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 مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار

  5931زمستان / شماره نهم 

 هاآن بندياولويت و ارس آزاد منطقه در گذاريسرمايه جذب بر موثر عوامل

 (AHP) مراتبي سلسله تحليل فرآيند اساس بر 

 

  محمدرضا ناهيدي 

  آذركسباصغر 

  جواد محمدنژاد

  ابراهيم عليمحمدي اصل

 

 چكيده

. باشدمی ارس آزاد يمنطقه در گذاريسرمايه جذب بر موثر عواملتعیین هدف از پژوهش، 

ابزار پژوهش  .است يکاربرد هدف، ثیح از و یشيمایپ روش، نظر از حاضر پژوهش

از پرسنل قراردادي،  ي آماري، عبارتجامعه .متغیر است 5پرسشنامه بوده و شامل 

گذاران و نیز ي آزاد ارس، سرمايهو مسئوالن اجرايی سازمان منطقه( کارشناسان)رسمی

ي انتخابی بر باشند که حجم نمونهنفر می 053ديگرصاحب نظران در اين زمینه، حدوداً 

 SPSS16 نرم افزارها از براي آزمون فرضیه. گرددانتخاب مینفر  191اساس جدول مورگان 

 در سرمايه جذب بر مؤثر عوامل شناسايی از پس. استفاده گرديد T-test يو روش آمار

 جذب بر اثرگذار عوامل از يك هر نقش میزان تعیین و بندي اولويت ،طقه آزاد ارسمن

( AHP)و از مدل تحلیل سلسله مراتبی Expert Choiceافزار با استفاده از نرم سرمايه

 . استفاده گرديد

عامل امکانات، عامل قوانین و مقررات، عامل ) موارد همة نتايج بدست آمدهطبق 

 در سرمايه جذب بر مؤثر عوامل جمله از (يابی سیاستگذاري، عامل مديريت، عامل مکان

                                                 
 تبریز -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد -1
 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد -2

 (m.azarkasb@gmail.com)تبریز

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -  

 (Jmohamadnejad59@yahoo.com)کاشان

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -  

 (mohamadi.ebrahim70@gmail.com)تبریز

 8/9/99: تاریخ دریافت

 22/11/99: تاریخ پذیرش 
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 نکته اين مبین( AHP) تحلیل سلسله مراتبی نتايج. شوندیم محسوب ارس آزاد منطقه

 کارايی و شفافیت عدم و جامعه کالن سطح در دولت سیاستگذاريهاي سوء اثر که است

 و 1993/3اولويت ضريب بابه ترتیب  آزاد مناطق به مربوط مقررات و قوانین از ايپاره

-می محسوب خارجی داخلی و هاي سرمايه جذب در منطقه مشکل مهمترين،  1903/3

ضريب  با ارس آزاد در منطقه کارا و قوي اجرايی مديريت سطح از برخورداري عدم. شود

 ضريب با ارس آزاد منطقه در عمومی خدمات و زيربنايی امکانات کمبود ،1119/3 اولويت

 .دارند قرار بعدي هاي رده در 3900/3 ضريب با مکانیابی  و 3/ 1305 اولويت
 

 سلسله تحلیل فرآيند، آزاد يمنطقهگذاري، سرمايه جذب :هاي كليدي واژه

 .(AHP)یمراتب

 

 مقدمه  - 

هاي مختلف اقتصادي تها و فعالیّگذاري در بخشاقتصادي نیازمند سرمايه يتوسعه

توان انتظار گسترش اشتغال، هاي زيربنايی و روبنايی نمیگذاري در طرحسرمايه بدون. است

امروزه بسیاري از کشورهاي جهان، تمايل شديدي به جذب . اقتصادي را داشت تولید و رفاه

 هاي مفید و مناسب بدين منظور ايجاديکی از راه. اندکردهپیدا  هاي خارجیسرمايه

بسیاري از  يامروزه تجربه .صنعتی است -آزاد تجارييا مناطق  «مناطق پردازش صادرات»

مناطق » توان با ايجاددهد که مینشان می -مانند؛ چین، کره جنوبی، تايوان -کشورها

گذاري مستقیم سرمايه» امکان جذب« صنعتی -مناطق آزاد تجاري»يا  «پردازش صادرات

صادرات کاالهاي صنعتی و در نتیجه درآمدهاي ارزي کشور را افزايش  يتوسعهو  «خارجی

 .(1، 1000شاکري و سلیمی، ) داد

 هاي مالیاتی و گمرکی و دوري از قوانین دست واين مناطق با برخورداري از معافیت

هاي اجرايی مکانات زيربنايی مناسب و سازمانداخلی، برخورداري از ا يپاگیر و بازدارنده

گیري از مزيت نسبی همچون گذاران خارجی را به دلیل بهرهتوانند سرمايهمی... و کارآمد

اين مناطق در  .نیروي کار و مواد اولیه و نزديکی به بازارهاي مصرف جذب کنند ارزانی

گرا، انتقال صادرات نعتهاي خارجی را براي گسترش صسرمايه توانندصورت توفیق می

ناکاراي داخلی را  هاي شغلی مناسب به کار برند و اقتصاد بسته وتکنولوژي و ايجاد فرصت
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تواند به عنوان می مناطق آزاد تجاري يلذا ايجاد و توسعه. المللی گره بزنندبه اقتصاد بین

هاي داخلی و سرمايه بر براي تحقق اهدافی چون جذبيك خط مشی سريع، و راهی میان

 مورد استفاده قرار گیرد صادرات غیرنفتی يخارجی و صنعتی شدن سريع به منظور توسعه

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی و شناسايی عوامل مؤثر بر  .(30، 1031محمدي الموتی،)

 .است AHPها به کمك روش  جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد ارس و تعیین اولويت

 

 يشينه تحقيقمباني نظري و پ - 

در زبان انگلیسی براي ی هاي فراوانواژه. تعاريف گوناگونی از مناطق آزاد ارائه شده است

بیشتر از ساير  «مناطق پردازش صادرات»يرود که امروزه واژهکار میه بیان اين مقصود ب

صورت تعريف  توان بدينپردازش صادرات را می يمنطقه. شودها به کار برده میواژه

اي که از نظر نظام تجاري و گمرکی يك کشور قلمرو صنعتی طراحی شده يمنطقه»کرد

 هاي خارجی که اغلب تولیدجايی که شرکت. شوداي براي تجارت آزاد محسوب میجداگانه

 امین)شوندمند میههاي مالی و پولی بهرها براي صادرات است، از تعداد معینی مشوقنآ

 (.05، 1005، لطیفیو  آقايی

شود می هايی که براي مناطق آزاد انتخابها و سیاستمشیها، خطبدين ترتیب هدف

هنگامی  يك منطقه آزاد. ها و راهبردهاي اقتصاد ملی باشد بايد در مسیر و در جهت هدف

به جذب که  تواند شرايط الزم را براي آزادي تولید و مبادالت تجاري احراز و تامین کندمی

