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کارشناسیارشد علوم اقتصادی ،دانشگاه پیامنور ،ایران

میثم سالحورزی
دریافت59/30/03 :

استادیار گروه اقتصاد ،دانشگاه پیامنور ،ایران

پذیرش59/30/39:

چکیده :جذب سذریای گذباری در وذو ه شذ،ری ،عذایلی ی،ذأ و گذایرگذبار رذر پیشذرق و رونذش اقتصذاد شذ،ری اسذ
سریای گباری در هر استان گح

گذایر یجموع ای ا عوایل کالن کشور و عوایل خاص آن استان اسذ

اگذر در جایعذ ای،

سریای گباری در ود و اندا ه ال م صورت نگیرد ،رشد اقتصادی کنذد یذا یتوقذ یذیشذود یذی سذا هذای اخیذر رذا ارذال
سیاس های اصل  44قانون اساسی و قانون جلذ و ومایذ ا سذریای گذباری خذارجی ،یینذ اقذیای

یشذارک رخذ

خصوصی در ایر سریای گباری قراهأ شده اس ؛ ا اینرو هدف این پژوه  ،رررسی یوانع جذب سذریای گذباری در وذو ه
ش،ری در استان لرستان ییراشد در این پژوه  ،دادهها ر وسیل پرسشنای ا یک نمون  981نفری ،یتشذلل ا خبرگذان
اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سا یان صنع  ،یعدن و گجارت استان لرستان در سذا  ،9914گذردآوری شذدهانذد رذرای
گجیی وگحلیل دادهها ،ا آ یونهای  tگکگروهی و گحلیل واریانس یکیرق استفاده شده اس

نتایج پذژوه

نشذان دادنذد

ک وضعی گوسع یرساخ های سریای گباری ،وضعی ریسک (عدم اینی ) سریای گباری ،نگرش سا یان هذا و یؤسسذات
دولتی نسب ر سریای گباری و وضعی قوانین و یقررات سریای گباری رر جب سریای گذباری در اسذتان لرسذتان ،گذذایر
یادی دارند
واژگان کلیدی :سریای گباری ،یوانع سریای گباری ،اقتصاد ش،ری ،استان لرستان
طبقه بندی N75, P25, O16, E22 :JEL

*یسئو یلاگباتmirbagheri@pnu.ac.ir :
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موانع جذب سرمایهگذاری در حوزه شهری (مورد مطالعه :استان لرستان)
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 -0مقدمه

هنو هیینذ هذای آیذادهسذا ی و یررنذایی ال م در ایذن

نذذذاررارری در کشذذذورهای ج،ذذذان ،در ررخذذذی ا

استان و ر گبع آن ،سریای گباری خاصذی در آن صذورت

شاخصها ،روند رو ر رشدی داشذت اسذ

ایذن ایذر در

نگرقتذذ اسذ ذ ؛ ضذذذروری اسذ ذ قبذذذل ا اقذذذدام رذذ

قیاینده کالنشذ،رها و عقذ یانذدگی گذدریجی ررخذی ا

کنیأ ،گا در یرول اقدام ،یانعی ررای رشد سریای گذباری

نواوی شده اس (ییرراقری و هملذاران .)9914 ،لذبا در

ایجذذاد نشذذود؛ چذذ رسذذا یملذذن اسذذ یذذک پذذرو ه

گحقیذذش واضذذر ،یلذذی ا جنبذذ هذذای اقتصذذادی؛ یعنذذی

سریای گباری پس ا انجام  50درصد یراول کار ،را یذک

سریای گباری رررسی شده اس ؛ یرا گوسع و پیشذرق

یشلل جدی رور رو شود و قادر ر کایذل شذدن نباشذد

ینذذایش یحذذروم در یینذذ هذذای اقتصذذادی نیا ینذذد
رذ عبذارت دیگذر ،رشذد و گوسذع

سریای گباری اسذ
اقتصادی ردون انباش

سریای گباری ،ایلان پبیر نخواهد

رود؛ ر گون ای ک ریشتر یتفلران ،دلیل گوسذع نیذاقتگی
رسیاری ا کشورها را کمبود درآید ،پساندا و در نتیج ،
سریای گباری ناکاقی ییدانند سذریای یذیگوانذد رخذ
گولید را گحرك ربخشد و را اقیای

گولیذد ،یوجذ رشذد

گجذذارت ،ر،بذذود سذذگي نذذدگی یذذردم و رشذذد و گوسذذع
اقتصذذادی شذذود ققذذدان سذذریای  ،یلذذی ا علذذل اصذذلی
گوسع نیاقتگی رسیاری ا کشورها شناخت شذده اسذ و
عالوه رر آنک ریلاری گسترده را ر دنبذا دارد ،یوجذ
عق یاندگی سگي گولید یلی یی شود و در یرولذ رعذد،

رنارراین ال م اس

ج،

جلوگیری ا اگالف ینارع یالی و

یانی ،ر رررسی جوان ایر رپردا یأ
در این راستا ،سؤاالت گحقیش عبارگند ا :
 -9آیا وضعی قوانین و یقررات سریای گذباری رذر
جب سریای گباری در استان لرستان گذایر دارد؟
 -2آیا نگرش سا یانها و یؤسسات دولتذی نسذب
ر سریای گباری رر جب سریای گذباری در ایذن اسذتان
گذایر دارد؟
 -9آیا وضعی گوسع یرساخ های سریای گباری
رر جب سریای گباری در استان لرستان گذایر دارد؟
 -4آیا وضعی ریسک (عدم اینی ) سریای گذباری
رر جب سریای گباری در استان لرستان گذایر دارد؟

ر ققر اقتصادی یی انجاید (یحمدپور رندی و یبایبایی
 -1پیشینه تحقیق

ییدآرادی)9919 ،
اسذذتان لرسذذتان رذذا ررخذذورداری ا پتانسذذیلهذذای
کشاور ی و گردشذگری ،در صذورت گنظذیأ راهبردهذای
اقتصذادی یذیگوانذد ا ظرقیذ هذای

یناس و یذدیری

قانونی ایجاد شده در راستای جب

سریای های داخلی و

خارجی ریشتر ر،ره یند گذردد ا ایذن رو در ایذن یقالذ ،
گالش شده اس

گا یوانع سذریای گذباری در سذگي ایذن

را گوج رذ گذذایرات قراوانذی کذ سذریای گذباری
شذ،ری و یتغیرهذای

کشذذور گوسذذع یاقتذذ پرداختذذ  ،نتیجذذ گرقذذ کذذ
سریای گباری خصوصی ر شدت گح گذایر ریسک سل
یاللی  ،درج آ ادی ش،روندی و رروکراسی قرار داشذت
و رشذذد اقتصذذادی نیذذی یتذذذار ا ریسذذک سذذل یاللیذ ،
قراردادهذذا در رلندیذذدت اسذذ

وی ر ذا در نظذذر گذذرقتن

یتغیذذرهذذای ن،ذذادی قیراقتصذذادی یاننذذد :ابذذات رهبذذری

دیگر اقتصادی داشت راشد ،اهمی شناسایی یوانع جب

سیاسی ،خگر ررو جنگ داخلی ،چگونگی دیوانساالری،

سریای در وو ه ش،ری اوساس یذیشذود ا آنجذا کذ

ریاعتنایی ر قراردادها رذ وسذیل دولذ و خگذر سذل

استان لرستان در یرول اولی گلوین و ایجاد یذیراشذد و
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پویرسون )9118( 9در یگالع ای ک ر رررسی 59

گروریسأ سیاسی در کوگاهیدت ،قساد و عدمپایبنذدی رذ

استان رررسی شوند
ییگواند رر رشد و گوسع یذدیری

الف) پژوهشهای خارجی

1- Poirson
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کشورهای ج،ان سوم ،یلموسگذر اسذ و یوجذ رشذد

