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 کشور هایاستان صنعتی ةتوسع وضعیت ارزیابی
 

 1*علیرضا شهرکی
 

 چکیده
 سپس و پرداخته موانع بندی رتبه به و شناسایی هااستان صنعت ةتوسع موانع شده سعی تحقیق این در     

 شامل حاضر پژوهش آماری ةجامع .گردد بیان بلوچستان و تانسیس استان در صنعت ةتوسع راهکارهای

-برنامه معاونت ةادار معادن، و صنایع وزارت هایسازمان و صنعتی واحدهای مدیران و ریزانبرنامه ةکلی

-نمونه روش از میان این از باشد. می بلوچستان و سیستان استان معدن و صنعت بانک و راهبردی ریزی

 عنوانبه نامبرده هایسازمان ةخبر مدیران از نفر 153 و ریزانرنامهب از نفر 33 ر(نف 111) ساده گیری

-جمع هایداده تحلیل و تجزیه برای .شدند انتخاب آماری ةنمون عنوانبه زمینه این در مطلع و کارشناس

 راستا این در .است شده استفاده SPSS افزارنرم از و فریدمن و دو کای آماری هایآزمون از شده آوری

 ،اولیه مواد مینأت و متخصص انسانی نیروی کنولوژی،ت ارزی، و مالی اعتبارات ة:دست چهار در موانع
 تولیدکننده، از حمایت در هابانک جمله از مالی قوی مراکز نکردنهمراهی موانع اند.شده بندیتقسیم

 به تسهیالت واگذاری استان، از رمایهس فرار پیشرفته، تکنولوژی و آالتماشین ورود به مربوط مشکالت

 در گذاریسرمایه هایمشوق و امتیازات کمبود و استان از متخصص کار نیروی فرار غیرمتخصص، افراد

  است. شده داده ارائه موانع این رفع برای راهکارهایی و باشندمی صنعتی ةتوسع موانع ترینمهم از استان
 

 .صنعت ةتوسع موانع ؛صنعت ةتوسع ایراهکاره ؛صنعت ةتوسع :هاکلیدواژه
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  مقدمه .1
 ثیراتأت ولی گذردنمی آن عمر از قرن سه از بیش که است ایپدیده شدن صنعتی و صنعت     

 در هابخش ترینمهم از یکی صنعت بخش است. گذاشته او زندگی محیط و انسان بر شگرفی

 هایزیربخش و هابخش دیگر و ودخ برای صنعت شود،می محسوب اقتصادی ةتوسع و رشد ایجاد

 و راه مخابرات، انرژی، نقل،وحمل درمان، و بهداشت آموزش، کشاورزی، قبیل از اقتصادی
 صنعت، یاری بدون که حدی تا سازد،می هموار را راه رسانی،اطالع و فرهنگ حتی و ساختمان

 سایر از بیش آنچه ت.اس غیرممکن تقریباً و دشوار کنونی دنیای در مزبور هایبخش فعالیت

 خود به را مختلف کشورهای و ملل توجه جهان، در اقتصادی ةتوسع هایبرنامه و هااستراتژی

 بر مبتنی ،صنعتی توسعة هایاستراتژی اتخاذ طریق از اقتصادی ةتوسع موضوع کرده، جلب

 این بر بیستم نقر اواسط در اقتصادی پردازاننظریه از شومپیتر باشد.می آن شده تبیین های روش

 همان از جدید هایبرداریبهره نیز و شده ریزیبرنامه صورت به و تولید افزایش امکان که بود باور

 پیشرفت ةدهندتوضیح عامل ترینمهم آید،می بدست شدن صنعتی جریان در موجود منابع

 تولیدات زایشاف ة:عمد پارامتر دو بر آن ةتوسع و شدن صنعتی جهت این به است. نوین اقتصادی

 و کندمی کشور نصیب را باالتر ملی تولید ،درنتیجه و بیشتر ةافزود ارزش که کیفیت و تیّکمّ در
 نظام ریزیپایه ةالزم صنعت، ةتوسع لذا شد. خواهد جامعه درآمدهای توزیع بهبود باعث همچنین

 ای،کارخانه تمحصوال تولید و صنعت سهم افزایش باشد.می نیز عادالنه اجتماعی ـ اقتصادی

 خدمات بخش سهم افزایش کشاورزی، بخش شدن صنعتی صنعت، بخش در اشتغال سهم افزایش

 تولید در صنعت بخش افزوده ارزش چشمگیر افزایش نهایت در و بخش این در اشتغال وسهم

 و اجتماعی سیاسی، ةعرص در توجه قابل تغییرات و تحوالت از بسیاری کنار در داخلی ناخالص
 شود می تلقی صنعتی توسعة هایاستراتژی دستاوردهای ترینشاخص ةزمر در همگی یفرهنگ

[1]. 
 تمام در که رقبایی با و پرتالطم عصر این در بخواهد که کشوری و جامعه هر تردید بدون     

 حفظ ضمن دارند، قدرتمند و جدی حضوری اجتماعی و اقتصادی صنعتی، تولیدی، هایصحنه

 موضوع به باید ضرورتاً یابد، دست توسعه و رشد از باالتری سطوح به حیات، ةادام و خود وضع

 را آنها کارگیریبه و باشد داشته راهبردی و علمی نگاهی آنها مدیریت و فناورانه توسعه و صنعت

 فناورانه ةتوسع .دهد قرار توجه مورد خود بلندمدت و مدتکوتاه هایبرنامه و اندازهاچشم تحقق در

 از کدام هر ةتوسع و رشد .است معاصر دوران در اجتماعی و اقتصادی توسعة ةمحرک روینی نیز
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 و نوآوری یابد. تحقق فناورانه نوآوری بدون تواندنمی بلندمدت در صنعتی مؤسسات و صنایع
 .[11] گذارندمی تأثیر کاروکسب فنی هایجنبه بر شدت به فناوری

 و فناوری مؤثر مدیریت اعمال به هاشرکت و صنایع ا،کشوره اقتصادی رونق کلی طوربه     
 شود،می فناورانه رقابتی قدرت بهبود موجب که عواملی جمله از و است وابسته فناورانه نوآوری

 .[3] باشد می هاه بنگا در نوآوری و خالقیت ایجاد و تحقیقات انجام بلندمدت، ریزیبرنامه

 و سیستان استان صنعت ةتوسع موانع بندیرتبه و شناسایی تحقیق این انجام از هدف     
 و فرضیات آزمون و سنجش برای باشد.می استان در صنعت توسعه راهکارهای ارائه و بلوچستان

