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برداري از صنايع روستايي  بررسي تطبيقي عوامل اقتصادي مؤثر بر بهره
  در استان اصفهان

  *سيامک شهابيو الهي، اصغر صالحي، محمود سيف
  ۲۷/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش   ۲۰/۱۲/۱۳۸۷: تاريخ دريافت

  چكيده 
هر ساله، بخشي قابل توجه از نيروي انساني و امکانات دولتي و غيردولتي صرف صدور جـواز  

موقـع، از  بـرداري بـه   علت عدم بهرهشود؛ اما به تأسيس و احداث صنايع در مناطق روستايي مي
هدف پـژوهش حاضـر شناسـايي    . يردگ شده استفادة بهينه صورت نميهاي انجام گذاري سرمايه

بـرداري از صـنايع روسـتايي و دسـتيابي بـه       عوامل اقتصادي مؤثر در تسـريع يـا تـأخير بهـره    
برداري از اين صنايع  کننده و رفع عوامل محدودکننده در بهره راهکارهاي تقويت عوامل تسهيل

توجه براي صدور  رغم صرف زمان و هزينة قابلنتايج تحقيق حاکي از آن است که علي. است
هـاي  هـا و کارگـاه   شده در زمينة ايجاد نواحي، مجتمعهاي انجام گذاري جواز تأسيس و سرمايه
ها به نحو مطلوب اسـتفاده  هاي دولتي و غيردولتي، تاکنون از اين سرمايهصنعتي از سوي بخش

مرتبط بـا  نشده است؛ همچنين، بين وضعيت اکثر متغيرهاي مربوط به عوامل فردي و اقتصادي 
برداري رسيده و نرسيده در مناطق روسـتايي اسـتان اصـفهان تفـاوت     صنعت در صنايع به بهره

  . دار وجود نداردمعني
  ).استان(اصفهان / عوامل اقتصادي/ صنايع روستايي: هاکليدواژه

* * * 
                                                 

ــه * ــب، ب ــه ترتي ــا و برنام ــراي جغرافي ــزي روســتايي دانشــگاه اصــفهان  نويســندة مســئول و دانشــجوي دكت ري
)a.salehi47@gmail.com(هشي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان؛ و كارشناسان ارشد پژو .  
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  مقدمه 
منـابع آب و خـاک، افـزايش جمعيـت و اشـباع        علـت محـدوديت  هب ،اخير هاي دههدر 
يکـي از   مثابهيت اشتغال در بخش کشاورزي، استقرار و گسترش صنايع روستايي بهظرف

 ةهاي جديد اشـتغال، افـزايش درآمـد، اشـاع     راهبردهاي مهم و مؤثر براي ايجاد فرصت
ريـزان و   و کـاهش مهـاجرت مـورد توجـه برنامـه      ،فناوري، افزايش توليدات روسـتايي 

 زمينـة شـده در  ها و اقدامات انجام رغم تالش، عليبا اين همه. مجريان قرار گرفته است
بسياري از صـنايع در   كه شود مشاهده مي همچنان گونه صنايع،صدور جواز تأسيس اين

فقره جواز تأسـيس صـنايع    ۱۵۸۲۳از  براي نمونه، ؛رسند برداري نمي موعد مقرر به بهره
 ۱۳۷۷تا  ۱۳۶۵هاي که وزارت جهاد سازندگي سابق در سال ،در مناطق روستايي کشور

در اسـتان  . برداري رسيده اسـت  درصد به بهره ۶/۲۸تنها حدود تاكنون ، بودصادر كرده 
 ۶/۲۰، حـدود  ۱۳۸۴تـا   ۱۳۸۰هـاي  فقره جواز صـادره طـي سـال    ۱۲۶۷اصفهان نيز از 
سـاخت  بـوده و    ةدرصـد در مرحلـ   ۱/۲۱برداري رسـيده،    به بهره ۱۳۸۵درصد تا مهر 

  .شده است  درصد از جوازها ابطال ۲/۵۸
و امکانات دولت  انساني نيروي از وسيعي حجم ،ساله هر سو، يک از که از آنجا بنابراين،

 نيـز  افـراد  و شـود  مـي  روسـتايي  منـاطق  در صـنايع  گسـترش  و تأسيس جواز صدور صرف

از صنايع در مناطق  برداري بهره با ،ديگر سوي از و دهندمي انجام گيريچشم گذاري سرمايه
، يابدميجمله بيکاري و مهاجرت کاهش آن از  و مناطق اين مشکالت از خشيب ،روستايي
صورت گيرد تا عوامل اقتصادي مؤثر در  روستايي صنايع ةزمين در تحقيقاتي است ضروري
 برايراهکارهاي مناسب  ةارائ امکان و شوند شناسايي آنها از برداري بهره در تأخير يا تسريع
  .اين صنايع فراهم شود از برداري بهره ةمحدودکنند عوامل رفع و کننده تسهيل عوامل تقويت

  روش تحقيق
، به تحقيقات بنيادي، کـاربردي، و  آنها با توجه به اهداف ،اجتماعي -تحقيقات اقتصادي

ماهيت تحقيـق   بوده،تحقيق حاضر از نوع تحقيقات کاربردي . شوند اي تقسيم مي توسعه
  . استپرسشنامه  نيز ات مورد نيازآوري آمار و اطالع جمع فنپيمايشي و 
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  مباني نظري 
 ، امکان توسعةدليل کمبود آب و زمين کشاورزيهب ،که در بيشتر مناطق روستايياز آنجا 
هاي کشاورزي براي ايجاد شغل و تأمين درآمد بيشتر وجود ندارد و اشـتغال در   فعاليت

. پذير است زي اجتناباين بخش به حد اشباع رسيده، ايجاد اشتغال در بخش غيرکشاور
اندازي صـنايع کوچـک و نقـش ايـن صـنايع در       ايجاد اشتغال از طريق راه ،در اين ميان

 ةن سـازمان توسـع  امتخصصـ  ،در ايـن زمينـه  . مناطق روستايي قابل توجه اسـت  ةتوسع
بررسـي سياسـت و راهبـرد    «عنـوان   باسئول  ۱۹۸۵يي آدر گردهم )۱(صنعتي ملل متحد

 درصـنايع کوچـک    آفرينـي نقـش هاي زمينه» آسيا و اقيانوسيه صنايع کوچک در ةتوسع
  :اند شرح برشمردهدين ب را اقتصاد کشورهاي در حال توسعه

  ايجاد اشتغال براي بيکاران فصلي و افراد نيازمند به شغل در آينده؛ •
 روستاها؛ ةکمک به توسع •
 ا؛کاهش مشکالت تراکم جمعيت شهرها با قطع مهاجرت از روستاها به شهره •
 ها از جمله بخش صنعت؛ بخش ديگرايجاد ارتباط بين بخش کشاورزي و  •
 گذاران در صنايع؛ايجاد انگيزه براي سرمايه •
 وري؛ آنها به مقاصد بهره دهياندازهاي شخصي و سوق تشويق مردم به پس •
 و هاي بازار؛ واكنش نسبت بهتوليدات  در يپذير انعطافايجاد  •
 ).۲۴: ۱۳۶۷دنژاد، محمو(تأمين قطعات صنايع بزرگ  •

صنايع در مناطق روسـتايي   گونهمتوليان صنايع روستايي در ايران براي اين ،همچنين
  :اند ازآنها عبارت ترينمهمکه  ،اندي متعدد قائليها نقش

  زايي و افزايش درآمد در مناطق روستايي؛ اشتغال •
 کاهش مهاجرت روستاييان و بهبود سطح زندگي در مناطق روستايي؛ •
 رداندن ارزش افزوده به روستاييان و جلوگيري از خروج مازاد اقتصادي؛برگ •
 تقويت کشاورزي در مناطق روستايي و افزايش توليدات صنعتي در اين مناطق؛ •
 ن؛نويسنتي با صنايع  نيز ن صنايع کوچک با بزرگ وميامرتبط ايجاد  •
 هاي توليد؛ و کاهش هزينه ،صنعت با روستا و کشاورزي سازيمرتبط •
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 ؛)تمرکززدايي(هاي اقتصادي در سراسر کشور  فعاليت ةوزيع عادالنت •
 ثروت و توزيع متعادل جمعيت؛ ةتوزيع عادالن •
 و ايجاد پيوند قوي بين مناطق شهري و روستايي؛ •
 ع کشـور گذاري صنعت خودکفا و مسـتقل و رفـع بخشـي از تنگناهـاي صـناي      پايه •

 .)۲۳: ۱۳۷۵رادان، (
با تمرکززدايي از صنعت، جلـوگيري از   سو،از يك  ،ييبنابراين، ايجاد صنايع روستا

