
1

له
ـا
ــ
ــ
مق

صاحب امتیاز:

اداراه کل امور اقتصاد و دارایی استان خراسان جنوبی

مدیر مسؤول: سید مهدی رمضانی

rsayedm
ehdi@ya

hoo.com

نظارت و راهبری: محمد بهروزی

سردبیر: مریم مختاری مسینایی

گروه کارشناسان: محمد بهروزی، محسن مودی،  مجتبی رسولی،

 حسین شرفی،  محسن اسحاقی نسب، امین خادم

ه آرا: فائزه دستگردی
صفح

ناشر: معاونت اقتصادی 

پورتال سازمان:

http://kj.mefa.ir

معاونت اقتصادی: 

investin.sk@gmail.com

سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری استان:

www.investin-sk.ir

سایت فصلنامه:

www.skeq.ir بی شک نگارش موجود خالی از اشکال نخواهد بود. لذا ارسال هر گونه پیشنهاد و انتقاد
و یا ارائه مقاالت از سوی خوانندگان و محققان و فعاالن حوزه های اقتصادی، که ما 
را در جهت غنا بخشیدن و بهبود نگارش های بعدی یاری نمایند، موجب امتنان خواهد 
بود و امید است بتوان گامی هر چند کوچک در جهت رسیدن به اهداف واالی اقتصادی 

و توسعه استان خراسان جنوبی  بر داشته شود. 

مقاله

مفهوم کار شایسته/ 3
پیشرفت های دولت الکترونیک در ایران و نقش آن در بهبود محیط کسب و کار/5

واکاوی قابلیت ها و فرصت های اقتصاد گردشگری، روستاهای هدف گردشگری استان خراسان جنوبی
 )مطالعه موردی روستاهای َخْرْو و ِچنِشت(/ 9

بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران )1392-1375( /17

نقش توسعه گردشگری در اقتصاد با تاکید بر گردشگری مجازی /22

بی ثباتی موقتی و دائمی قیمت های نفت و پیامدهای آن بر تولید صنعتی ایاالت متحده /28

تحلیل وضعیت محیط کسب و کار استان خراسان جنوبی براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین/34

گفت و گو

مصاحبه با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت/ 38

گزارش

نظرات  تأیید  معنای  به  الزامًا  ها  مقاله  چاپ 
و  نیست  محترم  محققین  و  نویسندگان 
عهده  بر  نتایج  و  آمارها  صحت  مسؤولیت 

نویسندگان است.

عملکرد شرکتهای بیمه استان )البرز-دانا.-آسیا-ایران( در  بهار 1394 /42

گزارش عملکرد بانک ها/43 و 44

مقایسه کاالهای صادراتی و وارداتی گمرکات استان در بهار 1394 /45

عملکرد تاالر  بورس منطقه ای خراسان جنوبی در بهار 46/1394

معرفی

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند/ 40

معرفی انجمن / 47 

معرفی کتاب / 48



تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها. رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ رشد تولید 
داخلی کند و کاهنده است بطوریکه کارخانه ها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست به گریبانند، نرخ بیکاری 

باال است، و به زبان ساده تر، بازارها کسادند.
وجود هم زمان این دو »بیماری«، شرایط دشوار و پیچیده ای پدید می آورد که »رکود تورمی« نامیده می شود 
و درمان ساده ای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه ترین سیاست ها، طول دوره درمان 

آن چندان کوتاه نیست.
به طور کلی در ادبیات اقتصادی تورم بر اساس منشأ یا ناشی از فشار تقاضا نسبت به عرضه است یا ناشی از افزایش 
هزینه های تولید می باشد. در شرایط موجود ترکیبی از هر دو در اقتصاد ایران رخ داده است، یعنی به اصطالح 
»تورم رکودی«. به همین دلیل باید اقدامات خاصی برای رفع آن صورت گیرد. در این زمینه از یك سو سیاست های 
»سمت تقاضا« نیاز است که مهمترین آنها سیاستهای پولی است، و از سوی دیگر سیاست های »سمت عرضه«  
باید اتخاذ شود. در زمینه سیاستهای پولی، با توجه به تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی، دولت باید 
به سمت بودجه متوازن و معقول برود و از این طریق بتواند تورم را کنترل کند. بدون وجود انضباط مالی و با بروز 
کسری مزمن در بودجه دولت، سیاستهای پولی نیز منسجم و ضدتورمی نخواهند بود. از سوی دیگر، در زمینه 
سیاستهای سمت عرضه نیز دولت باید موانع تولید را کاهش دهد و فضای کسب و کار را بهبود بخشد تا زمینه 

برای افزایش تولید فراهم شود. با اتخاذ این سیاستها تورم در بلندمدت کنترل خواهد شد. 
شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. ازمهم ترین راه حل های مقابله با 
رکود تورمی در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود: انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه بطوریکه 
درآمدهای پیش بینی شده در بودجه غیرواقعی و اغراق آمیز نباشد، اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و 
کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه صحیح استفاده از دالرهای نفتی به گونه ای که موجب افزایش پایه پولی 
و بالتبع آن افزایش نقدینگی نشود. اصالح ساختار مالیاتی، »بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کاال و داللی 
که سود زیادی نصیب دالالن آن می کند، می تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش داللی، 
به ویژه مسکن، که در ایران سرمایه ها را به خود جذب کرده به بخش های تولیدی شود و به جای آن با معافیت 
مالیاتی برای بخش های تولیدی، سرمایه دارها را تشویق کرده و به سمت تولید سوق داد.« و از سوی دیگرمهیا 
کردن شرایطی برای فعالیت بخش خصوصی از جمله موارد است که جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد 
می کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می شود. در واقع، یکی از بهترین راه ها برای مبارزه با رکود تورمی این 
است که سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری 

بودجه به وجود می آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.
با توجه به تحمیل هزینه های تورم بر بخش تولید و مصرف در کشور، مهار تورم بعنوان مهمترین سیاست اقتصادی 
در دستور کار دولت تدبیر و امید قرارگرفت بطوریکه دولت توانست با  بکار گیری سیاست های پولی و مالی مناسب 
از جمله کنترل رشد نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و اعمال سیاست های طرف عرضه،  نرخ تورم را از 40% به 

حدود 15% در سال جاری برساند و گام مثبتی در جهت مهار تورم و ایجاد رونق نسبی اقتصادی بردارد.
 امید می رود با بهبود فضای کسب و کار و اجرای سیاست های ضد تورمی در برنامه ششم توسعه موجبات 

رشد پایدار، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور فراهم گردد.

مدیر مسؤول؛ سید مهدی رمضانی
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مفهوم كار شایسته

  مقدمه:
  در تحلیل های اقتصادی عمومًا از متغیر نرخ بیکاری برای ارزیابی و سیاست گذاری بازار کار استفاده می شود. به اعتقاد سازمان بین المللی کار چون 

این متغیر نمی تواند تمام واقعیت ها را انعکاس دهد، پیشنهاد کار شایسته را مطرح نموده است.

  کارشایسته از مفاهیمی است که اخیرا در ادبیات بین المللی حقوق کار وارد شده است و به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار مطرح می باشد. 

مفهوم کار شایسته برای اولین بار در سال 1999 و در گزارش مدیر کل سازمان کنفرانس بین المللی کار)ILO( مطرح شد. وی کار شایسته را به عنوا ن 

»فرصت هایی برای زنان و مردان جهت به دست آوردن و حفظ کار خوب و سودمند از لحاظ اقتصادی در شرایط آزادی، برابری، امنیت و وقار انسانی« 

تعریف می کند.

  در کار شایسته، عالوه بر داشتن شغل، بهره مندی ازحقوق بنیادین کار، حمایت های اجتماعی و گفتمان اجتماعی نیز مطرح است. به عبارت دیگر 

شایستگی کار تنها در داشتن شغل خالصه نمی شود، بلکه عوامل متعدد دیگری نیز در شایستگی کار نقش دارند، حق ایجاد تشکلهای مدنی روابط کار، 

منع تبعیض در اشتغال، رعایت حداقل سن، ممنوعیت کار کودك، حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت وجود تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، توانبخشی 

معلولین ،توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های شغلی مناسب و وجود گفتمان اجتماعی بین کارگر،کارفرما و دولت نیزالزامی است.

پیشینه تاریخی كار شایسته

سابقه تالش برای تحقق شایستگی كار به سال 1919 و تاسیس سازمان بین المللی 
را مقبولیتی جهانی داد. سازمان بین  بر می گردد كه حقوق مشروع كارگران  كار 
المللی كار، از همان بدو تاسیس خود تدوین معیارها و موازین بین المللی كار، بهبود 
شرایط كار، ارتقاء سطح زندگی كارگران، آشنا كردن كارگران با حقوق خود، ایجاد 
ارتباط نزدیك و مسالمت آمیز میان سه گروه كارگر، كارفرما و دولت، بهبود بهره وری 
و توسعه اقتصادی از طریق ایجاد رضایت شغلی را از اهداف مهم خود قرار داده است. 
در راستای تحقق این اهداف مهم، سازمان در سال 1944 »بیانیه فیال دلفیا« را كه 
نشان از پایبندی اش به اصول و باورهای اخالقی- انسانی بود صادر نمود و آزادی 
بیان و حق تجمع را برای توسعه پایدار ضروری خوانده ،برخورداری از رفاه مادی و 
رشد معنوی در فضای آزاد و مطمئن را از حقوق اساسی بشر دانسته و برخورداری 

افراد از فرصت های برابر را خواستار شد.
در دهه 1970 توجه اصلی خود را بر شرایط كار و حمایت های اجتماعی با محوریت بحث 
كاهش فقر و ایجاد اشتغال قرار داد. تمركز بعدی سازمان بر چگونگی رفع محرومیت 
های  اجتماعی و تبعیض های جنسیتی، نژادی، و مذهبی ناشی از فرآیند توسعه بود كه 

منشا بحث حقوق كار و مشاركت در سیاستگذاری های توسعه توسط ذینفعان گردید.
در سال 1955 در اجالس جهانی توسعه اجتماعی و نیز در نشست وزرای كشورهای 
عضو تجارت جهانی در سال 1966 رعایت چهار معیار اساسی كار )منع كار اجباری 
و كار كودك، آزادی انجمن ها و حق تشكل و چانه زنی جمعی، مزد برابر برای مردان 

و زنان در قبال كار هم ارزش و عدم تبعیض در اشتغال( را مورد تاكید قرار داد.
در سال 1988 بیانیه رسمی اصول و حقوق بنیادین كار مصوب شد, رویكردی كه 

در سال 1999 »كار شایسته« نامیده شد.

كار شایسته چیست؟

مدیر كل سازمان بین المللی كار »خوان سوماویا« مفهوم كار شایسته را اولین بار 
در اولین گزارش خود در كنفرانس بین المللی كار در سال 1999 در نشست 87 

ام، با این عبارات معرفی كرد:
»هدف اصلی سازمان بین المللی كار ترویج فرصت های برابر برای زنان و مردان 
امنیت و حفظ  برابری،  آزادی،  مولد در شرایط  و  كار شایسته  به  جهت دستیابی 

كرامت انسانی است«.
متفاوت  مختلف  كشورهای  در  شایسته  كار  عناصر  از  برخی  اهمیت  میزان  البته 
است و از كشوری به كشوری دیگر ممكن است به گونه ای متفاوت تعریف شوند 
اما مفهوم اصلی آن در سراسر جهان یكی است و لذا به عنوان یكی از عوامل مهم 
اهداف  مهمترین  از  یكی  به  جهان  در  شایسته  كار  شرایط  تحقق  پایدار،  توسعه 
كشورها تبدیل شده است. در واقع  در متن دگرگونی های سریع  و روزافزون در 
دنیای كار، مفهوم كار شایسته  چارچوبی واحد برای درك تمام جنبه های كار ارائه 

می دهد و سعی دارد به اقتصاد جهانی چهره انسانی تری بدهد.

و عناصر كار شایسته  ابعاد 

كار شایسته عبارت است از فرصت دستیابی به كار مولد در شرایط آزادی امنیت، 
افزایش شانس به دست آوردن شغل  انسانی. كار شایسته یعنی  برابری و شرافت 

مولد با دستمزد عادالنه در شرایط كاری قابل قبول. 

مهدی فاطمی
 دانشجوی دکترای اقتصاد
دانشگاه آزاد کرمان
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تعریف كار شایسته شامل ابعاد زیر می شود:مقـــــاله
 توانایی افراد در یافتن و حفظ كاری كه خواهان آن هستند،. 1
 انجام كار بدون وجود اجبار. 2
 توانایی كار برای تأمین معاش قابل قبول برای فرد و خانواده تحت تكفل . 3

وی
 وجود رفتار و فرصت های یكسان و بدون تبعیض در كار. 4
زمان . 5 در  مالی  تأمین  و  سالمتی  حفظ  جهت  از  كار  در  امنیت  احساس   

بازنشستگی، از كار افتادگی یا حوادث شغلی
 حفظ شأن و وقار انسانی شاغالن از طریق مشاركت در تصمیم گیری برای . 6

تعیین شرایط كاری خود
دو بعد اول به وجود كا ر قابل قبو ل و 4 مورد بعدی به مناسب بودن ویژگی های 

كار مذكور اشاره دارد.
این شش بعد بر مبنای چهار عنصر اصلی بنیان گذاری شده اند:

• اشتغال
• حمایت های اجتماعی

• حقوق بنیادین كار
• گفتگوهای اجتماعی

كار شایسته و توسعه

با  ارتباط  در  را  كار  با  مرتبط  مختلف  مباحث  طرح  امكان  شایسته  كار  مفهوم 
یكدیگر و تحت عنوان بحث توسعه فراهم می كند. 

را  فراتر می رود و مستقیما مالحظات اجتماعی  اقتصادی  از مباحث حوزه   •
نیز مطرح می كند

• دستور كار كاهش فقر،توسعه انسانی و یكپارچگی اجتماعی را با هم تركیب 
می كند

• اساسا با حقوق، جایگاه و نقش تمامی كارگران بخش اقتصاد رسمی و غیر 
رسمی سازماندهی شده یا بدون سازماندهی ، مرتبط است

• بر نیاز به بهبود تمام جنبه های كار در اقتصاد غیر رسمی تاكید دارد.
• بحث برابری جنسیتی و برابری در روابط كار را دنبال می كند

• ساختارها و فرایندهایی كه چرخه های محرومیت و فقر را ایجاد می كند به 
چالش می كشد.

برنامه های توسعه كشور  در  كارشایسته 

و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  قانون   101 ماده  در  بار  اولین  برای 
فرهنگی  جمهوری اسالمی ایران دولت مكلف شده بود تا موضوع كار شایسته را 
به عنوان گفتمان جدید عرصه كار و توسعه، براساس راهبرد  سه جانبه گرایی كه 
متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی كار همراه  با صیانت 

الزم باشد ، براساس محورهای زیر تهیه و تنظیم نماید:

الف( حقوق بنیادین کار
 آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشكل های مدنی روابط كار، حق سازمان دهی 
و مذاكره دسته جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل كار هم ارزش، منع 
تبعیض در اشتغال وحرفه، رعایت حداقل سن كار، ممنوعیت كار كودك و رعایت 

حداقل مزد متناسب باحداقل معیشت

ب( گفتگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی
روابط  ارتقای  اجتماعی،  و  انسانی  سرمایه  ارتقای  كار(  روابط  مدنی  )نهادهای   
صنعتی و روابط كار، نقش شركای اجتماعی،مذاكرات و چانه زنی جمعی، ترویج 

گفتگوی اجتماعی و تقویت تشكل های مدنی روابط كار

ج( گسترش حمایت های اجتماعی
جبرانی،  سازوكارهای  تقویت  و  توسعه  ایجاد،  بیكاری،  بیمه  اجتماعی،  تأمین 
حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار كار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری 
فرصت ها برای زنان و مردان ،توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت های 

شغلی مناسب

د( حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری
ه( اصالح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار

 تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط كار براساس سازوكار سه جانبه )دولت، 
كارگر و كارفرما(، به منظورتعامل و انعطاف بیشتر در بازار كار

ی( اشتغال موّلد
ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای كوچک و متوسط،آموزش های هدف دار 
و معطوف به اشتغال،برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال، آموزش های 
كارآفرینی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات بازار كار، ارتباط و همبستگی 
كامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیكاری ساختاری، توسعه آموزش های مهارتی 

فنی وحرفه ای معطوف به نیاز بازار كار

و( اصالح قوانین و مقررات
 در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها ومقاوله نامه های بین المللی 
در ماده 25 برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آمده است وزارت 
كار و امور اجتماعی مكلف است حداكثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی كار 
شایسته المللی كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمایان در جهت تثبیت 
حقوق بنیادین كار و برای بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه جانبه و با 

مشاركت تشكلهای كارگری و كارفرمایی تنظیم نماید.

جمع بندی 

كارشایسته مفهومی پویا  و متغیر است كه در طول زمان شاخص های ان  در 
جهت تكامل  و تحقق سطوح باالتری از كمیت و كیفیت عناصر چهارگانه  آن، 
اقتضائات روز هماهنگ و همگام می شوند .كارشایسته یك  با  یابند و  تغییر می 
فرآیند پویا است  و بیش از و پیش از هرچیز نیاز به نهادینه شدن  تفكر كارشایسته 
در كشورها دارد . شایستگی كار نقطه آغاز دارد  اما پایانی برای آن متصور نیست. 
از این نظر كه معیارهای شایستگی در طول زمان  و با توجه به وضعیت اقتصادی، 

اجتماعی و سطح توسعه یافتگی كشورها متفاوت می باشد .

منابع و مآخذ: 
اشكبوس، حمزه و توكل، حبیب زاده ) 1391 (، تحلیل مفهوم كار شایسته . 1

شماره  دوم،  سال  حقوقی،  مطالعات  فصلنامه  اسالمی،  موازین  بر  مبتنی 
چهارم.

 بختیاری، صادق )1389(، كار شایسته در بازار كار ایران، فصلنامه راهبرد، . 2
سال نوزدهم، شماره 57، زمستان 1389.

هرندی، فاطمه، كار شایسته و نماگرهای آن در ایران، مجله برنامه و بودجه، . 3
شماره 86.

مجله كار و جامعه، وی ژه¬نامه ششمین همایش ملی كار، اردیبهشت 94.. 4
قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی كشور.. 5
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مقدمه

یكی از مباحثی كه در حال حاضر اقتصاد ایران با آن 
روبه رو است واگذاری فعالیت های اقتصادی و كاهش 
تصدی گری دولت در تولید و اداره بنگاه های اقتصادی 
است، كه این در راستا نقش دولت الكترونیك غیر قابل 
انكار است. امروزه فناوری اطالعات و دولت الكترونیك از 
جمله ابزارها و زیرساخت های مهم جهت ایجاد نظارت، 
شفاف سازی بهتر، ارتقاء ارتباط با مردم، اصالح نظام 
اداری و اقتصادی، مقررات زدایی و خصوصی سازی به 

شمار می روند.
توسعه  اركان  از  كار  و  كسب  محیط  دیگر  طرف  از 
اقتصادی هر كشور به شمار می رود. محیط كسب و كار 
نامناسب موجب عقب ماندگی تولید كنندگان كشور از 
رقبای خارجی، از بین رفتن سرمایه گذاری و ... می شود 
و بر عكس آن با ایجاد شرایط مساعد برای كسب و كار 
سبب رشد اقتصادی روز افزون و ورود به بازار جهانی و 

تولید كاال و خدمات خواهد شد.
از مهمترین مشكالت پیش روی شهروندان و همچنین 
ارتباط مستمر،  ایجاد  اقتصادی  بنگاه های  كارفرمایان 
سازنده و بدون هزینه های اضافی با بخش عمومی و 
دولت می باشد. در این شرایط با پیشرفت روز افزون 
علوم ارتباطات و بكارگیری اینترنت در تمام ابعاد زندگی 

اقشار  توقعات  سطح  رفتن  باال  آن  تبع  به  و  انسانی 
دولت،  از  كارآفرینان  و  كارفرمایان  به  جامعه  مختلف 
انتظارات  می توان بهترین پاسخ به این خواسته ها و 
اطالعات  فناوری  و  الكترونیك  دولت  سطح  افزایش  را 
ارتقای شاخص های  ایجاد بسترهای مناسب جهت  و 
دولت الكترونیك و گستردگی آن در ابعاد مختلف دولت 

دانست. 

دولت الكترونیك 

سرعت و میزان تولید علم در جهان و روش های نوین  
گردآوری، پردازش و توزیع اطالعات از یک سو و نیاز 
نمودهای  از  استفاده  به  انسانی  جوامع  افزایش  به  رو 
پدیدآوردن  به  منجر  دیگر  سوی  از  اطالعات  مختلف 
اطالعات شده  عصر  به  موسوم  اجتماعی خاصی  دوره 
شكل  پدیدآوردن  تحوالتی  چنین  بروز  پیامد  است. 
نوینی از فناوری موسوم به فناوری اطالعات می باشد.

تحوالت سریع ناشی از كاربرد فناوری در زندگی بشر 
تغییرات شگرفی را در ساختارهای صنعتی، اقتصادی، 
ایجاد كرده است. بدون شک  سیاسی و مدنی جوامع 
سازمان های  و  دولت  باالخص  و  سیاسی  ساختارهای 
دولتی نیز بعنوان بخشی از این ساختارها از پیامدهای 
فناوری اطالعات دور نخواهد بود. دولت ها نقش متفاوتی 
آموزش دهنده،  مانند  می كنند،  بازی  اجتماع  در  را 

باتوجه به پیچیدگی ها  تخصیص دهنده، قانون گذار و... 
نهادهای  امروز  دنیای  در  محیطی  شدید  تغییرات  و 
عمومی نیازمند انعطاف پذیری بیشتری هستند، بنابراین 

نقش ها و تعاریف آنها نیز متفاوت خواهد بود.
بكارگیری و گسترش دولت الكترونیک غالبًا در جهت 
انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمركززدایی، 
بهبود كارایی و اثربخشی است. در اولین سال های قرن 
بیست و یكم كه اقتصاد بسیاری از كشورها همراه با انقالب 
اطالعاتی تغییر می كند بروز برخی تغییرات در عملیات 
در  بخش خصوصی  موازات  به  است  انكار ناپذیر  دولت 
كسب و كار و بازرگانی الكترونیكی تغییراتی نیز تحت 
عنوان دولت الكترونیكی كه بیشتر در مدیریت دولتی و 

سازمان های دولتی كاربد دارد بوجود آمده است. 
از  استفاده  اصطالح،  یک  عنوان  به  الكترونیک  دولت 
ارائه خدمات  در  اینترنت،  ویژه  به  اطالعات  تكنولوژی 
عمومی با سهولت بیشتر، مشتری پسندتر، باصرفه تر و 

در مجموع به طریقی متفاوت تر و بهتر است.
و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  دیگر  تعریف  یک  در 
ارتباطات به منظور بهبود كارایی، اثربخشی و شفافیت 
پولی  و  اطالعاتی  مبادالت  مقایسه پذیری  و  اطالعات 
در درون دولت، بین دولت و سازمانهای تابعه آن، بین 
دولت  بخش خصوصی،  و  دولت  و  و شهروندان  دولت 
الكترونیک اطالق می شود. همچنان كه مشاهده می شود 

ایران   پیشرفت های دولت الكترونیك در 
و نقش آن در بهبود محیط كسب و كار

چكیده :
  مسأله اهمیت و پیشرفت دولت الكترونیك و بهبود فضای كسب و كار دو موضوعی هستند كه برای رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه بسیار مهم تلقی می شوند. 
در واقع الزمه بقا در اقتصاد رقابتی امروزه با توجه به پیشرفت های فناوری و پیچیده تر شدن روابط بین انسان ها و سازمان ها نیازمند عملكردهای هوشمندانه و 
سریعتر نسبت به گذشته است، از این رو چابك سازی سازمان ها در پاسخگویی به این نیاز ها امری ضروری است. با توجه به مفهوم محیط كسب و كار كه بیان كننده 
عوامل موثر بر عملكرد بنگاه های اقتصادی است كه خارج از كنترل مدیران بنگاه ها باشد، می توان دولت الكترونیك را نیز یكی از اساسی ترین این عوامل برشمرد. 
دولت الكترونیك با مهیا نمودن شرایط الزم برای ارتقاء سطح فضای كار، ایجاد بانك های اطالعاتی، كاهش خطاهای انسانی، صرفه جویی در هزینه ها، كاهش زمان 
انتظار و بهبود بخشی كارایی و اثر بخشی سازمان ها زمینه دسترسی آسانتر بنگاه های اقتصادی و اصحاب كسب و كار را به خدمات دولتی فراهم می سازد. پنجره 

واحد یكی از نمودهای دولت الكترونیك است كه عامل مهمی در بهبود فضای كسب و كار به شمار می رود.
در این مقاله با استفاده از اطالعات آماری و آرشیوهای اطالعاتی مراكز آماری معتبر كه به روش كتابخانه ای به دست آمده به بررسی مراحل پیشرفت دولت الكترونیك 
و نیز جایگاه ایران در این زمینه و همچنیین تبیین نقش دولت الكترونیك بر بهبود فضای كسب و كار پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد پیشرفت 
شاخص های دولت الكترونیك ضمن ارتقا فرآیندهای ارائه خدمات بخش عمومی منجر به بهبود فضای كسب و كار و به تبع آن ارتقای رشد اقتصادی كشور خواهد شد.

واژگان کلیدی: فضای كسب و كار، دولت الكترونیك، فناوری اطالعات، پنجره واحد، رشد اقتصادی
   

مقـــــاله

جعفر خراشادیزاده
کارشناس اقتصادی
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مقـــــاله

تعاریفی كه از دولت الكترونیک شده است گاها متفاوت 
می باشد كه این امر ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری 

اطالعات می باشد.
شهروندان،  برای  مهمی  مزایای  الكترونیكی  دولت 
مشاغل و دولت در سرتاسر جهان دارد؛ اگر چه هنوز در 
دوره نوجوانی به سر می برد ولی قابلیت های تغییر پذیر 
هسته اینترنت شامل پتانسیل باالی آن برای كوچک 
ارتباطات،  اطالعات،  هزینه های  العاده  فوق  كردن 
حداكثر كردن سود، گسترش موارد قابل دسترسی، از 
بین بردن فاصله ها می باشد. دولت الكترونیكی روش 
مذكور  اهداف  از  بسیاری  به  دستیابی  برای  كلیدی 
می باشد. از دیگر مزایای دولت الكترونیك می توان به 
ارائه  اطالعات،  به  از طریق دسترسی  قدرتمند سازی 
خدمات به مردم در هر زمان و در هر مكان، شفافیت 
باالتر، تعامل بهتر با شهروندان و بخش های بازرگانی 
و صنعتی، گسترش فرهنگ خود خدمات رسانی و ... 

اشاره كرد.
روند توسعه و بلوغ دولت الكترونیك در ایران :

توسعه دولت الكترونیك باید به نحوی باشد كه میزان 
تسریع  سبب  دهد،  افزایش  را  اینترنت  به  دسترسی 
فرآیندها شود، توانایی های دولت را اقزایش دهد و نهایتًا 
موجب باال رفتن عالقه افراد برای استفاده از اینترنت شود.

در ایران اقدامات زیادی طی سالیان اخیر در راستای 
تمامی  است.  شده  انجام  الكترونیك  دولت  استقرار 
وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و استانداری ها دارای 
وب سایت با نشان اینترنتی با پسوند ir شده و از مرحله 

رسیده  دوطرفه  ارتباطات  مرحله  به  اطالعات  انتشار 
مبادله  مرحله  اجرای  دنبال  به  حاضر  درحال  و  اند 
هستند. در ایران درگاه یكپارچه )www.iran.ir( تمامی 
و  سه گانه  قوای  و  حكومتی  نهادهای  سایت های  وب 
به صورت متمركز  را  تبعه  وزارتخانه ها و سازمان های 
به مرحله  تا رسیدن  ما  اما كشور  است.  بر گرفته  در 
یكپارچه دولت الكترونیك كه همانا متحد و یكی شدن 
بانك های اطالعاتی، هویت، تابعیت، سالمت، مالكیت و 

... شهروندان كه در اختیار سازمان های مختلف می 
باشد فاصله زیادی دارد.

الكترونیك  دولت  توسعه  شاخص های  ازریابی  گزارش 
در سطح ملی به صورت دوساالنه توسط سازمان ملل 
متحد منتشر می شود. در این گزارش دولت الكترونیك 
را با سه شاخص كلی سنجش می شود، كه عبارتند از :

شاخص سرمایه انسانی. 1
شاخص زیرساخت ارتباطی. 2
شاخص سطح خدمات آنالین )مصلح و همكاران، 1393(. 3

بررسی گزارش 2۰1۴ شاخص توسعه دولت  الكترونیكی 
سازمان ملل متحد نشان می دهد سطح درآمد كشورها 
كه شاخص كلی برای تعیین میزان پیشرفت اقتصادی 
نیز  دولت  الكترونیكی  توسعه  بر  می شود،  محسوب 
و   ICT زیرساخت  به  دسترسی  زیرا  است،  تاثیرگذار 
ارائه آموزش های الزم همچون مهارت و دانش فناوری 
اطالعات مرتبط با سطح درآمد كشورهاست. فقدان این 
عوامل مانع پیاده سازی ابتكارات دولت  الكترونیكی است 
اما درآمد ملی به تنهایی توسعه دولت  الكترونیكی را 
كه  دارند  بسیاری وجود  نمی كند. كشورهای  تضمین 
به رغم رشد نسبتا كم درآمد ملی، پیشرفت چشمگیری 

در حوزه دولت  الكترونیكی داشته اند.
ایران از بین 193 كشور، رتبه 1۰5 را با امتیاز ۰.۴5۰8 
و در آسیا به لحاظ شاخص توسعه دولت  الكترونیكی از 
بین ۴۷ كشور آسیایی رتبه 3۰ را كسب كرده است. 
الكترونیكی  دولت   توسعه  اصلی  شاخص  سه  بین  از 

 ۰.6882 امتیاز  با   )HCI( انسانی  سرمایه  شاخص 
با  آنالین  ارائه خدمات  دو شاخص  و  مقدار  بیشترین 
امتیاز ۰.3۷۰1 و زیرساخت مخابراتی با امتیاز ۰.29۴ 

دارای رتبه های بعدی است.
نشان  ملل  سازمان  از سوی  بررسی های صورت گرفته 
می دهد ایران و هندوستان از میان كشورهای آسیایی 
اقدامات خوبی برای توسعه دولت  الكترونیكی در میان 
اقشار محروم انجام داده اند. در اصل این دو كشور با ۴3 
درصد ارائه خدمات آنالین به این اقشار رتبه نخست را 

در میان كشورهای آسیایی به  دست آورده اند.
بررسی های صورت گرفته و مقایسه شاخص ها از سال 
2۰1۰ تا 2۰1۴نشان می دهد با وجود شعارهای مطرح 
گسترش  و  دولت  الكترونیكی  توسعه  بعد  در   شده 
آن،  گسترش  به   رو  سرویس های  و  آنالین  خدمات 
شاخص توسعه دولت  الكترونیكی كاهش یافته است و 
افت شاخص طی دو سال اخیر )2۰13-2۰1۴( مشهود 
این دوره  توسعه دولت  الكترونیكی در  است. شاخص 
از  ایران  رتبه  و  رسیده  به ۰.۴5۰8  از ۰.۴86  زمانی 
1۰۰ به 1۰5 تنزل كرده  است. در واقع این روند نزول 
در دو شاخص دولت  الكترونیكی نیز مشاهده می شود. 
۰.۴9۰2به  از   )OSI( آنالین  خدمات  شاخص های 
۰.3۷۰1 و شاخص سرمایه انسانی )HCI( از ۰.۷۰89 
به ۰.6882 كاهش یافته اند. در این دوره تنها شاخص 
زیرساخت مخابراتی )TII( از ۰.2638 به ۰.29۴ارتقا 
یافته  است.این در حالی است كه سال 2۰12 نسبت 
به سال 2۰1۰ شاخص توسعه دولت  الكترونیكی ایران 
بهبود و رتبه ایران از 1۰2 به 1۰۰ كاهش یافته بود. 
در آن دوره شاخص خدمات آنالین افزایش چشمگیری 
داشته و شاخص زیرساخت مخابراتی نیز بهبود نسبی 
یافته بود. همان طور كه در جدول شماره یك مشخص 
است شاخص توسعه زیرساخت مخابراتی از سال 2۰1۰ 
تاكنون روند صعودی داشته و بالعكس شاخص سرمایه 

كرده  نزولی طی  روند  تاكنون  سال 2۰1۰  از  انسانی 
 است. خدمات رسانی آنالین نیز به رغم صعود در سال 
2۰12 نسبت به دوره قبل در سال 2۰1۴با نزول مواجه 
در  انسانی  سرمایه  شاخص  آنكه  وجود  با  است.  شده  
دو شاخص  به  نسبت  داشته،  كاهشی  روند  دوره  این 
دیگر از ارزش و جایگاه باالتری برخوردار است. شاخص 
زیرساخت نیز برخالف صعود در این بازه زمانی از دو 

شاخص دیگر پایین تر است.
در واقع موقعیت كنونی دولت الكترونیک در ایران از 
كشورمان  در  الكترونیک  دولت  همانندسازی  مرحله 
فرآیندها  مرحله  این  در  كه  نحوی  به  دارد  حكایت 
گیرد  می  فیزیكی صورت  دنیای  در  كه  آنچه  مطابق 
و  بهبود  كه  است  درحالی  این  شود؛  می  الكترونیكی 
كردن  الكترونیكی  سپس  و  فرآیند  مجدد  مهندسی 
را  ایران  بعدی محسوب می شوند كه  گام های  آنها، 
به مرحله بلوغ دولت الكترونیک نزدیک می كند. بر این 
اساس یكپارچگی اطالعات و سامانه های توزیع شده و 
به بیانی دیگر ارائه خدمات یكپارچه از ویژگیهای دولت 
الكترونیكی محسوب می شود كه این موضوع هنوز در 

ایران تحقق نیافته است.
دولت  انداز  چشم  براساس  كه  است  درحالی  این 
الكترونیک در ایران در افق 5 ساله برنامه پنجم توسعه 
كشور، توانمندسازی دستگاههای اجرایی برای عرضه 
موثر خدمات الكترونیكی دولتی به روشی امن، یكپارچه 
چندگانه  الكترونیكی  های  كانال  طریق  از  و  آسان  و 

تكلیف شده است.

فضای كسب و كار

از  تكرار  قابل  فعالیت  نوع  به هر  اگر »كسب و كار « 
قبیل تولید، خرید و فروش كاال و خدمات كه به قصد 
كسب سود انجام می گیرد گفته شود، اهمیت پرداختن 
گسترش  و  شكل گیری  نحوه  وكار،  كسب  محیط  به 

جدول شماره 1 - شاخص های توسعه دولت الكترونیك ایران در گزارش های سازمان ملل متحد

شاخص زسرساخت های شاخص خدمات آنالینشاخص توسعه دولت الکترونیکیرتبهسال
شاخص سرمایه انسانیمخابراتی

20101020.42340.26670.21570.7927

20121000.48760.49020.26380.7089

20141050.45080.37010.2940.6882

منبع: گزارش نظام پایش شاخص های فناوری اطالعات
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كسب و كار را مشخص می كند. محیط كسب و كار 
در دهه های اخیر به عنوان یكی از كلید وا ژه های مهم 
اقتصادی مطرح شده است، به طوری كه  در مباحث 
این مهم با دقت و ظرافت بیشتری مورد توجه  اخیراً 
و  اقتصادی  حوزه های  نظران  صاحب  و  كارشناسان 

اجتماعی در جامعه ایران قرار گرفته است.
منظور از محیط كسب و كار، عوامل مؤثر بر عملكرد 
واحدهای اقتصادی مانند كیفیت دستگاه های حاكمیت، 
ثبات قوانین و مقررات، كیفیت زیر ساخت ها و... است 
كه تغییر دادن آن ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران 
اقتصادی است.)میدری و قودجانی،138۷(.  بنگاه های 
با این تعرف مشخص می شود الزمه پیشرفت  و ارتقاء 
شناخت  ابتدا  كارها  و  كسب  و  اقتصادی  فعالیت های 

كامل و جامع و بهبود محیط كسب و كار می باشد.
از آنجایی كه رشد فعالیت های اقتصادی موجب رشد 
رفاه  و  درآمد  افزایش  اشتغال،  ایجاد  سرمایه گذاری، 
اجتماعی می گردد و همچنین توسعه بخش خصوصی 
در اقتصاد موجبات رشد اقتصادی آن كشور را فراهم 
می نماید، لذا ایجاد زیر ساخت های نهادی و زیربنایی 
جهت دستیابی به اهدافی از جمله فراهم شدن رشد 
تولید،  و  اشتغال  سطح  افزایش  اقتصادی،  توسعه  و 
افزایش  كارایی،  ارتقاء  عمومی،  مالكیت  گسترش 
رقابت پذیری، كاهش بار مالی دولت، تشویق مردم به 
كار  و  كسب  موانع  رفع  و  سرمایه گذاری  و  انداز  پس 
از ضروریات و الزامات اولیه جهت بهبود محیط كسب 

وكار می باشد.
سال 2۰15  در  ایران  جهانی  بانک  گزارش  اساس  بر 
در رده بندی جهانی فضای كسب و كار در میان 189 
كشور 2 پله صعود داشته و در رده 13۰ جهان قرار 

گرفته است.
از  جهانی  رده بندی  در  ایران  رتبه  ای  پله   2 صعود 
نظر فضای كسب و كار كمتر از انتظار كارشناسان و 
مسئوالن دولت ایران است كه با توجه به تغییر دولت 
و اتخاذ سیاست های جدید انتظار داشتند جایگاه ایران 
قابل  بهبود  در رده بندی جهانی سهولت كسب و كار 

توجهی داشته باشد.
در عین حال بانک جهانی ارزیابی خود از جایگاه ایران 
در رد بندی سهولت كسب و كار در سال 2۰1۴ را نیز 
اصالح كرده است. این نهاد بین المللی در گزارش سال 
2۰1۴ خود رتبه 152 را برای ایران در نظر گرفته بود 
را  برای سال 2۰1۴  ایران  رتبه  گزارش جدید  در  اما 

)2015 doing business( .132 اعالم كرده است
بر پایه 1۰ شاخص  شاخص كلی فضای كسب و كار 
مجوزهای  اخذ  وكار،  آغازكسب  عناوین  با  كوچكتر 
اخذ  اعتبارات،  دریافت  مالكیت،  ثبت  ساز،  و  ساخت 
انشعاب برق، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت 
فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشكستگی 
)خاتمه كسب و كار( محاسبه می شود. این شاخص در 
واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هركشور برای 

انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری است.

قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار

محیط كسب و كار به عنوان فراسیستم قلمروی فعالیت 
فعاالن اقتصادی، همواره یک دغدغه جدی كارآفرینان و 
مدیران بنگاه های اقتصادی بوده است. هنگامی كه ماده 
91 قانون نحوه اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ مصوب 
1386 زمینه ساز توسعه حضور اتاق ایران و اتاق تعاون 
در كمیسیون ها، هیأت ها، شوراها و ستادهای تصمیم 
گیری دولت، مجلس و نظام قضایی شد، كارآفرینان و 
مدیران بنگاه های اقتصادی آن را یک فرصت مغتنم 

شمردند و اشتیاق خود را ابراز كردند.
از اواخر سال 1389 تا مهر ماه 139۰، گروه كارشناسی 
مركز  تعاون،  اتاق  ایران،  اتاق  نمایندگان  از  مركب 
پژوهش های مجلس و مشاور گروه كارشناسی، جلسات 
های  كمیسیون  جلسات  در  حضور  بر  عالوه  بسیاری 
مجلس تشكیل دادند. سرانجام پیش نویس نهایی مورد 
تایید كمیسیون ویژه اصل ۴۴ در 23 آبان 139۰ در 
دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و در چارچوب 
قانون  به عنوان »  بهمن 139۰  ماده در روز 16   29
شد.  تصویب  كار«  و  كسب  محیط  مستمر  بهبود 

محورهای اصلی این قانون عبارتند از:
- الزام دولت به استماع مطالبات كارآفرینان و سرمایه 
گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه 

دستگاه ها و استانها.
-  منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره

-  منع دستگاه های اجرایی و بانک ها از تحمیل شرایط 
با بخش خصوصی  قراردادهای خود  ناعادالنه در عقد 

و تعاونی.
-  منع شركت های دولتی و شبه دولتی از بهره مندی 
و  خصوصی  بخش  برای  دولت  كه  هایی  حمایت  از 

تعاونی ارایه می كند.

