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 چکیده:

در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز  غالباًآزاد قلمرویی است که  منطقه

تسهیل در  منظوربهو  شودینمجغرافیایی مشخص، قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور اجرا  یمحدودهدر این  است.  شدهشناخته

در  یامنطقهنوین در امر تولید و توسعه  یهایفناورامر واردات و صادرات کاال و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب 

مند و سریع در اجرای سایر کشورها، حضور ساختار نظام به دلیل ارتباط با.شودیممبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد

وپولیتک در منطقه میئهای خارجی دارد. ایران به دلیل موقعیت ژگذاریفرآیندهای مختلف سازمانی نقش بسزایی در جذب سرمایه

گیری منطقه داشته باشد. این امر باعث شکل یافتهاستقاللبه کشورهای تازه  فارسخلیجتواند نقش بسیار مهمی در ترانزیت کاال از 

گرا، ابتدا به بررسی وضع موجود های معماری سازمانی سرویسآزاد انزلی در استان گیالن شده است. در این تحقیق به کمک تکنیک

نوع عملیات سازمانی، به دلیل گستردگی و تاست.  شدهارائهدر این منطقه پرداخته و سپس راهکارهایی جهت بهبود برخی از فرآیندها 

 هاییپیشنهادو  شدهمشخصهای موجود در بهبود فرآیندها چالشهای متعددی بوده است. اجرای معماری سازمانی همراه با چالش

 .اندشدهمطرحسازی مراحل جهت تسریع و شفاف

 کلمات کلیدی

 اطالعات یفناورگرا، خدمت، سرویس منطقه آزاد، معماری سازمانی، معماری

 

 مقدمه-1

در خاار  از مارز گمرکای کاه     شود گفته میمنطقه آزاد به ناحیه صنعتی ویژه 
را  یاژهیوایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات  .صادراتی دارد یریگجهتتولیداتش 

 یهاا فرصات ایجااد   ،ایا  امتیاازات   یازجملهبه همراه داشته باشد.  تواندیم

و همچنای  کماک باه      خارجی یهاهیسرمااشتغال در داخل و خار  و جذب 
. به همی  دلیل، ستش صادرات اکشور برای ورود به بازارهای جهانی و گستر

 یهاا یگاذار هیسارما امکانات و تسهیالت قانونی، شرایط مساعدی را جهات  
کارده  اقتصادی و زیربنایی برای حضور فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد مهیاا  

است.
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صنعتی ارائاه گردیاده اسات      -ز منطقه آزاد تجاریتعاریفی که ا ازجمله
در داخل یا مجااورت یاک    غالباًآزاد قلمرویی است که  منطقه عبارت است از

 شاده شناختهبندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز 
جغرافیایی مشخص، قوانی  گمرکی محدوده گمرکی  یمحدودهدر ای   است. 

تسهیل در امر واردات و صادرات کاال و حمایت  منظوربهو  شودینمکشور اجرا 
ناوی  در امار تولیاد و     یهاا یفنااور از صنعت داخلی کشور و همچنی  جذب 

  .شاود یما ی گمرکات و نقاا  مارزی کشاور ایجااد    در مباد یامنطقهتوسعه 
، منطقه آزاد، محادوده حراسات شاده بنادری و غیار      یالملل یببنا به تعاریف  

بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خار  بوده و باا  
مالیااتی، بخشاودگی ساود و عاوار       یهاتیمعافگیری از مزایایی نظیر بهره

گیار و   وپاا دسات ارزی، اداری و مقاررات   زائاد گمرکی، عدم وجود تشاریفات  
همچناای  سااهولت و تسااریع در فرآیناادهای صااادرات و واردات بااا جااذب   

یما خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمی  اصالی کماک    یگذارهیسرما

  .[1] دینما

سااله اول توساعه    5برنامه  19بر اساس تبصره  1368در ایران در سال 
اجاازه داده  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، باه دولات   

مناطق آزاد تجاری بنمایاد   سیتأسشد که در سه منطقه مرزی کشور اقدام به 
، گمار  ایاران و ساازمان بناادر     هماان قاانون   20تبصاره مااده    موجببهو 

بارای ایا     یاشاده ویژه حراست  یهامنطقه سیتأسکشتیرانی نیز مکلف به 
و  1369م در سال و قش 1368مناطق آزاد کیش در سال  متعاقباً منظور شدند.