انـدک، توسـعه و    يةمهاجرت روستاييان به شهرها، اتكا به نيروي کار غيرمـاهر و سـرما  
صنايع خانگي به  ةارتقاي فناوري با توجه به وجود تقاضا براي محصول، ارتقاي فناوران

فـروش از سـطح محلـي بـه      گسترش بازار نيز با اي، و کارگاهي و کارگاهي به کارخانه
چـون ايـن    ،ديگـر  سويو از  كردبخش صنعت ايفا خواهد  در توسعة مهم يملي، نقش

شوند و امکان فرآوري محصوالت کشاورزي در  ها ايجاد ميصنايع در کنار مزارع و باغ
ونقـل، جلـوگيري از فسـاد محصـوالت     هـاي حمـل   آيد، کـاهش هزينـه   مي فراهممحل 

فصلي قيمـت   هايها، کاهش نوسان ازار مصرف، حذف واسطهکشاورزي تا رسيدن به ب
محصوالت کشاورزي، و تبديل ضايعات مصرفي به محصوالت جديد را در پي خواهد 

  . )۱۰۴: ۱۳۷۶خزاعي قوژدي، (داشت 
کارشناسـان و   ،بـرداري از صـنايع روسـتايي    عوامل مؤثر در ايجـاد و بهـره   ةدر زمين
در سـئول   ۱۹۸۵يـي سـپتامبر   آدر گـردهم  تحدصنعتي ملل م ةن سازمان توسعامتخصص

  :اند ازکه بخشي از آنها عبارت ،هايي ارائه كردند حل راه
  رشد و تنوع واحدهاي صنايع كوچک؛ براياعطاي اعتبارات کوتاه و بلندمدت  •
بازارهاي داخلي و ايجاد بازارهـاي جديـد بـراي توليـدات ايـن صـنايع بـا         ةتوسع •

 همکاري دولت و بخش خصوصي؛
و  ،دانش فني کارکنان صنايع کوچک از طريـق آمـوزش جديـدترين فنـون     تقايار •

 هاي فناوري محلي؛ کارگيري تواناييهب در زمينةن توجه مسئوال
تقويـت موقعيـت صـنايع کوچـک در ارتبـاط بـا       حفظ و  راستايدر  يايجاد قوانين •

 مسائل مالي شرکاي تجاري قوي؛
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ريزي  يع کوچک در تمام مراحل برنامهتدوين قراردادهاي ويژه براي حمايت از صنا •
 گذاري؛ و سرمايه

 ةبا احـداث راه، شـبک   يكديگرصنايع کوچک به  تر شدنزمينة نزديک سازيفراهم •
 هاي صنعتي مناسب؛ تعيين مكاننيز از طريق ارتباطات تلفني، و 

جاي ورود فناوري نو به صنايع هزمينة توسعه و رونق فناوري موجود ب سازيفراهم •
 هاي جديد در مواقع اضطراري؛ استفاده از فناوري نيز و کوچک

هـاي کنتـرل مـالي، حسـابداري، مـديريت و       تربيت نيروي انساني مـاهر در زمينـه   •
 و مسائل فني توليد براي صنايع کوچک؛ ،سرپرستي، بازاريابي

در سـطح   آنها را که بتوان نوينواحد از صنايع کوچک سنتي و  هاييمعرفي ترکيب •
 کار انداخت؛هاي ب قهملي و منط

 تشويق صنايع کوچک به مشارکت در معامالت و مناقصات همگاني؛ •
المللـي   ملي و بين ت دوجانبةتأمين ارتباط بهتر بين صنايع کوچک و بزرگ و حماي •

 از تعاون و همکاري بين صنايع کوچک؛
و تطابق پخش صـنايع کوچـک در منـاطق روسـتايي و ادغـام صـنايع        دهيسازمان •

 ).۲۶: ۱۳۶۷محمودنژاد، (کشاورزي در سطح ملي کوچک و 
 بـه طراحـي و اجـراي    کشـورهاي مختلـف   ،صـنايع کوچـک   ق توسـعة براي تشوي

ـ     اين روش ؛اند هگوناگون پرداختهاي  روش  دينها در ژاپن، چين، هنـد و کـره شـمالي ب
  :شرح بوده است

و  بودهتأکيد يافته مورد نظام شکليع کوچک بهصناي ةگذاري در زمين قانون ،در ژاپن •
 :اندجمله آن ازكه  ،گونه صنايع وضع شده استاين ةحمايت از توسع رايقوانيني ب

هاي مربوط به ترويج  هاي اقتصادي کوچک و متوسط، و قانون قانون بنيادي فعاليت
و جلـوگيري از   ،تجاري، ساختار سـازماني، همکـاري و تعـاوني    ةو پيشرفت مبادل
  ).۲۳-۱۷: ۱۳۶۴فروزفر، (ها  تأخير پرداخت

کـه نيـاز    ،ها بر حمايـت از صـنايع کوچـک کـاربر     گذاري تاکنون سياست ،در چين •
  .کمتري به سرمايه دارد و با بخش کشاورزي نيز هماهنگ است، استوار بوده است
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اي  هاي اقتصادي ادغام و عـدم تعـادل منطقـه    بخش ديگرصنايع کوچک با  ،در هند •
از  ،هاي نگهداري و حفظ محصـوالت  شبا اتخاذ رو شده است؛ همچنين،تصحيح 

  . شود تشويق مي بسيارهمکاري واحدها نيز توليدات صنايع کوچک حمايت و 
شامل مـوارد مختلـف مـالي،     ،هاي  کوچکحرفه توسعة هاي روش ،در کره شمالي •

ها، نوسازي فنـاوري و مـديريتي از طريـق     فني، بازاريابي، حمايتي، تأسيس تعاوني
سازمان پيشـرفت  « از سويهاي آموزشي،   رساني، و برنامهعخدمات ترويجي،  اطال
  ).۳۴ -۳۲: ۱۳۶۷محمودنژاد، (د شو مي به اجرا گذاشته »صنايع کوچک و متوسط
کشـورها، در   ديگـر  ربانظران و تج هاي صاحبها، ديدگاه بنابراين، بر اساس نظريه

در منـاطق   ويـژه به آنها برداري از بهرهو نيز گسترش واحدهاي صنعتي کوچک  و ايجاد
  .ندالت دارعوامل دخبسياري از  ،روستايي

  تحقيق ةپيشين
 خارج نيز داخل و درشده انجام مطالعات سوابق زمينة در آمده عملهب هاي بررسي رغمعلي

 هـاي  و پـژوهش  يافت نشـده عنوان پژوهش حاضر و يا مشابه آن  با، پژوهشي از كشور
مومًا در رابطه با بررسي عوامل مؤثر بـر توسـعه و   صنايع روستايي ع زمينةشده در انجام

در  رو،بوده اسـت؛ از ايـن  اجتماعي آنها  -گسترش صنايع روستايي و يا اثرات اقتصادي
ج که در ايران انجام شـده و نتـاي  شويم را يادآور ميهايي  برخي از پژوهش ،اين قسمت

  :خواني داردهمحاضر پژوهش  درنحوي با عوامل و متغيرهاي مورد بررسي آن به
ــراب  ــود  ،)۱۳۷۲(غ ــق خ ــه در تحقي ــواردي از جمل ــش م ــين   نق ــابق ب ــزان تط مي

گذاري واقعي، تطابق ميزان فـروش اسـمي    شده و سرمايهبيني گذاري اسمي پيش سرمايه
، عـدم اسـتفاده از ظرفيـت کامـل     مشابه شده و فروش واقعي، واردات کاالهايبيني پيش

 در، بازاريـابي  ت محصـول حلي و خارجي، قيمت و کيفيم ةتوليد، وابستگي به مواد اولي
تداوم فعاليت صنايع روستايي مـؤثر   ،ي و در نتيجهيوري و کارآ ر بهرهرا د واحد صنعتي

   .تشخيص داده است
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هـاي اصـولي صـادره از سـوي صـنايع       موافقـت بـه بررسـي   ) ۱۳۷۶(عابدي استيار 
بر اساس نتـايج  . ه استپرداختروستايي سازمان جهاد سازندگي استان آذربايجان شرقي 

، وضعيت برخورداري طرح اوقبلي  ةفرد متقاضي، تجرب ة آوردةميزان سرماي ،اين تحقيق
تـرين  از مهـم  ،ترتيبطرح، به برآوردي ةپذيري هزين امکان تحققو از تسهيالت بانکي، 

صـنايع روسـتايي    ةهاي اصولي صادره در زمينـ  عوامل مؤثر بر پيشرفت فيزيکي موافقت
   .اند بوده

