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 گفتارپیش

یابی ساااازی و منبعهاای جهاانی  باا افزای  اقبااع ومومی باه مقولاه    
 تأمینهای دو دهاه اخیر، موواااوی مادیریات زن یره    مرزی طیبرون

جهاانی به ونوان یک مبح  مه  برای خییی از سباااک و سارها مورد  
توجه قرار گرفته اساات. مواردی از قبیف فشااارهای بازار جهانی)رقابت  
ساالهای خارجی در بازارهای داخیی، رشاد تقاوای محصوالت خارجی،  
لزوم حضاااور در بازار سشاااورهای دیگر برای ادامه حیات اقتصاااادی(، 

ورهای های نوین(، فاستلزوم دستیابی به فناوریفشاارهای تکنولوییکی) 
سی به تر، دسترای)دساترسی به نیروی سار ماهرتر یا قیمت پایین هزینه
ر( و تهای پایینها و تعرفهتر، مالیاتایتر و حرفهسننادگان ارزان تاأمین 

ها، ندیبهای سمرگی، سهمیهتعرفه مانندسیاسی )–فاستورهای اقتصادی
طی، حمایت از تولید داخیی( ورورت توجه به زن یره محیمبایف زیبت

 نمایند.جهانی را مشخص می تأمین

جهانی برای سشاورهای در حاع توسعه ببیار  تأمینآثار و منافع زن یره 
گیر و غیرقابف انکار است. توسعه صادارت سشور از طریق پیوستن چش 

ه جهانی، دستیابی صنایع این سشورها بتأمینصانایع مختی  به زن یره  
هاا و دان  روز، ارتقای اساااتانداردهای محصاااوالت تولیدی،  فنااوری 

آشااانایی با بازارهای جهانی و قا قه مشاااتریان جهانی، سمک به بهبود 
های نیروی های مه  اقتصادی )از قبیف: اشتغاع، بهبود مهارتشااخص 

 با سشورهای مختی  و پیوندیانبانی و تنوی محصوالت صادراتی(، ه 
های خارجی و انتقاع گراریاقتصاااد جهانی و از سااویی جرب ساارمایه 

 تأمینهای های پیوساااتن به زن یرهفنااوری باه داخاف، همه از مزیت   
 جهانی برای سشورهای در حاع توسعه است.
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 ترینجهااانی یکی از مه  تااأمینهااای پیوساااتن بااه زن یره بناابراین 
در مقابف ال و خدمات با ارزش افزوده باال)ساراهبردهای توسعه صادرات 

خام فروشی( از سوی سشورهای در حاع توسعه، به بخصوص سشورهای 
باشاد. این سشورها پیوستن موثر به  آسایای شارق و جنوب شارقی می   

های ت اری مناسااک از جهانی را با اتخاق ساایاساات تأمینهای زن یره
زمان ت ارت جهانی، های ت اری و پیوسااتن به سااا جمیه ساه  تعرفه

 گراری خارجی،ها، رفع موانع و تشویق سرمایههدفمند سردن نرخ تعرفه
ساازی شارایب برابر و رقابتی برای دساترسی با بازارهای داخیی،    فراه 

های تولیدی و ل بتیکی توساعه مناطق آزاد ت اری و توسعه زیرساخت 
 اند.سروت بخشیده

دهد سه همواره ت ارت نشاااان میروند ت ارت جهانی در دو دهه اخیر 
تر از  ای بیشساخته به طور قابف مالحظهجهانی محصوالت میانی و نیمه

 58ای بوده است)حدود محصاوالت نهایی، مواد خام و ساالهای واسطه 
 نتأمیهای ید توسعه زن یرهدرصد از سف ت ارت جهانی( سه این امر مؤ

ی  از نیمی از ت ارت ب 5338سه در اوایف بااشاااد. درحالی جهاانی می 
درصااد بین  58محصااوالت میانی بین سشااورهای توسااعه یافته و تنها 

، سشااورهای در 1888سشااورهای درحاع توسااعه بود، اما در اواخر دهه 
درصااد از ت ارت محصااوالت میانی )سه   88حاع توسااعه در بی  از 
 ند.اجهانی است( ایفای نق  سرده تأمینهای نشانگر حضور در زن یره

جهانی نیز همچون شاااکف سااانتی آن، یعنی  تأمینیریت زن یره ماد 
 و تدارک و تأمینهای ، به دنباع ساه  هزینهتأمینمادیریات زن یره   
ه ترین تفاوتی سباشد. اما مه می تأمینهای زن یره نیز ساه  ریباک 
جهانی دارد گبااتردگی جهانی اوضااای زن یره   تأمینمدیریت زن یره 
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 در سشااورهای  تأمینمختی  یک زن یره  و پراسندگی اوضااای تأمین
رغ  برخورداری جهانی ویی نمیرو، زن یره تأباشد. از همینمختی  می
) مانند: دساااترسااای  به تأمینهای فرامرزی شااادن زن یره از مزیات 