-  شفاف و نظارت پذیر كردن معامالت دولتی از جمله 
تشریفات  ترک  موارد  و  ها  شهرداری  های  مناقصه 

مناقصه.
-  تشویق فعاالن اقتصادی به فعالیت در قالب تشكل 

های اقتصادی و پیگیری حقوق قانونی خود.
-  الزام نمایندگی های سیاسی ایران در خارج به كمک 
داوطلبان  و  دربازارهای هدف  ایران  به صادركنندگان 

سرمایه گذاری در ایران.
و مخابرات  برق  گاز،  ناگهانی  از قطع  -  پیش گیری 
منع  همچنین  و  كمبود  زمان  در  تولیدی  واحدهای 
بخش-های  در  كاری  روزهای  تعطیلی  از  دولت 

خصوصی و تعاونی.
قانون، » شورای گفت و گوی دولت و بخش  این  در 
خصوصی « قلب » سامانه بهبود محیط كسب و كار « 
است. در این شورا، برگزیدگان بخش های خصوصی و 
تعاونی، مطالبات خود را با مسئوالن اقتصادی كشور در 
میان می گذارند و برای حل آنها از ابزار استدالل، اقناع 

و مفاهمه استفاده می كنند.)حسین كوه زاد، 1393(

نقش دولت الكترونیك و فناوری اطالعات در بهبود 
فضای كسب و كار:

هر كسب و كار از زمان شكل گیری تا انحالب كامل 
اساس  بر  هرمرحله  در  و  كند  می  طی  را  ای  چرخه 
فعالیت  تداوم  برای شروع و  قوانین و مقررات موجود 

می  زمان  صرف  و  گوناگون  هزینه های  متحمل  خود 
و  پیچیده تر  مراحل  این  هرچه  است  بدیهی  شود. 
اشخاص  و  افراد  انگیزه  باشند  پرهزینه تر  و  مشكلتر 
حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت ها كمتر 
شاخص های  اندازه گیری  معیار  اصلی ترین  می گردد. 
سنجش سهولت آغاز كسب و كار در كشورهای مختلف 
توسط بانک جهانی نیز زمان و هزینه الزم برای طی هر 
ئیک از مراحل شكل گیری تا انحالل یک كسب و كار 

می باشد. )میدری و قودجانی،  138۷(
اولین مسئله كه در هر طرح تجاری و برای هر صاحب 
كسب و كاری مطرح است تضمین های الزم برای حفظ 
اصل سرمایه )امنیت اقتصادی( و در مرحله بعد سودآور 

از هزینه  افزون منافع كسب و كار  و  این طرح  بودن 
های آن است. هزینه های هر فعالیتی تابع دو دسته از 
عوامل است: 1- هزینه هایی كه در فرآیند مختلف تولید 
دلیل  به  كه  هزینه هایی   -2 است.  ضروری  خدمت  و 
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صاحبان  بر  اقتصادی  فعالیت  محیط  بودن  نامناسب 
به  هزینه ها  این  گاهی  می شود.  تحمیل  كار  و  كسب 
به  رغبتی  كار  و  كه صاحبان كسب  باالست  اندازه ای 

استفاده از فرصتهای اقتصادی پیدا نمی كنند. هزینه 
بر  گوناگونی  و  آثار مختلف  كار  و  های محیط كسب 
اثر  اولین  می گذارد،  جای  بر  اقتصادی  فعالیت های 
افزایش هزینه بنگاه ها در مرحله تولید كاال و خدمات 
به  مربوط  هزینه های  افزایش  بعد  مرحله  در  و  است 
مبادله آنهاست كه موجب افزایش قیمت تمام شده كاال 
یا خدمت می گردد. این هزینه ها عالوه بر تأثیر گذاری 
بر هزینه های تولید، با نامناسب كردن محیط كسب و 

نیز می  مانع رشد شركت های كوچک و متوسط  كار 
گردند. شركت های كوچک بیش از شركت های بزرگ 

از محیط نامناسب كسب و كار آسیب می بینند. شركت 
سیاستگذاران  بر  تأثیرگذاری  با  می توانند  بزرگ  های 
یا پرداخت های غیر قانونی محیط كسب و كار را برای 
منابع  اما صاحبان مشاغل كوچک  خود هموار سازند 
محدودی برای پرداخت های غیر قانونی دارند و معمواًل 
فاقد روابط مؤثر با سیاستگذاران هستند، در نتیجه برای 
ادامه حیات همواره با مشكالت غیر قابل پیش بینی 

روبه رو می شوند. )حاجی وند و شكوه، 1393(
با توجه به مطالعات بانک جهانی یكی از دالیل بیكاری 
بلند مدت در بسیاری از كشورها از جمله ایران نامساعد 
مشكالت  از  بسیاری  است.  كار  و  كسب  فضای  بودن 
مبتال به بازار كار با فضای كسب و كار و دیوان ساالری 
بهم تنیده و با بار سنگین قوانین و مقررات و مراحل 
اجرایی اخذ مجوز شروع به كار و نااطمینانی مستولی 
بر تقاضای نیروی كار از سوی بنگاه های اقتصادی گره 
اقتصاد  خورده است. به همین واسطه مدیریت موفق 
كالن مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی از طریق 
كاستن از هزینه ها و ریسک های عامالن خصوصی و 
اصالح نظام كسب و كار مبتنی بر دولت الكترونیک می 
باشد. دولت نقش مهمی در حمایت از حقوق مالكیت، 
و  پولی  بازار های  عملكرد  زیرساخت ها،  فراهم كردن 
مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت های اقتصادی 
و كنترل فساد دارد كه در این راستا نقش مؤثر دولت 

الكترونیک انكار ناپذیر است.
جدید  فناوری های  كارگیری  به  با  الكترونیک  دولت 
ارتباطی و اطالعاتی امكانات گسترده ای را برای بهبود 
فرایندهای ارائه خدمات در بخش عمومی، تسریع ارائه 
خدمات به شهروندان، دسترسی سریع به اطالعات در 

مأموران دولتی،  پاسخگوتر شدن  دولتی،  سازمان های 
و  مردم  میان  فاصله  كاهش  اطالعات،  شدن  شفاف 

دولتمردان، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت 
های برابر افراد برای دسترسی به اطالعات و .... كمک 
شود  می  باعث  موارد  این  تمام  كه  كند،  می  شایانی 
مقداری از هزینه های محیط كسب و كار برای فعاالن 
اقتصادی كاهش یابد و گامی برای جذب سرمایه گذاری 

برداشته شود.

پنحره واحد

پنجره واحد ایده ای برای تسهیل كسب و كار و سرمایه 
گمرك؛  سازمان جهانی  تعریف  می باشد. طبق  گذاری 
پنجره واحد وسیله ای است كه به طرفین درگیر كسب 
تأمین  برای  استاندارد  اطالعات  تبادل  امكان  كار  و 

نیازهای قانونی را فراهم می سازد. 
پنجره واحد ضمن تسهیل رویه ها و فرآیندها، به بهبود 
ملی  در سطح  تعامالت  پذیری  پیش بینی  و  شفافیت 
چنین  استقرار  نتیجه  می كند.  كمک  بین المللی  و 
و  پیچیدگی ها  كاهش  نخست،  وهله  در  سیستمی 
تاخیر، در فرآیندها و كاهش هزینه های عملیاتی است 
و نهایتًا به افزایش قدرت رقابت پذیری و رونق  اقتصادی 

كشور منجر می شود.) گل محمدی و كرمی، 1388(
اجرای یك پنجره واحد عمومًا شامل هماهنگ سازی و 
تنظیم اسناد و مجموع داده های مرتبط است. به منظور 
حصول اطمینان از قابلیت سازگاری و انطباق این اسناد 
با سایر سیستم ها و نرم افزارهای بین المللی دیگر، این 
و  استانداردها  بر  مبتنی  باید  داده  مدل های  و  اسناد 
موضوع  این  شوند.  تنظیم  بین المللی  توصیه نامه های 
حتی زمانی كه پنجره واحد برای اجرا، بدون استفاده 
نیز  است،  شده  طراحی  داده ها  الكترونیك  تبادل  از 
داده ها  الكترونیك  تبادل  كه  زمان  هر  می كند.  صدق 
مورد استفاده قرار گیرد، هماهنگ كردن، روان سازی و 
استاندارد كردن همه داده های استفاده شده در عرصه 
تجارت بین المللی از الزامات اصلی برای تسهیل عملیات 

خودكار  پنجره واحد است.

نتیجه گیری

صورت  به  كه  است  عاملی  اطالعات  فناوری  عامل 
نماگرهای  تمامی  تواند  می  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
فضای كسب و كار را تحت تأثیر قرار دهد. به طوری كه 

می توان از طریق دولت الكترونیك، بانكداری الكترونیك، 
سالمت و بهداشت الكترونیك، بیمه الكترونیك، آموزش 
الكترونیك و در نهایت به اشتراك گذاری منابع الكترونیك 

فضای كسب و كار را بهبود بخشید.
جمله  از  دارد  كه  مزایایی  توجه  با  الكترونیك  دولت 
زمان، شفاف  و در هر  قابلیت دسترسی در هر مكان 
دولتی  فرآیندهای  در  هزینه  و  زمان  كاهش  و  بودن 
باعث كاهش هزینه های محیط كسب و كار برای فعاالن 
اقتصادی شده و و از طرفی دیگر موجب ایجاد انگیزه 

سرمایه  برای  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران  برای 
گذاری در طرح های اقتصادی می شود.

یكی از راه های مؤثر در بهبود فضای كسب و كار آن 
دسته از فعالیت های اقتصادی كه نیازمند اخذ مجوز از 
دستگاه های متعدد می باشند، یكپارچه كردن اطالعات 
و انجام فرآیندهای تكمیل و صدور مجوز از طریق ایجاد 
پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با 

مشاركت تمامی دستگاههای مرتبط می باشد.
منابع :

بهبود محیط  و  قودجانی،  138۷، » سنجش  و  میدری   -1
كسب و كار « ، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

2- حاجی وند و شكوه، 1393،  »بررسی نقش دولت الكترونیك 
در بهبود فضای كسب و كار« ، دومین همایش ملی مدیریت 

كسب و كار
دولت  نقش  »تبیین   ،1393 باسیرو،  و  ساالری  مصلح،   -3
الكترونیك در بهبود فضای كسب وكار )مطالعه موردی ۷۴ 
كشور منتخب(« ، اولین كنفرانس ملی رویكردهای نوین در 

مدیریت كسب و كار
۴- جراحی، 1388، » دولت الكترونیكی فرصتها، چالشها و 

روند آینده « 
واحد؛ ضرورت  پنجره   » و كرمی، 1388،   5- گل محمدی 

ورود به بازار جهانی «
6- حسین كوه زاد، 1393، » بررسی وضعیت محیط كسب 

و كار در ایران «
۷- گزارش نظام پایش شاخص های فناوری اطالعات

doing business 2015 
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مقدمه
متنوع  و  بزرگترین  عنوان  به  گردشگری  صنعت 
بسیاری  آید.  می  حساب  به  دنیا  در  صنعت  ترین 
از كشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی 
درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه 
 ،13۷۷ گی،  وای،  )چاگ،  دانند  می  زیربنایی  ساختار 
2۷(، صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه 

كه  دارد  اهمیت  كشورها  اجتماعی،  اقتصادی، 
اند  نهاده  نام  نامرئی«  را »صادرات  اقتصاددانان آن 

)رضوانی، 13۷۴(.

گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت تفریحی 
اجتماعی، در نیمه دوم قرن هجدهم در انگلستان و 
اروپا ظاهر شد. قبل از آن هم مناطق روستایی مورد 
اما  بودند،  گرفته  قرار  تفریحی  فعالیتهای  استفاده 
شركت در این فعالیتهای تفریحی محدود به اقشار 

برتر جامعه بود.

در قرن نوزدهم و بیستم به دلیل توسعه حمل و 
نقل و سهولت جابجایی، راه یابی به روستا آسان شد. 

رشد سریع تقاضا برای گردشگری روستایی از سال 
19۴5 آغاز گردید. البته در همین زمان گردشگری 
بین  گردشگری  و  برجسته  رشد  شاهد  روستایی 
المللی شاهد رشد جمعیت بود و افزایش تقاضا برای 
توسعه  به  منجر  ای  اندازه  تا  روستایی  گردشگری 

گردشگری شد )شارپلی، 138۰، ص 53(.

ارتقای  و  توسعه  محلی،  اقتصاد  سازی  متنوع 
توسعه،  حال  در  مناطق  در  توسعه  های  شاخص 
افزایش تقاضا برای خدمات و كاالهای ویژه، جذب 
بودن صنعت،  به دلیل كاربر  كار  نیروی  زیاد  تعداد 
تسریع جریان پول در اقتصاد جامعه، بهبود حمل و 
بازارهای  نقل محلی و ارتقاء سطح دسترسی ها به 
محلی، تقویت بنیه اقتصادی و فعالیت های كشاورزی 
منطقه، افزایش بازرگانی درون مرزی، بهبود استفاده 
از زمین، ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات محلی، 
افزایش ارزش امالک برای مالكین اراضی در مناطق 
محروم، خلق فرصت های شغلی جدید گردشگری 
روستایی از جمله پیامد های بالقوه مثبت اقتصادی 
گردشگری روستایی می باشد )خانی، 1388(. همچنین 

توسعه گردشگری روستایی اثرات فرهنگی- اجتماعی 
مثبت و مهمی را از جمله خودكفایی و تقویت اقتصاد 
محلی، احترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آنها، 
منابع  در  گردشگری  درآمد  مجدد  گذاری  سرمایه 
فرهنگی، تقویت و تدوام سنت های فرهنگی، افزایش 
میزان درک و مدارا بین فرهنگ ها به ویژه از طریق 
محلی،  هنرهای  و  صنایع  عرضه  موسیقی،  اجرای 
زندگی  تجربیات  سایر  و  مسكن  بومی،  زندگی  نوع 

روستایی در پی دارد )رضوانی و صفائی، 138۴(.
در مورد گردشگری روستایی دیدگاه های متفاوتی 
وجود دارد. بعضی، آن را بخشی از بازار گردشگری 
می شناسند و معتقدند می توان آن را با شكلهای 
آفتاب،  در  گردشگری  مانند  گردشگری،  بازار  دیگر 
گردشگری در كنار دریا، گردشگری در سواحل ماسه 
ای مقایسه كرد. از جنبه دیگر، گردشگری روستایی 
مطرح  روستایی  توسعه  برای  ای  فلسفه  عنوان  به 
گردیده است كه این جنبه دارای سه دیدگاه مهم 
است.  از یک نگرش، گردشگری به عنوان راهبردی 
برای توسعه روستایی است كه انعكاس دهنده ویژگی 

گردشگری، اقتصاد  و فرصت های  قابلیت ها  واكاوی 
استان خراسان جنوبی گردشگری  روستا های هدف   

و           ِچِنشت( )مطالعه موردی روستاهای َخْرْو           
 امین خادم

کارشناس مطالعات اقتصادی

چکیده
امروزه گردشگری به یكی از بزرگترین و پرمنفعتترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده و به عنوان بستری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از 
نقاط كشورهای در حال توسعه به شمار می رود. توسعه گردشگری میتواند در راستای توسعه منطقهای، افزایش اشتغال و درآمد و حفظ میراث فرهنگی را به دنبال داشته 
باشد. در استان تازه تاسیس خراسان جنوبی علیرغم پیشینه غنی تاریخی و داشتن جاذبه ها و ظرفیت های فراوان در زمینه گردشگری، هنوز از پتانسیل های این بخش به 
نحو مطلوبی در توسعه استان استفاده نشده است. به خصوص در زمینه گردشگری روستایی، استان با داشتن 13روستای هدف گردشگری دارای ظرفیت ها و فرصت های 
گردشگری فراوانی می باشد كه در صورت توجه به آن می تواند عامل مهمی در دستیابی به توسعه روستایی قلمداد گردد. با توجه به محدودیت منابع آبی در استان كه می 
تواند یک تهدید برای اقتصاد بخش كشاورزی، خصوصاً اقتصاد كشاورزی روستایی مطرح باشد، جستجوی فرصت های جدید جهت دوام و رونق اقتصاد روستایی ضروری 
به نظر می رسد. یكی از این فرصت ها همان پتانسیل نهفته در اقتصاد روستایی یعنی صنعت گردشگری روستایی می باشد. كه این صنعت در صورت توجه می تواند نقش 

تعیین كننده و كلیدی در توسعه روستایی داشته باشد.
در این مقاله با تفكیک و طبقه بندی روستا های هدف گردشگری استان خراسان جنوبی از لحاظ قابلیت های گردشگری و معرفی فرصت های گردشگری روستاهای هدف گردشگری، 
پرداخته و با انجام مطالعه توصیفی به كتابخانه  ای به روستاهای َخرو و چنشت به عنوان دو نمونه از روستاهای هدف گردشگری استان مورد مطالعه قرار گرفته اند و ضمن معرفی 
جاذبه های گردشگری و بررسی زیرساخت های گردشگری به بیان پیشنهادات عملیاتی جهت بالفعل نمودن ظرفیت های نهفته گردشگری جهت رونق و توسعه روستایی می پردازیم.

مقـــــاله
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محیط روستایی است. از دیدگاه دیگر، گردشگری مقـــــاله
را به عنوان ابزار و سیاستی برای بازساخت اقتصاد 
روستایی می شناسند و از دیدگاهی گردشگری را 
روستایی  توسعه  برای  ابزاری  و  سیاست  عنوان  به 
پایدار قلمداد كرده اند. )افتخاری و قادری، 1381، 28(.

با استفاده از منابع موجود به  توسعه گردشگری 
نیازهای  به  دادن  پاسخ  ضمن  كه  است  ای  گونه 
قانونی  ضوابط  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
و  وحدت  بتوان  گردشگران  انتظارات  و  جامعه 
یكپارچگی، هویت فرهنگی، سالمت محیط زیست، 
تامین كرد  را  رفاه مردم محلی  و  اقتصادی  تعادل 

)الوانی، 13۷2، 1۰(.

آشنایی با ادبیات موضوع

منابع و جاذبههای گردشگری در دوره كنونی، در 
تمامی بخشهای برنامهریزی و مدیریتی گردشگری 
اهمیت فراوانی یافته است؛ لیكن استفاده از مواهب 
گردشگری جز با فراهم كردن بستر مناسب توسعه 
شناسایی  رو  این  از  نیست.  امكانپذیر  گردشگری 
برنامهریزی برای توسعه  جاذبهها در مرحله اول و 
آنها در مراحل بعدی، امری ضروری به نظر می رسد 
از  بسیاری   .)2۰۰8,BeHzadfar and  zamanIan(

روستاها عالوه بر اینكه كانون تولیدات كشاورزی و 
دامی به شمار می روند، می توانند به عنوان جاذبه 
گردشگری نیز مورد توجه قرار گرفته و نقش خود 
را در توسعه این بخش نیز ایفا نمایند. گردشگری 
روستایی و گردشگری كشاورزی به عنوان دو شاخه 
مهم گردشگری، بر قابلیت ها و جاذبه های موجود 

در روستا تكیه دارند. 

كلی  نگاه  یک  در  را  روستایی  گردشگری 
گذران  و  تفریحی  فعالیت  نوع  هر  شامل  میتوان 
غذا،  قبیل  از  خدماتی  دریافـت  بـا  فراغـت  اوقات 
محلی  ساكنان  از  محلی  و محصوالت  اقامت  محل 
جاری  مقررات  و  قوانین  نظـر  از  كـه  مكـانی  در 
كشور یا از نظر ماهیت اقتصادی و فرهنگی روستا 
محسوب می شود؛ تعریف نمود )ركن الدین افتخاری 

و قادری، 1381(.

نشان  كشورها  بسیاری  در  شده  انجام  مطالعات 
در  سرعت  به  روستایی  گردشگری  كه  دهد  می 
اقتصاد روستایی رشد كرده و مكمل فعالیت های 
گردشگری  صنعت  ماهیت  است.  شده  كشاورزی 
اقتصاد،  سازی  متنوع  درآمد،  و  اشتغال  ایجاد 
مشاركت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. 
و  ماندگی  عقب  اعظم مشكالت  بخش  كه  آنجا  از 
توسعه نیافتگی روستایی نیز به فقدان این صنعت 
برمی گردد، گردشگری روستایی با حل بسیاری از 
مسائل و مشكالت فوق می تواند به توسعه روستایی 

كمك نماید.

البته باید در نظر داشت كه گردشگری روستایی 
راه حل كلی برای همه دردها و مـسائل و مـشكالت 

شیوههایی  از  یكي  اما  نیست،  روسـتایی  نـواحي 
داشته  اقتصادی مهمی  آثار  است  است كه ممكن 
روند  شدن  كند  به  میتواند  نوعی  به  و  باشد 
تخلیه سكونتگاه های روستایی و كاهش مهاجرت 
از  به مهاجرت معكوس  جمعیت روستایی و حتی 
این،  بر  روستاها كمك كند. عالوه  به  نقاط شهری 
از طریق  روستایی  نواحی  در  گردشگری  گسترش 
تغییر در كنش های متقابل میان انسان ها تحوالتی 
را در سرمایه اجتماعی جامعه میزبان ایجاد میكند. 
مانند  روستایی  منابع  از  روستایی  گردشگری  در 
غارها،  تـاریخی،  اماكن  اجتماعی،  سنن  و  فرهنگ 
فعالیتهای  سایر  برای  كه  هوایی  و  آب  شـرایط 
جهت  در  ندارند،  برداری  بهره  قابلیت  اقتصادی 
الدین  )ركن  شود  می  استفاده  روسـتایی  توسعه 

افتخاری و قادری، 1381(.

با توجه به اینكه هدفهای مختلفی در برنامهریزی 
بر  است،  گرفته  قـرار  نظـر  مـد  روستایی  توسعه 
همین اساس، تعاریف توسعه روستایی نیز متعدد و 
متفاوت بوده و هر دیدگاه، بنا بر چهارچوب نظری 
خود توسعه روستایی را مورد بررسی و مطالعه قرار 
باورند كه  این  بر  برخی  تـا جایی كه  اسـت؛  داده 
هدف توسـعه روسـتایی صـرفا تحـول وضـعیت و 
شـرایط روستاها از نظر اقتصادی نیست، بلكه توسعه 
مـشخص  منـاطق  اقتـصادی  و  اجتماعی  متعادل 
از  بهرهبرداری  حداكثر  به  خاص  توجه  با  همراه 
منابع محلی و توزیـع عادالنـه و گـستردهتـر منافع 
از توسعه را دنبال می كند. مسلم است كه  ناشی 
توسعه روستایی شامل یك فرایند عمیق، تغییرات 
نقش  در  مهمتر  همه  از  و  محلی  جامعه  كل  در 
افراد است. مطالعات انجام شـده در زمینه توسعه 
كار  بینالمللی  مطالعه سازمان  از جمله  روستایی، 
افزایش  بر  شده،  آغاز   19۷۰ دهه  اوایـل  از  كه 
درآمد در میان روستاییان، لزوم جهت دادن توسعه 
نیازهای  نمودن  برآورده  بیـشتر،  اشتغال  به سوی 
این  با  دارند.  تأكید   ... و  فقرزدایی  مردم،  اساسی 
حال برای رسیدن به این هدفها و توسعه روستایی 

دو دسته نظریه وجود دارد: 

توسـعه  كـه  است  نظراتی  شامل  اول  دسته   .1
كـشاورزی را محـور اصلی بـرای توسـعه روستایی 

می دانند و بر توسعه كشاورزی تأكید دارند.

2. دسته دوم كه همزمان با كشاورزی به توسعه 
بر توسعه صـنایع روستایی  صنعت توجه داشته و 

تأكید دارند. 

بر این مبنا، برنامه های توسعه روستایی با توجه 
توسعه  بر  تأكید  با  ابتدا  در  موجود  سیاستهای  به 
كشاورزی،  صنعتی كردن سكونتگاه های روستایی، 
اجرای  و  روستایی  رفاهی  و خدمات  امكانات  ارائه 
حالی  در  است.  بوده  كالبدی  و  فیزیكی  طرحهای 
كه ارزیابی ها و مطالعات انجام شده در جهان نشان 
داد كه توسعه كـشاورزی یـا صنعتی، فقط بخشی 
نوبه  به  كه  دهد  می  تشكیل  را  جامع  توسعه  از 

خود فقط به صورت توسعه كالن و جامع در سطح 
ملی قابل فهم است. توجه به سطوح دیگر توسـعه 
جـامع یعنـي توسعه منطقهای از پیش شرط های 
از  یكي  میان  این  در  است.  ملی  توسعه  موفقیت 
كمتـر  روستایی  توسعه  در  كه  اقتصادی  بخشهای 
بـه آن توجـه شـده، توسعه گردشگری روسـتایی 

اسـت )ركن الدین افتخاری و قادری، 1381(. 

پیشینه تحقیق

عنـوان  با  تحقیقی  در   )1382( مرادنژادی 
»توریسـم و توسعه روسـتایی در ایران« به بررسي 
تأثیر توسعه گردشگری بر توسعه روستایی پرداختـه 
و گردشـگری را یک عامل اقتصادی عمده و بسیار 
مـورد  اخیـر،  سـالهای  در  كه  است  دانسته  مؤثر 
توجـه قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد 
كه گردشگری می تواند اثرات گونـاگونی بـر توسعه 
داشته باشد، از جمله: ایجاد مشاغل گوناگون و نیز 
گستردگی زمینه اشتغال در گردشگری، به گونهای 
كه همه كارگران ساده و بدون مهارت و همچنین، 
همه صاحبان مهارت های گوناگون می توانند در 

این رشته شاغل شوند.

با   كه  موردی  ای  مطالعه  در   ،)1381( مهـدوی 

لواسان  دهستان  در  پیمایشی  روش  از  استفاده 
صورت گرفته، بـه بررسي این مسئله پرداخته كه 
آیا گسـترش گردشـگری در نـواحی روسـتایی بـه 
لحـاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی به 
ایجاد توسـعه در محـیط روسـتایی انجامیـده است 
نتایج این تحقیق نمایانگر رابطه گسترش  یا خیر. 
جوانان،  و  زنان  اشـتغال  افـزایش  بـا  گردشـگری 
افـزایش  و  كشاورزی،  بخش  آزاد  نیروی  جذب 
فرصـتهای شغلی در بخش ساختمان سازی است. 

شـریف زاده و مرادنـژادی )1381(، در مقالـهای 
روستایی«،  توریسم  و  پایدار  »توسعه  عنـوان  بـا 
آوردهاند كه با گسترش گردشگری روستایی، امكان 
انجام فعالیتهای اقتصادی و ایجاد مشاغل گوناگون 
در مناطق روستایی فراهم می شود؛ این فرصتهای 
شغلی بیشتر جنبه خدماتی دارند و ممكـن اسـت 
آیند،  وجود  به  غیرمستقیم  یـا  مسـتقیم  بـهطـور 
كه از آن جملهاند: هتل داری، حمل و نقل، خدمات  
بازاریابی  و  دهی  سازمان  راهنمایی،  و  ای  مشاوره 
تولیدات صنایع دستی و روستایی و ... همچنین، این 
مهمترین  از  یكی  نتیجه میگیرند كه  پژوهشگران 
كاركردهای گردشگری روستایی همانا ایجاد فرصت 
های شغلی جدید در مناطق روستایی است كه در 
نتیجه آن، با حل معضل بیكاری، از نرخ مهاجرت 
گسـترش  و  شـهرها  كـالن  به  روستایی  جمعیت 
حاشـیه نشینی كاسته می شود؛ همچنین، انتقال 
آرام نیروی بیكار )پنهان یا آشكار( بخش كشاورزی 
شـده  بخش  این  در  وری  بهره  كاهش  باعث 
گیرد  می  صـورت  خـدماتی  های  بخـش  سـمت 
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انجامـد. ایجاد فرصتهای شغلي جدیـد می  و به 

  )LeIper,1999( همچنین، در تحقیقات خارجی، لیپـر
از كشورها،  بسیاری  در  كـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر 
با  بزرگ  بسیار  صنعتی  را  گردشگری  مردم 
چوی  دانند.  می  فراوان  شغلی  فرصتهای 
عنـوان  با  ای  مقاله  در  نیز   )CHOy,1995(
كه  است  معتقد  گردشـگری«،  اشـتغال  »كیفیـت 
با وجود دستمزدهای مختلف، سطح رضایت شغلی 
باالست  خیلی  گردشگری  به  مربوط  مشاغل  در 
سایر  از   بهتـر  نیز  گردشگری  اشتغال  كیفیت  و 

مشاغل است. 

لی )13۷8( در مورد تأثیرات اقتصادی گردشگری 
می گوید كه گردشگری باعث افزایش درآمد ملی و 
تولید خالص ملی می شود. همچنین، او گردشگری 
را منبع درآمدی برای دولت می داند و اعتقاد دارد 
كه این صنعت به بهبود خدمات اجتماعی باالخص 

در سطح روستاها منجر می شود.

درآمد  كه  است  باور  این  بر   )1383( الندبرگ 
حاصل از گردشگری، هر چند ممكن است از درآمد 
به دست آمده از سایر منابع كمتر باشد، اما بهترین 
گزینه ممكن در شرایط موجود خواهد بود؛ چرا كه 
ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، بیكاری را كاهش 
افزود.  بر كیفیت زندگی روستائیان خواهد  و  داده 
شرایطی  چنین  تحت  گردشگری  فرصت  هزینه 

ممكن است اندك و یا حتی صفر باشد.

مورد  در  كه  است  این  بر   )198۰( باتلر  عقیده 
افزایش  به  گردشگری  توسعه  روستائی،  زنان 
فرصت های شغلی، ارتقای پایگاه اجتماعی، ایجاد 
اشتغال و خودكفایی، ایجاد فرصت های دستیابی 
به موقعیت و جایگاه مدیریت و رهبری و افزایش 
های  موقعیت  و  فعالیت  برای  آنها  های  فرصت 

جانبی می انجامد.

و فرصت های  گردشگری، روستاهای  قابلیت ها 
استان خراسان جنوبی هدف گردشگری 

خراسان  استان  گردشگری  هدف  روستاهای 
های  فرصت  و  ها  قابلیت  لحاظ  به  را  جنوبی 
گردشگری موجود می توان در قالب 3 گروه تحت 
طبیعی،  گردشگری  قابلیت  با  روستاهای  عنوان 
روستاهای با قابلیت گردشگری تاریخی و باستانی و 
روستاهای با قابلیت گردشگری فرهنگی و مذهبی 
از  البته تعداد زیادی  تفكیک و طبقه بندی نمود. 
های  ظرفیت  و  ها  جاذبه  دارای  استان  روستاهای 
تعیین  و  باشند  می  گردشگری  زمینه  در  مختلف 
نشان  هدف  روستاهای  عنوان  تحت  آنها  از  برخی 
قابلیت  این نظر دارای  از  امر است كه  این  دهنده 
های بیشتری می باشند و صرفا جهت اولویت بندی 
آن ها جهت دستیابی به توسعه از مجرای توجه به 

بخش گردشگری می باشد.

روستاهای با قابلیت گردشگری طبیعی
مصعبی  گردشگری  هدف  روستای   -1

وکریمو: 

در  وكریمو  مصعبی  گردشگری  هدف  روستای 
سرایان  شهرستان  شرقی  شمال  كیلومتری   3۰
واقع شده است. آب و هوای این روستاها در بهار 
در  و  دلپذیر  و  مطبوع  پاییز،  اوایل  و  تابستان  و 
فراوان،  سارهای  چشمه  است.  سرد  ها  زمستان 
آب و هوای مساعد و اراضی مستعد، موجب رونق 
است  شده  روستاها  این  در  دامداری  و  باغداری 
یكی از مهمترین جاذبه های گردشگری مصعبی و 
كریمو، چشم اندازهای زیبای آن می باشد؛ وجود 
شهید  آن سد  پایین دست  در  و  روی  سبز  آبشار 
پارسا از دیگر جاذبه های طبیعی این منطقه است. 
و  شاه  كریم  سلطان  امامزادگان  وجود  همچنین 
مصیب و نیز فرهنگ و رسوم مردم منطقه ازجمله 

دیگر ویژگی های این منطقه می باشد.

2- روستای هدف گردشگری باغستان: 

روستای ییالقی باغستان در فاصله 15 كیلومتری 
شرق فردوس و درمحل تقاطع دو محور فردوس- 
این  است.  گردیده  واقع  فردوس-گناباد  و  بجستان 
و  زیبا  مناظر  و  بلده  قنات  بودن  دارا  با  روستای 
دیدنی در اطراف مسیر حركت آب و باغات متعدد 
ای  ویژه  گردشگری  جاذبه  از  انار  جمله  از  میوه 
منطقه،  این  های  جاذبه  مهمترین  برخورداراست. 
جاذبه های طبیعی روستای باغستان می باشد، شامل 
كوچه و معابر روستا از درختان سر به فلک كشیده 
و پوشیده به شكل كوچه باغ ها و منظره ساختمان 
گردو،  شامل  میوه  فراوان  های  باغ  و  روستا  های 
از مهمترین ویژگیهای طبیعی  انگور و هلو،  بادام، 
طبیعی  جاذبه  روستا،  این  كنار  در  است.  روستا 
دیگری به نام آبگرم معدنی فردوس در فاصله حدود 
واقع  فردوس  شهر  شرقی  شمال  كیلومتری   2۰
شده كه با خواص طبی - درمانی اعجاب انگیزش 
ساالنه پذیرای خیل عظیمی از گردشگران داخلی 

و خارجی می باشد. 

3- روستای هدف گردشگری َخْرْو:

)در قسمت پایانی مقاله به تفصیل مورد بررسی 
قرار می گیرد(.

روستاهای با قابلیت گردشگری تاریخی و باستانی

1- روستای هدف گردشگری فورگ: 

این روستا در شرق شهرستان بیرجند در فاصله 
1۰ كیلو متری شهر اسدیه قرار دارد. قلعه تاریخی 
و مشهور فورگ به همراه چشم اندازها و جاذبه های 
طبیعی روستای مذكور، آن را در ردیف روستاهای 
هایی  جاذبه  است.  داده  قرار  گردشگری  رونق  پر 
خانه  و  تاریخی  نماهای  سنگ  قدیمی،  قلعه  مثل 
های قدیمی روستا نشانگر قدمت و تاریخ كهن آن 
است؛ طبیعت سرسبز و زیبای این روستا محیطی 
گردشگران  فراغت  اوقات  گذراندن  برای  مناسب 

نظیر  فورگ  اطراف  روستاهای  و  حواشی  است. 
دوشنگان كه پوشیده از درختان سر سبز و دارای 
درخت چنار 5۰۰ ساله دوشنگان بوده و قنات آن 
تا شعاع چندكیلومتر امتداد دارد، از مناطق ییالقی 

و مكانی برای تفریح و تفرج می باشد.

2- روستای هدف گردشگری ماخونیک : 

از جمله روستاهای هدف گردشگری استان است 
كه در ۷8 كیلومتری شرقی شهر سربیشه واقع شده 
و مردم آن نسبت به روستاهای پیرامون قد كوتاه 
معماری  دلیل  به  ماخونیک  روستای  دارند.  تری 
و  توجه گردشگران  بكر آن مورد  و موقعیت  ساده 
پژوهشگران اجتماعی است. از جاذبه های معماری 
ماخونیک فقدان كوچه های صاف و هموار و وجود 
معماری  بر  عالوه  است.  دار  شیب  های  كوچه 
روستا و بافت قدیمی آن، آثاری نظیر سنگ نگاره 
ماخونیک، برج گل انجیر، قلعه و منزل سر گردونی 
و نوع اقتصاد منطقه، زمینهای كشاورزی و باغ ها و 
كوچک بودن در منازل از دیگر جاذبه های روستا 
است كه توجه گردشگران و بازدید كنندگان را به 

خود جلب می كند.

3- روستای هدف گردشگری نای بند: 

جنوب  متری  كیلو   225 در  بند  نای  روستای 
شهرستان طبس، در مسیر دیهوک به سمت راور 
آفتابی و  تابستانهای بسیار گرم و  واقع شده است. 
زمستانهای معتدل به همراه وجود قنات ها و چشمه 
هایی كه آب مورد نیاز روستا را تامین می كند، باعث 
می گردد اراضی این روستا همواره قابل كشت باشد. 
از درختان و گیاهانی كه در این روستا به عمل می 
انواع محصوالت  انواع مركبات، نخل، توت و  آیند، 
زراعی نظیر گندم، جو، سبزیجات و حبوباتی است 
خانوارها  عمومی  نیازهای  تامین  برای  بیشتر  كه 
كشت می شوند. بافت و نحوه استقرار ابنیه روستا 
ذهن  در  را  ابیانه  و  ماسوله  كالبدی  ساخت  كه 
در  بزرگی  سنگ  صخره  روی  بر  كند،  می  تداعی 
دامنه كوه های نای بند و به صورت كامال ارگانیک 
خانه  اغلب  هستند؛  طبقه   2 غالبا  و  گرفته  شكل 
ها دارای حد و مرز مشخصی نیستند. عمده ترین 
مصالح مورد استفاده در ساختمان های این روستا، 
از  استفاده  سبب  به  كه  است  كاهگلی  و  خشت 
رنگ  خاكستری  نواحی،  این  رنگ  تیره  های  شن 
می باشند. از سنگ نیز به عنوان كرسی چینی و 
نوعی تحكیم در ابتدای دیوارها استفاده شده است. 
منازل  ساخت  در  مختلفی  های  سازه  از  استفاده 
این روستا مرسوم است. برای پوشاندن سقف خانه 
ها، تیرهایی از جنس تنه نخل و پوششی از برگ 
از منازل دیده می شود  درخت خرما، در بسیاری 
ولی استفاده از طاق و قوس نیز در بناهای اعیانی 
یا یک  تذهیب  بهترین حالت،  در  و  داشته  كاربرد 

نقاشی ساده، زینت بخش سقف اتاق می گردد.

روستا،  این  بناهای  های  مشخصه  از  دیگر  یكی 
در  شكل  مثلثی  های  كنگره  از  گسترده  استفاده 



12

مقـــــاله

این  باشد.  می  ها  ساختمان  های  جداره  و  نماها 
كنگره ها كه غالبا در جبهه های شرقی و جنوبی 
به وفور دیده می شوند، فرم خاصی از بادگیر بوده 
كه در جهت بادهای مطلوب روستا ساخته شده و 
همچنین به عنوان فیلتری در برابر بادهای همراه 
با شن عمل می نماید. استفاده ازدیوارهای ضخیم 
خشتی با كمترین مقدار بازشو، باعث كاهش تبادل 
با  نوعی همسازی  نتیجه  در  و  حرارتی ساختمانها 

اقلیم می گردد.

4- روستای هدف گردشگری اصفهک: 

روستای اصفهک از توابع بخش دیهوک شهرستان 
طبس، در 38 كیلومتری جنوب شرقی طبس قرار 
گرفته است. ارتفاع این روستا از سطح دریا در حدود 
1۰۴۰ متر است و اقلیمی گرم و خشک دارد. آب 
و هوای این روستا، در فصول بهار و تابستان، چند 
درجه از طبس خنک تر است و زمستان های سرد و 
طوالنی دارد. روستای اصفهک از روستاهای قدیمی 
شهرستان طبس به شمار می رود. آرامگاه امامزاده 
قدمتی  كه  است  روستا  تاریخی  بناهای  از  زرگ، 
اصفهک،  توریستی  وجه  زیباترین  دارد.   طوالنی 
كنار  در  كه  باشد  می  ای  شده  تخریب  روستای 
 135۷ سال  زلزله  در  و  دارد  قرار  جدید  روستای 
تغییر  روستا  مردم  زلزله،  این  از  بعد  رفت.  بین  از 
مكان دادند و در كنار محل قدیمی خانه هایشان 
جدید  مسكونی  بافت  یک  بنابراین  كردند.  بنا  را 
فرصت  تا گرشگران  بنا شد  قدیمی  بافت  كنار  در 
مقایسه اصفهک دیروز و امروز را در كنار هم داشته 
باشند. خانه های روستا، اغلب در یک طبقه با سقف 
گنبدی، نورگیر و در و پنجره های كوچک ساخته 
گل  و  خشت  با  اغلب  قدیمی  های  خانه  شده اند. 
بیشتر آجری  اما خانه های جدید  اند  ساخته شده 
و سیمانی هستند. اصفهک مثل بیشتر روستاهای 
این  است.  به سرسبزی و سرشاری معروف  طبس 

كه  بفردی  منحصر  هوای  و  آب  دلیل  به  روستا 
دارد، مستعد رشد و پرورش بسیاری از محصوالت 
كشاورزی است و یكی از گردشگرپذیرترین مناطق 
طبس به شمار می رود. اصفهک در كنار كوه قرار 
تا   5 حداقل  تابستان  در  دلیل  همین  به  و  گرفته 
توان  بنابراین می  است.  از طبس  6 درجه سردتر 
در  را  كویر  های  تماشای شب  اصفهک  به  با سفر 

خنكای این روستا تجربه نمود.