منطقاه   ازآنپسو فعالیت خود را آغاز نمودند و  سیتأس 1370چابهار در سال 

و   1382، بندر انزلای در ساال   1383خرمشهر( در سال  -آبادان) اروندرودآزاد 
 شروع به فعالیت نمودند. 1383منطقه آزاد تجارتی ارس در سال 

 منطقه آزاد وجود دارد که عبارت است از 7در ایران  اکنونهم

  استان هرمزگان، شهرساتان  ) اقتصادی قشم –منطقه آزاد تجاری
قشم(

   استان هرمزگان، شهرساتان  ) صنعتی کیش –منطقه آزاد تجاری
(بندرلنگه

   آذربایجاان شارقی،   اساتان  ) صانعتی ارس  –منطقه آزاد تجاری
شهرستان جلفا(

   ن شارقی،  اساتان آذربایجاا  و )صنعتی مااک   -منطقه آزاد تجاری
(شهرستان ماکو و چالدران

   ستان خوزساتان، شهرساتان   ا) صنعتی اروند -منطقه آزاد تجاری
آبادان(

     اسااتان سیسااتان و  ) صاانعتی چابهااار  –منطقااه آزاد تجاااری

 بلوچستان(

  تانسا اساتان گایالن، شهر  ) صانعتی انزلای   –منطقه آزاد تجاری 
انزلی(

دارای ابعااد و سااختارهای پیچیاده و     که آزاد اطقسازمان منواحدهای 
یک نقشه و طرح کلی جهت هماهنگی باا  به هستند،  شدهعیتوزفیزیکی  ازنظر

 نیاز دارند.اهداف کلی و کنترل صحیح تغییرات 

در  ماثرر روشای   عناوان باه معماری سازمانی رویکردی است که امروزه 
یفناورو عناصر سازمان و  هاتیفعالبا کلیه  هاسازمانتطبیق اهداف راهبردی 

است. بایاد دقات داشات اجارای یاک       شدهشناختهاطالعاتی و ارتباطی  یها
اهداف سازمانی ننماوده، بلکاه خاود      یتأمکمکی به  تنهانهمعماری نامناسب 

ا نیاز باه ساازمان    شده و هزینه زیادی ر وکارکسبموجب خلل در فرآیندهای 
نسبت به تهیه یک  آزاد اطقسازمان منتاکنون در  کهییازآنجا. کندیمتحمیل 
 پاژوهش داشته نشاده اسات، لاذا در ایا      مطلوب گامی بر معماری طرح کلی

گرای و مدل معماری سرویس بررسیمنطقه آزاد انزلی  سازمانمعماری موجود 
 است. شدهارائهدر وضع مطلوب  آن

گاام اصالی شاناخت     3معماری سازمانی شاامل   یزیربرنامهمتدولوژی 
وضع موجود، پیشنهاد وضع مطلوب و برنامه گاذر از وضاع موجاود باه وضاع      

، ساازمان طراحای مادل معمااری مطلاوب      ازیا نشیپا . بنابرای  استمطلوب 
 ساازمان منطقاه آزاد انزلای   شناسایی نیازها و معماری وضع موجود واحدهای 

سازمان ای  پژوهش، بخشی از طرح جامع تدوی  سند معماری سازمانی  است.
فرآیندها و  شناسایی یبر روو تمرکز آن در مرحله اول  است منطقه آزاد انزلی

یاک مادل معمااری     ارائاه است و در مرحلاه دوم،   خدمات موجود در سازمان
 .است منطقه آزاد انزلی سازمانی مطلوب برای

یاک مادل معمااری ساازمانی کماک شاایانی در        ارائاه نتایج حاصل از 
 سازمان منطقه آزاد انزلیاطالعات  یآورف های مدیریت سیستم یریگمیتصم

سازمانی، مادیران مای   های ارزیابی معماریهدور یریکارگبهخواهد داشت. با 
تواند نقا  ضعف و قوت برنامه معماری سازمانی خود را تقویت نموده و جهت 

 نماید. یزیرمهبرنابهبود آن، 

، ساازمان توان به مدیریت بهتر تغییارات در  از مزایای مدل معماری، می
، تساهیل رواباط ساازمانی،    یرساان خادمات سازمانی، بهبود  یوربهرهافزایش 

هاای اطالعااتی، افازایش میازان     در بی  سیساتم  یریپذتعاملافزایش میزان 
ای  مادل   دیتأکافزایش سطح امنیت اطالعات نام برد.  و یکپارچگی اطالعات

فناوری ماورد   یهارساختیزبودن  مثرراطالعاتی و  یهاستمیسبر یکپارچگی 
 .[2] هدف است

