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Abstract 
The main purpose of this study is to investigate the barriers to investment and business in 
Iran's rural border regions. In this study, 38 participants including entrepreneurs, activists and 
business owners of rural areas of the country's border regions as well as officials, managers 
and experts of rural and economic affairs of the border provinces of the country were used to 
collect data. The collected data have been analyzed by qualitative analysis methods, especially 
the thematic analysis method. The results of this study show that the barriers to investment in 
the rural border regions of the country fall into four socio-cultural, economic, institutional and 
physical sectors and access. In the economic sector, "access to financial and economic 
facilities and resources", "crude sales and lack of processing facilities for rural products", 
"marketing problems and access to markets for sale" and "lack of investment frontier 
investment / incentives and support policies of production on the border ". In the socio-cultural 
sector, there is "low return on education and rural empowerment". In the institutional section, 
"Institutional and Legal Problems in Obtaining Necessary Licenses and Coordination of Local 
and Provincial Institutions", "Problems Related to Land Loss and Non-Change of Land Use", 
"Lack of Investment Benefits in Frontier Areas / Incentive Policies and Production Support 
Policies" "And" Border deadlock and market issues. “In the physical and access section, there 
is a "weakness in the facilities and infrastructure of border villages especially access roads".. 
 
 
Keywords: Iranian Border Villages, Socio-Cultural Barriers, Investment Barriers, Business 
Barriers. 
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 مقدمه و طرح مسئله

 

کشاورزی هستند و های مختلف صنعتی و  های مهمی در بخش های مرزی ایران دارای پتانسیل استان

که ( 3111مرکز آمار ایران، )ها ساکن بوده  در این استان( میلیون نفر 11)حدود نیمی از جمعیت کشور 

ها از تنوع اقلیمی گسترده و  این استان. دهند خود اختصاص می وسعت زیادی از مساحت کل کشور را به

صورت بالفعل و بالقوه در  نی بهدارای استعدادهای فراوا. موقعیت جغرافیایی مهمی برخوردارند

زراعت و باغبانی، دامداری و )، کشاورزی (نفت و گاز)های صنعتی و معدنی  های گوناگون بخش زمینه

های  ها در حوزه بوده که در صورت استفادۀ بهینه از این ظرفیت( گردشگری)و خدماتی ( ماهیگیری

سزایی  وضعیت موجود کشور و مناطق تأثیر به توانند در بهبود زایی و امنیت غذایی کشور، می اشتغال

ها و  دهند که تاکنون استفادۀ درستی از پتانسیل حال مطالعات مختلف نشان می بااین. داشته باشند

ها صورت نگرفته و مسائل و مشکالتی همچون باال بودن نرخ بیکاری، قاچاق کاال،  های آن ظرفیت

پور و حیدری،  ؛ وحدتی3113امینی و همکاران، )ست در این مناطق را موجب شده ا... مهاجرت و 

دهند  دیگر از مطالعات نیز نشان می ای پاره(. 3116؛ پرنیان و همکاران، 3111؛ عسگری و زیبنده، 3111

همکاران،  و زاده میابراه) داردی وجود اقتصادی ها تعادل عدم و مرکزی ایران مرزیکه میان مناطق 

ی و الله فتح؛ 3113؛ پوراصغر سنگاچین و همکاران، 3117؛ صالحی، 3117بهشتی و همکاران، ؛ 3113

که این موضوع نشانگر توسعۀ پایین این مناطق به نسبت  (3133مطوف،  و عندلیب؛ 3116دیگران، 

 .مناطق مرکزی است

گذاری و  ی مناطق مرزی کشور، مشکالت مربوط به سرمایهافتگی توسعهیکی از دالیل عدم 

دانیم رشد و توسعۀ اقتصادی مستلزم  که میطور همان. وکار و کارآفرینی در مناطق مرزی است کسب

زاده  حسین؛ 3111؛ میرباقری هیر و سالحورزی، 3111جالئی اسفندیاری و صمیمی، )گذاری  سرمایه

رحمانیان کوشککی و همکاران، )وکار و کارآفرینی  سعۀ کسبو تو( 3118الساداتی،  بحرینی و ملک

 برای زیرا است، توسعه تحقق در بنیادی و مهم عامل سرمایه تشکیل. است( 3111؛ نجفی و صفا، 3111

 به شود، می توسعه محسوب الزم شرط که زیربنایی خدمات ایجاد و ای واسطه ای، سرمایه تولید کاالهای

بنابراین توسعه و پیشرفت مناطق مرزی در (. 61: 3118مکرر و احمدی،  حیدری)است  نیاز سرمایه

