تولید و
صادرات توصیه میشود با شفافسازی فرآیندهای سازمان و استقرار سیستم پنجره واحد اقدام
شود .پیشنهاد میشود قوانین متعارض با سایر دستگاهها اصالح شود (پیگیری مجوز تاسیس
بانک و بیمه بینالمللی از الزامات این شفافسازی است) .به منظور بهبود فرآیند جانمایی و
ارزشگذاری زمینهای اعطایی توصیه میشود توسعه زیرساختها و امور زیربنایی هم راستای
توسعه خدمات تولید و صادرات در نظر گرفته شود و برای این منظور راه اندازی سیستم جامع
اطالعات جغرافیایی منطقه و سامانه بهای تمام شده زمین و نیز توانمندسازی نیروی انسانی
متخصص در حوزه نظارت و تقویت بازرسیهای دورهای در دستور کار قرار گیرد تا با شناسایی
سرمایهگذاران واقعی و پیشگیری از سودجویی افراد ناشایسته و هدایت سرمایهگذاران در
فرصتهای سودآور ،الزامات توسعه خدمات تولید و صادرات و بهبود عملکرد سازمان منطقه
آزاد چابهار فراهم شود.
راهکارهای ارائه شده در این پژوهش یافتههای دهقانی ( ،)1396شعبانی ( )1391و خستهبند
( )1394در توسعه عمرانی و زیربنایی را تأیید و هم راستایی برنامههای توسعه عمرانی و توسعه
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تولید و صادرات را نیز مورد تاکید قرار داده است .عالوه بر آن راهکارهای چیوتای ( )2011در
زمینه قوانین شفاف و روشن و سادهسازی مراحل گمرک و مالیات که با اصالح قوانین و رفع
تعارض با سایر دستگاهها در نظر گرفته شده هم راستا میباشد .پژوهش حاضر یافتههای پنگ و
فی ( )2017در خصوص نوآوری نظارتی و ارزیابی طرحها مورد تأیید قرار داده است .در
پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود راهکارهای رفع تعارض با سایر دستگاهها در زمینه امور گمرکی
و نیز امور مالیاتی و ارزش افزوده توسعه یابد .عالوه بر آن جنبههای محیط زیستی و جنبههای
اجتماعی در راستای توسعه خدمات تولید و صادرات مورد توجه قرار گیرد .از سوی دیگر تحلیل
موانع پیادهسازی موفق راهکارها نیز میتواند منجر به توسعه مدل گردد .اجرای پژوهش در سایر
مناطق آزاد کشور نیز پیشنهاد میشود.
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