هـاي   از متغيرهاي مربوط به ويژگـي كدام دهد که هيچ نشان مي) ۱۳۷۹(دربان آستان 
وري کل عوامـل توليـد    اجتماعي و فردي نيروي کار و مديران بر ارزش توليدات و بهره

سن مـديران، آمـوزش    ،از تحليل همبستگي دست آمدهبهنتايج  ؛ اما بر اساستأثير ندارد
دار بـا ارزش توليـدات    مثبت و معنـي  ةرابط داراي ي مديرانيتجنس و نسبت ،نيروي کار

   .است
کشـورهاي در حـال رشـد و وضـعيت صـنايع       ةهاي عمد به ويژگي) ۱۳۶۹(غراب 

  . موجود پرداخته است هايصورت توصيفي و بر اساس گزارشهکوچک روستايي آنها ب
يـت و کيفيـت نيـروي    مميزان سرمايه و منابع تأمين آن، ک) ۱۳۷۹(رزمي و همکاران 

مواد اوليه و تجهيزات، وضعيت بازار محصوالت، نگرش  ي بهانساني، چگونگي دسترس
صنايع روستايي، تمرکز و عدم تمرکز صنايع، امکانات رفاهي و زيربنائي  نسبت بهافراد 

و وضـعيت فرهنـگ    ،هاي دولتي، قوانين و مقـررات موجـود   ها و سياست منطقه، برنامه
   .اند هدانستعوامل مؤثر بر ايجاد و گسترش صنايع روستايي از  راعمومي منطقه 

 سـازندگي  جهـاد  وزارت ريـزي  برنامـه  و طـرح  وابسته به معاونت ،اقتصادي مطالعات دفتر

نقـش   ،هاي رشد اقتصـادي و نگـرش عينـي و آمـاري     نظريهگيري از  با بهره نيز )۱۳۷۲(
ـ   گـذاري  گذاري صنعتي، سياست دولت در سرمايه و  ،گـذاري  ت بـراي سـرمايه  هـاي دول

انـداز،   متغيرهاي اقتصادي نظير ميزان درآمد، نرخ بهره، دسترسي به اعتبـار، ميـزان پـس   
 سـازي عوامل مؤثر بـر صـنعتي  از گذار را  و انتظارات سرمايه ،قيمت محصوالت توليدي

  .ه استدانستمناطق روستايي 
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  آماري ةجامع
موجـود و در حـال سـاخت در     شامل واحدهاي صـنعتي  پژوهش حاضر آماري ةجامع

صـنايع   ةاز ادار شـده گردآوريبر اساس اطالعات  .استمناطق روستايي استان اصفهان 
فقره جواز تأسيس صنايع در  ۱۲۶۷حدود  ،۱۳۸۴تا  ۱۳۸۰هاي طي سالاصفهان، استان 

فقره از آنها تا مهر ماه  ۷۳۸درصد يا  ۲/۵۸ يش ازمناطق روستايي استان صادر شده که ب
 ۲/۲۱و  ،رسـيده ) توليـد (بـرداري   فقره بـه بهـره   ۲۶۱درصد يا  ۶/۲۰، شده باطل ۱۳۸۵

زمين، احداث ساختمان و يـا   ةفقره در مراحل مختلف ساخت اعم از تهي ۲۶۸درصد يا 
  .نرسيده است) توليد(برداري  به بهره بوده و هنوزتجهيز 

ع وع شامل صناين ششبه  ،بر اساس نوع صنعت توانشده را مي ياد صنعتي واحدهاي
  . كرد بنديفلزي تقسيم كاني و ،ي، کاني غيرفلزيايي، نساجي، سلولزي، شيميغذاي

  گيري حجم نمونه و روش نمونه
واحدهاي صنعتي روسـتايي بـه    ،تبع آن و به موجودواحدهاي که جواز تأسيس از آنجا 

نرسـيده  بـرداري   برداري رسيده و واحـدهاي بـه بهـره    دو گروه شامل واحدهاي به بهره
  :صورت گرفته استزير  معادلةبا استفاده از حجم نمونه  شده، برآوردتقسيم 
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کـه بـراي    ه،واحد صنعتي مناطق روستايي تعيـين شـد   ۱۰۹حجم نمونه  و بدين ترتيب،
 نقص در تكميل و يا عدم عـودت با توجه به احتمال نيز نتايج و  درستيافزايش دقت و 

  .فقره افزايش يافت ۱۴۲درصد افزايش به  ۳۰اين رقم با  ،ها ز پرسشنامهتعدادي ا
بـه   واحـدهاي  برداري رسيده و ابتدا اسامي واحدهاي به بهره ،ها براي انتخاب نمونه

واحـد   ۱۴۲شده، سـپس،  برداري نرسيده بر اساس سال صدور جواز تأسيس مرتب  بهره
  .شدند فهرست ياد شده انتخابروش تصادفي از صنعتي به
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  ها يافته
  هاي عمومي صنايع مورد بررسي ويژگي

بـرداري رسـيده در منـاطق     از مجموع صنايع روسـتايي داراي جـواز تأسـيس بـه بهـره     
درصـد آنهـا در    ۳/۱۰، ۷/۲۰، ۲/۹ ،۲/۹، ۸/۲۶، ۸/۲۳ ،ترتيباصفهان، به روستايي استان

فعاليـت  فلـزي   و كاني، فلزيري، کاني غيايي، نساجي، سلولزي، شيمييصنايع غذا ةزمين
بـرداري   بـه بهـره   كـه  از مجموع صنايع روستايي داراي جواز تأسيس ،همچنين. كنندمي

ع صـناي  نـة در زمي درصـد  ۱/۱۰و  ،۵/۱۴، ۳/۱۵، ۶/۸، ۶/۱۱، ۹/۳۹، ترتيببه اند،نرسيده
  .فعاليت دارندفلزي  كاني و ،ي، کاني غيرفلزيايي، نساجي، سلولزي، شيميغذاي

  عوامل فردي
برداري رسـيده   عوامل فردي در دو گروه شامل واحدهاي صنعتي به بهره بايد کهآنجا  از

واحدهاي بـه   شود و بديهي است كهبرداري نرسيده بررسي  و واحدهاي صنعتي به بهره
ـ  ةبه مرحلهنوز  بوده،در حال ساخت  همچنان برداري نرسيده بهره کـارگيري نيـروي   هب

گـذاران و مـديران    نهـا بـه خصوصـيات فـردي سـرمايه     ت اند،انساني براي توليد نرسيده
  .)۲و  ۱جداول ( شود واحدهاي صنعتي مورد بررسي پرداخته مي

سه متغير از متغيرهاي فردي مورد بررسي  زمينه،در اين  دست آمدهبهنتايج  بر اساس
 گذاران و محل تولد سرمايه ،مديران ةگذاران، ميزان تجرب فردي سرمايه ةتجرب ميزان شامل

 تالفاخـ  دارايبرداري نرسـيده   برداري رسيده و واحدهاي به بهره در واحدهاي به بهره

ـ  فردي سرمايه ةهر چه ميزان تجرب ؛ به ديگر سخن،دار استمعني  ةگذاران و ميزان تجرب
به محـل اسـتقرار    گذاران هصنعت مورد نظر باالتر و يا محل تولد سرماي زمينة در مديران

زودتر و در غير اين مورد نظر واحد صنعتي  ،تر بوده نزديک) قهبومي منط(واحد صنعتي 
 سـن،  شـامل ساير متغيرهـا  در همين ارتباط، . برداري رسيده است ديرتر به بهره ،صورت

ـ  تحصـيلي،  رشتة سواد،  گـذاران و  محـل سـکونت سـرمايه    و ،پشـتکار  خـانوادگي،  ةتجرب
ر واحدهاي صـنعتي بـه   و محل سکونت مديران د ،تحصيلي ةسن، سواد، رشت همچنين،

  . دار نداشته استده تفاوت معنيبرداري نرسي برداري رسيده و به بهره بهره
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   گذاران واحدهاي صنعتي مقايسة خصوصيات فردي سرمايه -۱جدول