 5- روستای هدف گردشگری خور: 

روستای خور در 85 كیلومتری غرب شهرستان 
بیرجند واقع در حاشیه جاده بیرجند- كرمان قرار 
گرفته است. وجود آثار معماری با ارزشی از جمله 
قلعه ها،  به همراه  به فرد  تاریخی و منحصر  بافت 
برج ها، مساجد قدیمی و انواع بادگیرها چشم انداز 
قرار  ضمنًا  است.  داده  روستا  به  زیبایی  تاریخی 
گرفتن در حاشیه كویر لوت ایران از دیگر مزایای 
استقرار  درمیان دشت  روستای  این  باشد.  می  آن 
یافته و بافت مسكونی متمركزی دارد؛ بافت قدیمی 
روستا از شرایط اقلیمی منطقه تاثیر پذیرفته است. 
مركزی،  حیاط  گنبدی،  سقف  با  گلی  های  خانه 
بادگیرها، اتاق های محاط بر حیاط، هشتی، دهلیز، 
حوض، باغچه های میان حیاط هماهنگ با شرایط 
آب و هوایی و اقلیم روستا اجرا شده اند. بناهایی 
مانند قلعه و آب انبار، مسجد و حسینیه و حمام و 
... از یادگارهای دوره صفوی است كه در این میان 
و  سنتی  كامال  روستا  بافت  كند.  می  گری  جلوه 
تحت تاثیر معماری ناحیه كویری است و این بناها 
دارای ارزش تاریخی و فرهنگی است. از دیگر جاذبه 
های خور، مراسم ویژه نظیر مشعل گردانی سنگ 

درنگ درنگو، موسیقی و ساز بادی است.

6- روستای هدف گردشگری افین: 

شرقی  جنوب  متری  كیلو   85 در  افین  روستای 
قاین قرار گرفته است. وجود چندین اثر تاریخی از 

جمله مسجد جامع، قلعه، بافت تاریخی، كاروانسرا، 
آسیاب های آبی، برج ها، حوض ها و... مجموعه ای 
از جاذبه های تاریخی را درخود گنجانده است كه به 
دلیل قرار گرفتن در حاشیه ارتفاعات و همجواری با 
درختچه های زرشک؛ مجموعه بی نظیری از جاذبه 
های مختلف را با خود به همراه دارد. وجود آثار و 
ابنیه بجا مانده در روستا مانند قلعه های مختلف و 
از قدمت روستا حكایت دارد. سابقه  مسجد جامع 
تاریخی روستای افین به دوره های پیش از اسالم 
می رسد؛ روستای افین در ناحیه میانكوهی استقرار 
بافت مسكونی متراكم دارد و تركیب فضا  یافته و 
بسیار  انداز  چشم  ساخت،  انسان  و  طبیعی  های  
و  آورده است كه همزیستی طبیعت  پدید  زیبایی 
انطباق  نمایش می گذارد.  به  را  انسانی  فعالیتهای 
سكونتگاه  ساخت  به  طبیعت  با  هوشمند  انسان 
اند.  مانده  پابرجا  قرون  طی  كه  شده  منجر  هایی 
آب و هوای مساعد، منظره كوهستانی و ییالقهای 
اطراف، آن را به مكانی مناسب برای گذراندن اوقات 
فراغت گردشگران تبدیل كرده است. روستای افین 
زردان،  قلعه  افین،  قلعه  چون  هایی  جاذبه  دارای 
رباط زردان، آب انبار قدیمی، مسجد جامع و مزارع 
زرشک و زعفران می باشد كه باعث جذب هزاران 

گردشگر از مناطق مختلف شده است.

روستاهای باقابلیت گردشگری فرهنگی و مذهبی

1- روستای هدف گردشگری پیرحاجات: 
سیاحتی  زیارتی-  روستاهای  از  یكی  پیرحاجات 
شهرستان طبس است كه در1۰۰ كیلومتری شمال 
از  عمده  دلیل  سه  به  و  دارد  قرار  شهر  این  غربی 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و باعث جلب زوار و 
گردشگر می شود كه عبارتند از:1 - مزار پیرحاجات 
شیخ  بارگاه  )بنای  پیرحاجات  بودن  تاریخی   -2
احمد ابن اسحاق از بناهای دوران سلجوقی است و 
نوع گنبد آن از نوع »گنبد نار« می باشد( 3-ییالقی 

بودن پیرحاجات.

2- روستای هدف گردشگری ملوند:
روستای ملوند در ۷۰ كیلومتری شمال شهرستان 
طبس واقع شده است. این روستا با چشم انداز ها و 
مناظر بسیار زیبای طبیعی همچون نگینی سرسبز 
در میان كوه های سر به فلک كشیده می درخشد. 
وجود ارتفاعات كوه سفید مغول دختر هر كاره گل 
ارتفاعی  و  روستا  این  مجاورت  در  اسیاب  سرخی 
گردیده  سبب  دریا  سطح  از  متر   125۴ از  بیش 
ییالقی  مناطق  هواترین  و  آب  خوش  از  یكی  تا 
ملوند  روستای  گردد.  محسوب  طبس  شهرستان 
دارای سابقه تاریخی بسیار طوالنی است و قدمت 
آن به عهد حكومت سلجوقیان برمی گردد. وجود 
ارتفاعات  در  اسماعیلیه  فرقه  دژ  مستحكمترین 
جنوبی این روستا و نامگذاری مناطق مختلف این 
روستا با نام هایی همچون مغول دختر، عرب گریز، 
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نقوا و ... نشانه قدمت بسیار باالی حیات اجتماعی 
و سیاسی روستا می باشد.

جاذبه های گردشگری ملوند:

های  كوه  دامنه  در  اسماعیلیان:  تاریخی  قلعه   
جنوب شرقی این روستا  موسوم به كوه های تنگل 
قلعه غار و دژ تاریخی و مركز آموزش فدائیان مطلق 
فرقه باطنیه  قرار داشته است. ساخت و سازهایی 
در  موجود  مطالب  بنابه  دارد،  قرار  دژ  درون  كه 
كتاب خداوند الموت به قرن ششم هجری در عهد 
قلعه   بنای  گردد. سبک  برمی  حكومت سلجوقیان 
نشان می دهد كه در یكی از دوره های بسیار دور 

بنا گردیده است.

درخت نظر یافته و كهنسال بنه: این درخت كه 
كشاورزی  مزارع  میان  در  روستا  غربی  شمال  در 
سالخورده  افراد  از  بعضی  اعتقاد  به  دارد،  قرار 
درخت  این  به  نباید  كه  است  یافته  نظر  درختی 
در  شكست.  را  آن  شاخه  یا  و  كرد  وارد  صدمه 
نخل  برداشتن  از  نیز پس  دور  نه چندان  گذشته 
در روز دهم محرم، عزاداران به دور درخت حلقه 

و به عزاداری می پرداختند.

سد سنگی و سد خاكی: برروی  رودخانه فصلی 
می  شهرستان  رودخانه  بزرگترین  كه  روستا  این 
باشد و در امتداد شرق به غرب درجریان می باشد، 
یک سد بتونی در شرق روستا به ارتفاع ۴۰ و عرض 
۴ متر بسته شده كه ضمن ایجاد یک آبشار بسیار 
زیبا، نقش بسیار مهمی را در افزایش میزان آبدهی 

قنات ایفا می نماید.

3- روستای هدف گردشگری چنشت: 
از  گردشگری  هدف  روستاهای  از  یكی  چنشت 
بوده  توابع شهرستان سربیشه در خراسان جنوبی 
كه كلكسیونی از انواع جاذبه های گردشگری را در 
معتدل  روستا  هوای  و  آب  است.  داده  جای  خود 
كوهستانی بوده كه از زمستان های سرد و تابستان 
وجه  مورد  در  باشد.  می  برخوردار  خنک  های 
وجود  علت  به  شود  می  گفته  روستا،  این  تسمیه 
چهار رودخانه فصلی در این روستا، نام آن »چند 
شط« بوده كه به مرور زمان به »چنشت« تبدیل 
چنشت  خاورستان،1393(.  اینترنتی  )پایگاه  شده است 
را هم وزن »بهشت« می دانند، كه پیش از این به 
علت زیبایی طبیعی و وجود رودخانه های فصلی و 
از دامداران در سالیان  نیز  سرسبزی آن، گروهی 
برگزیدند  خود  سكونت  جهت  را  منطقه  این  دور، 
و به مرور زمان، نام كنونی را به خود گرفته است. 
بهترین راه برای دسترسی به روستا از مسیر جاده 
تا دو راهی بخش مود  بیرجند - زاهدان  ترانزیتی 
)35 كیلومتر( و از آن جا به سمت مزار كاهی )1۷ 
روستای  تا  كیلومتر   ۷ حدود  سپس  و  كیلومتر( 

چنشت است.

تاریخی،  آثار  داشتن  بر  عالوه  روستای چنشت   
كه  بوده  ویژه  و  متفاوت  فرهنگ  با  مردمی  دارای 

گردشگران را از نقاط دور و نزدیک جذب و شیفته 
خود می كند. با ورود به این روستا بعد از طی كردن 
مسافتی پر پیچ و خم به باغات بسیار، رودخانه های 
برخورد  كشیده  فلک  به  سر  كوه های  و  فصلی 
می كنیم كه این روستا را به مكانی زیبا و دلنشین 
تبدیل كرده است. بر اساس سرشماری سال 139۰ 
جمعیت روستا 12۰۰ نفر در قالب 355 خانوار بوده 
است )مركز آمار ایران(. بیشتر اهالی این روستا به 
فعالیت كشاورزی، دامداری و برخی به فعالیت های 
از  بسیاری  هستند.  مشغول  صنعتی  و  تجاری 
نیز به صنایع دستی به خصوص قالی  زنان روستا 
بافی اشتغال دارند. عالوه بر این، در فصول بهار و 
در  دارویی  گیاهان  آوری  جمع  به  مردم  تابستان 
كوهستانهای اطراف می پردازند. این روستا به دلیل 
واقع شدن در میان كوه ها و دره ها دارای معماری 
متناسب با اقلیم كوهستانی است. كوهستانی بودن 
منطقه سبب به وجود آمدن ویژگی های منحصر به 
فرد همچون بافت پله ای و متراكم در روستا شده 
از  دره چنشت  و  باغات  كنار  در  آن  واقع شدن  و 
چشم انداز زیبایی برخوردار است. روستای چنشت 
بافت  است،  دیدنی  بسیار  معماری  بافت  لحاظ  به 
شده:  قسمت  دو  شامل  روستا  این  در  معماری 
بافت قدیم روستا كه به طور كامل فشرده و دارای 
كوچه های تنگ و باریک می شود و بافت جدید كه 
راه  امتداد  در  روستا  گسترش  مسیر  از  تبعیت  به 
ورودی روستا شكل گرفته و همچنان در حال رشد 

است.

ویژه  گیاهی  پوشش  و  منطقه  بودن  كوهستانی 
آن سبب شده حیواناتی همچون كبک، تیهو، آهو، 
میش، قوچ، بز كوهی، شغال، كفتار،  جوجه تیغی، 
مار و خرگوش مناطق اطراف روستا را برای زندگی 
انتخاب نمایند كه خود به جلوه ای ویژه برای جذب 
اینترنتی  )پایگاه  است  شده  تبدیل  گردشگران 

خاورستان،1393(.

روستای  گردشگری  جاذبه های  مهم ترین  از 
چنشت می توان به غار چنشت، غار چهل چاه، مزار 
اسالمی  كتیبه  و  نگاره  سنگ  علوی،  حامد  سید 
و  مناظر  و  روستا  تاریخی  بافت  استاد،  تنگل 
چشم اندازهای طبیعی زیبا اشاره كرد. لباس مردم 
روستای چنشت از نوع  ویژه ای بوده كه كمتر در 
سایر نقاط یافت می شود و به لحاظ پوشش محلی، 
معروف  ایران  های  رنگ  سرزمین  به  روستا  این 
به  اخیر  سال  چند  در  مردان  لباس  البته  است. 
لباس سایر مردم منطقه شبیه شده، اما بزرگان و 
پیران از لباس دیگری كه شامل یک پالتوی بلند 
برخی  در  و  و شال سر  می پوشد  را  بدن  تمام  كه 
مواقع از كاله معمولی استفاده می كنند. همچنین 
خود  نوع  در  روستا  این  زنان  رنگارنگ  لباس های 
محسوب  گردشگری  جاذبه  یک  و  بوده  نظیر  بی 
می شود. مردم روستای چنشت دارای آداب و رسوم 
ویژه در مراسم  مختلف هستند كه از جمله می توان 

به مراسم ویژه عروسی، مراسم مذهبی و عزاداری 
ماه محرم اشاره نمود. 

سنگ نگاره و كتیبه اسالمی تنگل استاد در سال 
این  است.  شده  ثبت  ملی  آثار  درفهرست   1382
حک  متعدد  صخره های  سطح  بر  نگاره ها  سنگ 
شده اند، این گونه سنگ ها از سنگ های رسوبی به 
كه  بوده  و خاكستری  تیره  و  روشن  قهوه ای  رنگ 
نقوش و تصاویر موجود در آن با خراشیدن شیئی 
شده است)پایگاه  ایجاد  صخره ها  سطح  بر  سخت 

اینترنتی خاورستان،1393(.

از لحاظ نوع نقش و نگاره ها، آنها را به دو گروه 
عمده می توان تقسیم نمود، نخست نقوش و تصاویر 
شامل  بیشتر  موجود  تصاویر  كه  كتیبه ها  دوم  و 
كتیبه  های  شود.  می  گوناگون  حیوانات  تصویر 
شامل  را  نگاره ها  از  كمی  درصد  چند  هر  موجود 
ارزش  نگاره ها  مطالعه  لحاظ  به  اما  می شود، 
فوق العاده باالیی دارد. قدمت سنگ نگاره به پیش  
از تاریخ اسالم و قدمت كتیبه اسالمی به قرون اولیه 

اسالمی تا قرن پنجم برمی گردد.

غار  نام های  به  غار  دو  دارای  چنشت  روستای 
چنشت و غار چهل چاه )كه نام فعلی آن غار زری 
است( می باشد كه در سال 1385درفهرست آثار 
ملی ثبت شده اند. یک سری اعتقادات فرهنگی و 
مذهبی در خصوص تاریخچه غار باعث شده است 
برای  مناسبی  قابلیت  و  پتانسیل  منطقه  این  كه 

جذب گردشگر داشته باشد.

در  داده  رخ  لرزه های  زمین  اثر  بر  چنشت،  غار 
طول  به  غار  این  آمده است.  پدید  تاریخ،  طول 
كوه  دامنه  در  و  روستا  شمال  در  متر   ۷۰ حدود 
قرار گرفته كه در بعضی از نقاط آن رفت و آمد به 
دلیلی تنگی مسیر با سختی انجام می پذیرد)پایگاه 
 13۰5 سالهای  طی  خاورستان،1393(.  اینترنتی 
جمله  از  خراسان  در  غار   22 از  بیش   135۷ تا 
و  بازدید  مورد  غارنوردانی  توسط  چنشت  غار 
13۴3 شرح  در سال  كه  گیرد  می  قرار  پیمایش 
از آن در كتابی چاپ می شود )سایت  مختصری 
ایران، 1393(.  غارهای  آموزشی  تخصصی خبری 
از  پیش  های  سال  طی  منطقه،  بومیان  گفته  به 
از جمله یک هیئت  انقالب، هیئت های مختلفی 
غارنورد خارجی نیز از این غار بازدید نموده اند كه 
اطالعات موثقی در این زمینه در دسترس نیست؛ 
گفته می شود كه برخی اشیاء تاریخی موجود در 

غار نیز توسط این افراد از غار خارج شده است.

اقصانقاط  از  زیادی  گردشگران  سال  طول  در   
روستای چنشت  به  غار  این  از  بازدید  برای  كشور 
چنشت  غار  سابقه  قدمت،  نظر  از  می كنند.  سفر 
بیش از هزار و ۴۰۰ سال برآورد می شود. از جمله  
آثار به جامانده در این غار می  توان به اسكلت هاى 
انسانی، اشیاى سفالی و چرخ نخ ریسی اشاره كرد 
كه البته قبال از غار خارج شده است. وجود این آثار 
در غار چنشت حكایتگر این امر است كه این غار 
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در دوران درازی از تاریخ به عنوان پناهگاهی امن 
مورد استفاده بوده است.

سید  امامزاده  اجساد  بازمانده  شود  می  گفته 
یافت  چنشت  غار  در  فرزندانش  و  علوی  حامد 
شده و به بیرون غار انتقال پیدا كرده است. بنا به 
اسناد تاریخی این غار در سال 8۰۰ هجری قمری 
توسط سیدمحمد مشعشع كشف گردید. وی پس 
از كشف، نسبت به انتقال اجساد سیدحامد علوی 
آرامگاهی  و  نمود  اقدام  غار  بیرون  به  فرزندانش  و 
برای آنها در روستای چنشت بنا نمود. سید حامد 
علوی و فرزندانش از شیعیان دوران خالفت عباسی 
در  قمری  هجری   ۴۰۰ سال  حدود  در  كه  بودند 
سنگر  چنشت  غار  و  كوه  در  عباسی  سپاه  مقابل 
سربازان  توسط  سرانجام  نبردی  از  پس  و  گرفته 
توسط  اجسادشان  و  شده  كشته  عباسی  حكومت 
سید محمد معروف به »نقیب« از ترس سپاه بنی 
عباس در داخل غار چنشت پنهان می شود )پایگاه 
جامع امامزادگان و بقاع متبركه ایران، 1393(. این 
امر موجب شده غار چنشت از یک وجهه مذهبی 
زمینه  در  توان  می  آن  از  كه  باشد  برخوردار  نیز 

گردشگری مذهبی بهره برد.

ساالنه تعداد زیادی زائر و گردشگر برای زیارت و 
به روستای  امامزاده و غار چنشت  این  دیدن مزار 
زمینه  این  در  البته  كه  می كنند،  سفر  چنشت 
محل  كمبود  مانند  دارد  وجود  نیز  كمبودهایی 
بقعه  فضای  بودن  كوچک  )زائرسرا(،  زائر  اسكان 
رفاهی  امكانات  نبود  كشتارگاه،  نداشتن  متبركه، 
نبود  و  آشامیدنی  آب  شدید  كمبود  زائران،  برای 
البته قابل ذكر است كه در حال حاضر  پاركینگ. 
علوی)ع(  سیدحامد  امامزاده  جامع  مصوب  طرح 
قرار دارد  واقع در روستای چنشت در دستور كار 
و ساختمان جدید شامل رواق جدید و استراحتگاه 
در  باشد.  می  احداث  حال  در  زائران  اسكان  برای 
اهالی  از  تعدادی  حتی  پیش  مدتی  راستا  همین 

روستا، یارانه یک ماهشان را برای تكمیل امامزاده 
اختصاص دادند.

كمی باالتر از مزار امامزاده و در دامنه صخره های 
واقع در شمال آن در فاصله حدود چندصد متری 
دارد  قرار  چاه  چهل  غار  دهانه  چنشت،  غار  غرب 
كه بر اساس متون تاریخی حدود 63۰ سال پیش 
نخستین بار توسط سید محمد مشعشع كشف شد. 
كودک  و  زن  مرد،  تعدادی  اجساد  نیز  غار  این  در 
مشاهده می شود كه احتماال به غار پناه آورده  و بر 
اثر گل گرفتن ورودی غار و بستن راه فرار آنها، در 
داخل غار كشته شده اند؛ بنا به روایتی این افراد از 
یاران و نزدیكان امامزاده سید حامد علوی بوده اند. 
همچنین در داخل غار آثار حیاتی متفاوتی از قبیل 
سفال، چوب و پارچه مشاهده شده است. وجود این 
را  آن  تاریخی  سابقه  غار  در  ها  اسكلت  و  اجساد 
مشخص می كند. نكته جالب این كه بعد از گذشت 
بیش از هزار سال هنوز برخی اجساد از هم نپاشیده 
و تخریب نشده؛ به طوری كه برخی دارای پوست 
خاورستان،1393(.  اینترنتی  )پایگاه  هستند  مو  و 
هماهنگی  به  نیاز  غار  داخل  به  نفوذ  و  ورود  البته 
با شورای روستا داشته و به علت وجود چاله های 
مشكل  حدی  تا  ها  دیواره  بودن  ریزشی  و  عمیق 
بوده و نیاز به تجهیزات ایمنی و بهره گیری از افراد 
راهنما دارد. با وجود توانمندی باال در زمینه توسعه 
گردشگری، این غارها هنوز نتوانسته اند به جایگاه 
واقعی خود در زمینه استفاده از این ظرفیت ها دست 
مشكالت  و  كمبودها  حاضر  حال  در  كنند.  پیدا 
گردشگران برای بازدید از این غارها شامل مناسب 
نبودن راه دسترسی، كمبود امكانات رفاهی از قبیل 
محل اسكان، پاركینگ و غیره، عدم مناسب سازی 
و ایمن سازی فضای غارها و نبودن تابلوهای راهنما 

می باشد.

در حال حاضر تعدادی از جوانان روستا در صورت 
جهت  را  ها  آن  راهنمایی  گردشگران،  درخواست 

نیز  مقابل  در  و  گرفته  عهده  بر  غارها  پیمودن 
پرداخت  آن  قبال  در  ها  آن  به  مبلغی  گردشگران 
افراد چراغ قوه و وسایل  از این  می نمایند. برخی 
روشنایی را نیز كه جزو ضروریات نفوذ به داخل غار 
با  می باشد، در اختیار گردشگران قرار می دهند. 
این حال، هنوز ظرفیت ها و پتانسیل های این غارها 
و  آن  گردشگری  ظرفیت های  از  و  نشده  شناخته 
مفهوم اقتصاد گردشگری برای رونق منطقه استفاده 
نشده است. برنامه ریزی منسجم و تامین اعتبار در 
و  توجه  فراهم شدن  و  زیرساخت ها  ایجاد  جهت 
روستای  اقتصادی  توسعه  كلید  سرمایه گذار،  ورود 
چنشت و حتی شهر مود در نزدیكی آن خواهد بود. 
در واقع حتی می توان زمینه توسعه اقتصاد شهر 
مود را با فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری در 
به گردشگران  اقامتی  و  رفاهی  ارائه خدمات  قالب 
درآمدزایی  موجب  گردشگر  اقامت  ساخت.  فراهم 
برای منطقه می شود كه با عملی نمودن راهكارهای 
روند  منطقه،  جاذبه های  بیشتر  معرفی  و  موجود 

توسعه قوت می گیرد.

غارهای چنشت و چهل چاه در  به  باید  واقع  در 
مجموعه  دید  به  منطقه،  های  جاذبه  سایر  كنار 
جمله  از  زیرساخت ها  ایجاد  شود.  نگاه  گردشگری 
انتقال  و  آب  تامین  مناسب،  اقامتی  اماكن  ایجاد 
هدف  با  غار  به  منتهی  مسیرهای  خواناسازی  آن، 
مسیر  نمودن  مشخص  و  گردشگران  امنیت  تامین 
و شناسنامه دار كردن جاذبه های تاریخی روستا و 
ایجاد بهانه های توقف گردشگر در روستا مانند ایجاد 
بازارچه های فروش صنایع دستی و غذاهای محلی و 
... جزو شروط به جا ماندن مجموعه های گردشگری 
است  چنینی  این  مجموعه های  دادن  گسترش  و 
اقتصاد گردشگری و درآمدزایی و توسعه  كه رونق 
منطقه را در پی دارد. از طرفی رعایت استانداردهای 
الزم برای حفظ و نگهداری این گونه مجموعه ها، 
عدم  در صورت  است؛  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از 
رعایت این امر، نقش این مجموعه در توسعه پایدار 
منابع  تامین  شد.  خواهد  مواجه  چالش  با  منطقه 
است  مهم  بسیار  زیرساخت ها  ایجاد  برای  درآمدی 
و  باید درصد عمده ای از درآمدزایی در بیرون غار 

تامین شود.

های  ظرفیت  كه  این  وجود  با  چنشت  روستای 
استان  در  گردشگری  توسعه  برای  زیادی  بسیار 
از  مانع  موجود  تهدیدهای  و  ها  ضعف  ولی  دارد، 
بالفعل شدن كامل این توانمندی ها گردیده است؛ 
سازی  مناسب  عدم  مناسب،  اقامتی  امكانات  نبود 
بازدید  جهت  چاه  چهل  و  چنشت  غارهای  فضای 
ملی  سطح  در  مناسب  تبلیغات  عدم  گردشگران، 
از آداب و  المللی، عدم بهره گیری مناسب  و بین 
از   ... و  بومی  افراد  بفرد  منحصر  پوشش  و  رسوم 
جمله مهمترین كمبودها در این زمینه می باشد. در 
صورتی كه نقاط ضعف و تهدیدهای داخلی توسعه 
سیاست  با  و  گردیده  برطرف  منطقه  گردشگری 
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های مناسب و مدیریت واحد از مزایا و نقاط قوت 
به  را  منطقه  این  توان  می  شود،  استفاده  موجود 

یكی از قطب های توریسم استان تبدیل نمود.

مزار  كیلومتری   8 در  چنشت  دیگر،  طرف  از 
بقعه مباركه  یا همان  قرار دارد؛ مزار كاهی  كاهی 
از  )ع((  امام رضا  )خواهر  زینب خاتون)س(  بی بی 
شهرستان  زیارتی  و  سیاحتی  مكان های  مهم ترین 
سربیشه به شمار می  آید كه همه ساله هزاران نفر به 
زیارت آن می آیند. این به نوبه خود یک پتانسیل 
بالقوه بسیار بزرگ برای روستای چنشت محسوب 
شده، زیرا می توان با انجام تبلیغات مناسب زمینه 
را  گردشگران  و  زائران  این  از  زیادی  عده  جذب 

فراهم نمود. 

روستای هدف گردشگری َخْرْو:

شمال شرق  كیلومتری   25 در  خرو   روستای 
طبس، در دل كوه های شتری مشرف به طبس با 
شده  واقع  كوهستانی  منطقه ای  در  ییالقی  اقلیم 
است. این روستای از دو روستای خرو علیا و سفلی 
تشكیل شده است. نام این روستا در ابتدا خْور بوده 
كه از سال 13۴3 به كلمه َخْرْو تغییر یافته است. 
باستانی  كلمات  از  خورشید  معنای  به  خور  كلمه 
زرتشتیان می باشد و بنابر اظهارات ساكنین روستا، 
را  روستا  اصلی  ساكنین  زرتشتیان  گذشته  در 
این  از  مدونی  پیشینه  متأسفانه  تشكیل می دادند. 

روستا در دست نمی باشد. 

جاذبه های طبیعی: چشمه مرتضی علی- درختان 
كهنسال- ییالقات روستای خرو- وجود باغات سرسبز 
اندازهای بی نظیر- سد و رودخانه نهرین و چشم 

چشمه  این  مرتضی علی:  آبگرم  چشمه 
در  و  شهرطبس  شرقی  شمال  در2۷كیلومتری 
از توابع دهستان  نزدیكی روستای خرو و مهربانی 
این  واقع شده است.  گلشن، بخش مركزی طبس 
چشمه در آن واحد دو بخش سرد و گرم دارد كه به 
موازات یكدیگر جریان پیدا می كنند. به این معنی 
كه یک سمت چشمه سرد و سمت دیگر آن گرم 
است و با قدم زدن در آن می توان یک پا را در آب 

سرد و پای دیگر را در آب گرم گذاشت!

درخت  این  ارتفاع  خرو:  روستای  سرو  درخت 
متری   1.5 ارتفاع  در  تنه  محیط  متر،   25 حدود 
6.5 متر و عمر آن بیش از هزار سال تخمین زده 
می شود. با توجه به تعریف اثر طبیعی و همچنین 
با قلعه قدیمی خرو،  قدمت درخت و مجاورت آن 

این درخت به عنوان اثر ملی شناخته می شود.

جاذبه های تاریخی: طاق شاه عباسی- خانه 
علیشاه- قلعه خرو

طاق شاه عباسی: طاق شاه عباسی پر ركوردترین 
بنای تاریخی ایران است! سدی با 6۰ متر ارتفاع كه 
بزرگ ترین سد قوسی  و  لقب قدیمی ترین  تنها  نه 

جهان را با خود یدک می كشد، بلكه به مدت 55۰ 
سال هم به عنوان بلندترین سد در جهان شناخته 
می شد. اما سد شاه عباسی یک لقب دیگر هم دارد 
نشده  آن  تصاحب  به  موفق  سدی  هیچ  هنوز  كه 
است: نازكترین سد جهان كه به خاطر عرض تاج 
یک متری اش به این نام شناخته می شود. برای 
دیدن طاق شاه عباسی كه به سد شاه عباسی هم 
معروف است، باید به روستای ۷۰۰ ساله خرو و در 
فاصله  2۷  كیلومتری شهر طبس سفر كرد. جایی 
از  باالتر  علی  مرتضی  نزدیكی چشمه آب گرم  در 
این چشمه، دره تنگی وجود دارد كه در آن طاق 
به  را  طاق  این  قدمت  است.  بنا شده  عباسی  شاه 
دوره صفویه نسبت می دهند و معتقدند كه سنگ 
نگاره های بزكوهی كه بر آن حک شده اند، نمادی 
از درخواست فراوانی آب، زایندگی و فراوانی نعمت 
است. عده ای هم این بزها را نمادی از فرشتگانی 
می دانند كه برای نگهبانی آب، افزایش و فراوانی 

نعمت بر دیواره های طاق دعا می كنند.

صفوی  دوره  به  مربوط  كه  قلعه  این  خرو:  قلعه 
به  مشرف  تپه ای  برفراز  سنگ،  قلوه  از  است 
میدان دید  با  سفلی  خرو  و  علیا  خرو  روستاهای 

وسیع بنا شده است.

قابلیت ها و امكانات موجود روستای هدف 
گردشگری خرو

روستای خرو به عنوان یک آبادی و نقطه سكونتگاهی 
كم جمعیت و فاقد قابلیت مركزیت و دارای امكانات 
اندک می باشد. وجود منابع آب نسبتًا كافی سطحی 
چشمه  از  جذاب  دسترسی  مسیر  زمینی،  زیر  و 
تا چشمه مرتضی علی، وجود ییالقات خرو  جعفری 
باال و پایین، همراه با مناظر جذاب و دیدنی، سالمت 
گسترش  قابلیت  منطقه،  محیطی  زیست  آرامش  و 
چشمه  آب  بودن  گرم  منطقه،  در  آبی  ورزش های 
مرتضی علی و قابلیت استفاده از آن جهت آب درمانی، 
باغات میوه روستای خرو و امكان ارائه محصوالت آن 
و  بهار  فصل  در  مطبوع  هوای  و  آب  گردشگران،  به 
تابستان جهت گردشگری، وجود ارتفاعات در منطقه 
همراه با قابلیت گسترش ورزش های كوهستانی و تنوع 
پوشش گیاهی و جانوری مهمترین قابلیت های طبیعی 

و زیست محیطی منطقه می باشند.

 روستای هدف گردشگری خرو دارای قابلیت ها و 
امكاناتی چون برخورداری از تأسیسات و تجهیزات 
تأسیسات  از  برخورداری  آشامیدنی،  آب  زیربنایی 
تلفن  ثابت،  )تلفن  مخابرات  زیربنایی  تجهیزات  و 
روستایی(،   ICT مركز  عمومی،  تلفن  همراه، 
برخورداری از خانه بهداشت به منظور ارائه خدمات 
دبستان،  از  برخورداری  گردشگران،  به  بهداشتی 
روستایی،  تعاونی  شركت  وجود  مسجد،  وجود 
روستا،  در  زباله  دفن  و  جمع آوری  شبكه  وجود 
فوتبال،  زمین خاكی  از  برخورداری  پارک،  احداث 

برخورداری از 2 پاركینگ در روستای خرو و نزدیک 
چشمه جعفری، وجود یک آبخوری در ابتدای خرو 
علیا، وجود دو اردوگاه میرزا كوچک خان و نیروی 
مخابرات  مهمانسرای  وجود  منطقه،  در  انتظامی 
ارائه خدمات  در منطقه، وجود یک سوئیت جهت 
اقامتی به گردشگران، دسترسی به مركز شهرستان 
به  نزدیكی  خرو(،  )طبس-  مناسب  آسفالته  راه  با 
فاصله  مشهد،   - طبس  یزد-  ارتباطی  جاده  مسیر 
با فرودگاه شهر طبس )26 كیلومتر( و  نسبتًا كم 
باشد.  می  كیلومتر(   23( طبس  آهن  راه  ایستگاه 

روستای هدف گردشگری خرو به لحاظ امكانات 
و  پذیرایی  اقامتی،  مراكز  وجود  جمله  از  رفاهی 
سایر  به  نسبت  بهتری  وضعیت  در  فروشگاهی 
روستاهای هدف گردشگری استان می باشد؛ اما در 
این روستا مراكز تفریحی كه توسط سرمایه گذاران 
ایجاد شده باشد، وجود ندارد كه الزم است در این 

خصوص سرمایه گذاری الزم صورت پذیرد.

همچنین تحقیقی كه در خصوص بررسی و تحلیل 
نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها با مشاركت مردم 
توسعه  نفر( در جهت  و گردشگران )9۰  نفر(   5۰(
گردشگری  هدف  روستاهای  روستایی،  گردشگری 
ساختاری،  لحاظ  به  كه  خرو  و  باغستان  كریمو، 
اكولوژیكی و محیط طبیعی تشابهات زیادی با هم 
دارند و از پرترددترین مسیرهای روستایی گردشگری 
می باشند، به روش SwOT صورت گرفته، نشان می 
دهد كه از دیدگاه مردم چشم اندازهای زیبا، درختان 
سرسبز، رودخانه و آبهای جاری به عنوان مهمترین 
نقاط قوت داخلی و  نامناسب بودن خدمات )اقامتی- 
رفاهی( و كمبود پاركینگ در روستا مهمترین نقاط 

ضعف آن بوده است )عطاریان، 1392(.

نتیجه گیری و پیشنهادات

كشورهای  اقتصاد  در  گردشگری  صنعت  امروزه 
كه  طوری  به  بوده،  مهمی  جایگاه  دارای  جهان 
پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت 
برای  مهمی  فعالیت  و  جدید  هزاره  درآمدزای 
كسب درآمد و توسعه پایدار در كشورها محسوب 
روستایی،  سكونتگاههای  میان،  این  در  میشود. 
مشكالتی  و  مسائل  با  كه  كشورمان  در  بخصوص 
از قبیل: مهاجرت، فقر، پایین بودن سطح اشتغال 
كمبود  یا  فقدان  كشاورزی،  بخش  در  بهره وری  و 
زیربناهای رفاهی و خدماتی، بیكاری و كمبود درآمد 
مواجهند، اما تعداد قابل توجهی از این سكونتگاه ها 
به لحاظ موقعیت مكانی و داشتن عناصر مهم جذب 
توسعه  برای  مناسبی  زمینه های  دارای  گردشگر، 
فعالیتهای گردشگری می باشند كه می تواند عامل 
خراسان  روستاهای  گردد.  قلمداد  ها  آن  توسعه 
جنوبی، به خصوص روستاهای هدف گردشگری نیز 
با داشتن ظرفیت ها و جاذبه های فراوان در حوزه 
توسعه  با  و  نبوده  مستثنی  امر  این  از  گردشگری 
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زیرساخت های مورد نیاز آن در زمینه گردشگری، مقـــــاله
می توانند نقش خود را در توسعه روستایی و توسعه 

پایدار منطقه به نحو مطلوبی ایفا نمایند. 

با دیدن دوره های آموزش  توانند  روستاییان می 
كوتاه مدت در هنگام بیكاری و كم شدن حجم كار 
مشغول  گردشگری  خدمات  بخش  در  كشاورزی، 
نوعی  به  با دستیابی  ترتیب،  بدین  و  كار شوند  به 
درآمد جنبی، سطح زندگی خود و خانواده شان را 
زمین های  شدن  كوچک  سو،  یک  از  دهند.  ارتقاء 
كشاورزی و نبودن كارهای صنعتی در منطقه و از 
سوی دیگر، باال رفتن میزان جمعیت در كنار وجود 
ظرفیت های گردشگری متنوع طبیعی و تاریخی، 
گردشگری  بخش  توسعه  به  توجه  شده  موجب 
اجتناب  امری  به  گردشگری  هدف  روستاهای  در 
ناپذیر تبدیل گردد. با  توسعه زیرساخت های الزم و 
زمینه سازی برای افزایش شمار گردشگران به طور 
مستمر، می توان این صنعت را منبعی برای ایجاد 

درآمد و اشتغال در منطقه در نظر گرفت.

در این زمینه جهت بهبود وضعیت زیرساخت های 
و  گردشگری  هدف  روستاهای  در  گردشگری 
افزایش نقش آن در بهبود شاخص های اقتصادی و 
توسعه منطقه، راهكارهای زیر پیشنهاد می گردد: 

از  1( تهیه طرح گردشگری جامع برای هر یک 
روستاهای هدف گردشگری استان؛

و  پذیرایی  و  اقامتی  امكانات  كردن  فراهم   )2
در  گاز  به  دسترسی  امكان  همچنین  و  خدماتی 
توسعه  جهت  استان  گردشگری  هدف  روستاهای 

گردشگری روستایی؛

صنایع  هفتگی  و  روزانه  بازارهای  ایجاد   )3
غذاهای  لبنیات،  مانند  اقالمی  و  روستایی  دستی 
كشاورزی  و  روستایی  تولیدات  سایر  و  محلی 
منطقه و همچنین غرفه های كاالهای فرهنگی در 
مشاركت  بردن  باال  گردشگران جهت  ورود  فصول 

روستاییان؛

۴( تسریع در اجرای طرح هادی روستاهای هدف 
صاحبان  و  كشاورزان  رضایت  كسب  و  گردشگری 

زمین های زراعی جهت واگذاری ارضی ؛

5( نصب تابلوهای راهنما در مسیرهای منتهی به 
روستاهای هدف گردشگری؛

شناخت  برای  تبلیغاتی  بروشورهای  چاپ   )6
هرچه بیشتر روستاهای هدف گردشگری؛

دفع  و  زباله  جمع آوری  طرح های  اجرای   )۷
به  فاضالب در روستاهای هدف گردشگری مجاور 

جهت جلوگیری از آلودگی های بصری؛

نحوه  در  مردم  به  رسانی  اطالع  و  آموزش   )8
برخورد با گردشگران؛

9( تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده 
و  گردشگری  های  فرآورده  و  ها  جاذبه  بهینه 
جلوگیری از تخریب، آلودگی و از بین رفتن منابع؛

روستایی  سایتهای  اصلی  فضاهای  بهسازی   )1۰
بافت  باشد، شامل  دید گردشگر جذاب می  از  كه 

تاریخی، حمام های قدیمی، قنوات و ... 

بخصوص  كشاورزی  گردشگری  توسعه   )11
تورهای باغ گردی در باغات اطراف روستا و تورهای 
آشنایی با گیاهان دارویی منطقه برای گردشگران، 
مردم  رفاه  سطح  افزایش  و  درآمد  كسب  جهت 
باغات، مزارع و  از تخریب  نیز جلوگیری  و  منطقه 

پوشش گیاهی؛

اطراف  های  محیط  توان  از  گیری  بهره   )12
روستاها برای ایجاد چشم اندازهای زیبا مانند پارك 
جنگلی و كوهستانی و نیز تعیین و ایجاد مسیرهای 
ویژه در آن برای انواع ورزش ها مانند كوهپیمایی و ...

