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ند و با متغيرهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي پيش برنده با يپيمارشد و توسعه اقتصادي را مي
.دهندتوسعه صنعتي، سطح رفاه جامعه را افزايش مي) راهبرد(استراتژي 

هاي متعدد  جهان سوم نيز با تدوين برنامهةبه دنبال اين حركت، كشورهاي تازه استقالل يافت
در اين عرصه، كشورهاي . گذراندهاي صنعتي ميتوسعه، قدم در راه توسعه اقتصادي با ويژگي

ديف كشورهاي توسعه يافته قرار دهند و تالش اكثر رانگشت شماري توانستند خود را هم
هاي توسعه در نقاط مختلف جهان، شكست برنامه. نتيجه بوده استكشورهاي جهان سوم بي

ل و موانع يوجود آورده است و هر كدام از اين مكاتب دالهمكاتب متنوع اقتصاد توسعه را ب
توان در اما حاصل تمام اين مباحث را مي. انداي مختلف بيان كردهتوسعه اقتصادي را به گونه

.يك جمله خالصه كرد و آن، درونزا بودن توسعه است
اي رشد و توسعه را از خود شروع كند كه هر منطقهاعتقاد بر درونزا بودن توسعه ايجاب مي

اما براي رسيدن به اين هدف، ابتدا بايد موانع موجود بر سر راه توسعه اقتصادي دقيقاً . كند
در مباحث توسعه، توسعه صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار بوده . دشواسايي و بررسي شن

.داننداست به طوري كه اكثر انديشمندان، توسعه اقتصادي را مترادف با توسعه صنعتي مي
غربي با تأكيد بر موانع  به دنبال شناخت موانع توسعه صنعتي استان آذربايجانپژوهشاين 
-گذاران صنعتي در فرآيند اداريآشنايي با موانعي كه سرمايه. است) رايي اج-اداري(نهادي 

.شوند، نقطه شروعي براي حل موانع توسعه صنعتي خواهد بوداجرايي با آن مواجه مي

مقدمه . 1

در كه  ايران همچون.  هستندروبهروكشورهاي جهان سوم در حركت به سوي صنعت با مشكالت متعددي 

متناسب دست » صنعت ساخت«هنوز به يك ) دهدكه شعار صنعتي شدن سر مي(خير طي چهار دهه ا

اي و با استفاده از جديدترين حل معماي توسعه نيافتگي صنعتي در قالب مباحث منطقه. نيافته است

گيري كشور را  و نظام تصميمپردازدمي، به معرفي موانع اصلي توليد )نهادگرايي(دستاوردهاي اقتصاد توسعه 

. سازدگذاري صنعتي آشنا مي اجرايي سرمايه-با مشكالت اداري

هاي مختلف اقتصادي، بخش صنعت نياز بيشتري به سرمايه و واردات كاالهاي از ميان بخش

گذاران صنعتي و صنعتگران براي احداث واحدهاي صنعتي و تأمين سرمايه. اي دارداي و واسطهسرمايه

ها و ادارات مختلفي سر و كار دارند و در اين زمينه  با سازمان،از صنعتآالت و تجهيزات مورد نيماشين

ها به لحاظ عدم كارايي كه برخي از اين هزينه) هزينه مبادله در تئوري نهادها(پردازند هاي متنوعي ميهزينه
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 سر راه توسعه شود و از موانع اساسي برگذاران تحميل مينهادها و يا فقدان نهادهاي مورد نياز، بر سرمايه

. ندهستگذاري صنعتي سرمايه

تسهيل در ) خارج از منطقه(گذاران خارجي گذاران به خصوص سرمايههاي جذب سرمايهيكي از انگيزه

اندازي واحدهاي صنعتي است و همه مناطق كشور در اين زمينه فعال  اجرايي احداث و راه- اداريفرآيند

اين . ي اجتناب ناپذير استش انگيزهاي مشوق و ايجادفرآيندسهيل اين  بررسي چگونگي تبنابراين،. اندشده

 و با افزايش توليد و صادرات، سطح رفاه مردم افزايش ،گذاري در منطقه شدهامر باعث افزايش سرمايه

.يابدمي

 اجرايي احداث - اداريفرآيندهدف پژوهش حاضر شناسايي موانع نهادي توسعه صنعتي در قالب 

 نظير، اهداف فرعي اصلي هدفدستيابي به در امتداد .استغربي نعتي در استان آذربايجانواحدهاي ص

فرآيندهاي اقتصادي استان با كل كشور، بررسي  شاخصةبررسي امكانات توسعه صنعتي استان، مقايس

اها و گذاري صنعتي، شناخت تنگنهاي مرتبط با سرمايه اجرايي احداث واحدهاي صنعتي در سازمان-اداري

.ه استشدبررسي ... هاي نهادي و محدوديت

 مجوزهاي احداث واحدهاي توليدي و قوانين ناظر بر ةهاي اصلي ارائه دهند سازمان،پژوهشدر اين 

هاي توضيح داده شده عمل هر يك از سازمانةده و رويگرديمطرح صدور مجوز ةهاي آنها در زمينفعاليت

هاي طرح را  پرسشنامه،)گذارسرمايه( نفر از متقاضيان احداث واحد صنعتي78 ميداني تعداد ة در مرحل.است

.ها قرار گرفتكه ديدگاه اين افراد مبناي تحليل دادهتكميل كردند

 تحقيقة  پيشين.2

هاي متنوع در اين زمينه به عنوان يكي از مباحث اساسي كشورهاي راهبردتوسعه صنعتي و استفاده از 

. اند كردهبيان موانع توسعه صنعتي ةكتب توسعه اقتصادي مطالب زيادي در زمين. استمختلف جهان مطرح 

 اقتصاد ايران، برخي از موانع فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و تاريخي توسعه ة در زمين موجوددر كتب محدود

.اقتصادي مطرح شده است
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 شش جلدي ة گرفته مجموع موضوع اين پژوهش در سطح كشور انجامةترين تحقيقي كه در زمينمهم

بارا پژوهشيكار دكتر نيلي و همكاران 1382در سال .  است»گذاري صنعتيراهنماي سرمايه«با عنوان 

. كه نتايج آن در قالب كتاب منتشر شددادندعنوان استراتژي توسعه صنعتي ايران انجام 

.  صورت نگرفته استدر سطح مناطق مختلف كشور در مورد مباحث توسعه صنعتي پژوهش منسجمي

تعيين استراتژي«توان اشاره كرد كه به  مي1نامه كارشناسي ارشد فرزاد معيريدر اين مورد تنها به پايان

اين تحقيق كه در دانشكده اقتصاد .  پرداخته است»توسعه صنعتي استان كردستان، از ديدگاه مزيت نسبي

. نسبي، توسعه صنعتي استان را تعيين كرده استدانشگاه عالمه انجام شده، با محوريت دادن به مزيت

 نمايندگي آذربايجان - تحقيق حاضر به سازمان مديريت صنعتيبارةترين پژوهش انجام شده درنزديك

 اجرايي احداث واحدهاي - اداريفرآينددر اين پژوهش، .  به اتمام رسيد1380شود كه در سال مربوط مي

ة اما مطالع2. معرفي شده استفرآيندموانع و مشكالت موجود در اين و قرار گرفته مطالعه مورد توليدي 

، در جامعه آماري اين زدپردابمنسجمي كه به موانع و مشكالت توسعه صنعتي با تأكيد بر موانع نهادي 

.پژوهش، گزارش نشده است

مباني نظري. 3

و ) صنعت و دانشگاه(فن نهادگرايان، عامل اصلي موفقيت انقالب صنعتي را در آشتي بين علم و 

. وجود آمده استهدانند كه اين تلفيق و همسويي با بهره گرفتن از نهادها بشدن علوم كاربردي مينهادينه

 الزم را براي رشد و شكوفايي اقتصادي ةكننده، ناظر و مجري قراردادها و قوانين؛ زميندولت به عنوان تنظيم

.آوردوجود ميهب

 بهتر مشخص گرديد و در نتيجه »حقوق مالكيت«در انقالب صنعتي اين بود كه كليد تغيير شرايط 

با توسعه بازار، تخصص و تقسيم كار گسترش . بهبودي چشمگير در بازار عوامل توليد و بازار كاال پديد آمد

هاي معامالتي، تحوالت سازماني براي كاهش هزينه. هاي معامالتي افزايش يافتيافت و همزمان هزينه

.1374 فرزاد معيري،.1
.1380صنعتي، سازمان مديريت . 2
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تقسيم كار و تخصص بيشتر شد و . هاي ابتكار و اختراع را كاهش داد و بازار بيشتر گسترش يافتهزينه

1.نهايتاً مجموعه اين تحوالت راه را براي انقالب تكنولوژي هموار نمود

،اول. هر انقالب اقتصادي كه سر آغاز رشد و توسعه اقتصادي است، داراي دو ويژگي مهم است

 تحوالت سازماني به ، دوم. دانشةهاي مولد جامعه به دليل افزايش در ذخيردر ظرفيتتحوالت اساسي 

 در كشورهاي توسعه يافته، اين دو ويژگي با هم وجود 2.هاي مولدكارگيري ظرفيتهمنظور تشخيص و ب

آمدن وجود ه اما در برخي از كشورهاي در حال توسعه، با ب. وجود آورده استه داشته و تمدن غربي را ب

 امروزه مشكل اساسي كشورهاي ،بنابراين.  انساني، شاهد چنين تحولي نيستيمة دانش و وفور سرمايةذخير

هر سازمان صنعتي در محيط . هاي مولد استكارگيري ظرفيته  فقدان تحوالت سازماني در ب،جهان سوم

 بخش عمومي آن را ادهايكارايي نه عدمهاي قانوني مواجه است كهفعاليت خود، با يكسري از محدوديت

هاي ناشي از مقياس، حمايت از قراردادها، ييجوبخش عمومي با استفاده از صرفه.وجود آورده استهب

هاي محيط مناسبي را براي پيشرفت سازمان...  اجتماعي و ةنيروي قهريه، عدالت اجتماعي، امنيت، سرماي

. كندصنعتي و رشد و توسعه اقتصادي كشور فراهم مي

گذاري صنعتي اجرايي سرمايه-موانع اداري. 3-1

فرآيندگذاران بخش خصوصي و تسهيل  كشور، تشويق سرمايههرگذاري در گام نخست افزايش سرمايه

روكراسي وگذاري در مناطق مختلف جهان، باز جمله مشكالت موجود بر سر راه سرمايه. جذب سرمايه است

به طوري كه در برخي از مناطق . گذاري استهاي سرمايه انگيزههاي نهادي در ايجاداداري و نارسايي

شود بلكه به فرار هاي الزم منجر نميهاي مرتبط نه تنها به ايجاد انگيزهمدي ادارات و سازماناناكار

.انجامدها نيز ميسرمايه

خش مشخص  تقسيم كار و محول كردن هر وظيفه به يك اداره يا بةروكراسي سنتي ذاتاً بر پايوب

ريزي شده است و تا زماني كه فعاليت محوله بر يك واحد بوروكراتيك تك بعدي باشد، دشواري چنداني پي

.1373محمود متوسلي، . 1
. منبع همان.2
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شود هاي چند بعدي مواجه ميروكراسي با فعاليتوشود ولي آنگاه كه بروكراسي مطرح نميو نقش بيدر ايفا

موازي از هاي  و قوانين و درخواست، تداخل مقرراتفرآيندطوالني شدن . كندسوءكاركردهاي آن بروز مي

.شودكاركردهاي مهمي است كه در اين مرحله آشكار ميارباب رجوع از جمله سوء

اين . يابدشود، اصالحات در ساختار بوروكراسي نيز ضرورت ميبه تدريج كه بر مشكالت افزوده مي

.اصالحات در چهار سطح تجربه شده است

اي هماهنگي تشكيل ستادها يا شوراه.3-1-1

 ذاتاً بوروكراسيولي چون . اين نوع تمهيدات تا زماني كه محيط پيرامون با ثبات باشد، تا حدودي مؤثر است

 به از اين روگيري در موارد ناشناخته عاجز است و مبناي عمل آنها قوانين و مقررات مصوب است، از تصميم

 موضوع را به رأس هرم كه همان ناگزير قوانين، بيني نشده درمحض مواجهه واحدهاي اداري با موارد پيش

ها و مقررات، كه  صدور مكرر و متوالي بخشنامهفرآينددهد و به اين ترتيب كميته يا ستاد است ارجاع مي

 عدم )نظريه(تئوري در . شوداجتناب ناپذير و بي پايان است، آغاز شده و تأخير به امر طبيعي تبديل مي

.در امر هماهنگي اثبات شده است) سازوكار(مدي اين مكانيسم اكار

ها آرايش بعد سازمان.3-1-2

به اين نحو كه . هاي چند بعدي استهاي مرتبط با فعاليتدومين واكنش ساختاري، آرايش مجدد سازمان