سریای گباری ،یوانع اوتمالی جب سریای را شناسذایی
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ک واصلجمع آن،ا را شاخص اینیذ اقتصذادی

ار و ومای های پایین دولتی ،ا یوانع سریای گباری در

یاللی

گعیینکننذده یتغیرهذای قیراقتصذادی را در

ینذذایش یحذذروم هسذذتند ک ذ قذذوانین و یقذذررات ار ی و

عمللرد سریای گباری و رشد و گوسع یدیری شذ،ری و

ومای های دولتی ،ییگوانند اینی اقتصذادی را نیذی گذا

اقتصادی در ینایش یختل نشان داده اس

ودودی ر وجود آورند

نایید ،نق

یذذذارو )9115( 9در گحقیقذذذی نشذذذان داد کذذذ

سعیدی و ییعادی ( )9910در یقال ای رذ رررسذی

یقررات (یحدودی های) اداری گذایر ییپذبیرد وی ایذن

نتایج نشان دادند ک رین شاخصهای شروع کس وکذار،

یتغیرها را در شاخص ویژهای جمع کرد و آن را شذاخص

اخذذب یجو هذذای ال م ،اشذذتغا  ،اب ذ ایذذوا  ،ومای ذ ا

کارآیدی دستگاه اداری نایید

سذذ،امداران جذذی  ،پرداخ ذ یالیذذات ،گجذذارت قرایذذر ی،

یذذذاگینجلی ،)2009( 2عوایذذذل گعیذذذینکننذذذده
سریای گباری وو ه ش،ری را یورد رررسی قرار داده و ر

ال ماالجرا شدن قراردادهذا و پایذان کسذ وکذار و جذب
سریای گباری خارجی ،رارگ یعناداری وجود دارد

این نتیج دس یاقذ کذ یتغیرهذای اقتصذادی یذورد

همتذذی ( )9971در یگالع ذ ای ر ذ رررسذذی یوانذذع

استفاده در ید (سریای گذباری دولذ  ،اعتبذارات ،نذر

سذذریای گذذباری ،رذذا گذکیذذد رذذر یوانذذع و یشذذلالت اداری
ک ریشذترین اهمیذ

را رذ گثبیذ و ررقذراری

یبادلذ و ) روی رقتذذار سذذریای گذذباری وذذو ه شذذ،ری،

پرداخ

نسب ر عوایل دیگر ،گذایر کمتری دارد و یوانذع اصذلی

اینی اقتصادی و جلوگیری ا نوسانهای نر ار داد ک

سریای گباری شایل عوایل سیاس گباری؛ یانند قذوانین

ییگواند یین هذای ال م رذرای اقذیای

و یقررات ،یوقعیذ سیاسذی و جغراقیذایی ،هیینذ هذای

خصوصی در رلندیدت را قراهأ سا د

کاررردی آ و ررق و نبود نیروی کار یاهر ییراشند

سذریای گذباری

در یجموع یذیگذوان گفذ یوانذع سذریای گذباری

یوریسی و آدیوکردیانگ کو  )2099( 9در یگالع ای

عبارگنذذد ا  :رذذیابذذاگی قذذوانین و یقذذررات گذذدوین شذذده،

را رررسذی دادههذای سذالیان  45کشذور دروذا گوسذع ،

ناهماهنگی دستگاهها را یلدیگر و قرایند یوالنی اداری و

عوایل یؤار رر سذریای گذباری را شناسذایی کردنذد آن،ذا

کمبود یرسذاخ هذای اقتصذادی کذ یحققذانی یاننذد:

نتیج ذ گرقتنذذد ک ذ سذذریای گذذباری در کشذذورهایی رذذا

رویأنیا االشلو ( ،)9979همتی ( )9971و کالنتری رنگذر

شاخصهذای ولمرانذی خذو  ،ریشذتر اسذ

و قسذاد و

( )9989رر آن گذکید و اگفاقنظر دارند

ریاباگی سیاسی ،ی،أگرین یوانع سریای گباری هستند
ب) پژوهشهای داخلی

 -0مبانی نظری

یعمار اده ی،ران و ایینی ( )9919در یگالع ای را

یلی ا ی،أگرین اهداف وو ه اقتصاد ش،ری ،ایجاد

روش گوصیفی -گحلیلی ،ر شناسایی یوانع سریای گباری

شرایط ال م ر ینظور اقذیای

گولیذد ناخذالص داخلذی و

خارجی در ایران پرداختند نتایج نشان دادند کذ عوایذل

رشد اقتصادی ییراشد؛ سریای گذباری ا جملذ شذرایط

اقتصذذادی ،ومذذایتی ،سذذاختاری و قذذوانین و یقذذررات؛ ا

ال م ررای اقیای

جمل یوانع جب سریای گباری در ایران هستند

کلی سریای گذباری رذا گسذترش یحذدوده رذا ار ،ایجذاد

کالنتری رنگر ( )9989در یقال ای نتیج گرق ک
پایین رودن اینی اقتصادی ،قوانین و یقررات یرروط رذ
1- Mauro
2- Mattingly
3- Morrissey and Udomkerdmongkol
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گولید و رشد اقتصادی اسذ

شرایط رقارتی ر،تر و همچنین اقیای
اقیای

رذ یذور

سگي رقاه ،راعذ

گولید و رشد اقتصادی ییشود .رشذد و پیشذرق

هر جایع ای ،رستگی ر وجذود یرسذاخ هذای قیییلذی
ررای گولید و گو یع کاالها و خدیات ،رذین عایذ یذردم و
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سذذریای گذذباری خصوصذذی ،ا قسذذاد سیسذذتأ قيذذایی و

یوانع عمده سریای گباری خذارجی در ایذران پرداختنذد
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رنگاهها دارد؛ ر یوری ک قدرت اقتصاد یلی ر گوانذایی و