تعداد   مشخصات
گو پاسخ

  وضعيت واحد
  مقدارآزمون

آزمون 
  سطح 

داريمعني
 به
برداري بهره

 نرسيده
  به 

يبردار بهره
  رسيده

  t ۴۰۲/۱ ۱۶۲/۰  ۴/۳۹ ۸/۳۷ ۱۲۸ )سال(سن 
  t  ۵۲۳/۱ ۱۲۹/۰  ۰/۱۰ ۸/۱۰ ۱۲۸ )کالس(سواد 
 t ۷۰۹/۲ *۰۰۷/۰  ۱/۷ ۵/۴ ۱۲۶ )سال(شخصي ةتجرب
  t ۴۲۰/۰ ۶۷۵/۰  ۴/۳ ۹/۲ ۱۲۵ )سال(خانوادگي ةتجرب

  t  ۸۴۵/۱ ۰۶۳/۰  ۲/۵ ۱/۴ ۱۲۶ )ساعت کار در روز(پشتکار 
  رشته 
تحصيلي

  ۵/۵۳ ۵۰ ۶۶)درصد(غيرمرتبط با صنعت   ۲X  ۰۹۳/۰ ۷۶۱/۰  ۵/۴۶ ۵۰ ۶۱ )درصد(با صنعتمرتبط 

  محل 
  تولد

  ۰/۳۷ ۲/۲۴ ۴۰ )درصد(روستاهاي منطقه 
۲X ۳۳۷/۱۱ *۰۲۵/۰  ۴/۴۶ ۶/۵۱ ۶۲ )درصد(شهرهاي منطقه  

  ۳/۱۶ ۲/۲۴ ۲۵ )درصد(ساير 
  محل

سکونت 
  ۶/۳۶ ۳/۲۷ ۴۱ )درصد(روستاهاي منطقه 

۲X  ۶۵۲/۳ ۱۶۱/۰   ۱/۴۷ ۳/۵۱ ۶۳ )درصد(شهرهاي منطقه  
  ۳/۱۶ ۴/۲۱ ۲۳ )درصد(ساير 

  نتايج تحقيق: مأخذ

  خصوصيات فردي مديران واحدهاي صنعتي ةمقايس -۲جدول 

 تعداد  مشخصات
گوپاسخ

  وضعيت واحد
مقدار آزمون

  آزمون
سطح 

داري معني  به
برداري بهره

 نرسيده
  به 

برداري بهره
  رسيده

  t ۶۲۵/۱  ۱۰۷/۰  ۱/۴۲ ۷/۳۹ ۱۲۸  )سال(سن 
  t  ۶۷۹/۱  ۴۹۸/۰  ۳/۱۰ ۸/۱۰ ۱۲۸ )کالس(سواد 

 t ۰۷۳/۳  * ۰۰۳/۰  ۷/۱۱ ۵/۶ ۱۲۷ )سال(تجربه 
  رشتة

تحصيلي
  ۹/۴۲ ۵/۴۵ ۵۷ )درصد(باصنعتغيرمرتبط   ۲X  ۰۱۷/۰  ۸۹۷/۰  ۱/۵۷ ۵/۵۴ ۷۱ )درصد(مرتبط با صنعت 

  محل
کونتس 

  ۰/۴۶ ۳/۴۳ ۵۷ )درصد(روستاهاي منطقه 
۲X  ۷۳۴/۴  ۰۹۴/۰   ۰/۴۶ ۰/۵۰ ۶۱ )درصد(شهرهاي منطقه  

  ۰/۸ ۷/۱۹ ۹ )درصد(ساير 
  نتايج تحقيق: مأخذ
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  عوامل اقتصادي
زمان احداث و تجهيـز، ميـزان و منـابع    کنندگان طرح، مدت توجيهي و تهيه داشتن طرح
اندازي، تقاضاي محصوالت، محل توليد مواد  راي احداث و راهمورد نياز ب ةتأمين سرماي

و محل مصـرف محصـوالت توليـدي از متغيرهـاي اقتصـادي مـورد بررسـي در         ،اوليه
  .پژوهش حاضر است

  کنندگان طرح داشتن طرح توجيهي و تهيه
پـس از تکميـل    ،هاي اصولي تأسيس صنايع در مناطق روستايي در روند صدور موافقت

طرح توجيه اقتصادي و فني حـاکي از  به ارائة متقاضي بايد  ،ليه و پذيرش آنهاي او فرم
صـرف نظـر از    ،در ايـن قسـمت  . داقدام كنـ توجيه اقتصادي تأسيس صنعت مورد نظر 

به وضعيت واحدهاي صنعتي مورد بررسي از  ،ي آنهااها و محتو اين طرح ةچگونگي تهي
  .پردازيم ها مي گونه طرحکنندگان اين هاي توجيهي و تهيه نظر داشتن طرح

درصد از واحدهاي صنعتي مورد بررسي  ۱/۹۶ ،شدهانجام هاي اساس نتايج بررسيبر
درصـد از واحـدهاي بـه     ۳/۹۸برداري رسيده و  درصد از واحدهاي به بهره ۲/۹۴شامل 
با توجه بـه   ،اينبنابر. اند بوده هاي توجيه اقتصادي و فني برداري نرسيده داراي طرح بهره
بـرداري   به بهـره صنايع برداري رسيده و  بين صنايع به بهره ،)X)۲۳۲/۰=P ۲آزمون  جةينت

  . )۳جدول ( وجود نداشته است نرسيده از نظر داشتن طرح توجيهي تفاوتي
 ۷/۴۶دهـد کـه    هاي توجيهي نيز نشان مي کنندگان طرح تهيه ةها در زمين نتايج بررسي
ي يـا بـا   تنهايان بهمورد بررسي را متقاضيهاي توجيهي واحدهاي صنعتي  درصد از طرح

هـاي   درصد را با همکاري کارشناسـان و يـا بانـک    ۵/۴۲همکاري مشاوران خصوصي، 
ايـن  . اند دهكردرصد را با همکاري مشاوران خصوصي و کارشناسان تهيه  ۸/۱۰و  ،عامل
صـد و  در ۱/۱۱و  ،۰/۴۶، ۹/۴۲ ترتيـب، ، بـه برداري رسيده براي واحدهاي به بهره ارقام

. اسـت درصد  ۵/۱۰و  ،۶/۳۸، ۹/۵۰ ترتيب،نيز به برداري نرسيده براي واحدهاي به بهره
دار بين دو دهندة تفاوت معنيدر اين مورد نشان) ۲X )۶۶۷/۰=Pآزمون  ةنتيج ،بنابر اين

  .)۳جدول (گروه از صنايع مورد بررسي است 
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طرح توجيهي و صنعتي مورد بررسي از نظر داشتن  هايواحد سةمقاي -۳جدول 
  کنندگان طرح  تهيه

تعداد   شرح
گوپاسخ

 وضعيت واحد
مقدار آزمون

 آزمون
  سطح

 داريمعني 
 به
برداري بهره

 نرسيده
 به
برداري بهره

  رسيده
طرح 
توجيهي

 ۷/۱ ۸/۵ ۴ )درصد(نداشته  ۲X ۴۲۶/۱ ۲۳۲/۰  ۳/۹۸ ۲/۹۴ ۱۲۳ )درصد(داشته 
   تهيه

کنندگان
 شاورمتقاضي و م

  ۹/۴۲  ۹/۵۰  ۵۹ )درصد(
۲X ۸۱۱/۰ ۶۶۷/۰  

  طرح
 متقاضي و کارشناس

  ۰/۴۶  ۶/۳۸  ۵۵ )درصد(و بانک
  ۱/۱۱ ۵/۱۰ ۱۴ ساير

  نتايج تحقيق: مأخذ

  زمان احداث و تجهيزمدت
مطالعـه  زمان احداث و تجهيز واحـدهاي صـنعتي مـورد    زمينة مدتها در  نتايج بررسي

گويان صـنايع  درصد پاسخ ۷/۳۷گويان شامل درصد پاسخ ۸/۵۰دهد که از نظر  نشان مي
ايـن   ،بـرداري نرسـيده   گويان صنايع بـه بهـره  درصد پاسخ ۱/۶۶برداري رسيده و  به بهره
. طول کشـيده يـا خواهـد کشـيد     بيش از حد مناسبنسبت به نياز مورد نظر  زمانمدت

 مـورد  در ياد شـده رقام اختالف بين ا ،)۲X )۰۰۱/۰=Pآزمون  ةبر اساس نتيج ،بنابر اين
، استكه پيدچنانو  ؛دار استده معنيبرداري نرسي برداري رسيده و به بهره صنايع به بهره

بـرداري رسـيده    صنايع به بهـره بيش از برداري نرسيده  زمان احداث صنايع به بهرهمدت
 برداري رسـيده نيـز از   درصد از واحدهاي به بهره ۷/۳۷گرچه اين مدت در . دبوخواهد 

  .مدت مقرر بيشتر بوده است
 ۱۴۲که  ،اند دهكرمورد اشاره  ۲۷۶گويان به پاسخ ،ايجاد اين وضعيت زمينة موارددر 

مورد مربوط به واحدهاي بـه   ۱۳۴برداري رسيده و  مورد آن مربوط به واحدهاي به بهره
پيمانکـار، معطـل شـدن     از سـوي موقع تعهدات عدم انجام به. استبرداري نرسيده  بهره