 ییافزارهاا نارم از دیگر دالیل ضرورت پیشنهاد ای  مدل، پیچیده باودن  
ساازمان منطقاه   ، مانناد  بخشهای بزرگ و دارای چند است که برای سازمان

نسبت باه   یتردهیچیپدارای معماری  افزارهانرمشوند. ای  ، تهیه میآزاد انزلی
 یافازار نرمسیستم  یافزارهانرماز ای   یامجموعهساده هستند.  یافزارهانرم

یندها و مدل کاری آبه ساختار داخلی، فر شدتبهکه  دهدیمسازمان را تشکیل 
عباارتی یاک معمااری    باه  سازمان وابسته است. لذا داشت  یک طرح کلی یا 

مناسب، جهت کنترل تغییرات و بهبود فرآیندها ضروری است. مادل سارویس  
خاود،   فارد منحصاربه  یهاا یژگیوای  تحقیق با توجه به  در گرای پیشنهادی

تواناد  زمان دارد و مای در سطح سا یافزارنرم یهاستمیسسازگاری بسیاری با 
داشاته   ییبسازا  ریتاأر مربوطاه   یهاتیفعالمنابع و افزایش ارر  ییجوصرفهدر 
 باشد.

 بخش. در مروری بر مفاهیم نظری پژوهش خواهیم داشتدوم  بخشدر 
مای شارح داده  یزاد انزلآمنطقه  یبرا یسازمان یمعمار شده یتدوطرح  سوم
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در بخش چهارم نتایج حاصل از ای  طرح جهت ایجاد معماری  تیدرنهاو  شود
 سازمانی در منطقه آزاد انزلی بیان خواهد شد.

 مروری بر مبانی نظری پژوهش-2

تاریخچه منطقه آزاد انزلی-2-1

تحوالت صورت گرفته پس از فروپاشی شوروی و در پی تغییر و تحوالت  برارر
قفقااز و کشاورهای حاشایه دریاای خازر در       منطقهالملل ساختاری روابط بی 

امری که با دوران پاس از جنا     ;ای و جهانی اهمیت یافتندمعادالت منطقه
عصاری کاه     گردیاد  زماان همتحمیلی در ایران و آغاز عصر سازندگی کشور 

آن داناش و   تباع باه ورود به اقتصاد جهاانی و اخاذ سارمایه و     دنبال بهایران 
جدید بود هدفی که دولت وقت باا ایجااد منااطق آزاد کشاور در پای       یفنّاور

تحقق آن بود. در پی سفر ریاست جمهوری وقت به شهرستان انزلی و با توجه 
 ژهیا ومنطقاه   75دولت در سال  ئتیهمصوبه  اساس بربه خواست همگانی و 

منطقاه ویاژه    82تعیی  گردید و در سال ا اقتصادی بندرانزلی در دو بخش جد
نیز  83قتصادی انزلی به منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی بدل شده و در سال ا

 رانیا وزئتیهاساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی مورد تصویب 
از طارف   84قرار گرفت و محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلای در ساال   

انزلی در سه بخش شد که بر اساس آن منطقه آزاد  تعیی  و ابالغ رانیوزئتیه
و محدوده مجزای بندری  اداره کل بنادر و کشتیرانی استان، شاهر  صانعتی   

 .شودیمشامل را انزلی و محدوده منطقه ویژه اقتصادی سابق انزلی 

 روند شروع فعالیت-2-1-1

 یمحادوده آزاد انزلای در   منطقهجدید، سازمان  یرهیمدئتیهپس از استقرار 
شیافازا های عمرانی محادوده منطقاه   سرعت پیگیری و اجرای پروژه منطقه

و سازمان منطقه آزاد تجاری صانعتی انزلای نسابت باه تنظایم چاارت        افتهی
ای صاورت داده  قادامات گساترده  مدیریتی و کارشناسای ا  کارکنانسازمانی و 

است.
خاش  در فاز تجارت سازمان و انتقاال ب  رهیمدئتیهبا استقرار رئیس و اعضای 

سازی گیری و تصمیماداری در داخل محدوده میزان فعالیت و عملکرد تصمیم
هاای و  ، امری که در تسریع روند پیشرفت برناماه داکردهیپای  سازمان تسریع 

 اهداف عالیه سازمان منطقه آزاد انزلی نقش به سزایی داشته و خواهد داشات. 
منطقه آزاد تجاری همکاری سازمانگذشته میزان تعامل و  چندسالهدر طول 

و نهادهای دولتی و غیردولتی استان گیالن  واداراتها صنعتی انزلی با سازمان
 -آزاد تجااری  منطقاه و کشور افزایش چشمگیری داشته به حدی که سازمان 