انواع اعتبارات را در اختیارشان قرار یذیدهنذد ،در وذالی

یوجودی یرساخ آن ،رستگی دارد و کیفی و کذارایی

ک در این یین  ،در کشورهای دروا گوسع  ،گسذ،یالت

این یرساخ ها ،رر گداوم قعالی های گجاری و یذدیری

کاقی ررای انتقا ار وجود ندارد

ش،ری و کیفی

ندگی و سالی اجتماعی یؤار هسذتند

جب سریای های قیرکارا و هدای آن،ذا رذ رخذ هذای

عدم شناخ یتقاضیان داخلی ا کذانونهذای سذریای در

یولد اقتصادی و گخصیص ر،ین شده و در ن،ای  ،ارگقای

ج،ذذان و ندانسذذتن شذذرایط دقیذذش جذذب سذذریای هذذا و

شاخصهای کالن گوسع اقتصذادی را رذ دنبذا خواهذد

عدم آشنایی ر قنون یباکره  -2عذدمایذالع کذانونهذای

در قراینذذذد گوسذذذع اقتصذذذادی و اجتمذذذاعی،

سریای گبار ا وجود یر های دارای را ده و قرص هذای

سریای گباری ،پی شرط گولید و ر عبارت دیگر ،شذرط
ال م آن اس

اقتصادی

اقتصاددانان ،سذریای را نیذروی یحرکذ و

 -یسذل گقاضا :عدمایمینان ا وجذود گقاضذا رذرای

یوگور رشد و گوسع اقتصذادی دانسذت و کلیذ الگوهذای

یرف سذریای گذبار ،گردیذدهایی را رذ وجذود یذیآورد و

یورد نظر را رراساس همذین قرضذی  ،یراوذی کذردهانذد
(یبارك و آذرپیوند)9988 ،

ریسک پرو ه را اقیای

ییدهد (.)www.imna.ir

عذذذالوه رذذذر یتغیرهذذذای اقتصذذذادی ،یتغیرهذذذای

ینظور ا یوانع جب سذریای گذباری ،هذر عذایلی

قیراقتصادی دیگری نیی وجود دارند ک گذایر یادی رذر

ک روند گشلیل و گوسع سریای گباری در ینذایش

گشلیل سذریای دارنذد سذاختار سیاسذی ،اجتمذاعی و

یختل ذ را گح ذ گ ذذایر ینفذذی خذذود قذذرار دهذذد اقذذدام

قرهنگی واکأ رر جایع ؛ ا جملذ عذوایلی هسذتند کذ

و وجذود

گعیینکنندهای در گصمیأگیری اشخاص

اس

سریای گباران ر سریای گباری ،در گرو پیدای

ییگوانند نق

رسترهایی اس و گا یانی ک این رسترها قذراهأ نشذوند،

و گروهها در ایر سریای گباری داشت راشذند در قسذم

سذریای گذذباری شذذلل نمذذیگیذرد رذ اعتقذذاد یبذذارك و

ذیل ،ر ررخی ا آن،ا اشاره شده اس

آذرپیوند ( ،)9988عایذل اصذلی عقذ یانذدگی ررخذی ا

 -یوانع سیاسی :شواهد گذاریخی ،ریذانگر اقذیای

کشورها کمبود سریای نیس ؛ رللذ نبذود رسذتر ن،ذادی

قرار سریای ها در یان وقوع انقال  ،آشو ها و نااینیها،

یناس ررای قعالی های اقتصادی یولذد اسذ

ررخذی ا

یوانع اقتصادی جب سریای گباری عبارگند ا :

وجود جو ناپایدار سیاسی ،گن های قویی ،درگیریهذای
داخلی و خارجی ،ررخوردها و رقار

 -گغییرات ودهنگام یقررات ار ی ،پولی و گمرکی:

سیاسی و ضع

ناسذالأ جنذا هذای

پاسخگویی دولذ هذا در ررارذر یذردم و

گغییذذرات ودهنگذذام ایذذن یقذذررات ،اصذذل ابذذات یحذذیط

ن،ادهای یردمساالر هستند سریای دار اگر اوساس کند

سذذریای گذذباری را ا رذذین رذذرده و خذذود را در پذذارایتر

نظام واکأ رر جایع دچار دودستگی شده یا اقتدار ال م

ریسک های سریای گباری نشان ییدهد ردی،ی اس

ک

وقتی ریسک یحذیط اقتصذادی سذریای گذباری اقذیای
یییارد ،گمایل ر سریای گباری کاه

خواهد یاق

 -یوانع نظام رانلی :رانذکهذای یعتبذر خذارجی رذا

ررای گسلط رر ناآراییها یا قشارها را ندارد ،ر سذرع ا
یحذیط خذار یذیشذود و رذ کشذوری کذ ا لحذا
سریای گباری یحیط یناس گری دارد ،روی ییآورد
 -یوانع اجتماعی :گوسع اقتصذادی ،نیا ینذد گغییذرات

ایجاد گس،یالت ویژه قراوانی ،ایلان اقتتذا وسذا هذای

اجتمذذاعی خاصذذی اسذذ کذذ رراسذذاس ایذذن گغییذذرات،

یختلذذ در سراسذذر ج،ذذان را رذذرای صذذادرکنندگان و

ار شهای اجتماعی واکأ در آن نظام در یسذیر گولیذد و

گولیدکنندگان کشور خود قراهأ کرده و پس ا یدگی نیی

یذیرونذد ن،ادهذای اقتصذادی و

صذنعتی شذدن پذی
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(اکبریان و قائدی )9910 ،گوسع سریای گباری ،یوجذ

دلیذذل ر ذ وجذذود یذذیآینذذد -9 :ضذذع هذذای ایالعذذات و

داشذ ذ
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 -یوانع ایالعرسذانی :یوانذع ایذالعرسذانی ،رذ دو
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قانونگباری ،ا عوایل اصلی ایجادکننذده ایذن گغییذرات

یشخص ،یاللان کس وکار ک دارایی آن،ا رسمی نیس ،

هستند ک روارذط و یناسذبات گولیذدی ا یریذش آنهذا

گن،ا ییگوانند رارگ گجاری ویژه را کسانی داشذت راشذند

شلل ییگیرند رررسی گاریخی یوانع گولید ،ناظر رر ایذن

ک آن،ا را ییشناسند یا ر آن،ا اعتماد دارند؛ در والی ک

یگل اس ک گشلیل ن،ادهای قانونگباری و ن،ادهذای

سیستأ یاللی رسمی ،یوج ییشذود کذ یذردم یذک

اقتصذذذادی ،کیفیذذ دسذذذتگاههذذذای اداری و پرهیذذذی ا

کشور ر یذک شذبل رذیر گذر اقذراد قارذل شناسذایی و

روروکراسذذذی در جوایذذذع ،نقذذذ

االثاً کارآقرینان ییگوانند داراییهایی یثل خان یا یذین

سریای گباری داشت اس
 -یوانع قرهنگی :راید سریای گباری هذای یولذد در

خود را ررای اخب وام و اعتبار در گرو وام یا در رهن رانک

اقلار جایع ا ج ،ایجاد ار شاقیوده ،گولید ،اشذتغا و

رگبارند رارعاً صاوبان این یاللی  ،ریشتر سریای گذباری

داشتن س،أ قارل گوج در گولید ناخالص یلی ر عنذوان

ییکنند و سریای گباری آن،ذا یحذدود رذ رذا ار داخلذی

ار ش ،ریان شده و رارگ پیوست و نیدیک ییان گوسع و

نمیشود (یوسفی )9981 ،ررای یثا  ،یگالعذ ای نشذان

نظذذام اقتصذذادی و همچنذذین سذذریای گذذباری را در نظذذام

داد ک کشاور ان گایلندی پس ا اخب سذند یاللیذ رذر

قلری خود و جایع وارد کنیأ گا ا یک سذو ،در جایعذ

یین خود گوانستند رین  50گا  500درصد ریشذتر وام و

قيای قرهنگی یگلوری را آیاده کنیأ و ا سذوی دیگذر،

اعتبار دریاق کنند و را اقذیای

اعتماد ر نفس را در سریای گباران و یذدیران رذ وجذود

گولید جدید رذین  94گذا  25درصذد رذی

آوریأ.

ری سند ارگقا یاقذ

اینی سریای گباری ،یلی ا ی،أگرین یفذاهیأ در
یین جب سریای گباران اس

نخستین رار ،ررونتی 9و

( )9118را یراوی شاخصی ررای اندا هگیذری

قارلی اعتماد ر قوانین و یحاسب آن در رذی

ا هفتذاد

صاو

گجررذ کشذورهای رر یذل ،انذدونیی،

کمتر قارل اعتماد هستند ،سریای گباری و رشد اقتصادی

سند شذدند ،ار ش دارایذی آن،ذا رذین  49گذا 89

درصد اقیای

یاق

در کشورهای چذین و هنذد پذس ا

گيمین وقوق استفاده ا یین ،رشد اقتصادی رذاالیی را
در کشاور ی گجرر کردند ).(Zalm, 2006
مشارکت بخش عمومی -خصوصی ( 2)PPPو تأثیر

کشور ،نشان دادند ک کشذورهایی کذ قذوانین در آنهذا

آن بر سرمایهگذاری در حوزه اقتصاد شهری

یشارک

کمتری را گجرر ییکنند

عمویی -خصوصذی ،یذدلی رذرای گذذیین

سریای گباران در شرایط ری اباگی ،سریای خذود را

یالی پرو ههای یرساختی و یررنذایی یثذل :پذرو ههذای

رذ جذای ایذن انتقذذا یذیدهنذد همچنذین ناکارآیذذدی

سیستأ ارگبایی ،قرودگاهها ،کذارخانجذات گولیذد رذرق و

گولیدی پدید آیده ر واسذگ رذیابذاگی سیاسذی ،گولیذد

خذذدیات شذذ،ری یذذیراشذذد یلذذی ا کاررردهذذای ی،ذذأ

ن،ایی را کاه
اینی

قراردادهای عمویی -خصوصی ،ر

خواهد داد (ییدری)9974 ،
را یؤلف یاللی

و نذوع گلقذی ا آن ،رارگذ

رسیار وایقی دارد در صورت گحقش وقوق یاللی این و
یگمئن ،اوالً وقذوق رسذمی یاللیذ
یذادی ا یریذذش کذذاه
اقذذیای