براي گرفتن تسهيالت بانکي، همکاري نکـردن ادارات مـرتبط، نامناسـب بـودن زمـين      
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 ۹/۴و  ،۷/۷، ۷/۱۹، ۲/۲۸، ۶/۲۹بـا   ،ترتيـب ، بـه گذاران و پيگير نبودن سرمايه ،واگذاري
بـرداري   گويان واحدهاي صـنعتي بـه بهـره   بيشترين مواردي بوده است که پاسخ ،درصد
درصد  ۴/۱۳و  ،۰/۹، ۹/۱۷، ۶/۲۴، ۴/۲۵ ،ترتيبارقام، بهاين . داشتندبه آنها اشاره  رسيده

 تشـکيل  نيـز  را نرسـيده  بـرداري  بـه بهـره   صنعتي واحدهاي گويانپاسخ ةاشار مورد علل از

 آزمون نتايج اساس بر .دنده مي
۲X، معطـل  پيمانکـار،  سـوي  از تعهـدات  موقعبه انجام عدم 

تفاوت  داراي گذاران در دو گروه مايهنبودن سر پيگير و ،بانکي تسهيالت گرفتن براي شدن
در  ،عبارت ديگـر  هب .ندارد وجود تفاوتي ، ميان دو گروهساير موارددر و  است دارمعني

پيمانکـار و   از سـوي موقع تعهدات ، بيشتر عدم انجام بهبرداري رسيده ي به بهرهاواحده
اث و زمـان احـد    طـول کشـيدن مـدت   معطل شدن براي گرفتن تسهيالت بانکي باعث 

 بـرداري نرسـيده   در واحدهاي به بهـره  آنچه ي کهحالدر  شده،تجهيز واحدهاي صنعتي 
  .)۴جدول (بوده است گذاران  نبودن سرمايه موجب اين وضعيت شده، پيگير

  
  زمان احداث و تجهيز واحدهاي صنعتي مورد بررسي ومقايسة مدت -۴جدول 

  آنعلل طول کشيدن 

تعداد   امنيت و اقليم
گوپاسخ

  ضعيت واحدو
مقدار آزمون

 آزمون
سطح 

داريمعني
برداري بهره به

 نرسيده
به    رسيدهبرداري بهره

-مدت
زمان 
احداث
و تجهيز

  ۳/۶۲ ۹/۳۳ ۶۳ )درصد(مناسبزمانمدت
۲X۰۵۲/۶ * ۰۰۱/۰  مناسبزمانبيش از مدت

  ۷/۳۷  ۱/۶۶  ۶۲ )درصد(

 علل 
طول 
کشيدن
احداث
و تجهيز

 تعهداتموقعانجام بهعدم
۲X۳۰۸/۷  *۰۲۶/۰  ۶/۲۹  ۴/۲۵  ۳۵ )درصد(پيمانکاراز سوي

 معطل شدن براي گرفتن
۲X۱۷۶/۵ * ۰۲۳/۰  ۲/۲۸  ۶/۲۴  ۳۳ )درصد(تسهيالت بانکي

مرتبطهمکاري نکردن ادارات
  ۲X۱۱۸/۲ ۱۴۶/۰  ۷/۱۹  ۹/۱۷  ۲۵ )درصد(

واگذارينامناسب بودن زمين
  ۲X۰۳۴/۰ ۸۴۵/۰  ۷/۷  ۰/۹  ۱۰ )درصد(

گذارانسرمايهنبودنپيگير
۲X۳۹۲/۸ * ۰۰۴/۰  ۹/۴  ۴/۱۳  ۱۱ )درصد(
  ۲X۳۷۰/۰ ۵۴۳/۰  ۹/۹ ۷/۹ ۱۳ )درصد(مواردساير

   نتايج تحقيق: خذمأ  
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  گذاري  ميزان سرمايه
اسـاس   واحـدهاي صـنعتي مـورد بررسـي بـر     بـراي  برآورد شـده   يگذار ميزان سرمايه

گذاري انجام شده  هاي توجيهي و ميزان سرمايه طرحنيز و  شدهجوازهاي تأسيس صادر 
  :زير استشرح براي اين واحدها به يا مورد نياز

  برآورد شده  سرماية
از  كـدام ثابت مورد نياز براي هر  يگذار سرمايه شده، بر اساس جوازهاي تأسيس صادر

اين رقم براي  ه، كميليون تومان برآورد شده ۸۴۷واحدهاي صنعتي مورد بررسي حدود 
بـرداري   ميليون تومان و براي واحدهاي به بهـره  ۶/۷۷۶برداري رسيده  واحدهاي به بهره

ميليـون تومـان تفـاوت     ۸/۱۵۲حـدود   دهنـدة و نشانميليون تومان بوده  ۴/۹۲۹نرسيده 
  دار بـين سـرماية  ، تفـاوت معنـي  )t )۴۱۰/۰=Pة آزمون بر اساس نتيج همه،با اين . است

  .)۵جدول ( ر دو گروه وجود ندارددبرآورد شده 
 ،هاي توجيهي تهيه شده بـراي واحـدهاي صـنعتي مـورد بررسـي      در طرح ،همچنين

ايـن رقـم   ميليون تومان برآورد شده، كـه   ۸۷۶عتي احداث و تجهيز هر واحد صن ةهزين
واحـدهاي  بـراي  ميليون تومان و  ۶/۱۰۴۱برداري رسيده  براي واحدهاي صنعتي به بهره

از  كـدام هـر   سـخن،  ديگر است؛ بهميليون تومان  ۲/۷۳۳برداري نرسيده  هرهصنعتي به ب
درصـد بـيش از واحـدهاي بـه      ۱/۴۲طـور متوسـط   هبرداري نرسيده ب واحدهاي به بهره

ة بر اسـاس نتيجـ   ،رغم اين وضعيتعلي. گذاري دارند برداري رسيده نياز به سرمايه بهره
واحدهاي صـنعتي  براي برآورد شده  هاييگذار بين ميزان سرمايه ،)t )۰۷۲/۰=Pآزمون 
  .)۵جدول ( وجود ندارد داراختالف معنيبرداري نرسيده  برداري رسيده و به بهره به بهره

  گذاري مورد نياز ميزان سرمايه
درصـد از واحـدهاي    ۳/۱۱ميزان پيشرفت فيزيکـي   تر يادآور شديم،گونه كه پيشهمان

درصد بين  ۱۹، ۳۰ تا ۱۰ بين درصد ۵/۲۴ درصد، ۱۰ از کمتر نرسيده برداري صنعتي به بهره
در  بـوده و درصـد   ۹۹تـا   ۹۱بين نيز درصد  ۴/۳و  ،۹۰تا  ۶۱درصد بين  ۳۹، ۶۰تا  ۳۱

و  ؛گـذاري شـده اسـت    ميليون تومان سرمايه ۲/۵۴۰طور متوسط هتاکنون ب ،اين واحدها
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ديگر  به. گذاري شود ايهميليون تومان ديگر سرم ۶۷۱بايد  آنها، اندازي براي تکميل و راه
از واحـدهاي صـنعتي بـه     كـدام بـراي احـداث و تجهيـز هـر      ،طـور متوسـط  هبسخن، 

کـه  اسـت، در حـالي   گـذاري نيـاز      ميليون تومان سرمايه ۲/۱۲۱۱برداري نرسيده به  بهره
گـذاري احـداث و تجهيـز     ميليون تومان سرمايه ۶۹۵برداري رسيده با  واحدهاي به بهره

برداري از  است که باعث تأخير بهره ياز عوامل »بر بودن  سرمايه«، بارت ديگرعهب. اند دهش
  ).۵جدول (صنايع در مناطق روستايي شده است 

برداري رسيده براي فعاليـت در ظرفيـت    واحدهاي به بهرهكه است  يادآوريشايان 
با احتساب  گذاري ديگر نياز دارند که سرمايه تومان ميليون ۲۳۰به  ،طور متوسطهب ،کامل

  .برداري رسيده خواهد بود واحدهاي به بهره کمتر ازبري اين واحدها  آن نيز سرمايه
  مورد نياز به سرماية برآورد شده  نسبت سرماية

انجـام   هـاي يگذار هاي توجيهي و سرمايه برآورد شده در طرح ةبا توجه به ميزان سرماي
درصد  ۵/۴۱در  ،عتي مورد بررسيشده يا مورد نياز براي احداث و تجهيز واحدهاي صن