شوند و از گروه صف خواسته ها به ماهيت صف و گروهي به ماهيت ستاد تبديل ميگروهي از سازمان

در صورت اجراي دقيق اين تمهيدات، مشكالت ارباب . ق گروه ستادي را نيز پيگيري كننديالشود تا عمي

ولي دشواري آن در سازوكارهايي است كه بايد متناسب با اين تحوالت . يابدرجوع تا حد زيادي كاهش مي

 در صورتي كه .از جمله سازوكارهاي مقتضي، تغيير در نظام ارزيابي عملكرد و پاداش است. بيني شوندپيش

هاي گروه صف قوانين و مقررات را در سطح حداقل آن تفسير بيني نشود معموالً سازماناين تمهيدات پيش

كشند و موقعيت به هاي ستادي كنار ميكنند و با دستاويزهاي گوناگون خود را از قبول مسئوليت سازمانمي

.يابدوضعيت اول تغيير مي



1009مجله برنامه و بودجه، شماره 

اه مهندسي مجدد سازمان.3-1-3

هاي چند بعدي روكراتيك در مقابل فعاليتومد ساختن نظام باترين و تنها راه حل ممكن براي كارفتهپيشر

به نحوي كه . شودها و وظايف هر يك مجدداً تعريف ها در يكديگر ادغام شده و هدفاين است كه سازمان

بخش اين ساختار مستلزم تحوالت اجراي اثر. هاي چند بعدي باشندهر كدام قادر به پاسخگويي به فعاليت

هاي عناصر سازمان و استقرار  توانمندييترين شرط آن ارتقابنيادين در نظام مديريت دولتي است و مهم

.  امور استةرويكرد مديريتي به جاي رويكرد ادار

هاي خدماتي ايجاد سازمان.3-1-4

شود و اين سازمان به وكالت از يجاد ميدر اين حالت براي هر فعاليت چند بعدي يك سازمان خدماتي ا

تجربه موفقيت آميز گزارش اين  در اغلب كشورها، .رساند اداري مربوط را به انجام ميفرآيندارباب رجوع، 

.شده است

اي با فعاليت چند رسد سوءكاركرد ناشي از تعارض ساختار وظيفه، به نظر ميمقالهبا توجه به موضوع 

.گذاري داشته باشد سرمايهفرآينداجرايي - در تشريح مشكالت اداريبعدي بيشترين سنخيت را

هاي چند بعدي اي و فعاليتهاي وظيفه ساختار.3-2

 جديدي از مجموعههاي مدل سنتي بوروكراسي،  در پاسخ به نارسايي1990ة و اوايل ده1980در دهة 

از جمله اين . هاي دولتي انجام گرفتاسيويژه در بوروكر اصلي مشكالت بهةها در جهت يافتن ريشپژوهش

. توان به كار برجسته ويلداوسكي اشاره كرد كه به سفارش بانك جهاني انجام يافته بودها ميپژوهش

هاي دولتي، به ويژه در كشورهايي كه سوءكاركردهاي بوروكراسي بر  بوروكراسيةويلداوسكي مشكل عمد

.دهدكار نسبت مي تقسيمكاركردهاي مثبت آن غلبه دارد، به ماهيت

كه در صورتي«. دهندها پاسخ مياند، به فعاليتها و اداراتي كه بر مبناي وظيفه ساماندهي شدهسازمان

انجام يك فعاليت با يك وظيفه امكان پذير شود، بوروكراسي شكل گرفته به بهترين نحو امكان ارائه 

هاي ه بيش از يك وظيفه نياز داشته باشد، دشواريخدمات را خواهد داشت ولي وقتي انجام يك فعاليت ب

است نفع يك فعاليت چند بعدي مجبوردر بهترين شرايط از سازوكار جديد، ذي«.»شودكراسي آغاز ميوبور
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كه اين موضوع با ديگر سوء كاركردهاي به چندين سازمان يا اداره يا بخش مراجعه كند و در صورتي

1.»شودري ارباب رجوع آغاز ميبوروكراسي توأم  باشد، گرفتا

به مشكالت و »خيرخواه«هاي هاي محتمل بوروكراسي گزارش خود به واكنشةويلداوسكي در ادام

.كند ناشي از اين ساختار اشاره ميةفزايند

شورا، كميته، ستاد هماهنگي و دبيرخانه مشترك  اولين واكنش محتمل تشكيل نهادهايي با اسامي.1

مندي بهعالقهپديده «ويلداوسكي اين تمايل را . ها را با يكديگر هماهنگ كندد سازماناست كه سعي دار

كنند، كاري كه قبالً يك نفر انجام ن براي يكديگر كار خلق ميمسئوال. كند توصيف مي»بوروكراسي

ك باعث ها، تبادل اسناد و مدارها، صورتجلسهولي صدور يادداشت. دهدداد حاال هفت نفر انجام ميمي

براي ست چرا كه هااين موضوع مورد پسند بوروكرات. ها ظاهراً بيشتر كار كنند سازمانهر كدام ازشود تا مي

.آوردشهرت و پول و مقام بيشتر ميآنها 

در «. هاست بازنگري در وظايف سازمان، دومين واكنش محتمل به مشكل تعارض وظيفه و فعاليت.2

ق يك يا چند سازمان ديگر را نيز پيگيري و از ي عال تاشودان در خواست مياين حالت از يك يا چند سازم

باب رجوع هايي كه با ارسازمان(ها به دو گروه خط مقدمدر واقع سازمان. رعايت آنها اطمينان حاصل كند

روه هايي كه صرفاً قوانين و مقررات مورد عالقه خود را وضع و به گسازمان(گروه عقبهو ) مواجه هستند

.»شوندتقسيم مي) كنندم ابالغ ميخط مقد

بنيادين در ها و تغييرها، بازنگري اساسي در وظايف سازمان سومين واكنش محتمل بوروكراسي.3

در اين حالت ساختار سازماني دولت نه براساس وظيفه بلكه براساس آنچه ويلداوسكي فعاليت . ساختار است

هاي خطير و مهم مورد نياز براي پيشبرد امور مختلف ر واقع فعاليتد. گيردنامد، شكل مي مي2راهبردي

-One نوع ارائه خدمات ازةها زمينمرتبط و حذف ساير سازمانهايشده و با ادغام سازمانكشور شناسايي 

Stop Servicesشود به ارباب رجوع فراهم مي.

1. Wildovsky, 1990
2. Strategic Activity
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 و در شده،هاي راهبردي تعريف ليتهاي جديد پيشبرد فعادر اين وضعيت مسئوليت هر يك از سازمان

اجراي اين نوع . شودهاي جديد تعيين مي عملكرد سازمان نيز بر اساس ميزان نيل به هدف،نظام ارزيابي

آنچه در نسل اول ساختاري وجود داشت، ها بسيار فراتر از راهبرد مستلزم اين است كه بعد تخصصي سازمان

آيند و دواير نه براساس همگوني هاي مختلف گرد هم ميا تخصصراد ب اف،به بيان ديگر. افزايش يابد

 امور دولتي به مديريت دولتي تغيير ةدر اين حالت ادار. شوندوظايف بلكه براساس نياز فعاليت ساماندهي مي

هاي مختلف شاخص هاي مختلفي است، سيستمدهد و با اين فرض كه راهبردها داراي هدفماهيت مي

.شودسب با تنوع هدف طراحي و به اجرا گذاشته ميعملكرد نيز متنا

ويلداوسكي . استويلداوسكي شناسايي كرده كه هاي خدماتي آخرين واكنشي است تشكيل سازمان.4

اجراي ساختارها از نوع سوم را به ويژه در بسياري از كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه دشوار ارزيابي 

مدي كه اود نشان داده كه اغلب اين كشورها توانايي ايجاد نظام اداري كارهاي خكند و براساس يافتهمي

داردهاي جديد اشاره ويلداوسكي به تشكيل سازمان. بتواند ساختار جديد را به نحو اثر بخش اداره كند، ندارند

.كندهاي مختلف حل ميكه به وكالت از ارباب رجوع مشكالت مربوط به فعاليت را در سازمان

ها گاه به صورت خصوصي و در عين حال با حمايت قوي دولت و گاه به صورت دولتي  سازماناين

در . مد انگيزشي استاولي در هر دو حالت شرط عملكرد اثر بخش آنها استقرار نظام كار. شودتشكيل مي

شناسايي دولتي و با هاي ق هر يك از سازمانيو عالها  دقيق خواستهةبا مطالعها  اين سازمان،واقع

 دولت و ةآموزند و به هزين را مي»هنر اخذ نتيجه از بوروكراسي دولتي «ها،هاي مؤثر ارتباط با سازمانكانال

.دهندقاضيان خدمات دولتي قرار مي اين تخصص را  در اختيار مت،يا ارباب رجوع

 عملي برخي كشورهاي جهانةتجرب. 3-3

1گذاري مراكز توسعه سرمايه.3-3-1

 منتشر ساخت، يكي 70در گزارشي كه در اواخر دهة ) كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(اد آنكت

گذاري و  طوالني سرمايهفرآيندگذاري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه را از موانع عمده توسعه سرمايه

د كه كرمند پيشنهاد هسسات دخيل آنان تشخيص داد و متعاقب آن به كشورهاي عالقؤها و متعدد سازمان

1. Investment Promotion Centers
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در پي اين توصيه، كه ابتدا .ندكنگذاري در كشور خود تجديد نظر در ساختارهاي اداري مرتبط با امر سرمايه

مراكز توسعه «سيس أ تةگذاري متكي بود، ايدتجارب قبلي برخي از كشورهاي موفق در امر جذب سرمايهبر

 عمليات تماميةاين مراكز، مسئول ادار.شورها قرار گرفتو مورد استقبال اغلب كشد مطرح » گذاريسرمايه

 از درجه بااليي از گذاري در كشورهاي متبوع خود است و معموالًرساني مربوط به سرمايهاداري و اطالع

.برخوردار استگذاري  در امر سياستگذاري و اجراي راهبردهاي مربوط به توسعه سرمايهرتفويض اختيا

(MIDA)سعه صنعتي مالزي  اداره تو. 3-3-2

كشور مالزي به عنوان يكي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا با رشد و توسعه اقتصادي سريع و فزاينده در 

 اخير، از جمله كشورهايي است كه جهش اقتصادي و رشد و توسعه صنعتي خود را مديون به كارگيري ةده

ذاران اين گسياست. ستهاگذاري در تمام زمينهيه سرمافرآيندثر ايجاد بستر مناسب و تسهيل ؤهاي مراهبرد

هايي براي هر يك از  مشوق،گذاري جذب سرمايه وكشور براي دستيابي به توسعه اقتصادي همه جانبه

ترين فعاليت اين كشور به منظور توسعه هر چه بيشتر برجسته.اندگذاري طراحي كردههاي سرمايهبخش

)MIDA(سيس سازماني تحت عنوان اداره توسعه صنعتي مالزي أبوط، ت مرفرآيندگذاري و تسهيل سرمايه

.پردازيم بررسي بيشتر اين سازمان ميادامه بهدر است كه 

MIDA1 يك سازمان دولتي در مالزي است كه به منظور سياستگذاري، مديريت و توسعه 

 اهداف خود، تنها نقطه هتجاين اداره در . سيس شدأ در شهر كواالالمپور ت1986گذاري در سال سرمايه

ترين شود، كه عمدهگذاري كشور محسوب مي سرمايهفرآينددرگذاران اتصال و برقراري ارتباط با سرمايه

تمامي از طريق متمركز ساختن ) گذاري صنعتيبه ويژه سرمايه(گذاري  سرمايهفرآيند آن تسهيل ةوظيف

. استربطذيهاي گذاري و دستگاههاي مرتبط با سرمايهفعاليت

فرآيندگذاران و تسهيل در انجام اين اداره به منظور پاسخگويي سريع به نيازهاي اطالعاتي سرمايه

هاي مختلف متعددي برحسب گروههاي هاي مختلف به بخشگذاري در زمينهاداري و اجرايي سرمايه

 و ،هاي اقتصادي در سراسر كشورگذاران و بنگاهصنعتي تقسيم شده و به منظور برقراري ارتباط با سرمايه

1. Malaysian Industrial Development Authority
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، ) اداره10(خارجي به مالزي اقدام به ايجاد دفاتر مختلف در مالزي هاي گذاريهمچنين جذب سرمايه

.نموده است) فرانسه، آلمان، ايتاليا، سوئد و انگلستان:  اداره شامل5(و اروپا )  اداره5(مريكا ااياالت متحده 

MIDAداخلي (گذاري از طرف متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي ه به محض دريافت تقاضاي سرماي

گذاران هاي مؤثر مالي، اقتصادي، فني و حقوقي به سرمايهو مشاورهمتعدد و مختلف ها يي، راهنما)و خارجي