سنندگان و پیمانکاران بیشاتر و ساراتر با هزینه سمتر، دسترسی به  تأمین
سردن مکان تولید به بازار  بازارهای سشاااورهای دیگر و امکان نزدیک

مندی از تر، امکان بهرهمصاارن نهایی، دسااترساای به نیروی سار ارزان 
گراری خارجی( های صااادراتی، وارداتی و ساارمایهها و تشااویقتخفی 

داخیی  تأمینشاااوند سه زن یره وموماً با مباااایف جدیدی رو به رو می
 5سمتر به آنها گرفتار هبتند. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
تخصصی  -های تامین جهانی، ماهنامه ویمی، مدیریت زن یره5939سییمانی م تبی،  5 

 .99شماره  ل بتیک و زن یره تامین، ساع سوم،
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  تأمینشبکه تعریف  -1
 

ها نیازمند به های جهانی موجود در وصار حاور شرست در رقابت
اشند بتولید محصوالت و خدمات متنوی باتوجه به درخواست مشتری می

زای  موجک افرسانی سریع و خواست مشتریان بر سیفیت باال و خدمت
 شود. لرا این امر موجکتر شدن فضای سبک و سار میفشارها و پیچیده
ها ها به تنهایی قادر به فراه  نمودن تمامی درخواسااتشااده شاارست 

ا فاقد گرمشتریان خود نباشند و یا ان ام آن به صورت یک فرایند درون
ر یصارفه اقتصادی باشد در نتی ه جهت حف  موقعیت رقابتی خود ناگز 

 هایجهانی و اساااتفاده از مکانیزم تأمینباه ورود به شااابکه )زن یره(  
باشاااند. این تعامالت در  بنگاههای تعاامیی آن جهت توساااعه فعالیت 

جهانی شاااامف طی  وسااایعی از خدمات از قبیف تولید  تاأمین زن یره 
قطعاات و ت هیزات مورد نیاااز، خادمااات تعمیر و نگهاداری، فروش و    

زن یره باشااد. به طور سیی وروااه محصااوالت، نظارت، مونتای و ... می
هاى مرتبب با جریان و تبدیف ساالها از بر تماام فعاالیات   ناارر   تاأمین 

نهایى و نیز  ویف به مصااارن سنندهمرحیه ماده خام )اساااتخرات( تا تح
 د.باشها مىآنمرتبب با ، مالی و نهادی هاى اطالواتىجریانمشتمف بر 
 
 
 
 
 
 



الزامات مالی و نهادی ورود به شبکه تأمین جهانی
          

 

 تأمینالگوهای اصلی زنجیره  -2

  سارآمد تأمینزن یره 

این مدع مناسک صنایعی است سه با رقابت شدید در بازار مواجه  
ومالً بر سااار قیمت بودن تفاوت در ساالها، رقابت  بوده و به دلیف س 

فارشااات اساات. این بازارها با  سااازی سامف ساا محصااوالت و برآورده
ها مواجه هبااتند و در نتی ه روش بازپرسااازی  های مکرر تقاواااپیک

ی های فروش یعنگو نبوده و تولید باید بر اسااان نیازمندیمداوم جواب
 ریزی شااود. این مدع بباایار مناسااکرویکرد تولید برای تقاوااا برنامه

 صنایع ساالهایی مانند سیمان و فوالد است. 
  سریع تأمینزن یره 

هایی اساات سه ساالهای با چرخه ومر این مدع مناسااک شاارست
ترین تفاوت میان رقبا، ، مه سنند. از دید مشاااتریسوتااه را تولیاد می  

روزآوری پورتفولیو و تنوی محصوالت بر اسان آخرین روندها هقابییت ب
ن رقابت اصیی بر سر توسعه مداوم محصوالت جدید و مدهاست. بنابرای

ه ه داشتن هزیناله مه  در این ا پایین نگأبا قیمت مناساک اسات. مبا   
هایی سه به صورت فروش ساتالوگی بازاررسانی محصوالت است. شرست

 ترین سبک و سارهای منطبق بر این مدع هبتند.سنند مه فعالیت می
 
 
 
 

11



12

الزامات مالی و نهادی ورود به شبکه تأمین جهانی
          

 