شدن کشور  نیاز در جريان صنعتی هاي موردريتی و نیز سرمايههاي فنی و مديتخصص

سرمايه و ارتقاي  مبادرت ورزد و عاملی براي تحرك بخشیدن به اقتصاد ملی و حرکت

 (.91، 1000، شهیدي و صديقی)نیروي کار، مديريت و توانمنديهاي صنعتی شود

 منطقه آزاد تجاري ارس

) مجهزترين گمرکات کشور، تأسیسات گمرکی جلفاترين و  يکی از بزرگترين، مکانیزه

نفر پرسنل  1533گمرك جلفا که در دوره رونق خود بیش از . باشد می( منطقه آزاد ارس

آهن، انبارهاي کانتینري، انبارهاي  داشته است از شبکه داخلی پیشرفته و مجهز راه

دبیرخانه )باشد میسرپوشیده و باراندازهاي وسیع و تأسیسات زيربنايی کامل برخوردار 

 (.13، 1001صنعتی،  -شوراي عالی مناطق آزاد تجاري
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 ترين اهداف اصلي اين منطقه مهم 

 هاي داخلی هاي خارجی و تجهیز سرمايه جذب سرمايه 

 گیري از تکنولوژي برتر خارجی ارتقا تکنولوژي و بهره 

 افزايش صادرات کاال و خدمات 

 هاي شغلی جديد ايجاد فرصت 

  هاي وارداتی مواد اولیه براي کشور و کمك به جهانی شدن تولیدات داخلی هزينهکاهش 

 هاي اقتصادي اي و ايجاد قطب هاي توسعه منطقه اجراي سیاست 

 يتجار آزاد مناطق تيسا)اندوزي در زمینه استراتژي نوين صنعتی شدن تجربه- 

 .(1009 ،یصنعت

 

 آزاد مناطق در خارجي گذاري سرمايه جذب كارنامه

 گذاريهايسرمايه میزان کل در کشور آزاد منطقه 0 سهم که دهدمی نشان آمارها

دبیرخانه شوراي عالی )است بوده دالر میلیارد 9 از کمتر اخیر سال 9 در شده جذب خارجی

 .(1093مناطق آزاد، 

 اين گذر در. گذردمی کشور آزاد مناطق اندازي  راه و تاسیس از سال 93 به نزديك 

 تعريف براي الزم ابنیه و زيرساختها هنوز شده، انجام هايتالش و ها  هزينه علیرغم سالها

 دسترس در المللی  بین استانداردهاي با مطابق يافته سازمان و توسعه آماده مدل يك

 طبیعی فراوان ذخاير و منابع رغم به و گیردمی صورت کندي به گذارسرمايه جذب .نیست

 ممتاز رده در شاخص، اين لحاظ به را آنها که آزاد مناطق اقتصادي بالقوه اندازهاي چشم و

 به چندانی تمايل خارجی و داخلی گذارانسرمايه متاسفانه دهد،می قرار جهانی و ايمنطقه

 علیرغم حاضرند و شوندمی وارد عرصه اين به که هم آنهايی .ندارند گذاريسرمايه

 هايبروکراسی درگیر آنچنان بیاورند، مناطق اين به را خود هاي سرمايه موجود، کمبودهاي

 چشم هیچ بدون که شوندمی حاضر يا کنند،می رها نیمه در را کار يا که شوندمی اداري

 است آن از حاکی گزارشها .کنند سفر تري امن جاي به و برداشته را خود سرمايه داشتی

 جذب دالر میلیارد 9 از کمتر مجموع در کشور آزاد  مناطق ،03-00 ساله 9 دوره طی که

 سرمايه جذب در مناطق اين موفقیت عدم از حاکی که اندداشته خارجی گذاري سرمايه

 .(1093همان منبع، )است بوده آنها تاسیس اهداف از يکی که خارجی گذار
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 آزاد مناطق زيرساختهاي وضعیت با مستقیم نسبت خارجی گذاريسرمايه که آنجا از

 زيرساختهاي از نسبی طور به که است کیش آزاد منطقه تنها موجود، وضع در لذا دارد؛

 کرده عمل مناطق ساير از تر موفق نیز خارجی سرمايه جذب در و بوده برخوردار بهتري

 .است

 

ميليون ) 88-88 سالهاي در آزاد مناطق در خارجي مستقيم گذاري سرمايه آمار -  جدول

 (دالر
 سال

 منطقه
  88   8    8    8    8    81   81   81   88 

 91 3 0/19 3 9/90 033 039 015 910 کیش

 0/1 99 5 9 9/5 133 913 110 103 قشم

 331/3 0/95 0/1 9/0 0/9 5/50 9/1 9/1 0/3 چابهار

 0/1 11/1 05/3 30/3 1/3 3 3 3 3 انزلی

 19 3 3 95 3 3 3 3 3 اروند

 0/5 3 9/3 90/9 03/1 3 3 3 3 ارس

 1/53 9/50 1/91 9/00 9/13 5/150 9/593 9/159 0/030 جمع کل

انداز گذاري در مناطق آزاد، چشمشناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمايه 

پس از . کندهاي خارجی ارائه میاز عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمايه روشنی

تعیین میزان نقش هر  بندي وجذب سرمايه در مناطق آزاد، اولويت شناسايی عوامل مؤثر بر

-تواند اقدامی مفید و مناسب پیش روي سیاستسرمايه می يك از عوامل اثرگذار بر جذب

 براي اولین بار با استفاده از تکنیك رياضی تعديل ريزان قرار دهد که اين کاربرنامه گذاران و

AHPيشده
 .ي آزاد ارس انجام گرديدشرقی و منطقهبراي استان آذربايجان 1

تغییر تفکر اقتصادي در اين درحال توسعه اصلی مناطق آزاد در کشورهاي  شنق

 ،در شرايط کنونی جهان. لی اين کشورها با اقتصاد جهانی استمکشورها و همسويی اقتصاد 

شود،  لذا ضرورت تشکیل میناپذير تلقی  روند آزادسازي اقتصادي يك ضرورت اجتناب

درك . دن نیز الزم است مورد بررسی قرارگیردمناطق آزاد از ديدگاه مفهوم جهانی ش

صحیح تغییرات گسترده در صحنه هاي اقتصادي، تکنولوژي، فن آوري اطالعات، اجتماعی 

فرهنگی و زيست محیطی و استقبال از آن ومديريت اينگونه تحوالت در مقیاس پايلوت 
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ر چهار مقوله مهمترين ابزارهاي جهانی سازي د. مناطق آزاد امري اجتناب ناپذير است