 تمركز نمايندگان و كارشناسان دليلو مطالعات كارشناسي خود را به ها كند و نتايج بررسيعرضه مي

گذاري در اين اداره و برخورداري از سيستم اطالعاتي توانمند در مدت كمتر از  با سرمايههاي مرتبطدستگاه

.كنندگذاران منعكس مي روز به سرمايهده

(KOTRA)گذاري كره سسه توسعه تجاري و سرمايهؤ م.3-3-3

شود كه  ميكره جنوبي امروز جزو گروه كشورهاي جديداً صنعتي شده با درآمد سرانه متوسط باال محسوب

داخلي و (ها گذاري توسعه اقتصادي خود، الگوي توسعه صنعتي از طريق جذب سرمايهفرآينداساساً در 

.در بخش صنعت را انتخاب كرده است) خارجي

وحدت سياستگذاري در صنعت، تجارت و بازرگاني راز موفقيت كشورهاي جنوب شرقي آسيا از جمله 

 توسعه بوده و آژانس ةت بازرگاني و صنايع دستگاه اجرايي اصلي در زميندر اين كشور وزار. استكره جنوبي 

ود، بازوي تجارت و ـشده ميـ ناميKOTRAار ـور اختصـط به1گذاري كرهسرمايه-اريـه تجـتوسع

.گذاري فعال قلمداد مي گرددسرمايه

KOTRAجهت در 1962گذاري كره در ژوئن سال سسه توسعه تجارت و سرمايهؤ به عنوان يك م

سيس أ ت)KTC(اهداف توسعه صنعتي و بازرگاني كره در شهر سئول و در محل مركز تجارت جهاني كره 

مختلف تجاري و هاي سسه به مدت چهار دهه در توسعه اقتصادي كره از طريق انجام فعاليتؤ اين م.شد

هاي بازار، شناخت زمينهگذاري، تحقيقات سرمايه- فراهم نمودن اطالعات تجاريجملهگذاري از سرمايه

فرآيندگذاري، تسهيل ذاري در زمينه جذب سرمايهگگذاري توسعه تجارت، سياستسرمايهمستعد

1. Investments Korea Trade-Promotion Agency
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از بازاريابي . اي مختلف سهم بسزايي داشته استگذاري، توسعه صادرات و ارائه خدمات مشاورهسرمايه

گذاري به  سرمايهةو ارائه خدمات همه جانببرتر جهان ) فناوري(گرفته تا عقد قراردادها، تحصيل تكنولوژي 

1.سسه بوده استؤاز جمله اقدامات جدي اين م) داخلي و خارجي(گذاران صورت متمركز به سرمايه

 روش تحقيق .4

 اسنادي و ةهاي مطالع و دستيابي به اهداف تحقيق از روشهاپرسشپژوهش حاضر براي پاسخگويي به 

 از روش  استانهاي صنعتي اين مطالعه براي بررسي امكانات و پتانسيلدر.كندپيمايشي استفاده مي

گذاري صنعتي و احداث ها، ادارات مرتبط با سرمايهبراي شناسايي سازمان. دشوتوصيفي استفاده مي

در ... ها و شامل بررسي قوانين و مقررات، ضوابط، بخشنامه (اسنادي مطالعه ةواحدهاي توليدي از شيو

ت و مشكالت متقاضيان ا و براي ارزيابي عملكرد اداره، مشاهده و مصاحبه استفاده شد)ي مرتبطهادستگاه

بندي و استخراج طبقه. شده استحبه، مشاهده و پرسشنامه استفاده احداث واحدهاي صنعتي از روش مصا

.پذيرد صورت  ميSPSS سامانهةوسيله نتايج ب

در اين . استعه صنعتي استان، ارائه تسهيالت به صنعتگران ها و توسگذاريمسير ديگر افزايش سرمايه

 و براي تسهيل در ارائه تسهيالت، ،زمينه مشكالت موجود در قوانين و عملكرد ادارات بررسي شده

هاي خارجي مربوط گذاري صنعتي به جذب سرمايهسومين كانال سرمايه.شودي ارائه ميياهپيشنهاد

.  گرددميگذاران خارجي بررسي ت مرتبط با سرمايهاو اداردر اين عرصه، قوانين . شودمي

گيري و حجم نمونهجامعه آماري، روش نمونه.4-1

 اجرايي - اداريفرآيندهاي مرتبط با گروه اول به دستگاه. اين پژوهش شامل چهار گروه جامعه آماري است

ة تسهيالت در زمينةنندهاي اعطاكگروه دوم شامل نهاد. گذاري صنعتي اختصاص داردسرمايه

. شودگذاران خارجي مربوط ميگروه سوم به نهادهاي مرتبط با جذب سرمايه. گذاري صنعتي استسرمايه

اند، گذاراني كه موفق به اخذ جواز تأسيس شدهواحدهاي صنعتي و سرمايه) گذاريسرمايه(متقاضيان احداث 

1. Chang. Ha- goon, 1997
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گيري صورت نگرفته و به روش د سه گروه اول، نمونهدر مور. دهندگروه چهارم جامعه آماري را تشكيل مي

ها و آوري داده اما جمع.شودبررسي مي مشكالت و تنگناهاي قانوني و اجرايي ، اسنادي و مصاحبهةمطالع

گيري انجام گذاران به روش نمونه سرمايهبه وسيلةاطالعات مربوط به موانع و مشكالت اخذ جواز تأسيس 

. پذيردمي

 پرسشنامهآوري اطالعات از طريق مصاحبه و جمع.4-2

ها و ضوابط ناظر بر  تشكيل سرمايه صنعتي با توجه به مالحظات قانوني، بخشنامهفرآيندبراي دستيابي به 

، )حداقل سه نفر(گذاري صنعتي هاي مرتبط با سرمايههر دستگاه اجرايي، از مسئوالن هر كدام از دستگاه

ها و  اجرايي احداث واحدهاي صنعتي، قوانين و بخشنامه- اداريفرآينداحبه در اين مص.شودميمصاحبه 

 كارشناسي مديران اجرايي در هايهاي ناظر بر آنها و برخي از اهداف تحقيق استخراج شده و از نظرنامهينيآ

.ه استاستفاده شد... هاي انگيزشي و ، حذف موانع، جنبهفرآيند تسهيل ةزمين

دست آمده ه  مسئوالن اجرايي است با نتايج بهاينظرةكنندمصاحبه كه منعكس ازدست آمدهه نتايج ب

ها و داده.كند، مقايسه و تحليل شدگذاران را منعكس مي و مشكالت سرمايههااز پرسشنامه كه نظر

ري آو جمع1381اطالعات مورد نياز طرح به وسيله مصاحبه و پرسشنامه در دوره زماني تابستان و پاييز سال

:گذاري صنعتي به صورت ذيل استگيري و حجم نمونه متقاضيان سرمايهروش نمونه. ه استشد

 كل صنايع استانةسازندگي و ادارادر شده از سازمان جهادـ ص)يـصنعت(س ـهاي تأسيروانهـپ

كران  كوةبر اساس رابط. است1100 حجم جامعه آماري برابر با 1380-1379هاي غربي در سالآذربايجان

:شودها به شرح زير محاسبه ميتعداد نمونه مورد نياز براي آزمون فرضيه

qptNe
qpNtn
.

..
22

2

+
=

nو ) 05/0( دقت احتمالي مطلوب e، ) درصد95( ضريب اطمينان t جامعه آماري، Nرابطه اين در 

توضيح .  گرديد محاسبه1/0 و 9/0 بر اساس شاخص تجانس به ترتيب برابر با q و p. حجم نمونه است

.بر اساس نتايج پژوهش مشابه در استان آذربايجان شرقي استخراج شده استq و pاينكه مقادير 
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( )
1239.122

1.0*9.0*96.105.0*1100
1.0*9.0*96.1*1100

22

2

≅=
+

=n

هاي مختلف است، تعداد نمونه با توجه به اينكه روش آماري پژوهش مبتني بر آناليز واريانس در گروه

دانيم كه هرگونه از طرف ديگر مي.شودتقسيم مي) هاتانشهرس(ها  هر يك از گروهمزبور به نسبت سهم

 مورد وجود داشته سهپذير است كه از هر گروه نمونه، حداقل آزمون مبتني بر آناليز واريانس به شرطي امكان

: استزيرهاي انتخاب شده بر حسب شهرستان به شرح جدول بر اين اساس تعداد نمونه. باشد

ي انتخاب شده بر حسب شهرستانها تعداد نمونه.1جدول 
تعداد نمونهشهرستانرديفتعداد نمونهشهرستانرديفتعداد نمونهشهرستانرديف

1

2

3

4

5

اروميه

اشنويه

بوكان

پيرانشهر

تكاب

68

3

4

5

3

6

7

8

9

10

چالدران

خوي

سردشت

سلماس

دژشاهين

3

12

3

6

4

11

12

13

14

*

ماكو

مهاباد

مياندوآب

نقده

ع كلجم

5

4

6

6

132

.1381غربي، محاسبات انجام شده از آمارنامه استان آذربايجان: منبع

غربي استان آذربايجان بخش صنعت بررسي امكانات . 5

. ها برخوردار استاي در رشد و پويايي ساير بخشغربي بخش صنعت از جايگاه برجستهدر استان آذربايجان

هاي مختلف استان به عمل آمد، مشخص گرديد كه استان از امكانات بخشهايي كه از با توجه به بررسي

... اجتماعي، كشاورزي، معادن و ةهاي اقتصادي، سرماي منابع طبيعي، زيرساختة در زميننسبتاً خوبي

گذاري صنعتي توجه  به سرمايهبايدرسد براي بالفعل كردن امكانات بالقوه استان، به نظر مي. برخوردار است

به طوري كه وضع موجود . اما اين توجه از سوي بخش عمومي تا به حال مطلوب نبوده است. اي كردژهوي

غربي ، سهم استان آذربايجانارت صنايع بر اساس مجوزهاي صادرهواحدهاي توليدي فعال تحت پوشش وز

كل كشور براي استاني اين سهم از . كند ارائه مي6/1 و 24/1گذاري و اشتغال به ترتيب را براي كل سرمايه

.كه از امكانات طبيعي و جغرافيايي مناسبي برخوردار است، مطلوب نيست
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هاي براي اينكه وضعيت صنعت استان بهتر مشخص شود، به برخي از آمارهاي موجود در طرح

ان هاي صنعتي كشور كه همه ساله از طرف مركز ايرطرح آمارگيري از كارگاه. پردازيمآمارگيري مختلف مي

 نفر كاركن و بيشتر استان 10وضعيت كلي صنايع 2جدول. شود، منبع مناسبي در اين زمينه استانجام مي

.دهدرا نشان مي

 نفر كاركن و بيشتر استان 10هاي اقتصادي صنايع  شاخص.2جدول 

شرح
تعداد 

كارگاه

تعداد 

شاغالن 

)نفر(

ارزش 

افزوده 

ميليارد (

)ريال

ارزش 

گذاريسرمايه

)ميليارد ريال(

جبران 

خدمات

ميليون (

)ريال

وري بهره

نيروي كار

)هزار ريال(

وري بهره

انرژي

تعداد 

هاي كارگاه

 نفر كاركن 50

و بيشتر

328132565138/951/14538699948استان

110028827634/577628/758314090654341/132640كشور

سهم استان 

)درصد(
98/25/189/026/1159688/1

.1380 نفر كاركن و بيشتر كشور، 10هاي صنعتي نتايج آمارگيري از كارگاه: مأخذ

هاي غربي در مقايسه با شاخصست كه بخش صنعت استان آذربايجان ا آنةدهند نشان2جدول 

 از غربي به طور متوسط حدود يك درصديعني استان آذربايجان. صنعتي كل كشور در حد مطلوب نيست

 نفر كاركن و بيشتر استان 10هاي تعداد كارگاه.هاي صنعتي كشور را به خود اختصاص داده استفعاليت

اين نسبت در . هاي كل كشور را به خود اختصاص داده است درصد از كارگاه3 كارگاه است كه حدود 328

ست كه  ا اين امر بيانگر آن.رسد درصد مي8/1 نفر كاركن و بيشتر كمتر شده و به 50هاي تعداد كارگاه

.صنايع كوچك استان در سطح باالتري قرار دارد

اي كه ارزش افزوده. شودوري نيروي كار مشخص مي ارزش افزوده و بهرهة مهم ديگر در مقايسةنكت

ارزش ) 89/0( ميليارد ريال است كه كمتر از يك درصد 513كند معادل بخش صنعت استان ايجاد مي

وري صنايع كشور وري كار نيز در استان خيلي پايين است و حدود نصف بهرهبهره. ر استافزوده كل كشو

حال ببينيم سطح . سواد و آموزش استپايين وري نيروي كار، سطح ل پايين بودن بهرهييكي از دال. است
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 به مقايسه 3جدول .  نفر كاركن و بيشتر استان در مقايسه با كل كشور چگونه است10هاي سواد در كارگاه