و کشور باه   مدیریتی استان گیالن بدنهعضوی فعال از  عنوانبهصنعتی انزلی 
پردازد.ایفای نقش می

صانعتی کشاور در    -با اجارای قاوانی  و مقاررات منااطق آزاد تجااری     
میزان همکاری و تعامالت دیگر ادارات  گسترش بامحدوده منطقه آزاد انزلی و 

جانبه منطقاه امیادوار   توان به توسعه همهو نهادهای استان با ای  سازمان می
و آساتارا و   آها  سراساری  بود، عالوه بر ای  پس از اتصال بندر انزلی باه راه 

انزلی شاهد وقوع انقالبای در   -رشت -برداری از بزرگراه قزوی همچنی  بهره
یکی از ارکاان اصالی توساعه( و ترانزیات کااال و       عنوانبهنقل )وصنعت حمل

هاای فاوو و پاس از اتماام     مسافر در منطقه خواهیم بود. با توجه به پتانسیل

لی شاهد دوران طالیی در صنعت، های زیرساختی محدوده منطقه آزاد انزپروژه
تجارت و گردشگری و... منطقه و کشور خواهیم بود چراکه ای  منطقاه حلقاه   

اتصال اقتصاد ملی به اقتصاد و تجارت جهانی است.

هافرصتو  هاتیمز-2-1-2

هااای زیااادی در زمینااه هااایفرصااتو  هااامزیااتمنطقااه آزاد انزلاای دارای 
 آن: هامزیت جملهازگذاری و اقتصادی است، سرمایه

 آزادی کامل ورود و خرو  سرمایه

  درصد 100خارجی تا سقف  یگذارهیسرماآزادی مشارکت

  هاآنخارجی و سود حاصل از  یهاهیسرماتضمی  کامل

  سال افزایش پیدا نموده است 20ساله که تا  15معافیت مالیاتی

    معافیت از پرداخت هرگونه حقوو گمرکی و سود بازرگاانی بارای
و قطعاااات یااادکی جهااات  آالت یماشاااواردات ماااواد اولیاااه، 

منطقه دکنندگانیتول

  در منطقه آزاد باه   شدهساختهمعافیت گمرکی برای ورود کاالهای
افزودهارزشداخل کشور به میزان 

 امکان ترانزیت و صدور مجدد کاال بدون محدودیت

 داخلی و خارجی یگذارهیسرماکان مشارکت ام

  در منطقه به داخل  شدهساختهمعافیت گمرکی برای ورود کاالهای
کشور

    امکان ورود کاال بدون پرداخت عوار  گمرکی و ساود بازرگاانی
منطقه

   امکان ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی مجااز
نیاز به صدور روادید قبلی بدون مناطق،

 معماری سازمانی-2-2

همانند بسیاری از الگوهای مدیریتی دیگر، از معماری سازمانی تعریف واحدی  
، معماری سازمانی «زکم »همه متخصصان باشد، وجود ندارد.  موردتوافقکه 
هاای  از ارائاه  یامجموعاه معماری ساازمانی  »تعریف نموده است:  گونه یارا 

منطباق بار    کاه چندانیک سازمان است در ارتبا  با تشریح  هامدلتوصیفی 
باشد و در دوره حیات مفیدش قابل  دشدهیتولهای مدیریت )کیفیت(، نیازمندی

 .[4] «نگهداشت باشد )تغییر کند(

در ایران معماری سازمانی ابتدا با نام معماری اطالعات در کمیتاه فنای   
اطالعاتی از  یهاستمیسمعماری اطالعات تبلیغ شد. هسته پژوهشی معماری 

علمی و کاربردی نمودن معماری ساازمانی در ایاران اسات.     یهاتالشدیگر 
اطالعات موسساه غیرانتفااعی پژوهشای     یآورف موسسه مطالعات راهبردی 

اسات. تااکنون    یزیا ربرناماه معمااری کاالن و    یهاا نظاام دیگری در زمینه 
عات خود باه  دولتی بسیاری برای توسعه فناوری اطال یهاسازمانو  هاشرکت

 .اندآوردهای  رویکرد روی 

 راگمعماری سرویس-2-2-1
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عنوان اصل طراحی تکیه بهاست که بر سرویس  یمعمار، گرامعماری سرویس
باا پیوناد    یهاسیسروکه از  کندیمای را تعریف معماری ییگرادارد. سرویس