  جریان پیوسته تأمینزن یره 

، ثبات در تولید و تاأمین هاای  ترین شااااخصاااه این زن یرهه م
شااوند سه جریان ریزی میتقاواااساات و در آنها فرآیندها طوری برنامه 

پایدار و پیوسااته اطالوات و محصااوالت را ای اد سنند. این مدع برای  
در اوت بیوغ با مشتریان ثابت و مشخص است سه تغییرات  تأمینزن یره 

ق تواند تقاواااا را از طریر نتی ه بارساری تولید میسنند. دچنادانی نمی 
بازپرساازی پوسته و با رویکرد تولید برای قخیره سازی برآورده سند. این  
مدع برای صنایع محصوالت با چرخه ومر سوتاه مانند محصوالت لبنی 

ای مانند قطعات مونتایی تولید شااده و نان و همچنین ساالهای واسااطه
 مناسک هبتند
  چابک تأمینزن یره 

هااایی سااه محصاااوالتی را بااا این نوی زن یره، برای شااارساات
سنند ساربرد دارد. به دلیف مشااخصااات ویژه برای هر مشااتری تولید می

 بینی بودن تقاواا، رویکرد تولید برای سفارش بکار گرفته غیرقابف پی 
ه سار گرفتهوامف رقابت برای سااافارش ب ترینشاااود. بنابراین مه می
ترین وااماف رقاابات، چاابکی یعنی قاابییت       بناابراین مه  شاااود. می

مان زبینی مشتری یا در ساازی تقاواا در مقادیر بیشاتر از پی    برآورده
تر اسااات. این مدع در مورد صااانایع سوتااه  (Lead Timeفرآوری )
ساری فیزات و مانند بندی، مواد  شایمیایی خاص، خدمات ماشین بباته 

 آنها ساربرد دارد.
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  با پیکربندی سفارشی تأمینزن یره 

ارتباط بین هزینه سرمایه، هزینه سف و  توجه جدی به ،در این نوی      
. دشاااومیهای متعدد از محصاااوع نهایی روی پیتفرم ثابت پیکربندی

پیکربناادی طبق نیاااز مشاااتری و در مرحیااه مونتااای مخیوط سردن، 
رویکرد  و بینی تقاوا معموالً مشکف بودهبندی چاپ و غیره پی بباته 

یوتر و شااود. صاانایع سام گرفته می سارهپیکربندی مبتنی بر ساافارش ب
 سنند.وسایف نقییه از این مدع پیروی می

  پریرانعطان تأمینزن یره 

هایی است سه باید تقاواهای این نوی از زن یره مناسک شرست          
اوا مواجه تقهای شدید در بینی را برآورده سنند و با نوسانغیرقابف پی 

شاااوند. ویژگی این زن یره، قابییت ساااازگاری یعنی قابییت آن در می
پیکربنادی م ادد فرآینادهاای داخیی برای برآورده سردن نیااز خاص      

حف یا محصوع مشاتری اسات. در این ا سروت ومف و قابییت ارا ه راه  
. صااانایع قرار داردمورد انتظاار برای مشاااتری در درجاه اوع اهمیات    

ساری یا تولید قطعات یدسی برای مشتریان صنعتی از ماشین فیزساری و
 1هبتند. تأمیناین نوی زن یره 
 
 
 

                                                   
تخصصی  -، معرفی مدع نقشه راه زن یره تامین، ماهنامه ویمی5939میاوندآبچی الناز،  1

 .98ل بتیک و زن یره تامین، ساع سوم، شماره 
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 تأمینشبکه  هایخطرپذیری -3

های اخیر در زمینه فناوری، سااااختارهای ت اری و اقدامات با توساااعه 
ت اری به سمت افزای  پویایی و تغییرات در همه ابعاد زندگی در حاع 

ای از این هاای زن یره تاأمین ه  نتی ه  حرسات اسااات، خطرپاریری  
شاااکف تغییرات اسااات. در حاالات سیی خطرپریری زن یره تأمین به   

اع تأمین، احتمتغییرپاریری در زمیناه برآمادها و نتایم ممکن زن یره    »
برای سنترع و مدیریت  اسااات. شاااده یتعر «آن ها و اثراترخداد آن

 ی در زن یره تأمینخطرپریری در زن یره تأمین شناخت انوای خطرپریر
 گردد الزم است.ها ناشی میو منابعی سه خطرپریری از آن

خطرپاریری در یک زن یره تأمین، امکان تغییرات بالقوه در برآمدهایی  
گرارد و افزوده هر وضااو یک زن یره اثر میاساات سه بر ساه  ارزش

ح   و سیفیت محصااوالت هر موقعیت و زمان در یک  یهیوساابهبرآمد 
ده هر افزوشود. برای تثبیت ارزشزن یره تأمین تووای  داده می  جریان