امكان  و  روستاها  در  بانک  شعب  ایجاد   )13
به خصوص  بانكداری  نوین  شیوه های  از  استفاده 

پرداخت وجوه با كارتهای اعتباری؛

و  سایتها  مدیریت  تدریجی  واگذاری   )1۴
تاسیسات اجرا شده به افراد بومی و محلی با بهره 
گیری از الگوهای مشاركت مردمی در این زمینه؛

15( شوراهای اسالمی و دهیاران با فرهنگ سازی 
مردم می توانند ایجاد انگیزه و تمایل را به پذیرش 

مسافر جهت رونق اقتصاد روستا فراهم نمایند؛

16( ترغیب و تشویق سرمایه گذاران و مردم بومی 
جهت شركت و سرمایه گذاری در طرح های توسعه 
اجرای  هماهنگی  جلسات  تشكیل  و  گردشگری 
طرح ها در روستا به منظور جلب مشاركت واقعی 

روستائیان؛

1۷( تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی خانوارهای 
روستایی جهت افزایش كیفیت زندگی و گسترش 

ایجاد درآمدهای متنوع و  سرمایههای اجتماعی و 
اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  جهت  پایدار 

روستائیان؛

18( بازنگری در نوع و نحوه برنامه ریزی و حمایت 
هدف  روستاهای  گردشگری  توسعه  درباره  دولتی 
مقررات  و  قوانین  نهادها،  از  منطقی  بهره گیری  و 
و  تسهیالت  زیرساخت ها،  تجهیز  و  توسعه  جهت 

تجهیزات گردشگری منطقه؛

19( حفظ و احیاء مراسم سنتی و پوشش بومی 
مردم محلی در روستاها و معرفی آن در جهت باال 

بردن جذابیت گردشگری فرهنگی؛

2۰( تنوع بخشیدن به امكانات و تسهیالت مطابق 
باال  جهت  در  تالش  و  گردشگران  خواسته های  با 

بردن ماندگاری گردشگران در منطقه؛

و  ایجاد  باالی  نسبتا  های  هزینه  به  نظر   )21
ساخت اماكن اقامتی و زمانبر بودن آن، می توان با 
بازسازی بافت قدیمی روستاها در قالب اقامتگاه های بوم 
گردی، زمینه و امكان توقف و اسكان گردشگران را 

فراهم نمود؛

وزارت  نمایندگی  های  ظرفیت  از  استفاده   )22
با  ارتباطی  پل  عنوان  به  استان  در  خارجه  امور 
جاذبه های  معرفی  جهت  در  خارجی  تورگردانان 
هدف  روستاهای  باالخص  و  استان  گردشگری 
)زیارتی،  تركیبی  تورهای  برگزاری  گردشگری؛ 
چندروزه  یا  و  روزه  یک  و...(  ورزشی  سیاحتی، 
)در صورت توسعه زیرساخت های اقامتی( در این 

زمینه می تواند بسیار مورد استقبال واقع شود.

منابع و مآخذ

كارهای  و  ساز   .)13۷2( مهدی.  سید  الوانی،   •
الزم برای توسعه پایدار جهانگردی. خالصه مقاالت 
و  )فرهنگ  جهانگردی  اجالس  دومین  برگزیده 

توسعه(، وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی.

• چاک،وای، گی. )1382(. جهانگردی در چشم 
اندازی جامع. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد 

اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.

اثرات  بررسی   .)1388( فضیله.  خانی،   •
گردشگری ساحلی با تكیه بر نظر سنجی از خانوار 
های روستایی. فصلنامه پژوهشی جغرافیای انسانی، 
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مقدمه

برای فرار مالیاتی تعاریف متعددی در متون اقتصادی ارایه شده است.  فرار مالیاتی 
در حالت كلی اشاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه 
دفاتر رسمی، انجام فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی و... به منظور فرار از پرداخت مالیات 
دارد. در این راستا و برای رسیدن به این هدف، درآمدی كه مشمول پرداخت مالیات 
میشود، سودی كه به آن مالیات تعلق می گیرد، میزان یا منبع درآمدها مخفی 
میگردد و یا اقداماتی كه سبب تخفیف مالیاتی می گردند به طور كلی باالتر از میزان 
واقعی بیان می شود. ماناسان  )1988( هرگونه تالش غیرقانونی به منظور نپرداختن 

مالیات را به عنوان فرار مالیات می خواند. 
اسكیندر و انست )2۰۰2( فرارمالیاتی را به عنوان كاهش غیرقانونی مالیات پرداختی از 
طریق عدم گزارش درآمد یا اعالم نمودن نر خهای تفریق باالتر تعریف مینمایند. گزارش 
كمتر درآمد به صورت عمدی نمونه ای از فرار مالیاتی است)دایره بین المللی مستندات 
مالی ،2۰۰1(. تحقیقات انجام شده توسط پژوهشگران موید این مطلب است كه گزارش 
كمتر از واقع درآمد معمول ترین روش فرار از مالیات توسط اشخاص است.)ماسون و 
كلوین  ،19۷8؛ وارما و دوب ،1998(.پژوهشهای صورت گرفته نشان می دهد زمینه 
های پیدایش فرار مالیاتی در مواردی از قبیل عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، 
عدم مبادله كامل اطالعات و نبود نظام نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم تشخیص 
به هنگام و وجود ضعف در اجرای آن، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی، 
ضعیف بودن ضمانت های اجرایی در این مورد، تأخیر در وصول مالیات، نشناختن 
مودیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها، وجود قوانین پیچیده و متعدد مالیاتی، وجود 

معافیتهای وسیع و متنوع و غیره خالصه می شود )هادیان و تحویلی ،1392(.
آنچه در این مطالعه به دنبال آن هستیم تخمین یک الگوی اقتصادسنجی از فرار مالیاتی 
در اقتصاد ایران می باشد . در مقاله حاضر ابتدا مروری بر مطالعات انجام شده خواهیم 

داشت سپس در قسمت بعد به بررسی جایگاه فرار مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم 
پرداخته و سپس عوامل موثر بر فرار مالیاتی و ارائه مدل تبیین می شود. به دنبال آن 
مروری كلی بر روش اقتصادسنجی مورد استفاده داشته و به برآورد مدل مد نظر و آزمون 
هم انباشتگی پرداخته و در نهایت به تفسیر مدل بلندمدت و ارائه نتایج خواهیم پرداخت.

 مروری بر پژوهش های انجام شده 

معمول ترین روشی كه در سال های اخیر برای تعیین عوامل موثر بر فرار مالیاتی 
بدون توجه به اقتصاد زیرزمینی به كار گرفته شده الگویی است كه توسط الینگهام و 
ساندمو )19۷2( ارایه شده است. اساس این الگو مبتنی بر روش نظریه بازی ها بوده 
كه با دیدگاه تنبیهات و جرایم به هنگام فرار مالیات، به مسئله می نگرد. برووكس 
)2۰۰1( در پژوهش خود به برخی از عواملی كه مستقیم اثر گذار بر فرار مالیاتی 
است، اشاره می كند. این عوامل عبارتند از: افزایش بار مالیاتی و پیچیده شدن قوانین 
و مقررات، افزایش در معافیت های مالیاتی، افزایش بروكراسی اداری، ركود در درآمد 
واقعی و افزایش بیكاری، افزایش پدیده خود اشتغالی، تغییرات جمعیتی، فشارهای 

جهانی شدن و كاهش در فرهنگ مالیاتی.
گیلز )199۷( معتقد است كاستی ها در نهاد مالیاتی و نبود یک نظام حقوقی موثر و 
كارآ می تواند زمینه ساز تعویق مالیات باشد. بنابراین وی بر لزوم سازماندهی دستگاه 
مالیاتی برای رسیدگی به اعتراض های مالیاتی، پیگردهای قانونی و وصول مالیات های 
معوق تأكید می كند .ریچاردسون )2۰۰6( . با بررسی عوامل متعدد اقتصادی و غیر 
اقتصادی بر روی فرار مالیاتی دریافته است كه بین تمامی عوامل موثر، پیچیده بودن 
قوانین و مقررات مالیاتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. وی معتقد است كه در بسیاری 
از كشورها پیچیده بودن قوانین و مقررات مالیاتی عامل اصلی فرار مالیاتی می باشد.

تحقیقات جوهانسون و دیگران  )199۷( نشان می دهد باال بودن سطح مقررات 
در كشورها منجر به افزایش نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی می 

بررسـی عوامل موثر بر فـرار 

مالیـاتی دراقتصاد 

ایران )1392-1375(

* مهدی شبان؛
 کارشناس ارشد اقتصادی

چـكیده
هرگونه تالش غیرقانونی برای پرداخت نكردن مالیات مانند ندادن اطالعات الزم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود. بررسی های 
مختلف نشان می دهد شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی چنین است 1- عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه: 2-  عدم مبادله كامل اطالعات و نبودن سیستم نظارت و 
پیگیری در اخذ مالیات  3- وجود ضعف در تشخیص علی الراس   ۴-  عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی 5-  تاخیر در وصول مالیات  6-  
عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها۷ -  وجود معافیت های وسیع و متنوع، به ناكارایی نظام مالیاتی و ضعف نظام اجرایی مالیاتی منجر می شود. تعریف فرار مالیاتی، 
برای انواع مالیات ها یكسان است. در فرار مالیاتی، به رغم تطبیق فعالیت با قوانین، در اجرای فعالیت یک یا چند ضابطه مصوب مراجع ذی ربط تعمداً نادیده گرفته می شوددر پژوهش 
حاضر به بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1392-13۷5 با استفاده از مدل تانزی  و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی  پرداخته شده است. نتایج 
حاصل از تخمین الگو حاكی از آن است كه در بلندمدت ، متغیرهای بدهی خارجی و نرخ بیكاری اثری مثبت و متغیرهای درآمد سرانه، واردات و نرخ تورم اثری منفی بر فرار مالیاتی دارند.

بندی  طبقه  تورم  نرخ  واردات،  بیكاری،  نرخ  خارجی،  بدهی  سرانه،  درآمد   ، توزیعی  های  وقفه  با  رگرسیونی  خود  روش  ایران،  ،اقتصاد  مالیاتی  فرار  كلیدی:  های  واژه 

,C52,C51,C22,JEL:H26
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گردد. كرانی و نورزاد)1986( در بررسی اثر تورم بر فرار 
مالیاتی برای اقتصاد ایاالت متحده، نشان دادند كه نرخ 
تورم تاثیر مثبتی بر فرار مالیاتی داشته است.بتی آنا و 
دیگران  ) 2۰1۴( در مطالعه ای به بررسی عوامل موثر 
بر فرار مالیاتی از قبیل درآمد سرانه، نرخ مالیات، تورم 

در اقتصاد غنا پرداختند. 
بررسی  به  ای  دیگران )2۰۰8(درمقاله  و  اسكیندر 
در  مالیاتی  فرار  و  مالیات  نرخ  بین  بلندمدت  رابطه 
اقتصاد ایتالیا پرداختند.ساندرا سوكرام )2۰۰5( فرار 
مالیاتی در ترینیداد و توباگو  را مورد پژوهش قرارداد و 
با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی 
مدل رگرسیونی تخمین زد . در مطالعه فوق ، واردات 
و بدهی خارجی به عنوان عوامل مهم تاثیر گذار بر 
به   )2۰۰3( كوئست  شدند.بالم  معرفی  مالیاتی  فرار 
بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در اقتصاد آمریكا در 
طول دوره19۴۷-1999پرداخته است. وی از شكاف 
دستمزد به عنوان یک جانشین مناسب برای انداز ه 
گیری فرار مالیاتی استفاده نموده و با در نظر گرفتن 
سه متغیر نابرابری درآمدی، بیكاری و نرخ مالیات به 
این نتیجه رسیده است كه بیكاری و نرخ مالیات به 
صورت، منفی و نابرابری درآمدی به صورت مثبت بر 

فرار مالیاتی تأثیرگذار بوده اند.
هركل )198۷( به بررسی فرار مالیاتی در كشورهای 
در حال توسعه پرداخت و نشان داد در این كشورها 
به دلیل كمبود شركتهای بزرگ،مردم فقیر، روحیه 
مالیات دهی پایین و عدم استفاده از متخصصین در 
دریافت مالیات تمایل به فرار مالیاتی گسترده می باشد.

مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل موثر بر فرار 
مالیاتی در داخل كشور انجام شده است كه می توان به 

موارد زیر اشاره كرد.
 فالحتی و همكاران )1391( به مدل سازی اقتصاد 
با استفاده  ایران  سایه ای و تخمین فرار مالیاتی در 
و  اند.مرادی  پرداخته  مصنوعی  عصبی  شبكه  از 
همكاران)1392( در مقاله ای با استفاده از رگرسیون 
لجستیک تابع فرار مالیاتی در ایران را برآورد كرده اند 
و نتیجه می گیرند فقدان الزامات قانونی و نبود عدالت 
بر فرار مالیاتی دارند. هادیان و  اثری مثبت  مالیاتی 
تحویلی )1392(  چهار متغیر نرخ مالیات،پیچیدگی 
قوانین و مقررات،نبود سرمایه اجتماعی و تورم را عوامل 
موثر بر فرار مالیاتی می دانند و معتقدند هر چهار متغیر 
اثری مثبت و معنی دار بر فرار مالیاتی دارند. صمدی 
و تابنده )1392( با استفاده از روش علل چندگانه و 
برآورد  را  ایران  در  مالیاتی  فرار  میزان  آثار چندگانه 
كرده اند نتایج تحقیق فوق نشان می دهد بار مالیاتی، 
اندازه دولت ، درآمد مصرف كننده ،نرخ تورم و بیكاری 
عوامل مهم  اثرگذار بر گسترش فرار مالیاتی می باشند. 
همچنین صادقی و شكیبایی )138۰( با استفاده از روش 
منطق فازی  فرار مالیاتی در ایران را تخمین زده اند .

از مطالعه پیشینه موضوع استنباط می شود  آنچه 
این است كه عوامل موثر بر فرار مالیاتی عمدتًا به دو 
دسته عوامل درون سازمانی و بیرون سازمانی تقسیم می 
شوند. عوامل درون سازمانی نظیر باال بودن نرخ مالیاتی، 
پیچیده بودن قوانین مالی و مالیاتی،عدم فرهنگ سازی 
پرداخت مالیات و كمبود نیروی متخصص در این زمینه 
می باشند . عوامل بیرون سازمانی تاثیرگذار نظیر كمبود 

سرمایه اجتماعی، نابرابری درآمدی و عوامل اقتصادی 
هستند.عوامل درونی اكثراً متغیر كیفی بوده و اصالح آن 
نیازمند تغییر رویه و قانون می باشد كه در كشورهای 
مختلف با توجه به شرایط داخلی متفاوت می باشد.

در ایران نیز اصالح قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب 
مالیات بر ارزش افزوده از این قبیل می باشد.عوامل برون 
سازمانی متاثر از شرایط اقتصاد ملی و بین المللی بوده و 
كنترل آن نیازمند پایش و برآورد صحیح پارامترهای موثر 
است.بنابراین در این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر عوامل 
بیرون سازمانی بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران می باشیم.

جایگاه تمكین و فرار مالیاتی در قانون 
مالیاتهای مستقیم

در قانون مالیات های مستقیم جمهوری اسالمی ایران 
مقوله  به  آن  بعدی  اصالحات  و  مصوب 1366/12/3 
سازی  فرهنگ  و  مالیات  موقع  به  تمكین  به  تشویق 
درآمد  كتمان  مجازات  همچنین  و  مالیات  پرداخت 
و فرار مالیاتی توجه ویژه ای شده است كه در اینجا 
بطور اختصار به مواد با اهمیت قانون مذكور اشاره می 
گردد. به موجب ماده 189 قانون مالیات های مستقیم، 
اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای )الف(و )ب( 
ماده 95چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب 
سود و زیان و دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته 
باشد و مالیات هر سال را در سال ارائه اظهارنامه بدون 
پرداخت  مالیاتی  اختالف  به هیات های حل  مراجعه 
كرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال 
مذكور عالوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده )19۰( 
محل  از  حسابی  خوش  جایزه  عنوان  به  قانون  این 
وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد 
آنان منظور خواهد شد. همچنین به موجب ماده 19۰ 
قانون مالیات های مستقیم، علی الحساب پرداختی بابت 
مالیات عملكرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در 
این قانون برای پرداخت مالیات عملكرد موجب تعلق 
به  پرداختی  مبلغ  معادل یک درصد )%1(  ای  جایزه 
ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود كه از مالیات 
متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد. در تبصره 1 ماده 
19۰ جهت تشویق مودیان به انجام به موقع تكالیف 
قانونی و پرداخت مالیات در موعد مقرر نیز بخشودگی 
جرائم مالیاتی در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 
192 قانون مالیات های مستقیم، در كلیه مواردی كه 
این قانون  او كه به موجب مقررات  یا نماینده  مودی 
از بابت پرداخت مالیات مكلف به ارایه اظهارنامه می 
باشد چنانچه از ارایه آن در مواعد مقرر در این قانون 
خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد 
مالیات متعلق خواهد بود. به استناد تبصره  ماده 192 

عدم ارایه اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشموالن 
موجب  قانون  این   )195( ماده  )ب(  و  )الف(  بندهای 
تعلق جریمه ای معادل چهل درصد مالیات متعلق می 
گردد و مشمول بخشودگی نمی شود. در مورد مودیانی 
كه اظهارنامه خود را ارایه می نمایند حكم این تبصره 
نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای كتمان شده یا 
باشد  نیز  قبول  قابل  غیر  كه  واقعی  غیر  های  هزینه 
جاری خواهد بود. به موجب ماده 193 قانون مالیات 
های مستقیم، نسبت به مودیانی كه به موجب مقررات 
این قانون مكلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در 
صورت عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم 
درصد  بیست  معادل  ای  جریمه  مشمول  دفاتر  ارایه 
مالیات برای هر یک از موارد مذكور و در مورد رد دفتر 
مالیات خواهند  مشمول جریمه ای معادل ده درصد 
بود. همچنین به موجب ماده 19۴ قانون مالیات های 
مستقیم، مودیانی كه اظهارنامه آنها در اجرای مقررات 
ماده )158( این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، در 
صورتی كه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم 
اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختالف 
داشته باشد عالوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط كه قابل 
بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابالغ مالیات 
مشخصه قطعی از هرگونه تسهیالت و بخشودگی های 
مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.موارد 
به  كه  باشد  می  بسیار  زمینه  این  در  مرتبط  قانونی 
طور خالصه مواد مهم قانون مالیاتهای مستقیم جهت 
جلوگیری از فرار مالیاتی در جدول )1( بیان شده است.

عوامل موثر بر فرار مالیاتی )مبانی  نظری مدل(

براساس مطالعات نظری و تجربی عوامل موثر فرار 
مالیاتی بسیار متنوع و شامل عوامل اقتصادی و جامعه 
شناختی، نگرش روانی و مسائل اداری و قانونی بیان 
گردیده است. به طور کلی مدل مورد استفاده در این 
تحقیق جهت تخمین تابع فرار مالیاتی ایران به شرح 

زیر بیان می شود.
)1(

TE = f(PCY, IM, DEBT, U, I)                  
كه در آن:

TE  = فرارمالیاتی)درصدی از تولید ناخالص داخلی(
PCY = درآمد سرانه

IM  = واردات )نسبتی از تولید ناخالص داخلی(
DEBT = بدهی خارجی )نسبتی از تولید ناخالص داخلی(

 U = نرخ بیكاری
 I= نرخ تورم

جدول1: مواد مهم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد جرائم مالیاتی
ماده نوع تخلفمیزان جریمه

195عدم ارایه اظهارنامه حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقیدو درصد سرمایه پرداخت شده در زمان انحالل

196تقسیم دارایی قبل از تصفیه مالیاتی2۰% مالیات متعلق در زمان انحالل

199عدم كسر و ایصال مالیات مودی دیگریمسئولیت تضامنی- 2۰% مالیات پرداخت نشده

200عدم  انجام وظیفه دفتر اسناد رسمیمسئولیت تضامنی- 2۰% مالیات متعلق

202انتقال اموال به همسر و فرزندانابطال اسناد از طریق مراجع قضایی

منبع: قانون مالیاتهای مستقیم جمهوری اسالمی ایران مصوب 1366/12/3 و اصالحات بعدی آن
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در مطالعات انجام شده در مورد فرار مالیاتی به طور 
سنتی درآمد سرانه به عنوان معیار بیان سطح توسعه 
و پیچیدگی ساختار اقتصادی استفاده می شده است.

این   )1998، ،198۷؛غرا  تانزی  ،1965؛  ریچز  )هین 
مطالعات نشان می دهند افزایش سطح توسعه باعث 
كاهش فرار مالیاتی می گردد. چیلیا )19۷1( معتقد 
سطح  دهنده  نشان  باالتر  سرانه  درآمد  سطح  است 
توسعه باالتر و در نتیجه ظرفیت باالتر پرداخت و جمع 

آوری مالیات می باشد. 
 فری و وییک هانمن )198۴( ادعا می نمایند افراد 
با درآمد سرانه پایین به دنبال چندین شغل هستند 
اولشان را پرداخت می كنند.  اما فقط مالیات شغل 
سرانه  درآمد  شده  ذكر  دالیل  به  توجه  با  بنابراین 
شود.براساس  می  معرفی  اثرگذار  متغیر  عنوان  به 
مطالعات تانزی)1989( افزایش نسبت بدهی خارجی 
ممكن است سبب  عدم تعادل در اقتصاد كالن و به 
تبع آن كاهش درآمدهای مالیاتی گردد. غرا )1998( 
نشان می دهد بین بدهی های خارجی و فرار مالیاتی 
می  استدالل  چنین  و  است  برقرار  مثبتی  رابطه 
برای  قوی  جانشین  تواند  می  خارجی  بدهی  كند 
این  به  باشد.واردات  كشور  یک  مالیاتی  درآمدهای 
دلیل در تابع قرار داده شد كه به عنوان یک منبع 
مالیاتی مهم در كشورهای در حال توسعه  می باشد.

تانزی )198۷(معتقد است بدهی های خارجی   
ار درآمدهای مالیاتی كشورهای در  از نیمی  بیش 
حال توسعه را بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت 
تاثیر قرار می دهد. اهمیت اثرگذاری متغیر واردات 
و  تانزی)1992(  ریچز)1966(,  هین  مطالعات  در 

ناگی التونی )2۰۰2( تائید می شود.
می  تورم   )1985( هیگینس  مطالعات  اساس  بر 
برای  محركی  و  دهد  افزایش  را  مالیاتی  بار  تواند 
بروز اقتصاد پنهان در یک كشور می باشد مطالعات 
باجادا )1999( موید این مطلب است چناچه اقتصاد 
رسمی یک كشور یا درآمدهای مالیاتی به درستی 
می  زندگی  هزینه  افزایش  باعث  نشوند  شناسایی 
بخش  گسترش  طریق  از  افزایش  این  كه  گردد 
شود.تانزی)1999(  می  تامین  رسمی  غیر  اقتصاد 
بیان می كند تركیب نیروی كار در بخش اقتصاد 
پنهان منجر به ناهمگنی در بازار كار و افزایش نرخ 
بیكاری می شود در نتیجه یک رابطه ضعیف بین 
نرخ بیكاری و گسترش اقتصاد پنهان بیان می كند.

 فری)198۴( بر این باور است اثرگذاری نرخ بیكاری 
روی اقتصاد پنهان مبهم است و ممكن است آن را  
افزایش یا كاهش دهد زیرا در اقتصاد پنهان پیدا كردن 
شغل برای افراد بیكار آسانتر است و همچنین انگیزه 

كار كردن نیز باالتر می باشد.
5- روش اقتصادسنجی و آزمون هم انباشتگی

برای  سنجی  اقتصاد  سنتی  روش های  از  استفاده 
مطالعات تجربی، مبتنی بر فرض پایاپذیری متغیرها 
است. اما بررسی های انجام یافته در این زمینه، نشان 
می دهد كه در مورد بسیاری از سری های زمانی، این 
فرض نادرست است و اغلب این متغیرها ناپایا هستند. 
این مساله ممكن است سبب بروز رگرسیون جعلی 
شده و اعتماد نسبت به ضرایب برآورد شده را از بین 
ببرد. بنابراین، طبق نظریه هم جمعی در اقتصاد سنجی 

مدرن، ضروری است از روش هایی در برآورد  هنگام 
استفاده از سری های زمانی، استفاده شود كه به مساله 

پایایی و همجمعی توجه داشته باشند. 
نمونه  در  حاصل،  برآوردهای  گرنجر،  انگل-  روش  در 
های با حجم كوچک، به دلیل در نظر نگرفتن واكنش های 
پویای كوتاه مدت موجود بین متغیر ها، تورش دار است. از 
سویی توزیع حدی برآوردگرهای حداقل مربعات غیرنرمال 
است، بنابراین انجام آزمون فرضیه با استفاده از آماره های 
معمول بی اعتبار است. همچنین روش انگل- گرنجر بر 
پیش فرض وجود یک بردار همجمعی استوار است و تحت 
بردار همجمعی وجود داشته  از یک  شرایطی كه بیش 
باشد، استفاده از این روش منجر به عدم كارایی خواهد 
این  كردن  برطرف  ،1998(برای  اسمیت  و  شد)پسران 
اشكاالت، جوهانسون )1989(و جوهانسون- جوسیلیوس  
روش برآورد حداكثر راست نمایی  را برای آزمون همجمعی 

و استخراج بردارهای همجمعی پیشنهاد می كنند
به  نیز،  جوسیلیوس  جوهانسون-  همجمعی  روش 
دلیل اینكه ممكن است همه متغیرهای مدل دارای 

درجه پایایی یكسان نباشند، نمی تواند مفید باشد .
در روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی برای 
هر یک از متغیرها با استفاده از معیارهایی مانند آكائیك  
كوئین   حنان-   ،  )SBC( بیزین   شوارتز-   ،  )aIC(
)HQC( وقفه های بهینه انتخاب می شود این روش 
روابط بلندمدت و كوتاه مدت بین متغیر وابسته و سایر 
متغیرهای توضیحی الگو را به طور همزمان تخمین 
بودن  یكسان  به  رهیافت  این  از  استفاده  در  می زند. 
درجه همجمعی متغیرها- كه در روش انگل- گرنجر 
ضروری است- نیازی نیست. متدلوژی خود رگرسیونی 
با وقفه های توزیعی در حالتی كه متغیرها تركیبی از 
متغیرهایI)1( وI)۰(  باشند، بازهم قابل كاربرد است. 

آن  در  كه  است  الگویی  پویا،  الگوی  كلی  طور  به 
وقفه های متغیرها، همانند رابطه )2( وارد شوند. 

)2(

برای كاهش تورش مربوط به برآورد ضرایب الگو در 
نمونه های كوچک، بهتر است تا حد امكان از الگویی 
استفاده شود كه تعداد وقفه های زیادی برای متغیرها، 

همانند رابطه )3( در نظر بگیرد.
)3(

مستقل  متغیرهای  و  وابسته  متغیر  باال  روابط  در 
هستند. جمله L عملگر وقفه و wT برداری S×1 است 
كه نمایانگر متغیرهای از پیش تعیین شده در مدل 
از مبدأ، روند زمانی و سایر متغیرهای  شامل عرض 
برای  رفته  كار  به  وقفه های  تعداد   p.است برون زا 
متغیر وابسته و Q تعداد وقفه های مورد استفاده برای 

متغیرهای مستقل ) ( می باشد.
الگوی فوق یک الگوی خود توضیحی با وقفه های 

توزیعی  نام دارد، كه در آن داریم:

  )4( 

                                                             
 )5( 

I=1,2,…,k
متغیرهای  از  هریك  برای  بهینه  وقفه های  تعداد 
آكائیك  از ضوابط  با كمك یكی  را می توان  توضیحی 
كوئین  حنان-   ،  )SBC( بیزین  شوارتز-   ،  )aIC(
)HQC( و یا ضریب تعیین تعدیل شده  تعیین كرد. 
معمواًل در نمونه های كمتر از 1۰۰، از معیار شوارتز- 
بیزین استفاده می شود ، تا درجه آزادی زیادی از بین 
نرود. این معیار در تعیین وقفه ها صرفه جویی می نماید 
و در نتیجه، تخمین از درجه آزادی بیشتری برخوردار 
محاسبه  برای   )1996، شین  و  بود.)پسران  خواهد 
استفاده  پویا  مدل  همان  از  مدل،  بلندمدت  ضرایب 
می شود. ضرایب بلندمدت مربوط به متغیرهای X از 

این رابطه به دست می آیند:
)6(

از رابطه )6(، مقدار آماره T مربوط به ضریب محاسبه 
شده بلندمدت نیز قابل محاسبه است. ایندر  )1993( 
نشان می دهد كه آماره های T از این نوع، دارای توزیع 
اساس  بر   T آزمون  و  هستند  معمول  حدی  نرمال 
كمیت های بحرانی معمول از توان خوبی برخوردار است. 
بنابراین به كمک آن می توان آزمون های معتبری را در 
مورد وجود رابطه بلندمدت انجام داد. در روش خود 
رگرسیونی با وقفه های توزیعی برای تخمین رابطه بلند 
مدت می توان از روش دو مرحله ای به نحو زیر استفاده 
كرد. در مرحله اول وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرهای 
تحت بررسی آزمون می شود. )پسران و دیگران،2۰۰1( 
بلندمدت  رابطه  اینكه  بررسی  برای  مرحله،  این  در 
حاصل از این روش، كاذب نیست، دو راه وجود دارد:

خود  پویای  مدل  تخمین  از  پس  اول  روش  در 
رگرسیونی با وقفه های توزیعی فرضیه زیر مورد آزمون 

)۷( قرار می گیرد: 
فرضیه صفر بیانگر عدم وجود همجمعی یا رابطه 
بلندمدت است. برای انجام آزمون مورد نظر كه توسط 
بنرجی و همكاران )1993(، ارائه شده است، باید عدد 
یک از مجموع ضرایب با وقفه متغیر وابسته كسر و بر 
مجموع انحراف معیار ضرایب مذكور تقسیم شود كه 

آماره آزمون از نوع آماره T حاصل می شود.
)8(

از قدرمطلق  به دست آمده   T آماره اگر قدرمطلق 
مقادیر بحرانی ارایه شده توسط بنرجی، دوالدو و مستر 
در سطح اطمینان 95% بزرگ تر باشد، فرضیه صفر 
مبنی بر عدم وجود همجمعی رد شده و وجود رابطه 

بلندمدت پذیرفته می شود. 
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روش دوم كه توسط پسران و شین ارایه شده است، مقـــــاله
وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی به 
وسیله محاسبه آماره f برای آزمون معنی داری سطوح 
باوقفه متغیرها در فرم تصحیح خطا مورد بررسی قرار 

می گیرد. )پسران و شین،1996(

برآورد مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی

برای برآورد مدل)1( از آمار و اطالعات بانک مركزی 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین از آمار بدست آمده 
از مطالعه میالنی و اكبرپور )1391( در مورد نسبت 
فرار مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر 
تا 1388استفاده  سالهای 13۷5  طی   )Te( وابسته 
شده است همچنین آمار متغیر وابسته برای سالهای 
شده  محاسبه  میانگین  به  توجه  با  1389تا 1392 
توسط میالنی و اكبرپور برآورد گردیده است. در این 
قسمت به بررسی آزمون هم جمعی، برای یافتن رابطه 
بلندمدت بین متغیر ها پرداخته می شود. برای بررسی 
رابطه بلندمدت بین متغیر ها از روش خود رگرسیونی 
با وقفه های توزیعی استفاده می شود. مزیت بسیار مهم 
بین  توزیعی در  وقفه های  با  روش خود رگرسیونی 
روش های هم انباشتگی آن است كه این روش بدون 
در نظرگرفتن این بحث كه متغیرهای مدل،I )1( یا 
I)۰( می باشند، قابل كاربرد است. به عبارتی در این 
روش نیازی به تقسیم متغیرها به متغیرهای همبسته 
از درجه یك و صفر نیست. )پسران ،199۷( از سویی در 
این روش می توان تحلیل های اقتصادی را در دو دوره  

كوتاه مدت و بلند مدت انجام داد.

آزمون دیكی فولر تعمیم یافته 

برای آزمون ناپایایی ابتدا فرض بر این قرار است كه 
سری زمانی مورد بحث دارای یك فرآیند خود توضیح 
مرتبه اول است و سپس فرضیه H۰ را بر آن اساس 
آزمون می كردیم. اكنون اگر این فرض صحیح نباشد 
و سری زمانی تحت بررسی دارای فرآیند خود توضیح 
از   p آزمون  برای  برآورد  مورد  رابطه  pباشد،  مرتبه 
تصریح پویایی صحیح برخوردار نخواهد بود و این امر 
موجب خواهد شد تا جمالت خطای رگرسیون دچار 
خود همبستگی شود. وقتی جمالت خطا دارای خود 
همبستگی باشند دیگر نمی توان از آزمون دیكی و 
فولر برای پایایی استفاده كرد زیرا در این حالت دیگر 
توزیع حدی و كمیتهای بحرانی به دست آمده توسط 
دیكی و فولر درست نیست. به همین دلیل دیكی و 
فولر در سال1981به تعمیم الگوی خود با فرض خود 
همبستگی اجزای اخالل پرداختند. ایشان برای از بین 
بردن خود همبستگی از مقادیر تأخیری متغیر وابسته 
استفاده كردند زیرا همبستگی ایجادشده بین اجزای 
اخالل ناشی از وجود مقادیر تأخیری متغیر وابسته 
است كه با خارج كردن آنها همبستگی از بین می رود. 

لذا الگوی تعمیم یافته به صورت زیر است:
)9( 

متغیر  تأخیری  مقدار  آن  در  كه 
وابسته است. )نوفرستی، 13۷8(

از  پژوهش حاضر  متغیرها در  پایایی  بررسی  برای 
آزمون دیكی فولر تعمیم یافته )adf( استفاده شده 
است. بررسی این آزمونها توسط نرم افزار ای ویوز  انجام 
گرفته است. نتایج آزمون دیكی فولر تعمیم یافته -در 

جدول شماره )2( آورده شده است.

جدول 2: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته در سطح متغیرها

آماره متغیر
محاسباتی

مقدار 
بحرانی

سطح 
نتیجهبحران

TE-1.81-3.06%5ناپایا

PCY-2.42-3.06%5ناپایا

IM-1.52-3.06%5ناپایا

DEBT-1.73-3.06%5ناپایا

U-2.88-3.06%5ناپایا
I-1.25-3.06%5ناپایا

منبع: محاسبات تحقیق

همانطور كه در جدول )2( مشاهده می شود كلیه 
متغیرها در سطح ناپایا هستند لذا آزمون دیكی فولر 
تعمیم یافته را برای تفاضل مرتبه اول متغیرها انجام 

می دهیم.

جدول3: آزمون دیکی فولر تعمیم یافته با یک بار 
تفاضل گیری از متغیرها

آماره متغیر
محاسباتی

مقدار 
بحرانی

سطح 
نتیجهبحران

TE-3.96-3.06%5ناپایا

PCY-3.57-3.06%5ناپایا

IM-3.46-3.06%5ناپایا

DEBT-3.99-3.06%5ناپایا

U-4.84-3.06%5ناپایا
I-3.69-3.06%5ناپایا

منبع: محاسبات تحقیق

همان طور كه در جدول )3( نشان داده شده است 
كلیه متغیرها با یک بار تفاضل گیری پایا می شوند.

مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی بكار رفته 
به شرح زیر می باشد:

)10(

 )Ln(متغیرها طبیعی  لگاریتم  از  باال  معادله   در 

استفاده شده است. ممكن است معادله )1۰( به صورت 
مدل مكانیزم تصحیح خطا )eCm( به شرح زیر باشد.

)11(

اول  مرتبه  تفاضل  دهنده  نشان   Δ اینجا  در 
متغیرها و u_T نشان دهنده جز اخالل می باشد. 
این فرم از معادله در نهایت تخمین زده خواهد شد. 
برآورد الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی 
شامل دو مرحله برای برآورد ضرایب بلندمدت می 
باشد. در مرحله اول، برآورد الگوی  خود رگرسیونی 
با وقفه های توزیعی وجود ارتباط بلندمدت پیش 
بینی شده توسط تئوری اقتصادی، بین متغیرهای 
مسأله، مورد بررسی قرارگرفته و درصورت تشخیص 
ضرایب  دوم  مرحله  در  بلندمدت،  ارتباط  وجود 
رگرسیونی  خود  روش  به  مدت  كوتاه  و  بلندمدت 
 f با وقفه های توزیعی برآورد می گردند. از آزمون
بلندمدت استفاده می  رابطه  برای تشخیص وجود 
 f آزمون مایكروفیت  افزار  نرم  از  استفاده  با  شود. 
برای بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحقیق 
گردید   محاسبه  معادل 8.۴3  آماره  مقدار  و  انجام 
توسط   آمده  دست  به  بحرانی  مقادیر  اساس  بر 
پسران و پسران )199۷( با توجه به این كه تعداد 
الگوی  بوده،   5 تحقیق  این  در  مستقل  متغیرهای 
سطح  در  است،  مبدأ  از  عرض  دارای  ما  مدنظر 
معناداری 5 درصد، حد پایین مقدار بحرانِی آماره 
با 2.6۴9 و حد باالی مقدار بحرانی برابر با 3.8۰5 
می باشد. از آن جا كه آماره محاسباتی بیشتر از حد 
باالی مقدار بحرانی است، فرضیه صفر مبنی بر نبود 

رابطه بلندمدت رد می شود.

)F جدول 4: آزمون هم انباشتگی )بر اساس آزمون

نتیجه آزمون 
هم انباشتگی

حد باالی 
مقدار بحرانی

حد پایین 
مقدار 
بحرانی

 F آماره
محاسباتی

رد فرضیه عدم 
وجود رابطه 

بلندمدت
3.8052.6498.43

منبع: محاسبات تحقیق

و  دوالدو  بنرجی،  آزمون  از  توان  می  همچنین 
مستر برای بررسی همجمعی استفاده كرد با توجه 
به ضرایب تخمین كوتاه مدت آزمون بنرجی دوالدو 

به صورت جدول )5( محاسبه می شود

جدول 5: آزمون هم انباشتگی 
               )بر اساس آزمون بنرجی دوالدو و مستر(              

آماره بنرجی، دوالدو نتیجه
و مستر جدول

آماره بنرجی، 
دوالدو و مستر 

محاسباتی

رد فرضیه عدم 
وجود رابطه 

بلندمدت
3.28--5.014

منبع: محاسبات تحقیق
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آماره محاسباتی برابر با 5.۰1۴- به دست آمده 
و چون از نظر قدر مطلق از مقدار بحرانی بنرجی، 
بنابراین  است  بیشتر   )3.28-( مستر  و  دوالدو 
فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت 
را به نفع فرضیه مقابل )وجود رابطه بلندمدت( 

رد می كنیم.
متغیرهای  بین  بلندمدت  رابطه  تشخیص  با 
تخمین  به  توان  می  تحقیق،  این  موردنظر 
بر  بهینه  بلندمدت و تعیین تعداد وقفه  ضرایب 
اساس معیار شوارتز بیزین با استفاده از نرم افزار 

مایكروفیت به شرح جدول )6( پرداخت.

جدول 6: آزمون هم انباشتگی 
            )بر اساس آزمون بنرجی دوالدو و مستر(                 

احتمال 
متغیرهای ضریبانحراف معیاررد

مستقل

0.0180.461.36-LnIM

0.0310.421.12LnDEBT

0.0070.200.72-LnCPY

0.0100.090.04U

0.0430.010.09-I

0.00211.44.4C

R0.2=38      AIC=-40.63     SBC = -66.39

به این ترتیب معادله فرار مالیاتی را می توان به 
صورت زیر نوشت.

)12(
LNTE =  1,36-  4,4*LNIM 

1,12+*LNDEBT 0,725-*LNPCY 
0,049471+*U 0,09-*I   

نتایج الگوی تصحیح خطا  در جدول )۷( نشان 
داده شده است.

عالمت  با  آماری  نظر  از  محاسباتی   eCm
یک  كننده  تائید  و  است،  دار  معنی  و  منفی 
رابطه تعادلی در بلند مدت بین متغیرهاست. بر 
اساس eCm محاسبه شده چنانچه یک شوک 
به اقتصاد كشور وارد شود بیش از دو سال )26 

ماه( طول می كشد تا اثر آن از بین برود.