کند. ضعیف برای پشتیبانی از نیازهای فرآیندهای کاری و کاربران استفاده می
و  شاوند یمارائه  هاسیسرومنابع در یک شبکه در محیط سرویس گرا، توسط 

بدون داشت  اطالع در مورد پلتفرمی که پشت آن قرار  تواندیم هاسیسروای  
، افازار نرمسازی در پیاده توانیمرا  دارد مورد دسترسی قرار بگیرد. ای  مفاهیم

 معماری  .کاربردبه  کنندهمصرف دکنندهیتولیا هر نوع سیستم مبتنی بر الگوی 
 وکاار کساب  باا  گارا  سارویس  معمااری  ارتبا  چگونگی گراسرویس سازمانی
جازو موضاوعات جاذاب و     هاا آنمتقابال   ریتأرا( و فرآینده خصوصاً) سازمان

گفات معمااری سارویس گارا رابطاه       توانیماخیر بوده و  یهاسالپرطرفدار 
معمااری ساازمانی و مادیریت فراینادهای حرفاه       یهاا افات یرهتنگاتنگی با 

(BPM دارد. در فضای کاری و )اجرائی نیز ارتبا  بای  ایا  ساه     یهاپروژه
 .رهیافت مطرح بوده و هست

کاه   کنندیمتلفیقی تعریف و اجرا  یهاپروژه، هاسازماندر ای  راستا برخی . 1
معمااری در   یهاا مدلهمراه نموده تا بتوانند از  BPMبا  معماری سازمانی را

 استفاده کنند. BPMپروژه 

نیز معماری سازمانی را با معماری سر و باس گارا    هاشرکتاز برخی دیگر . 2
مارتبط   یهامدلراستا در طی فرایند معماری سازمانی،  . در ای اندکردههمراه 

توسط  هامدلو سپس ای   شوندیمو استخرا   ییشناساحرفه  یهاسیسروبا 
و  شاده لیتباد سیساتمی   یهاا سیسارو معماری سرویس گارا باه    یهاپروژه
تحت عناوان   یهاپروژه. جالب اینکه شوندیمگرا طراحی سرویس یهاستمیس

کالسیک معماری  یهاپروژهدارند جای  کمکممعماری سازمانی سرویس گرا 
 .[2] رندیگیمسازمانی را 

باوده و   تار مرساوم  مراتاب بهو معماری سرویس گرا  BPM. حالت ترکیب 3 
مدیریت فرایندهای  یهاستمیسیکپارچگی دارند، اکثر  زیادی برای یهانهیزم

مبتنی بر معمااری سارویس    یهایفناوراز  .که در دنیا رایج هستند وکارکسب
 یسازادهیپیکپارچه طراحی و  یهاطیمحو از طرف دیگر  کنندیمگرا استفاده 

 .[5]د انگرفتهدر نظر  BPMبرای  یاژهیوجایگاه  گراسیسرو

منطقه  یبرا یسازمان یمعمار شدهتدوینطرح -3

 یزاد انزلآ

الزم جهات اجارای طارح خاواهیم      یهاگامدر ای  قسمت به شرح مراحل و 
 پرداخت.

 موجود سازمانتدوین معماری وضعیت -3-1

در ای  قسمت مراحل الزم جهت شناسایی معماری سازمانی منطقه آزاد بیاان  
 .شد خواهد

مشاابه   هایسازمانمطالعات اینترنتی از تجارب -3-1-1 

(مطالعات تطبیقیداخلی یا خارجی )

در مناطق آزاد  فرآیندهاو  هافعالیتدر ای  قسمت مطالعاتی در مورد مجموعه  
ایا   مختلف جهان )آمریکا، آفریقاا، آسایا( و ایاران صاورت گرفات.       هایقاره

مشابه داخلی یا خارجی انجاام شاد و    هایسازمانمطالعات روی سه نمونه از 
قابل الگوبرداری از آن استخرا  گردیاد. نتاایج    هایایدهو  بندیجمع درنهایت

گویاای   حاصل از مطالعات از منظر معماری سازمانی مناطق آزاد داخل کشور،
و منااطق مادل مرجعای بارای      هاا ساازمان ای  نکته است که تاکنون در ای  
 نشده است. ارائه هاآناستاندارسازی فرآیندها و ساختار 

 

شناسایی و تدوین وضاعیت موجاود فرآینادها و    -3-1-2

(فرآیندهااحصا خدمات )

الزم جهت شناسایی فرآیندها و خدمات معماری ساازمانی   هایفرم طورکلیبه
و  فرآینادها گیرد. در مرحله اول برای شناسایی مختلفی به خود می هایشکل