گذاري بعنوان گردد و سرمايهتولید، تکنولوژي، سرمايه گذاري و تجارت خالصه می

 (.1003مرشدي، )گرددمهمترين ابزار و موتور محرکه ساير موضوعات تلقی می

 صنعتی کشور حاکی از اين -مناطق آزاد تجاري يآمار و اطالعات موجود درباره 

 در مقايسه باارس، صنعتی  -آزاد تجاري يخصوص منطقهواقعیت است که اين مناطق به 

 در...  مناطق پردازش صادرات کشورهايی نظیر چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی و

اند؛ و به ويژه در جذب ها چندان موفق نبودهيابی به اهداف تعیین شده براي آندست

نزديك ن در اين مورد پس از گذشت بنابراي .انداعم از داخلی و خارجی ناتوان بوده سرمايه

، لزوم بررسی و شناسايی نقاط قوت و ضعف اين ارسآزاد  ياز تأسیس منطقهسال  0به 

يابد و آن به خودي خود اهمیت می يها در تحقق اهداف اولیهبندي آناولويت منطقه و

شناسايی  آيد؛ زيرامؤثر در جذب سرمايه از مهمترين اهداف به شمار می شناسايی عوامل

اصلی تولید و  يگذاري به عنوان عامل محرکهو گسترش سرمايه عوامل مؤثر در جذب

ريزان اقتصادي را از نتايج کار گذاران و برنامهتواند سیاستمی هابندي آنصادرات و اولويت

 .مند سازدخود بهره

هدف بررسی عوامل موثر  با  1003در سال  علی نیاکان الهیجیدر تحقیقی که توسط  

بر جذب و گسترش سرمايه گذاري در منطقه آزاد قشم به منظور توسعه صادرات غیرنفتیی  

به بررسی نقش و تاثیر سرمايه گیذاريهاي زيربنیايی در جیذب سیرمايه     . صورت گرفته است

. گذاريها و همچنین کاهش هزينه هاي بخش خصوصی در منطقه آزاد قشم اختصیاص دارد 

لکرد منطقه آزاد قشم نیز درطی يك دهه گذشته، از نگاه برخی از شاخصیهاي  همچنین عم

مورد تحلیل واقیع شیده و در نهايیت بیا شناسیايی      ... اقتصادي نظیرسرمايه گذاري، تولید و 

تنگناها و موانع جذب سرمايه گذاري در منطقه آزاد قشم، راهکارهايی جهیت اعیتالي ايین    

-ها نشیان میی  يافته. گرددعه صادرات غیرنفتی ارائه میمنطقه و تحقق اهداف مرتبط با توس

، بیا مییزان اعتبیارات    (داخلی و خارجی)دهند که تقاضا براي سرمايه گذاري بخش خصوصی

و سیرمايه گیذاري زيیر    . رابطه مستقیم دارد( حجم سرمايه گذاري زيربنايی )اختصاص يافته

ي بخیش خصوصیی را بیه طیور     بنايی دولت در منطقه آزاد قشم، هزينه هاي سیرمايه گیذار  

   .معناداري کاهش داده است
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تاثیر با عنوان  1009در تحقیق ديگري که توسط مهدي تقوي و مهدي رضايی در سال 

عواملی بجز سیاست آزادسازي بیر جذب سرمايه گذاري مسیتقیم خیارجی در منیاطق آزاد    

ورم اثیر منفیی و   دهد کیه نیرت تی   نتايج نشان می. صورت گرفته است صنعتی ايران -تجاري

سرمايه گذاري داخلی اثر مثبت بر جذب سرمايه گذاري مستقیم خیارجی بیه ايین منیاطق     

حاصل پژوهش اين است که يکسري تدابیر، فراسیوي آزادسیازي صیرف ورود سیرمايه     . دارد

اگیر ايیران در   . خارجی براي موفقیت در جذب سرمايه گداري خارجی به مناطق الزم اسیت 

اقتصادي براي سرمايه گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و منیاطق  ايجاد محیط مناسب 

ايین  . آزاد موفق باشد، در جذب سرمايه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بیود 

پژوهش نشان می دهد که نرت تورم باال و جذب کم سرمايه گذاران داخلی بیه منیاطق آزاد،   

است که اين امر از يك طرف باعث کیاهش سیرمايه   نشان دهنده مخاطره کشوري در ايران 

گردد و از طرف ديگر جذب کم سرمايه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی خارجی به مناطق می

آن بر جذب سرمايه خارجی، جذب سرمايه گذاري مستقیم خیارجی بیه منیاطق را کیاهش     

 .دهدمی

 

 شناسي تحقيق  روش - 

هاي پژوهشی به روش میدان جهت  داده. پیمايشی است -روش تحقیق حاضر، توصیفی

 دراينآوري گرديد و  ايی براي تبیین موضوع جمع آزمون فرضیات و به روش کتابخانه

 :است آماري جامعه نوع دو به نیاز پژوهش

 از تعدادي آن در که است پژوهش پنجگانه فرضیات آزمون براي آماري جامعه يك( الف

 کارشناسان بخصوص و آزاد مناطق مقوله با آشنا اقتصادي وصاحبنظران کارشناسان

 درمنطقه واقع خارجی و داخلی گذارانسرمايه همچنین و ارس آزاد منطقه با آشنا

  .شدندانتخاب  ارس آزاد

 سرمايه جذب بر گذار اثر عوامل اولويت ضريب تعیین خصوص در آماري جامعه يك( ب

 . ارس آزاد منطقه در

نفر پرسنل قراردادي،  933جامعه آماري، شامل حدوداً با توجه به اطالعات دريافتی 

نفر از ديگر صاحب  53گذاران و نفر از سرمايه 133رسمی و مسئوالن اجرائی و حدود 

گیري دراين روش نمونه. باشندو استانداري آذربايجان شرقی می( استادان)نظران دانشگاه
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حجم ( نفر 053)آماري ياد شدهبا توجه به جامعه  .است (SRS)تحقیق، روش ساده تصادفی

زاده، تقی)گرددنفر انتخاب می 191ي انتخابی بر اساس جدول استاندارد مورگان نمونه

 (.13، 1000تاري،

 