ها را مدیریت سنی . یک رخداد باید خطرپریریوضااو زن یره تأمین، می
تواند بر چندین وضو دیگر زن یره اثر بگرارد. ی میسادگبهدر یک وضو 

هایی اساات سه مدیران زن یره تأمین ارزیابی خطرپریری شااامف فعالیت
گیری خطرپریری سیی زن یره تأمین شااناسااایی، برآورد و اندازهرا برای 
 سازد.توانا می

طورسیی ووامیی سه ممکن اسات به شکف مثبت یا منفی در برآمدها  به
ر زیر ی هبتند. دبندطبقهقابفهای مختیفی اثر داشاته باشاند به شایوه   

 یک دسته سیی از انوای خطرپریری زن یره تأمین ارا ه شده است:
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 تأمین ی مهمنوعبه :تأمین رپذیریخط پریری زنهیره  ترین خطر
های دیگر شااود. وقتی بقیه خطرپریری منشااأتواند اساات که می

کنیم، خود را در ای پرداخت میجای محصااول یا خدمتی هزینهبه
 کننده سفارش را بهدهیم که تأمینمعرض این خطرپریری قرار می

ندهد که به آن خطرپریری  تحویف موقعبهمقدار و کیفیت درست و 
 گویند.تأمین می

  :که یک  موضاااودناشااای از این  خطرپریریخطرپذیری فرآیند
و با مقدار و کیفیت مورد نیاز موقع بهمحصول در یک بخش خاص 

 .تولید نشود

  :ضا صول  خطرپریریخطرپذیری تقا شی از اینکه برای یک مح نا
 تقاضایی نباشد.

  :پذیری محیطی پریریخطر که  خطر ناشااای از اثرات محیطی 
و  ساای، قانونی، عملیاتیتواند از محیط فیزیکی، اجتماعی، ساایامی

 3.باشد گرفتهنشأتاقتصادی 
    

 
 
 
 
 
 

                                                   
15 5940شهریور  51شماره  -اول ، سالنیتأمتخصصی لهستیک و زنهیره  -ماهنامه علمی9 
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 یابی جهانی به تفکیک صنعتهای اصیی منبعخطرپریری
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 یابی جهانیمنبع خطرپریریهای مدیریت استراتژی
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 تأمیندر زنجیره  و فناوری اهمیت نوآوری -4

فعالیت هبتند به سباک و سارهای امروزی در محیطی مشااغوع  
ساه باا تغییر مداوم در نیازهای مشاااتریان همراه بوده و هر روز رقبای   

گرارند. از این رو محیب سباااک و سارهای جادیدی چا به ورصاااه می 
ناامناد ساه دامنه تغییر در آن ببااایار    هاایی متغیر می امروزی را محیب

گیری فرآیندی ساایبااتماتیک برای مدیریت  گبااترده و نیازمند به سار
   د.باشمیری وگیری خالقیت و نوآتغییر به ونوان زیر بنای شکف

 نتأمیدر این راساااتا، مدیریت فرآیند در بباااتر مدیریت زن یره 
. در این راساااتاا، مدیریت این فرآیند خود به یکی از  گیردشاااکاف می 

دیف تب تأمینروی مدیران ل بتیک و زن یره های اسااسی پی  چال 
شااده و آنها را با مشااکالت اساااساای این حوزه رو به رو نموده اساات.  

، تأمینشااک، خالقیت و نوآوری در سااطحی با گبااتردگی زن یره  بی
های تولید ایده و تبدیف آن به محصوع و خدمت سه از بدون تعری  تی 

ای سه های حرفهپریر نیبت، تی شود امکانآن به نوآوری نیز تعبیر می
شااناساای خالقیت و نوآوری آشاانا هبااتند و ورای  و با فرآیند و روش

طرح م گران این فرآیندشناسند و به ونوان تبهیفهای خود را مینق 
  هبتند.

ا در ر تأمینتواند مدیریت زن یره شک آنچه میدر این راساتا، بی 
ها سمک سند تا برخورد با ودم اطمینان محیطی تبااهیف و به سااازمان

ی مشتریان را در حداقف زمان ممکن و با باالترین سروت ممکن نیازها
 دهند، مفهومی تحت ونوان خالقیت و نوآوری است.پاسخ

از طرن دیگر، آنچه در این بین از اهمیت بباایار باالیی برخوردار 
ها و هاای بروز خالقیات و نوآوری در ساااازمان  اسااات، ای ااد زمیناه  
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 نیازهای مشتریان در تأمینوجک تواند ماست سه می تأمینهای زن یره
های بهبود مباااتمر فرآیندها و راساااتاای ای اد ارزش شاااود و زمینه 