 که است شده استفاده SPSS افزارنرم از و فریدمن و دو کای آماری هایآزمون از موانع بندیرتبه

  پردازیم.می آن به ادامه در
 
 تحقیق نظری چارچوب و مبانی .2

 نیازهای اعظم بخش آمدن فراهم و ایران در صنعت عمر از قرن نیم از بیش گذشت رغمعلی     

-پرمخاطب و معادن( و )فوالد پردرآمدترین عنوانبه آن شناسایی همچنین و صنعت توسط داخلی

 شناسی آسیب و انتقادی رویکردی با دقیق بررسی مورد هیچگاه بخش، این ( خودرو )صنعت ترین

 از بعد صنایع شدن ملی و دولت بودنبزرگ خاطربه ایران در صنعتی ةتوسع .است نگرفته قرار

 و قهر مورد دولت مخالفان توسط یا شده واقع آمیزاغراق توصیف مورد دولت جانب از یا انقالب
 در بودن عتیصن نه و بودن صنعت صاحب آن آشکار پیامد که فرآیندی است؛ گرفته قرار مهریبی

 توسط بیشتر و غیردانشگاهی ،عمده طوربه حوزه این در مطالعات است. بوده اخیر قرن نیم طی

 بر آشکار صورتبه و است گرفته انجام عمومی هایرسانه توسط یا و صنعت صاحب سساتؤم خود

 ةحوز در تئوریک ةمطالع همچنین .است بوده متمرکز فناورانه -فنی و تجاری - اقتصادی ابعاد
 شده اشاره آن به کامل طوربه اول بخش در که بوده خارجی هایزبان به اغلب نهادی رویکرد

 سند برنامه، قوانین اساسی، قانون نهادی ةمطالع به هاپژوهش اکثر نیز فارسی زبان در است.

 نهادمند، مطالعه و پرداخته حکومتی نهادهای توسط مصوب قوانین کلی اصول یا و اندازچشم

 توسعه نام با اوانز پیتر از غنی پژوهشی 1333 سال در .است شده واقع غفلت مورد مستقل و علمی

 .[3] است شده انجام صنعتی تحول در دولت نهاد نقش چپاول؛ یا

 در پرداختند. تایوان در صنعتی توسعة ارزیابی به همکاران و چن پیتر میالدی 1113 سال در     

 پیشنهاد و استفاده صنعت ارزیابی برای هاخروجی و ورودی زیابیار روش از آنها پژوهش این
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 مولدهای از استفاده جمله از جدی هایسیاست بایستی تایوان کنونی وضعیت به باتوجه دکردن

 .[13] نمایند استفاده خود کشور به آن انتقال و جدید هایتکنولوژی از استفاده نیز و اقتصادی
 به مربوطه هایسیاست و صنعت بررسی پیرامون تحقیقی میالدی 1113 سال در چنگزی لی     

 راستای در ساختاری هایسیاست بررسی به پژوهش این در است. داده انجام چین کشور در را آن

 که است شده گرفته نتیجه و پرداخته مختلف هایدولت در و مختلف هایزمان در صنعت ةتوسع

 گام خود صنعت بهبود برای بیشتر هرچه پرداخت با طوالنی زمان در و مختلف مقاطع در چین

 صنعت از الگوبرداری و گیریبهره و اروپا یافتگی توسعه میزان به زیادی توجه چین است. برداشته

 .[11] است کرده آمریکا و اروپا
 گرفته صورت 1311 سال در فناوری سیاست طریق از صنعتی توسعة ترویج عنوان با پژوهشی     

 این صنعتی توسعة به کمک در را چین و ژاپن ی فناور هایسیاست نقش پژوهش، این در است.

 در فناورانه، توانمندی که دریافتیم عددی، هایروش از استفاده با م.ایکرده تحلیلوتجزیه کشورها

 هر هایدولت این، بر عالوه .است کرده کمک نها آ صنعتی توسعة به کشور، دو هر رشد اوج دوران

 میان توازن ایجاد فناوری، هایسیاست مثل ابزارهایی با شده ریزیبرنامه صورتبه کشور دو

 خصوصی، بخش و کار و کسب بخش دادن مشارکت و زا،درون ةتوسع و خارجی فناوری واردات

 بر .اندپرداخته داخلی فناورانه توانمندی ترویج به فناورانه، توانمندی بهبود در مؤثر نیرویی عنوانهب

 دهد: می ارائه توسعه درحال کشورهای هایدولت به را زیر سیاستی هایتوصیه مطالعه، این مبنای

-گزینه و تصمیمات اتخاذ) 1 موجود؛ سیاستی ابزارهای و دولت مناسب و مهم نقش از آگاهی (1

 واردات از استفاده ) 3 کشور؛ هر اقتصادی- اجتماعی هایواقعیت با متناسب شده، بومی های

 بخش مشارکت تشویق برای بازار کارهای و ساز ةتوسع و زا،ندرو ةتوسع خارجی، فناوری

 .[1] خصوصی

 استفاده که شد انجام ایران در صنعتی ةتوسع و نهادی دولت عنوان با پژوهشی 1311 سال در     

 جایبه مقاله این در است. کرده بررسی را ایران صنعتی ةتوسع در دولت نقش نهادی، رویکرد از

 نوع دولت، ماهیت بر اقتصاد، در دولت دخالت عدم یا دخالت موضوع و خطی مدل بر سنتی تأکید

 قالب در نهادی و تاریخی مجزا، ماهیتی با گراتوسعه دولت .شودمی تأکید کارآمدی و دولت مداخله

 نقشی ایفای به ایتوسعه و پرورشگری گری،دولت مفهوم چارچوب در آن "گراتوسعه" قابله نقش

 فراهم را صنعتی ةتوسع و تحول هایزمینه که پردازدمی گراغیرتوسعه هایدولت از متفاوت

 دولت .است گرفته قرار توجهیبی مورد صنعت ةحوز در بویژه ایران کشور در که امری آورد؛ می

  .شودمی زمتمای هادولت سایر از توسعه، زیربنای و ساختار عنوانبه رویکرد مطابق گراتوسعه



 03                                                                                             کشور هایاستان یتوسعة صنعت یتوضع یابیارز

 طول در همواره جامعه به اتکای و ویژگی با و نهادی "جامعه به متکی استقالل" دیوانی استقالل