خصوصذی گذا وذد

هیینذ یبادلذ  ،انذذدا ه رذذا ار را

یذذیدهذذد اانی ذاً رذذدون وقذذوق یاللی ذ ایذذن و
1- Brunetti
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ا کشذاور ان

گایلند و قیلیپین نشذان یذیدهذد کذ وقتذی روسذتاییان

امنیت سرمایهگذاری

هملاران

سذریای گذباری ،سذگي

یانی یرروط ییشذود

ک نیا ر گواناییها و ی،ذارتهذای پیشذرقت و ا یذرف
دیگر ،نیا ر سریای گباریهای یالی گسذترده راشذد؛ رذ
نحوی ک یک شرک

خصوصی یا وتی دولتی ،ر راوتی

ا ع،ده انجام آن ررنیاید گواققات عمویی و خصوصی ،ر
رخ ذ

عمذذویی اجذذا ه یذذیدهنذذد گذذا نگذذاهی ر ذ سذذایر
2- Public Private Partnership
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ی،مذذذی در اینیذذذ

آ انسهای اقتصادی قعا و وسا پسده ،گبدیل گردند
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پرو ههایی ک گاکنون قیرقارل انجام رودهاند ،داشت راشد
در این یقول  ،یشارک رخ

خصوصی ییگواند ر دول

اجا ه دهد گا ا اهرمهای یذالی؛ نظیذر ینذارع سذریای ای
رخ

خصوصی ر عنوان یک واسذگ اسذتفاده کنذد رذ

وسیل این راهول ،ررای رخ

یرسذذاخ هذذای گوسذذع ای ،ضذذع کذذارآقرینی و کمبذذود
سریای گباری در رخ

خصوصی ،وجذود ررخذی یسذائل

قویی و قبیل ای را دارنده و ضع

قنی اشاره شذده

دان

یی شود گا ینارع یالی یحدود خود را ر سایر پذرو ههذای

گوسع ای در آخرین سند گوسع ای استان یورد گوج قرار

یناسذذ و یقذذرونرذذ صذذرق  ،اختصذذاص دهذذد جذذب

گرقت اند (سند یلی گوسع استان لرستان)9984 ،

خصوصذی در پذرو ه هذای شذ،ری ،رذا

گوجذذ رذذ سذذریای هذذای یذذادی و یعنذذوی یتعذذدد و
ینحصرر قرد یوجود در کشور ،ییی های یختلفی چذون:

 -0روش تحقیق
روش پژوه

واضر ،پیمایشی اس

جایع آیاری

ر،بذذذود وضذذذعی اقتصذذذادی شذذذ،رهذذذا ،کذذذارآقرینی،

ایذذن پذذژوه  ،شذذایل خبرگذذان اقتصذذادی و کارشناسذذان

خدیاترسانی و ارگقای سگي رقذاه شذ،روندان را در پذی

اقتصادی سا یان صنع  ،یعدن و گجارت استان لرسذتان

خواهد داش (صادقی و هملاران)9914 ،

در سا  9914ییراشذد روش نمونذ گیذری گحقیذش رذ

وضععتیت زیرسععاخته ععای سععرمایهگععذاری در
استعان لرستان

صورت گصادقی ساده و نمون پذژوه  981 ،نفذر ا رذین
خبرگان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سا یان صنع ،

رراسذذاس آیارهذذای رسذذمی ینتشذذر شذذده ،اسذذتان

یعدن و گجذارت اسذتان لرسذتان رراسذاس نمونذ گیذری

لرستان را وجود  2/97درصد ا کل جمعی کشور ،گن،ذا

کوکران ییراشند در این راستا ررای رررسی یوانع جب

 9/2درصد ا گولید ناخذالص داخلذی کشذور را رذ خذود

سذریای گذباری در وذو ه شذ،ری در اسذتان لرسذتان ،ا

اختصاص داده اس

همچنین یگارش را گذیارش یعاونذ

پرسشنای یحقشساخت استفاده شده اس

صاو نظران

ررنای رییی و ارت صنایع یعادن در خصوص رگبذ رنذدی

را استفاده ا روش روایی صذوری ،روایذی ارذیار را در وذد

استانهای کشور ا لحا گوسذع یذاقتگی صذنعتی کذ ا

یگلو ار یاری کردند همچنین ر ینظور رذرآورد پایذایی

شاخصهای یانند :ار ش اقیوده قعالی

صنعتی و یعدنی،

یییان سریای گباری واودهای قعذا صذنعتی و یعذدنی،

اریار پژوه  ،ا روش آلفای کرونبذا اسذتفاده شذد کذ
یییان آن ،ررارر را  0/89یحاسب گردید

یییان سریای اار یر هذای دارای وذداقل  10درصذد

ر ینظور گجیی وگحلیل آیاری دادهها رذا گوجذ رذ

قا عملیاگی در ش،ركهای صذنعتی

یقیاس پیوسذت و قاصذل ای دادههذا و همچنذین پذس ا

استفاده شذده ،اسذتان لرسذتان در ایذن ردهرنذدی ،یذی

ایمینان ا نریا رودن گو یذع دادههذا ا یریذش آ یذون

سا های  85 ،84 ،89 ،82 ،89 ،80 ،71و  ،81ر گرگی

کولموگروف اسمیرنوف ،ا آ یذون هذای  tگذک گروهذی و

وذذذائی رگبذ ذ هذذذای  24 ،24 ،24 ،29، 29 ،29 ،20و24

گحلیل واریانس یکیرق استفاده شد

پیشرق و یساو

گردیده اس

ساختار جوان جمعی  ،یوجذ رذاال رقذتن

ضری رار گلفل شده و در نتیج  ،گناسذ رذین درآیذد و

 -9یافتههای تحقیق

هیین خانوارها را رذرهأ ده و در ن،ایذ  ،یذانع ا ایجذاد

ررای پاسخ ر سؤا او پژوه

ک «آیذا وضذعی

پس اندا و سریای گباری قارذلگوجذ ای در اسذتان شذده

قوانین و یقررات سریای گباری رر جب سذریای گذباری

اس ( )www.bashgah.netدر عین وا ک در اسناد

در استان لرستان گذایر دارند؟» س یؤلف در پرسشذنای

ررنای ای پیشین استان یلرراً ر گنگناهایی نظیذر :شذیوه

رررسی شده اس :
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عمویی این گوانایی ایجذاد

اس  ،ردون کمترین گغییری ،همین یعيالت و گنگناهای

سریای های رخ
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گولیذد سذنتی ،کمبذود نیذروی انسذانی یذاهر ،ضذع
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ر دس آیده ،یی گوان یگر نمود ک گفاوت یعنذی داری

 -0گغییر و ریاباگی قذوانین و یقذررات یررذوط رذ

در سگي  α =0/05رین ییانگین نظری رذا ییذانگینهذای

سریای گباری

گجرری وجود دارد رنارراین ،را گوج ر ایذنکذ ییذانگین

 -2گغییر و ریاباگی قذوانین و یقذررات صذادرات و

گجرری راالگر ا ییانگین نظری ییراشد ،ریان ییشود کذ

واردات
رذذرای گحلیذذل سذذؤاالت ایذذن رخذذ  ،ا آ یذذون t

سریای گباری رر جب سریای گباری در استان لرسذتان،

گک گروهی اسذتفاده شذده اسذ

رذا گوجذ رذ ییذیان t

ریشتر ا ود یتوسط اس (جدو )9

جدول  -0تأثیر وضتیت قوانین و مقررات سرمایهگذاری بر جذب سرمایهگذاری در استان لرستان
مؤلفهها