.پردازدسطح سواد شاغالن صنعتي مي

 نفر و بيشتر استان و كشور 10هاي صنعتي  مقايسه شاغالن كارگاه.3جدول 

برحسب سطح سواد
با سوادكل شاغالن

شرح
كل 

جمعباسوادسوادبيشاغالن
كمتر از 

ديپلم
ديپلم

فوق 

ديپلم
كارشناس

كارشناس 

ارشد
دكتري

استان
سهم 

)درصد(

10718
)100(

810
)5/7(

9908
)5/92(

9908
)100(

6628
)67(

2374
)24(

299
)3(

562
)3/5(

39
)4(./

6
)0(

كشور
880405

)100(
48275

)5/5(
832130

)5/94(
832130

)100(
529958

)64(
210653

)25(
30159

)6/3(
54593

)6/6(
5398

)6(./
1369

)2(./
سهم
استان

)درصد(
2/17/12/12/125/11/1117/04/0

.همان: مأخذ

غربي در مقايسه با كل كشور است و  بيانگر سطح پايين سواد شاغالن استان آذربايجان3جدول 

هاي مختلف براي اينكه اهميت گروه.وري پايين نيروي كار استان باشدممكن است يكي از داليل بهره

تر  نفر كاركن و پايين10هاي كارگاه(تري برخوردار باشد صنعتي استان مشخص شود و آمار از جامعيت بيش

كنيم و تعداد كل شاغالن استان را با ، از سرشماري عمومي نفوس و مسكن استفاده مي)نيز لحاظ شود

ويژگي اصلي اين جدول، . است به بررسي اين امر پرداخته 4جدول . كنيمكدهاي دو رقمي بررسي مي

اي هاي كوچك صنعتي در هر منطقهكارگاه. استاستان ) صنعت ساخت(تي گرفتن كل شاغالن صنعبردر

به اعتقاد مايكل پورتر وجود صنايع و .  براي رشد آن منطقه محسوب گرددپتانسيلتواند به عنوان مي

تواند آيد كه نيروي كار آنها ميهاي كوچك در هر ناحيه و براي هر صنعتي يك مزيت به شمار ميكارگاه

.هاي جديد باشد به آن صنعت سوق يابد و گيرنده سريع فناوريبه راحتي
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غربي به تفكيك استان آذربايجان) ساخت( شاغالن بخش صنعت .4جدول 

1375نقاط شهري و روستايي، 
  نقاط روستايي     نقاط شهري واحدهاكل

ف
هاي صنعتزيربخشردي

توزيع 

فراواني

)درصد(

صددرتعداددرصدتعدادتعداد

7/16128921064382224918صنايع مواد غذايي و آشاميدني1
9/069824893507 سيگار-توليد محصوالت از توتون و تنباكو2
2/534097716346402463160توليد منسوجات3
2/4323427388449616 عمل آوردن و رنگ پوست-توليد پوشاك4
4/0275234854115چرمي و كفشدباغي، شناخت محصوالت 5
1/43176215568102132چوب، محصوالت چوبي، ساخت كاال از ني و 6
1/010237366564توليد كاغذ، محصوالت كاغذي7
4/026725395145چاپ انتشار، تكثير8
06951741826...هاي نفت و  پااليشگاه-صنايع زغال كك9
7/05063917711523توليد محصوالت شيميايي10
1/0133104782922توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي11
8/75980264044334056توليد ساير محصوالت كاني غيرفلزي12
1/011487762724توليد فلزات اساسي13
1/75491440480108720ت و توليد محصوالت فلزي فابريكي به جز ماشين آال14
5/03922837210928توليد ماشين آالت و تجهيزات15
-0331000آالت اداري و محاسباتيتوليد ماشين16
6/0446367827918آالت مولد و انتقال برق توليد ماشين17
0231878522ل ارتباطييتوليد راديو و تلويزيون و وسا18
5/0360316884412هاي ار دقيق و ساعتتوليد ابزار پزشكي و ابز19
3/0204159784522ل نقليه و موتورهاي وتريلريتوليد وسا20
0262285415ل حمل و نقل يتوليد وسا21
3/19928899010310بندي نشدهتوليد مبلمان و مصنوعات طبقه22
-011111000تبازياف23
17574786327937كشت و صنعت24

1007712843227563385144صنعت ساخت
.1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن، : مأخذ
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 صنعت تفكيك شده در جدول، صنايعي كه از امكانات طبيعي و كشاورزي 24به طور خالصه، از 

ل حمل و يآالت، ابزارآالت، وسات و صنايع توليد ماشينگيرند، داراي شاغالن بيشتري اساستان بهره مي

توان در نسبت صنايع موجود در نقاط شهري و اين موضوع را مي. در وضعيت نامناسبي قرار دارند... نقل و 

با علم بر اينكه صنعت معموالً يك پديده شهري است، اما در استان . روستايي نيز استنباط كرد

.  درصد آن در نقاط شهري استقرار يافته است56غربي، تنها آذربايجان

غربيهاي صنعتي استان آذربايجانقطب.5-1

LQغربي از شاخص هاي استان آذربايجانشهرستانوضعيت بخش صنعت در براي مشخص نمودن 

 بهره گرفته 1375براي اين منظور از سرشماري عمومي نفوس و مسكن، . كنيماستفاده مي) ضريب مكاني(

به بررسي وضعيت 5جدول . كنيممي شهرستان استان را از لحاظ تمركز نيروي كار صنعتي بررسي 12و 

.پردازد در استان ميLQشاخص 

∑ ∑∑

∑
=

j i j
ijij

i
ijij

RR

RR
LQ

/

/

:كه در آن

Rij : ارزش افزوده فعاليتiام در منطقه؛

∑
i

ijR : ها در منطقه؛ فعاليتتماميارزش افزوده

∑
j

ijR : ارزش افزوده فعاليتiم در سطح كشور؛

∑∑
i j

ijR : هاي اقتصادي كشور فعاليتتماميارزش افزوده.

: محاسبه ضريب مكان به سه حالت زير خواهد بودةنتيج

. باشد، منطقه در آن فعاليت نسبت به كشور از تخصص توليدي بيشتري برخوردار است<1LQاگر 
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.دارد باشد، منطقه در آن فعاليت نسبت به كشور تخصص توليدي كمتري >1LQر اگ

. باشد، تخصص توليدي منطقه و كشور در فعاليت مورد نظر يكسان است=1LQاگر 

ساخت بر حسب  ساله و بيشتر گروه صنعت10 شاغالن.5جدول 

LQ ،1375 و شاخص غربي آذربايجانهاي استانشهرستان
نقدهمياندوآبمهابادماكودژشاهينسلماسسردشتخويتكابپيرانشهرنبوكااروميهشرح
18190714110734634171341197381051075266375874682350صنعت

1914024206421494216738654421336389022812752032442175222737600شاغالنكل
شاخص
LQ

78/074/241/077/164/146/081/05/184/07/018/151/0

.ختلف و محاسبات گروه تحقيق هاي م، شهرستان1375،سرشماري عمومي نفوس و مسكن: خذĤم

در بين ) تمركز نيروي كار شاغل در صنعت(دارد كه بوكان از لحاظ صنعتي بيان مي5 جدول

دژ و هاي تكاب، خوي، شاهينبندي شهرستاندر اين رتبه. است نخست ةدر رتبهاي استان شهرستان

از لحاظ تمركز جمعيت (هاي استان در بخش صنعت بقيه شهرستان. هاي بعدي را دارندمياندوآب رتبه

اين . گيردداراي مزيت نسبي نبوده و برخالف تصور، شهرستان اروميه نيز در اين دسته قرار مي) شاغل

االتري دارند، استعداد بيشتري در صنعتي  بLQهايي كه شاخص  آن است شهرستاندهندةبررسي نشان

.شدن خواهند داشت

توان چنين نتيجه گرفت كه با تمام امكاناتي كه براي توسعه صنعتي استان مطالب مياين مجموعاز 

هاي ديگر آن نشده و ناتوان بودن بخش صنعت استان، مزيتاز آن ايبرداري شايستهرد، هنوز بهرهوجود دا

گذاري صنعتي بهترين راه حل براي صنعتي شدن استان سرمايه.  شكوفايي بازداشته استرا از لحاظ رشد و

. و ايجاد بسترهاي مناسب در اين زمينه اجتناب ناپذير استاست

زير، به شرح حاصل گرديد وضعيت اقتصادي، اجتماعي و منابع طبيعي از بررسيترين نكاتي كه مهم

 اصلي پژوهش استخراج شده است، براي مطالعه ةام شده در نسخنتايج از بررسي تفصيلي انجاين  (است

:)1383كشاورزيان پيوستي، . ك.نبيشتر 
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تواند به عنوان استان از موقعيت جغرافيايي و اقليمي خوب و منحصر به فردي برخوردار است كه مي.1

.اي ايفا كندشاهراه ارتباطي و مركز توريستي كشور نقش برجسته

.هاي طبيعي استان استياد، خاك حاصلخيز و معادن سرشار از مزيت آب نسبتاً ز.2

.هاي تاريخي آن باال بوده و داراي متغيرهاي پيش برنده است سطح فرهنگي مردم بنا به ريشه.3

. عوامل زيربنايي در استان به عنوان بسترساز توليد صنعتي در حد متوسطي قرار دارد.4

يت بوده و شهرستان ماكو در بخش كشاورزي بيشترين ضريب مكان را  بخش كشاورزي استان داراي مز.5

.به خود اختصاص داده است

توان  در كل كشور از اهميت بارزي برخوردار است و با ايجاد صنايع سنگ مي استانينييمعادن سنگ تز. 6

.به صادرات فزاينده آن اميدوار بود

هاي مكاني را دارد و كمترين ضريب به شهرستاندژ در بخش معدن بيشترين ضريب  شهرستان شاهين.7

.مهاباد، بوكان، سردشت، ماكو، نقده و پيرانشهر تعلق دارد

 درصد كمتر از متوسط كشور است و اين موضوع در مورد شاغالن 10 سطح سواد در استان حدود .8

. استصادقهاي مختلف اقتصادي كشور نيز بخش

.گذاري صنعتي در استان سطح پايين سواد است سرمايهل اساسي موانع توسعهي يكي از دال.9

 سال، تنها 20 به طوري كه در طول ،گذاري در استان نمودهبخش عمومي توجه كمتري به سرمايه.10

.هاي كل كشور به اين استان تعلق يافته استگذاريدرصد از سرمايه2/1

.هاي صنعتي كشور را دارد درصد از فعاليت1 صنايع استان در وضعيت مطلوبي نيست به طوري كه تنها .11

.وري كل كشور استوري در صنايع استان حدود نصف بهرهميزان بهره.12

.  صنايع بزرگ در استان رواج نداشته و بيشتر صنايع موجود كوچك هستند.13

 بيشتري با برخوردارند كه ارتباط) تمركز اشتغال نيروي كار( صنايعي در استان از اهميت بيشتري .14

.كنند و مواد اوليه خود را از بخش كشاورزي تهيه ميرندكشاورزي دا

ها  را داشته و مزيت نسبي آن در بخش صنعت از ساير شهرستانLQ شهرستان بوكان بهترين شاخص .15

.بيشتر است
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ها تحليل داده.6

وليدي از  اجرايي احداث واحدهاي ت- اداريفرآيند بررسي تنگناهاي موجود در .6-1

ديدگاه متقاضيان 

 اجرايي احداث واحدهاي توليدي از ديدگاه - اداريفرآيند شناخت مشكالت و تنگناهاي موجود در جهتدر 

هاي مختلف در قالب  مراجعه كننده به ادارات و دستگاههايمتقاضيان احداث واحدهاي توليدي، نظر

بر اساس فرمول . ج حاصل در زير ارائه شده استآوري و  مورد بررسي قرار گرفت، كه نتايپرسشنامه جمع

مشخصات .  پرسشنامه تكميل گرديد78 نفر بوده است كه از اين تعداد، 123كوكران تعداد نمونه آماري 

.شد بررسي زيرعمومي متقاضيان احداث واحدهاي توليدي به شرح 

مشخصات عمومي متقاضيان احداث واحد توليدي.6-1-1

ي نتايج پرسشنامه، سعي شد تا توزيع فراواني نمونه آماري متقاضيان احداث  بررسنخستدر قسمت 

ها عبارت بودند از توزيع نمونه بر اين ويژگي. هاي كلي نمونه ارائه شودواحدهاي توليدي بر اساس ويژگي

دار و هاي اولويت مطالعه بازار، ميزان آشنايي از طرح،هاي صنعتي، دستگاه صادركننده مجوزمبناي گروه

ديويد و . ك.نبراي مطالعه بيشتر  (دليل انتخاب زمينه فعاليت كه نتايج كلي حاصل از اين بررسي عبارتند از