از  ة مـورد نيـاز بـيش   سـرماي  ،درصـد  ۸/۴۸در نداشـته،  تفاوت چندان اين ارقام  ،موارد
بـرآورد   ةمورد نيـاز کمتـر از سـرماي    ، سرمايةدرصد ۸/۹و تنها در  ،برآورد شده ةسرماي

، ۲/۱۸ ،ترتيـب بـه  ،برداري رسيده اين ارقام براي واحدهاي به بهره شده است؛شده ذکر 
 ،۱/۲۸، ۴/۶۸ ،ترتيـب ، بـه برداري نرسيده درصد و براي واحدهاي به بهره ۲/۱۵و  ،۷/۶۶
تـر در واحـدهاي بـه     وضـعيت مطلـوب   دهندةرو، نشانو از ايندرصد ذکر شده  ۵/۳و 

ـ    ست،برداري نرسيده در مقايسه با ساير واحدها بهره علـت طـوالني   هگرچـه در آينـده ب
ممکن است  ،واحدها و باال بودن نرخ تورم در کشورشدن مراحل ساخت و تجهيز اين 

  .)۵جدول ( پديد آيد براي آنها مشابه يوضعيت
 ،بـرآورد شـده   ةمـورد نيـاز نسـبت بـه سـرماي      ةبيشتر شـدن سـرماي   موارد ةزميندر 
مـورد مربـوط بـه واحـدهاي بـه       ۱۱۵کـه   ،انـد  دهكـر مـورد اشـاره    ۲۱۵گويان به  پاسخ
بـاال  . اسـت برداري نرسـيده   مربوط به واحدهاي به بهره مورد ۱۰۰برداري رسيده و  بهره

طوالني بودن مراحل تصويب و پرداخـت تسـهيالت بـانکي،     ،بودن نرخ تورم در کشور
 ةدر زمينـ سـاالري  ديـوان ها، وجود  بانک از سويعدم پرداخت تمام تسهيالت مصوب 
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و  ،۴/۱۴، ۳/۱۵ ،۱/۱۸، ۳/۳۵ ،ترتيـب ، بهها هزينه برآورد درست عدمو  ،مجوزهاي الزم
که تقريبًا در هر دو گروه از واحدهاي مورد  ،دهند اين موارد را تشکيل مي از درصد ۷/۹

  .استبررسي مشابه 
  ميزان سرماية در گردش

با توجه به ظرفيت  ،برداري رسيده در گردش مورد نياز واحدهاي به بهره ةمتوسط سرماي
در گـردش واحـدهاي    ةکه ميزان سرماي در حالي بوده،ميليون تومان  ۷/۷۱۳ ،توليد آنها

ايـن ارقـام    ميليون تومان ذکر شده است؛ ۸/۱۰۹۸صنعتي مورد بررسي با ظرفيت کامل 
ميليـون تومـان و    ۶/۱۲۲۵برداري رسيده با ظرفيت کامل  براي واحدهاي صنعتي به بهره

، ر ايـن بنـاب . شـود  ميليون تومان برآورد مي ۶/۹۵۵برداري نرسيده  واحدهاي به بهرهبراي 
واحـدهاي بـه    بـا بـرداري رسـيده    در گردش واحـدهاي بـه بهـره    ةميزان سرماي مقايسة
در  ةبرداري نرسـيده بـه سـرماي    برداري نرسيده حاکي از نياز کمتر واحدهاي به بهره بهره

دار بـين  دهندة تفـاوت معنـي  نشان )t )۳۵۲/۰=Pن آزمو ةنتيج است؛ با اين همه،گردش 
  .)۵جدول ( نيستآنها 

  
برداري  برداري رسيده و به بهره واحدهاي صنعتي به بهره ةميزان سرماي ةمقايس -۵ دولج

  نرسيده

  شرح
 وضعيت واحد

 مقدار آزمون
  آزمون

  سطح 
داريمعني

 به
برداري بهره

 نرسيده
  به
برداري بهره

  رسيده
برآورد شده ةسرماي

 )ميليون تومان( 
  t  ۸۲۷/۰  ۴۱۰/۰  ۶/۷۷۶ ۴/۹۲۹ در جوازهاي تأسيس

  t  ۸۱۳/۱  ۰۷۲/۰  ۲/۷۳۳ ۶/۱۰۴۱هاي توجيهيدر طرح
 t  ۵۴۰/۲  * ۰۱۳/۰  ۰/۶۹۵ ۲/۱۲۱۱ )ميليون تومان(احداث و تجهيز ةسرماي

مورد مايةنسبت سر
   ةنياز به سرماي
  برآورد شد

  ۲/۱۵ ۵/۳ )درصد(کمتر
۲X  ۲۰۸/۳۲ * ۰۰۰/۰ ۲/۱۸ ۴/۶۸ )درصد(مساوي  

  ۷/۶۶ ۵/۱۰ )درصد(شتربي
  t  ۹۳۵/۰  ۳۵۲/۰  ۶/۱۲۲۵ ۶/۹۵۵ )ميليون تومان(در گردش ةسرماي

   نتايج تحقيق: خذأم
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  منابع تأمين سرمايه
احداث و تجهيز و فعاليت واحدهاي صـنعتي در   ةمنابع تأمين سرماي پژوهش حاضر،در 

  :بانکي مورد بررسي قرار گرفته استگذار و تسهيالت  سرمايه ةقالب آورد
درصـد از سـرماية    ۵/۵۱دهد كه در حـدود   ها نشان مي نتايج بررسي :گذار سرمايه ةآورد

گـذار   برآورد شده براي احداث و تجهيز واحدهاي صنعتي مورد بررسي به عهدة سرمايه
براي واحدهاي به ) گذار سهم سرمايه(و بقية آن به عهدة نظام بانکي بوده، كه اين ميزان 

) t )۸۶۴/۰=Pدر ايـن مـورد، نتيجـة آزمـون      درصد اسـت؛ و  ۳/۴۲برداري نرسيده  بهره
گذار در دو گروه از واحدهاي  سهم آوردة سرمايه بين دارمعني تفاوت وجود از عدم حاکي

گذار در تأمين سرماية مورد نيـاز واحـدهاي    به عبارت ديگر، سهم سرمايه. صنعتي است
  . باطي نداشته استبرداري نرسيدن آنها ارت برداري رسيدن و به بهره صنعتي با به بهره
گـذاران واحـدهاي صـنعتي     درصد از سرمايه ۵/۵۵تاکنون در مجموع،  :تسهيالت بانکي

بـرداري رسـيده و    گذاران واحدهاي بـه بهـره   درصد از سرمايه ۷/۷۹مورد بررسي شامل 
بـرداري نرسـيده بـراي احـداث و تجهيـز       گذاران واحدهاي به بهره درصد سرمايه ۳/۲۰

متوسط ميزان تسهيالت استفاده شده . اند يالت بانکي استفاده کردهواحدهاي خود از تسه
ميليون تومان و به ديگر  ۱/۱۳۸، و ۴/۲۱۰، ۶/۱۷۶ترتيب، گذاران، بهاز سوي اين سرمايه

رو، بر شده بوده و از اينهاي انجامگذاري درصد از سرمايه ۶/۲۵، و ۳/۶۰، ۳/۲۸سخن، 
ميزان ريالي تسهيالت بانکي استفاده شده بـراي  ، بين )t )۲۴۱/۰=Pاساس نتيجة آزمون 

بـرداري رسـيده و بـه     گذاران واحدهاي صنعتي بـه بهـره   ساخت و تجهيز توسط سرمايه
  ).۶جدول (دار وجود ندارد برداري نرسيده تفاوت معني بهره

 ،بـرداري رسـيده   در زمان فعاليت واحدهاي صنعتي به بهرهكه است  يادآوريشايان 
م بـانکي تـأمين   نظـا در گردش مورد نيـاز آنهـا از طريـق     ةسرماياز  درصد ۷/۲۷حدود 

 ۷/۴۵بـرداري نرسـيده نيـز اميدوارنـد بتواننـد       يان واحدهاي به بهرهگو؛ و پاسخشود مي
که  ،در گردش مورد نياز واحد صنعتي خود را از اين طريق تأمين کنند ةدرصد از سرماي

يالت بـانکي بـه واحـدهاي صـنعتي     با توجه به وضعيت موجود پرداخت تسه آنتحقق 
  .رسد در گردش بعيد به نظر مي ةبراي تأمين سرماي
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برداري  م بانکي در واحدهاي صنعتي  به بهرهة نظاميزان سهم و آورد ةمقايس -۶جدول 
  نرسيده  برداريبه بهرهرسيده و 