 هایدولت چارچوب در ایمشخصه چنین با دولت و است بوده ابهام از ایهاله در ایران تاریخ

 .[1] است شده شناخته صنعت متولی و متصدی نقش با و گراغیرتوسعه
 تربزرگ حتی و شدن قدرتمندتر شدن، پیشرفته برای تدریجی رشد معنایبه لغت در توسعه     

 و گرفت قرار تکامل مورد و مطرح دوم جهانی جنگ از بعد جهان در توسعه ادبیات است. شدن
 شرایط تا است سوم( جهان )یا مانده عقب کشورهای شرایط بهبود چگونگی کشف آن هدف

 شامل توسعه ،کلی طوربه باشند. داشته یافتهتوسعه و پیشرفته کشورهای همچون مناسب

 هادیدگاه و ساختارها همچنین و اداری اجتماعی، نهادی، هایساخت در اساسی هایدگرگونی

 .[3] باشد می
 مرحله به ورود تا اروپا در صنعتی انقالب هایبارقه نخستین از اگرچه جهان، صنعتی تاریخ     

 پیشرفت مسیر در متنوعی و مختلف روندهای شاهد کنونی، دوران رد اطالعات عصر و فراصنعتی

-به را فوری تلقی این همواره شدن صنعتی در هاآسیایی اخیر آمیزموفقیت تجارب اما بوده، خود

 از باشیم. خود صنعت ةتوسع برای مناسب راهکارهای جستجوی در همواره که است داشته همراه

 سیستان استان در صنعت ةتوسع برای راهکار ارائه و صنعت موانع بررسی به پژوهش این در روینا

 است. کشور هایاستان ترینتراکم کم از یکی بلوچستان و سیستان استان پردازیم.می بلوچستان و

 و سیستان به مربوط مربع کیلومتر 15117 که دارد مساحت مربع کیلومتر 137511 استان این
 و گشته واقع ایران شرقی جنوب در استان این باشد.می لوچستانب به مربوط کیلومترمربع 171315

  باشد.می محدود پاکستان و افغانستان کشور و جنوبی خراسان استان به شمال از
 
  تحقیق شناسیروش .3

 زمانی ةمحدود در بلوچستان و سیستان استان در پژوهشی، رویکرد با اخیر تحقیق     

 هاکتاب از ایکتابخانه روش به باتوجه ابتدا تحقیق انجام برای است. گرفته صورت 1311تا1331

 مصاحبه، ابزارهای از میدانی، روش در و مدارک و اسناد بررسی و فارسی متعدد مقاالت و

 مدیران و ریزانبرنامه ةکلی شامل حاضر پژوهش آماری ةجامع ایم.کرده استفاده پرسشنامه

 بانک و راهبردی ریزیبرنامه معاونت ةادار معادن، و نایعص وزارت هایسازمان و صنعتی واحدهای

 111) ساده گیرینمونه روش از میان این از باشد.می بلوچستان و سیستان استان معدن و صنعت

 و کارشناس عنوانبه نامبرده هایسازمان ةخبر مدیران از نفر 153 و ریزانرنامهب از نفر 33 نفر(
 هایداده تحلیل و تجزیه به پایان در و گردید انتخاب آماری ةنمون عنوانبه زمینه این در مطلع
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 این اصلی هدف .شد پرداخته فریدمن و دوکای آماری هایآزمون از استفاده با شده آوریجمع

 در .باشدمی تحقیق هایفرضیه درخصوص گیرینتیجه به کمک ،ها تحلیل  و  تجزیه قبیل

 و سیستان استان صنعت ةتوسع و ارزی و مالی اعتبارات ینب -1) فرض 1 شده تهیه ةپرسشنام
 و سیستان استان در صنعت ةتوسع و متخصص انسانی نیروی بین -1 دارد. وجود رابطه بلوچستان
 و سیستان استان صنعت ةتوسع و نیاز مورد اولیه مواد بین -3دارد. وجود رابطه بلوچستان
 بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع و الزم تکنولوژی بین -1دارد. وجود رابطه بلوچستان

 از هریک برای هاییشاخص و گرفته نظر در استان این صنعتی توسعة عدم در دارد.( وجود رابطه

 و مدیران از تعدادی نظرات از پرسشنامه این کمکبه .است گردیده مشخص فرض چهار این
 ثیرأت و بندیرتبه به توجه با نهایت در و است شده برداریبهره نیز صنعتی واحدهای کارشناسان

 بخش دو در پرسشنامه سواالت .است گردیده بیان پیشنهاداتی ،شده مطرح هایشاخص از هریک

 تنظیم پژوهش فرضیات آزمون به مربوط سواالت و نمونه فردی های ویژگی به مربوط سواالت

 آن تعداد که شناسیجمعیت اصطالح به یا و مخاطب فردی هایویژگی به مربوط سواالت اند.شده

 فرضیات به مربوط سواالت و پردازدمی شده انتخاب آماری هاینمونه توصیف به ،است سوال 1

 تحقیق فرضیات آزمون سپس و تشریح تبیین، به باشدمی سوال 31 آنها تعداد که پژوهش

 استفاده با انتخابی ةپرسشنام است. شده طراحی لیکرت طیف براساس سواالت این دارد. اختصاص

 که گردیده سعی تحقیق این در است. شده فراهم صنعت ةتوسع موانع به مربوط معتبر منابع از

 روان و روشن گویا، زیادی حد تا اصطالحات و مفاهیم ،برسد حداقل به پرسشنامه سواالت ابهام

 قابل روایی از رسشنامهپ که گفت توانمی شده گرفته درنظر تدابیر و اقدامات این به باتوجه باشد.