:) 1378نيكسون، 

به عبارت ديگر در . گذاري را دارددهد كه گروه صنعتي مواد غذايي بيشترين سرمايهبررسي نشان مي.1

گذاري و احداث واحدهاي ري، تمايل به سرمايهگذاميان صنايع استان، بيشترين متقاضيان سرمايه

هاي مناسب كشاورزي در استان ظرفيتاين نتيجه با توجه به . نددار) صنايع غذايي(توليد مواد غذايي 

. كه سودآوري بااليي دارندمنطقي بوده و بيانگر قدم نهادن استان به سمت صنايع تبديلي است

از اين . اند قبلي فعاليت خود ذكر كردهةمورد نظر را زمين از متقاضيان دليل انتخاب صنعت  درصد2.31

گذاران به سمت صنايع توان عملكرد ضعيف نظام سياستگذاري استان را در هدايت سرمايهال ميؤس

.پربازده استنباط كرد
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 وضعيت بازار را قبل از اقدام به اخذ  درصد76به طور كلي از ميان متقاضيان احداث واحدهاي توليدي .3

اين مطلب گوياي اين واقعيت است كه وجود بازار براي يك . اندوز به خوبي مورد مطالعه قرار دادهمج

عقالنيت بر گذاري بوده و هاي شروع به سرمايهترين شاخصمحصول در وضعيت كنوني يكي از مهم

.داردگذاران تأكيد سرمايه

 از متقاضيان احداث واحدهاي رصد د78 اين مطلب است كهةدهندنين نشانبررسي انجام شده همچ.4

 در خصوص تقويت نظام بايستبنابراين ميدار استان مطلع نيستند، هاي اولويتتوليدي از طرح

.رساني در استان تالش نموداطالع

 اخذ جواز براي از متقاضيان  درصد94 اين مهم است كه ةدهندهاي متقاضيان نشانبررسي ويژگي.5

.اندمعادن مراجعه كردهتأسيس به سازمان صنايع و 

نند كه سازمان كهاي مختلفي مراجعه  اخذ مجوز تأسيس به ادارات و سازمانبايد برايمتقاضيان .6

مجموعه سياستگذاري استان بر مبناي ميزان مراجعه . دكننده را دارصنايع بيشترين مراجعه

مد براي جذب و راهنمايي صحيح اتواند در تمركز نيروي كارگذاران به ادارات مختلف، ميسرمايه

.مراجعه كنندگان اقدام نمايد و تخصيص بهينه منابع را انجام دهد

 و مشكالت متقاضيان احداث واحدهاي توليدي در هر يك از ها بررسي نظر.6-1-2

 اجرايي احداث واحدهاي توليدي- اداري فرآيند در ربطذيهاي دستگاه

 در ربطذيهاي اول مطالعه ميداني پژوهش، با مراجعه به دستگاه در مرحله گرديدمطرح طور كه همان

از طريق تكميل پرسشنامه ) گذارانسرمايه( اجرايي با متقاضيان احداث واحدهاي توليدي - اداريفرآيند

شود كه به منظور بررسي مشكالت و تنگناهاي موجود در هر يك از در اين قسمت سعي مي. مصاحبه شد

 متقاضيان را در هر يك هاي از ديدگاه متقاضيان احداث واحدهاي توليدي، نظرفرآيند با هاي مرتبطدستگاه

.دهيمها مورد بررسي تفصيلي قرار از اين دستگاه
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 بررسي مدت زمان اخذ جواز تأسيس توسط متقاضيان.6-1-2-1

1نمودار. اند شده موفق به اخذ جواز تأسيساند كههمه متقاضيان تحت بررسي در اين پژوهش اظهار كرده

متقاضيان ) كلي اخذ جوازفرآيند(اخذ جواز تأسيس توزيع فراواني مدت زمان صرف شده براي ةدهندنشان
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 مدت زمان اخذ جواز تأسيس.1نمودار 

كميل و تحويل آن به دستگاه مربوطبررسي مدت زمان بررسي پرسشنامه بعد از ت.6-1-2-2

از ها و ادارات مربوط،  سازماناز سويسي پرسشنامه تكميل شدهبراي بررسي مدت زمان برر

ةبعد از تكميل پرسشنامه و تحويل آن چه مدت طول كشيد تا ادار«: متقاضيان پرسيده شد كه

 اظهار  درصد6/34اين پرسش، به كه در پاسخ »  بررسي را به شما اعالم كند؟جةمربوط نتي

 مربوط طول كشيده است و ة اداراز سوياعالم نتيجه بررسي و »  روزپنج تا ده«اند كه كرده

دهد كه بررسي انجام شده نشان مي. انداعالم نموده»  روزدو« اين مدت را حداكثر  درصد8/21

نمودار.  روز مورد بررسي و اظهار نظر قرار گرفته استدهها حداكثر در  از پرسشنامه درصد1/73

.است مربوط ة ادارازبررسي و اعالم نتيجه  توزيع فراواني مدت زمان ةدهند نشان2
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ربطذي دستگاه از سوي مدت زمان بررسي و پاسخگويي به متقاضي .2نمودار 

 بررسي ميزان آشنايي متقاضيان با قوانين و ضوابط اخذ جواز تأسيس.6-1-2-3

 را نشان  آشنايي متقاضيان از قوانين و ضوابط اخذ جواز تأسيس ميزانتوزيع فراواني3نمودار

.دهدمي

رساني مراكز صادركنندة جواز تأسيسنحوة راهنمايي و  اطالع.  6-1-2-4

 بررسي مطلوب بودن راهنمايي و اطالع رساني مراكز صادركننده جواز تأسيس از ديدگاه براي

رساني ميزان راهنمايي و اطالع«ه شد كه متقاضيان احداث واحدهاي توليدي، از متقاضيان پرسيد

 از متقاضيان  درصد1/32» كنيد؟ جواز تأسيس را تا چه حد مطلوب ارزيابي ميةز صادركنندمراك

نيز آن را  درصد1/37اند و  مطلوب ارزيابي كرده درصد8/30تا حدودي مطلوب و را اين امر 

. اندمطلوب ارزيابي نكرده
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 ميزان آشنايي متقاضيان با قوانين و ضوابط اخذ جواز تأسيس.3نمودار 

هاي  بررسي ميزان دست و پاگير بودن مراحل اداري اخذ جواز تأسيس در ادارات و سازمان.6-1-2-5
مختلف

هاي ها و دستگاهبررسي ميزان دست و پا گير بودن مراحل اداري اخذ جواز تأسيس در ادارات، سازمان
كار و ، زيستمحيط( كلةادارپنجكنندگان، در  با توجه به شرايط اقتصادي استان و تعداد مراجعهربطذي

 كه نتايج كرده به تفكيك بررسي )مسكن و شهرسازي و  نظارت بر مواد غذايي، امور اراضي،امور اجتماعي
.آورده شده است4در نمودار آنها كلي 
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هاي صادركننده ميزان دست و پاگير بودن مراحل اخذ جواز در دستگاه.4نمودار 
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هاي صادركنندة مجوز تأسيسموجود در فرآيند اداري دستگاهبررسي سرعت و نظم . 6-1-2-6

هاي اقتصادي سرعت عمل و نظم اهميت خاصي گذاري و فعاليتدانيم در امر سرمايهطور كه ميهمان

ها و ادارات مربوط اداري دستگاهفرآيند براي سنجش ميزان نظم و سرعت بارهدر اين بنابراين، . دارد

كه در امر صدور )مسكن و شهرسازي و  نظارت بر مواد غذايي، امور اراضي،ر اجتماعيكار و امو، زيستمحيط(

 اما در اندشدهها به طور جداگانه از ديد متقاضيان بررسي  هر كدام از دستگاه،كنند تأسيس فعاليت ميمجوز

هاي  اداري دستگاهفرآيندتوزيع فراواني ميزان سرعت و نظم 5 نمودار.آورده شده استآن اينجا نتيجه كلي 

.دهدصادركننده مجوز تأسيس را نشان مي
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هاي صادركننده مجوز سرعت و نظم فرآيند اداري دستگاه.5نمودار 

 استقرار واحد صنعتيبراي ) زمين( بررسي وضعيت تأمين فضاي مورد نياز . 6-1-2-7

تأمين براي «اضيان پرسيده شد  استقرار واحد صنعتي از متقبراي بررسي وضعيت تأمين زمين به منظور

» به منظور استقرار واحد صنعتي خود به كدام طريق اقدام نموده و يا خواهيد نمود؟) زمين(نياز فضاي مورد

هاي صنعتي استان استقرار اند كه در شهرك از متقاضيان اظهار كرده درصد41اين پرسش، به كه در پاسخ 

مانده،  باقي درصد4/24اند و  استقرار واحد صنعتي منظور كردهايبر نيز ملك شخصي را  درصد1/32يافته و 

. نندكمياند كه زمين مناسب خود را اجاره يا خريداري  كردهنيز مطرح
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 احداث واحد صنعتي به منظور تملك زمينبرايهاي مراجعه شده  بررسي سازمان.6-1-2-8

الزم است . اندبندي شدهرتبه6در نمودارضيان هاي مختلف بر اساس تعداد مراجعه متقاادارات و سازمان

.اندكه در برخي موارد متقاضيان براي تملك زمين مورد نياز خود به همه ادارات زير مراجعه نمودهذكر شود 
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بندي ادارات بر اساس مراجعه متقاضيان احداث واحدهاي توليدي رتبه.6نمودار 

هااجرايي ادارات و سازمان- اداريفرآيند بررسي تطبيقي .6-1-2-9

هاي مختلف كه در امور احداث واحد صنعتي  اجرايي ادارات و سازمان- اداريفرآيند مقايسه وضعيت براي

هاي مربوط به طور جداگانه از ديدگاه متقاضيان احداث واحدهاي توليدي فعاليت دارند، هر كدام از دستگاه

.پردازيمصل ميكه در زير به بيان نتايج حااند شدهبررسي 

 از ديدگاه متقاضيان احداث واحدهاي ربطذي ادارات  طي شده در اجرايي- اداريفرآيندارزيابي 

:توليدي

خيلي خوب  خوب ودرصد25: ثبت اسنادكل اداره •

خيلي خوب خوب ودرصد15 :  امور اراضياداره كل•

خيلي خوب خوب و درصد20:  محيط زيستاداره كل•
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خيلي خوب خوب و درصد43: ترابرياداره كل راه و•

خيلي خوب خوب و درصد35:اياداره كل آب منطقه•

خيلي خوبخوب و درصد57: اياداره كل برق منطقه•

خيلي خوب خوب و درصد27: منابع طبيعي كلاداره•

خيلي خوب خوب و درصد9: هااداره كل مراتع و جنگل•

خيلي خوبخوب و درصد 23: يياداره كل اقتصاد و دارا•

خيلي خوب خوب و درصد25: شهرداري منطقه•

خيلي خوب خوب و درصد32: ساير ادارات•

بررسي مدت زمان صرف شده براي تملك زمين. 6-1-2-10

براي ايجاد واحدهاي توليدي از اهميت خاصي ) تهيه زمين(طور كه قبالً نيز اشاره شد تملك زمين همان
 طي مراحل تملك زمين چه زماني صرف براي«:متقاضيان پرسيده شد از بارهدر اين. برخوردار است

 تملك زمين مورد نياز براي ماه شش از متقاضيان بين يك تا  درصد3/33در پاسخ به اين پرسش »نموديد؟
توان به طور كلي مي. اند يك ماه صرف كردهتا روز ده از متقاضيان  درصد9/17اند و خود وقت صرف نموده

. اند تملك زمين مورد نياز خود صرف كردهبراياز متقاضيان حداكثر يك ماه را  درصد30دودگفت كه ح
.دهدبراي تملك زمين مورد نياز خود نشان ميرا  متقاضيان ة توزيع فراواني مدت زمان صرف شد6جدول

 توزيع فراواني مدت زمان صرف شده براي طي مراحل تملك زمين.6جدول 
فراواني نسبي تجمعي)درصد(فراواني نسبي فراوانيمدت زمان

124/154/15 روزدهحداكثر 
149/173/33 ماهتا يك روز ده

263/336/66 ماهتا ششيك
41/57/71 سالشش تا يك

797/80بيش از يك سال
152/19100پاسخ ندادند

-78100جمع
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برايقاضيان احداث واحدهاي توليدي  متة بررسي وضعيت مدت زمان صرف شد.6-1-2-11

 بانكيدريافت اعتبارات

 كه در كشورهاي در حال توسعه است الزم ة تأمين سرماي صنعتيگذاريترين مسائل سرمايهاز جمله مهم

ترين منبع تأمين سرمايه، بازار پول يا استفاده از تسهيالت و اعتبارات دليل عدم پويايي بازار سرمايه، مهمه ب

 توزيع 7جدول . انددهكردر اين پژوهش اكثر متقاضيان از تسهيالت بانكي استفاده . ستها بانكاعطايي