  شرح
 وضعيت واحد

مقدار آزمون
آزمون

سطح 
داريمعني

 رسيدهبرداريبهرهبهنرسيدهبرداريبهرهبه
 مبلغ

 مبلغدرصد)ميليون ريال(
 درصد)ميليون ريال(

 t ۱۷۱/۰۸۶۴/۰ ۶/۳۷ ۸/۲۰۲ ۷/۵۷ ۷/۴۰۰ م بانکينظاسهم 
 t ۱۷۸/۰۲۴۱/۰ ۶/۲۵ ۱/۱۳۸ ۳/۳۰ ۴/۲۱۰ م بانکية نظاآورد

  نتايج تحقيق: خذأم   

  محل توليد مواد اوليه و مصرف محصوالت
مورد نيـاز و محصـوالت توليـدي واحـدهاي      ةمواد اولي ،ه نوع صنايعب ستهب از آنجا كه

اصـلي و محـل    ةمحل توليد مـواد اوليـ  است، پژوهش حاضر به صنعتي متنوع و متعدد 
شـده و درآمـد   ة تمـام علت نقشي که در هزينـ هب ،اين واحدها ةمصرف محصوالت عمد

  :پرداخته است ،دنمحصول دار
درصد واحدهاي  ۷/۵درصد از واحدهاي صنعتي،  ۷/۳ در حدود: محل توليد مواد اوليه

برداري نرسيده براي توليـد بـه ارز    درصد واحدهاي به بهره ۸/۱برداري رسيده و  به بهره
همچنين، تعداد . خارجي نياز دارند و در اين زمينه، ديگر واحدها وابستگي ارزي ندارند

طـور متوسـط،   پنج ماده و به مواد اولية اصلي واحدهاي مورد بررسي بين يك تا بيش از
و بـراي واحـدهاي بـه     ۸/۲برداري رسـيده   است؛ اين تعداد براي واحدهاي به بهره ۷/۲

نقاط روستايي و شهري منطقة اسـتقرار واحـدهاي   . خواهد بود ۶/۲برداري نرسيده  بهره
درصـد از   ۶/۳۸درصد و ساير مناطق نيـز   ۷/۳۹و  ۷/۲۱ترتيب، صنعتي مورد بررسي، به

اين ارقام براي واحدهاي صـنعتي بـه   . کنند مواد را براي واحدهاي صنعتي توليد مياين 
درصـد و بـراي سـاير واحـدها،      ۵/۳۶و  ۱/۴۰، ۴/۲۳ترتيـب،  بـرداري رسـيده، بـه    بهره
، محل توليـد مـواد   tبر اساس نتايج آزمون . درصد است ۶/۴۱و  ۲/۳۹، ۲/۱۹ترتيب،  به

بـرداري نرسـيده تفـاوتي بـا      و واحدهاي به بهـره  برداري رسيده اولية واحدهاي به بهره
  ).۷جدول (يکديگر ندارند و اختالف ارقام ناشي از تصادف است 
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، بـرداري رسـيده   در زمان فعاليت واحدهاي صنعتي به بهره كه است يادآوريشايان 
توليدکننـده،  از مورد نياز خـود را   ةدرصد از مواد اولي ۳/۴۰طور متوسط هب صاحبان آنها

  .کنند از ساير افراد خريداري ميرا نيز درصد  ۶/۱۵و  ،فروشرا از عمده درصد ۱/۴۴
توليدي واحدهاي صنعتي مورد بررسي  عمدة محصوالت تعداد :محل مصرف محصوالت

 ۱۲/۲برداري رسـيده و   براي واحدهاي صنعتي به بهره ۹۱/۱شامل  ۰۱/۲طور متوسط به
درصـد ايـن    ۹/۱۷ده بـوده، محـل مصـرف    برداري نرسي براي واحدهاي صنعتي به بهره

درصد نيز نقـاط شـهري منطقـة اسـتقرار واحـدهاي       ۱/۴۳محصوالت نقاط روستايي و 
  .درصد خارج از کشور است ۸/۹درصد ساير نقاط کشور، و  ۲/۲۹صنعتي، 

، ۸/۳۶، ۶/۲۲ ،ترتيـب ، بـه بـرداري رسـيده   اين ارقام براي واحدهاي صنعتي به بهـره 
 ،ترتيـب نيـز بـه   برداري نرسـيده  واحدهاي صنعتي به بهره براي درصد و ۲/۱۱و  ،۴/۲۹
نقـاط روسـتايي    ،ارقـام  اين بر اساس ،بنابر اين. درصد است ۲/۸و  ،۸/۲۸، ۵/۵۰، ۵/۱۲

بـرداري رسـيده نقـش بيشـتري در مصـرف       استقرار واحدهاي صـنعتي بـه بهـره    ةمنطق
، برداري نرسيده بهره که در واحدهاي صنعتي به حاليدر  ،دنمحصوالت اين واحدها دار

نيـز مؤيـد اخـتالف     tنتايج آزمـون  . استنقاط شهري اين مناطق  چنيين نقشي بر عهدة
ر دار بين محـل مصـرف محصـوالت در نقـاط شـهري و روسـتايي محـل اسـتقرا        معني

دار بين محل مصرف محصوالت در ساير نقـاط و  واحدهاي صنعتي و عدم تفاوت معني
  .)۷ جدول( استيا خارج از کشور 
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  محل توليد مواد اوليه و محل مصرف محصوالت  ةمقايس  -۷جدول 
  واحدهاي صنعتي

  تعداد  شرح
گوپاسخ 

  وضعيت واحد
مقدار آزمون

 آزمون
سطح 

داريمعني به
برداري بهره

 نرسيده
به 

برداري بهره
  رسيده

ليد
 تو

حل
م

وليه
وادا

م
 

  t  ۷۴۷/۰ ۴۵۶/۰  ۴/۲۳ ۲/۱۹ ۲۷)درصد(روستاهاي منطقه
  t  ۱۲۷/۰ ۸۹۹/۰  ۱/۴۰ ۲/۳۹ ۵۱ )درصد(شهرهاي منطقه
  t  ۹۰۸/۰ ۳۶۶/۰  ۵/۳۶ ۶/۴۱ ۴۹ )درصد(ساير نقاط

رف
مص

حل 
م

  
 

الت
صو

مح
  

t  ۲۵۳/۲ * ۰۲۶/۰  ۶/۲۲ ۵/۱۲ ۲۲ )درصد(منطقه روستاهاي
t  ۶۵۸/۲ * ۰۰۹/۰  ۸/۳۶ ۵/۵۰ ۵۴ )درصد(شهرهاي منطقه
  t  ۰۵۷/۰ ۹۵۴/۰  ۴/۲۹ ۸/۲۸ ۳۷ )درصد(ساير نقاط

  t  ۶۵۹/۰ ۵۱۱/۰  ۲/۱۱ ۲/۸ ۱۳ )درصد(خارج از کشور
   نتايج تحقيق: خذمأ

  تقاضاي محصوالت وضعيت توليد و
ـ   واحدهاي صنعتي به بهره تر يادآور شديم،پيشکه  گونههمان؛ توليد -هبرداري رسـيده ب

ع نو ۱۲/۲کنند و توليدات ساير واحدها  نوع محصول اصلي توليد مي ۹۱/۱طور متوسط 
توليـدات مشـابه    ،شـده هـاي انجـام   ج بررسـي بر اساس نتاي. محصول اصلي خواهد بود

ــازار وجــود دارد  ؛ محصــوالت توليــدي تمــام واحــدهاي صــنعتي مــورد بررســي در ب
واحـدهاي صـنعتي مـورد بررسـي از طريـق      از درصـد   ۸/۴محصوالت مشابه توليدات 

درصـد از طريـق    ۷/۱۳ درصد از طريق توليد صـنايع بـزرگ در کشـور،    ۹/۳۳واردات، 
 ياد شـده هاي  روش طريق تركيبي از از نيز درصد ديگر ۶/۴۷و  ،هاي سنتيتوليد کارگاه

اين ارقام براي واحدهاي صـنعتي بـه   . دشو ه ميضو يا توليد توسط صنايع روستايي عر
درصـد و بـراي واحـدهاي     ۳۰/۴۰و  ،۴/۱۶، ۸/۳۵، ۵/۷ ،ترتيـب ، بـه برداري رسيده بهره

. اسـت درصـد   ۱/۵۶و  ،۵/۱۰، ۶/۳۱، ۸/۱ ،ترتيـب ، بـه بـرداري نرسـيده   هـره صنعتي به ب
محصـوالت مشـابه توليـدات     دهد که منـابع عرضـة   نشان مي ارقام ة اينمقايس ،اينبنابر