جدول 7: الگوی تصحیح خطا

ECMانحراف استاندارداحتمال رد

0.0041.0120.47-

منبع: محاسبات تحقیق

می  نشان   CuSumQ و  CuSum های منحنی 
دهد كه پارامترهای تخمین زده در دوره نمونه پایدار 

می باشد.

CUSUM نمودار)1(: نمودار

CUSUMQ نمودار)2(: نمودار

نتیجه گیری و پیشنهادات 

 در این مقاله به برآورد مدل فرار مالیاتی بر اساس 
مدل تقاضای پولی و تجریه و تحلیل عوامل موثر 
بر فرار مالیاتی طی دوره 13۷5-1392 با استفاده 
از روش  خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در 
اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج بدست آمده از 

مدل عبارتند از:
•  یک واحد افزایش در لگاریتم واردات به اندازه 
1.36 واحد لگاریتم متغیر وابسته)فرار مالیاتی( را 

كاهش می دهد.
•  یک واحد افزایش در لگاریتم بدهی خارجی 
وابسته)فرار  متغیر  لگاریتم  واحد   1.12 اندازه  به 

مالیاتی( را افزایش می دهد.
•  یک واحد افزایش در لگاریتم درآمد سرانه به 
وابسته)فرار  متغیر  لگاریتم  واحد  ۷2صدم  اندازه 

مالیاتی( را كاهش می دهد.
•  یک واحد افزایش در نرخ بیكاری به اندازه ۴ 
صدم واحد لگاریتم  متغیر وابسته)فرار مالیاتی( را 

افزایش میدهد.
•  یک واحد افزایش در نرخ تورم به اندازه 9 صدم واحد 

لگاریتم متغیر وابسته )فرار مالیاتی( را  كاهش می دهد.
شده  برآورد  مدل  از  آمده  دست  به  نتایج 
اقتصادی را نشان می  با تئوری های  سازگاری 
رابطه  مالیاتی  فرار  با  دهد. متغیر درآمد سرانه 
دیگر  مطالعات  های  یافته  با  كه  دارد  منفی 
همخوانی دارد. )برای مثال تانزی)1992(، لوتز 
متغیر  برآوردی  مدل  در   .))196۷( مورس  و 
بدهی خارجی اثری مثبت بر فرار مالیاتی دارد 
 )1998( غرا  و   )1989( تانزی  مطالعات  با  و 

مطابقت دارد.

مالیاتی نشان  فرار  بر  اثری منفی  نیز  واردات 
می دهد و با نتایج تحقیقات قبلی مطابقت دارد.

)برای مثال هین ریچز)1966(، تانزی)1992(، 
ناگی التونی )2۰۰2((. نرخ تورم رابطه ای منفی 
نتیجه  این  و  دهد  می  نشان  را  مالیاتی  فرار  با 
مطابق با نتایج تانزی)1989( و غرا)1999( می 
رابطه  مالیاتی  فرار  و  بیكاری  نرخ  بین  باشد. 
تیدز  مطالعه  با  كه  شود  می  مشاهده  مثبت 
یافته  دارد.   مطابقت  مدت  كوتاه  در   )2۰۰2(
فرار  كاهش  جهت  است  آن  بیانگر  مدل  های 
مالیاتی باید سیاستهای پولی و مالی در راستای 
مثبت  باشند.رابطه  بیكاری  و  تورم  نرخ  كاهش 
دهد  می  نشان  مالیاتی  فرار  و  خارجی  بدهی 
تعدیل  را  خود  خارجی  های  بدهی  باید  دولت 
نماید و در هزینه كرد بدهی خارجی محتاطانه 
عمل نماید. با توجه به اثر گذاری منفی درآمد 
پیشنهاد می شود دولت  مالیاتی  فرار  بر  سرانه 
به  تا  نماید  تالش  سرانه  درآمد  افزایش  جهت 
وسیله آن ظرفیت مالیاتی كشور افزایش یابد. 

منابع و مراجع: 

ایران،  اسالمی  جمهوری  مركزی  بانک   .1
حسابهای ملی ایران، سال های مختلف.

به  سنجی  اقتصاد   ،)138۴( احمد  تشكینی،   .2
هنری  فرهنگی  موسسه  تهران:   ،mICrOfIT كمک 

دیباگران تهرام، نوبت اول.

3. صادقی، حسین و شكیبایی، علیرضا )138۰(. 
»فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیر زمینی در ایران 
مفید،138۰،  نامه  فازی«،  اقتصادسنجی  روش  با 

شماره 2۷.

۴. صمدی، علی حسین و تابنده،رضیه،)1392(. 
»فرار مالیاتی در ایران )بررسی علل و آثار و برآورد 
نوزدهم،  مالیات،سال  پژوهشنامه  آن(«،  میزان 

مسلسل 6۷.

»مدل  همكاران)1391(.  و  علی  فالحتی،   .5
سازی اقتصاد سایه ای و تخمین فرار مالیاتی ایران 
فصلنامه  مصنوعی«،  عصبی  شبكه  از  استفاده  با 
تحقیقات توسعه اقتصادی، تابستان 1391، شماره 

ششم، صفحات 33-58.

6. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 
و اصالحات بعدی آن.
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                                                         مقدمه                                                                  

اقتصادی و  تأثیر بسزایی در رشد و پویایی  نیم قرن گذشته  گردشگری طی 
تبادالت فرهنگی كشورها داشته است. به طوری كه امروزه به عنوان راهبردی برای 

افزایش درآمد و اشتغال زایی شناخته می شود. 
گردشگران  میزان   2014 سال  در  جهانی  گردشگری  سازمان  اعالم  براساس 
بین المللی به 1138 میلیون نفر رسیده كه نسبت به سال قبل از آن 7/4 درصد 
افزایش یافته و پیش بینی می شود در سال 2015 گردشگری بین المللی 3 تا 4 
درصد رشد خواهد كرد. و اروپا تا سال 2۰2۰ همچنان جزء پرجاذبه ترین مناطق 
گردشگری جهان خواهد ماند ولی سهم این قاره از 6۰ درصد در سال 1995 
از  بیشتر  اندكی  دور  مسافرت های  روند  و  یافت.  خواهد  كاهش  درصد   ۴6 به 
مسافرت های داخلی خواهد بود و از 18 درصد در سال 1995 به 2۴ درصد در 

سال 2۰2۰ افزایش خواهد یافت.
گردشگری برای كشورهای دارای جاذبه های جهانگردی نظیر ایران می  تواند به 

مهم ترین منبع كسب درآمد ارزی تبدیل شود. 
از  یافت می  شود، كه  فراوانی  به  ایران  در  موضوعات مورد عالقه جهانگردان 
جمله طبیعت زیبا با خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی متنوع و گوناگون ، مردمی 
با فرهنگ و تمدن كهن، آداب و رسوم و سنن باستانی و اسالمی و اماكن بسیار 

قدیمی با سبک معماری بی  نظیر، در كمتر كشوری می  توان پیدا كرد.
توسعه  واطالعاتی كه كلید  ارتباطی  نوین  فناوری های  این خصوص   كه در 
نیازهای  تر  سریع  و  بهتر  ساختن  برآورده  با  گردشگری  صنعت  در  هستند 
گردشگران می تواند باعث رضایت بیشتر و معرفی بهتر امكانات و توانایی های 
كشور میزبان به گردشگران خارجی و همچنین سهولت رفت و آمد آنان  شود. 

تعریف  گردشگری    

را  متفاوت  های  نگرش  قابلیت  خود   ای  رشته  بین  خصلت  علت  به  گردشگری 
دارا می باشد كه خود سبب ارائه تعاریف بسیاری  از آن گردیده است . در شناخت 
شده  ارائه  مختلف  افراد  و  سازمانها  سوی  از  مختلفی  تعاریف  گردشگر  یا  توریست 
نظر  در  با  كنند،  می  توصیف  را  گردشگری  مختلف،  ابعاد  در  آنها  از  یك  هر  است. 
گرفتن بعد تجربه و انتخاب آگاهانه و از روی اختیار، گردشگری مسافرتی داوطلبانه 
و موقتی كه به علت بهره گیری از چشم اندازهای تازه و تجربیات جدید در یك سفر 

نسبتًا  طوالنی شكل می گیرد تعریف شده است. 
 با این وجود تعاریف گردشگری تا زمانی كه در چارچوب یك نگرش كل نگر قرار 
تعاریف  نداشتند.  را  ای  بین رشته  پدیده  این  ابعاد  تمامی  توصیف  توانایی  نگرفته، 
اما  است.  داشته  گردشگركیست؟  توصیف  در  سعی  تنها  نگر،  كل  نگرش  از  خارج 
در  و ساختارهایش  كاركردها  اجزای گردشگری،  ها همه  بندی مسافرت  تقسیم  با 
تعریف  و  قرارگرفت،  مطالعه  مورد  آن  با  مرتبط  عوامل  و  اشكال  و  هم  با  ارتباط 
گردشگری را " مجموع ارتباط های ناشی از كنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، 
دولت و جوامع میزبان در فرآیند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و كنترل" می دانند. 

)مركز مطالعات خلیج فارس(
گردیده  ارائه  گردشگری  جهانی  سازمان  توسط  كه  گردشگری  تعاریف  دیگر  از 
است. براساس تمایز قائل شدن در رویكرد به مكان بازدید، تقسیم بندی را پیرامون 
 10-1( باشد:  می  زیر  صورت  به  كه  اند  داده  انجام  مختلف  ابعاد  در  گردشگری 

)wTO،1993،

 مجتبی رسولی

نقش توسعه گردشگری دراقتصاد 

با تاکید برگردشگری مجازی

چکیده
توسعه گردشگری با هدف توسعه پایدار می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات 

اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد را بر عهده داشته باشد . و در صورت مدیریت مناسب مقاصد گردشگری و مراکز میراث فرهنگی، ظرفیت 

وسیعی در جهت تحقق توسعه اقتصادی پایدار و محلی ایجاد خواهد شد. که نقش مؤثری در کاهش بیکاری و بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمدهای دولت دارد. 

صنعت گردشگری نوعی سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی در داخل کشور است و اثرهای انبساطی آن در کلیه بخش های اقتصادی، اثرهای توسعه ای دارد. صنعت توریسم 

و سهم آن در اقتصاد ملی  کشورها ارتباط تنگاتنگی با صنایع دیگری مانند هتلداری، حمل و نقل، آژانس های مسافرتی، صنایع دستی، رستوران داری، صنایع غذایی، کشاورزی 

و… دارد.

از مهمترین رویکردهای توسعه گردشگری در عصر اطالعات، سهولت و گوناگونی گردشگری با تکیه بر فناوری های جدید اطالعاتی و رایانه ای می باشد که روشی نوین را در 

صنعت گردشگری ایجاد کرده است و به گردشگر اطالعات گردشگری از جمله تصاویر اماکن تفریحی و بناهای تاریخی را در پهنه جهانی وب ارائه می دهد، و با ایجاد گردشگری 

مجازی، نقطه عطفی بین گردشگری و فناوری اطالعات به وجود آورده است که هر دو منبع درآمد و مولد فرصت های شغلی می باشند. 

مقـــــاله
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كه  افرادی  فعالیت  از  است  عبارت  گردشگری 
برای استراحت، كار و دیگر دالیل به خارج از محیط  
سكونت  معمول خویش  سفر كرده  و حداكثر برای  
یك  سال  متوالی  در آنجا  اقامت می كنند. و شامل 

دو نوع داخلی و خارجی می باشد.

1- گردشگری داخلی یا بومی :
برای مدت  اشخاص مقیم یك كشور كه حداكثر 
12 ماه به محلی در كشور خودشان كه خارج  از 
و  سفركنند  باشد،  می  آنها  زندگی  معمول  محیط 
هدف اصلی آنها از این سفر انجام كاری نیست كه 
سرانجام آن دریافت مزد از محل مورد بازدید باشد.    

    
2- گردشگری خارجی یا بین المللی:

افرادی كه برای حداكثر مدت 12 ماه به كشوریكه 
از محیط  نیست و خارج  آنها  اقامت معمول  محل 
زندگیشان قرار دارد، سفر كنند و هدف اصلی آنها 
آن  سرانجام  كه  نیست  كاری  انجام  بازدید  این  از 

دریافت مزد از كشور مورد بازدید باشد.    

 انواع گردشگری 

تعاریفی كه در مورد گردشگری بیان شده، فقط 
درباره گردشگری واقعی است، اما می توان با بهره 
گیری از مفهوم دوفضایی شدن كره زمین و توسعه 
واقعی- مجازی  )عاملی، 1385 :7 ( دو نوع تقسیم 

بندی از گردشگری ارائه كرد: 
1- گردشگری واقعی؛ 

و  الكترونیک  )گردشگری  سایبر  گردشگری   -2
گردشگری  مجازی( 

برای درک گردشگری سایبر و مقایسه آن با گردشگری 
واقعی، باید تعریفی از گونه های گردشگری واقعی ارائه 
شود. اسمیت گونه های گردشگری واقعی را به شرح زیر 

معرفی می كند: 
سبک  مشاهده  منظور  به  قومی:  گردشگری   -

زندگی افراد بومی و اقوام انجام می شود؛ 
- گردشگری هنری: در پی شناخت هنرهای ملل 

دیگر و آگاهی از آن است؛ 
میراث  گردشگری  آن  به  تاریخی:  گردشگری   -
بازدید از موزه ها، مكان ها و  هم می گویند و به 
ابنیه تاریخی می پردازد و امروزه، بخش عمده ای از 

گردشگری را به خود اختصاص داده است؛ 
- گردشگری طبیعت گرا: تأ كید بر جاذبه های 
طبیعی و پناه بردن به آغوش طبیعت زیبا و تحسین 
و درک و لذت بردن از جاذبه های طبیعی است؛ 
- گردشگری تفریحی: شركت در فعالیت های ورزشی، 
و  آفتاب  حمام  معدنی،  آب  های  چشمه  از  استفاده 
برخوردهای اجتماعی در محیطی دلنشین و راحت است؛ 
و  كار  از  بخشی  اجرای  كاری:  گردشگری   -
ها،  كنفرانس  در  و شركت  مسافرت  با  توأم  حرفه 
و  تحقیقاتی  علمی،  سمینارهای  ها،  گردهمایی 

تخصصی است )الوانی، 1373: 110 -  108 (.
رضوانی  شناسی  گونه  از  استفاده  با  توان  می 
)1374: 20-18(،  نوع دیگری از گردشگری را به این 

مجموعه اضافه كرد تا مقایسه گردشگری واقعی با 
گردشگری سایبر كامل شود: 

- گردشگری مذهبی و زیارتی: هدف آن معنوی 
بوده و در پی زیارت مكان های مذهبی است. 

انواع  از  یكی  عنوان  به  مجازی،  گردشگری 
نداشتن  نظیر  هایی  ویژگی  از  سایبر،  گردشگری 
مركز، به هم پیوستگی، دیجیتالی بودن و دسترسی 
كه  است  این  سؤال  اكنون  است.  برخوردار  آسان 
چگونه ممكن است فعالیت های اینترنتی جغرافیای 
جدید یا به قول عاملی )1385( كره زمین مجازی، 
گردشگری  مكان  در  حضور  حس  و  فراغت  لذت، 
واقعی را ایجاد كند. برای جواب دادن به این سؤال، 
در  گردشگری  مختلف  های  بندی  تقسیم  باید 

فضای سایبر ارائه شود.  
سایبر  فضای  گردشگری  های  ظرفیت  انواع 
شامل گردشگری الكترونیک و گردشگری مجازی 

می باشد.

الكترونیك گردشگری   -1

در  الكترونیک  تجارت  به  الكترونیک  گردشگری 
عبارت   و  كند  می  اشاره  گردشگری  و  زمینه سفر 
ارائه  برای  نوین  فناوری  كارگیری  به  از  است 
از  استفاده  با  گردشگران  نیاز  مورد  های  سرویس 
گردشگران  نیاز  مورد  خدمات  اطالعات،  فناوری 
كمتر  ای  هزینه  با  و  باالتر  كیفیتی  با  تر،  آسان 
ارائه،  جستجو،  شود.  می  ارائه  مناسب  كارایی  و 
مقایسه گزینه های مختلف و انتخاب گزینه بهینه 
مؤثری  طرز  به  گردشگری  محصوالت  انتخاب  و 
بوهالیس   .  )1  :2004 )خانچوچ،  گیرد  می  انجام 
گردشگری الكترونیک را استفاده از تكنولوژی های 
تعریف  ارتباطی و اطالعاتی در صنعت گردشگری 
فروش  و  خرید  درگیر  كه  ای  گونه  به  كند،  می 
محصوالت و خدمات گردشگری از طریق كانال های 
الكترونیكی نظیر اینترنت، تلویزیون های كابلی و... 
است. گردشگری الكترونیک شامل همه كاربردهای 
همه  همچنین  و  اینترنت  و  اكسترانت  اینترانت، 
استفاده  راهبردی  مدیریت  و  بازاریابی  موضوعات 
از تكنولوژی است )كانلوپولوس و دیگران، 2004(. 
این نوع گردشگری جنبه تبلیغاتی و آگاهی دهی 
دارد و از طریق سایت های ویژه، با مخاطب ارتباط 

برقرار می كند.                        
اطالعات حاصل از گردشگری الكترونیک به سؤاالت زیر 

پاسخ  می گوید:  
1. گردشگر چه چیزی را می تواند ببیند و بازدید كند؟ 
بازدید  برای  جالب  های  موقعیت  و  ها  مكان   .2

گردشگر كدام است؟ 
مكان  یک  از  زمانی  چه  است  بهتر  گردشگر   .3

خاص دیدن كند؟ 
از  بازدید  برای  بهینه گردشگر  نحوه مدیریت   .4

مكان ها یا انجام فعالیت چگونه است؟  
)جا كیلینكی و دیگران، 2007(. 

در این نوع گردشگری، كاربر می تواند با مراجعه به 
یک سایت معتبر گردشگری الكترونیک، همه خدمات 
مورد نیاز برای سفر خود را دریافت كند و با كیفیت، 

سرعت و قیمت مناسب به خواسته های خود دست 
یابد. به دلیل اینكه اطالعات به صورت یكپارچه و به 
شكل بسته بندی شده به كاربر، یا همان گردشگر، ارائه 
می شود، همیشه امكان مقایسه انتخاب های مختلف و 
بهینه برای وی، با توجه به معیارها و انتظارات او، وجود 
. بدین ترتیب، هر گردشگر می تواند برنامه ای  دارد 
برای سفر خود انتخاب كند كه بیشترین مطلوبیت را 
برای او دارد و متصدیان یا همان آژانس های گردشگری 
و  دقیق  شكلی  به  محصوالت،  بهتر  ارائه  فرصت  نیز 
طیف  برای  مجازی  گسترده  فضای  در  را  كاربرپسند 

عظیمی از كاربران جهانی پیدا می كنند. 

گردشگری مجازی   -2

در  مجازی  واقعیت  های  تكنیک  از  استفاده 
گردشگری  به  جدیدی  نگرش  گردشگری،  توسعه 
وجود  به  را  مجازی  كننده  بازدید  و  كرد  ایجاد 
تواند  می  فرد  امكان،  این  وجودآمدن  به  با  آورد. 
ازمكان های مختلفی از قبیل موزه، مناظر طبیعی،  
زیارتگاهها و آثار باستانی دور از دسترس، به طور 

مجازی دیدار كند. 
فراهم  توانایی  مجازی  واقعیت  سبب،  همین  به 
های  توانایی  از  فراتر  كه  دارد  را  تجربیاتی  كردن 
عادی هر شخص است و آن، انتقال از دنیای فیزیكی 
به دنیای تصویر و تصور است. درحقیقت، تكنولوژی 
های  مكان  و  مجازی  جغرافیای  مجازی،  واقعیت 
مجازی و درنتیجه، گردشگری مجازی را به وجود 
می آورد كه دربردارنده تجربه واقعیت مجازی است .

به  گردشگری  صنعت  بر  مجازی  واقعیت  تأثیر 
همچنین  آن،  نحوه  و  تكنولوژی  تحول  سرعت 
قیمت آن و میزان دسترسی به آن در درون جامعه 

بستگی دارد. 
واسطه  با  و  شده  وصف  فضایی  مجازی،  فضای 
آن،  از  تبعیت  به  نیز  مجازی  گردشگری  و  است 
فضایی با واسطه است كه ناشی از تكنولوژی واقعیت 
شیشه  "واقعیت  واقعیت،  نوع  این  و  است  مجازی 
ای" است كه در مقابل آن، صنعت "مجازی شدن 
" و صنعت سامانه جغرافیایی  "، "تصویری كردن 
اطالعاتی قرار دارد. تفاوت واقعیت در فضای واقعی 
و مجازی، منعكس كننده عینیت و ساختگی بودن، 
صنعت و طبیعت است. گردشگری واقعی، طبیعی 
و صنعتی است و مشخصات و تجربه اش نیز این 
مجازی،  گردشگری  كه  درحالی  دارد،  را  ویژگی 
ساختگی و صنعتی است و تجربه ناشی از آن نیز 

چنین مشخصه هایی را دارد.

له
ـا
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واقعیتی مقـــــاله مجازی،  گردشگری  درواقع، 
آن  دسترسی  و  فوری  پیوند  با  "تندشونده" 
ذهنیت  دوربین،  زاویه  همچنین،  دارد.  الین 
غالب  آن  بر  عوامل  دیگر  و  طراح  و  نویسنده 
های  جنبه  گردشگری،  نوع  این  در  شود.  می 
های  جنبه  و  برجسته  مكان،  دیدنی  و  خوب 
گزینش  نوعی  و  شود  می  رانده  حاشیه  به  بد 
گری و بازنمایی هدفمند اجرا می شود. هرچند 
های  تكنولوژی  از  گرفتن  بهره  با  گردشگری، 
با  بیشتر  دارد  مجازی، سعی  واقعیت  و  جدید  
حواس انسان درگیر شود، ولی در امتداد توسعه 
كمی حواس انسان است. واقعیت در گردشگری 
پاستوریزه  و  ساختگی  واقعیت  نوعی  مجازی، 
"شبیه  مفهوم  از  بودریار  طوركه  همان  است.  
سازی" و "ساختگی" صحبت می كند و آن را 
اثر افزایش سریع ایماژهای رسانه ای در جامعه 
و انحراف حواس ما از واقعیت در نظر می گیرد، 
با  را  خود  و  ایم  شده  ای  رسانه  خودمان  ما 
"جذبه و شور ارتباطات"، فریب داده، صفحه ها 
را به جای واقعیت می پذیریم. بنابراین، فرهنگ 
منتج از "واقعیت تندشونده" حاصل از فرهنگی 
تصوری،  و  واقعی  بین  تمایز  آن،  در  كه  است 
كار  به  دیگر  پندار،  و  واقعیت  یا  عمق  و  سطح 
:2001(. مردم در وضعیتی   77 )بل،  رود  نمی 

آگاهانه، جریانی پیوسته را تجربه می كنند. 
برای  مكان،  از  كروی  تصویر  با  مجازی  مكان 
بازدید )بیرون و درون(، مساوی است؛ تصویری 
درجه   360 را  افقی  و  عمودی  محورهای  كه 
می  شخص  طریق  این  از  و  دهد  می  پوشش 
خاص  موقعیت  یک  از  مسیری،  هر  در  تواند 
و  ایجاد  با   مكان  این  بازنمایی  نماید.  دیدن 
این  و  گیرد  می  صورت  كروی  تصاویر  تولید 
دیجیتال،  عكاسی  های  دوربین  وسیله  به  كار 
عدسی كروی موسوم به چشم ماهی و دوربین 
های سه پایه انجام می گیرد. سه عكس تحت 
زاویه 120 درجه از موقعیت مورد نظر در مكان 
بر  خاص  افزاری  نرم  عملیات  شود.  می  گرفته 
روی سه عكس گرفته شده برای تركیب آنها و 
می  اجرا  نهایی  پانورامیک  كروی  تصویر  تولید 
و  لیپوراس  ؛   1998 دیگران،  و  )فرسون  شود 
های   مكان   .)2007 گاسكل،  2004؛  دیگران، 

مجازی دو ویژگی اصلی دارند:  

1. غوطه ورشــدن: 
اصلی  و  مهم  نكته  یک  ورشدن  غوطه  تجربه 
در توسعه مكان مجازی و احساس حضور در آن 
احساس  بازتولید  درصدد  دقیقًا،  كاربر  اگر  است. 
حضور در محل واقعی است، باید وقتی كه سرش 
تكان می دهد، همان  موقعیت  و  نقطه  در هر  را 
چیزهایی را ببیند كه زمان حضور و دیدن واقعی 

بیند؛ می 

2. تعاملی بودن:   
می  ساخته  تعامل  مبنای  بر  مجازی  مكان 
شود تا حسی نزدیک به حس واقعی تولید كند. 
دایسون )1993( معتقد است كه تعاملی بودن 
را  كاربران  كه  بگیریم  نظر  در  متغیری  باید  را 
قادر می سازد تا مسیر ارتباطی خود را انتخاب 
كنند. تعاملی بودن معیاری است كه  مشاركت 
كنندگان در هر عمل ارتباطی، می توانند نقش 
ها را در گفتگویی دوطرفه كنترل كنند و تغییر 

دهند.
شكل  باعث  بودن  تعاملی  و  ورشدن  غوطه 
گیری تجربه مجازی می شود. اما در یک تجربه 
واقعیت مجازی چندین عنصر وجود دارد كه آن 
مانند  كامپیوتری،  های  سازی  شبیه  بقیه  از  را 
بازی ها، متفاوت می كند. این عناصر به شرح 

زیر است: 
بسیار  آنها  دیداری  و  تصویری  تأثیر  الف- 
واقعی تر و دراماتیک تر است. از طریق استفاده 
از واحد های نمایش گر نصبی روی سر و ایجاد 
واقعیت  عمیق،  و  غار  شبیه  های  اتاق  تصویر 
محیط  با  مواجهه  برای  را  كاربران  مجازی، 
كند.  می  توانا  كامپیوتر  وسیله  به  ایجادشده 
تصاویر  بعدی،  سه  تصاویر  شامل  محیط  این 
به  نگاه  این  است.  گرافیكی  اشكال  و  ویدئویی 
اجازه می  واقعیت مجازی  شركت كنندگان در 
دهد تا به طوركامل، در تجربه غرق شوند و آن 

را برای خود باورپذیر كنند.
مجازی،  واقعیت  در  كنندگان  شركت  ب- 
تعامل  امكان  ها،  تكنولوژی  دیگر  با  درمقایسه 
واقعیت مجازی  تكنولوژی های  بیشتری دارند. 
كننده  شركت  العمل  عكس  و  حركات  مطابق 
پاسخ می دهند و محیطی واقع گرایانه تر ایجاد 
می كنند. در تجربه مجازی، تعداد زیادی حسگر 
ایجاد  برای  تعاملی  ابزارهای  و  مختلف  حركتی 
واحد  شامل  كه  رود  می  كار  به  تعاملی  حس 
سنسور  یک  با  سر  روی  نصبی  نمایشگر  های 
است.  سر  یاب  رد  یا  سر  یكپارچه  حركتی 
نمایشگر نصبی روی سر، نمایشگری با شفافیت 
هر چشم  برای  را  پیكسل   800×600 وضوح  و 
فراهم می كند كه به شخص اجازه  می دهد در 
فضایی مجازی، با چرخش سر گردش كند. رد 
یاب سر، حركات و تكان های سر و چشم كاربر 
را در سه محور، كنترل و ضبط می كند و نرم 
افزار، میدان دید ، را دوباره پیكربندی می كند. 
و  سر  یاب  رد  وسیله  به  ایجادشده  بازخورد  با 
نمایش تصویر كروی مطابق با مسیر سر و چشم 
مجازی،  مكان  در  بود  خواهد  قادر  وی  كاربر، 
و درنتیجه،  بپردازد  واقع گرایانه  به جستجویی 
به تجربه مجازی دست یابد. )كروزپ، نیكارا و 

دیگران، 1992(
و  ها  شیوه  به  مجازی،  تجربه  در  تعامل  ج- 
برخاستن  شود.  می  ممكن  گوناگون  ابزارهای 

در  انگشتان  به  فشار  و  وزن  انتقال  با  شخص 
استفاده  با  شود.  می  ممكن  مجازی  مكان 
نام  به  مجازی،  واقعیت  در  معروف  ابزاری  از 
دستكش داده، و امكان انتخاب چیزها در مكان 
تغییر  امكان  آنها،  تفسیر  و  شرح  شنیدن  برای 
موقعیت كاربر در مكان ) و درنتیجه زاویه دید 
از   ( جوار  هم  های  مكان  به  رفتن  امكان  او(، 
امكان  و  موزه(  در  ها  مكان  دیگر  به  اتاق  یک 
تمركزكردن به عقب و جلو، این تعامل به وجود 
همانند  كاركردی  با  داده  دستكش  آید.  می 
را  دست  انگشتان  حركت  كامپیوتر،  موس 

كنترل و تعامل را ممكن می سازد؛
شامل  باید  مجازی  واقعیت  تجربیات  د- 
آن  از  روان شناسان  باشد كه  ناباوری"  "تعلیق 
كنند؛  می  استفاده  ذهن  شرایط  توصیف  برای 
باور می كند پدیده در  انسان  یعنی موقعی كه 
حال وقوع، باوركردنی است. این نوع از تجربیات 
به شركت كنندگان این اجازه را می دهد تا باور 
هستند،  كردن  تجربه  حال  در  آنها  آنچه  كنند 
واقعیتی  حداقل  یا  است  واقعی  درحقیقت، 

گذراست. 
ایجاد  برای  مجازی  واقعیت  تكنولوژی  اصواًل، 
انواع شبیه سازی شده تجربیات واقعی طراحی 
شده و آن قدر واقع گرایانه است كه توهم تجربه 
بنابراین، گردشگری  كند.  ایجاد می  را  واقعیت 
تكنولوژی  كارگیری  به  توان  می  را  مجازی 
های نوین اطالعاتی و ارتباطی همزمان و ارائه 
ویدئو،  بعدی،  سه  نماهای  تصاویر،  از  تركیبی 
 360( وسیع  و  باز  منظره  با  نماهایی  و  صوت 
با  كه  كرد  تعریف  ها  محل  یا  محل  از  درجه( 
استفاده از ظرفیت های فضای مجازی، به كاربر 
در  ها،  مكان  دیگر  و  خانه  در  دهد  می  امكان 
این فضا، به صورت مجازی، به بازدید و زیارت، 
و  بپردازد  دیگر  های  مكان  جستجوی  و  سفر 
را  دریاها  سوی  آن  در  كشوری  زیبای  مناظر 
آنكه  بدون  ببرد،  لذت  و  ببیند  گرایانه  واقع 
و  باشد  داشته  نظر حضور  مورد  در محل  عماًل 
حاجی  )راودراد،  باشد.  او  مانع  فیزیكی  موانع 

محمدی،1389(
گردشگری مجازی محدودیت های گردشگری 
محیطی را ندارد كه از مهمترین آنها می توان 
با  مواجه  عدم  و  مكانی  زمانی،  عدم محدودیت 
موارد غیر قابل پیش بینی چون خرابی شرایط 
آب و هوا اشاره كرد. این چند عامل سبب می 
وجود  مجازی  فضای  در  مرز  تعریف  كه  شوند 
فكر  به  ممالک  رو  همین  از  باشد،  نداشته 
انحصاری كردن و یا ابر قدرت شدن در فضای 
داری  سرمایه  بازی  قاعدتا  و  افتند  می  مجازی 
بین  این  در  كسی  را  مجازی  توریسم  صنعت 
باشد. مجازی  توریسم  متولی  كه  است  برده 

)فریدونی، 1386(
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از گردشگری مجازی مزایای استفاده 

- كمک به توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه 
یافته، به مدد فروش صنایع دستی و استقرار منابع 

در آن مناطق.

و  طوالنی  مسافت های  پیمودن  به  نیاز  عدم   -
خسته كننده كه در نتیجه، برای افراد مسن، بیمار 
را  طوالنی  مسافت های  طی  تحمل  كه  كودكان  و 

ندارند، قابل استفاده است.

بدون  نوجوانان، جوانان و دختران،  از  بسیاری   -
حضور والدین و با امنیت خاطر، می توانند با كمک 

گردش گری الكترونیكی، به سفر بپردازند.

بدون  جهان،  مختلف  مناطق  به  سفر  امكان   -
و  مذهبی  اجتماعی،  فرهنگی،  مسائل  از  نگرانی 

سیاست های بین دو كشور.

- انجام بازدید های علمی و همایش های مختلف 
ویدئو  همچون  الكترونیكی؛  ابزار های  كمک  با 
در  و  مناطق  آن  به  سفر  به  نیاز  عدم  و  كنفرانس 
هزینه های  كاهش  و  جاده  خطر  حذف  نتیجه، 

دانشگاه.

- كاهش ترافیک و ترددهای غیرضروری. كاهش 
و تغییر هزینه های سفر.. صرفه جویی در وقت.

- حفاظت از میراث فرهنگی، به دلیل عدم ارتباط 
كشورهای  برای  بودن  مناسب  و  آثار  با  مستقیم 
كمتر توسعه یافته، به دلیل عدم نیاز به هزینه های 

احداث و توسعه مراكز گردش گری

- عدم نیاز به راهنمای آموزش دیده برای معرفی 
مكان ها و مناطق گردش گری.  سودمند بودن برای 
محققان و پژوهشگران، به دلیل بررسی موردی یک 

موضوع خاص

مراكز  از  اینترنتی  خرید  امكان  آمدن  فراهم   -
تجارت  رونق  نتیجه  در  و  دستی  صنایع  خرید 
الكترونیک و كمک به تولید و راه اندازی كارگا ه های 

كوچک و بزرگ صنایع دستی و محلی.

اقامتگاه ها  و  هتل داری  زمینه   در  رقابت  ایجاد   -
امكانات رفاهی مكان های  و  بهبود سرویس دهی  و 
طویل  صف های  كاهش  گردش گری،  و  تفریحی 

تهیه بلیط

)قاسمی، زارع ، 1391(.

تأثیر فناوری اطالعات در گردشگری 

گردشگری صنعتی است كه بیش از دیگر صنایع، 
به تكنولوژی های اطالعاتی و ارتباطی نیازمند است 

)بوهالیس، 1386(.

فناوری اطالعات عبارت از جمع آوری وگردآوری 
از  استفاده  و  نشر  و  ذخیره سازی  دهی،  سازمان   ،
و  متن،  گرافیك،  تصویر،  صوت،  قالب  در  اطالعات 
… با استفاده از ابزار رایانه ای و مخابراتی و … است. 
اصطالح فناوری اطالعات برای توصیف فنونی بكار 

می¬رود كه ما را در ضبط ، ذخیره سازی، پردازش ، 
بازاریابی ، انتقال و دریافت اطالعات یاری می¬كند. 
افزار،  اطالعات سخت  فناوری  در  اصلی  محور  سه 
افزار ) مدیریت دانش ( می باشد.  افزار و فكر  نرم 

)قاسمی، زارع ، 1391(.

وارتباطی  اطالعاتی  فناوری  كه  واهمیتی  ارزش 
دنیا  در  گردشگری  های  ساخت  زیر  توسعه  برای 
 . است  تامل  وقابل  جالب  بسیار  است  كرده  ایجاد 
گردشگری  اطالعات  بتواند  گردشگر  یک  وقتی 
پهنه  در  را  كشور  یک  تاریخی  بناهای  به  مربوط 
اطالعات  آنها  ودرباره  كند  مالحظه  وب  جهانی 
نسبت  آورد  بدست  خوبی  ومتنی  تصویری  صوتی 
به آن مشتاق می شود . )ودودی ، 1386: ص 3۰( 

اگر فناوری اطالعات را به مجموعه ای از خدمات 
را  خام  های  داده  كه  كنیم  اطالق  محصوالتی  و 
با معنی تبدیل  به اطالعاتی مفید ، در دسترس و 
می¬نماید ، باید ظهور اینترنت را نقطه اوج و كمال 
نباید  البته  بدانیم.  حاضر  حال  در  فناوری  توسعه 
تصور شود فناوری اطالعات ، اینترنت است و این دو 
تفاوت ماهوی با هم دارند زیرا اینترنت تكنولوژی با 
قابلیت باال و یک امكان است ، اما فناوری اطالعات 
یک اندیشه ، یک فرهنگ و یک جریان فكری اثر 

گذار می باشد.)عبادی،138۰(

های  بسته  دارد  این  بر  سعی  امروزه  گردشگری 
مسافرتی پویا  عرضه كند این بسته ها باید با یک 
قابلیت  با  باشد  داشته  مطابقت  كامل  سفر  برنامه 
تغیر مناسب با خواست گردشگر  وعالئق گردشگر 

 )2۰۰6،CardOSO (.

صنعت  ارتباطی،  و  اطالعاتی  های  تكنولوژی 
و  محصوالت  تا  كند  می  توانمند  را  گردشگری 
خدمات را به طور مستقیم و در دسترس، به تعداد 
گسترده ای از مشتریان ارائه كند و با آنها و تولید 
نمایند  برقرار  تعامل  كنندگان  توزیع  و  كنندگان 
مشتریانی  تعداد  دیگران،2۰۰۷(.  و  آلوارز  )سوآرز 
پركردن  یا  تجاری  سفرهای  برای  اینترنت  از  كه 
حال  در  روز  هر  كنند،  می  استفاده  فراغت  اوقات 
افزایش است. بسیاری از سازمان ها و افرادی كه با 
گردشگری سروكار دارند، وب سایت هایی را برای 
سازمان  درباره  اطالعاتی  اشاعه  یا  مشتری  جذب 

خود ایجاد كرده¬اند.  
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آثار اقتصادی گردشگری 

گردشگری  و  سفر  جهانی  شورای  برآوردهای 
در  گردشگری  سهم  افزایش  كه  می دهد  نشان 
خواهد  تداوم  اشتغال زایی،  و  جهانی  اقتصاد 
داشت. لذا، در چند سال آینده گردشگری نقش 

ایفا خواهد كرد. اقتصاد جهانی  مهمی در 

تأثیر  گردشگری  اقتصاد  بر  بسیاری  عوامل 
اقتصاد،  از قبیل وسعت كشور، قدرت  می گذارند 
مخارج  میزان  و  حجم  گردشگری،  توسعه  سطح 
مقصدهای  آن.  بودن  فصلی  و  گردشگران 
شدید،  سرمای  مانند  اقلیمی  دالیل  به  بسیاری 
و  گردبادها  كوتاه،  روزهای  با  زمستان هایی 
نمی توانند  و...  شدید  گرمای  پرباران،  فصل های 
كنند  جذب  را  گردشگران  سال  طول  تمام  در 
باشند.  داشته  وقت  تمام  و  دائم  اشتغال زایی  یا 
بخش  یک  در  گاه  گردشگری  توسعه  طرح های 
توسعه  كمتر  مناطق،  سایر  و  هستند  متمركز 
متنوع سازی  برای  نیز  تدابیری  یافته اند. 
باید  آن  اقتصادی  منافع  توزیع  و  گردشگری 
از  مكان ها  برخی  دیگر،  طرف  از  شود.  اتخاذ 
آسیب  اندازه ای  به  فرهنگی  و  محیطی  لحاظ 
خود  گردشگری  توسعه  نمی توانند  كه  پذیرند 
نباید  مقصدها  این  در  بنابراین،  دهند.  ادامه  را 
منافع اقتصادی را همواره در صدر اولویت ها قرار 
تأثیرات  كه  گفت  می توان  رفته  هم  روی  داد. 
زیست محیطی و اجتماعی به طور جدایی ناپذیری 

اقتصادی گره خورده اند.  تأثیرات  با 

را  از گردشگری  نباید درآمدهای حاصله  لزومًا 
به خود این صنعت یا خدمات اختصاص داد بلكه 
بهتر آن است این درآمدها را صرف امور زیربنایی 
اثرات  مدت  دراز  در  كه  نمود  جامعه  بنیادی  و 
گذاشت  نیز خواهد  گردشگری  بر  را  مثبت خود 
استاندارد،  ریل های  بزرگراه ها،  احداث  مثل 
ناوگان هوایی، خطوط كشتیرانی، كاهش  توسعه 
 « كینز  مینارد  »جان  زیست.  محیط  آلودگی 
رشد  بود  معتقد  مشهورانگلیسی  اقتصاددان 
است  سرمایه گذاری  از  ناشی  خود  كه  اقتصادی 
نماید.  درآمد  و  ایجاداشتغال  می تواند  آینده  در 
كینز معتقد بود كه رشد اقتصادی زمانی حاصل 
از  اقتصاد  به  پول  تزریق  میزان  كه  شد  خواهد 

باشد. بیشتر  آن  میزان نشت 

تأثیرگردشگری بر اشتغال و درآمد

 اشتغال ایجاد شده توسط  گردشگری، بر سه نوع 
می باشد؛ 

مؤسسات  در  كه  اشخاصی  مستقیم؛  اشتغال 
مرتبط با گردشگری كار می كنند از قبیل هتل ها، 
آژانس های  و  توریستی  فروشگاه های  رستوران ها، 

سیر و سفر.