. دهدفراواني مدت زمان صرف شده براي دريافت تسهيالت اعتباري را نمايش مي

بانكي توزيع فراواني مدت زمان صرف شده براي دريافت تسهيالت .7جدول 

فراواني نسبي تجمعي)درصد(فراواني نسبي فراوانيمدت زمان

26/26/2 ماه دوحداكثر 

111/147/16 ماهدو تا شش

165/202/37 يك سالتا ماه شش

137/169/53بيش از يك سال

362/46100پاسخ ندادند

-78100جمع

 اجرايي موجود در احداث - بررسي رضايتمندي متقاضيان از مراحل اداري.6-1-2-12

اي صنعتيواحده

 اجرايي موجود در احداث -از مراحل اداريرا  توزيع فراواني رضايتمندي متقاضيان 7نمودار

.دهد نشان مي استانواحدهاي صنعتي
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 رضايتمندي متقاضيان از مراحل اداري در احداث واحدهاي صنعتي.7نمودار 

 صدور جواز يندفرآ در ربطذيهاي ن دستگاه برخورد مسئوالة بررسي نحو.6-1-2-13

تأسيس

ةنحو درصد 15 و در مقابل ، خوب درصد6 و ،ن را بسيار خوب برخورد مسئوالة از متقاضيان نحو  درصد 23

 برخـورد  ةتـوان گفـت كـه نحـو     در كل مـي   . اندبد ذكر كرده  نيز   درصد   16ن را بسيار بد و      برخورد مسئوال 

بـراي ندان مناسب نيست و الزم است كـه      صدور جواز تأسيس چ    فرآيند در   ربطذييهان دستگاه مسئوال

ن و عوامل اجرايي ادارات استان در رفتار خود و برخورد بـا متقاضـيان       گذاران، مسئوال تشويق بيشتر سرمايه  

. تجديد نظر نمايند
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 بررسي كارايي قوانين و مقررات احداث واحدهاي صنعتي و اخذ مجوز تأسيس.6-1-2-14

 از متقاضيان ايـن   درصد19دانند، حداث واحدهاي توليدي را اصالً كارا نمي       قوانين ا  ، از متقاضيان   درصد 42

 از متقاضيان تا حدودي اين قوانين و مقررات را كامل و  درصد25دانند، قوانين و مقررات را كامل و كارا نمي

. دانندكامل ميقوانين و مقررات احداث واحدهاي توليدي را كارا و  درصد از آنها 3/10دانند و تنها كارا مي

 در ربطذيهاي بررسي ميزان تشويق، حمايت و راهنمايي ادارات يا دستگاه. 6-1-2-15

مراحل مختلف اخذ جواز تأسيس و تملك زمين از متقاضيان احداث واحدهاي توليدي

ا را  آنهـ  در مراحل تملك زمين      ربطذيهاي   از متقاضيان اظهار كردند كه اصالً ادارات و دستگاه          درصد 47

 از  درصـد 5انـد و  هشـد  از متقاضـيان كمـي تشـويق          درصـد  27تنها   و   راهنمايي، حمايت و تشويق نكرده    

. از راهنمايي و حمايت و تشويق ادارات در حد الزم و كافي برخوردار بودندنيز متقاضيان 

بررسي تأثير تمركز وظايف مربوط به صدور مجوز احداث واحدهاي صنعتي در .6-1-2-16

فرآيندع و تسهيل اين تسري

 مهم كه هدف اصلي از شناسايي مشكالت و تنگناهاي هر عاملي، كمك به رفع آنها و ةبا توجه به اين نكت

 شناسايي و رفع تنگناهاي ، در اين پژوهش نيز هدف اصلي؛ آن پديده استةگيري و توسعتسهيل شكل

طور كه در مباحث قبلي نيز گفته شد انهم. استفرآيندايجاد واحدهاي توليدي و تسهيل و تسريع اين 

رسد متمركز  كه به نظر ميشودبيشتر وقت متقاضيان صرف دريافت مجوز تأسيس و تملك زمين مي

كردن مراكز صدور مجوز احداث واحدهاي صنعتي در يك مكان مشخص به كاهش مدت زمان صرف 

متمركز كردن «قاضيان پرسيده شد  از متبدين منظور. كندشده براي اخذ مجوز و تملك زمين كمك مي

 از متقاضيان اين امر  درصد47كه »  مؤثر باشد؟فرآيندتواند در تسريع و تسهيل اين اين مراكز تا چه حد مي

ف مربوط به ي توزيع فراواني ميزان تأثير تمركز وظا8جدول . دانندميبسيار مؤثر فرآيندرا در تسهيل اين 

. دهد نشان ميفرآينددر يك مكان مشخص در تسريع و تسهيل را صدور مجوز احداث واحدهاي صنعتي
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 تأثير تمركز وظايف مربوط به صدور ة توزيع فراواني نظرسنجي دربار.8جدول 

مجوز احداث واحدهاي توليدي در يك مكان مشخص در تسريع و تسهيل 

فرآيند

فراواني تجمعيدرصدفراوانيفرآيندميزان تسريع و تسهيل 

276/346/34دخيلي زيا

108/124/47زياد

152/196/66تاحدودي

13/19/67كم

219/268/94اصالً

41/5100پاسخ ندادند

-78100جمع

بندي مشكالت متقاضيان احداث واحدهاي توليدي در دريافت بررسي و رتبه.6-1-2-17

تسهيالت اعتباري

برايتوان گفت كه همه متقاضيان  مي،بررسي قرار گرفت مورد 11-2-1-6طور كه در قسمت همان

كنند كه در اينجا جهت مشخص كردن نوع مشكل و  ماه وقت صرف ميدودريافت تسهيالت حداقل 

 استفاده از تسهيالت اعتباري با چه مسائل و مشكالتي خصوصدر «بندي آنها از متقاضيان پرسيديم رتبه

 دريافت فرآيند سيستم بانكي را عامل ايجاد وقفه در بوروكراسيقاضيان  از مت درصد54كه » ايد؟مواجه شده

 توزيع فراواني مشكالت متقاضيان در امر دريافت تسهيالت 9جدول . اندتسهيالت اعتباري عنوان كرده

.دهداعتباري را نشان مي
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 دريافت اعتباراتفرآيند توزيع فرواني مشكالت موجود در .9جدول 
ددرصفراوانيمشكل

4284/53 سيستم بانكي موجودبوروكراسي

54/6قوانين، مقررات و مشكالت ادارات ديگر

26/2عدم معرفي سازمان صنايع

26/2اداره ثبت اسناد

128/1غيركارشناسي بودن كارها

385/3مشكل نداشتند

234/29پاسخ ندادند

78100جمع

 متقاضيان براي اخذ مجوز تأسيسةصرف شديها بررسي ميزان هزينه.6-1-2-18

يكصد پنج هزار تومان تا مبلغ ) زمان تكميل پرسشنامه(اند كه تاكنون  از متقاضيان اظهار كرده درصد73

. اند اخذ جواز هزينه كردهبرايهزار تومان 

 بررسي موانع اصلي متقاضيان در مراحل احداث واحدهاي توليدي.6-1-2-19

 اجرايي استان از - اداريفرآيندلي مشكالت و موانع احداث واحدهاي توليدي موجود در در جهت بررسي ك

ترين مانعي كه متقاضيان احداث واحدهاي توليدي در مراحل به نظر شما بزرگ«متقاضيان پرسيده شد 

تقاضيان  از م درصد34پرسشاين به در پاسخ » ند كدام است؟ااداري و اجرايي موجود در استان با آن مواجه

ترين مشكل و مانع احداث كمبود سرمايه و عدم پرداخت وام از طرف سيستم بانكي را به عنوان مهم

 اداري كه سبب ناهماهنگي ميان ادارات بوروكراسي نيز  درصد22 وانددهكرمطرحواحدهاي توليدي 

ذكر حدهاي توليدي گردد و همچنين عدم آگاهي و تخصص ادارات را به عنوان مانع احداث وامختلف مي
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 شده از سوي متقاضيان احداث واحدهاي مطرحبندي مشكالت  توزيع فراواني و رتبه10جدول . انددهكر

.دهدتوليدي را نشان مي

 توزيع فرواني مشكالت و موانع اصلي احداث واحدهاي توليدي.10جدول 
درصدفراوانيمشكل و مانعرديف

3434هاي دريافتي از سيستم بانكي وامكمبود سرمايه و مشكل بازپرداخت1

2222 اداري و ناهماهنگي ميان ادارات و عدم تخصص اداراتبوروكراسي2

3
تأمين اجتماعي، سازمان بازرسي و نظير(و پا گير و تغيير مداوم آنها قوانين دست

...)نظارت و 
1515

4
داري نسبت به مايهن از توليدكنندگان و نگرش سرعدم حمايت دولت و مسئوال

اين قشر
99

77... قاچاق كاال و -مشكالت ساختار اقتصادي نظير تورم5

22دوري از مركز استان6

7
 سازمان صنايع و عدم هماهنگي در اين زمينه كه از سويرويه مجوز صدور بي

دشوسبب افت كيفيت كاالهاي توليدي مي
11

44 نداشتندچندانيمشكل 8

66سخ ندادندپا9

100100جمع

 اخذ فرآيند تسهيل و تسريع جهت متقاضيان در ياها و نظرهبررسي پيشنهاد.6-1-2-20

مجوز و تملك زمين

 اخذ مجوز تأسيس تا تملك زمين فرآيند بهبود و تسريع براي«: آخري كه از متقاضيان شد اين بودپرسش 

.اند پاسخ داده11ل يان به شرح جدوضمتقاكه » چه پيشنهادي داريد؟
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 احداث فرآيند تسهيل برايا هبندي و توزيع فراواني پيشنهاد رتبه.11جدول 

واحدهاي توليدي
درصدفراوانيپيشنهادرتبه
181/17حمايت مالي و اعطاي آسان تسهيالت بانكي به متقاضيان توليد كننده1

2
 و بعد از احداث فرآيندن از توليد كنندگان در مراحل مختلف اين حمايت مسئوال

واحدهاي توليدي
144/13

135/12قوانين بيمه، كار و تأمين اجتماعيبه خصوص اصالح قوانين و مقررات 3
105/9هاي مرتبط زايد و ايجاد هماهنگي بيشتر ميان ادارات و دستگاهبوروكراسيحذف 4
105/9...)كنترل تورم و (اصالح ساختارهاي اقتصادي 4
95/8از طريق ايجاد مراكز آموزشي در اداراتن و كارشناسان اصالح نگرش مسئوال5
585/4اصالح قوانين اعطاي مجوز تأسيس و تسهيل شرايط آن6
38/2ايجاد مراكز اطالع رساني در ادارات7
2384/21پاسخ ندادند8

105100جمع

ن و وليدي از ديدگاه مسئوالبررسي مسائل مربوط به احداث واحدهاي ت.6-2

اندركارعوامل دست

اندركاران ادارات و ن و دستتر شدن بررسي، به سراغ مسئوال جامعبرايدر اين قسمت از پژوهش، 

. احداث واحدهاي توليدي جويا شديمبارة آنها را درياههاي مختلف رفتيم و نظرسازمان

سازمان صنايع و معادن.6-2-1

زمان صنايع و معادن در خصوص احداث واحدهاي توليدي در چند محور به شرح زير ن ساديدگاه مسئوال

:دشوبندي ميدسته

هي و كتبيفا به دو روش شرساني سازمان صنايع و معادناطالع•

 ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن  اداري اجرايي صدور جواز بافرآيندتسهيل •

گذاران صنعتيي براي تشويق سرمايهريزي استانفقدان خواست سياسي و برنامه•

پايين بودن سطح توانمندي متقاضيان احداث واحدهاي توليدي•
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نوالئمزيت نسبي استان در صنايع تبديلي محصوالت كشاورزي و عدم حمايت مس•

ايمشكالت قانوني براي واردات كاالهاي سرمايه•

 نرخ ترجيهي و حذفاي با نرخ سود جاري نظام بانكياعطاي اعتبارات تبصره•

خود براي اعطاي وام كارشناسي ياهها بر اساس نظرگيري بانكتصميم•

 سيستم بانكياز طريقمعتبر و محكم از متقاضيان هاي درخواست وثيقه•

:ن سازمان صنايع و معادن استانترين موانع توسعه صنعتي از ديدگاه مسئوالبزرگ•

ن استان؛عدم احساس مسئوليت مسئوال-مدي قانون؛اناكار-

 مرزي بودن استان؛-عدم حمايت دولت؛-

. بانكيةباال بودن نرخ تورم و نرخ بهر- احساس عدم امنيت منطقه در بلند مدت؛-

 سازمان جهاد كشاورزي .6-2-2

در خصوص احداث واحدهاي توليدي در چند محور به شرح زير ن سازمان صنايع و معادن ديدگاه مسئوال