 گیریاندازه روش به آن، اعتماد قابلیت یا پرسشنامه پایائی سنجش برای است. برخوردار قبولی

 3/11 آن مقدار که گردید محاسبه SPSS افزارنرم توسط آلفای مقدار شد. محاسبه کرونباخ آلفای

 این هایداده تحلیل و تجزیه ور این از گردد.می تلقی آماری لحاظ از مطلوب مقدار یک و باشدمی

 به و گردیده تنظیم توصیفی آمار از استفاده با آن اول بخش است. شده انجام بخش دردو پژوهش

 نمودارهایی و فراوانی توزیع جدول از آن در و پرداخته مختلف شناسیجمعیت متغیرهای توصیف

 بخش که هاداده تحلیلوجزیهت دوم بخش است. شده استفاده متغیرها این تحلیل و بررسی برای

  دارد. اختصاص تحقیق هایفرضیه آزمون به گیرد،می بر در را هاتحلیل این اصلی
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 را موانع بلوچستان، و سیستان استان صنعتی توسعة موانع بررسی برای .پژوهش مفهومی مدل

 توسعة موانع ابعاد هایشاخص 1 جدول و است 1 شکل صورتهب که ایمداده قرار کلی بعد چهار در

 دهد. می نشان را استان این در صنعتی
 

 
 

 پژوهش مفهومی مدل .1 شکل
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 صنعت توسعه موانع ابعاد هایشاخص .1 جدول

 هاخصشا ابعاد مفهوم

موانـــــع
 

توســـــعه
 

ت
صنع

 
اســــــتان

 
سیــــستان

 و 
بلوچــــــــستان

 

ی
مال

 و 
ی

ارز
 

 خارجی ارز نبود

 کننده تولید از حمایت در هابانک جمله از مالی قوی مراکز نکردن همراهی

 استان از سرمایه فرار

 کارگری هایهزینه باالبودن

 استان در تولید سربار باالبودن

 خارجی گذارسرمایه توسط گذاریسرمایه برای انگیزه کمبود

 هااستان رسای با مقایسه در استان در گذاریسرمایه هایمشوق و امتیازات کمبود

 مالیاتی هایمعافیت کمبود

 غیرمتخصص خاص افراد به تسهیالت واگذاری

  صنایع به هابانک تسهیالت موقعبه پرداخت در مشکالت

ی
نیرو

 
ی

انسان
 

 نیروها فنی صالحیت نداشتن

 تولید مختلف نیازهای رفع برای دانش دارای رگراناک بودن کم

 تیصنع واحدهای برای مطلوب مدیریت کمبود

 استان از متخصص کار نیروی فرار

 سازمانی مدیریت دانش ارتقاء و دسترسی در ضعف

 سنتی مدیریت وجود

 کیفیت و تولید ریزیبرنامه فنون با صنایع صاحبان نبودن آشنا

مواداولیه
 

 منطقه در صنعتی واحدهای برای مواداولیه کمبود

 استان در ولیه(معدنی)موادا منابع وجود میزان از کافی شناخت نداشتن

 کیفیت نظر از اولیه مواد نبودن مناسب

 کمیت نظر از اولیه مواد نبودن مناسب

 وارداتی اولیه مواد به نسبت منطقه اولیه مواد نبودن اقتصادی

 مدت دراز تولید برای منطقه در پایدار اولیه مواد کمبود

 اولیه مواد عنوان به صنعت در موادخام استفاده امکان نبودن

ت
ی

کنولوژ
 

 تکنولوژی و آالتماشین ورود به مربوط مشکالت

 آالتماشین برای مناسب نگهداری و تعمیر امکان عدم

 آالتماشین درمورد استان در صنعتی اطالعات بانک ضعف

 پیشرفته و مدرن آالتماشین کمبود

 است صرفهبه مقرون اقتصادی نظر از که آالتیماشین کمبود

 منطقه در آالتماشین سازیامهنگبه هایسیستم نبود

 منطقه در آالتماشین ةشوند مستهلک قطعات از حمایت ضعف
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 هایافته تحلیل .4

 ریزان برنامه پاسخ دهندگان 11/1 کهدهد شده نشان میآوریهای جمعنتایج بدست آمده از داده     

 ةعنوان نمونسشنامه که بهدهندگان به پر پاسخ مجموعاند و از بوده صنعتی واحد مدیران 31/1 و
دهند. تحصیالت دانشگاهی اگر را زنان تشکیل می% 1/5و  انمردرا  %1/11اند آماری انتخاب گردیده

رسد که برای رشد در سلسله مراتب اما به نظر می ،چه یک پیش ضرورت برای موفقیت مدیران نیست
های حصیالت دانشگاهی و آموزشواحدهای صنعتی بزرگ و رهبری واحدهای خانوادگی، بهتر است ت

مدیران واحدهای  %1/53دهد که حدود مدیریتی گذرانده شود. تحقیقات این پژوهش نشان می
های آموزشی باشند که در صورت برگزاری دورهصنعتی دارای مدرک دانشگاهی لیسانس و باالتر می

نتایج حاصل از سوال  فاده نمود.قوت است ةعنوان یک نقطمدیریتی و صنعتی در استان میتوان از آن به
  %1/31سال،  5کار آنها تا  ةآماری سابق ةاز اعضای جامع %15دهد که مربوط به سابقه کار نشان می

 .سال دارند 11کار باالی  ةسابق %1/11سال و  11تا  11کار  ةسابق %1/31سال،  11تا  5کار  ةسابق
 رفته کارهب هایآزمون شود.می استفاده آماری ضیاتفر آزمون از هاداده تحلیل و تجزیه برای     

 یا ییدأت" تحقیق هایفرضیه آن براساس و باشندمی فریدمن و دوکای هایآزمون ،رابطه این در

 طریق از آماری هایفرض آزمون هایآماره ةمحاسب عملیات که است ذکر شایان اند.گردیده "رد

 است. شده انجام SPSS افزار نرم
 

 اول: فرضیه نآزمو

Hº: دارد. وجود رابطه بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع و ارزی و مالی اعتبارات بین 
H1: ندارد. وجود رابطه بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع و ارزی و مالی اعتبارات بین 

 151/11 برابر فریدمن آزمون طریق از و  (DF=9)1 آزادی درجه و 15/1 آلفای با آماره مقدار

 قرار بحرانی ناحیه در آزمون آماره مقدار چون و است 11/11 جدول بحرانی مقدار باشد. می

 سطح در گفت توانمی نهایت در پذیریم.می راH1  مقابل فرض و شده ردHº  فرض گیرد می

 واحدهای به تسهیالت واگذاری در سخت بسیار مقررات و قوانین وجود علت به %15 اطمینان

 سیستان استان توسعه برای نیاز مورد وارزی، مالی اعتبارات مناسب، گذاریسرمایه نبود و نعتیص

  دارد. وجود منفی رابطه استان صنعت توسعه و ارزی و مالی اعتبارات بین و ندارد وجود بلوچستان و
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 دوم: فرضیه آزمون

Hº: وجود رابطه بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع و انسانی نیروی هایشاخص بین 

 است. داشته
H1 : وجود رابطه بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع و انسانی نیروی هایشاخص بین 