در  شده  ایجاد  مشاغل  مستقیم؛  غیر  اشتغال 
و  شیالت  كشاورزی،  قبیل  از  عرضه  بخش های 

صنایع.

اشتغال اِلقایی؛ اشخاصی كه از طریق خرج كردن 
درآمدی كه شاغالن مستقیم و غیر مستقیم كسب 

كرده اند، حمایت می شوند.

از  كشورها  برخی  درآمد  از  زیادی  سهم  امروزه 
گردشگری  است.  گردشگری  فعالیت های  محل 
عالوه بر ایجاد اشتغال موجب درآمد ملی می شود 
كه بخشی از درآمد به صورت درآمد ارزی حاصل 
مقدار  از  عبارتند  گردشگری  درآمدهای   . می شود 
كشور  داخل  به  خارجی  بازدیدكنندگان  كه  ارزی 

می آورند و خرج می كنند.

گردشگری  از  ناشی  درآمدهای  اعظم  قسمت 
از  كه  دارد  اختصاص  جهان  از  مناطقی  به  بیشتر 
بقیه  به  نسبت  بهتری  رفاهی  و  اقتصادی  اوضاع 
می توان  خصوص  این  در  برخوردارند  جهان  نقاط 
به اتحادیه اروپا، آمریكای شمالی و آسیای شرقی 

اشاره كرد. جالب آنكه بیشترین مولدین گردشگری 
گردشگران  پذیرای  عمده  كشورهای  همان  نیز  را 
تشكیل می دهند مثل آمریكا، آلمان، ژاپن، انگلیس، 

فرانسه و ایتالیا.

كه  است  ارزی  جهان گردی  اثر  مطلوب ترین 
ارز   .)23  :138۴ )همایون،  می شود  كشور  وارد 
شامل  بین المللی،  گردشگری  از  حاصل  خارجی 
است.  خارجی  ارز  ناخالص  درآمدهای  محاسبه 
بر  كننده ای  تعیین  اثر  تبدیل،  نرخ  دگرگونی های 
روند  نتیجه  در  و  بین المللی  گردشگری  روندهای 
تعدادی  كنار  در  دارد.  آن  توزیع  و  گردشگری 
ناخالص  تولید  تغییرات  )مانند  دیگر  عوامل  از 
تا  ارز  تبدیل  نرخ  نوسان  پرداخت ها(،  تراز  و  ملی 
مخارج  در  انشعابی  روندهای  سبب  زیادی  حدود 
گردشگری توسط كشورها است )وال، 138۴: 11۴(

اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق 
سطح  می تواند  شود  توزیع  درستی  به  كشور  یک 
زندگی مردم را بهبود بخشد )پاپلی یزدی، 1385: 
ویژه  به  گردشگری،  توسعه  دلیل  همین  به   .)93
در كشورهای كمتر توسعه یافته، عامل مؤثری در 
مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای 
در  و  اقتصادی  رونق  و  بیكاری  كاهش  مختلف، 
رفاه  افزایش  و  مردم  زندگی  كیفیت  بهبود  نتیجه 

اجتماعی می شود )كاظمی، 1385: 6(.
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نتیجه گیری

ظهور تكنولوژی ها همه جنبه های زندگی ونهادهای اجتماعی بویژه صنعت 
نوینی در مسافرت های  تاثیر قرار داده وباعث شده شیوه  گردشگری را تحت 
درونشهری وجهانگردی بوجود آید وتاثیرات عمیقی در ابعاد سیاسی ، اقتصادی 

وفرهنگی بوجود آورد . 

منافع اقتصادی گردشگری باید به سمت همه قشرهای جامعه جریان پیدا كند. 
و درآمد حاصل از گردشگری باید برای توسعه گردشگری، پاسداری از محیط 
زیست و حمایت از جامعه محلی، سرمایه گذاری مجدد گردد، زیرا باعث میشود 

منافع اجتماعی و اقتصادی آن نیز بیشینه  شود. 

زمینه  تواند  می  اولیه  شناخت  و  مقدمه  عنوان  به  فقط  مجازی  گردشگری 
گردشگری واقعی را برای گردشگر فراهم آورد. 
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مقدمه

مطالعات و مقاالت نظری و تجربی اخیر نشان می دهند شوک های قیمتی 
افزایش  به دلیل  اقتصادی،  بر فعالیت های  تاثیری منفی  تواند  نفت خام می 
سطح و بی ثباتی قیمت نفت خام داشته باشد. این موضوع موجب ایجاد توجه 
روبه افزایشی در میان محققان به بررسی بی ثباتی قیمت نفت خام و تاثیر آن 
بر تولید كل و واكنش های سیاسی شده است. محققان توضیحات مختلفی 
برای بیان رابطه معكوس بین تغییرات قیمت نفت خام و سطح فعالیت های 
اقتصادی ارائه كرده اند. مورد قبول ترین توجیه برای چنین رابطه ای این است 
كه شوک های قیمتی نفت خام نشان دهنده كمبود رو به افزایش انرژی )شوک 
معكوس در میزان موجودی انرژی( هستند. بنابراین، افزایش قیمت نفت خام 

دارای تاثیرات منفی بر تولید و دیگر فعالیت های اقتصاد كالن خواهد بود.

در این مقاله، ما تالش داریم تاثیرات اجزای مختلف بی ثباتی قیمت نفت خام  
بر تولید صنعتی ایاالت متحده و دیگر متغیرهای اقتصادی را بررسی كنیم كه 
موضوعی كاوش نشده در مقاالت و پژوهش های موجود است. ما حقایق مسلم 
بی ثباتی قیمت نفت خام را با بكارگیری مدل اتو رگرسیو واریانس ناهمسان 
لی    و  انگل  توسط  ارائه شده   )CGarCH( یافته تعمیم  پایه  تركیب  شرطی 
برای تجزیه بی ثباتی به دو بخش موقتی و دائمی شناسایی می كنیم. سپس 
)خود   Var برای مدل های ورودی  عنوان  به  یافته شده  مسلم  این حقایق 
رگرسیون برداری( برای بررسی تاثیر آنها بر تولید صنعتی و دیگر فعالیت های 

اقتصاد كالن بكار گرفته می شوند. 

بخش دائمی بی ثباتی، كه بصورت فرآیندی درازمدت یا گرایش بی ثباتی 
مدل سازی شده است، نشان دهنده اصول بنیادی ارزش تعادل بی ثباتی قیمت 
نفت خام است. بخش موقتی بی ثباتی را می توان انحراف )یا عدم توازن( از 
تعادل بی ثباتی بلند مدت تفسیر نمود. این بخش از بی ثباتی قیمت نفت خام 
همگام با رخدادهای غیر مترقبه حركت می كند: مانند شوک های قیمتی پیش 
بینی نشده ناشی از شایعات )پیش سنجی(، توقف ناگهانی جریان نفت از منابع 
نفتی، شوک های تقاضا و بی ثباتی سیاسی. به عبارت دیگر بی ثباتی دائمی 
دانست  ثباتی  بی  و  خام  نفت  قیمت  بینی شده  پیش  تغییرات  توانند  می  را 
تغییرات  بینی نشده در  تغییرات پیش  انعكاس  ثباتی موقتی  درحالی كه بی 

قیمت نفت خام است. 

این پژوهش در سه زمینه دستاوردهای نوین قابل توجهی نسبت به مطالعات 
بی  بخش  دو  به  قیمت  ثباتی  بی  تقسیم  با  اول،  دارد.  قبلی  های  پژوهش  و 
ثباتی دائمی و موقتی، نتایج ما شواهد قابل توجهی بر عوامل بی ثباتی قیمت 
و  صنعتی  تولید  بر  مستقیمی  تاثیر  توانند  می  كه  كنند  می  ارائه  خام  نفت 
انگشت  پیشین  های  پژوهش  باشند.  داشته  اقتصادی  كالن  متغیرهای  دیگر 
شماری وجود دارند كه بر رابطه بین بی ثباتی قیمت نفت خام و میزان تولید 
صنعتی تمركز داشته باشند، ولی هیچ یک از این معدود پژوهش ها مستقیمًا به 
بررسی اجزا بی ثباتی قیمت نفت خام و چگونگی ارتباط هر یک از این اجزا با 
فعالیت های اقتصادی نپرداخته اند. دوم، ما در این پژوهش مدل برپایه آستانه 
CGarCH را بكار گرفته ایم كه نه تنها بی ثباتی قیمت نفت خام را به اجزای 

بی ثباتی موقتی و دائمی قیمت های نفت و پیامدهای آن بر تولید ات صنعتی

Omar H.M.N. Bashar, I.K.M. Mokhtarul Wadud, Huson Joher Ali Ahmed :نویسندگان

                                                                                 ترجمه: محسن اسحاقی )كارشناس سرمایه گذاری(

چكیده
این مطالعه  به بررسی تاثیر بی ثباتی تالطم قیمت نفت خام بر تولید صنعتی ایاالت متحده با تجزیه بی ثباتی قیمت نفت خام به بی ثباتی دائمی و بی ثباتی 
موقتی می پردازد. تجزیه بی ثباتی های قیمت نفت خام شواهد و اطالعات مهمی درباره منابع و تاثیرات نامتقارن آن فراهم می كند. برای تخمین ساختار تركیبی 
بی ثباتی و آنالیز تاثیرات پویای اجزای بی ثباتی، این مطالعه از یک روش مدل سازی برپایه آستانه 1CGarCH  و Var بر دوره زمانی 198۰ تا 2۰1۰ برای 
اقتصاد ایاالت متحده استفاده می كند. تخمین مدلCGarCH تاثیرات نامتقارن قابل توجه شوک افزایش قیمت نفت بر بی ثباتی موقتی قیمت نفت را نشان می دهد. 
توابع جواب ضربه پویا )دینامیكی( بدست آمده از مدل تخمینی Var نشان می دهد بی ثباتی موقتی افزایش یافته قیمت نفت خام تاثیر كاهنده طوالنی مدت و 
قابل توجهی بر تولید صنعتی داشته است. نتایج همچنین بیان می كنند شوک های وارد شده به مؤلفه موقتی موجب افزایش بی ثباتی در تولید صنعتی، قیمت 
مواد نفتی و همچنین محصوالت نفتی غیر سوختی در ایاالت متحده می شود. آنالیز تجزیه واریانس مجددا تایید می كند بی ثباتی موقتی دومین فاكتور عمده 
در توضیح تغییرات تولید صنعتی است. این نتایج دیدگاه های جدیدی بر منابع بی ثباتی قیمت نفت خام فراهم می كنند و بر نیاز به هدایت سیاست های انرژی 

ایاالت متحده بسوی كاهش بی ثباتی های كوتاه مدت در قیمت نفت خام تاكید می كنند.  

Var کلمات کلیدی: بی ثباتی قیمت های نفت خام، بی ثباتی نسبی، تولید صنعتی، آنالیز

1-component based generalized autoregressive conditional heteroskedastic (CGARCH(



29

له
ـا
ــ
ــ
مق

نامتقارن شوک  تاثیرات  بلكه  كند،  می  تجزیه  آن 
های قیمت نفت خام بر فرآیند بی ثباتی آن را نیز 
بررسی می كند. سومین و مهمترین مورد اینكه ما 
از مدل های Var برای آنالیز تاثیرات دینامیكی 
شوک های قیمتی بر اجزا مختلف بی ثباتی قیمت 
نفت خام بر تولید صنعتی و فعالیت اقتصادی كالن 

بهره گرفته ایم. 

ادامه این مقاله این گونه ساختاربندی شده است: 
بخش دوم خالصه ای كوتاه از پژوهش، مقاالت و 
تاثیر  زمینه  در  موجود  تجربی  و  نظری  مطالعات 
نفت  قیمت  های  دگرگونی  و  قیمت  های  شوک 
مالی  و واكنش های سیاست  تولید  بر میزان  خام 
 Var و   CGarCH های  مدل  كند.  می  فراهم 
ها  این مدل  برپایه  تجربی  یافته های  و همچنین 
در بخش 3 ارائه شده اند. بخش ۴ به بحث درباره 
یافته ها اختصاص دارد و بخش 5 به نتیجه گیری 
این مقاله و ذكر برخی از پیامدهای یافته ها و نتایج 

اختصاص دارد. 

پیشینه پژوهش

مطالعات انجام گرفته در زمینه تأثیر شوک های 
قیمت نفت خام بر فعالیت های اقتصاد كالن را به 
نمود:  تقسیم  گروه  سه  به  كلی  طور  به  توان  می 
نفت  قیمتی  های  شوک  تاثیرات  كه  مطالعاتی 
خام را بررسی می كنند. مطالعاتی كه بر طبیعت 
نامتقارن شوک های قیمتی نفت خام تكیه دارند و 
مطالعاتی كه به كاوش مسائل تغییرات و بی ثباتی 

های قیمت نفت خام می پردازند.

دسته  مطالعات  و  ها  پژوهش  پیشگام  همیلتون 
تمام  مورد،  یک  جز  به  كرد  مشاهده  و  بود  اول 
انتهای  بین  ایالت متحده  اقتصادی در  ركود های 
جنگ جهانی دوم و 19۷3 به دنبال افزایش قابل 
یک  در  اند.  آمده  بوجود  خام  نفت  قیمت  توجه 
پژوهش دیگر، مورک چندین توجیه مختلف برای 
و  خام  نفت  های  قیمت  بین  منفی  همبستگی 
فعالیت های اقتصادی كالن ارائه كرد. كانادو و پرز 
دی گارسیا  دریافتند شوک های قیمتی نفت خام 
تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی در یک نمونه 
ارائه  شواهدی  هوكر  دارد.  اروپایی  كشورهای  از 
كرد مبنی بر اینكه در دوره زمانی 19۷3 تا 199۴ 
قیمت نفت خام دیگر عامل تغییر در شاخص های 

اقتصادی مختلف ایاالت متحده نیست. 

دومین گروه از محققان بر تاثیر نامتقارن شوک- 
اقتصادی  های  فعالیت  بر  خام  نفت  قیمتی  های 
در  افزایش  تقارن،  فرض  با  كردند.  تمركز  كالن 
می-  كل  تولید  میزان  كاهش  موجب  نفت  قیمت 
شود، درحالی كه كاهش قیمت نفت موجب بهبود 
شماری  اگرچه،  شود.  می  اقتصادی  های  فعالیت 
بسیار  با رشد  تقارن  این  اند  بیان كرده  مولفان  از 
كند صورت گرفته ناشی از كاهش قیمت نفت خام 
مشاهده شده در اواسط دهه 8۰ میالدی همخوانی 
ندارد. مورک نشان داد با وجود اینكه افزایش قیمت 

رشد  بر  توجهی  قابل  منفی  تاثیر  خام  نفت  های 
تولید در ایاالت متحده دارد، كاهش قیمت های نفت 
منجر به رشد تولید افزایش یافته نمی شود. مورک 
نمود  اثبات  خود  همكاران  همراه  به  پژوهش  در 
سازمان  عضو  كشورهای  اكثر  در  تقارن  عدم  این 
نیز   )OeCd( توسعه  و  اقتصادی  های  همكاری 
 )  HuanG eT aL( و همكاران  هوانگ  دارد.  وجود 
نیز تاثیرات نامتقارن شوک های قیمتی نفت خام 
بر رشد اقتصادی در ایالت متحده، كانادا و ژاپن را 
مشاهده كرد. با وجود رویت این تاثیرات نامتقارن 
در شماری از پژوهش های نام برده شده، اتفاق آرا 
در  متقارن  نا  طبیعت  اهمیت  و  بر سطح  واضحی 
اثرات یک شوک قیمتی نفت خام بر فعالیت های 

اقتصادی كالن صورت نگرفته است.

این  بر  نیز  تجربی  مطالعات  گروه  های  پژوهش 
موضوع كه بی ثباتی قیمت نفت چگونه می تواند هم 
تاثیرات دائمی و هم تاثیرات همزمان بر فعالیت های 
اقتصادی كالن داشته باشد متمركز است. بسیاری 
از این مباحثات از نظریه سرمایه گذاری در شرایط 
 Bernanke و Henry ارائه شده توسط ثباتی  بی 
بیشتر  ثباتی  بی  كردند  بیان  كه  گیرند  می  ریشه 
فعلی شود  گذاری  ركود سرمایه  موجب  تواند  می 
و در نتیجه ممكن است در طوالنی مدت تاثیراتی 
بر میزان تولید كلی داشته باشد. Bernanke بیان 
نمود بهترین وضعیت برای سازمان ها این است كه 
در هنگام مواجهه با افزایش بی ثباتی در قیمت های 
آتی نفت، مخارج سرمایه گذاری غیرقابل بازگشت 
را تعلیق نمایند و همچنین اینكه بی ثباتی سرمایه 
به  است منجر  تجاری ممكن  گذاری شركت های 
ایجاد نوسانات دوره ای در سرمایه گذاری كل شود. 
همیلتون اشاره كرد دلیل عمده ایجاد ركود ناشی 
از شوک های قیمتی نفت خام این است كه افزایش 
بی ثباتی با افزایش شدید قیمت های نفت همراه 
است و این موضوع خود موجب افزایش هزینه های 
تقاضای  با دوام و كاهش  عملیاتی برخی كاالهای 

این كاالها و سرمایه گذاری خواهد شد. 

فعالیت های  در  نفت  از  استفاده گسترده  بدلیل 
نفت  های  قیمت  در  ثباتی  بی  افزایش  تولیدی، 
انتقال بی ثباتی )و در نتیجه تغییرات( به  موجب 
با وجود اهمیت  قیمت كاالهای مختلف می شود. 
قابل مشاهده اینگونه بی ثباتی ها، مطالعات انگشت 
شماری به بررسی تاثیرات مستقیم بی ثباتی قیمت 
 pIndyCk .اند اقتصاد واقعی پرداخته  بر  نفت خام 
برآوردی از این مسائل ارائه نموده و اشاره می كند 
های  ركود  ایجاد  در  خام  نفت  قیمت  ثبات  عدم 
در  است.  داشته  نقش   1982 و   198۰ اقتصادی 
یک پژوهش مقدماتی بر تاثیر بی ثباتی قیمت نفت 
 ferderer كالن،  اقتصادی  های  فعالیت  بر  خام 
است  ممكن  خام  نفت  قیمت  ثباتی  بی  كرد  بیان 
یكی از شاخص های اصلی فعالیت های اقتصادی 
 Var با بكارگیری چندین مدل ferderer .باشد
های  شوک  از  ناشی  مهمی  تاثیرات  بازگشتی، 

قیمتی نفت خام و همچنین بی ثباتی قیمت نفت 
تازگی  به  نمود.  مشاهده  كل  تولید  سطح  بر  خام 
كونگ و همكارانش )COnG eT aL( رابطه تعاملی 
بین بی ثباتی قیمت نفت خام و بازار سهام چین را 
با استفاده از مدل های چند متغیری Var بررسی 
بر شاخص  توجهی  قابل  تاثیر  هیچ  آنها  اند.  كرده 
های بورس بجز در شاخص صنایع معدن مشاهده 
نكردند. البته پژوهش آنها مستقیما بر تاثیر شوک 
های  فعالیت  بر  خام  نفت  قیمت  ثباتی  بی  های 
متمركز  تولید  بر سطح  اقتصادی كالن و خصوصا 
است،  انجام شده  تازگی  به  كه  پژوهشی  در  نبود. 
محققان eLder و SerLeTIS دریافتند عدم اطمینان 
درباره قیمت نفت خام تاثیر منفی قابل توجهی بر 
تولید ناخالص داخلی واقعی، میزان مصرف كاالهای 
بادوام، برخی قسمت های سرمایه گذاری های ثابت 
زمانی  دوره  در  متحده  ایاالت  در  تولید صنعتی  و 
پس از 19۷5 داشته است. در كل بنظر می رسد 
میزان معقولی از اتفاق آرا در میان محققان درباره 
میزان  بر  نفت  های  قیمت  ثباتی  بی  تاثیر  اینكه 

سرمایه گذاری كل منفی است وجود دارد.

شد،  اشاره  قبلی  های  بحث  در  كه  همانگونه 
ثباتی  بی  بین  رابطه  بررسی  كه  مطالعاتی  اگرچه 
قیمت نفت و فعالیت های اقتصادی بپردازند وجود 
دارد، هیچ یک از این پژوهش ها به آنالیز منابع و 
ثباتی  بی  موقتی  و  دائمی  اجزا  اقتصادی  تاثیرات 
قیمت های نفت خام نپرداخته اند. تقریبًا می توان 
انجام چنین پژوهشی  گفت توجیهات بیشتر برای 
رابطه  بر  ای  تازه  دیدگاه  با  و  مقاله  این  ادامه  در 
صنعتی  تولید  و  خام  نفت  قیمت  ثباتی  بی  بین 
دنیا،  اقتصادی  حوزه  بزرگترین  متحده،  ایاالت  در 

نمایان خواهند شد. 

روش شناسی
مدل سازی بی ثباتی قیمت های نفت 

در این پژوهش ما بی ثباتی شرطی قیمت نفت را 
به صورت مجموع بخش های دائمی و موقتی مدل 
 CGarCH سازی می كنیم. آنالیز های ما از مدل
ارائه شده توسط enGLe و Lee برای تجزیه بی ثباتی 
و  )موقت(  ای  دوره  بخش  دو  به  خام  نفت  قیمت 
گرایش )دائمی( بهره می گیرند. این دو محقق مدعی 
شدند مشخصه ای از فرآیند تصادفی یا اصطالحا جز 
دائمی در سری بی ثباتی وجود دارد. به طور معمول، 
بخش های دائمی و موقتی در بی ثباتی نا مانا وجود 
بی  در  ریشه  واحد  یک  پیداكردن  بنابراین،  دارند. 
این مشخصه  نمایشگر  غیر مستقیم  به طور  ثباتی 
COmpOnenT-« مدل  یک   Lee و   enGLe است.  

CGarCH« برای تجزیه بی ثباتی متغیر با زمان به 
دو بخش دائمی )درازمدت( و موقتی )كوتاه مدت( 
مدل  نیز  دیگر  مولفان  از  بسیاری  كردند.  پیشنهاد 
 CGarCH برتر از مدل Lee و enGLe پیشنهادی
مرسوم توصیف كردند چرا كه این مدل امكان تجزیه 
عدم  های  ریشه  بررسی  و  ثباتی  بی  های  سری 
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اطمینان را فراهم می كند. این مدل امكان محاسبه 
بخش درازمدت بازگشتی میانگین واریانس شرطی و 
همچنین محاسبه یک بخش كوتاه مدت و فّرارتر را 
نیز فراهم می كند. درحالی كه CGarCH توسط 
و  مالی  متغیرهای  ثباتی  بی  تجزیه  برای  محققان 
اقتصادی بكار گرفته می شود، تاكنون از چهارچوب 
CGarCH برای تجزیه بی ثباتی قیمت نفت خام با 
توجه ویژه بر تاثیرات اقتصادی اجزا دائمی و موقتی 

بی ثباتی قیمت نفت خام استفاده نشده است. 

فرض شود متغیر X فرآیندی اتو رگرسیو )خود 
بازگشتی( با حد خطای    را دنبال می كند. یک 
با معكوس   X از استاندارد   GarCH )1,1( مدل 
 )w( نمودن بی ثباتی شرطی به یک میانگین ثابت

نمایش داده می شود:

 

كه در آن      بی ثباتی شرطی و w واریانس بدون 
شرط با میانگین ثابت است. 

اند،  كرده  اشاره   Lee و   enGLe كه  گونه  همان 
ثباتی  بی  سازی  وارون  امكان   CGarCH مدل 
شرطی به یک مقدار روند متغیر با زمان Q را فراهم 
می كند و می تواند به شكل زیر نمایش داده شود:

معادالت )2( و )3( به ترتیب نشان دهنده مؤلفه 
هستند.  شرطی  ثباتی  بی  دائمی  و  موقتی  های 
دور  بازگشتی  میانه  اینجا  در  كه  شود  توجه 

بی  موقتی  مؤلفه  و دائمی  مؤلفه 
ثباتی است. برای مؤلفه دائمی، سرعت وارون سازی 

آن  مقدار  كه  شود  می  داده  نشان  با میانگین 

است.  معموال در دامنه 

مدل  بكارگیری  در  توجه  قابل  موارد  از  یكی 
CGarCH استاندارد این است كه این مدل رابطه 
بین شوک های مثبت و منفی را متقارن فرض می 
كند. برای مثال، امكان پذیر است كه شوک منفی 
عدم  ظور  به  منجر  قیمت(  )كاهش  نفت  قیمت 
اطمینان افزایش یافته شود چرا كه می تواند منجر 
به انتظار مضاعف حمله احتمالی شود. بنابراین، ما 
تقارن موقتی در متغیرهای توضیحی را مجاز می 
بد  اخبار  از  ناشی  آیا شوک  تا بررسی كنیم  دانیم 
)كاهش قیمت( می تواند بی ثباتی شرطی قیمت 

نفت را توجیه كند یاخیر. 

ما مدل CGarCH برپایه آستانه را به شكل زیر 
اقتباس كرده ایم: 

كه در آن d متغیر ساختگی نشان دهنده شوک 
باشد  منفی است و مقدار آن در صورتی كه
تاثیر  بود.  این صورت ۰ خواهد  غیر  در  و   1 برابر 
اخبار مثبت بر بی ثباتی با ضریب  اندازه گیری 
با ضریب  تاثیر اخبار منفی  می شود در حالی كه 

)X+Y( اندازه گیری می شود. 

VAR )خود رگرسیون برداری( آنالیز 

برخی از مدل های جایگزین Var توابع جواب 
ضربه را پیش بینی و تقریب كرده اند و تركیبات 
واریانس به منظور مشاهده اینكه مؤلفه های دائمی 
تولید  بر  چگونه  نفت  قیمت  ثباتی  بی  موقتی  و 
صنعتی و دیگر متغیرهای دینامیكی اقتصاد كالن 

تاثیر می گذارند بررسی شده اند. 

ابتدا، مدل Var زیر را در نظر بگیرید:

 
متغیر های وابسته n- برداری است؛  كه در آن

a۰ و B ماتریس m×n هستند و
است.  تاخیر  عملگر  در  ای  جمله  چند  ماتریس 
شوک  وار،  سری  ناهمبسته  بردار   -n یک  tε

هویت  ماتریس  با  صفر  میانگین  ساختاری  های 
. كوواریانس همزمان است،

به شرط تكین نبودن a۰، حل معادله باال برای   
فرم كاهش یافته نمایش Var را به ما می دهد:

 
نیز  یافته  كاهش  مدل  در  های باقیمانده 
اغتشاش خالص )wHITe nOISe( فرض می شوند، 
ولی ممكن است بدلیل تاثیر همزمان متغیرها در 

امتداد معادالت با هم همگرا شوند. 

نیز  به فرم میانگین متحرک  را  توان معادله  می 
 نمایش داد:

فرم  است.   Var ساختاری  مدل   )5( معادله 
كاهش یافته نمایش داده شده با معادله )6( مرسوم 
تر است. تكنیک اصلی در اینجا تخمین معادله )5( 
در  tε ساختاری های  شوک  و  پارامترها  بازیابی  و 
شناسایی  با  است.  ها  تخمین  این  از   )6( معادله 
یک  جواب ضربه  توان  می  ساختاری،  های  شوک 
متغیرهای  از  هریک  به  یكباره  شوک  به  متغیر 

موجود در مدل را از معادله )۷( بدست آورد. 

است  این  روشی  چنین  این  در  اصلی  مسئله 
ساختاری  مدل  در  باید  كه  پارامترهای  تعداد  كه 
تخمین زده شوند بیشتر از همین پارامترها در مدل 
)مسئله  است  شده  بینی  پیش  یافته  كاهش  فرم 
شناسایی(. برای حل این مشكل، معموال محدودیت 
هایی بر عناصر ماتریس a۰ اعمال می شود. برای 
 CHOLe-Sky تجزیه  ما  ها،  محدودیت  این  اعمال 
را بكار می بریم كه توسط SImS بیان شده است. 
ماتریس  یک   a۰ كه  هنگامی  روش،  این  طبق 
 B پایین مثلثی با عناصر یک در قطر اصلی باشد و
یک ماتریس قطری فرض شود، سیستم بازگشتی 

خواهد بود. این فرضیات نیازمند مرتب سازی دقیق تر 
متغیرها در مدل هستند، كه اصالحا به آن مرتب 
سازی موقتی wOLd گفته می شود. برای انتخاب 
ابتدا  ما   ،Var ترتیب متغیرهای موجود در مدل
ترتیبی را بكار می بریم از ترتیب های دیگر برون 

زا تر باشد. 

از یک مدل Var پنج متغیره استفاده  ابتدا  ما 
خام  نفت  قیمت  شاخص  شامل  كه  كنیم  می 
نفتی  های  فرآورده  قیمت  شاخص   ،)OpI(
 ،)IpI( شاخص تولید صنعتی ،)COm( غیرسوختی
شاخص قیمت مصرف كننده )CpI( و نرخ بودجه 
بندی  طبقه  براساس  است.   )ffr( دولتی  های 
پیش  برای   6 تاخیر  ترتیب   ،akaIke اطالعات 
بینی مدل بكار رفته است. ترتیب متغیرها به این 
 .COm, OpI, IpI, CpI, ffr :صورت خواهد بود
بی  مؤلفه  دو  دینامیكی  تاثیرات  بررسی  منظور  به 
ما چهار  تولید صنعتی،  بر  نفت خام  قیمت  ثباتی 
مدل Var اضافی را تخمین زنی می كنیم . جزئیات 

این مدل ها در بخش ۴ ارائه شده اند. 

تمام متغیرها بجز ffr و متغیرهای نشان دهنده 
با لگاریتم های طبیعی بیان  سری های بی ثباتی 
دور  دهنده  پوشش  ماهانه  های  داده  شوند.  می 
تخمین  برای   2۰1۰ مارچ  تا   198۰ ژانویه  زمانی 
های Var بكار رفته اند. داده ها عموما از پایگاه 
داده سازمان بین المللی  آمار مالی )IfS( استخراج 

شده اند. 

ما  هستند،  نامانا  متغیرها  اكثر  كه  این  وجود  با 
متغیرها را در تمام سطوح آنها یا سطوح لگاریتمی 
بكار برده ایم. یک Var كه متغیرها در آن فقط 
در تفاضل ها بكار رفته اند ممكن است دچار مسئله 
خطای محاسباتی شود. بخصوص اگر فرآیند واقعی 
دریک Var تفاضلی نباشد یا اگر تركیبات خطی 
متغیرهای نامانا وجود داشته باشند كه مانا باشند.؛ 
باشند.  بسته  جمع  هم  نامانا  متغیرهای  اگر  مثال 
سیستم  در  موجود  »متغیرهای  اینكه  از  اطمینان 

tε
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هم جمع بسته هستند یا جمع بسته دشوار است. 
فراتر از این، اگر محدودیت های اشتباه وضع كنیم، 
هم  روابط  تعیین  بود«.  خواهد  باطل  ما  استنتاج 
جمع بستگی صحیح آسان نیست چرا كه احتمال 
بستگی وجود  رابطه هم جمع  از یک  بیش  وجود 
یک  در  متغیرها  تركیبات  این،  بر  عالوه  و  دارد 
به  رو  استدالل  با  معموال  بستگی  هم جمع  رابطه 
جلو تعیین می شوند. در واقع، برخی پژوهش های 
مقدماتی بر سیاست های مالی و شوک های قیمت 
در  لگاریتمی  یا  سطحی  درون  متغیرهای  از  نفت 
مدل سازی Var  استفاده كرده اند. همگام با این 
پژوهش های برپایه مدل سازی Var، ما فرم های 
 )LeVeL( سطح  و   )LOG-LeVeL( لگاریتم  سطح 
متغیرها را در مدل Var بكار می بریم، كه حداقل 
كند.  می  تضمین  را  پارامترها  متناسب  تخمین 
هدف این پژوهش بررسی وجود یا عدم وجود رابطه 
تعادلی دراز مدت )هم جمع بستگی( بین بی ثباتی 
قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد كالن نیست بلكه 
هدف ما شناسایی جواب دینامیكی تولید صنعتی 
اقتصاد كالن به شوک های دو  و دیگر متغیرهای 

مؤلفه بی ثباتی قیمت نفت است.  

نتایج و بحث 
نتایج تخمین زنی مدل CGarCH نامتقارن

 )۴ سیستم  )معادله   CGarCH مدل  تخمین 
برای بی ثباتی قیمت نفت در جدول 1 نشان داده 
در  اهمیت  با  برگشتی  خود  فاكتور  است.  شده 
نشان   ) 0.9918ρ = ( دائمی  ثباتی  بی  معادله 
قیمت  دائمی  ثباتی  بی  آهسته  همگرایی  دهنده 

در معادله بی ثباتی  ϕ های نفت خام است. پارامتر
دائمی به لحاظ آماری قابل توجه نیست كه نشان 
می دهد رسیدن اطالعات جدید درباره قیمت نفت 
تاثیر ندارد. ضریب  خام بر مؤلفه روند )درازمدت( 
مثبت است و از لحاظ آماری قابل توجه كه نشان 
بی  موقتی  مؤلفه  در   GarCH اثر  وجود  دهنده 
ثباتی قیمت نفت است. یكی از نتایج جالب توجه 
كه  است  این  موقتی  مؤلفه  معادله  های  تخمین 
( به لحاظ آماری  γ≠+

± α γ+ γ( و ) پارامتر آستانه )
نامتقارن  تاثیرات  نشانگر  كه  هستند  توجه  قابل 
شوک قیمت نفت  )جدول 1( است. توجه شود كه 
α  مقدار قابل توجهی ندارد كه بیانگر این موضوع 
است كه افزایش ناگهانی قیمت نفت بر بی ثباتی 
آن تاثیر ندارد و فقط شوک قیمتی منفی )كاهش 

ثباتی  بی  موقتی  افزایش  موجب  كه  نفت(  قیمت 
قیمت نفت می شود. 

قیمت  موقتی  ثباتی  بی  افزایش  بر  مبنی  یافته 
پیامدهای مهمی  منفی  قیمتی  اثر شوک  در  نفت 
بر اثر نامتقارن شوک قیمت نفت بر تولید صنعتی 
دارد. این توجیه می كند كه چرا كاهش قیمت نفت 
الزاما موجب افزایش تولید صنعتی نمی شود، چرا 
كه بی ثباتی افزایش یافته منجر به كاهش شدید 
تولید صنعتی می شود. این گزاره با استفاده از مدل 

های Var در زیر بخش بعدی تایید شده است. 

Var نتایج بدست آمده از مدل های

ما برای بررسی تاثیرات دو مؤلفه بی ثباتی قیمت 
 Var مدل  چندین  صنعتی  تولید  بر  خام  نفت 
جایگزین را بكار بردیم. اولین مدل بكار رفته شامل 
پارامترهای OpI, COm, IpI, CpI و frr است. 
شكل 2 توابع جواب ضربه نسبی ناشی از یک شوک 
قیمتی نفتی را نشان می دهند. مشاهده می شود  
 CpI كه یک شوک نفتی مثبت با انحراف استاندارد
و قیمت فرآورده های نفتی را به میزان قابل توجهی 
افزایش می دهد ولی شواهدی مبنی بر تاثیر منفی 
قابل توجه بر تولید صنعتی مشاهده نمی شود. یكی 
واقعیت  در  كه  است  این  تاثیری  چنین  دالیل  از 
تولید صنعتی ممكن است واكنشی نامتقارن به یک 

شوک قیمتی نفت خام داشته باشد. 

در حقیقت، همانگونه كه پژوهش ها مقاالت این 
زمینه بیان می كنند، افزایش قیمت نفت خام موجب 
كاهش تولید می شود ولی كاهش قیمت نفت خام 
الزاما موجب افزایش تولید صنعتی به میزان مشابه 
نمی شود. به بیان ما، این رفتار نا متقارن تولید صنعتی 
ممكن است از اثر نامتقارن شوک قیمتی نفت بر بی 
ثباتی قیمت نفت شرچشمه گرفته باشد. از آنجا كه 
فقط شوک های قیمتی منفی )كاهش قیمت( موجب 
افزایش بی ثباتی قیمت نفت می شود، یک شوک 
قیمتی منفی بدلیل تاثیر وارون بی ثباتی افزایش یافته 
شد.  نخواهد  صنعتی  تولید  افزایش  موجب  مرتبط 
اكنون سوال این است كه آیا بی ثباتی قیمت نفت 
خام افزایش یافته به تولید صنعتی صدمه می زند؟

 اگر جواب بله است، آنگاه آیا مؤلفه دائمی بی ثباتی 
عامل این صدمه است یا انحراف از بی ثباتی معمول 

جدول 1.  تخمین CGARCH مرکب با شرط آستانه

* قابل توجه در سطح %5
*** قابل توجه در سطح %1
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)مؤلفه موقتی( كه بر تولید صنعتی تاثیر منفی می گذارد؟مقـــــاله

 Var برای جواب به این پرسش ها، ما دو مدل
با تعویض پارامتر OpI با دو مؤلفه بی ثباتی قیمت 
نفت معرفی می كنیم. اولین مدل از مؤلفه دائمی 
بی ثباتی )CV_p( و دومین مدل از مؤلفه موقتی 
بر اساس طبقه بندی   .)CV_T( استفاده می كند
مدل  هر  در  تاخیر  سه  از  ما   ،akaIke اطالعات 
استفاده می كنیم. ترتیب پارامترها در فاكتوربندی 

CHOLeSky همانند مدل Var اولیه است. 

یكباره  مثبت  شوک  یک  دهد  می  نشان  نتایج 
قابل  منفی  تاثیر  نفت  قیمت  ثباتی  بی  روند  به 
تاثیر  این  اگرچه،  دارد.  تولید صنعتی  بر  توجهی  
پس از گذشت دو ماه از شوک اولیه به مقدار قابل 
توجه می رسد و تا حدود یک سال باقی می ماند. 
این نشان می دهد احتمال كمتری وجود دارد كه 
تاثیر  دارای  نفت  قیمت  دائمی  ثباتی  بی  افزایش 
به  منجر  كه  باشد  بازار  فاكتورهای  بر  توجه  قابل 
تغییر قیمت و سیاست های مالی در اقتصاد ایاالت 

متحده شود. 

موقتی  ثباتی  بی  های  شوک  تاثیرات  بررسی 
است  موضوع  این  بیانگر  نیز  خام  نفت  قیمت 
بالفاصله  موقتی  مؤلفه  به  شوک  شدن  وارد  كه 
موجب كاهش قابل توجه تولید صنعتی برای دوره 
زمانی افزایش یافته می شود. این یافته بوضوح با 
ناشی  تولید صنعتی  زودگذر  منفی   واكنش های 
ثباتی  بی  دائمی  مؤلفه  به  شوک  واردشدن  از 

تناقض دارد. مقیاس باالتر و مدت زمان طوالنی تر 
از شوک های موقتی   ناشی  تولید صنعتی  كاهش 
در  باالیی  نسبتا  گذاری  سرمایه  های  حساسیت 
صنایع ایاالت متحده همگام با افزایش قیمت نفت 
نشان می دهد. همچنین قیمت های فرآورده های 
تاثیر  تحت  بهره  های  نرخ  و  سوختی  غیر  نفتی 
نفت  قیمت  ثباتی  بی  موقتی  مؤلفه  های  شوک 
افزایش  نظر می رسد  به  اگرچه  گیرند.  نمی  قرار 
بی ثباتی موقتی اثر كاهنده قابل توجهی بر قیمت 
زمان  مدت  كه  باشد  داشته  كننده   مصرف  های 
دوام آن از سه تا چهار ماه پس از وارد شدن شوک 

بیشتر نمی شود. 