 تحقيق فرضيات آزمون منظور به (نامهپرسش)ساختار ابزار تحقيق  - 

 بعدي سوال سه ، اول فرض آزمون براي اول پرسش سه نامه،پرسش سوال 11 میان از

 فرض آزمون براي سوال سه سوم، فرض آزمون براي پرسش سه دوم، فرض آزمون براي

 بررسی از پس .است شده گرفته نظر در پنجم فرض آزمون، براي آخر سوال دو و چهارم

 جذب در موجود موانع ترين اساسی و مهمترين خصوص در اولیه مطالعات و الزم هاي

 عبارتند فرضها اين که گرديد متبادر ذهن به زير فرض پنج خارجی و داخلی از اعم سرمايه

 :از

 .گذاري در منطقه آزاد ارس استامکانات جزء عوامل موثر بر سرمايه (1

 .گذاري در منطقه آزاد ارس استقوانین و مقررات جزء عوامل موثر بر سرمايه (2

 .گذاري در منطقه آزاد ارس استسیاستگذاري جزء عوامل موثر بر سرمايه ( 

 .گذاري در منطقه آزاد ارس استجزء عوامل موثر بر سرمايه مديريت ( 

 .گذاري در منطقه آزاد ارس استمکانیابی جزء عوامل موثر بر سرمايه (2

نامه ها در طی انجام مطالعات صورت گرفته و بر اساس نظرات کارشناسان روايی پرسش

 پیس  پرسشینامه، ( يیايپا) اعتبار تعیین يبراو  و اساتید دانشگاه مورد تائید قرار گرفته است

 .شد استفاده کرونبات يآلفا وهیش از دیاسات و مسئوالن از تن 93 نیب در آن عيتوز از
 

 نامه مقادير پايايي هر يک از مقياس هاي پنج گانه پرسش:  جدول شماره

 آلفاي كرونباخ متغير رديف
 010/3 عامل امکانات 1
 030/3 عامل قوانین و مقررات  9
 990/3 گذاري سیاستعامل  0
 301/3 عامل مديريت 1
 090/3 يابی عامل مکان 5

 %  8/8         پايايي كلي پرسشنامه               
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ها با استفاده از از توزيع پرسشنامه ها، نتايج حاصله از جمع آوري پاسخنامه سپ

spss16 و آزمون آماريT-test   مورد آزمون قرار گرفت، بدين صورت که مقدار آماره آزمون

-و سطح اطمینان آزمون خود مقايسه می( داريسطح معنی)محاسبه شده با مقدار بحرانی

در سطح اطمینان  H0 قرار گیرد فرض H0 اگر آماره آزمون در ناحیه پذيرش. شود

100×(1-α) نمونه دلیل محکمی بر تايید هايهدر غیر اينصورت داد. شوددرصد پذيرفته می 

H0 هاي حاصل از تحلیل گیري بوسیله دادهدر تصمیم. کنندارائه نداده و آن را رد می

کوچکتر ( α)داري آماره مورد نظر از سطح خطابوسیله آماره آزمون فوق، اگر سطح معنی

یر اين آزمون به منظور بررسی و تاث. شوددر سطح اطمینان فوق رد می H0 باشد فرض

 .شودمیزان هر يك از متغیرهاي مستقل پژوهش استفاده می

 

 :نتايج تحقيق -1

 :گردد میهاي توصیفی ارائه شده است که در ادامه تحلیل  ، يافته0و  9در جداول شماره 
 

 گذاريهاي توصيفي متغيرهاي سرمايهآماره:  جدول شماره

 ميانگينخطاي انحراف  انحراف استاندارد ميانگين تعداد 

 076. 1.056 13.18 191 مديريت

 077. 1.069 13.23 191 امکانات زيربنايی

 077. 1.061 13.19 191 سیاستگذاريها

 079. 1.090 13.27 191 قوانین و مقررات

 078. 1.084 12.95 191 مکانیابی

 

 گذاري تک گروهي براي تعيين ميزان تاثير متغيرها بر سرمايه tآزمون :  جدول شماره

 9= مقدار متوسط  

 
tمقدار 

درجه 

 آزادي

سطح 

-معني

 داري

تفاوت 

 هاميانگين

درصد فاصله اطمينان از  91

 تفاوتها

 دامنه باال دامنه پايين 

 4.33 4.03 4.178 000. 190 54.670 مديريت
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 گذاري تک گروهي براي تعيين ميزان تاثير متغيرها بر سرمايه tآزمون :  جدول شماره

 9= مقدار متوسط  

 
tمقدار 

درجه 

 آزادي

سطح 

-معني

 داري

تفاوت 

 هاميانگين

درصد فاصله اطمينان از  91

 تفاوتها

 دامنه باال دامنه پايين 

 4.38 4.07 4.225 000. 190 54.599 امکانات زيربنايی

 4.35 4.04 4.194 000. 190 54.633 سیاستگذاريها

 4.43 4.12 4.272 000. 190 54.156 قوانین و مقررات

 4.30 4.01 4.125 000. 190 53.103 مکانیابی

 

گذاري در منطقه آزاد ارس با توجه به اينکه میانگین نمرات متغیرهاي موثر  بر سرمايه

خیلی کم، کم، زياد ) اياي که جوابهاي هر سوال در طیف چهار گزينهنامهبر اساس پرسش

باشد، اند، از مقدار متوسط محاسبه گرديده، بزرگتر میمورد سوال قرار گرفته( و خیلی زياد

کلیه  333/3داري طبق جدول فوق در سطح معنی. لذا عوامل ياد شده اهمیت زيادي دارند

نشانگر مدل،  t يعنی مقدار آماره. گردندتايید می H1 هايرد شده و فرضیه H0 هايفرضیه

عامل امکانات، عامل قوانین و مقررات، ) موارد همةبعبارت ديگر، . داري مدل استمعنی

 سرمايه جذب بر مؤثر عوامل جمله از (عامل سیاستگذاري، عامل مديريت، عامل مکانیابی

 . شوندیم محسوب ارس آزاد منطقه در

 شده کدام عامل ازاما ممکن است اين سؤال مهم پیش آيد که از بین عوامل ياد  و

اهمیت بیشتري برخوردار است يا به عبارت ديگر، ضريب اهمیت يا اولويت هر کدام از 

توان با استفاده از تکنیك رياضی باال تأثیرگذار بر جذب سرمايه چقدر است؟ می عوامل

درجة اهمیت عوامل فوق را از نظر تأثیر پذيري بر جذب سرمايه گذاري  AHP تعديل شده

پس از امتیاز دهی و جمع آوري اطالعات،  پژوهشدر اين  .بدست آورد ارسه آزاد در منطق

آوري شده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و با ها و اطالعات جمعدر مرحله بعد داده

جهت آزمون سئواالت که هر يك از آنها  EXPERT CHOICE 11.5استفاده از نرم افزار 

به عنوان  AHPهرگاه بنابراين . د تجزيه و تحلیل قرار گرفتماهیت يك فرضیه را دارد، مور

گیري استفاده شود، گروه در آغاز بايد يك درخت سلسله مراتب مناسب که ابزار تصمیم
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سلسله مراتب تصمیم، درختی است که با . بیان کننده مسئله تحت مطالعه است فراهم کند