 سازمانی را نیز فراه  آورد. هایفعالیت
توجه ویژه به نیروی انباانی به ونوان ونصر اصیی ای اد و تولید  

ا هایی بامری است سه ومدتا در سازمان تأمینخالقیت در طوع زن یره 
گیرد. باتوجه به این امر سااانتی مورد غفیت قرار می تأمین هایزن یره

هاایی به موفقیت دسااات خواهند یافت سه  توان گفات، ساااازماان  می
های بروز خالقیت و نوآوری را هرچه بیشتر فراه  آورند. از طرن زمینه

دیگر، دان  و مفهوم ساااازماان یادگیرنده نیز به ونوان منابع خالقیت  
ها در راسااتای دسااتیابی به یادی را به سااازمانتوانند سمک بباایار زمی

 5ومیکرد سالن جهانی داشته باشند.
از  شااک یکیفنی بیو سبااک دان  فناوری مبااأله یادگیریهمچنین 

ی المییی براترین دساااتااوردهای تعامف و سار در زن یره تولید بین مه 
 یره زنهایی سه موفق به ورود به این ها است، ولی از میان شرستبنگاه
 توانند از فرصت بهها وجود دارند سه میشوند تعداد اندسی از شرستمی

وجود آمده در جهت توساعه سط  فناوری و دان  خود استفاده سنند و  
به یک شااریک اسااتراتژیک برای تولیدسنندگان اصاایی تبدیف شااوند.  
دالیاف متعددی برای این موواااوی وجود دارد سه در ادامه به برخی از  

های ایرانی، ودم پرداخته شاده اسات: ررفیت جرب پایین شرست  ها آن
ها، پایین های چند مییتی به انتقاع فناوری به سایر شرستتمایف شرست

                                                   
تخصصی  -زن یره تامین،ماهنامه ویمی، نق  خالقیت و نوآوری در 5931آقایی میالد،  5

 .54ل بتیک و زن یره تامین، ساع دوم، شماره 
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زنی های چند مییتی، قدرت چانهبودن ساط  فناوری نبابت به شرست  
ها به پایین به دلیف واع  فنی، مالی، معضاف ودم قبوع ساایر شرست   

های چندمییتی، ودم واگراری توسب شرست ونوان شاریک اساتراتژیک  
های های حبااان توسااب شرستمحصاوالت، خدمات و فناوری  تأمین

تی و اهمیهای ایرانی، س چنادمییتی، تواناایی یادگیری پایین شااارست  
 سننده به مبأله توسعه فناوری. تأمینهای توجهی شرستبی

 
 جهانی تأمینموانع توسعه شبکه  -5

بهبودها، مباایف و مشکالتی نیز بر سر راه  مانند ساایر تغییرها و  
های سشااور وجود دارد سه الزم اساات مورد دهی زن یره تأمینسااامان

 ها وبارتند از:ترین آنتوجه قرار گیرند. مه 
موانع فرهنگی از قبیاف: وادم درک اهمیات و فوریات توجاه به      

سااازی مدیریت زن یره تأمین در ساااطوح باالی مدیریتی، وجود  مدرن
اوتماد در سایبت ، ترن و مقاومت در برابر تغییر و در نتی ه ودم  ودم 

 هایهمکااری برای اومااع تغییرات، وادم اوتمااد به توانایی و قابییت    
 هایی سه نیازبخ  خصاوصی در ساختار دولتی به خصوص در سازمان 

ی یا های جنگبینی نشاده هباتند مانند سازمان  به واسن  ساریع  پی  
 با حوادث غیرمترقبه.های مرتبب سازمان

موانع قانونی، در خییی از موارد قوانین حاس  بر سشور و یا مقررات 
یک سااازمان )به خصااوص دولتی( اجازه تغییرات سااریع در ساااختار    

دهد. بنابراین الزم است برای قابییت اجرا مدیریت زن یره تأمین را نمی
مانعت م تغییرات میافتن تغییرات مورد نظر، قوانین و مقرراتی سه از ان ا
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ای در اندیشی برسنند، شاناسایی شده و در جهت تغییر قانون یا چاره می
هایی صورت گیرد. شاید بتوان چارچوب قانون قرار دادن تغییرات تالش

ترین مانع در جهت بهبود مدیریت زن یره تأمین در موانع قانونی را مه 
نبت، چرا سه سااختار دولتی و وقک ماندن آنها از بخ  خصااوصاای دا 

های دولتی قرار دارد خییی بیشتر از موانع قانونی سه بر سار راه سازمان 
 موانع قانونی سد راه بخ  خصوصی هبت.