میانگین

انحراف متیار

Df

t

گذایر گغییر و ریاباگی قوانین و یقررات یرروط ر سذریای گذباری
رر جب سریای گباری در استان لرستان

4/92

0/18

988

21/58

گذایر گغییر و رذیابذاگی قذوانین و یقذررات صذادرات و واردات رذر
جب سریای گباری در استان لرستان

9/45

0/15

988

90/05

گذایر گغییرات ودهنگام یقررات ار ی ،رانلی و گمرکی رذر جذب
سریای گباری در استان لرستان

9/10

0/99

988

91/85

گذذذایر وضذذعی قذذوانین و یقذذررات سذذریای گذذباری رذذر جذذب
سریای گباری در استان لرستان

9/81

0/98

988

92/17

Sig

0/000

منبع( :یافتههای تحقیق)

درخصوص این س یانع جب سذریای گذباری در وذو ه

ررای اولویذ رنذدی یوانذع جذب سذریای گذباری
ش،ری در وو ه قوانین و یقررات ش،ری را گوج رذ سذ

قوانین و یقررات ،وجود دارد در این راستا نتذایج آ یذون

یؤلف ذ پرسشذذنای شذذایل :گغییذذر و رذذیابذذاگی قذذوانین و

واکی ا این هستند ک راالگرین ییذیان گذذایر قذوانین و

یقررات یرروط ر سریای گباری ،گغییر و ری اباگی قوانین

یقررات سریای گباری رر جب سریای گباری در اسذتان

و یقررات صادرات و واردات و گغییرات ودهنگام یقررات

لرستان ،یرروط ر گغییذر و رذیابذاگی قذوانین و یقذررات

ار ی ،رذذانلی و گمرکذذی ،ا آ یذذون گحلیذذل واریذذانس

یرروط ر سریای گباری و پایین گرین یییان گذایر یررذوط

یکیرق استفاده شد را گوج ر یییان  Fر دس آیذده،

ر گغییر و ریاباگی قذوانین و یقذررات صذادرات و واردات

یذذیگذذوان گف ذ ک ذ گفذذاوت یعنذذاداری در سذذگي α =0/05

ییراشد (جدو )2

جدول  -1اولویتبندی موانع جذب سرمایهگذاری شهری در حوزه قوانین و مقررات شهری
وضتیت قوانین ومقررات
گغییر و ریاباگی قوانین و یقررات یرروط ر
سریای گباری

)9( 4/92
904/050

گغییرات ودهنگام یقررات ار ی ،رانلی و گمرکی

)2( 9/10

گغییر و ریاباگی قوانین و یقررات صادرات و واردات

)9( 9/45

منبع( :یافتههای تحقیق)
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رتبه میانگین

F

Sig

0/000
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 -9گغییرات ودهنگام یقررات ار ی ،رانلی و گمرکی

ا نظر نمون های پژوه  ،گذایر وضعی قوانین و یقررات

Archive of SID
 031ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ قصلنای اقتصاد و یدیری ش،ری /شماره هفدهأ ،یستان 9915

ررای پاسخ ر سؤا دوم پژوه

ررای گحلیل سذؤاالت ،ا آ یذون  tگذک گروهذی

کذ «آیذا نگذرش

رذا گوجذ رذ ییذیان  tرذ دسذ

سا یان ها و یؤسسات دولتی نسب ر سریای گباری ،رذر

استفاده شده اس

جب سریای گباری در این استان گذایر دارد؟» دو یؤلف

آیده ،یی گوان یگر کرد ک گفذاوت یعنذی داری در

رررسی شده اس :

سگي  α=0 / 05رین ییذانگین نظذری رذا ییذانگینهذای

 -9ریسک راالی سریای گباری ا دیدگاه سا یانها

گجرری راالگر ا ییانگین نظری ییراشد ،ریان ییشود کذ

 -2پذذایین رذذودن رذذا ده سذذریای گذذباری ا دیذذدگاه

ا دیذذدگاه نمون ذ هذذای پذذژوه

گذذذایر نگذذرش سذذا یانهذذا و

سذذا یانهذذا و یؤسسذذات سذذریای گذذباری دولتذذی اسذذتان

یؤسسات دولتی نسب ر سریای گباری ،رر جب سریای گذباری

لرستان

در استان لرستان در ود یاد اس (جدو )9

جدول  -0تأثیر نگرش سازمانها و مؤسسات دولتی نسبت به سرمایهگذاری ،بر جذب سرمایهگذاری در استان لرستان
مؤلفهها

میانگین

گذایر ریسک راالی سریای گباری ا دیدگاه سا یان هذا و
یؤسسات سریای گباری دولتی رر جب سذریای گذباری
در استان لرستان

9/82

انحراف متیار

Df
988

0/94

Sig

t
48/97

0/000

گذذذایر پذذایین رذذودن رذذا ده سذذریای گذذباری ا دیذذدگاه
سا یان ها و یؤسسات سریای گذباری دولتذی رذر جذب
سریای گباری در استان لرستان

9/78

0/25

988

97/72

0/000

گذایر نگرش سذا یان هذا و یؤسسذات دولتذی نسذب رذ
سریای گباری ،رر جب سریای گباری در استان لرستان

9/10

0/24

988

52/17

0/000

منبع( :یافتههای تحقیق)

ررای اولویذ رنذدی یوانذع جذب سذریای گذباری

استفاده شد را گوج ر یییان  Fر دس آیده ،یذی گذوان

ش،ری در خصوص نگرش سا یان ها و یؤسسذات دولتذی

ریان کرد ک گفاوت یعناداری در سگي  α= 0/05درخصذوص

نسب ر سریای گباری را گوج ر دو یؤلف یگر شذده

ایذذن دو یذذانع جذذب سذذریای گذذباری در یین ذ نگذذرش

شایل :ریسک راالی سریای گباری و پذایین رذودن رذا ده

سا یانها و یؤسسات دولتی نسذب رذ سذریای گذباری،

سذذریای گذذباری ،ا آ یذذون گحلیذذل واریذذانس یذذکیرق ذ

وجود دارد (جدو )4

جدول  -0اولویتبندی موانع جذب سرمایهگذاری شهری در خصوص نگرش سازمانها و مؤسسات دولتی نسبت به
سرمایهگذاری
نگرش سازمانها و مؤسسات دولتی
نسبت به سرمایهگذاری
ریسک راالی سریای گباری ا دیدگاه
سا یانها و یؤسسات سریای گباری دولتی
پایین رودن را ده سریای گباری ا دیدگاه
سا یانها و یؤسسات سریای گباری دولتی

منبع( :یافتههای تحقیق)
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رتبه میانگین
)9( 9/82
)2( 9/78

F

85/992

Sig

0/000
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و یؤسسات سریای گباری دولتی استان لرستان

گجرری وجود دارد رنارراین ،را گوج ر ایذنکذ ییذانگین
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ک «آیا وضذعی

رذذرای گحلیذذل سذذؤاالت ،ا آ یذذون  tگذذکگروهذذی

گوسذذع یرسذذاخ هذذای سذذریای گذذباری رذذر جذذب

استفاده شده اس

را گوج ر ییذیان  tرذ دسذ آیذده،

سریای گباری در استان لرستان گذایر دارد؟» چ،ار یؤلف

یی گوان گف ک گفاوت یعنذی داری در سذگي α= 0/05

ررای پاسخ ر سؤا سوم پژوه

رین ییانگین نظری را ییانگینهذای گجررذی وجذود دارد

یر رررسی شده اس :
و

 -9ایلانات یررنایی اولیذ (آ  ،رذرق ،سذوخ

ییانگین نظری یی راشذد ،ریذان یذی شذود کذ ا دیذدگاه

 -2ایلانذذات خذذدیاگی یناس ذ (ایلذذان گفریحذذی،
اقایتی و )