به طور خالصه، نتایج نشان می دهند مؤلفه های 
موقتی بی ثباتی قیمت نفت خام نقش مهمی در 
اعمال تأثیر مهم و طوالنی مدت بر تولید صنعتی 
 kIm در ایاالت متحده دارند. این نتایج با یافته های
و murray مبنی بر اینكه 8۰-۷۰ درصد تغییرات 
رشد تولید ناخالص ملی ایاالت متحده ممكن است 

ناشی از شوک موقتی باشد همخوانی دارد. 

در مرحله بعدی آنالیز ما تالش می كنیم ارتباط 
قیمت  های  مؤلفه  و  متغیرها  دامنه  با  ثباتی  بی 
ما در شناسایی  به  این كار  بررسی كنیم.  را  نفت 
اقتصادی  های  متغیر  در  ها  نامطمئنی  مقیاس 
ناشی از بی ثباتی های موقتی و دائمی قیمت نفت 
از فرآیند  نتایج بدست آمده  خام كمک می كند. 
)GarCH )1,1 نشان می دهد یک شوک یكباره 

موجب  نفت  قیمت  موقتی  ثباتی  بی  به  مثبت 
تا  IpI می شود كه  ثباتی  بی  توجه  قابل  افزایش 
2 ماه باقی می ماند. در مقابل، تاثیر شوک مشابه 
مقدار   IpI بر  دائمی(  ثباتی  )بی  ثباتی  بی  روند 
كه  است  توجه  شایان  اگرچه  ندارد.  توجهی  قابل 
شوک یكباره هم به بی ثباتی دائمی و هم به بی 
ثباتی موقتی موجب افزایش قابل توجه بی ثباتی 
CpI می شود كه نشان دهنده نوسانات آنی قیمت 
قیمت  دائمی  و  موقتی  ثباتی  بی  افزایش  از  پس 
نفت است. در هر دو حالت، واكنش مالی به این 
نشان می دهد سیاست  ناچیز است كه  شوک ها 
ثباتی قیمت نفت خام  ایاالت متحده به بی  مالی 

مرتبط نیست. 

جداول 2 و 3 تجزیه های واریانس تولید صنعتی 
را   CV_Tو  CV_p شامل   Var مدل  تو  برپایه 
اطمینان  عدم  كه  است  واضح  دهند.  می  نشان 
تغییرات  دلیل  نفت  قیمت  ثباتی  بی  در  موقتی 
قابل توجه در تغییرات تولید صنعتی در هم بلند 
اگرچه،  )جدول3(.  است  مدت  كوتاه  هم  و  مدت 
تاثیر  دهد  می  نشان   CV_p پارامتر  با  مدل 
تغییرات در مؤلفه دائمی بی ثباتی برای تغییرات 

تولید صنعتی غیر قابل توجه است )جدول2(. 

FFR و CV_T، COM، IPI، CPI جدول 2 . تجزیه های تولید صنعتی در مدل با پارامترهای 

  

FFR و CV_T، COM، IPI، CPI جدول 3. تجزیه های واریانس تولید صنعتی در مدل با پارامترهای

 
مقادیر درون پرانتز خطای استاندارد نسبی هستند

* قابل توجه در سطح %1۰
** قابل توجه در سطح %5

*** قابل توجه در سطح %1
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نتیجه گیری

این مقاله مسئله عدم اطمینان قیمت نفت خام 
را با تجزیه بی ثباتی قیمت نفت خام به دو مؤلفه 
بر  این مؤلفه ها  تاثیر  آنالیز  با  دائمی و موقتی و 
بررسی  مجددا  متحده  ایاالت  در  صنعتی  تولید 
این  در  توجهی  قابل  های  پیشرفت  و  كند  می 
بر  نفت  قیمتی  تاثیر شوک  كند.  ارائه می  زمینه 
تولید صنعتی موضوع مهمی در مطالعات تجربی 

مبحث انرژی بوده است. 

مطالعات  عمده  در  كه  عمده  مشاهدات  از  یكی 
افزایش  كه  است  این  است  شده  گزارش  قبلی 
صنعتی  تولید  كاهش  به  منجر  خام  نفت  قیمت 
می شود ولی كاهش قیمت نفت خام لزوما منجر 
فرضیه  ما  شود.  نمی  صنعتی  تولید  افزایش  به 
از  عمدتًا  تقارن  عدم  این  كه  كنیم  می  سازی 
بی  بر  خام  نفت  قیمت  تغییرات  نامتقارن  تاثیر 
آزمایش  برای  گیرد.  می  ریشه  آن  موقتی  ثباتی 
آستانه  برپایه  مدل  یک  ابتدا  ما  فرضیه،  این 
CGarCH از بی ثباتی قیمت نفت را پیش بینی 
نموده و سپس نشان می دهیم شوک قیمتی نفت 
موقتی  مؤلفه  بر  توجهی  قابل  نامتقارن  تاثیر  خام 
بی ثباتی قیمت نفت خام دارد. بویژه، در حالی كه 
شوک قیمتی مثبت هیچ تاثیر قابل توجهی بر بی 
ثباتی قیمت نفت خام ندارد، شوک قیمتی منفی 
موجب افزایش قابل توجه بی ثباتی می شود. سری 
های بی ثباتی دائمی و موقتی بدست آمده سپس 
به طور مجزا در چند مدل Var قرار داده شدند 
قیمت  ثباتی  بی  مؤلفه  دو  دینامیكی  تاثیرات  تا 

متغیرهای  دیگر  و  صنعتی  تولید  بر  خام  نفت 
توابع  شود.  بررسی  متحده  ایاالت  كالن  اقتصاد 
از این مدل  جواب ضربه دینامیكی محاسبه شده 
موقتی  ثباتی  بی  این  دادند  نشان  جایگزین  های 
قیمت نفت خام است كه موجب بیشترین میزان 

آسیب به تولید صنعتی می شود.

دیگر یافته ها نشان دادند یک شوک مثبت به 
تولید  تنها  نه  خام  نفت  قیمت  موقتی  ثباتی  بی 
كاهش  مضاعف  زمانی  دوره  یک  در  را  صنعتی 
تولید  در  ثباتی  بی  افزایش  باعث  بلكه  می دهد، 
دائمی  مؤلفه  شود.  می  مدت  كوتاه  در  صنعتی 
بر  موقتی  تاثیر  فقط  نیز  نفت  قیمت  ثباتی  بی 
داده  نشان  همچنین  نتایج  دارد.  صنعتی  تولید 
شاخص قیمت مصرف كننده با افزایش بی ثباتی 
زمان  برای مدت  و  آنی  به طور  نفت خام  قیمت 
3-۴ ماه افت می كند. وارد شدن شوک به مؤلفه 
سطح  در  ثباتی  بی  افزایش  موجب  نیز  موقتی 
قیمت های كلی و قیمت فرآورده های نفتی غیر 

سوختی می شود. 

ها  ریشه  شناسایی  به  نتایج  این  رود  می  انتظار 
همچنین  و  نفت  قیمت  اطمینان  عدم  عوامل  و 
تولید  بر  گذار  تاثیر  زیستی  محیط  سیاست 
بویژه، سیاست  كند.  متحده كمک  ایاالت  صنعتی 
انرژی را می توان به سوی پایدارسازی عدم  های 
اطمینان های كوتاه مدت در قیمت های نفت خام 
نشان  بوضوح  مطالعه  این  كه  چرا  نمود،  هدایت 
نفت خام  قیمت  ثباتی  بی  موقتی  مؤلفه  می دهد 
پیامدهای قابل توجه و ماندگاری بر تولید صنعتی 
دارد.  متحده  ایاالت  اقتصادی  فاكتورهای  دیگر  و 

سرمایه  های  هزینه  از  بسیاری  كه  شود  توجه 
گذاری غیرقابل بازگشت هستند و بنابراین سازمان 
ها و شركت های تجاری می توانند مدیریت تولید 
خود را با تعلیق سرمایه گذاری ها در زمینه صنایع 
دارای  نفت  قیمت  كه  زمانی  های  دوره  در  نفتی 
بی ثباتی و عدم اطمینان است بهینه سازی كنند. 

یافته های ما بیان می كنند در زمان بی ثباتی 
تعلیق  طوالنی  نسبتا  دوره  نفت،  قیمت  موقتی 
سرمایه گذاری های نفتی با تاثیرات كاهنده قابل 
توجه بر تولید صنعتی كل وجود دارد. این دوره 
و  انتظارت  از  ناشی  انتظار طوالنی، ممكن است 
اطالعات  كمبود  سازمان،  خود  های  بینی  پیش 
یا حتی جریان شایعات درباره مدت زمان و علل 
بی ثباتی مانند رخدادهای بین المللی باشد؛ كه 
به نظر می رسد موجب افزایش بی ثباتی قیمت 
نفت خام می شود. سازمان ها اگر از طبیعت و 
مدت زمان دقیق بی ثباتی قیمت نفت خام آگاه 
نفتی  های  گذاری  سرمایه  است  ممكن  باشند 
و  متحده  ایاالت  دولت  نكنند.  متوقف  را  خود 
نهادهای قانون گذاری انرژی می توانند با فراهم 
كردن اطالعات كافی در مورد علل تغییر قیمت 
ثباتی  بی  شده  بینی  پیش  زمان  مدت  و  نفت، 
موقتی قیمت نفت نقشی اساسی در كاهش عدم 
نفت  قیمت  موقتی  ثباتی  بی  از  ناشی  اطمینان 

خام داشته باشند.
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مقدمه:
     اولین مسأله ای كه در هر طرح تجاری و برای هر 
صاحب كسب و كاری مطرح است، تضمین های الزم 
برای حفظ اصل سرمایه )امنیت اقتصادی( و در مرحله 
بعد سودآور بودن طرح و افزون بودن منافع كسب و 
كار از هزینه های آن است. )مصباحی، مانا، 1393( یعنی 
شرط اول ورود كارآفرینان و فعاالن بخش خصوصی به 
سرمایه گذاری، فراهم بودن محیط كسب و كار مناسب 

می باشد.

عملكرد  هزینه  نامناسب،  كار  و  كسب  محیط 
بنگاههای اقتصادی را افزایش داده و باعث از بین رفتن 
انگیزه تولید و سرمایه گذاری و عدم رقابت تولیدات 
داخلی با رقبای خارجی می شود. بهبود محیط كسب 
و كار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه 198۰ 
میالدی و در پی مطالعات هر ناندو دسوتو اقتصاد دان 
پرویی مورد توجه قرار گرفت. دسوتو پس از بررسی و 
مطالعه وضعیت اقتصادی كشور های جهان سومی به 
این نتیجه رسید كه بر خالف تصور عمومی مشكل 

كشور های كمتر توسعه یافته كمبود سرمایه نبوده بلكه 
شكل نگرفتن هویت مالكانه بنگاه داران، ضعف ضمانت 
های حقوق مالكیت و فقدان موسسات و نهاد های 
تضمین كننده حقوق مالكیت می باشد یعنی مشكل 
كسب  نامناسب  محیط  توسعه  حال  در  های  كشور 
اقتصاددان  دیگر  استیگلیتز  جوزف  باشد.  می  كار  و 
با مقایسه سیاست های اتخاذ شده توسط دو كشور 
چین و روسیه در خصوص افزایش نقش و تاثیر  بخش 
خصوصی در اقتصاد نشان داد كه در روسیه خصوصی 
سازی بصورت گسترده و  بدون توجه به مساعد سازی 
محیط كسب وكار صورت گرفته است كه نتیجتًا رشد 
اقتصادی در روسیه به نصف كاهش پیدا كرد و نابرابری 
تشدید یافت اما در كشور چین به جای اتخاذ سیاست 
خصوصی سازی، دولت  به رفع موانع سرمایه گذاری 
پرداخت و محیط كسب و كار را بهبود بخشید و در 
نتیجه رشد اقتصادی طی 1۰ سال به 2 برابر رسید و 
5۰۰ میلیون چینی از فقر نجات یافتند.)مركز پژوهش 
بهبود  پروژه  نهایتًا  ایران(  اسالمی  شورای  مجلس  های 
فضای كسب و كار از الزامات ایجاد فضای رقابتی و به 

عنوان بستر سازی خصوصی سازی از اهمین بسزایی 
برخوردار است و رقابتی كردن بازار منوط به رفع موانع 
كسب و كار است. در ایران در حال حاضر مهمترین 
راه كمک به ساختار تولید و سرمایه گذاری از طریق 
اصالح و بهبود محیط كسب و كار میسر است. )امینی، 

علیرضا، 1393(
شاخص های سنجش محیط كسب وكار كشور ها

طبق قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار، به هر 
نوع فعالیت تكرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل 
تولید، خرید و فروش كاال و خدمات به قصد كسب 
منافع اقتصادی، كسب و كار گفته می شود5 همچنین 
منظور از محیط كسب وكار، آن دسته از عوامل مؤثر 
در اداره یا عملكرد بنگاههای تولیدی نظیر كیفیت 
دستگاه های حاكمیت، ثبات قوانین و مقررات، كیفیت 
 ، ارتباطات  و  نقل  و  انرژی و حمل  زیرساخت های 
فرهنگ كاری و مصرفی ... كه تغییر دادن این عوامل 
فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی 
تعریف دیگری محیط كسب  است. همچنین طبق 
از سیاستها، شرایط  ای  توان مجموعه  را می  كار  و 

تحلیل وضعیت محیط كسب وكار استان خراسان جنوبی

براساس نظریه عمومی كارآفرینی شین
حسین شرفی

ت اقتصادی
کارشناس مسئول مطالعا

چکیده
خصوصی سازی به عنوان یک سیاست و برنامه اقتصادی دولت ها در زمینه اصالحات ساختاری در عرصه اقتصاد مستلزم كاهش تصدی گری ها و مداخالت دولت 

ها در اقتصاد، تقویت بخش خصوصی و از همه مهم تر بهبود محیط كسب و كار در یک كشور است. 
بهبود فضای كسب و كار به معنای بهبود و رونق فضای تولید و سرمایه گذاری است و با فراهم كردن زمینه مشاركت فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد 
موجب افزایش سطح سرمایه گذاری و اشتغال و تولید ملی خواهد شد. محیط كسب و كار مناسب شرط الزم برای رشد بخش خصوصی در اقتصاد می باشد.

در این تحلیل محیط كسب و كار استان خراسان جنوبی بر اساس نظریه عمومی كارآفرینی شین، با استفاده از آمار و اطالعات مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی ایران در خصوص مولفه های محیط كسب و كار كه به شیوه نظر خواهی از تشكل های اقتصادی استان طی سال های 1390 تا 1393 انجام شده است، 
مورد سنجش قرار گرفته كه نتایج حاكی از آن است در محیط كسب و كار استان خراسان جنوبی، محیط اقتصادی استان نامساعدتر از محیط نهادی بوده است و 
جهت بهبود فضای كسب و كار استان باید سیاست ها و تدابیر الزم از سوی دولت مانند رفع تحریم های اقتصادی، ایجاد ثبات در قیمت مواد اولیه وارداتی محصوالت 
داخلی، كاهش نرخ بیمه اجباری نیروی كار، تسهیل شرایط دریافت تسهیالت متقاضیان كسب و كار از بانک ها و موسسات مالی داخلی و بین المللی و تقویت بازار 
سرمایه به منظور تأمین نقدینگی واحد های تولیدی،تأمین زیرساخت های سرمایه گذاری از جمله حمل و نقل و آب اتخاذ شود تا زمینه ورود فعاالن و كارآفرینان 

بخش خصوصی به عرصه تولید و سرمایه گذاری در استان فراهم شود.

مقـــــاله
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حقوقی، نهادی و مقرراتی دانست كه بر فعالیت های 
كسب و كار حاكم می باشد. محیط كسب و كار نه 
تنها بر موجودی منابع اقتصادی بلكه بر كیفیت آنها 

نیز موثر است. )مصباحی، مانا، 1393(

سازمان ها و نهاد های مختلفی در دنیا محیط كسب 
و كار كشور ها را  بر اساس شاخص های متفاوتی مورد 
ارزیابی قرار داده اند. بانک جهانی بر اساس شاخص 
بر  اقتصاد  جهانی  مجمع  كار«،  و  كسب  »سهولت 
اساس شاخص »رقابت پذیری« ، موسسه فریز و بنیاد 
هریتیج بر اساس شاخص آزادی اقتصادی«، سازمان 
اتحاد حقوق مالكیت بر اساس شاخص »بین المللی 
حقوق مالكیت«محیط كسب وكار كشور های مختلف 
را ارزیابی و رتبه بندی می كنند  این سازمان ها و نهاد 
ها هر كدام با یک رویكرد خاص آن دسته از مولفه های 
محیط كسب وكار كه قابل سنجش باشند را اندازه 
گیری می كنند و در فرآیند ارزیابی به شرایط ملی، 
بومی و اقلیمی و تاریخی و فرهنگی كشورها توجهی 
نمی كنند.در حالی كه این  شرایط و مسائل می تواند 

تاثیر معنا داری بر محیط كسب و كار داشته باشد.

به طور كلی برای  ارزیابی محیط كسب و كار 2 
روش اصلی وجود دارد روش اول بر مبنای نظرسنجی 
و پرسش از فعاالن اقتصادی و صاحبان كسب و كار 
می باشد و روش دوم با استفاده از اندازه گیری هزینه 
های اداری و زمان سنجی مراحل انجام كار.  مجمع 
جهانی اقتصاد از جمله مراكزی است كه مشكالت و 
موانع محیط كسب و كار را با استفاده از نظر سنجی و 
پرسش از صاحبان كسب و كار اندازه گیری می كند. 
مجمع جهانی اقتصاد با استفاده از معیار های 1- درجه 
باز بودن و شفافیت اقتصادی 2- كارایی سیاست ها 
و ساختار دولتی 3- بازار های پولی و مالی ۴- زیر 
ساخت ها و فن آوری 5- انعطاف ناپذیری نیروی كار     
6- نهاد های سیاسی و اقتصادی،  محیط كسب و كار 

كشور های مختلف را ارزیابی و رتبه بندی می كند.

بانک جهانی بعنوان دیگر نهاد برای شناخت موانع رشد 
بخش خصوصی از روش اندازه گیری هزینه های اداری 
و زمان سنجی مراحل انجام كار استفاده می كند.  بانک 
جهانی  با استفاده از 1۰ شاخص معین رتبه سهولت 
كسب وكار را در كشور های مختلف را مورد سنجش و 
رتبه بندی قرار می دهد بر اساس این شاخص ها مبنای 
اندازه گیری و مقایسه محیط كسب و كار هر كشور با 
سایر كشورها سهولت اجرای مراحل كسب و كار 
می باشد. رتبه هر كشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل 
انجام دادن هر یک از فعالیت های مرتبط با كسب و 
انجام دادن  كار، مشخص می شود. و هر قدر سرعت 
یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های 
آن كمتر باشد، محیط كسب و كار آن كشور مناسب تر 

و رتبه آن در مقایسه با سایر كشورها بهتر خواهد بود.

شاخصهای 1۰ گانه سنجش محیط كسب و كار از 
منظر بانک جهانی بانک جهانی به شرح ذیل است:

1 - شروع كسب و كار: فرآیند ثبت شركت را از نظر 
تعداد مراحل، مدت زمان مورد نیاز و هزینه صرف شده 

برای آغاز فعالیت را در نظر می گیرد.

2 - اخذ مجوزها: شامل تمامی فرآیند الزم برای 
اخذ مجوزهای مورد نیاز تا تاسیس و راه اندازی یک 
كارگاه می باشد كه مطالعه موردی این شاخص نشان 
دهنده تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه صرف شده 
برای دریافت مجوزهای مورد نیاز با استاندارد معین 

هر كشور است.

3 - این شاخص استخدام و اخراج نیروی كار: میزان 
دشواری استخدام، انعطاف ناپذیری ساعت كار، دشواری 

اخراج،هزینه استخدام و هزینه اخراج را می سنجد.

۴ - ثبت مالكیت: فرآیند الزم جهت ثبت دارایی در 
دفتر اسناد رسمی می باشد. تعداد مراحل، مدت زمان 
وهزینه های مترتب بر ثبت مالكیت در دفاتر اسناد 

رسمی سنجش می شود.

5 - اخذ اعتبار: این شاخص میزان توانمندی و امكان 
میزان  و  اعتباری  اطالعات  دقت  گسترده،  سنجش 
پوشش اطالعات مالی افراد حقیقی و حقوقی است كه 
توسط بخش دولتی یا بخش خصوصی ثبت و در اختیار 
سایر سازمانها یا افراد قرار داده می شود تا بر اساس 
اعتبار تعیین شده به ارزیابی فعاالن اقتصادی بپردازند.

6- حمایت از سرمایه گذاران )سهامداران(: در این 
شاخص بررسی می شود كه صاحبان سرمایه تا چه اندازه 
مورد حمایت نهادهای قانونی و رسمی می باشند به ویژه 
در معامالتی كه در آنها منافع مدیران با منافع شركت 
یا منافع دولت در تعارض است. این شاخص میزان 
علنی بودن )افشا( مبادالت مالی، میزان پاسخگویی 
مدیر، سهولت شكایت برای سهامدار و توان حمایت از 

سرمایه گذار را در بر می گیرد.

۷ - پرداخت مالیات: این شاخص مأخذ تعلق مالیات، 
دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و كل مالیات 
از  از سود حاصل  بر حسب درصد  را  پرداخت  قابل 

فعالیتهای اقتصادی را ارزیابی می كند.

امضا،  تعداد  مراحل،  تعداد  فرامرزی:  تجارت   -  8
تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات )از بسته بندی 
در كارخانه تا خروج از بندر(، میزان تعرفه ها و عوارض 
و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و 
تعداد روز برای واردات )از پهلو گرفتن كشتی در بندر 
تا تحویل محموله به انبار كارخانه( و میزان تعرفه ها و 

عوارض را می سنجد.

21 مولفه موثر بر محیط کسب و کار کشور بر اساس گزارشات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

مولفهردیفمولفهردیف

تولید کاالهای غیر استاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار12مشکل دریافت تسهیالت از بانکها1

زیاد بودن تعطیالت رسمی13ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ باالی تامین سرمایه از بازار غیر رسمی2

عرضه کاالهای خارجی قاچاق در بازار داخلی14بی ثباتی در قیمت مواد اولیه3

برگشت چکهای مشتریان و همکاران15بی تعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران4

موانع تعرفه ای صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه16اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان5

تمایل مردم به خرید کاالهای خارجی و تقاضای کم برای محصوالت ایرانی شابه17وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی6

ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به دست مصرف کننده18نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی7

تعرفه پایین کاالهای وارداتی و رقابت غیر منصفانه محصوالت رقیب خارجی در بازار19بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری8

ضعف زیرساختهای حمل و نقل20ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایتها و اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات9

ضعف زیرساخت های تامین برق21قیمت گذاری غیر منطقی محصوالت تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی10

محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار11

منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران
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 9 - انحالل یک فعالیت: تعداد مرحله، زمان الزم مقـــــاله
برای دادرسی)روز( و هزینه پرداخت شده برای پایان 
دادن به یک فعالیت اقتصادی در این شاخص مورد 

بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

1۰ - الزام آور بودن قراردادها: زمان و هزینه الزم 
برای اعالم ورشكستگی و چگونگی توزیع دارایی های 

شركت ورشكسته میان طلبكاران را در بر می گیرد.

در ایران  با توجه به اهمیت بهبود محیط كسب و كار 
و تسهیل شرایط قانونی و اداری در كشور موجب گردیده 
است تا گروه مطالعات محیط كسب و كار  در مركز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در سال  1388 
اساس  بر  ابتدا  در  مطالعاتی  گروه  این  گردد.  تشكیل 
تعریف محیط كسب وكار، از حدود 8۰ تشكل اقتصادی 
خواست تا عواملی كه بر عملكرد و اداره بنگاه زیر مجموعه 
خود موثر بوده  اما خارج از كنترل مدیران هستند را 
شناسایی كنند كه طی 3 مرحله نظر  خواهی توسط این 
مركز، 21 عامل یا مولفه موثر بر محیط كسب و كار از 
منظر تشكل های اقتصادی شناسایی شد. و بدین ترتیب 
این مركز محیط كسب و كار  كشور را با نظر خواهی از 
تشكل های اقتصادی استان های و بر اساس 21 مولفه 
شناسایی شده مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است. 
ایران( اسالمی  شورای  مجلس  های  پژوهش  )مركز 

ارزیابی محیط كسب وكار استان خراسان جنوبی براساس 
نظریه عمومی كارآفرینی شین

شین  كارآفرینی  عمومی  نظریه  اساس  بر 
ارزیابی  كشف،  شامل  است  فرآیندی  كارآفرینی 
معرفی  منظور  به  ها  فرصت  از  برداری  بهره  و 

محصوالت و خدمات، روش های سازماندهی، بازار 
تالش  طریق  از  اولیه جدید  مواد  و  ها  فرآیند  ها، 
های سازمات یافته ای است كه قباًل صورت نگرفته 

است ) شین و ونكاتارامن، 2۰۰۰(

توان  می  را  كار  و  كسب  محیط  نظریه  این  در 
متأثر از دو مجموعه عوامل محیطی معین، یعنی 
محیط  اقتصادی  و محیط نهادی دانست. محیط 
نام   به  دیگری  های  محیط  مجموعه  از  اقتصادی 
ویژگی  و  كالن  اقتص=اد  محیط  مالی،  محیط  
محیط  مجموعه  از  نهادی  محیط  و  صنایع   های 
حاكمیتی  سیستم  و  ها  نهاد  جمله  از  دیگری  های 
آموزشی-  نظام  و  ها  ارزش  و  فرهنگ  سیاسی،  و 
تكنولوژی تشكیل می شود.  بطوری كه  علمی و 
اقتصادی  محیط  یعنی  عوامل  مجموعه  دو  این 
نقطه  كه  كارآفرینی  فرآیند  بر  نهادی  محیط  و 
گذارند.  می  تاثیر  است  كار  و  كسب  هر  آغازین  
به گونه ای كه هر چه محیط كسب وكار ) محیط 
باشد  داشته  بهتری  شرایط  اقتصادی(  و  نهادی 
یک  در  كارآفرینی  های  فرصت  از  برداری  بهره 
كشور بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت های 
اقتصاد  عملكرد  باشد  بیشتر  كشور  در  كارآفرینی 
جامعه  آن  در  ثروت  و  ارزش  خلق  و  كشور  آن 

بیشتر می شود.

خراسان  استان  كار  و  كسب  محیط  ارزیابی 
پژوهش های  مركز  نظر سنجی  مبنای  بر  جنوبی 
های  مولفه  خصوص  در  اسالمی  شورای  مجلس 
محیط كسب و كار از تشكل های اقتصادی استان، 
انجام  كارآفرینی شین  نظریه عمومی  اساس  بر  و 

شده است.

شده  محاسبه  اعداد  گرفته،  صورت  ارزیابی  در 
بیانگر نظر تشكل ها راجع وجود موانع و مشكالت 
بوده  استان  كار  و  كسب  محیط  در  شده  مطرح 
است . اختصاص نمره 1 به این معنی است كه آن 
متعیر یا عامل محیطی تاثیر منفی كمی بر محیط 
مشكل  عنوان  به  یا   دارد   استان  كار  و  كسب 
اصلی در محیط كسب و كار استان مطرح نیست 
و همچنین اختصاص نمره 1۰ به این معنی است 
كه آن متعیر یا عامل محیطی تاثیر منفی زیادی 
بر محیط كسب و كار داشته و منجر به نامساعد 

شدن محیط كسب و كار استان شده است.

نیروی  اجباری  بیمه  باالی  »نرخ  مشكل 
ثباتی  »بی  مشكل   و  مالی  محیط  در  انسانی«، 
كالن  اقتصاد  محیط  در  اولیه«   مواد  قیمت  در 
علیه  المللی  بین  های  تحریم  »اعمال  مشكل  و  
صنعت   بر  گذار  تاثیر  عامل  بعنوان  كشورمان«  
اقتصادی،  محیط  مشكالت  و  موانع  مهمترین  از 
بوده  جنوبی  خراسان  استان  كار  و  كسب  فضای 
است  همچنین مشكالت »وجود مفاسد  اقتصادی 
در دستگاههای حكومتی«،  » بی تعهدی شركتها 
و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود 
به پیمانكاران« و »ضعف زیرساخت های حمل و 
نقل«  بعنوان مشكالت محیط نهادی و ساختاری، 
محیط كسب و كار استان خراسان جنوبی ارزیابی 

شده اند.

مدل مفهومی محیط کسب و کار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

منبع: اقتباس از شین 2۰۰3.
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ارزیابی محیط کسب وکار استان خراسان جنوبی بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین

مجموعه 
عامل محیطیمحیطمحیطی

1390139113921393
میانگین

پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهارزمستان پاییز تابستان بهار زمستان پاییز تابستان بهار 

محیط 
اقتصادی

 نرخ باالی بیمه اجباری محیط مالی
997.778.29.17.2568.277.868.337.257.947.938.827.798.03نیروی انسانی

اقتصاد کالن 87.176.137.69.38.588.738.628.337.257.847.175.665.967.62بی ثباتی در قیمت مواد اولیهمحیط 

ویزگی های 
صنایع

اعمال تحریم های بین 
5.185.474.726.28.488.55.987.697.336.257.256.086.376.16.63المللی علیه کشورمان

7.397.216.217.338.937.927.507.668.068.006.927.687.066.956.627.43ارزیابی محیط اقتصادی

محیط 
نهادی

 نهاد ها و سیستم 
سیاسی

وجود مفاسد  اقتصادی  در 
7.598.35.546.98.87.567.046.866.337.757.756.47.846.487.14دستگاههای حکومتی

فرهنگ و 
ارزش ها

بی تعهدی شرکتها و مؤسسات 
دولتی به پرداخت به موقع 
بدهی خود به پیمانکاران

6.696.175.326.207.805.004.507.767.098.508.007.386.746.266.176.64

نظام آموزشی - 
علمی و تکنولوژی

ضعف زیرساخت های حمل 
4.955.536.186.96.8445.286.284.674.756.15.77.525.225.59و نقل

6.416.675.686.677.805.504.836.696.746.506.837.086.287.215.966.46ارزیابی محیط نهادی

6.95 6.29 7.08 6.67 7.38 6.88 7.25 7.40 7.18 6.17 6.71 8.37 7.00 5.95 6.94 6.90 ارزیابی محیط کسب وکار )6 مولفه( از 10) بدترین ارزیابی(

     منبع : گزارشات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران در خصوص پایش محیط کسب و کار ایران

نتیجــه گیــــری

در مجموع با استفاده از این تحلیل و ارزیابی صورت 
گرفته می توان نتیجه گیری كرد در فضای كسب و 
كار استان خراسان جنوبی، محیط اقتصادی نامساعدتر 
از محیط نهادی بوده است و جهت بهبود فضای كسب 
و كار استان باید سیاست ها و تدابیر الزم از سوی 
دولت مانند رفع تحریم های اقتصادی، ایجاد ثبات در 
قیمت مواد اولیه وارداتی محصوالت داخلی، كاهش 
نرخ بیمه اجباری نیروی كار، تسهیل شرایط دریافت 

تسهیالت متقاضیان كسب و كار از بانک ها 

و موسسات مالی داخلی و بین المللی و تقویت بازار 

سرمایه به منظور تأمین نقدینگی واحد های تولیدی 
برای بهبود محیط اقتصادی و همچنین برنامه تأمین 
زیرساخت های سرمایه گذاری از جمله حمل و نقل و 
آب  جهت بهبود محیط نهادی اتخاذ شود تا زمینه ورود 
فعاالن و كارآفرینان بخش خصوصی به عرصه تولید و 
سرمایه گذاری در استان خراسان جنوبی فراهم شود

منابع و مأخذ : 

1- علیرضا امینی، مقاله  آسیب شناسی محیط كسب وكار 

اقتصاد ایران و فرصت ها و چالش های فرا رو.

2- گزارشات پایش محیط كسب وكار ایران، سایت مركز 

.www.majLIS .Ir پژوهش های شورای اسالمی ایران به آدرس

3- قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب 139۰.

در  سمنان  استان  و  ایران  رتبه  بررسی  مصباحی،  مانا   -۴

گزارش های محیط كسب و كار، مرداد ماه 1393.

5- روزنامه دنیای اقتصاد. 
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با آقای دکتر حقیقی، رئیس سازمان  در گفتگویی 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص معرفی ظرفیت 
های تولیدی، تجاری، صنعتی و معدنی در استان و 
برنامه های سازمان در این خصوص و راهکارهایی 
توسعه  در  آن  نقش  و  گذار  سرمایه  جذب  برای 
اقتصادی استان مطالبی مطرح شد که ذیاًل به آن 

ها اشاره می شود.
 با توجه به نامگذاری سال جاری توسط مقام 
و  همدلی  ملت،  و  »دولت  نام  به  رهبری   معظم 
همزبانی« چه اقداماتی در سازمان صنعت، معدن 
صورت  شعار  این  اهداف  تحقق  جهت  تجارت  و 

گرفته است؟
در راستای فرمایشات مقام عظمای والیت و نامگذاری 
همزبانی  و  همدلی  مّلت،  و  دولت  بنام   1394 سال 
سازمان صنعت، معدن و تجارت عالوه بر سرلوحه قرار 
معدنی  صنعتی،  فعالیتهای  کلیه  در  شعار  این  دادن 
آسان  و  سهل  ارتباط  و  تعامل  برقراری  و  تجاری  و 
شناسایی  و  اقتصادی  فعاالن  خصوصی،  های  بخش 
کمک  با  اجرایی  راهکارهای  ارائه  و  مشکالت  و  موانع 
دستگاههای اجرایی و متولی ذیربط و هماهنگی جهت 
اجرای سیاستهای کالن برنامه ریزی و اقدام نموده که 
از جمله مصادیق این همدلی و همزبانی دولت و مّلت 
به برگزاری نشست استانی اتاقهای اصناف سراسر استان 
نارسائیهای  بررسی  و  و طرح  مالیاتی  امور  مدیرکل  با 
موجود و هماهنگی درخصوص چگونگی تکمیل فرمت 
اظهارنامه های مالیاتی، چگونگی برگزاری  کمیسیونهای 
حل اختالف و رفع مشکالت و دغدغه اصناف راجع به 
اخذ مالیاتهای بی رویه و اخذ مالیات براساس واقعیت 
های  موجود صنفی و عدم تعلق مالیاتی به سازمانهای 
صنفی و اتاقهای اصناف طبق مفاد قانون نظام صنفی و 
همچنین برگزاری نشست سازمانهای صنفی و اصناف با 
مدیران و دستگاههای اجرایی در شهرستانهای بیرجند، 
قاین، بشرویه، سرایان و واگذاری برخی امور خدماتی در 
بازارچه مرزی ماهیرود به تعاونیهای مرزنشین و برنامه 
ریزی جهت فعال شدن ستاد تسهیل و رفع موانع تولیـد 

از جمله اقداماتی است که سازمان دنبـال نموده و در 
دستور کار قرار داده است.

راه اندازی ستاد تسهیل امور و رفع موانع تولید بمنظور 
پیگیری مسائل و مشکالت واحدهای صنعتی و معدنی 
و استفاده حداکثری از قانون رفع موانع تولید ، برنامه 
ریزی ایجاد پنجره واحد در بخش معدن و راه اندازی 
اتاق معدن استان بعنوان زبان گویای بخش خصوصی 
و معدنکاران عزیز در خصوص مسائل و مشکالت این 
حوزه نیز از دیگر مصادیق همدلی و همزبانی می باشد.

 ظرفیت های استان در زمینه تولید، تجارت و 
معادن را چگونه ارزیابی می كنید.

استان خراسان جنوبی بلحاظ برخورداری از بیشترین 
مرز مشترک با کشور افغانستان در مقایسه با استانهای 
موقعیت  و  رضوی  خراسان  و  بلوچستان  و  سیستان 
استراتژیک و نزدیکی به بازار هدف افغانستان و امکانات 
و زیرساختهای بازارچه های مرزی و امنیت پایدار حاکم 
بر منطقه از ظرفیت مطلوبی در حوزه تجارت برخوردار 
است بگونه ای که علیرغم کمبود برخی زیرساختها در 
استانهای همجوار و داشتن  با  آنطرف مرز در مقایسه 
شرایط نابرابر و تعطیلی برخی بازارچه های مرزی استان 
بلحاظ عدم حضور نیروهای گمرکی افغانستان، طی سه 
ماهه سال جاری با 45% رشد در مقایسه با سال قبل 
افزایش صادرات داشته است و چنانچه با هماهنگی و 
مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی زمینه شبانه روزی 
شدن مرز رسمی فراهم گردد، عالوه بر افزایش صادرات 
و ترانزیت، سهم و جایگاه صادراتی استان ارتقاء خواهد 
اختیار سایر رویه  تفویض  یافت و زمینه سازی جهت 
های گمرکی به استان را بدنبال خواهد داشت. مطمئنًا 
هزینه  کاهش  بلحاظ  استانی  قابلیت  و  ظرفیت  این 
تمام شده کاالهای صادراتی و نزدیکی به بازار مصرف 
تأمین سوخت  از جمله  راستا  این  در  که  امتیازاتی  و 
مورد نیاز ناوگان حمل و نقل افغانستان فراهم گردیده، 
می باشد، بنابراین چنانچه توسعه مبادالت  تجاری  در 
قالب یک نظام تجاری مدون  و وحدت رویه در مرزهای 
همجوار در دستور کار قرار گیرد، ضمن ایجاد اشتغال 
تجاری  فعالیتهای  گسترش  زمینه  صادرات  توسعه  و 

فراهم خواهد گردید. ضمنًا استفاده از قابلیتهای تولیدی 
کشور افغانستان نیز که بیشتر مرتبط با حوزه کشاورزی 
است  می تواند ضمن ایجاد  توازن تجاری زمینه توسعه 

مبادالت مرزی را بدنبال داشته باشد.
استان خراسان جنوبی یکی از استانهای بسیار غنی از 
نظر معدنی محسوب می شود ، به گونه ای که بیش از 
36 ماده معدنی در این استان با ذخیره قطعی بالغ بر 
1/5میلیارد تن وجود دارد و ایجاد صنایع پایین دستی 
مواد معدنی بویژه کانی های صنعتی از جمله منیزیت ، 
دولومیت ، سیلیس ، کرومیت و انواع خاک های صنعتی 
اولویتهای سرمایه گذاری و محور توسعه  از مهمترین 

صنعتی و معدنی استان محسوب می گردد.
در حال حاضر ظرفیتهای بسیار خوبی در زمینه تولید 
در استان وجود دارد که منجمله می توان به وجود تنها 
واحد تولید کننده شمش منیزیم در خاورمیانه، واحد 
تولید الستیک شرکت کویر تایر که حدود 20 درصد 
داده،  اختصاص  خود  به  را  کشور  الستیک  تولید  کل 
واحد تولید اکسید منیزیم که شاخص ترین واحد تولید 
اکسید منیزیم در کشور و استقرار واحدهای مبتنی بر 
و  منابع غنی  دارای  تزئینی که  و سنگهای  ذغالسنگ 

منحصربفرد در کشور می باشد و... اشاره کرد.

 برنامه های سازمان برای حمایت از بخش صنعت 
و تولید استان چیست؟

پیگیری ابالغ آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع 
تولید در راستای استفاده از این قانون بمنظور حل و 
تأمین  و  تولیدی  واحدهای  مشکالت  و  مسائل  فصل 
از  صنعتی  واحدهای  نیاز  مورد  گردش  در  سرمایه 

مهمترین برنامه های سازمان می باشد .

 با توجه به نقش غیر قابل انكار سرمایه گذاری 
جذب  برای  منطقه  اقتصادی  توسعه  و  رشد  در 
و  ها  برنامه  چه  خارجی  و  داخلی  گذار  سرمایه 

مشوقهایی در نظر گرفته شده است؟
تسری معافیت های مالیاتی به کلیه شهرکهای صنعتی 
استان و قرار گرفتن کل محدوده استان خراسان جنوبی 

   مصاحبه با  رئیس سازمان صنعت ، 
   معدن و تجارت

                                                                            دکتر سید نعمت اله حقیقی

گفت و گو

با توجه به عدم وجود صنایع بزرگ و مادر 

در استان، بنگاههای كوچک زودبازده نقش 

موثری در توسعه استان ایفا می كنند.
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دریافت  جهت  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  زمره  در 
که  ملی  توسعه  صندوق  از  ریالی  و  ارزی  تسهیالت 
استان می گردد،  باعث جذب سرمایه گذار در  خود 
شایان ذکر است در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی 
نیز با پیگیری و صدور مجوز تولید چدن خاکستری  
به سرمایه گذار چینی در شهرک صنعتی خوسف  با 
در  گامی  ریال  میلیارد  بر 300  بالغ  گذاری  سرمایه 
خوسف  محروم  منطقه  در  صنعت  شکوفایی  جهت 
برداشته شده است و با ابراز تمایل سرمایه گذار به ادامه 
فوالد  زنجیره  ارزش  تکمیل چرخه  زمینه  در  فعالیت 
مصوبه ای به ارزش 27/1 میلیون یورو نیز از سازمان 
سرمایه گذاری خارجی و کمکهای فنی و اعتباری نیز 

اخذ شده است.