:دشوبندي ميدسته

 چاپ و انتشار مطالب، سمينارهاي آموزشي و ترويجي:به صورتسازمان رسانياطالع•

: دهداقدامات زير را انجام ميگذاري  تشويق سرمايهجهتسازمان جهاد كشاورزي در •

ذاري؛گهاي توليد و سرمايه تأمين نهاده.1

 دريافت پروانه استاندارد؛براي استاندارد ة ادار بهمعرفي توليد كنندگان.2

.هاي داخلي و خارجي و تقبل قسمتي از هزينه آنهادعوت واحدهاي توليدي به نمايشگاه.3

ت هماهنگي بيشتري باشدابايست بين ادارميگذاري صنعتي  سرمايهفرآيند تسهيل براي•

زنبور عسل ،  مرغ گوشتي، گاو شيرده،ش مرغ مادر پرور:هاي استانمزيت•

:هاي معرفي شده سازمانها به طرحمشكل اصلي اعطاي تسهيالت از طرف بانك•

 اوليه متقاضيان و توليدكنندگان ةنداشتن سرماي.�
براي  سيستم بانكي ناپذير سيستم بانكي و قوانين خشك و انعطاف درنرخ باالي وام.�

اعطاي وام؛
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ي نظير نرخ باالي تورم؛مشكل ساختار.�

گذاري خارجي؛ جذب سرمايهدرن استان عدم توانايي مسئوال•

:ن اين سازمانعمده موانع توسعه صنعتي در استان از ديد مسئوال•

ةنظير ادار. دشو باعث عدم رشد ميكه در نتيجهي از جانب ادارات يها محدوديتايجاد.�

؛...كار، تأمين اجتماعي، فرمانداري، استاندارد و 

هزينه آب، برق، تلفن و تأسيسات، (ند كنهاي بااليي كه توليدكنندگان پرداخت ميهزينه.�

؛...)ساختمان و 

داري به توليد كنندگان كه سبب بروز مشكالتي بر سر راه احداث وجود نگرش سرمايه.�

گردد؛واحد مي

هاي زينهدليل باال بودن هه  انعطاف در واحدهاي مكانيزه صنعتي و كشاورزي بنبود.�

.دشوين آمدن قدرت اين واحدها در برابر واحدهاي سنتي مييتوليد كه سبب پا

پروانه تأسيس براي واحدهاي توليدي در ) تمديد( صدور فرآيندفلوچارت «براي اطالع بيشتر دربارة :توجه

 كشاورزيان به»ن ساير اداراتديدگاه مسئوالهمچنين، جهاد كشاورزي صنايع و معادن و سازمانسازمان

. مراجعه كنيد1383پيوستي، 

اجرايي احداث واحدهاي - اداريفرآيندبندي مشكالت مربوط به  جمع.7

 آذربايجان غربيتوليدي در استان

 اجرايي احداث واحدهاي توليدي - اداريفرآيندهاي مرتبط با د دستگاها تعد.7-1

 اجرايي احداث - اداريفرآيندمراحل مختلف  دستگاه در 20 اين مهم است كه حدود ةدهندبررسي نشان

كنند دستگاه مجوز تأسيس صادر ميدوواحدهاي توليدي و صادراتي در استان دخالت دارند كه از اين تعداد 

دنبال الزام متقاضيان احداث به رعايت قوانين و مقررات ه  به صورت نهادهاي ستادي بهادستگاهساير و 
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هاي اطالعاتي و  موجود، به خصوص در بخش سيستمفرآينددليل ضعف ه  بدهد كهنتايج نشان مي. هستند

 مراحل تماميگذاري به تنهايي شود كه متقاضي سرمايهها با يكديگر سبب ميعدم هماهنگي دستگاه

 و هزينه دو احداث طوالني و سنگين شفرآيندشود اين امر سبب مي. ها را طي نمايدگانه اين دستگاهبيست

.يابدآن افزايش ) خطر(گذاري و ريسك يهفرصت سرما

 احداث و فرآيند را به تفكيك نوع وظيفه هر دستگاه در ربطذيهاي  اسامي دستگاه12جدول

.دهدرا نشان ميها مستندات قانوني هر يك از دستگاه

فرآيند زمان .7-2

 كه دليل استواز تأسيس از جمله مشكالت متقاضيان احداث واحدهاي توليدي، طوالني بودن زمان اخذ ج

ها اي دستگاهها، عملكرد سليقه اداري هر يك از دستگاهة پيچيدفرآيند، ربطذيهاي د دستگاها تعد،اصلي آن

. باشدها و ضعف سيستم اطالع رساني ميهاي مختلف، عدم هماهنگي ميان دستگاهو كارشناسان دستگاه

بر ) فرآيندطوالني شدن (رين تأثيري كه اين امر تهاي پژوهش بيانگر اين مهم است كه اصلييافته

 كه در نهايت زمينه را استگذاران  سرمايهةگذارد، نگراني و از بين بردن انگيزگذاري در استان ميسرمايه

گذاري صنعتي و نمايد و باعث كند شدن روند سرمايهگذاري فراهم ميبراي فرار سرمايه و كاهش سرمايه

.گرددي صنعتي منطقه مةتوسع

از  اداري اجرايي احداث واحدهاي توليدي از سه بعد مندرج در قانون، اظهار شده فرآيندمدت زمان 

. آورده شده است13 جدول كه نتايج آن درشدها؛ بررسي دستگاهنيز  متقاضيان و سوي

فرآيندهاي مرتبط با  اسامي، نوع وظيفه و مستندات قانوني دستگاه.12جدول 

يي احداث واحدهاي توليدي  اجرا-اداري

ف
دي
مستندات قانونيفرآيندنوع وظيفه در نام دستگاهر

سازمان صنايع 1
و معادن

بررسي تقاضايگذاري صنعتي استان، هاي سرمايهاعالم اولويت
متقاضيان، صدور جواز تأسيس و جواز صادرات و واردات كاالهاي 

صنعتي

 دستورالعمل شوراي 1ماده 
عالي اداري

سازمان جهاد 2
كشاورزي

ريزي و بررسي تقاضاي متقاضيان و صدور جواز تأسيس، برنامه
هماهنگي در امر واردات لوازم ضروري واحدهاي توليدي

 دستورالعمل شوراي 1ماده 
عالي اداري
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هاي مرتبط با  اسامي، نوع وظيفه و مستندات قانوني دستگاه.12جدول ادامه 
 واحدهاي توليدي اجرايي احداث-فرآيند اداري

ف
دي
مستندات قانونينوع وظيفه در فرآيندنام دستگاهر

3
سازمان 
حفاظت

محيط زيست

 زيست تأثيراتبررسي نوع فعاليت و مكان احداث از بعد 
محيطي

ضوابط مصوب شماره 

هيئت دولت

اداره كل كار و 4
امور اجتماعي

 طبق بررسي امكانات رفاهي و ساختماني واحدهاي صنعتي
87 ماده –قانون كار ضوابط و رعايت قوانين كار در واحدها

اداره كل نظارت 5
بر مواد غذايي

ي، آرايشي و بهداشتي يصدور مجوزهاي بهداشتي مواد غذا
احداث و صادرات و وارداتبراي 

قانون مواد خوردني و آشاميدني، 
آرايشي و بهداشتي مصوبه 

1353)اصالحات(

هاي شهرك6
 استان13كميسيون ماده بررسي درخواست متقاضي و تعيين قطعه زمينصنعتي

سازمان امور 7
اراضي

 احداث با رعايت برايها تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ
ضوابط

قانون حفظ كاربري اراضي 
هازراعي و پاسخ

اداره كل منابع 8
طبيعي

ين به  واگذاري زمبراي33 و 31هاي بررسي تقاضا در كميسيون
متقاضي

اليحه قانوني ضوابط و شرايط 
واگذاري

9
سازمان 
مسكن و 
شهرسازي

و تشكيل ي ظ استحفاةبررسي زمين در ارتباط با حريم و حوز
13كميسيون 

ضوابط و مقررات احداث بنا 
در خارج از محدوده

شركت آب و 10
ايبرق منطقه

اي  حريم آب و برق منطقهخصوصبررسي زمين متقاضي در 
و تأمين آب و برق

ت وزيران و قانون ئمصوب هي
18برق ماده 

سازمان 11
دامپزشكي

رعايت حريم مربوط به امور خصوص  متقاضي در بررسي زمين
نظام دامپزشكي كشوردام

شهرداري  12
-) قانون شهرةدر داخل محدود(صدور جواز تفكيك ايمنطقه

اداره كل ثبت  13
اسناد

ها و خريد و فروش مربوط به زمينبررسي و ثبت اسناد 
-هاي توليديمكان

ي ياداره كل دارا 14
هاي مستقيم قانون مالياتاخذ ماليات انتقال مالكيت و تسويه حسابو امور اقتصادي

59ماده 

سازمان  15
بازرگاني

ارائه خدمات تنظيم بازار و تشويق صادرات به صورت ارائه 
 وارداتبرايا ههاي صادراتي و ثبت سفارشجايزه

وبهمص

اداره كل  16
استاندارد

كنترل كيفيت كاالهاي صادراتي و توليدي واحدهاي داخلي و 
1371 قانون استاندارد 6ماده وارداتي

اداره كل راه و  17
هاقانون ايمني راهها حريم راهخصوصبررسي زمين متقاضي در ترابري

كلاداره  18
قانون ايمني راه آهنآهن حريم راهخصوصبررسي زمين متقاضي در راه آهن

19
ارتش 

جمهوري 
اسالمي

نامه حريم امنيتي اماكن ينيآتعيين و اعالم حريم امنيتي با رعايت اصول حفاظتي استاندارد
و تأسيسات انتظامي
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 متقاضيان و ازه  اداري و اجرايي مندرج در قانون اظهار شدفرآيند زمان .13جدول 

هادستگاه

ف
نام دستگاهردي

زمان مندرج در 

)روز(قانون 

زمان اظهار شده 

از طرف متقاضيان 

)ميانگين(

زمان اظهار 

شده از طرف 

دستگاه

 روز10حداكثر  روز25 روز7حداكثر سازمان صنايع و معادن1

 روز12حداكثر  روز19 روز7حداكثر سازمان جهاد كشاورزي2

 روز15تا7 روز42-سازمان حفاظت محيط زيست3

 روز15حداكثر  روز20 روز30اداره كل كار و امور اجتماعي4

- روز21-اداره كل نظارت بر مواد غذايي5

 روز60تا7--هاي صنعتيشركت شهرك6

 روز60تا10 روز26 روز60سازمان امور اراضي7

 روز60تا7 روز240-ياداره كل منابع طبيع8

 روز30تا5 روز180-سازمان مسكن و شهرسازي9

 روز15تا5--ايشركت آب و برق منطقه10

 روز6تا3--سازمان دامپزشكي11

---اداره كل گمرك12

---ايشهرداري منطقه13

---اداره كل ثبت اسناد14

---اقتصاديي و امور ياداره كل دارا15

---سازمان بازرگاني16

---اداره كل استاندارد17

 روز15تا5--اداره كل راه و ترابري18

 روز7تا3--اداره كل راه آهن19

 روز15تا5--ارتش جمهوري اسالمي20
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 اجراي ناقص قوانين فعلي.7-3

ها و  سازمانيها اجراي هر چه بهتر فعاليتبرايوضع شده، هاي توجه به اين نكته كه قوانين و بخشنامه
رسد كه اجراي ناقص اين قوانين ناشي از مشكالت ساختار اداري  با اين حال به نظر مي؛ندهستها دستگاه
. است

از )  مربوطدستگاه( مربوط ة كه اداراستگذاري بدين معنمجوز تأسيس براي يك متقاضي سرمايه
به دست آورده هاي ديگر اطمينان  ضوابط و مقررات اعم از داخلي و يا سازمانتمامي با انطباق طرح مذكور

هاي قابل  دريافت هزينه،بنابراين. انداما در عمل مجوز را تا سطح انطباق با مقررات داخلي تنزيل داده. است
.استتوجه بابت صدور مجوز فاقد توجيه 

 و ، اتمام مراحل احداث از سوي متقاضيان تلقي شدهةبه منزلمعموالً ) با رويه فعلي(اخذ مجوز تأسيس 
هاي پژوهش يافته. دشو تهيه و ثبت زمين ميةباعث انتخاب ناآگاهانه زمين و مشكالت مربوط به مرحل

 مراجع صادركننده، از سوي) بدون زمين و مكان مناسب(دهد مجوزهاي صادر شده سرگردان نشان مي
.ناشي از مشكل مذكور است

 زمينة مشكالت در تهي.7-4
 ثبت زمين ة موجود از مرحلفرآينددر ) احداث واحدهاي توليدي(گذاري مشكالت عمده متقاضيان سرمايه