 است. نداشته
 313/53 برابر فریدمن آزمون طریق از و 1 آزادی درجه و 15/1 آلفای با آزمون آماره مقدار     

 قرار بحرانی ناحیه در آزمون ةآمار مقدار ونچ است. 51/11 جدول بحرانی مقدار و باشد می

 سطح در گفت توانمی نهایت در پذیریم.می را H1 مقابل فرض و شده رد Hº فرض گیرد، می

 وجود متخصص انسانی نیروی بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع برای %15 اطمینان

 دارد. وجود منفی رابطه استان صنعت ةتوسع و متخصص انسانی نیروی بین و است. نداشته
 

 سوم: فرضیه آزمون

Hº: داشته وجود رابطه بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع و اولیه مواد هایشاخص بین 

 است.
H1: وجود رابطه بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع و اولیه مواد هایشاخص بین 

 است. نداشته
  311/33 برابر فریدمن آزمون طریق از و 1 آزادی درجه و 15/1 آلفای با آزمون آماره مقدار     
 قرار بحرانی ناحیه در آزمون ةآمار مقدار چون است. 51/11 جدول بحرانی مقدار و باشد می

 در گفت توانمی نهایت در پذیریم.می راH1  مقابل، فرض و شده رد Hº فرض بنابراین گیرد می

 مواد درمورد مشکالت بلوچستان و سیستان استان رد صنعت ةتوسع برای ،%15 اطمینان سطح

 دارد. وجود منفی رابطه ،نیاز مورد اولیه مواد و صنعت ةتوسع بین و است داشته وجود اولیه
 

 چهارم: فرضیه آزمون
Hº داشته وجود رابطه بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع و تکنولوژی هایشاخص :بین 

 است.
H1: وجود رابطه بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع و تکنولوژی هایشاخص بین 

 است. نداشته
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 111/15 برابر فریدمن آزمون طریق از و 1 آزادی درجه و 15/1 آلفای با آزمون ةآمار مقدار     

 قرار بحرانی ةناحی در آزمون ةآمار مقدار چون است. 51/11 جدول بحرانی مقدار و باشد می

 در گفت توانمی نهایتدر پذیریم.می راH1 مقابل فرض و شده رد Hº فرض نابراینب گیرد. می

 وجود بلوچستان و سیستان استان در صنعت ةتوسع برای الزم تکنولوژی ،%15 اطمینان سطح

  است. بوده برقرار صنعت ةتوسع و تکنولوژی بین منفی ةرابط پس است. نداشته
 

 استان ةتوسع موانع بندیاولویت برای .ستانا صنعتی توسعة موانع هایشاخص ةرتب

 گردید. استفاده فریدمن آزمون از بلوچستان و سیستان
 

 آماری نمونه کل در صنعت توسعه موانع چهارگانه ابعاد بندیرتبه .1 جدول

 اهمیت درجه و نهایی رتبه آماری نمونه کل در رتبه میانگین شده گرفته نظر در موانع

 1 13/17 زیار و مالی اعتبارات

 1 53/11 تکنولوژی

 3 11/15 انسانی نیروی

 1 51/11 اولیه مواد

 
ترتیب اعتبارات مالی و ارزی با میانگین بندی موانع بهاولویت ،شودطور که مالحظه میهمان     
 رتبه دوم و نیروی انسانی متخصص با میانگین  53/11رتبه اول و تکنولوژی الزم با میانگین  13/17

 اند.چهارم را کسب کرده رتبه51/11 سوم و تأمین مواد اولیه با میانگین رتبه 11/15 
 

 صنعتی هایطرح ریزانبرنامه گروه در صنعت توسعه موانع چهارگانه ابعاد بندیرتبه .3 جدول

 اهمیت درجه و نهایی رتبه آماری نمونه کل در رتبه میانگین شده گرفته نظر در موانع

 1 1/13 ارزی و مالی اعتبارات

 1 1/11 تکنولوژی

 3 73/11 انسانی نیروی

 1 1/13 اولیه مواد
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ترتیب اعتبارات مالی و ارزی با صنعت به ةبندی موانع توسعریزان اولویتاز نظر گروه برنامه     
رتبه دوم و نیروی انسانی متخصص با  1/11اول و تکنولوژی الزم با میانگین  ةرتب 1/13میانگین 

 اند.چهارم را کسب کرده رتبه 73/11سوم و تأمین مواد اولیه با میانگین رتبه73/11نگین میا
 

 صنعتی واحدهای مدیران گروه در صنعت توسعه موانع چهارگانه ابعاد بندیرتبه .1 جدول

 اهمیت درجه و نهایی رتبه آماری نمونه کل در رتبه میانگین شده گرفته نظر در موانع

 1 17/17 ارزی و مالی اعتبارات

 1 51/11 تکنولوژی

 3 11/15 انسانی نیروی

 1 51/11 اولیه مواد

 
ترتیب اعتبارات مالی و ارزی با میانگین بندی موانع توسعه صنعت بهاز نظر گروه مدیران اولویت     
 گینرتبه دوم و نیروی انسانی متخصص با میان 51/11 رتبه اول و تکنولوژی الزم با میانگین  17/17

 اند.چهارم را کسب کرده رتبه 51/11 سوم و تأمین مواد اولیه با میانگین رتبه 11/15
 

 صنعت توسعه موانع چهارگانه ابعاد هارتبه میانگین مقایسه .5 جدول

 نظر در موانع

 شده گرفته

 در رتبه میانگین

 آماری جامعه کل

 گروه در رتبه میانگین

 صنعتی ریزانبرنامه

 مدیران گروه در رتبه میانگین

 صنعتی واحدهای

 17/17 1/13 13/17 ارزی و مالی اعتبارات

 51/11 1/11 53/11 تکنولوژی

 11/15 73/11 11/15 انسانی نیروی

 51/11 1/13 51/11 اولیه مواد

 
 (1 ارزی و مالی اعتبارات (1ترتیب: به موانع بندیاولویت شودمی مالحظه که طورهمان     

 دو هر در بندیاولویت این که بوده اولیه مواد تأمین (1 متخصص انسانی نیروی (3 الزم تکنولوژی

 نظر ،دیگر عبارتبه باشد.می شکل همین به صنعتی واحدهای مدیران و ریزانبرنامه گروه

  باشد.می هم مانند صنعتی توسعة موانع اهمیت در صنعتی واحدهای مدیران و ریزان برنامه
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 صنعت توسعه موانع چهارگانه ابعاد از ارزی و مالی بعد هایشاخص دیبنرتبه .1 جدول