سطح اول هر درخت بیان کننده . توجه به موضوع تحت بررسی داراي سطوح متعدد است

گیري است و سطح آخرآن نیز بیان کننده متغیرهاي است که با همديگر هدف تصمیم

ها نشان دهنده عواملی است که مالك مقايسه گزينه( میانی) ديگر سطوح. شوندمقايسه می

-مشاهده می( 1) درخت سلسله مراتب تصمیم براي اين پژوهش در نمودار شماره. هستند

 (. 1000اصغرپور، ) دشو

 

 
 ارس آزاد منطقه در تصميم مراتب سلسله درخت:  نمودار شماره 

 

 انجام مقايسات زوجي 

. شونداي بر اساس درخت سلسله مراتب از پايین به باال تهیه میجدولهاي مقايسه

دو با استفاده از مقیاسی که ترجیح يکسان تا بی اندازه مرجح، طراحی شده ه مقايسه دو ب

 . اين مقیاس در جدول زير مشخص شده است. گیرداست، انجام می

 AHPمقايسه دو بدو در :  جدول شماره

 دوه درجه اهميت در مقايسه دو ب مقدار عددي 

 ترجیح يکسان 1
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 ترجیح نسبتاً ضعیف 0

 ترجیح قوي  5

 ترجیح خیلی قوي  3

 ترجیح مطلق 9
 

جدولی نشان داد که به آن ماتريس مقايسات توان در حاصل مقايسه هر فرد را  می

پس از اينکه .  طبیعی است قطر اصلی اين ماتريس عدد يك است. شودزوجی گفته می

اي کلیه افراد تهیه شد، بايستی اين نظريات را به يك نظر واحد تبديل جدولهاي مقايسه

کار استفاده از ترين روش براي اين مناسب. کرد تا بر اساس آن تصمیم بهینه حاصل آيد

. میانگین هندسی است
)(k

ija
 مهرگان، )شودهاي متناظر به صورت زير محاسبه میمولفه

1000 .) 

Nk                                         (:1)رابطه

ij

N

k
ij aa

1
)(

1
)(





  

 

 هاي مقايسه گروهياستخراج اولويتها از جدول

براي تعیین . گیريماي گروه را در نظر میبراي استخراج اولويتها صرفاً جدولهاي مقايسه

 .شوداي از رابطه زير استفاده میاولويت از مفهوم نرمال  کردن اعداد جدولهاي مقايسه

                                                          (: 9)رابطه










ij

n

i

ij

ij

a

a
r

1

 

پس از نرمال کردن از مقادير هر سطر میانگین . مولفه نرمال شده است ijrدر آن  که

مقادير حاصل از میانگین موزون نشان دهنده اولويت . شودگرفته می N/1با ضريب  9موزون

 . هر متغیر است

 (C.R) تعيين نرخ سازگاري

عالوه بر ترکیب سطوح مختلف سلسله مراتب تصمیم و در نظر گرفتن  AHPاهمیت 

دهد که تا چه اين مکانیزم نشان می. عوامل متعدد، در محاسبه نسبت يا نرت سازگاري است

گاهی اوقات ممکن است . هاي ترکیبی اعتماد کرد توان به اولويتهاي حاصل از جدولحد می

نده سازگار نباشد؛ براي مثال اگر اولويت متغیر که مقايسات انجام شده توسط تصمیم گیر
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در اين صورت بايد . تعیین شود 0تعیین شود و اولويت متغیر دو به سه  0يك به دو برابر 

تجربه نشان داده است که اگر نرت سازگاري . تعیین شود 0اولويت متغیر يك به سه برابر 

در غیر اين صورت بايد . پذيرفتتوان سازگاري مقايسات ر ا درصد باشد، می 13کمتر از 

براي محاسبه نرت سازگاري بايد عملیات زير به ترتیب انجام . مقايسات مجدداً انجام گیرد

 (:1000همان منبع، )پذيرد

در اين قسمت مقادير اصلی مقايسات جدول (: wsv)1محاسبه بردار مجموع وزنی( الف

نهايت مجموع هر سطر حاصل گروهی در اولويت متغیرها به ترتیب ضرب شده و در 

 .شودمی

بر  wsvهاي بردار اين بردار با تقسیم هر يك از مولفه(: cv)5محاسبه بردار سازگاري( ب

 . شوداولويت متغیرها حاصل می

 .دهد را به دست می maxمیانگین عناصر برداري سازگاري  :maxدست آوردن ب( ج

 :شود بصورت زير تعريف می شاخص سازگاري: (C.I)1محاسبه شاخص سازگاري( د

1
. max






n

n
IC

 

 . (هاي رقیب با تعداد متغیرهاي مورد نظر استبیان کننده تعداد گزينه nدر اينجا )

 : نرت سازگاري عبارت است از(: C.R)محاسبه نرت سازگاري

(:                                                1)رابطه
RI

CI
CR  

R.I که توسط (5)اين شاخص از جدول شماره. نشان دهنده مقدار شاخص تصادفی است

 .گرددساعتی و هاکر تهیه شده است، استخراج می

 ( 1 ،ص 8  مهرگان،) شاخص تصادفي: 1جدول شماره
13 9 0 3 0 5 1 0 9 1 N 
51/1 15/1 11/1 09/1 91/1 19/1 9/3 50/3 3 3 RI 

 

توان گفت که مقايسات باشد، می 1/3کمتر از  C.Rدر نهايت اگر مقدار بدست آمده از 

 .زوجی از سازگاري برخوردار است
 

 ارس  آزاد منطقه در سرمايه جذب بر اثرگذار متغيرهاي اولويت ضريب تعيين
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 ارس آزاد منطقه در سرمايه جذب بر اثرگذار اصلی متغیرهاي شد ذکر قبالً که همانطور