ها در واابب اطالوات مالی و ودم موانع اجرایی، وااع  سااازمان
اسااتفاده از روش حبااابداری برپایه فعالیت و همچنین لزوم حفارت از  

توان از به اشااتراک گراردن آنها را می اطالوات سااازمانی و ودم امکان
 ترین ووامف اجرایی در بهبود مدیریت زن یره تأمین دولتی دانبت.مه 

سارگیری یک ساایباات  جدید موانع مربوط به منابع، مباایماً با به
د سه استفاده خواهند شبال خییی از منابعی سه قبالً مورد استفاده بودند، 

سند. به ونوان مثاع با ها تحمیف میماناین امر هزینه زیادی را به ساااز
اساااتفااده از سااایبااات  فناوری اطالوات یک ارچه در زن یره تأمین،  

د شهای فناوری اطالوات مبتقیی سه در هر سازمان استفاده میسیبت 
از رده خاارت خواهد شاااد. وااامن اینکه منابع مالی قوی برای اوماع  

توان به طور سیی می 1تغییرات الزم در زن یره جزو وااروریات اساات. 
ها به شاابکه تأمین جهانی ترین موانع ورود شاارستموانع زیر را از مه 

 دانبت:

                                                   
بر  ها) با تاسید، توسعه و بکارگیری مدیریت زن یره تامین در دولت5935سییمانی م تبی،  1

 .1مورد بازرگانی ایران(، ماهنامه تخصصی ل بتیک و زن یره تامین، ساع نخبت، شماره 
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های بزرگ چندمییتی، ودم امکان تولید با مشاااکاف تعامف با شااارست 
سیفیات جهاانی، وادم امکاان تولیاد در مقیاان و قیمت جهانی، ودم       
آشانایی با زبان و بیان مشاترک سباک و سار جهانی، مشکف اطمینان    

ی هامالی هزینه تأمینهای ایرانی، های چندمییتی به شاارست شاارست 
به نقف و انتقاع ارزی، موانع ساایاساای،  اولیه و ورود، مشااکالت مربوط

های مرتبب از قبیف تعیین ای در حوزههای مشاااورهوااع  زیرساااخت 
یی ارا ه و المیالمییی، مشکالت بیناستراتژی مراسره، تدوین قرارداد بین

تحویف، موانع فنی و تکنولوییکی و فاصیه زیاد سط  تکنولویی، مشکف 
ک و سنندگان سوچتأمینه جهانی، وع  برندینگ معرفی خود به شابک 

متوساااب، وادم امکاان ارتبااط بیندمدت، ودم تمایف و احباااان نیاز    
 های دولتی ود رقابت و ودم ثبات اقتصادی.های داخیی، حمایتبنگاه
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 جهانی تأمینها در مدیریت شبکه نقش دولت -6

در هر سشور مربوط  تأمینهای گرچه بخشای از وواعیت زن یره  
های به ومیکرد واحدهای وضااو زن یره)او  از تولیدسنندگان، شاارست 

باشااد اما مروری بر چهار ها( میسنندگان و سااایر بخ خدماتی، توزیع
سنندگان، وجود ها، اسااتانداردهای فعالیت وروااهمشااخصااه زیرساااخت

های اطالواتی و منابع انبانی)مشخصات یک سیبت  ل بتیکی سیبت 
 تأمینها در ارتقاء ومیکر زن یره دهد سه دولتپیشااارفته( نشاااان می
 ای دارند.سشورشان نقشی ریشه

با  تأمینهای زن یره طبق ادوای بانک جهانی، بهبود در سیبت 
ها باید هر توسعه اقتصادی و رفع موانع اقتصادی همراه است و دولت

از  أمینتیره های تشویقی جهت سارایی زن تالشی برای ای اد سیاست
 قبیف موارد زیر ان ام دهند:

 تشویق 
 خرید و تدارسات به صورت رقابتی 
 استانداردسازی مبتندات ت اری 
 مهندسی م دد فرآیندهای آشکار گمرسی 
 نصک استانداردهای سیفیت 
 هاتضمین و برقراری امنیت موجودی 
 تعیین سدهای ساال و مکان 
  های اطالواتی ل بتیک طرن سومتبهیف سیبت 
 سازی در مدیریت ل بتیکخصوصی 
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ند هایی را دنباع سنها و سیاستمشیها باید خبدر این راستا، دولت
ا هرا ارتقاء دهند. بعضی از این سیاست تأمینهای برتر زن یره حفسه راه

 وبارتند از:
 های مشخص ساالسمک به توسعه زن یره 
 ای، توسعه خدمات با چند نوی روش حمف و نقف) جاده