 رتبه رتبه میانگین شاخص بعد

ی
مال

و 
 

ی
ارز

 
 1 11/1 کننده تولید از درحمایت هابانک جمله از مالی قوی مراکز نکردن همراهی

 1 11/1 استان از سرمایه فرار

 3 11/5 متخصص غیر خاص افراد به تسهیالت واگذاری

 1 73/5 استانها سایر با مقایسه در استان در گذاری سرمایه های مشوق و امتیازات کمبود

 5 13/5  صنایع به هابانک تسهیالت موقعبه پرداخت در مشکالت وجود

 1 11/5 خارجی گذارانسرمایه توسط گذاریسرمایه برای انگیزه کمبود

  
 از تولیدکننده از درحمایت هابانک جمله از مالی قوی مراکز نکردن همراهی شاخص     

 ارزی و مالی بعد شاخص ترینمهم و اول رتبه 11/1 رتبه میانگین با ارزی و مالی بعد های شاخص

 مالی بعد هایشاخص از خارجی گذارانسرمایه توسط گذاریسرمایه برای انگیزه کمبود شاخص و

 است. گرفته قرار ششم تبهر در و شاخص تریناهمیت کم 11/5میانگین با ارزی و
 

 صنعت توسعه موانع چهارگانه ابعاد از تکنولوژی بعد هایشاخص بندیرتبه .7 جدول

 رتبه رتبه میانگین شاخص بعد

ی
تکنولوژ

 

 1 57/1 تکنولوژی و آالت ماشین ورود به مربوط مشکالت

 1 11/1 پیشرفته و مدرن آالت ماشین کمبود

 3 11/3 است صرفه به مقرون اقتصادی رنظ از که آالتی ماشین کمبود

 1 11/3 االت ماشین شونده مستهلک قطعات از حمایت ضعف

 5 31/3 آالت ماشین برای مناسب نگهداری و تعمیر امکان عدم

 1 31/3 منطقه در آالت ماشین سازی هنگام به های سیستم نبود

 7 75/3 منطقه در االت ماشین شونده مستهلک قطعات از حمایت ضعف

 
 با تکنولوژی بعد هایشاخص از تکنولوژی و آالتماشین ورود به مربوط مشکالت شاخص     

 قطعات از حمایت ضعف شاخص و تکنولوژی بعد شاخص ترینمهم و اول رتبه 57/1 رتبه میانگین

 ترین اهمیت کم 75/3 میانگین با تکنولوژی هایشاخص از منطقه در التآماشین شونده مستهلک

 است. گرفته قرار هفتم رتبه در و شاخص
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 صنعت توسعه موانع چهارگانه ابعاد از متخصص انسانی نیروی بعد هایشاخص بندیرتبه .3 جدول

 رتبه رتبه میانگین شاخص بعد

ی
نیرو

 
ی

سان
ان

 
ص

ص
خ

مت
 1 57/1 استان از متخصص کار نیروی فرار 

 1 11/1 سنتی مدیریت وجود

 3 31/3 تولید مختلف نیازهای رفع برای انشد با کارگران بودن کم

 1 31/3 صنعتی واحدهای برای مطلوب مدیریت کمبود

 5 71/3 سازمانی مدیریت دانش ارتقاء و دسترسی در ضعف

 1 71/3 نیروها فنی صالحیت نداشتن

 7 11/3 کیفیت و تولید ریزی برنامه فنون با صنایع صاحبان نبودن اشنا

 

 با متخصص انسانی نیروی بعد هایشاخص از استان از متخصص کار نیروی فرار شاخص     

 شناآ شاخص و متخصص انسانی نیروی بعد شاخص ترینمهم و اول رتبه 57/1 رتبه میانگین

 انسانی نیروی بعد هایشاخص از کیفیت و تولید ریزیبرنامه فنون با صنایع صاحبان نبودن

  است. گرفته قرار هفتم رتبه در و شاخص ینتراهمیت کم 11/3میانگین با متخصص
 

 صنعت توسعه موانع چهارگانه ابعاد از اولیه مواد بعد هایشاخص بندیرتبه .1 جدول

 رتبه رتبه میانگین شاخص بعد

مواد
 

اولیه
 

 1 57/1 وارداتی اولیه مواد به نسبت منطقه اولیه مواد نبودن اقتصادی

 1 11/1 مدت دراز تولید برای منطقه در پایدار اولیه مواد کمبود

 3 11/1 اولیه مواد عنوان به صنعت در موادخام استفاده امکان نبودن

 1 11/3 منطقه در صنعتی واحدهای برای اولیه مواد کمبود

 5 31/3 کیفیت نظر از اولیه مواد نبودن مناسب

 1 73/3 استان در معدنی منابع وجود میزان از کافی شناخت نداشتن

 7 11/3 کمیت ازنظر اولیه مواد نبودن مناسب

 
 57/1 رتبه میانگین با وارداتی اولیه مواد به نسبت منطقه اولیه مواد نبودن اقتصادی شاخص     
 از کمیت نظر از اولیه مواد نبودن مناسب شاخص و اولیه مواد بعد شاخص ترینمهم و اول رتبه

 گرفته قرار هفتم رتبه در و شاخص تریناهمیت کم 11/3میانگین با اولیه مواد بعد هایشاخص

 است.
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 صنعتی توسعة موانع کلی بندیرتبه .11 جدول