 :از عبارتند

 زيربنايی امکانات (1

 مقررات و قوانین (2

 مديريت ( 

 سیاستگذاريها (4

 يابی مکان (2

 آزاد منطقه در تصمیم مراتب سلسله درخت ساختن اولويت، ضريب تعیین در گام اولین

 مقايسه ماتريس تشکیل همچنین ؛رسم شده است( 1)که در نمودار شماره است ارس

 :شودمی مشاهده( 0) شماره جدول در گروهی ماتريس. باشدمی فوق متغیرهاي زوجی
 

 گذاريماتريس مقايسه زوجي سرمايه: 1جدول شماره

 گذاريسرمايه مقررات قوانين و سياستگذاري مديريت امكانات مكانيابي

 مقررات قوانین و 1 9913/3 9995/1 1005/1 1030/1

 سیاستگذاري 3053/1 1 9050/1 1105/1 9309/1

 مديريت 0101/3 3930/3 1 1309/1 9000/1

 امکانات 0301/3 0399/3 9359/3 1 1550/1

 مکانیابی 0013/3 0011/3 3303/3 0050/3 1

 توانمی موزون میانگین از استفاده با سپس و فوق ماتريس اعداد سازي نرمال از پس

( 3)شماره جدول در حاصله نتیجه. کرد تعیین را باال متغیرهاي از يك هر اولويت ضريب

 :شودمی مشاهده
 

 گذاريماتريس تعيين اولويت سرمايه: 1جدول شماره

 گذاريسرمايه مقررات قوانين و سياستگذاري مديريت امكانات مكانيابي ضريب اولويت رتبه

 مقررات قوانین و 1199/3 1153/3 1193/3 1931/3 1100/3 1903/3 9

 سیاستگذاري 1990/3 1955/3 1100/3 1910/3 1991/3 1993/3 1

 مديريت 3909/3 3999/3 1103/3 1100/3 1030/3 1119/3 0

 امکانات 1313/3 1395/3 1351/3 1350/3 1130/3 1305/3 1

 مکانیابی 1351/3 1310/3 3931/3 3910/3 1315/3 3900/3 5
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 سیاستگذاري متغیر براي را اهمیت بیشترين گروه ،باال جدول از حاصل مقادير براساس

 )اولويت ضريب با ارس آزاد منطقه در سرمايه جذب بر مؤثر عامل مهمترين عنوان به

 هاي رده درو مکانیابی  زيربنايی امکانات ، مديريت،مقررات و قوانین و است قائل (1993/3

 .گیرندمی قرار اولويت بعدي

 نرتبايستی  کرد، اعتماد( 3) شماره جدول از حاصل هاي اولويت به بتوان اينکه براي

( WSV)وزنی مجموع بردار ابتدا سازگاري نرت تعیین براي لذا. باشد 1/3 از کمتر سازگاري،

 .کنیممی محاسبه را
 









































































4953/0

5443/0

5607/0

6588/0

6144/0

0986/0

1085/0

1119/0

1290/0

1230/0

1   0/8653   0/7760   0/8311   0/8847

1/1556   1   0/9059   0/8722   0/8784

1/2886   1/1039   1   0/7903   0/8134

1/2032   1/1465   1/2653   1   1/0850

1/1303   1/1385   1/2295   0/9217   1

WSV

 

 تا میکنیم میتقس ارهایمع ینسب ي وزنها بردار بر را( WSV)حاصل جواب دوم گام در    

   :ميدار حالت نيا در .دآي دست به يسازگار بردار









































































0030/5

0165/5

0107/5

1069/5

9951/4

0986/0

1085/0

1119/0

1290/0

1230/0

4933/0

5443/0

5607/0

6588/0

6144/0

CV

 

  

 :آوريمدر گام سوم میانگین حسابی عناصر اين برداررا بدست می

027/5
5

1352/25

5

0030/50165/50107/51069/59951/4



MAX 

 

 :کنیمدر گام چهارم، شاخص ناسازگاري رابه صورت زير حساب می

0067/0
4

27/0

15

527/5
. 




IC 

 

 :شودیم محاسبه ريز صورت به ،يسازگار نا نرت نيبنابر
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00598/0
12/1

067/0
CR 

 

توان گفت ماتريس است، لذا می 1/3بنابراين چون نرت سازگاري کمتر از مقدار تجربی 

هاي حاصل از جدولهاي ترکیبی توان به اولويتگروهی از سازگاري برخوردار است و می

 .  اعتماد کرد
 

 اصلي متغيرهايي هازيرمجموعه اولويت تعيين

 سرمايه برجذب اثرگذار اصلی متغیرهاي عنوان به متغیره، چند هايگیري تصمیم

 که اندشده تقسیم جداگانه هايمجموعه زير به کدام هر ،ارس آزاد منطقه در گذاري

 و اولويت تعیین. باشند اثرگذار ارس آزاد منطقه در سرمايه جذب بر تنهايی به توانند می

 فراروي کارآمد و مفید اقدامی عنوان به تواندمی خود نوبه به فوق عوامل اهمیت ضريب

 .گیرد قرارارس  آزاد منطقه در بیشتر هاي سرمايه جذب منظور به اقتصادي ريزان برنامه
 

 امكانات متغير هاي زيرمجموعه اولويت تعيين

 :است شده تفکیك مجموعه زير سه به امکانات متغیر

 نقل، و حمل سیستم سوخت، و برق و آب تأسیسات شامل: زيربنايی امکانات (1

 ... و زمین مخابراتی، پیشرفته هاي شبکه به دسترسی

 ...بانکی، اي، بیمه اقامتی، بهداشتی، تفريحی، امکانات شامل: عمومی خدمات (2

 ) 
 استفاده، قابل هايهاسکل بندري، مدرن تأسیسات شامل: پیشرفته هاي زيرساخت

...و شهري مدرن تأسیسات شوسه، راه آهن، راه منطقه، در واقع مجهز فرودگاه
 

 انفرادي مقايسهاي جدولهاي ابتدا ،ارس آزاد منطقه در فوق عوامل اولويت تعیین جهت

 ماتريس هندسی، میانگین از استفاده با سپس کنیم، می تهیه را ها پاسخنامه از حاصل

 :شودمشاهده می( 0)شماره جدول در آن حاصل که آوريممی بدست را گروهی ايمقايسه

 

 هاي امكاناتزوجي زير مجموعهماتريس مقايسه : 8جدول شماره

 امكانات زيربنايی خدمات عمومی زيرساختها

 زيربنايی 1 3999/1 9013/3
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 خدمات عمومی 9330/3 1 9103/3

 زيرساختها 3103/1 3031/1 1

 
 هاي امكاناتماتريس اولويت زير مجموعه: 9جدول شماره

 زيرساختها اولويت
خدمات 

 عمومی
 امكانات زيربنايی

 زيربنايی 1035/3 1030/3 1010/3 1013/3

 خدمات عمومی 1509/3 1539/3 1551/3 1509/3

 زيرساختها 1005/3 1003/3 1010/3 1053/3

 

 از پیشرفته هاي زيرساخت متغیر براي را اهمیت بیشترين گروه، حاصل، مقادير براساس

 بدست سازگاري نرت الزم محاسبات انجام از پس .است قائل امکانات هاي مجموعه زير بین

 .است برخوردار سازگاري از گروه زوجی مقايسات آمده نشانگر اين است که

 