ساختاری ایا  ساازمان    هایویژگیبر اساس  هاییشناسنامهخدمات سازمان، 
 سازی( شد.بومی) طراحی و تدوی 

مختلف سازمان، روند کار مرحله با توجه به اینکه در واحدهای  ازای پس
به شکل فرآیندی تعریف و مدون نشده بود  کارشناساان آزمایشاگاه معمااری    

را طی مصاحبه شخصی با کارمندان سازمان  فرآیندها سازمانی دانشگاه گیالن
سازمانی در قالب نماودار   مراتبسلسلهو بررسی شرح وظایف واحدها و افراد و 

و تدوی  نمودند. همچنای  در ایا     سازیمدلو شناسنامه فرآیندی شناسایی، 
بخش خدمات ساازمان باه بیارون اساتخرا  و در قالاب شناسانامه خادمات        
مستندسازی شد. همچنی  در ای  قسمت تعامالت ارتباطی ساازمان باا دیگار    

 نیز شناسایی و استخرا  گردید. هاسازماننهادها و 

 فناوری ارتباطاتشناسایی وضع موجود -3-1-3

و  هاا دساتگاه سازمان منطقه آزاد انزلی  فناوری اطالعات فاز در بخش در ای 
موجاود   هاای سیستمپایگاه داده موجود شناسایی، نمودار معماری ارتباطی بی  

 تدوی  و شبکه و زیرساخت موجود فناوری اطالعات و ارتباطات شناسایی شد.

 ب فناوری اطالعاتمطلو یمعمار نیتدو-3-2

پس از گردآوری اطالعات در خصوص وضع موجاود در ساازمان منطقاه آزاد    
 بیان خواهد شد. منطقه آزاد در ای  قسمت معماری مطلوبانزلی، 

استراتژیک فناوری اطالعات سازمانتدوین سند -3-2-1

در ای  مرحله قوانی  و الزامات فناوری اطالعات و انتظارات مادیران ارشاد از   
و و اهاداف کاالن توساعه     اناداز چشام ، مأموریات آن بررسی و شناسایی شد. 

تادوی ، نقاا  ضاعف، قاوت،     و ارتباطاات  فنااوری اطالعاات    هاای استراتژی
و تهدیدات تحلیل گردید. هافرصت

فناوری اطالعاتب تدوین معماری مطلو-3-2-2
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اطالعااتی ساازمان و    هاای سیساتم در ای  مرحلاه معمااری کاالن مطلاوب     
داده  هاای پایگااه مطلوب تهیه و تدوی  گردید. ساپس   هایسیستمشناسنامه 

و معماری زیرسااخت فنااوری    هاسیستممطلوب، نمودار معماری ارتباطی بی  
 اطالعات تدوی  و تعیی  گردید.

 وری اطالعاتنقشه راه توسعه فنا-3-3

بی  معماری وضعیت موجود و مطلوب تحلیل گردید و  ایشکافهدر ای  مرحله 
آن، آمادگی سازمان ارزیابی، پروژه  سازیپیادهبرای استقرار معماری مطلوب و 

فنی  هاینیازمندیتعریف، شناسنامه طرح گذار تدوی ،  موردنیاز هایفعالیتو 
 پروژه تعیی  گردید.

 حاصل از انجام پژوهش نتایج-4

 هاچالششناسایی -4-1

موجود در  هایچالشبا استخرا  فرآیندها و خدمات سازمان منطقه آزاد انزلی، 
 معماری ای  سازمان شناسایی شد.

نبود سیستم یکپارچه-4-1-1

بدی  معنا که هر واحد دارای یک یا چند سامانه مجزا است که با یکادیگر در  
 بارکااری ارتبا  نیستند. ایا  موضاوع سابب ساردرگمی کااربران و افازایش       

 هاای ساامانه ، تأسایس . برای مثال در فرآیناد صادور جاواز    شودمیکارمندان 
سی ندارند مجزا بوده و به اطالعات یکدیگر دستر کامالًمتقاضی و کارشناسان 

 با چندی  سامانه، فرآیند را اجرا نماید. زمانهم طوربهو کارشناس باید 

  

هر بخش فرآیندهاینبودن مشخص و استاندارد -4-1-2

نبود فرآیند و روند کار مشخص برای واحدهای ساازمانی و ماوازی کااری در    
که یک فرآیند در چند واحاد ساازمان    صورتبدی واحدهای مختلف سازمان. 