 ییی، هوایی، دریایی و ...(ر
 هاقراردهی مشترک مراسز توزیع در هاب 
 تبهیف ت ارت ترانزیت 
 بهبود همبندی میان مدهای حمف و نقف 
  سازی قواود موثر بر ورود به بازارواو 
 ارتقاء و توسعه لیزینگ 
 العمف ساری و بازاریابیس اری ورای  حقبرون 
 ارتقاء خدماتهای چند جانبه برای هموارسازی سمک 

بانک جهانی معتقد اساات در این راسااتا تقریباً همیشااه سارهای  
ت سا توانند ان ام دهند. لیکن وروریها میمفیدی وجود دارد سه دولت

در این راساتا متخصاصاان به سمک دولت آمده و بررسی سنند سه چه    
اری قابف گروانبته است با سرمایهسشور آمریکا ت چیزی باید ان ام شود.

رن های مدسارگیری روش، بهتأمینوجه در زمینه ل بااتیک و زن یره ت
درصد  58.1و استفاده از نظرات متخصصین، هزینه ل بتیک خود را از 

ساه   1881درصاد در ساع   4.1به  5345در سااع   GDPنبابت به  
 8دهد سه بهبودی ببیار قابف مالحظه بوده است.

                                                   
د ها) با تاسی، توسعه و بکارگیری مدیریت زن یره تامین در دولت9355سییمانی م تبی،   8

 .1بر مورد بازرگانی ایران(، ماهنامه تخصصی ل بتیک و زن یره تامین، ساع نخبت، شماره 
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 تأمینشبکه  در نهادهای مالینقش  -7

های قدم در مدیریت مالی زن یرهواروریبات سه نهادهای مالی   
 تأمینهای گراشاااته و جای پای محکمی برای خود در زن یره تاأمین 

صااورت فعاالنه وارد ومف ها چنانچه در این حوزه به فراه  سنند. بانک
شاااوناد باه مرور خواهند توانبااات سییه امور بانکی و مالی اوضاااای   

هده گرفته و ساااه  بازار خود را افزای  دهند. را برو تأمینهای زن یره
های جدیدی واامن اینکه این افزای  سااه  بازار باو  ای اد فرصاات

  ها در آینده خواهد شد.برای بانک
ها و ساااایر نهادهای مالی الزم اسااات سه از تغییرات برای بانک

بهترین  آگاه بوده و افتد سامالًالمییی اتفاق میپویایی سه در ت ارت بین
ای هموقعیت خود در فضااای سبااک و سار سنونی سه متمرسز بر زن یره

طور سامالً شااافان، نق  هاسااات را بازتعری  نماید. آنها باید ب تاأمین 
هااا و ارتقااای ساارایی در  متماایز و برجباااتااه خود در سااه  هزینااه  

ای همالی را معرفی نمایند. آنها بایبااتی زیرساااخت  تأمینهای زن یره
خوبی تطبیق های امروزی مشاااتریان خود بهود را بانیازمندیفناوری خ

ا ههای مشتریان خود آگاه شوند. بانکهای تغییر نیازمندیداده و از رویه
همچنین باید از نحوه ارتباطات بین خریدار و فروشااانده در فرآیندهای 
ا همالی مثف فرایند خرید تا پرداخت مطیع بوده و از تغییرات نق  یانک

یر نهادهای مالی در محیب جهانی و الکترونیک سبک و سار سنونی و سا
 آگاه باشند. تأمینو تطبیق با فضای سبک و سار زن یره 

در حاع حاوار خدمات ارا ه شده توسب نهادهای مالی در زن یره  
های های تراسن ساه  هزینه-5توان در چهاار دساااته  را می تاأمین 
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تباااویه  -5اشااااوه اطالوات  مدیریت و -9ای اد نقدینگی  -1مالی 
سنندگان خدمات مالی در ادامه بهترین ارا ه 0بندی سرد.حبااااب طبقاه 

 نشان داده شده است. 1859در ساع  تأمینزن یره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                   
-، بررسی مدیریت مالی در زن یره5931، مهدی الهسییمانی م تبی، پورنادر مهردخت، فت  0

ارا ه خدمات مرتبب، ماهنامه ویمی و تخصصی ل بتیک  های تامین و نق  نهادهای مالی در
 .19و زن یره تامین، ساع دوم، شماره 
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 صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع -8
 الکترونیک)صحا(

 معرفی صحا

 شارست ) الکترونیاک  صانایع  توساعه  و تحقیقاات  از یات حماا  صندوق
 معادن  صانعت،  وزارت باه  وابباته ( خااص  ساهامی  -تخصصای  مادر
 ساااع در آن قااانون سااه اساات دولتاای %588 شاارستی ت ااارت، و