 رتبه رتبه میانگین هاشاخص

 1 11/11 کننده تولید از حمایت در بانکی جمله از مالی قوی مراکز نکردن همراهی

 1 11/13 تکنولوژی و آالت ماشین ورود به مربوط مشکالت

 3 13/13 استان از یهسرما فرار

 1 51/13 متخصص غیر خاص افراد به تسهیالت واگذاری

 5 11/13 استان از متخصص کار نیروی فرار

 1 11/13 استان سایر با مقایسه در گذاری سرمایه های مشوق و امتیازات کمبود

 7 55/17 خارجی گذار سرمایه توسط گذاری سرمایه برای انگیزه کمبود

 3 15/17 پیشرفته و مدرن التآ ماشین کمبود

 1 17/11 خارجی ارز نبود

 11 15/11 وارداتی اولیه مواد به نسبت منطقه اولیه مواد نبودن اقتصادی

 11 71/11 سنتی مدیریت وجود

 11 53/11 موقع به صنایع به بانکها تسهیالت پرداخت در مشکالت وجود

 13 11/11 االت ماشین مورد در استان در صنعتی اطالعات بانک ضعف

 11 11/11 باشد صرفه به مقرون اقتصادی نظر از که االتی ماشین کمبود

 15 11/11 آالت ماشین برای مناسب نگهداری و تعمیر امکان عدم

 11 11/15 منطقه در آالت ماشین سازی هنگام به های سیستم نبود

 17 11/15 مالیات های معافیت کمبود

 13 51/15 مدت دراز تولید برای منطقه در پایدار اولیه مواد کمبود

 11 35/15 منطقه در االت ماشین شونده مستهلک قطعات از حمایت ضعف

 11 71/11 کارگری های هزینه بودن باال

 11 13/11 اولیه مواد عنوان به صنعت در خام مواد استفاده امکان نبودن

 11 17/11 استان در تولید سربار بودن باال

 13 11/11 تولید مختلف نیازهای رفع برای دانش با رگرانکا بودن کم

 11 15/11 صنعتی واحدها برای مطلوب مدیریت کمبود

 15 17/11 منطقه در صنعتی واحدهای برای اولیه مواد کمبود

 11 11/11 سازمانی مدیریت دانش ارتقاء و دسترسی ضعف

 17 11/11 کیفیت نظر از اولیه مواد نبودن مناسب

 13 33/13 نیروها فنی صالحیت ننداشت

 11 11/13 استان در معدنی منابع وجود میزان از کافی شناخت نداشتن

 31 55/13 کیفیت و تولید ریزی برنامه فنون با صنایع صاحبان نبودن آشنا

 31 11/11 کمیت نظر از اولیه مواد نبودن مناسب
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 و تولیدکننده از حمایت در بانکی جمله از مالی قوی مراکز نکردن همراهی هایشاخص     
 به استان از سرمایه فرار و تکنولوژی و آالتماشین ورود به مربوط مشکالت نبودن اقتصادی

 هایشاخص ترینمهم و سوم و دوم اول، رتبه 13/13 و 11/13 ،11/11 هایمیانگین با ترتیب

 با صنایع صاحبان بودنن آشنا هایشاخص همچنین و آیندمی حساب به هاشاخص کل در موانع

 و 55/13 میانگین با کمیت نظر از اولیه مواد نبودن مناسب و کیفیت و تولید ریزیبرنامه فنون
 باشند.می هاشاخص تریناهمیت کم از 11/11
 
 پیشنهاد و گیرینتیجه .5

 در بلوچستان و سیستان استان صنعتی توسعة موانع درباره تحقیق اصلی آماری ةفرضی چهار     

 نتایج شدند. رد فرضیه چهار هر که شد مالحظه گرفتند قرار آزمون مورد 1311تا 1331 دهه

 صنعتی واحدهای مدیران جنسیت متغیر با ارتباط در و شده آوریجمع هایداده از آمده بدست

 انتخاب آماری ةنمون عنوانبه که پرسشنامه به دهندگانپاسخ مجموع از که دهدمی نشان

 یک چه اگر دانشگاهی تحصیالت دهند.می تشکیل زنان را % 1/5 و انمرد %1/11 دان گردیده

 مراتب سلسله در رشد برای که رسدمی نظر به اما نیست مدیران موفقیت برای ضرورت پیش

 و دانشگاهی تحصیالت است بهتر خانوادگی، واحدهای رهبری و بزرگ صنعتی واحدهای
 مدیران %1/53 حدود که دهدمی نشان پژوهش این حقیقاتت شود. گذرانده مدیریتی های آموزش

-دوره برگزاری صورت در که باشندمی باالتر و لیسانس دانشگاهی مدرک دارای صنعتی واحدهای

 نمود. استفاده قوت نقطه یک عنوانبه آن از توانمی استان در صنعتی و مدیریتی آموزشی های

 سابقه آماری ةجامع اعضای از %15 که دهدمی نشان کار سابقه به مربوط سوال از حاصل نتایج

 سابقه  %1/11 و سال 11 تا 11 کار سابقه %1/31 سال، 11 تا 5 کار سابقه %1/31 سال، 5 تا کار

 دارند. سال 11 باالی کار
 و سیستان استان صنعت ةتوسع در ارزی و مالی اعتبارات که دهدمی نشان آمده بدست نتایج     

 ترتیب، به شاناهمیت و رتبه براساس ارزی و مالی هایشاخص است. نداشته نقشی بلوچستان

 استان از سرمایه فرار و تولیدکننده از حمایت در هابانک جمله از مالی قوی مراکز نکردن همراهی

 متخصص، غیر خاص افراد به تسهیالت واگذاری آن از پس و باشدمی ارزی و مالی موانع ترینمهم

 گذارسرمایه توسط گذاریسرمایه برای انگیزه کمبود گذاری،سرمایه هایمشوق و اتامتیاز کمبود

 مالی اعتبارات باید استان صنعت ةتوسع برای که گیریممی نتیجه نهایت در دارند قرار و... خارجی

 صنعت ةتوسع برای الزم تکنولوزی شودمی مشاهده باشد. داشته وجود صنعت از حمایت در ارزی و
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 و رتبه براساس تکنولوژی هایشاخص است. نداشته وجود بلوچستان و سیستان استان
 از مدرن و پیشرفته آالتماشین کمبود و آالتماشین ورود به مربوط مشکالت شان، اهمیت

 نتیجه توانمی نهایت در باشد.می استان صنعت توسعه عدم در تکنولوژی هایشاخص ترین مهم

 انسانی نیروی طرفی از باشد.می الزامی استان صنعت ةتوسع در ننوی تکنولوژی وجود که گرفت

 نظر از است. نداشته وجود کلی طورهب بلوچستان و سیستان استان صنعت ةتوسع برای متخصص

 مدیریت وجود استان، از متخصص کار نیروی فرار متخصص، انسانی نیروی مولفه هایشاخص

 هایشاخص ترینمهم از تولید مختلف نیازهای عرف برای دانش با کارگران بودن کم و سنتی

 کهاین سرانجام گیرند. قرار توجه مورد شاناهمیت و رتبه براساس متخصص انسانی نیروی

 است. داشته وجود بلوچستان و سیستان استان صنعت توسعه عدم در اولیه مواد تأمین در مشکالتی

 منطقه اولیه مواد نبودن اقتصادی ترتیب، به اهمیت و رتبه براساس مواداولیه تامین هایشاخص