 تعيين اولويت زيرمجموعه هاي متغير قوانين و مقررات 

 ، متغیر قوانین وگرددمیهمانطور که در نمودار درخت سلسله مراتب تصمیم مشاهده 

 .مقررات به سه زيرمجموعه زير تفکیك شده است

 شفافیت در قوانینثبات و  (1

 تأمین امنیت توسط قوانین (2

 .هاي مالی در قوانین و مقرراتتعیین تشويق ( 

 .شود می مشاهده (13)شماره جدول در گروهی اي مقايسه ماتريس

 

 قوانين و مقرراتهاي ماتريس مقايسه زوجي زيرمجموعه:  8 جدول شماره 

 مقررات و قوانين شفافیت و ثبات امنیت مالی تشويق هاي

 شفافیت و ثبات 1 0111/3 9990/3

 امنیت 1005/1 1 9010/3

 مالی هاي تشويق 3003/1 3005/1 1
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 قوانين و مقرراتهاي ماتريس تعيين اولويت زيرمجموعه:   جدول شماره 

 مقررات و قوانين مالی هاي تشويق امنیت شفافیت و ثبات اولويت

 مالی هاي تشويق 1533/3 1130/3 1599/3 1595/3

 امنیت 1031/3 1031/3 1001/3 1300/3

 شفافیت و ثبات 1339/3 1309/3 1395/3 1399/3

 

 سرمايه توسط امنیت تأمین عامل براي را اهمیت بیشترين گروه حاصل، مقادير براساس

آمده نشانگر  بدست سازگاري نرت الزم محاسبات انجام از پس. است قائل مقررات و قوانین

 .است برخوردار سازگاري از گروه زوجی مقايسات اين است که

 

 هاي مديريتتعيين اولويت زيرمجموعه

 :متغیر مديريت به سه زير مجموعه

 (کارکردها و اهداف داراي شناخت از)مديريت کارا و هدفمند (1

 ايجاد نظام اداري روان، (2

 .اطالع رسانی و بازاريابی، تقسیم شده است ( 

 در ترتیب به فوق هاي زيرمجموعه اولويت تعیین و گروهی ايمقايسه هاي ماتريس

 :شودمی مشاهده ،(10) و( 19) شماره جدولهاي

 

 هاي مديريتماتريس مقايسه زوجي زيرمجموعه:   جدول شماره 

 مديريت اداري رواننظام  کارکردها و اهداف از شناخت رسانی و بازاريابیاطالع 

 اداري رواننظام  1 3030/1 3000/1

 کارکردها و اهداف از شناخت 9951/3 1 3190/1

 رسانی و بازاريابیاطالع  9090/3 9595/3 1

 

 هاي مديريتماتريس تعيين اولويت زيرمجموعه:   جدول شماره 

 مديريت اداري رواننظام  کارکردها و اهداف از شناخت رسانی و بازاريابیاطالع  اولويت

 اداري رواننظام  1550/3 1395/3 1033/3 1051/3

 کارکردها و اهداف از شناخت 1103/3 1593/3 1095/3 1530/3
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 رسانی و بازاريابیاطالع  1195/3 1591/3 1011/3 1510/3

 

 هاي زيرمجموعه بین از اهمیت بیشترين گروه ،باال جدول از حاصله مقادير براساس

 انجام از پس. است داده اختصاص آزاد ارس منطقه در روان يادار نظام عامل به را مديريت

 از گروه زوجی مقايسات آمده نشانگر اين است که بدست سازگاري نرت الزم محاسبات

 .کرد اعتماد نتايج به توانمیو  است برخوردار الزم سازگاري
 

 تعيين اولويت زيرمجموعه هاي سياستگذاري

 :متغیر سیاستگذاري به سه زيرمجموعه قابل تفکیك است

 اختصاص بودجه عمومی (1

 و خصوصی سازي آزادسازي (2

 گسترش روابط بین المللی ( 

 در ترتیب به فوق هاي زيرمجموعه اولويت تعیین و گروهی ايمقايسه هاي ماتريس

 .شود می مشاهده( 15) و( 11)شماره جدولهاي
 

 هاي سياستگذاريماتريس مقايسه زوجي زيرمجموعه:   جدول شماره 
 روابط گسترش

 المللی بین

 و آزادسازي

 سازي خصوصی

 اختصاص

 بودجه
 سياستگذاري

 اختصاص بودجه 1 0333/3 3005/1

 آزادسازي و خصوصی سازي 1101/3 1 3130/1

 المللی گسترش روابط  بین 9099/3 9090/3 1
 

 هاي سياستگذاريماتريس تعيين اولويت زيرمجموعه: 1 جدول شماره 

 اولويت
 روابط گسترش

 المللی بین

 و آزادسازي

 سازي خصوصی

 اختصاص

 بودجه
 سياستگذاري

 اختصاص بودجه 1010/3 1199/3 1013/3 1501/3

 آزادسازي و خصوصی سازي 1059/3 1391/3 1590/3 1390/3

 المللی گسترش روابط  بین 1550/3 1330/3 1539/3 1011/3

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

 5931زمستان / شماره نهم /  فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار

  
511 

 زير بین از را اولويت اهمیت بیشترين گروه باال، جدول از حاصله مقادير براساس

 دادهارس  زادآ منطقه در يساز خصوصی و آزادسازي به سیاستگذاري متغیر هايمجموعه

 مقايسات آمده نشانگر اين است که بدست سازگاري نرت الزم محاسبات انجام از پس .است

 .است برخوردار سازگاري از گروه زوجی

 

 مكانيابيتعيين اولويت زيرمجموعه هاي  

 :به سه زيرمجموعه قابل تفکیك است مکانیابیمتغیر 

 نیروي کار ارزان (1

 دسترسی آسان به منطقه (2

 وجود منابع طبیعی ( 

 در ترتیب به فوق هاي زيرمجموعه اولويت تعیین و گروهی ايمقايسه هاي ماتريس

 .شودمی مشاهده( 13) و( 10)شماره جدولهاي

 

 هاي مكانيابي ماتريس مقايسه زوجي زيرمجموعه: 1 جدول شماره 

 مكانيابي نیروي کار ارزان به منطقهدسترسی آسان  وجود منابع طبیعی

 نیروي کار ارزان 1 9950/3 9003/3

 دسترسی آسان به منطقه 3319/1 1 9915/3

 وجود منابع طبیعی 3001/1 3059/1 1

 

 هاي مكانيابي ماتريس تعيين اولويت زيرمجموعه: 1 جدول شماره 
 مكانيابي ارزاننیروي کار  دسترسی آسان به منطقه وجود منابع طبیعی اولويت

 نیروي کار ارزان 1035/3 1593/3 1595/3 1535/3

 دسترسی آسان به منطقه 1011/3 1031/3 1531/3 1539/3

 وجود منابع طبیعی 1315/3 1313/3 1099/3 1091/3

 