در جریان روند کاری خاود قارار نمای   ، به همی  دلیل متقاضی شودمیانجام 
.شودمیامر دشواری گیرد و پیگیری پرونده 

 م وجود ارتباط مناسب بین سازمانعد-4-1-3

اختیار به کارشناسان سازمان یا عدم استقرار فارد یاا ساامانه در     ضعدم تفوی 
 مثاال عناوان به. شودمیخدمت به متقاضی  ارائهسازمان موجب افزایش زمان 
گردشاگری، ایا  واحاد     هایمکان هایفعالیتبرای صدور مجوز برای تمامی 

باید درخواست استعالم از اداره بهداشت را به یک واحد دیگر در سازمان ارسال 
ابتدا از اداره بهداشت باه   کند. همچنی  برای دریافت پاسخ استعالم نیز، پاسخ

واسط به واحد گردشگری ارساال   عنوانبهو واحد دوم آن را  رسدمیواحد دوم 
 .کندمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و پیچیده زائدسی بروکرا-4-1-4

تشریفات اداری، کاغذبازی و مقررات اضافی که موجب از بی  رفات  کاارایی   
 .شودمی

 

 2واحد  3 واحد

ی مختلف یک معاونت برای اتمام کار خود  هابخشکارمندان  :(3) شکل

 هستند. سیرئمنتظر امضای 

 1واحد 

 Aسامانه  ازاطالعات ناس: استخرا  شکار

 Bاطالعات در سامانه کارشناس: ربت  Aربت اطالعات در سامانه کاربر: 

 هاای از عدم یکپارچگی سیستم: نمونه(1) شکل

 ای از نبود ارتباط مناسب بین سازمانینمونه: (2) شکل
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 تغییراتفرآیندها در برابر  پذیریانعطافعدم -4-1-5 

بودن روند انجاام   ایسلیقههر خدمت و  ارائهبه دلیل مشخص نبودن مراحل  
تغییراتی در جهت بهبود روناد انجاام کارهاا،     هرگونهکارها، کارمندان در برابر 

 .کنندمیمقاومت 

 موجود هایچالشجهت بهبود  هاییپیشنهاد-4-2

 اجرایی  فرآیندهایبا استخرا  دقیق : استاندارسازی فرآیندها

همچنای   در هر واحد، روند اجرای بهینه فرآیندها شناساایی شاد.   
کلیه فرآیندها و خدمات هر واحد از سازمان مشخص گردیاد کاه   

کارمندان سازمان  کاریاضافهای  امر موجب عدم موازی کاری و 

اساتاندارد و در   صاورت باه خواهد شد. همچنی  با تدوی  فرآیندها 
ها، متقاضی از روند اجرای درخواست اختیار متقاضی قرار دادن آن

هاای الزم را در صاورت نیااز باه     پیگیری خود دید بهتری دارد و
آورد.عمل می

 

 

  

  :اختیاار و یاا    تفاویض  ایجاد ارتباط مناسب بین ساازمانی

مختلف در درون سازمان منطقه  هایسازماناستقرار نمایندگانی از 

 

 کارکنانانعقاد قرارداد با  ربت اشخاص حقیقی

 واحدهایصدور شناسنامه ملک برای 
 تجاری

 صدور احکام کارگزینی

 پایان کار کارکنان تخفیف عوار  مددجویان

 نیازسنجی آموزش و برگزاری دوره امنیت غذایی هایبستهاهدای 

 مأموریتصدور حکم  صدور مجوزهای ساختمانی

 ماهانهمحاسبه کارکرد  ترخیص قطعی خودرو

 محاسبه کارانه تمدید پروانه تردد

 اجتماعی تأمی بیمه  نامربت صدور مجوز کاشانه مهمان

 مرخصی ارتبا  با رسانه

 تعمیرات خودروهای سازمان ارتبا  با مخاطبی 

 پذیرایی از مهمان و واحدهای همکار صدور کارت شهروندی

 ریزیبودجه صدور مجوز ورود کاال

 هایآگاهیارتقای فرهن  و 
 محیطیزیست

 تخصیص اعتبار

 صدور و ابطال پروانه اشتغال
و شبکه  افزارنرم، افزارسختدرخواست ارتقا 
 کامپیوتری هایسیستم

 محیط زیستی هایپروژهاجرای  هارستورانصدور مجوز موسیقی زنده در 

  