 امکان نبودن و درازمدت تولید برای منطقه در پایدار اولیه مواد کمبود وارداتی، اولیه مواد به نسبت

 باشد.می اولیه مواد تأمین هایشاخص ترینمهم از اولیه مواد عنوانبه صنعت در موادخام استفاده

 باالترین ارزی و مالی موانع که شد مشاهده فریدمن آزمون زا استفاده با فرضیات بندیرتبه در

 صنعتی هایطرح ریزانبرنامه هم و صنعتی واحدهای مدیران هم نیز هامصاحبه در داشتند. را رتبه

 توجه قابل نقش و زیاد اهمیت بیانگر امر این داشتند. ارزی و مالی برموانع را تأکید بیشترین

 باشد. داشته امر این به ایویژه توجه امر مسئوالن باید لذا دارد. نعتص ةتوسع ارزی و مالی عوامل
 

 پیشنهاداتی صنعت خبرگان کمک با و آمد بدست پژوهش از که نتایجی به توجه با .پیشنهادات

 گردد:می ارائه اندنموده کسب صنعت توسعه موانع یهاشاخص که ایرتبه براساس
 ؛نمایند یتحما صنعت از باید مالی قوی مراکز ـ
 ؛شود مرتفع استان به پیشرفته تکنولوژی و مدرن آالتماشین ورود مشکالت باید ـ
 از گردد. شناسایی گرددمی بلوچستان و سیستان استان از سرمایه خروج باعث که عواملی باید ـ

 رهایکشو با استان بودن مرز هم به توجه با که نمود اشاره امنیت به توانمی عوامل این ترینمهم

 مسئولین باید که شودمی ایجاد ناامنی منطقه در دشمنان به خودفروخته افراد ورود و همسایه

 ؛کنند پیدا آنها با مقابله برای حلی راه
 اهدا افرادی به و گردد واگذار صنعت بخش در کارآفرین و شرایط واجد افراد به بانکی تسهیالت ـ

  ؛غیرمربوط هایبخش در نه کنند هزینه صنعت بخش در را تسهیالت این که شود
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 در صنعت بخش گذارانسرمایه در انگیزه ایجاد باعث که هاییمشوق و امتیازات نمودن اهدا ـ

 ؛شود استان
 انتقال و نمایدمی رشد نیز دستی زیر صنایع آن، تبعبه که مادر صنایع ایجاد و توسعه و بسط ـ

 ؛گرددمی ایجاد پایدار
 نتیجه به که طرحی نبایستی که چرا برداریبهره دوران طول در نیاز وردم مالی منابع مینأت ـ

 ؛شود رها نرسیده
 البته پذیرد صورت اجرایی هایدستگاه توسط تواندمی این نظارت، با صنعتی هایطرح اجرای ـ

 ؛شود جلوگیری کاری موازی از که باشد ایگونه به باید
 اجرا را صنعتی طرحی دارند قصد که کسانی به طربذی هایدستگاه سوی از دادن اطمینان ـ

 دارند استان این در گذاریسرمایه جهت به افراد که اطمینانی عدم دلیلبه پیشنهاد این نمایند.

 ؛است شده مطرح
 ؛صنعتی واحدهای به الزم خدمات ارائه به مربوط هایسازمان بودن هماهنگ ـ
 کافی اطالعات وجود عدم به توجه با بلوچستان و سیستان استان منابع و ذخایر کامل شناسایی ـ

 ؛استان در موجود ذخایر و منابع با رابطه در
 به توجه با زیرا استان صنعت بخش در گذاریسرمایه برای بومی ساکنان در انگیزه آوردن بوجود ـ

 ندارایج استان این در زیادی کاذب مشاغل همسایه کشورهای با مرزی هم و استان این موقعیت

  ؛است شده صنعت بخش در گذاریسرمایه انگیزه کاهش باعث که
 مدیریت وجود به توجه با صنعت بخش در کرده تحصیل و متخصص نیروهای از نمودن استفاده ـ

  ؛سنتی
 از که استان این مانند مناطقی به ویژه امتیازات و خدمات ارائه در دولت بیشتر حمایت ـ

 ؛باشدمی برخوردار هوایی و آب یطشرا و ایمنطقه خاص های ویژگی
 هایزمینه در آنها بتجار از استفاده و مدیران و کارگران هایمجمع و هانشست برگزاری ـ

 ؛کاری محیط و کار شرایط مختلف
 فنی، جدید وردهایادست و روز تکنولوژی با ارتباط در سازمانی مدیریت فرهنگ سطح ارتقاء ـ

 ؛کار محیط و راداف روانشناسی ارتباطات، تخصصی،
 معدنی، صنایع نوسازی سازمان ) معادن و صنایع به وابسته هایسازمان تشویق و ترغیب ـ

 گذاری سرمایه امر به دولتی هایسازمان سایر و معدن( و صنعت بانک نوسازی، و گسترش سازمان

 ؛استان صنعت بخش در
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 و استان صنعت بخش در اریگذسرمایه امر به استان گذاریسرمایه شرکت تشویق و ترغیب ـ
 ؛صنعتی واحدهای نقدینگی مشکل نمودن رفع همچنین

 اعطای و سازیآماده هایهزینه بدون و رایگان صورت به صنعتی هایشهرک در زمین اهدای ـ

 واحدهای به آنها واگذاری و صنعتی شهرک شرکت توسط تولید هایسالن ساخت یا و مالکیت سند

 ؛اجاره حداقل به استیجاری صورت به تولید
 گرددمی مناطق این در صنعتی گذاریسرمایه صرف که اقتصادی هایفعالیت سود از قسمت آن ـ

 ؛باشند معاف مالیات پرداخت از
 ؛گردد محاسبه تخفیف با تعرفه شرایط نظر از مناطق این تولیدی واحدهای مصرفی برق و آب ـ
 ؛گردد برقرار زیار ایویژه تسهیالت برخوردار غیر مناطق برای ـ
 ؛مناطق گونهاین صنعتی صادراتی کاالهای از ایبیمه و بانکی ضمانتی هایپوشش افزایش ـ
 ترغیب و ایحرفه کار نیروی تربیت تحقیقاتی، فنی، خدمات زمینه در دولت هایکمک هئارا ـ

 های ذاریگ سرمایه گسترش هدف با هافعالیت گونهاین در گذاریسرمایه انجام به خصوصی بخش

  ؛تولیدی
 ؛تسهیالت دریافت برای سنگین هایوثیقه به نیاز عدم ـ
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