-مجموعه زير بین از اولويت اهمیت بیشترين گروه باال، جدول از حاصله مقادير براساس

 انجام از پس .است دادهارس  زادآ منطقه در نیروي کار ارزان بهيابی را  مکان متغیر هاي
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 از گروه زوجی مقايسات آمده نشانگر اين است که بدست سازگاري نرت الزم محاسبات

 .است برخوردار سازگاري

 

 و بحث گيري نتيجه -1

 میانبر راهی و سريع مشیخط يك عنوان به تواندمی تجاري آزاد مناطق توسعه و ايجاد

 به سريع شدن صنعتی و خارجی و داخلی هاي سرمايه جذب چون اهدافی تحقق براي

اواخر  در ارس آزاد منطقه لذا. گیرد قرار استفاده مورد نفتی غیر صادرات توسعه منظور

 موجود، آمارهاي به نگاهی با اما. کرد کار به شروع فوق اساسی اهداف با 1000شهريور ماه 

 آن نسبی موفقیت عدم شاهد منطقه اين فعالیت از دهه يكنزديك به  شروع از پس

 در ارس آزاد منطقه در اساسی مانع و مشکل مهمترين شد مشاهده که همانطور .هستیم

 : به ترتیب اهمیت عبارتند از سرمايه، جذب

 اولويت ضريب با ارس آزاد منطقه بر کالن سطح در دولت هاي سیاستگذاري سوء اثر 

 مربوط مقررات و قوانین در ناپذيري انعطاف نارسايی، محدوديت همچنین، است و 1993/3

 فقدان، 1903/3 اولويت ضريب با ارس آزاد منطقه در خارجی هاي گذاري سرمايه به

 اهمیت ضريب با کارا و صحیح مديريت از برخورداري عدم و مناسب اجرايی هاي سازمان

 عمومی خدمات و اساسی هاي ساخت زير اولیه، زيربنايی امکانات کمبود و فقدان، 1119/3

-در رده 3900/3يابی با ضريب اهمیت  مکان نهايت درو   1305/3  اهمیت ضريب با منطقه

-می ارس آزاد منطقه در داخلی و خارجی هاي سرمايه جذب راه سر بر موانع بعدي هاي

 .باشد

 و جذب جهت مناسب بستر ايجاد و فوق موانع رفع جهت آمده بدست نتايج براساس لذا

 ترتیب به ذيل پیشنهادات آزاد ارس منطقه در گذاران سرمايه بیشتر چه هر حضور جلب

 :شود می ارائه اهمیت

 تعیین يا صحیح ريزي برنامه مستلزم ارس آزاد منطقه کالن اهداف به دستیابی (1

 فراوان کار و زمان صرف مستلزم و مناسب هاياستراتژي اتخاذ و مربوط هاي اولويت

 بدين لذا. است کارا و قوي اجرايی مديريت وجود نیازمند امر اين که بود خواهد

 :رسد می نظر به ضروري ذيل، اقدام دو انجام به نیاز منظور

 کارآفرين مديران و کارآمد و متخصص نیروهاي حفظ( الف
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 کارآفرين مديران و کارآمد نیروهاي جلب و جذب( ب

 در و شوند اداري زائد تشريفات و بوروکراسی بروز از مانع بايد منطقه مديران (2

 و تأسیس جهت ها شرکت مجوز صدور و گذاري سرمايه هاي درخواست به رسیدگی

 تشکیالت و نهادها است الزم لذا. دهند خرج به عمل سرعت منطقه به ورود جهت يا

 ديگر نهادهاي و ها سازمان و ادارات کلیه نمايندگی دفاتر و ارس آزاد منطقه سازمان

 مستقر و واحد مديريت تحت خود، منسجم و منظم عملکرد با گذاريسرمايه مقوله در

 .بگیرند قرار منطقه در

 و مطالعات زمینة در الزم هايهزينه انجام با بايد ارس آزاد منطقه سازمان مديران ( 

 استراتژي يك تهیه و تنظیم طريق از صحیح سیاستی اتخاذ و بازاريابی تحقیقات

 ذي اهداف، تحقق در را تولیدکنندگان بازار، بر مديريت و شناخت و خارجی بازاريابی

 .آورند فراهم بیشتر چه هر حضور براي را آنها انگیزه و نموده نفع

 موانعرفع . نمايد انسانی نیروي عرضه به بیشتري توجه بايد ارس آزاد منطقه مديريت ( 

 بی همچنین. شود تلقی جدي بايد کار بازار در زنان مشارکت مقابل در فرهنگی

 طريق از بايد که است معضلی پیشرفته، صنعتی بنیان فقدان و گسترده سوادي

 به درمنطقه اي حرفه و فنی آموزشی هاي دوره برگزاري با و انسانی نیروي آموزش

 پرداخت؛ آن رفع

 خاص موقعیت به توجه با منطقه آزاد ارس خصوص به آزاد، مناطق موفقیت (5

 و قوانین طريق از بايد که است کشور اقتصادي امنیت گرو در منطقه جغرافیايی

 نهادي و حقوقی نظم استقرار با بايد کشور هر. گیرد قرار توجه مورد جاري مقررات

 در خصوصی بخش هايفعالیت براي را باثباتی شرايط تجارت، و تولید رشد به معطوف

 قوانین خصوص به مقررات؛ و قوانین مناسب تغییر راه از و آورد بوجود آزاد مناطق

 بر عالوه کار؛ قوانین و سود و سرمايه وانتقال حرکت بر ناظر مقررات و گذاري سرمايه

 در مناسبی زمینة ها، انگیزه تقويت و گذاري سرمايه ريسك کاهش و امنیت تأمین

 سازد؛ فراهم گذاري سرمايه جلب براي الزم مالی غیر و مالی تسهیالت

 و قوانین از اي پاره اصالح و نقد طريق از جاري مقررات و قوانین از زدايی ابهام (6

 و قواعد شناخت همچنین و مقررات کردن منطقی و آسان و روشها بهبود مقررات،

 طرفین حقوق تساوي شناختن رسمیت به طريق از الزم کارهاي و ساز کردن فراهم
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 توسط کافی تضمین و متقابل اعتماد ايجاد عوامل کردن فراهم و مالی قراردادهاي در

 آنها؛ براي مقررات و قوانین

 و ساخت منظور به کشور، عمومی بودجه محل از ارس آزاد منطقه به بودجه اختصاص (7

 هاي گذاري سرمايه انجام و منطقه اساسی هاي زيرساخت و زيربنايی امکانات تأسیس

 .خصوص اين در دولتی عظیم
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1
 - Analytical Hierarchy Process 

2
 - Weighted Average 

3
 - Consistency Ratio 

4
 - Weight sum Vector 

5- Consistency Vector  
6- Consistency Index  
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