نمون های پژوه  ،گذایر وضعی گوسع یرسذاخ هذای
سریای گباری رر جب سریای گباری در استان لرسذتان،

 -9یرساخ های پیشرقت (گذسیسات ینذایش آ اد

ریشتر ا ود یتوسط و در ود یاد اس (جدو )5

یدرن ،قرودگاه یج،ی و )
 -4ر،ای اجاره ،خرید یین و ایلانات خدیاگی
جدول  -9تأثیر وضتیت توسته زیرساختهای سرمایهگذاری بر جذب سرمایهگذاری در استان لرستان
میانگین

انحراف متیار

Df

t

مؤلفهها
گذذذایر کمبذذود یرسذذاخ هذذای پیشذذرقت رذذر جذذب
سریای گباری در استان لرستان

4/51

0/12

988

91/010

گذذذایر کمبذذود ایلانذذات یررنذذایی اولیذذ رذذر جذذب
سریای گباری در استان لرستان

4/09

0/45

988

99/115

9/71

0/21

988

91/758

گذایر ر،ای راالی اجاره ،خرید یین و ایلانذات خذدیاگی
رر جب سریای گباری در استان لرستان

9/98

0/59

988

29/784

گذایر وضعی گوسع یرساخ هذای سذریای گذباری رذر
جب سریای گباری در استان لرستان

4/92

0/21

988

41/98

گذذذایر کمبذذود ایلانذذات خذذدیاگی یناسذذ
سریای گباری در استان لرستان

رذذر جذذب

Sig

0/000

منبع( :یافتههای تحقیق)

ررای اولویذ رنذدی یوانذع جذب سذریای گذباری
ش،ری در وو ه یرساخ های سریای گباری را گوج رذ
چ،ار یؤلف یگر شده در ایذن قسذم

ریان کرد ک گفاوت یعناداری در سگي  α= 0/05درخصذوص

شذایل :کمبذود

ایذذذن سذذ یذذذانع جذذذب سذذذریای گذذذباری در وذذذو ه

ایلانذذات یررنذذایی اولی ذ (آ  ،رذذرق ،سذذوخ  ،سیسذذتأ

یرساخ های سریای گباری ،وجود دارد در ایذن راسذتا

ومذذلونقذذل درونذذی ایذذن ینگقذ و ) ،کمبذذود ایلانذذات

نتایج آ یون واکی ا این هستند ک راالگرین یییان گذایر

خدیاگی یناس (ایلان گفریحذی ،اقذایتی و ) ،کمبذود

یرساخ های سریای گباری رر جب سریای گذباری در

یرساخ های پیشرقت (گذسیسذات ینذایش آ اد یذدرن،

استان لرستان ،یرروط ر کمبود یرساخ های پیشذرقت

قرودگاه یج،ی و ) و ر،ای راالی اجذاره ،خریذد یذین و

و پایینگرین یییان گذایر یرروط ر،ای راالی اجاره ،خریذد

ایلانات خدیاگی ،ا آ یذون گحلیذل واریذانس یذکیرقذ
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استفاده شد را گوج ر یییان  Fر دس آیده ،یذی گذوان

یین و ایلانات خدیاگی ییراشد (جدو )1
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سیستأ وملونقل درونی این ینگق و )

رنارراین ،رذا گوجذ رذ اینلذ ییذانگین گجررذی رذاالگر ا

Archive of SID
 003ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ قصلنای اقتصاد و یدیری ش،ری /شماره هفدهأ ،یستان 9915
جدول  -1اولویتبندی موانع جذب سرمایهگذاری شهری در حوزه زیرساختهای سرمایهگذاری
وضتیت زیرساختهای سرمایهگذاری

رتبه میانگین

کمبود یرساخ های پیشرقت

)9( 4/51

کمبود ایلانات یررنایی اولی

)2( 4/09

کمبود ایلانات خدیاگی یناس

)9( 9/71

0/000

18/175

)4( 9/98

منبع( :یافتههای تحقیق)

رذرای پاسذخ رذ سذذؤا چ،ذارم پذژوه

کذ «آیذذا

ررای گحلیل سؤاالت ،ا آ یون  tگکگروهی استفاده
را گوج ر یییان  tر دس آیده ،ییگذوان یگذر

وضعی ریسک (عدم اینیذ ) سذریای گذباری رذر جذب

شده اس

سریای گباری در استان لرستان گذایر دارد؟» سذ یؤلفذ

کذذرد ک ذ گفذذاوت یعنذذیداری در سذذگي  α= 0/05رذذین

یر رررسی شده اس :
 -9ریسک سریای گباری ری

ییذذانگین نظذذری رذذا ییذذانگینهذذای گجررذذی وجذذود دارد
ا ضری گعیین شده

 -2وجذذود نگذذرشهذذا و راورهذذای قبلذذی دریذذورد
عدماینی

رنارراین ،را گوج رذ ایذنکذ ییذانگین گجررذی رذاالگر ا
ییانگین نظری یی راشذد ،ریذان یذی شذود کذ ا دیذدگاه
نمون های پژوه  ،گذایر وضذعی ریسذک (عذدماینیذ )

 -9کمبذذود اسذذتراگژی یذذدون رذذرای ومایذذ ا
سریای گباران

سریای گباری رر جب سریای گباری در استان لرسذتان،
ریشتر ا ود یتوسط اس (جدو )7

جدول  –1تأثیر وضتیت ریسک (عدمامنیت) سرمایهگذاری بر جذب سرمایهگذاری در استان لرستان
مؤلفهها

میانگین

انحراف متیار

Df

t

گذایر نگرشها و راورهای قبلی دریورد عدم اینی یحیط
سریای گباری رر جب سریای گباری در استان لرستان

4/92

0/52

988

94/808

گذایر ریسک سریای گباری ری ا ضری گعیذین شذده
رر جب سریای گباری در استان لرستان

9/82

0/19

988

98/292

گذذذایر کمبذذذود اسذذذتراگژی یذذدون رذذذرای ومایذذ ا
سریای گباران رر جب سریای گباری در استان لرستان

9/04

0/84

988

92/425

گذایر وضعی ریسک (عذدم اینیذ ) سذریای گذباری رذر
جب سریای گباری در استان لرستان

4/01

0/85

988

29/19

Sig

3/333

منبع( :یافتههای تحقیق)

ررای اولویذ رنذدی یوانذع جذب سذریای گذباری
ش،ری در خصوص ریسک سریای گباری را گوج ر سذ

 Fر دس آیده ،ییگوان ریان کرد کذ گفذاوت یعنذاداری در

سذؤا یگذر شذذده پرسشذنای در ایذذن قسذم شذذایل:

سذذگي  α= 0/05درخصذذوص ایذذن سذذ یذذانع جذذب

ریسذذک سذذریای گذذباری رذذی

ا ضذذری گعیذذین شذذده،

نگرش ها و راورهای قبلی دریذورد عذدم اینیذ
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گحلیل واریانس یکیرق استفاده شد را گوج ر ییذیان

سریای گباری در یینذ ریسذک سذریای گذباری ،وجذود

و کمبذود

دارد در این راستا ،نتایج آ یون واکی ا این هستند کذ

استراگژی یدون ررای ومای ا سریای گباران ،ا آ یذون

راالگرین یییان گذذایر ریسذک سذریای گذباری رذر جذب
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ر،ای راالی اجاره ،خرید یین و ایلانات
خدیاگی

F

Sig

Archive of SID
یوانع جب سریای گباری در وو ه ش،ری  /ییرناصر ییرراقری هیر ،ییثأ سالوور ی ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 000