آگهی تغییرات، تصمیمات و انحالل 
 هاشرکت

 برای اشخاص حقوقی هاشرکتربت 

 اجاره واحدهای تجاری ساحلی و آبی هایفعالیتصدور مجوز 

 خودرو وانتقالنقل دریا سازیسالمواگذاری سواحل جهت 

 بومگردیصدور مجوز  بانک تأسیس

 گذاریسرمایهصدور مجوز  نامهتفاهمانعقاد قرارداد و 

 ابالغ اخطار و فسخ قرارداد
نوآور کارآفری  و  هایایدهحمایت از 

 بنیاندانش

 بیمه تأسیس اموال منقول و غیرمنقول اسنادربت

 صرافی تأسیس پایش و نظارت محیط زیستی

 انتشاراتتبلیغات و  احداث اماک  فرهنگی، آموزشی

 

صدور مجوز عرضه محصوالت 
 محورسالمت

 محورسالمتامحا محصوالت 

 تأسیسصدور جواز 

 صنعتی برداریبهرهصدور پروانه 

 صدور گواهی تولید

 صادرات حاصل از تولید به خار  از کشور

 صادرات حاصل از تولید به سرزمی  اصلی

 صدور مجوز کنسرت

منطقه شده در سازمان های ارائه: برخی از سرویس(4) شکل

 آزاد انزلی

 

شده در سازمان های ارائهسرویس: برخی از (5) شکل

 منطقه آزاد انزلی
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آزاد، موجب ایجاد یک ارتبا  مناسب بی  سازمانی شده و هزینه و 
.دهدمیزمان اجرای فرآیندها را کاهش 

  جهات   هاا پرونده: با شناسایی تعدد ارجاع زائدرفع بروکراسی

تا جهت کااهش زماان    شودمیمدیران ارشد، پیشنهاد  تائیدکسب 
انجام فرآیندها، مقداری از ای  بروکراسی بنا به صالحدید کاساته  

شود.

 تاادوی   فرآیناادها در براباار تغییاارات: پااذیریانعطاااف

عمال کاردن    ایلیقهسا فرآیندهای استاندارد موجب حذف چالش 
کارمندان خواهد شد.

 گیرینتیجه-5

ازمان، سا  یفعلا  تیباه ربات وضاع    تواندمیاست که  یروش یسازمان یمعمار
به  یفعل تیجهت حرکت از وضع ایبرنامه  یتدو زیآن و ن یآت تیوضع میترس
 یموفاق همگا   هاای شرکتبزرگ و  هایسازمانآن کمک کند.  یآت تیوضع
و  شاده تعریاف  یکاار  یندهایو فرا هاروش  ،یقوان ،یسازمان هایمدل یدارا
 یدیا بدون داشات  د  هاییسازمان  یبوده و هستند. امروزه کنترل چن یشنرو

سازمان منطقه  یواحدها نکهیکالن و معمارانه ممک  نخواهد بود. با توجه به ا
هستند،  شدهتوزیع یکیزیف ازنظرو  دهیچیپ ساختارهایابعاد و  یدارا آزاد انزلی

است. یمناسب ضرور یمعمار کیلزوم به داشت  

موجاود   تیاخت وضاع شان مادل مناساب،    کیا از به  نیازپیشطرفی  از
شناساایی خادمات و فرآینادهای    امر، نسابت باه    یسازمان است. لذا در ابتدا
وضاع موجاود، در    یابیا حاصل از ارز جیاقدام شد. نتا سازمان منطقه آزاد انزلی

اطالعاات مراکاز و    آوریفا   هاای سیساتم  تیریمد بهترچههر  گیریتصمیم
خواهد داشت و در مشخص نمودن نقا  ضعف و قوت  تأریر ،سازمان یواحدها
 هاای دوره کاارگیری باه . باا  کندمی یاریکمک بس آن یواحدها یفعل طیشرا
 یارمعما  برنامهنقا  ضعف و قوت  تواندمی رانیمد ،یسازمان یمعمار یابیارز

 .دینما ریزیبرنامهو جهت بهبود آن،  هنمود تیخود را تقو یسازمان

معماری مطلاوب  به دلیل نقایص در معماری موجود ای  سازمان، سپس 
 هاا آنو مشاکالت موجاود در معمااری     هاا چالشبرای سازمان در جهت رفع 

ایا    هاای زیرساخت سازیبهینه هایروشتدوی  و پیشنهاد گردید. همچنی  
 سازمان نیز پیشنهاد گردید.

 تشکر و قدردانی

ای  قسمت الزم است از کلیه مسئوالن و اعضای محترم ساازمان منطقاه    در
فرشید نکو  خانم سرکارجناب آقای مهندس گلدوست و  خصوصبهآزاد انزلی، 

اند، کمال تشکر و قدردانی را که در تکمیل ای  طرح نهایت همکاری را داشته
.آوریمعملبه 
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