شود اين مشكل زماني آغاز مي. شوندهاي مذكور بعد از اين مرحله وارد عمل ميشود و اكثر دستگاهآغاز مي
. كندهاي صنعتي براي استقرار واحد توليدي استفاده نميكهاي واقع در نواحي و شهركه متقاضي از زمين

هاي صنعتي را براي استقرار واحد توليدي انتخاب دهد متقاضياني كه نواحي و شهركها نشان ميبررسي
 و تنها مشكل اساسي آنها قيمت باالي مشكالت كمتري دارندكنند در خصوص تهيه و ثبت زمين مي

.ستها در اين نواحي و شهركزمين

گذاران مشكالت از ناحيه سرمايه.7-5

 اقدام به فرآيندنتايج مطالعه ميداني نشان داد كه اغلب متقاضيان بدون مطالعه كافي و بدون شناسايي كامل 

توان به  مراجعات مكرر ناشي از نقص مدارك را نمي،بنابراين. كنندهاي صنعتي ميدرخواست مجوز فعاليت
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هاي غيرمنطقي از جمله اصرار به يافتن دستاويزي براي گريز از ضوابط و درخواست. نظام اداري نسبت داد

توان اذعان نمود كه دسترسي به اطالعات در با اين حال مي. دشها مشخص مواردي بود كه در مصاحبه

ي كم رسانها در اطالعتوان قصور نظام اداري به ويژه روابط عمومي سازمان و نمي،كشور ما دشوار بوده

.دكرهزينه و آسان را توجيه 

 مشكالت ساختار كالن اداري كشور.7-6

مدي نظام اداري منجربه تمهيداتي همچون تشكيل اكارناطور كه در مباني نظري نيز اشاره شد، همان
خاصيت بوروكراسي به نحوي است كه . شودهاي هماهنگي براي آرايش مجدد سازمان ميستادها و كميته
.كندم تناسب ساختار با راهبردها، سوء كاركردهاي آن بر كاركردهاي مثبت آن غلبه ميدر صورت عد

، عدم تناسب ساختار فعلي با )موضوع تحقيق( اصلي مشكالت ةبه نظر گروه پژوهش، ريش
ها و نظاير آن هاي مبني بر يافتن مقصر و يا تخلفراهبردهاي كشور است و به احتمال زياد كوشش

هايي دارند و در ها همواره در آستين خود دستاويز و عبث خواهد بود چرا كه بوروكراسيمسيري پرهزينه
.آورندصورت اقتضا به آنها روي مي

گذاريهاي اجرايي مرتبط با سرمايهرساني دستگاه ضعف اطالع.7-7

. استسعه صنعتي گذاري يكي ديگر از مشكالت تو سرمايهفرآيندهاي اجرايي مرتبط با رساني دستگاهاطالع

اند كه  از نظر اطالع رساني و آگاهي دادن به مردم ضعيف عمل كردهها و ادارات مربوطأسفانه سازمانمت

متقاضي ايجاد (گذار  و سرمايهشودگذاري در واحدهاي صنعتي كندتر  سرمايهفرآيندشود اين امر سبب مي

اين موضوع سبب شده تنها يك سوم . گرددجه دليل سر در گم شدن با مشكل مواه  بفرآيندطي اين ) واحد

.اجرايي احداث واحدهاي صنعتي رضايت داشته باشند-متقاضيان از مراحل اداري 

گذاران ضعف مؤسسات مالي و اعتباري در ارائه تسهيالت به سرمايه.7-8

. استرمايه طور كه در فصل چهارم اشاره شد يكي از مشكالت اصلي توسعه صنعتي استان كمبود سهمان

شود متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي به سمت استفاده از تسهيالت كمبود سرمايه متقاضيان باعث مي
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اين امر ضمن ايجاد مازاد تقاضا براي اعتبارات، تخصيص منابع را نيز با مشكل . بانكي گرايش داشته باشند

:توان به شرح زير خالصه كرد ميمشكالت عمده در حوزه مؤسسات مالي و اعتباري را.  ندكمواجه مي

 بانكي؛ناپذير خشك و انعطافبوروكراسي.�

غير كار شناسانه بودن نظام بانكي؛.�

.هاي پرداختينرخ باالي وام.�

گذاري سرمايهةين بودن انگيزي پا.7-9

در كنار گذاران  سرمايهة به انگيزتوجهيبي. است توسعه يكي از عوامل مهم و مؤثر مسئله انگيزش فرآينددر 

ة ايجاد انگيزجهتمتأسفانه در . شودگذاران از استان ميساير موارد فرهنگي، باعث فرار سرمايه

ين ي از عوامل مؤثر در پا،گيردن صورت نميگذاري در استان فعاليت خاصي از سوي ادارات و مسئوالسرمايه

:دموارد اشاره كراين توان به گذاري در استان مي سرمايهةبودن انگيز

ريزي اقتصادي؛گذاران به مسائل و برنامهعدم آگاهي كارفرمايان و سرمايه.�

؛ صنعتي-ين بودن ميزان برگزاري تورهاي تجارييپا.�

؛) امنيت اقتصادي منطقهنبود(ي و شرايط اجتماعي استان ي جغرافياموقعيت.�

؛)در استان( فرهنگ پس انداز و فرهنگ مصرف گرايانه فقدان.�

.گذاري در امر سرمايه تخصص متقاضيانعدم.�

 ساير موارد.7-10

 نظام انگيزشي ادارات دولتي، ة اداري، مشكالت ديرينفرآيند در ربطذيهاي عدم تمركز جغرافيايي سازمان

به موقع طرح اجرا نشدن هاي صنعتي، دانش تخصصي اندك كاركنان دولت، گراني زمين در شهرك

االي سود تسهيالت بانكي، بوروكراسي شديد نظام بانكي و  طوالني ثبت، نرخ بفرآيندآمايش سرزمين، 

ةن و مردم از جمله موارد ديگري هستند كه در مرحلگذاران از سوي مسئوالنگرش منفي نسبت به سرمايه

.انددهش شناسايي فرآيندميداني پژوهش به عنوان مشكالت 
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هاپيشنهاد.8

فرآيندهاي مرتبط با  از تعدد دستگاهفرآيندمشكالت اين به منظور بهبود سيستم اداري و رفع تنگناها و .1

شود؛دو پيشنهاد  اساسي به صورت زير ارائه مي

يا با (هاي احداث واحدهاي توليدي استان  تشكيل كميسيون يا گروهي تحت عنوان بررسي تقاضا)الف

احدهاي توليدي از بعد هاي احداث و اصلي اين كميسيون يا گروه بررسي تقاضاةكه وظيف) عناوين مشابه

شود اين گروه و كميسيون متشكل از  پيشنهاد ميبدين منظور.  سياسي و حقوقي باشد- اجتماعي-اقتصادي

هاي زماني مشخص تشكيل جلسه  باشد و به صورت مداوم در دورهربطذيهاي  دستگاهتماميكارشناسان 

براي اعطاي جواز تأسيس و تسريع ساير مراحل هاي بررسي شده زمينه را  طرحة و با اظهار نظر درباردهند

دهاي بعدي به سرعت و نيآ اين كميسيون، فراز جانب) طرح(يد شدن يند و در صورت تأسازاحداث فراهم 

.بدون هرگونه بوروكراسي و كاغذ بازي طي گردد

 به هاي خصوصي متشكل از كارشناسان جزء كه تخصص الزم و آشنايي كامل ايجاد مراكز يا شركت)ب

 به راهنمايي راكزاين م. دنداشته باشرا  اداري احداث واحدهاي صنعتي و صادرات كاالها فرآيندمراحل و 

 و بپردازندمتقاضيان در تكميل پرسشنامه جامع و ارائه ساير اطالعات مربوط به احداث واحدهاي توليدي 

. اخذ جواز تأسيس و تملك زمين شوندفرآيندباعث تسريع در 

اي، تقاضاي گذاري استان كه با ارائه خدمات يك مرحلهمركزي تحت عنوان مركز توسعه سرمايه ايجاد )ج

 احداث واحدهاي توليدي به نيابت از برايهاي مورد نياز را  بررسيتماميند و كمتقاضيان را دريافت 

 مطالعه و تحقيق بيشتر اقدام به اين امر مستلزم.  اعالم نمايدآنانمتقاضيان انجام دهد و نتيجه نهايي را به 

.به منظور تعريف دقيق وظايف، نقش و ساختار سازماني مركز است

هاي شود، دستگاهعالي اداري پيشنهاد ميبه منظور رفع مشكل مربوط به اجراي ناقص مصوبه شوراي.2

موجب اين امر . نمايد) محل احداث واحد صنعتي(صادركننده، صدور جواز تأسيس را منوط به ثبت زمين 

 و از صدور مجوزهايي كنندخواهد شد تا متقاضيان قبل از اخذ مجوز، مشكالت مربوط به زمين خود را حل 

. جلوگيري شود،گرددكه در بسياري از مواقع منجر به احداث واحدهاي صنعتي نمي
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د شهرداري، مانن(شود يك مرجع  فردي پيشنهاد ميةبه منظور رفع مشكل ناشي از ارزيابي مبتني بر سليق.3

 به ربطذيهاي ه دستگاههميد كروكي زمين متقاضي تعيين گردد و ي تأبراي...) مسكن و شهرسازي و

ند و از مراجعه و بازديد كارشناسان خود از محل شويد شده ملزم يود بر اساس كروكي تأاعالم نظر خ

.كنند، خودداري )هاستكه علت اصلي طوالني شدن زمان پاسخگويي دستگاه(متقاضي 

در نيز اين كار ؛ كه  اداري و تعريف وظايف هر بخش به متقاضي در ابتداي ورود به دستگاهفرآينداعالم .4

 در بدو ورود به هر سازمان و اداره سبب فرآيندمشخص شدن اين . ستها طرح تكريم سازمانجهت

.ور را طي نمايد مذكفرآيند و به سرعت ماندگردد كه متقاضي در دستگاه مذكور سر در گم نمي

د و در اختيار متقاضيان و و تهيه شفرآيندگذاري و شرح هاي سرمايه راهنماي كاملي شامل اولويتةكتابچ.5

. قرار گيردربطذيهاي دستگاه

 كاهش اقدامات موازي در ادارات جهتهاي مختلف ادارات در هماهنگي بيشتر ميان قوانين و بخشنامه.6

. ايجاد شودگوناگون و تكراريهاي  و استعالممختلف

 اقتصادي ةبا توجه به اينكه يكي از اهداف مهم اقتصادي كشور و استان و الزمه رسيدن به توسع.7

شود در جهت رفع مشكالت صادرات و به  پيشنهاد ميخصوص در اين بنابراين،دستيابي به صادرات است

 و پرهيز از هرگونه دوباره كاري، مركز توسعه هاي مربوط به صادراتويژه ايجاد هماهنگي ميان دستگاه

.صادرات در استان فعال گردد

د تسهيالت شوگذاران، پيشنهاد مي جبران كمبود سرمايه متقاضيان و ايجاد انگيزه در سرمايهبه منظور.8

.لند مدت به متقاضيان اعطا شودين و بازپرداخت بيهاي پااي با نرخويژه

هاي شود دورهمتقاضيان و دست اندركاران ايجاد واحدهاي صنعتي، پيشنهاد مي افزايش كارايي براي.9

.وجيهي به طور ساالنه برگزار گرددآموزشي و ت

تي و اي از قوانين و مقررات مربوط به ايجاد واحدهاي صنعهاي آموزشي كه در آنها خالصه جزوهةتهي.10

.صادرات كاالها درج شده باشد

شود همانند جوايز گذاران براي ايجاد واحدهاي صنعتي پيشنهاد مينگيزه در سرمايه ايجاد ابه منظور.11

همچنين در جهت ايجاد انگيزه . صادراتي، به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي نيز جوايزي پرداخت گردد
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شود مراكزي براي رسيدگي به شكايات متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي وگذاري، پيشنهاد ميسرمايه

.دشونظارت بر حسن انجام كار ايجاد 

تن از گذاري و كاس سرمايهفرآيندكردن  بهينهبرايگذاري و صادرات در استان مراكز مشاوره سرمايه.12

.، ايجاد گرددمشكالت آتي واحدهاي صنعتي

هاي تگاهها و دس اعطاي اعتبارات بانكي به متقاضيان از طريق ايجاد هماهنگي بيشتر بين بانكفرآيند.13

.، تسهيل شودربطذي

گذاري در استان  سرمايهةشود انگيزگذاران، سبب ميگرش منفي نسبت به سرمايه ن:فرهنگ سازي.14

 الزم براي ةشود تا هم انگيزهاي گروهي سبب ميفرهنگ سازي در استان از طريق رسانه. كاهش يابد

 رواني ة اين نگرش منفي از جنبةتي كه در نتيجايجاد واحدهاي صنعتي در استان افزايش يابد و هم مشكال

.گذاران است، كاهش يابدو رفتاري بر سر راه سرمايه
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