سریای گباری در استان لرستان ،یرروط رذ نگذرش هذا و

پایینگرین یییان گذایر یرروط ر کمبود استراگژی یذدون

راورهای قبلی دریورد عدم اینی یحیط سریای گذباری و

ررای ومای ا سریای گباران ییراشد (جدو )8

جدول  -1اولویتبندی موانع جذب سرمایهگذاری شهری در حوزه ریسک سرمایهگذاری

نگرشها و راورهای قبلی در یورد عدماینی یحیط سریای گباری

)9( 4/92

ا ضری گعیین شده

ریسک سریای گباری ری

کمبود استراگژی یدون ررای ومای ا سریای گباران

)2( 9/82

75/805

0/000

)9( 9/04

منبع( :یافتههای تحقیق)

ینحصرر قرد در استان لرستان در گرو ررنای ریذییهذای

 -1نتیجهگیری و پیشنهاد
پژوه

واضذر رذا هذدف شناسذایی یوانذع جذب

سریای گباری در وو ه ش،ری در استان لرستان صذورت
گرقت اس

یاقت های پژوه  ،واکی ا آن رودند کذ ا

یان ،شاهد شلوقایی استعدادهای این استان راشیأ
یبنذی رذر ایذن

نتایج واصل ا سؤا دوم پذژوه

دیدگاه خبرگان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی سا یان

اس ک نگرش سا یانها و یؤسسات دولتذی نسذب رذ

صنع  ،یعدن و گجارت استان لرستان ،وضعی قوانین و

سریای گباری ،یلذی ا یوانذع جذب سذریای در اسذتان

یقررات سریای گذباری ،نگذرش سذا یان هذا و یؤسسذات

لرستان یی راشد در واقع عدمسریای گباری سا یانهذا و

دولتذذی نسذذب رذذ سذذریای گذذباری ،وضذذعی گوسذذع

یؤسسذذات دولتذذی ،یذذانعی در یسذذیر سذذریای گذذباری در

یرسذذاخ هذذای سذذریای گذذباری و وضذذعی ریسذذک
(عدم اینی ) سریای گباری ،رر جذب سذریای گذباری در
استان لرسذتان گذذایر رسذیایی دارد رذا گوجذ رذ نتذایج
ر دس آیده ا سؤا او پژوه

یشخص شد ک گغییر

ینایش یحروم ییراشد رذدی،ی اسذ

قعذا شذدن ایذن

قارلی ها ،نیا یند سذریای گذباری ویذژه رخذ
خصوصی در استان لرستان اس

دولتذی و

ک را گوجذ رذ ضذع

یرساخ های سریای گباری در ایذن اسذتان و یشذلالت

و ری اباگی قوانین و یقررات یرروط ر سذریای گذباری ،ا

پی روی جب سریای گباری خصوصذی ،همذ

ی،ذذأگذذرین یشذذلالت جذذب سذذریای گذذباری در اسذذتان

دولتی در این یین چذارهسذا خواهذد رذود رذ ویذژه در

لرستان ییراشد ر عبارگی ،ر واسگ قذوانین گونذاگون و

یراول ارتذدای رشذد و گوسذع اقتصذادی ،گذذایر یثبذ

ررخوردهذذای یختلف ذی ،سذذریای گذذباران همیش ذ نگذذران

سریای گباری دولتی رر سریای گباری رخ

آیندهاند رر این اساس ،اگر قذوانین و یقذررات و یعیارهذا

دلیل ر،بود یرساخ ها کایالً یش،ود اس

رعای شوند ،یوانع سریای گباری کاه

یییارند اگخذاذ

خصوصی ر

نتایج ر دس آیده ا سذؤا سذوم پذژوه

نشذان

قذذذوانین و گصذذذمیمات یقگعذذذی و رذذذیگذذذوج،ی رذذذ
دستورالعملها ،یلی ا یشلالت ییراشد؛ لبا عدمابات و

یانع جب سریای گذباری در اسذتان لرسذتان اسذ

گغییر دائأ قوانین و یقررات یررذوط رذ سذریای گذباری،

عبارت دیگر ،نبود ایلانات یررنایی یناس  ،یذانع جذب

یلی ا عوایل ی،أ در عدمجب سریای گباری ییراشذد

سریای ییراشد و هیچ کشور یا ینگقذ ای رذدون وجذود

رسذاندن قارلیذ هذای

گوسع

رخذ

دادند ک وضعی

ر اعتقاد کارشناسذان رذ قعلیذ
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این ایلانات یررنایی ،ر گوسع اقتصادی و صنعتی دس

ررای رشد و گوسع قعالی های اقتصادی و سریای گباری

نخواهد یاق

قراهأ ییگردد

نتیج ر دس

سا یان ها یا یؤسساگی ج،

آیده ا سؤا چ،ارم پژوه  ،نشان

یشاوره دادن رایگذان

داد ک گذایر ریسک (عدماینی ) سریای گباری در استان

و یفیذذد رذذ سذذریای گذذباران و گحصذذیلکردگذذان رذذرای

لرستان رر عذدمسذریای گذباری ،گذذایر رسذیایی دارد رذ

سریای گباری ایجاد شوند
دور ا واقع اینی اقتصذادی سذریای گذباری در لرسذتان

در خصوص یؤارگرین یوانع جب سذریای گذباری

اس

اینی یگلو در لرستان ،یلی ا یؤلف های یثب
ضذری رسذتر اینیتذی رذاال در

در استان لرستان را گوج ر ییانگینهای ر دس آیده،

ررای سریای گباری اس

نتذذایج نشذذان دادنذذد کذذ رذذ گرگیذذ  :وضذذعی گوسذذع

لرستان ،ر گون ای اس ک این استان ا نظر شاخصهای

یرسذذاخ هذذای سذذریای گذذباری ،ریسذذک (عذذدماینیذ )

اینیتی ،جیو رگب های ررگر کشور اس و یین یناسذبی

سریای گباری ،وضعی قوانین و یقررات سریای گباری و

ررای سریای گباری دارد؛ یرا سریای گبار در صذورگیکذ

نگذذرش سذذا یانهذذا و یؤسسذذات دولتذذی نسذذب رذذ

اینیذذ نداشذذت راشذذد ،انگیذذیه و عایذذل یحذذرك رذذرای

سریای گباری ،ا یوانع جب سریای گباری هستند

سریای گباری نخواهد داش

را وجود دالیل انلارناپبیری

رذذا رررسذذی پاسذذخهذذای جمذذعآوری شذذده ا سذذوی

ررای اابات وجود اینی سریای گباری در استان لرستان،

انجذام

یتذسفان خالف این ایر ،گصوری قدیمی و سس در رذاور

کارشناسان اقتصادی و جمعرندی نتذایج پذژوه

شذذده و رگبذذ رنذذدی ییذذیان گذذذایر یتغیرهذذا رذذر جذذب

عدهای ا یردم جا گرقت اس ک راید را ایذالعرسذانی و

سذذریای گذذباری و نیذذی رذذا در نظذذر گذذرقتن قرص ذ هذذا و

یعرقی جباری ها و ظرقی های استان لرستان ،ررگذیاری

گ،دیذذداگی کذذ اسذذتان لرسذذتان رذذا آن یواجذذ اسذذ ،

جشنها و ررنایذ هذای یناسذبتی ،ضذمن ارائذ گصذویری

یین های

درس ا شرایط لرستان ،این نگرش و راورهای نادرسذ ،

پیشن،ادهای یر در خصوص چگونگی اقیای
سریای گباری ارائ ییشوند:

دوده شذذوند در صذذورت راهانذذدا ی پایگذذاه اینترنتذذی و

ال ) سیاس های گشویقی :سیاس هذای گشذویقی

ایالعرسذانی سذریای گذباری اسذتان ،رذ ینظذور یعرقذی

اولذذین راهلذذار رذذرای جذذب سذذریای گذذباری در اسذذتان

قارلی ها و قرص های سریای گباری این استان ،ییگوان

ییراشند و در صورت وجود یشوق هذای سذریای گذباری

گصویر یناسبی را در ذهن یخایبان و سذریای گذباران ا

یانند :ریم سریای گباران ،یعاقی های یالیاگی و گمرکی

یحیط یدیری ش،ری استان لرستان قراهأ کرد

و ایلان استفاده ا گسذ،یالت ار ی ار انقیمذ  ،شذرایط

) گوسذذع یرسذذاخ هذذا :وجذذود یرسذذاخ هذذای

یناسذذ رذذرای سذذریای گذذباری قذذراهأ یذذیشذذود ایذذن

اقتصذذادی گسذذترده نظیذذر :راههذذا و سیسذذتأ ارگبایذذات

سیاس های گشویقی ییگوانند در قال ارائ الیح رذرای

پیشرقت  ،ا عوایل یؤار در جب سریای هذا یذیراشذند

رررسی و گصوی در یجلذس یذا در قالذ رخشذنای هذا و

ایجاد سریای گذباریهذای دولتذی رذرای کذاه

ریسذک

دستورالعملهای اداری و یصو هیذت و یران رذا نگذاهی

سریای گباری،سذرا یر شذدن سذریای گذباران خصوصذی

ویژه ر استان انجام شوند را یقررات دایی و ساده سذا ی

داخلی و خارجی و گوسع یرساخ ها و گج،ییات ر این

آییننای ها و دستورالعملهای اجرایی دستگاههای دولتی
استان در راستای ایجاد یحیگذی ایذن ،یینذ یناسذبی

ینایش ،در اولوی

ییراشد.

د) وذذو ه اداری و یذذدیری شذذ،ری :رذذ گصذذوی
رساندن قوانین و یقرراگذی کذ رراسذاس آن،ذا اختیذارات

www.SID.ir

Downloaded from iueam.ir at 15:16 +0430 on Tuesday August 15th 2017

عبذذذارت دیگذذذر ،نذذذااینی اقتصذذذادی ا یوانذذذع جذذذب
سریای گباری در استان لرستان ییراشد

) گصویرسا ی :راهلار اجرایی ررای کاه

گصویر
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دسذذتگاههذذای اسذذتانی ریشذذتر شذذود گذذا یسذذیر یذذوالنی
دستگاههای اداری ا رین رذرود و گن،ذا رذرای گعذدادی ا

( )9914عوایل یذؤار رذر یشذارک رخذ

گصمیأگیریها ،را یراکی هماهنگی شذود همچنذین رایذد

ر عنوان رهیاقتی در گذیین ینارع پایدار یالی پرو ه های

روروکراسذذی و نظذذام پیچیذذده اداری و یسذذیر یذذوالنی
دستگاهها ،کاه

یارد و را گشلیل اگاق قلر در دریرخانذ

قعاالن اقتصادی یوقش استان ،راهلارهایی ج،

ر،بذود و

ارگقای یین یدیری اقتصادی ارائ شوند

ش،رداری ،قصلنای علمی -پژوهشی اقتصاد و یذدیری
ش،ری959-917 ،)99(9 ،
صذذایتی ،یجیذذد؛ قرایر پذذور ،ریتذذا ( )9989رررسذذی یوانذذع
سریای گذباری خصوصذی در رخذ

کشذاور ی ایذران،

قصلنای اقتصاد کشاور ی و گوسع 19-999 ،)45(92 ،

عیگی ،یرگيی ( )9980یر جایع گوسذع اسذتان لرسذتان،
پژوه

 -1منابع

خصوصذی،

گفصذیلی پژوهشذلده اقتصذاد دانشذگاه گرریذ

یدرس و یعاون ررنای رییی استان لرستان

اسلویینژاد ،یحمدی،دی ( )9989اقتصاد ی،ندسی (ار یذاری

کالنتریرنگذر ،یحسذن ( )9989شناسذایی عوایذل یذؤار رذر

پرو ههای صذنعتی) ،چذا نذو دهأ ،گ،ذران :انتشذارات

سریای گباری خارجی در ایران ،قصلنای پذژوه هذا و

دانشگاه صنعتی اییرکبیر (پلی گلنیک گ،ران)

سیاس های اقتصادی ،شماره 21

اکبریذذان ،رضذذا؛ قائذذدی ،علذذی ( )9910سذذریای گذذباری در
یرساخ های اقتصذادی و رررسذی گذذایر آن رذر رشذد
اقتصادی ،قصلنای رشد و گوسع اقتصادی99-48 ،)9(9 ،

یبارك ،اصغر؛ آذرپیوند ،یبا ( )9988نگاهی ر شاخصهذای

ولمرانی خو و گذایر آن رر رشد اقتصذادی ،قصذلنای
علمی پژوهشی اقتصاد اسالیی971-208 ،)91(1 ،

اییدی شاهآرذاد ،اییذد؛ وسذن پذور ،سذمان ؛ نظذری ،کذورش

یحمدپور رندی ،وسین؛ یبایبایی ییدآرادی ،سید یحسذن

( )9914قرص های سریای گباری یستقیأ خارجی در

( )9919گذایر جب سریای گباران داخلی و خذارجی و

استان لرستان ا ینظر ررنای آیای

استان ،کنفذرانس

رین المللی قرص های سریای گباری در استان لرستان،
دانشگاه لرستان

یؤار رر جب سریای گباری یستقیأ خارجی قصذلنای
پژوه های اقتصادی ایران ،شماره 89-994 ،20
یذالی ،گ،ذران :انتشذارات

نوپردا ان

رویأنیا االشلو ،قریبر ( )9979رررسی یشلالت و گنگناهای

ایجاد و گسذترش صذنایع روسذتایی ایذران ،پایذاننایذ
کارشناسی ارشد ،دانشلده یدیری  ،دانشگاه یش،د

سا یان صنع یعدن و گجارت استان لرستان ( )9914آیار و
ایالعات سذریای گذباری واوذدهای اسذتان دسترسذی:
http://lre.mimt.gov.ir

سا یان یدیری

اقتصاد ش،ر92-29 ،)95(4 ،

یذدنی ،اییررذذاقر ( )9974یوانذع گوسذذع اقتصذادی ایذذران در

داوودی ،پرویی؛ شاهمرادی ،اکبر ( )9989را شناسذی عوایذل

دستگیر ،یحسن ( )9989یذدیری

یشارک های یردیی رر گوسع پایدار ش،ری ،قصذلنای

و ررنای رییی کشور ،سند یلی گوسع اسذتان

لرستان ،یصو هیذت و یران ()9984
سعیدی ،علی؛ ییعادی ،هذرا ( )9910رررسذی یوانذع عمذده
سریای گباری خارجی در ایران ا دیدگاه سریای گباران
خارجی ،پژوهشنای اقتصادی989-200 ،))49(2(99 ،

(یقایس را اپن) ،گ،ران :ش،رآ
یدهوشذذی ،ی،ذذرداد؛ ناصذذرپور ،نذذادر ( )9982ار یذذاری یوانذذع

گوسع صنع گردشگری در اسذتان لرسذتان ،قصذلنای
پژوهشنای را رگانی25-58 ،)28(7 ،

یرکذذی آیذذار ایذذران ( )9975-9981شذذاخصهذذای اقتصذذادی
استانهای کشور
یعمار اده ی،ران ،قالیرضا؛ ایینی ،ال )9919( ،شناسذایی و
اولوی رندی یوانذع سذریای گذباری خذارجی در ایذران،
قصلنای رسال یدیری دولتی)5-1(9 ،
یؤینی ،قرشاد ( )9974علأ اقتصاد و رحران در اقتصاد ایران،
گ،ران :انتشارات یؤسس گحقیقذات اقتصذادی دانشذگاه
گرری یدرس
ییدری ،اومد ( )9974ری اباگی سیاسذی و رشذد اقتصذادی،
قصلنای راهبرد ،شماره 919-977 ،1
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