 هیئاات تصااویک بااه 5908 ساااع در آن اساساانامه و تصااویک 5901
 .رسید وزیران محترم
 ت ااارت و معاادن صاانعت، وزراء از متشااکف صااندوق ومااومی م مااع

 امااور اطالوااات، فناااوری و ارتباطااات ،(ومااومی م مااع ریاای )
 پشااتیبانی و دفااای فناااوری، و تحقیقااات ویااوم، دارایاای، و اقتصااادی
 ریاازیبرنامااه و ماادیریت سااازمان ریاای  و نیاارو مباای ، نیروهااای

 .باشدمی
صااندوق در صاانایع  توسااب ارا ااه قابااف خاادمات اصاایی محورهااای

 ،ناتوماسااایو ،ایرایاناااه ،ارتبااااطی الکترونیاااک اوااا  از صااانایع 
 و مصاارفی الکترونیااک ،الکترونیکاایقطعااات ،نااوری الکترونیااک
 باشد:به شرح قیف می ساربردی الکترونیک

 مالی تبهیالت اوطای 
 هانامهومانت صدور 
 سارشناسی خدمات ارا ه 
 پریرریبک گراریسرمایه 
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صاورت قیاف   تاوان باه  هاای حماایتی صاحا را مای    در این راستا زمینه
 برشمرد:
 ،پیشرفته هایآوریفن توسعه و جرب ،انتقاع خرید 
 ایتوسعه و ساربردی ،بنیادی از او  تحقیقات و مطالعه 
 مدت سوتاه تخصصی هایآموزش 
 طراحی و مهندسی خدمات 
 و صاانعتی ساااخت نیمااه خاادماتی و تولیاادی هااایطاارح 

 انبوه
 و داخیای  هاای نمایشاگاه  و هاا هماای   ،مناقصه در شرست 

 خارجی
 تاادوین ،رسااانیاطااالی جهاات الزم هااایزمینااه ای اااد، 

 فنی دان  اشاوه و انباشت
 و المییاایبااین اقتصااادی و فناای هااایهمکاااری گبااترش 

 صادرات ارتقاء
 خارجی و داخیی گراریسرمایه جرب 
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 تسهیالت
 

  تسهیالت مالی تولیدی و خدماتی -الف
در زمینه ارا ه تباهیالت ماالی صاحا ساعی بار ایان اسات تاا سییاه          

هاای مرباوط باه تولیاد، در مقااطع مختیا  ایان فرایناد و در         فعالیت
هاااای متناااوی ماااورد حمایااات قااارار گیرناااد. تباااهیالت   قالاااک
 یافته به این بخ  شامف موارد قیف هبتند:  اختصاص

 محصوع سازینمونه 
 تولید خب اندازیراه و احداث 
 صنعتی نیمه و آزمایشی دتولی 
 (خارجی و داخیی) گراری مشترکسرمایه 

 سارخانه بدون تولید 
 (لیزینگ) خریدار به تبهیالت 
 قرارداد اجرای 

 
 

 تسهیالت ویژه صحا -ب
با توجه به اهمیات نقا  تحقیقاات سااربردی، ارتقااء ساط  سیفای و        
فناای محصااوالت و خاادمات و همچنااین توسااعه بااازار بااا هاادن     

پااریری در وروااه داخیاای و خااارجی، صااحا آمااادگی رقابااتافاازای  
هااای زیاار در اختیااار متقاواایان ای در قالااکدارد تااا تبااهیالت ویااژه

 قرار دهد:
 مرجع و تخصصی آزمایشگاه ت هیز 
 المیییبین و داخیی هایتأییدیه اخر 
 مدت سوتاه تخصصی هایآموزش 
 ساربردی تحقیقات 
 نمایشگاه در شرست و بازار توسعه 
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 نامهضمانت
هاااای صاااحا صااادور اناااوای طباااق اساسااانامه، یکااای از فعالیااات

 ناماه باشاد. شاایان قسار اسات وفاق تصاویک آیاین       ها مینامهومانت
وزیااران،  هیئاات توسااب 5935 ساااع در دولتاای معااامالت تضاامین
هااای دولتاای در ردیاا  هااای صااادره توسااب صااندوق نامااهواامانت
هاا باه   ناماه ایان وامانت   های قابف قبوع قرار دارد. اناوای نامهومانت

 باشد:شرح قیف می
  قرارداد مبیغ %11 سق  تا پرداختپی 
 مزایده و مناقصه در شرست  
 تعهدات ان ام حبن 
 گمرسی 
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