عوامل  از  یكی  مستحضرید  كه  همانطور   
توجه  كارآفرینی  تقویت  و  بیكاری  نرخ  كاهش 
باشد، در  زودبازده می  و  بنگاه های كوچك  به 
چه  بازده  زود  و  كوچك  های  بنگاه  از  حمایت 

اقداماتی انجام شده است؟
با توجه به عدم وجود صنایع بزرگ و مادر در استان 
شریانهای  عنوان  به  بازده  زود  و  کوچک  بنگاههای 
استان  اقتصادی  توسعه  در  بسزایی  نقش  اقتصادی 
ایفا می نمایند که با توجه به اهمیت موضوع جلسات 
متعدد با مدیران واحدهای تولید کننده و دستگاههای 
اجرایی مرتبط استان برگزار گردیده که در اکثر موارد 

منجر به کسب نتایج مطلوبی گردیده است.

 با توجه به تعطیلی برخی از صنایع تولیدی 
در شهرك های صنعتی چه اقداماتی جهت راه 

اندازی مجدد آنها صورت گرفته است؟
برگزاری جلسات متعدد با بانکها و سایر دستگاهها اعم 
از امور مالیاتی، تامین اجتماعی و ... جهت کمک به راه 
اندازی مجدد واحدهای غیرفعال و تزریق سرمایه در 
گردش جهت فعال سازی خط تولید آنها از مهمترین 

اقدامات در این زمینه است.

 با توجه به اهمیت نقش اتحادیه های صنفی 
در كمك به دولت در تنظیم بازار و حل مشكالت 
بهبود  راستای  در  خود،  مجموعه  زیر  صنوف 
عملكرد اتحادیه های صنفی چه برنامه هایی در 

نظر گرفته شده است؟

نقش سازمانهای صنفی در سطح استان لحاظ اشتغال 
که ایجاد می نماید، به نسبت سایر بخشها چشمگیر 
و دارای متقاضی بیشتری است؛ لکن دارای مشکالت 
و  معدن  صنعت،  سازمان  که  باشد  می  نیز  خاصی 
تجارت بعنوان دستگاه اجرایی ناظر و متولی، اقداماتی 
فعالیتهای  بهبود  و  اصناف  از  حمایت  راستای  در  را 
صنفی در دستور کار قرار داده که از جمله اقدامات 
ایجاد تفاهم نامه سه جانبه سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، شرکت شهرکهای صنعتی و اتاق اصناف جهت 
معافیتهای  از  برخورداری  و  صنفی  شهرکهای  ایجاد 
مقرر در این شهرکها و هدایت برخی صنوف آالینده و 
مزاحم به سمت این مجتمع ها و برخوردارشدن اصناف 
از امکانات زمین مناسب می باشد که همزمان با دهه 
تولید این تفاهم نامه در سطح استان به امضاء رسیده 

است.
با  آالینده  صنوف  های  مجتمع  ایجاد  از  حمایت 
مشارکت اصناف که در حال حاضر در شهرستانهای 
بیرجند، نهبندان، قاین، فردوس و بشرویه در حال اجرا 
و  قرار گرفته است  برداری  بهره  نهبندان مورد  و در 
ارائه  به  اجرایی ذیربط موظف  و  دستگاههای دولتی 

خدمات و زیرساختهای مورد نیاز گردیده اند. 
جلسات تخصصی و کمیسیون نظارت بمنظور هدایت 
و مرتب  اصناف بصورت مستمر  از جامعه  و حمایت 
برگزار می شود و نارسائیها و مشکالت صنفی را دنبال 
و با استقرار و راه اندازی سامانه اصناف ایرانیان، کلیه 
اطالعات و فعالیتهای صنفی بصورت مکانیـزه اجرایی 
و ثبت می شود و متقاضیان و واجدین شرایط در قالب 
برنامه های تدوین شده، آموزشهای الزم را طی نموده 

و به این بخش ورود پیدا می کنند.

مشارکت اصناف در نمایشگاههای فروش بهاره و پائیزه 
و ضیافت بمنظور ارائه خدمات متمرکز به شهروندان از 
جمله فعالیتهایی است که در طی سال در اسفندماه و 
شهریور ماه دنبال می گردد و همزمان نسبت به تأمین 
نیازمندیهای شهروندان با قیمت مناسب اقدام و موجبات 

فعالیتهای منسجم در سطح استان را ایجاد می نماید.

فرش  تولید  در  استان  مزیت  به  باتوجه   
به  بخشیدن  رونق  برای  راهكاری  چه  دستباف 

این صنعت پیشنهاد می دهید؟
خراسان  دستباف  فرش  تولید  قابلیت  و  توانمندی 
جنوبی عالوه بر تقویت کار آفرینی و کاهش بیکاری 
بوده  منطقه  فرش  صنعت  رونق  و  توسعه  موجبات 
و  متمرکز  کارگاههای  ایجاد  با  حاضر  حال  در  که 
غیرمتمرکز و بافندگانی که در قالب مجوزهای مشاغل 
خانگی در سطح استان و باالخص در روستاها مشغول 
فعالیت هستند، چنانچه حمایت برخی دستگاههای 
اجرایی از جمله سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت 
افزایش سهم و تعداد بیمه شدگان قالیبافی و بانکهای 
عامل و صندوق کارآفرینی امید، پرداخت تسهیالت با 
کارمزد پائین را مدنظر و تأمین اعتبار نمایند، عالوه بر 
رونق صنعت فرش در منطقه، موجبات اشتغالزایی و 
تأمین معیشت خانوارهای روستایی را بدنبال خواهد 
دستباف  فرش  حاضر  حال  در  آنجائیکه  از  داشت. 
پیداکردن دستگاههای  ورود  باشد،  می  رکود  دچار  
تخصصی و حمایتی از جمله مرکز مّلی فرش، شرکت 
سهامی فرش، کمیته امداد حضرت امام )ره( و اتحادیه 
مواد  و  تجهیزات  نمودن  فراهم  و  فرش  بافندگان 
اولیه استاندارد و در اختیار گذاشتن این امکانات به 
بافندگان، زمینه توسعه و رونق صنعت فرش را فراهم 

خواهد نمود.
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بزرگترین  بعنوان  بیرجند  اقتصادی  ویژه  منطقه 
برخورداری  ایران،بدلیل  مركز در حال توسعه شرق 
از موقعیت جغرافیایی ، وسعت كافی و استعدادهای 
منحصر بفرد و قرار گرفتن در حلقه طالیی كریدور 
شرق،  جنوب   - شرق  شمال  ترانزیت  المللی  بین 
دسترسی به بازارهای بزرگ افغانستان و كشورهای 
آسیای میانه و ظرفیت های تجاری و اقتصادی فراوان، 
جایگاه ممتازی را برای نقش آفرینی در عرصه اقتصاد 

ملی و بین المللی دارا می باشد

استانی  اول سفرهای  دور  مصوبات  از  منطقه  این 
دولت هشتم به استان خراسان جنوبی بوده و علیرغم 
دعوت از چندین گروه سرمایه گذاری از بخش دولتی 
و خصوصی و به دالیلی از جمله عدم وجود انگیزه 
الزم و یا نبود منابع مالی كافی و توان مدیریتی و یا 
هر دلیل دیگری اجرا شدن این طرح عماًل )حدود 5 

سال( تا نیمه دوم سال 9۰ معطل مانده بود.

ویژه  منطقه  توسعه  و  گذاری  سرمایه  شركت 
 ۴22۴ ثبت  شماره  با  جنوبی  خراسان  اقتصادی 
بیرجند مورخ 139۰/۰6/29 ثبت گردیده و با طی 
مراحل اولیه و انجام تشریفات قانونی و اداری و معرفی 
شركت مزبوربه هیئت وزیران ، در تاریخ 139۰/12/2۰ 
از طرف  این هیئت و دفتر شورای هماهنگی مناطق 
به عنوان سازمان مسئول منطقه ویژه مزبور معرفی 
راستای  در  ویژه  منطقه  مسئول  سازمان  و   گردید 
این فرصت طالیی و  عملی شدن هر چه سریع تر 
جبران تاخیر سرمایه گذاران قبلی ، بالفاصله نسبت 
به دریافت  مجوزهای قانونی الزم اقدام نمود و و با 
اخذ مجوز زیست محیطی بعنوان مجوز شروع عملیات 
عمرانی در اردیبهشت 93، شروع به ایجاد زیرساخت 
های مورد نیاز نمود و در مدت كمتر از از یک سال 
مرحله  و  شد  حیاتی  های  شاهرگ  ایجاد  به  موفق 

نخست با حضور اكبر تركان، مشاور رئیس جمهور و 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهره 
برداری رسید كه ایشان در این بازدید اعالم داشت: 
به یمن امنیت موجود در مرزهای شرقی و استقرار 
منطقه ویژه اقتصادی، این استان می تواند به یكی 
از تاثیر گذارترین مكان ها در زمینه تجارت خارجی 

تبدیل شود.

معاون استاندار خراسان جنوبی در این بازدید گفت: 
با شكل گیری منطقه ویژه اقتصادی بیرجند زمینه 
اشتغال قابل توجهی در این منطقه فراهم شده است 
مالیاتی و حذف  و  از حقوق گمركی  بودن  و معاف 
عوارض ورود و صدور كاال از مهم ترین مزایای منطقه 
ویژه اقتصادی است و این منطقه مراكز تصمیم گیری 
ملی را متوجه امكانات و توانایی های این استان می 

نماید .

پرش  سکوی  بیرجند  اقتصادی  ویژه  منطقه 
خراسان جنوبی

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند نیز گفت : 
این منطقه از مزیت هایی هم چون نزدیكی به گمرک 
و پایانه مرزی ماهیرود و فرودگاه بین المللی بیرجند 

برخوردار است.

مرتضی صفدری زاده افزود : وجود معادن غنی مس، 
بنتونیت ، منیزیت، آزبست و سنگ های تزیینی و 
محصوالتی همچون زرشک،زعفران و پسته از دیگر 
مشوق های سرمایه گذاری در خراسان جنوبی است 
كه می توان با هدایت انها در منطقه ویژه اقتصادی 

بیرجند، توسعه استان را شتاب بخشید.

اقتصادی  ویژه  منطقه  كرد:  اضافه  زاده  صفدری 
بیرجند با برقراری ارتباط تجاری، صنعتی و خدماتی 
با كشورهای آسیای میانه و افغانستان همچون بندر 
خشک در اقتصاد كالن كشور نقش مهمی را ایفا كند.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند گفت: این 
منطقه بعنوان تنها منطقه ویژه اقتصادی در كشور، 
عالوه بر سایت مركزی، سایتی صد هكتاری در كنار 
به  تواند  می  موقعیت  این   كه  دارد  افغانستان  مرز 
تسهیل عبور و مرور تجار دو كشور بدون هیچگونه 

تشریفات كنسولی كمک كند.

های  دستگاه  همه  اختیار  تفویض  با  افزود:  وی 
اجرایی به سازمان منطقه ویژه برای صدور مجوز و 
آغاز فعالیت، سرمایه گذار در صورت آماده بودن منابع 
تواند عملیات  از ۷2 ساعت می  مدیریتی در كمتر 

اجرایی واحد خود را در این منطقه آغاز كند.

صفدری زاده با بیان اینكه تاكنون 18 میلیارد تومان 
تامین  های  بخش  در  منطقه  این  اندازی  راه  برای 
زیرساختهای آب ، برق ، مخابرات ، ساختمان اداری، 
است  هزینه شده   .. و  گمركی  معابر، حصار  توسعه 

درحال اتصال به شبكه گاز هستیم.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بیرجند افزود: به 
علت نبود زیر ساخت های كافی در كشور افغانستان 
تجار افغانی تمایل زیادی به سرمایه گذاری در این 
زمین  خریداری  زمینه  بودن  فراهم  و  دارند  منطقه 
در این منطقه و تملک آن به دست اتباع خارجی، از 
جمله مشوق های آن ها برای حضور در منطقه ویژه 

اقتصادی بیرجند است.

او گفت : تاكنون 8 سرمایه گذار با 22 میلیارد تومان 
در صنایع مختلف نفتی، كانی، غیرفلزی، نساجی و 
غذایی برای حضور در این منطقه قرارداد بسته اند كه 
ساخت وساز دو واحد آن انجام شده و بزودی به بهره 

برداری می رسد.

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند ، فرصت طالیی مسیر 

راهبردی شرق کشور

این فصلنامه قصد دارد در جهت قدردانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران و فعاالن حوزه اقتصادی استان در هر شماره نسبت به 
معرفی یک واحد تولیدی فعال اقدام نماید. در این شماره منطقه ویژه اقتصادی بیرجند معرفی می گردد.

دیـــدگاه
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مزیت های قانونی سرمایه گذاری

فراهم بودن امكانات خرید یا واگذاری زمین به منظور ساخت و ساز و فعالیت 
ویژه  منطقه  در  فعالیت   • منطقه  در  خدماتی  و  ،تجاری،اداری  صنعتی  های 
اقتصادی بیرجند بصورت جامع تعریف شده و امكان فعالیت كاربر های مختلف 

صنعتی در كنار فعالیت های تجاری،اداری و خدماتی فراهم گردیده است. 

ایجاد صنایع تولیدی،بسته بندی و خطوط مونتاژدر منطقه با بهره گیری از 
امكانات  انتقال تكنولوژی و اشتغال زایی • فراهم نمودن  افزوده جهت  ارزش 
ذخیره سازی و عرضه مواد نفتی و مشتقات آن و ترانزیت به مبادی خروجی. 

شناخت  منظور  به  تخصصی  و  المللی  بین  های  نمایشگاه  برگزاری  امكان 
استقرار  امكان   • متخصصین  و  كنندگان  تولید  دانش  ارتقای سطح  و  منطقه 

نمایندگی دانشگاه های بین المللی •

 امكان ایجاد شعب ارزی بانک ها به منظور ارائه تسهیالت الزم و گشایش 
اعتبارات بانكی و اسنادی برای واردات به بازار منطقه ای.

سریع  كاالهای  نگهداری  جهت  سردخانه  ایجاد  اقتصادی  توجیه   
در حاشیه  منطقه  استقرار  به  توجه  غیره(با  و  الفساد)میوه،سبزیجات،گل،گیاه 

كویر و شهرهای گرمسیر كشور.

صدور مجوزهای قانونی برای ساخت و ساز، تولید، پردازش، تعمیر، تكمیل، 
تفكیک و بسته بندی مواد و كاالهای خارجی برای صادرات و صادرات مجدد و 
عرضه كاالهای تولید شده مازاد بر ارزش افزوده به بازار داخلی مطابق قوانین و 
مقررات و پرداخت حقوق ورودی كاال بر مبنای مواد اولیه وارداتی به كار رفته 

در محصول.

 آزادی كامل ورود و خروج سرمایه،سود ویژه و منافع حاصل از فعالیت های 
اقتصادی و تولید برای سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان با منشا خارجی 

مطابق قوانین تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.

مزیت های گمركی منطقه ویژه اقتصادی بیرجند :
1- صدور و ترانزیت كاال از منطقه به بازار های جهانی.

2- واردات موادا ولیه،كاالهای نیمه ساخته و تكمیل شده از بازار های منطقه 
ای و جهانی به منظور تولید ،پردازش و ایجاد ارزش افزوده

3- ارائه خدمات و ایجاد تسهیالت گمركی و روان سازی جهت واردات-صادرات، 
تولد، پردازش، صادرات مجدد، ترانزیت، بیمه، حمل و نقل در منطقه

به منظور روانسازی در انجام امور مربوطه.
۴-  خدمات و تسهیالت انبارداری، تخلیه و بارگیری كاال در انبار های

 عمومی و اختصاصی.
5-  عدم اعمال محدودیت زمانی برای نگهداری كاال با حداقل

 هزینه های انبارداری و عدم متروكه شدن كاال.

6-  امكان واگذاری تمام یا قسمتی از كاالهای وارده ازخارج
 كشور به دیگران در مقابل قبض انبار قابل معامله.

۷- امكان بیمه كلیه كاالهای وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج )دوره 
نگهداری( در انبارهای عمومی و اختصاصی.

8- مجاز بودن ورود و تخلیه كاال به اتكای پروانه ترانزیت یا كارنتیر در منطقه 
از سایر مناطق و گمركات مرزی كشور و بالعكس.

9- مجاز بودن ترخیص تمام و یا قسمتی از كاالهای وارده به صورت ورود موقت 
از گمرک منطقه.

1۰- اعاده و دپوی كاالهای ساخته شده از محل ورود موقت به منطقه جهت 
انجام امور صادرات یا ترانزیت و رفع تضمین و تعهدات.

11- واردكنندگان كاال به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از كاالی وارداتی 
خود را در مقابل قبض انبار معالمه )nmr( كه توسط منطقه صادر خواهد شد 
به دیگران واگذار نمایند. در اینصورت، دارنده قبض انبار قابل معامله، صاحب كاال 

محسوب خواهد شد.
12- بانک های كشور جهت گشایش اعتبار اسنادی مجاز به پذیرش قبض انبار 

قابل معامله و گواهی مبدا كه توسط منطقه صادر می گردد، می باشند.
به منطقه  وارد شده  افزوده كاالی  ارزش  ایجاد  و  پردازش  13- در صورتیكه 
حقوق  گردد،محاسبه  كاال  این  گمركی  تعرفه  تغییر  موجب  كه  باشد  مقداری 
ورودی این كاالها برای واردات به داخل كشور تنها معادل حقوق ورودی مواد 

اولیه و قطعات وارداتی بكاررفته در فرآیند تولید كاالی فوق می باشد.
1۴- واردات درصدی از كاالی تولید شده در منطقه تا سقف ارزش افزوده به 
داخل كشور نیاز به مجوز بازرگانی نداشته وبا پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه 

خارجی آن امكان پذیر می باشد.
15-كلیه كاالهایی كه برای تولد یا ارائه خدمات مورد نیاز از خارج به منطقه آزاد 
وارد می شوند و در آن مصرف یا بكار گرفته می شوند،مشمول پرداخت حقوق 
و عوارض گمركی نمی باشند ولی ارسال كاالهای مذكور از منطقه به سایر نقاط 

كشور تابع مقررات صادرات و واردات كشور خواهد بود.
قطعات  و  منطقه  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  نیاز  مورد  آالت  ماشین   -16
مربوط به آنها تا مادامی كه در منطقه مستقر باشند از اخذ مجوز و پرداخت حقوق 

ورودی گمركی معاف می باشند.

ی
رف

ــ
مع



42

ش
گـــراز

عملکرد شركتهای بیمه استان )البرز-دانا-آسیا-ایران( در فصل بهار 94 
  )مبلغ به میلیون ریال(

خسارت پرداخت حق بیمه صادره       شرح
شده            

نسبت خسارت 
پرداختی به حق 

بیمه صادره

حق بیمه صادره  منهای 
خسارت پرداخت شده  

سهم ازكلمبلغ

اتومبیل
%3.2655%14.37611.11177   سرنشین

%67.88298%106.66638.78436 ثالث
%6.1909%17.50711.31765بدنه

%3.8676%4.34948211آتش سوزی
%60%600باربری

%4.2556%7.4893.23443عمر )زندگی(
%35-23.947-%11.21935.166313درمان
%1.2822%1.42414210حوادث

%6.3019%11.8475.54747  مسئولیت
%1060%25715159  مهندسی 

%260260سایر
%69.234100%175.168105.93460جمع کل

با توجه به جدول فوق، میزان حق بیمه صادر شده توسط بیمه های ایران ، آسیا ، البرز ، دانا  در فصل بهار 94  بالغ بر 175168 میلیون ریال 
و خسارت پرداخت شده برابر  105934 میلیون ریال می باشد. و نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره برابر 60 درصد است که نسبت 
به فصل قبل 44 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشته است. در بخش درمان نسبت خسارت پرداختی به 
حق بیمه صادره 313 درصد می باشد که بیشترین نسبت را داشته است. همچنین جمع کل حق بیمه صادره منهای خسارت پرداخت شده 
برابر 69234  میلیون ریال است که بیشترین مقدار آن متعلق به بیمه ثالث اتومبیل به مبلغ 67882 میلیون ریال با 98 درصد سهم از کل 

می باشد.  

مأخذ : بیمه های )البرز-دانا-آسیا-ایران(  استان خراسان جنوبی

حق بیمه صادره منهای خسارات پرداخت شده



43

ش
راز

ــ
گـ

کل سـپرده هـای بانکهـای دولتـی اسـتان  تـا پایـان  خـرداد مـاه 94 برابر 
29468 میلیارد ریال می باشـد . سـهم سـپرده های جاری ، قرض الحسنه 
پـس انداز، سـرمایه گـذاری کوتاه مدت و بلند مدت ، سـپرده هـای ارزی و 
سایر سپرده ها از کل سپرده ها به ترتیب  14 ، 8 ، 31 ، 44 ، 0 ، 2   درصد 
میباشـد . بیشـترین مانده سـپرده در بین بانکهای دولتی اسـتان مربوط به 
بانـک ملـی به مبلغ  6074 میلیارد ریال اسـت که شـامل 21 درصد از کل 

سـپرده ها می باشد.

مانده مصارف  بخش های عمده غیر دولتی اقتصادی تا پایان  خرداد ماه 94 )میلیارد ریال(

کل مانـده مصـارف بانکهـای دولتـی اسـتان در پایـان  خـرداد مـاه 94 برابـر 
35258 میلیـارد ریـال مـی باشـد کـه از ایـن میـزان 23 درصـد در بخـش 
کشـاورزی ، 11 درصـد در بخـش صنعـت و معـدن ، 42 درصـد در بخـش 
مسـکن و سـاختمان  ،  21 درصـد در بخـش خدمـات و بازرگانـی و 4 درصد 
سـایر اختصاص داده شـده اسـت.  در بخش مسـکن و سـاختمان سهم بانک 
مسـکن 75 درصـد ، ملـی 10 درصـد ، صـادرات 7 درصـد و دیگـر بانکهـا 8 
درصد میباشـد.  در بخش کشـاورزی سهم بانک کشـاورزی 81 درصد و دیگر 
بانکهـا 19 درصـد می باشـد. در بخـش  صنعت و معدن سـهم بانک ملی 28 
درصـد، صـادرات 15 درصـد، سـپه 13 درصـد ، تجارت 11 درصـد، صنعت و 

 معدن 9 درصد و دیگر بانکها 24 درصد می باشد . 

شرح
 سپرده های 

دیداری 
)جاری(

   سپرده های 
قرض الحسنه 
پس انداز و 

مشابه

سپرده های 
سرمایه گذاری 

كوتاه مدت

سپرده های 
سرمایه گذاری 

بلند مدت

سپرده 
های 
ارزی

 سایر 
سپرده ها

 جمع 
سهم از كلسپرده ها

%13348157174055172  پست بانك
%3511831088108317227799  تجارت

%651107440166804287010  رفاه
%202172735110818423018  سپه

%3384471361187331225427515  صادرات
%45426210811804567367412  ملت
%816562147931069101607421  ملی

%50222300500  صنعت و معدن
%6644881271172310414814  كشاورزی

%518821149430011522948  مسكن
%474232854054762توسعه تعاون

%702010100توسعه صادرات

%418623939115130454967929468100  جمع كل 

%100%2%0%44%31%8%14سهم از کل
مأخذ :  بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

  صنعت و   كشاورزی 
معدن

  مسکن و 
ساختمان

  خدمات و 
سهم از كل  جمع سایربازرگانی 

%704310157333121  پست بانك

%22542555845351521776  تجارت

%10322411332057413344  رفاه

%178478201355012123  سپه

%2795449649852627988  صادرات

%2482428721005027278  ملت

%2811045141919530469813  ملی

%03430003431  صنعت و معدن

%64992441939920792822  كشاورزی

%00110810881116932  مسكن

%144847019204891توسعه تعاون

%069020710توسعه صادرات

%80273741146967508128635258100  جمع 

%100%4%21%42%11%23سهم از كل

مأخذ :  بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

  مانده کل سپرده های  بانك ها ی دولتی استان تا پایان  خرداد ماه 94   )میلیارد ریال(
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مانده کل تسهیالت اعطایی بانك های دولتی استان تا پایان  خرداد ماه 94 )میلیارد ریال(

طبـق جـدول ، از کل تسـهیالت اعطائـی ، 60 درصـد خالص تسـهیالت عادی غیر دولتـی  و 40 
درصد تسـهیالت تبصره ای و تکلیفی می باشـد که در بخش تسـهیالت عادی غیر دولتی سـهم 
بانـک  کشـاورزی 25 درصـد ، ملـی 20 درصـد ، ملـت 13 درصد ، مسـکن 12 درصـد ، صادرات 
10 درصـد ، تجـارت 6 درصـد ، رفـاه 6 درصد ، سـپه 3 درصد و دیگر بانکها 5 درصد می باشـد. و 
در بخش تسـهیالت تبصره ای و تکلیفی سـهم بانک  مسـکن 63 درصد ، کشـاورزی 21 درصد ، 

صـادرات 5 درصـد ، تجـارت 5 درصـد ، سـپه 5 درصد و دیگر بانکها 1 درصد می باشـد.

 
  خالص 
تسهیالت 

عادی دولتی

  خالص 
تسهیالت 

عادی غیر 
دولتی

  تسهیالت 
تبصره ای و 

تکلیفی

  جمع 
سهم از كلتسهیالت

%026602661  پست بانك

%100121065819696  تجارت

%0120013413344  رفاه

%054566812124  سپه

%0207272627988  صادرات

%02727127288  ملت

%041130411312  ملی

%0308353431  صنعت و معدن

%051222806792823  كشاورزی

%0250186671116932  مسكن

%0475144891توسعه تعاون

%0710710توسعه صادرات

%100206101371034420100  جمع 

%100%40%60%0.3سهم از كل
    

مأخذ :  بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

مانده مصارف دربخشهای اقتصادی براساس عقود اسالمی تا پایان  خرداد ماه 94   ) میلیارد ریال ( 

طبق جدول ، تسهیالت اعطایی بر اساس عقود اسالمی به شرح زیر می باشد. 
سهم فروش اقساطی ، مضاربه ، مشارکت مدنی ، قرض الحسنه اعطایی،  
اجاره به شرط تملیک،  معامالت سلف،  جعاله و سایر  به ترتیب برابر   51 ، 
2 ، 33 ، 6 ، 0 ، 1 ، 4 ، 3   درصد از کل تسهیالت می باشد . در بخش فروش 
اقساطی سهم بانک مسکن 50 درصد ، کشاورزی 23 درصد ، صادرات 6 
درصد ،ملی 6 درصد ،  ملت 5 درصد ، تجارت 4 درصد و دیگر بانکها 6 درصد  
می باشد . در بخش مشارکت مدنی سهم بانک کشاورزی 27 درصد ، مسکن 
16 درصد ، ملی 15 درصد، ملت 13 درصد ،  صادرات 9 درصد، تجارت 8 

درصد ، رفاه 7 درصد  و دیگر بانکها 5 درصد  می باشد .  
 

  فروش  
  مضاربهاقساطی

  مشاركت 
مدنی

  
قرض الحسنه 

اعطایی

  اجاره 
به شرط 

تملیك

  
معامالت 

سلف
  جمع   سایر  جعاله

سهم از كلتسهیالت 

%1292889240010333121  پست بانك
%794091312400034621776  تجارت

%219498517200414013344  رفاه
%42490364181402527712123  سپه

%1016951025414001687927988  صادرات
%9141381455217300027278  ملت
%109013117736371338775592469813  ملی

%25302000446193431  صنعت و معدن
%414522630543510498617792822  كشاورزی

%897401828865027321116932  مسكن

%1382610850013914144891توسعه تعاون

%5103001520710توسعه صادرات

%181467821148419951552941383101935258100جمع

%100%3%4%1%0%6%33%2%51سهم از كل

مأخذ :  بانک های دولتی استان خراسان جنوبی
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مقایسه كاالهای صادراتی و وارداتی گمركات استان در بهار 1394

 برحسب ارزش )هزار دالر(

در جـدول فـوق عمـده کاالهـای صادراتـی از گمـرکات اسـتان در بهـار 1394 را داریـم کـه صـادرات هیدروکربـن سـبک بـه ارزش 12922 هـزار دالر 
بیشـترین ارزش را نسـبت بـه دیگـر کاالهـای صادراتـی دارد و معـادل 31 درصـد از کل ارزش صـادرات کاالهـا مـی باشـد. ارزش کل صـادرات بهـار 94  

نسبت به زمستان 93، 8 درصد افزایش و نسبت به بهار 93 ، 45 درصد افزایش داشته است.    
     

در جـدول فـوق عمـده کاالهـای وارداتـی از گمـرکات اسـتان در بهـار 1394 را داریـم کـه واردات شـاهدانه بـو داده بـه ارزش  135 هزار دالر بیشـترین 
ارزش نسـبت بـه دیگـر کاالهـای  وارداتـی دارد و معـادل 98 درصـد از کل ارزش واردات کاالهـا می باشـد. ارزش کل واردات بهار 94 نسـبت به زمسـتان 

93 ، 73 درصد افزایش و نسبت به بهار 93 ، 109 درصد افزایش داشته است.     
     

عمده كاالهای صادراتی از گمركات استان در بهار 1394

عمده كاالهای وارداتی از گمركات استان در بهار 1394

وزن ) تن(ارزش )هزار دالر(نام كاالرتبه

1292210375هیدروکربن سبک1

5633106922سیمان2

459118249کاشی دیوار و کف3

18784942روغن سوخت تقطیری4

17333984خوراک کامل طیور5

1426922230دیگر اقالم صادراتی

41026166702 کل صادرات

وزن ) تن(ارزش )هزار دالر(نام كاالرتبه

135193شاهدانه بو داده1

37تخم اسپند2

138200 کل واردات

 ھیدروكربن
سبک

۳۱%

سیمان
۱۴%

کاشی 
دیوار و 

کف
۱۱%

روغن 
سوخت 
تقطیری

۵%

خوراک 
کامل طیور

۴%

 دیگر اقالم
صادراتی

۳۵%

شاھدانھ 
بو داده

۹۸%

دتخم اسپن
۲%
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 تاالر  بورس منطقه ای خراسان جنوبی درفصل بهار  1394

ارزش معامالت  فروش سهمخرید سهم
)میلیون ریال( میلیون ریالتعدادمیلیون ریالتعداد

21,149,63641,56111,990,48225,20966,770فروردین

13,373,94923,0088,271,31714,76637,773اردیبهشت

8,416,21011,4583,555,1056,70718,165خرداد

42,939,79576,02723,816,90446,681122,708جمع

ارزش معامــالت بــورس خراســان جنوبــی در ســه 
ــال  ــون ری ــر 122708 میلی ــار 1394  براب ــه به ماه
بــوده اســت کــه از ایــن مقــدار در فروردیــن مــاه  54 
درصــد، و در اردیبهشــت مــاه 32 درصــد و در خــرداد 
ــد  ــد خری ــه 62 درص ــد. ک ــی باش ــد  م ــاه 14 درص م
ــت، و  ــوده اس ــهام ب ــروش س ــد ف ــهام و 38 درص س
ــتان 93  ــه زمس ــبت ب ــالت نس ــن ارزش معام همچنی
ــرای  ــر 139 درصــد افزایــش داشــته اســت، کــه ب براب
ــروش  ــرای ف ــش  و ب ــهام 169 درصــد افزای ــد س خری

سهام 102 درصد افزایش داشته است. 
     

فروردین
۵۴%

اردیبھشت
۳۲%

خرداد
۱۴%

ارزش معامالت

خرید
۶۲%

فروش
۳۸%

ارزش معامالت
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جنوبی خراسان  استان  د  قتصا ا نجمن  ا معرفی 

انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی در قالب موسسه غیرتجاری در تاریخ 139۴/۰3/2۰ تحت شماره ثبتی 331 و با شناسه ملی 

1۴۰۰5۰۰1983 توسط مرجع ثبت شركتها و موسسات غیرتجاری بیرجند به ثبت رسید. اهداف انجمن شامل ارتقاء فرهنگ اقتصادی 

و ارائه خدمات فنی و علمی در حوزه علوم اقتصادی و انجام پژوهش و تحقیقات كاربردی مرتبط با اقتصاد، حسابداری و مدیریت می 

باشد كه با استفاده از ظرفیتهای علمی و اجرایی مدیران، كارشناسان، صاحبنظران و پژوهشگران استان و شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای 

جدید استان خراسان جنوبی به انجام می رسد. 

بر اساس مفاد اساسنامه، مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد. كلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و 

غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و با رعایت كامل قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و در قالب اساسنامه فعالیت خواهد نمود. محدوده 

فعالیت اجرائی انجمن درسطح استان خراسان جنوبی است. 

انجمن به عنوان اتاق فكر اقتصاد استان، از یک طرف اساتید و نخبگان علمی را با حوزه های اجرائی مرتبط می سازد و از طرف دیگر 

ظرفیت ها و قابلیت های توسعه استان را مورد مطالعه و بررسی كارشناسانه قرار می دهد. اعتقاد بر این است كه همپیوندی و ارتباط 

اثربخش و مستمر بین حوزه های علمی و اجرائی می تواند به توسعه پایدار استان و رفع موانع و مشكالت آن كمک كند. در واقع این 

مهمترین رویكرد و رهیافت انجمن می باشد. بدون شک این مهم بدون حمایت، مشاركت و تشریک مساعی همه عالقمندان و دلسوزان 

به توسعه كشور و استان میسر نمی گردد. در این راستا، مسئولین انجمن دست یاری به سوی همه عزیزانی دراز كرده اند كه دل در گرو 

توسعه و آبادانی این آب و خاک عزیز دارند.

لذا بدینوسیله از كلیه عالقمندان در صورت دارا بودن مدرك تحصیلی كارشناسی و یا كارشناسی ارشد و باالتر در رشته های علوم 

اقتصادی و سایر رشته های مرتبط )حسابداری، مدیریت و ...( و نیز از كلیه مدیران و صاحبنظران حوزه های اقتصاد و توسعه كه تمایل به 

مشاركت و عضویت در انجمن اقتصاد استان خراسان جنوبی دارند، تقاضا می شود فرم ثبت نام و عضویت را با مراجعه به تارنمای انجمن 

به آدرس www.ea-Sk.Ir تكمیل و ارسال نمایند تا پس از بررسی جهت عضویت آن در انجمن اقدام الزم معمول گردد. و در صورت 

هرگونه مشكل یا ابهام با شماره تماس 3223686۴-۰56 انجمن اقتصادی تماس یا به آدرس: بیرجند، میدان شهدا، خیابان دانشگاه، 

دانشگاه یک، اداره كل امور اقتصادی و دارایی مراجعه فرمایید.
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علم اقتصاد امروز مدیون اقتصاددانانی است که خود بنیان گذار یک مکتب فکری در اقتصاد بوده اند. جان مینارد کینز با کتاب »نظریه عمومی« خود 
زمانی که جهان وامانده در رکود بزرگ بود، پایه گذار شاخه ای از علم اقتصاد شد که امروز از آن با عنوان اقتصاد کالن یاد می شود.

اقتصاد کالن کینز بر این محور بود که برخالف آنچه اقتصاددانان پیش از کینز معتقد بودند، وضعیت رکودی می تواند تعادل پایداری از اقتصاد باشد 
که بازار توانایی ایجاد تحریک آن را نداشته باشد و برای خروج از رکود نیاز به مداخله دولت است تا با مدیریت تقاضا، تولید ناخالص داخلی افزایش و 
اقتصاد از رکود خارج شود. تا دهه 1970، اقتصاد کالن معادل چنین دید کینزی بود. اما در دهه 1970 با شوک های هزینه ای که ایجاد شد، اقتصاد 
کینزی به چالش کشیده شد و گروه های رقیب سر برآوردند. مهم ترین نحله، تفکر ضد انقالب پولی بود که پول گرایان به رهبری میلتون فریدمن از 
یک دهه قبل آن را بنیان نهاده بودند. فریدمن با تحقیقی فراگیر تاریخ پولی ایاالت متحده را به نگارش درآورده بود و نشان می داد که اگر فدرال 
رزرو به موقع عمل می کرد، هیچ دلیلی وجود نداشت که اقتصاد جهان با رکود بزرگ دست و پنجه نرم کند، توصیه ای که گویی در قرن بیست و یک 
عملی شد و فدرال رزرو توانست با برنامه های تسهیل مقداری خود این نقش را به خوبی بازی کند و رکود بزرگی در سطح رکود دهه 1930 رخ نداد.

در دهه 1970 نحله دیگری نیز سربرآورد. اگر پول گرایان با بازگشت به توصیه های پیش از کینز نشان دادند که بازار می تواند در بلندمدت به سطح 
بیکاری طبیعی بازگردد و مداخله در بازار هر چند در کوتاه مدت می تواند موثر باشد اما در نهایت موجب تورم می شود، اقتصاددانان کالسیک جدید 
با انقالب انتظارات عقالیی خود نشان دادند که در کوتاه مدت نیز مداخله در اقتصاد راه به جایی نمی برد. آنان تنها طریق تاثیر سیاست ها بر سطح 
اشتغال را اجرای غیرمنتظره آنها می دانستند و بدون شوک سیاستی از نظر آنان، اشتغال افزایش نمی یافت. این خط بطالنی بود بر آرای کینز. اما 
تاثیر کالسیک های جدید بیش از این بود. آنان اقتصاد کالن جدیدی را ارائه کردند که کم و بیش همان آرای کالسیک از آن استخراج می شد و به 
جز این، روش آنان که مبتنی بر مدلسازی کالن با توجه به عوامل عقالیی بیشینه ساز سود بود، مورد استفاده همگان قرار گرفت. با رهیافت آنان 
بود که دیگر مدل کالن بدون پایه خرد و بدون اشاره به چگونگی تصمیم گیری عوامل اقتصادی، مدل علمی قلمداد نمی شود. کالسیک های جدید 
با »نقد لوکاس« نشان دادند که با یک مدل ساده و پارامتر های ثابت نمی توان تخمینی از نتیجه سیاست های اقتصادی داشت. از نظر آنان با اعالم 
سیاست ها عامالن اقتصادی، انتظارات خود را تغییر می دهند و این به معنای آن است که پارامترها متغیر است و با داشتن داده های گذشته نمی توان 
پارامترهای ثابتی را به دست آورد و نتیجه سیاست های آتی را با آن به دست آورد. این مباحث و مباحث پر شمار دیگر، موضوع کتاب »اقتصاد کالن 
مدرن« هستند که انتشارات دنیای اقتصاد به تازگی منتشر کرده است. این کتاب مشتمل بر گفت و گوهایی با اقتصاددانان بزرگ مکاتب مختلف 
اقتصادی است و تصویری بدیع از نوع گفتمان و تلقی مکاتب مختلف اقتصادی ارائه می دهد. این گفت وگوها در اصل بخشی از کتابی بزرگ تر هستند 
که به همراه مطالبی دیگر به چاپ رسیده اند و کتاب حاضر که ترجمه بخش گفت وگوها است، به این علت به صورت جداگانه چاپ شده که نکته های 
تازه در این گفت و گوها بیش از سایر بخش های کتاب اصلی است. اگرچه این مصاحبه ها چند سال پیش انجام شده اما از نظر اهمیت و بیان تاریخ 
مکاتب اقتصادی از جایگاه پر اهمیتی برخوردار است و خواندن این کتاب به تمامی عالقه مندان و محققان رشته اقتصاد و کسانی که می خواهند با 

اقتصاد امروز آشنا شوند، توصیه می شود.

کتاب اقتصاد کالن مدرن تالیف بریان اسنودن و هوارد آر. وین، ترجمه پویا جبل عاملی و علی سرزعیم در قطع رقعی و در 245 صفحه توسط 
انتشارات دنیای اقتصاد منتشر شده است.