چندان با هم  برداري نرسيده به بهرهواحدهاي برداري رسيده و  واحدهاي صنعتي به بهره
  .)۸جدول ( ندندارتفاوت 
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درصـد از   ۸/۴۶ميـزان تقاضـا بـراي توليـدات      اكنـون ، هـم گويـان سـخ نظر پا ؛ بهتقاضا
. استزياد نيز درصد  ۶/۲۴ ، ودرصد متوسط ۶/۳۳واحدهاي صنعتي مورد بررسي کم، 

 ،۰/۲۰، ۹/۷۶ ،ترتيب، بهبرداري رسيده اين ارقام براي توليدات واحدهاي صنعتي به بهره
و  ،۱/۴۹، ۸/۱ ،ترتيب، بهري نرسيدهبردا واحدهاي به بهره براي توليدات درصد و ۱/۳و 
در تـر تقاضـا بـراي توليـدات آتـي       کـه از وضـعيت مطلـوب    ،درصد خواهد بود ۱/۴۹

  .)۸جدول ( حكايت داردبرداري نرسيده  واحدهاي به بهره
 ةتوليد و عرض ر اساسبرداري رسيده ب گويان واحدهاي به بهرهاز آنجا که نظر پاسخ
برداري نرسـيده   گويان واحدهاي به بهرهپاسخنظر  اما ارائه شدهمحصول در حال حاضر 

توان نتيجه گرفت که اين افراد به وضعيت تقاضـاي   مي بوده است،بيني  پيش تنها در حد
بـرداري   و اين عامل مانعي براي به بهره ،ندابينمحصوالت توليدي خود در آينده خوش

  .نرسيدن واحدهاي آنها نبوده است
  

  عيت توليد و تقاضاي محصوالت واحدهاي صنعتي وض ةمقايس  -۸جدول 

  نتايج تحقيق: خذمأ
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  ۹/۷۶  ۸/۱  ۵۴  )درصد(کم 
۲X  ۳۹۲/۷۰۲۵/۰   ۰/۲۰  ۱/۴۹  ۴۳  )درصد(متوسط  

  ۱/۳  ۱/۴۹  ۳۱  )درصد(زياد 
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  گيريبحث و نتيجه
رغم صرف زمـان و  علي در وهلة نخست،توان گفت که  مي د شده،يا با توجه به مطالب

چشـمگير در زمينـة    هـاي  گـذاري  قابل توجه براي صدور جواز تأسيس و سرمايه ةهزين
تاکنون از  ،دولتينعتي توسط بخش دولتي و غيرهاي صها و کارگاه ايجاد نواحي، مجتمع

 ،در ايـن زمينـه   انديشيبا چارهو الزم است ده شها به نحو مطلوب استفاده ن اين سرمايه
دور مجوز توجه بيشتري مبذول شـود؛  برداري در زمان ص بهره ةکنند به متغيرهاي تسريع

مـرتبط بـا    اديبين وضعيت اکثر متغيرهاي مربوط به عوامل فردي و اقتصـ و ديگر آنكه 
طق در منابرداري نرسيده  به بهره واحدهاي برداري رسيده و به بهره واحدهايصنعت در 

گونـه کـه از نظـرات    همـان  رو،از ايـن دار وجـود نـدارد و   روستايي استان تفاوت معني
 است،تعدادي از صاحبان واحدهاي صنعتي و کارشناسان مرتبط با موضوع قابل استباط 

 -سـببي و روابـط اداري   -ميزان روابـط نسـبي   مانند(ممکن است عوامل پنهان ديگري 
هـاي متـولي   ناطق روسـتايي بـا کارکنـان دسـتگاه    سياسي متقاضيان تأسيس صنايع در م

افـراد از عوامـل    هاي خاص شخصيتي و خانوادگي اين ويژگينيز و ) ها ادارات و بانک(
برداري رسيدن و يا نرسيدن صنايع در منـاطق روسـتايي    زمان به بهرهمؤثر در طول مدت

  .که الزم است مورد بررسي قرار گيرد ،باشد
هاي  منظور رفع مشکالت و محدوديتحاضر و به تايج پژوهشبا توجه به ن ،اينربناب

هاي دولتي و خصوصي در ارتباط با  گذاري برداري بهينه از سرمايه بهره زمينةموجود در 
  :شود زير پيشنهاد مي نكات ،صدور مجوز و احداث صنايع در مناطق روستايي

اولويـت داده   صـنايعي به در زمان صدور جواز تأسيس صنايع در مناطق روستايي،  •
کمتـري نيـاز دارنـد و ميـزان بيشـتري از       ةکه براي احداث و تجهيز به سرماي شود

  ؛شود مصرف ميآنها استقرار  ةمحصوالت توليدي آنها در روستاها و شهرهاي منطق
سـاده و مناسـب صـنايع و     هـاي فنـاوري  به شناسـايي  متوليان صنايع روستايي بايد •

آالت و تجهيـزات آن در داخـل واحـدهاي     شـين امکان تعميـر ما  بامناطق مختلف 
اسـتفاده از ايـن    زمينـة و در  بپردازنـد صنعتي منـاطق روسـتايي و يـا پيرامـون آن     
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در  همچنـين،  كننـد؛ ي و تشـويق  يمتقاضـيان احـداث صـنايع را راهنمـا     ،ها فناوري
آمـوزش نيـروي کـار     ةالزم اسـت زمينـ   نوين،صورت ضرورت استفاده از فناوري 

 شود؛بهينه از تجهيزات اين واحدها فراهم  ةبراي استفاد
مـورد   ةتأمين سـرماي  دراستفاده از تسهيالت بانکي  سازي برايزمينه بايد افزون بر •

ي و يتأمين امکانـات خـدماتي و زيربنـا    در زمينةنظر براي احداث و تجهيز صنايع، 
ـ  گذاران همکاري فکري و مالي شـود؛  هآالت و تجهيزات نيز با سرماي ماشين ديهي ب
بلکـه بايـد    يکسان باشـد، ها براي تمام صنايع و مناطق  اين همکاري كه نبايد است

در قالـب   شـده، براي مناطق و صـنايع مختلـف مشـخص    ها نوع و ميزان همكاري
به اطالع متقاضيان تأسـيس صـنايع در منـاطق روسـتايي      ،قوانين و مقررات شفاف

 شود؛رسانده 
يع در منـاطق روسـتايي و چگـونگي    شرايط و ضـوابط اخـذ جـواز تأسـيس صـنا      •

مـواردي کـه    ،بانکي و همچنـين گذاران از تسهيالت بانکي و غير همندي سرماي بهره
در قالب قـوانين   ،توانند براي دريافت تسهيالت در اولويت قرار گيرند متقاضيان مي

افراد از اين تسهيالت بر اسـاس روابـط    ةاستفادشود تا از سوءها شفاف  نامه ينيو آ
 به عمل آيد؛سياسي جلوگيري  -نوادگي و اداريخا

عـالوه بـر تـأخير در     ،هاي نامناسـب  از آنجا که استقرار واحدهاي صنعتي در مکان •
تأمين مـواد اوليـه    ي چونهاي توليد و مشکالت افزايش هزينه هبرداري از آنها، ب بهره
صـنايع  يـابي   جلوگيري از اين وضـعيت، مکـان   شود كه براي توصيه مي ،دانجام مي

 ؛نظر قرار گيرد مختلف بر اساس اصول علمي و فني مد
در هـر  گذاران از مشکالت اساسـي   ناتواني مالي سرمايه ،که در حال حاضراز آنجا  •

شـمار  بـه برداري نرسيده  برداري رسيده و به بهره واحدهاي صنعتي به بهرهدو گروه 
ي از صـنايع  شـمار در فعـال  ال يـا غير فعـ كه خود به ايجاد وضـعيت نيمـه   رود، مي

ثابت  ةتسهيالت بانکي براي تأمين سرماي كه اعطاي شود توصيه مي ،يده استانجام
واحدهاي صنعتي موجود بـراي  ) نقدينگي(در گردش  ةو سرماي) احداث و تجهيز(

 نظر قرار گيرد؛ و شده مدهاي انجام گذاري بهينه از سرمايهگيري  بهره
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فعـال بـودن واحـدهاي    يا نيمه فعال ويل غيري از داليک ،که در حال حاضراز آنجا  •
آنهاسـت، كـه   برداري رسيده کمبود تقاضا براي محصوالت توليـدي   صنعتي به بهره

بـراي  الزم اسـت   گـردد،  اسب توليدات ايـن صـنايع برمـي   به عدم بازاريابي من البته
هـاي الزم در مـورد فنـون بازاريـابي و ايجـاد       آموزش بازاريابي محصوالت و ارائة

بـيش از   با صاحبان صـنايع روسـتايي   يهاي متولدستگاه ،يالت براي صادراتتسه
 .ندكنهمکاري  پيش
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