عبارتی، رشد و توسعۀ اقتصادی  به. گذاری است ها، نیازمند سرمایه های اقتصادی و حتی سایر حوزه حوزه

نیافتگی  که بیشتر متفکران، دلیل توسعه ای گونه پذیر نخواهد بود، به گذاری، امکان بدون انباشت سرمایه

تواند  سرمایه می. دانند گذاری ناکافی می انداز و درنتیجه، سرمایه سیاری از کشورها را کمبود درآمد، پسب

بخش تولید را تحرک ببخشد و با افزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشد 

 (. 3113محمدپور زرندی و طباطبایی مزدآبادی، )و توسعۀ اقتصادی شود 
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در هر کشوری مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و  وکار کسبگذاری و  یهاما سرما

خواهند بُرد که  کار بههای خود را در کشوری  صاحبان سرمایه، سرمایه. بخش در آن کشور است امنیت

 الساداتی، زاده بحرینی و ملک حسین)بوده  مشاهده قابلِخوبی در آن  های امنیت اقتصادی به عالئم و نشانه

چون اعتبارات  مشاهده قابلِهای  همچنین شاخص. و اطمینان از آینده وجود داشته باشد( 07: 3118

صامتی و فرامرز پور، )بانکی، سطوح درآمدی، نرخ تورم و غیره در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند 

 معیار بر عالوه جا کی یا منطقه یک در گذاری سرمایه برای تصمیم اخذ هنگام گذاران سرمایه(. 3131

 روستایی جوامع چون جوامعی ،رو نیازا. دارند ویژه توجه نیز گذاری سرمایه امنیت معیار به سودآوری

 مگر هستند، حال های زمان در گذاری سرمایه برای ریسک باالیی دارای کنند، می امرارمعاش یسخت به که

همۀ این موارد به این نتیجه (. 61: 3118حیدری مکرر و احمدی، )باشد  نفع او به جوانب تمام اینکه

طور مستمر وضعیت امنیت اقتصادی و  ریزان هر جامعه باید به گذاران و برنامه شود که سیاست ختم می

ها،  گیری و کنترل کنند و بر اساس نتایج حاصل از این اندازه« گیری اندازه»گذاری در آن جامعه را  سرمایه

زاده  حسین)ها به کار ببرند  ایه و همچنین جلوگیری از فرار سرمایهتمهیدات الزم را برای جذب سرم

 (.07: 3118الساداتی،  بحرینی و ملک

های موجود در مناطق مرزی روستایی و همچنین  به پتانسیل با این تفاسیر، باتوجه

ع کوچک و اکثر صنای»ای که این مناطق با آن روبرو هستند و با عنایت به اینکه  های توسعه ماندگی عقب

، (13: 3111جالئی اسفندیاری و صمیمی، )« شوند متوسط کشور توسط بخش خصوصی اداره می

وکار در مناطق مرزی روستایی کشور  ضروری است موانع احتمالی جذب سرمایه و ایجاد کسب

. گذاری و کارآفرینی ایجاد نشود شناسایی شده تا در مرحله بعدی و اقدام، مانعی برای رشد سرمایه

وکار در مناطق روستایی مرزی ایران  گذاری و کسب بنابراین این مقاله به دنبال این است که موانع سرمایه

 .توان ارائه کرد چه چیزهایی هستند، و برای رفع این موانع چه راهکارهایی می

 

 مبانی نظری تحقیق

 در بیشتر های پول به دستیابی برای دسترس در های پول مصرف معنای به گذاری در معنای کلی سرمایه

 امکان به دستیابی برای فعلی انداختن مصرف تعویق یعنی به گذاری سرمایه ،گریِد عبارت به. است آینده

کردن از  نظر صرفِگذاری یعنی  سرمایه(. 63: 3118حیدری مکرر و احمدی، )آینده  در بیشتر مصرف

هزینۀ پول یا دیگر منابع مالی در زمان حال، به همراه پذیرفتن ریسک مشخص یا نامشخص برای کسب 

و  زمان از عبارتند که دارد وجود مهم و متفاوت ویژگی دو گذاری سرمایه بنابراین در. سود در آینده

 صورت حال در زمان پول صرف گذاری، سرمایه در که است علت نیا به موضوع دو این اهمیت. ریسک

 عدم با معموالً و دیآ یم دست به آینده در از آن حاصل پاداش که یدرحال ،است معین آن مقدار و ردیگ یم
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 ازنظر ریسک مواقع بعضی در و شود یم غالب زمان مواقع، ویژگی بعضی در. است همراه اطمینان

(. 306-307: 3136 همکاران، و ابزری)هستند  اهمیت دارای دو هر دیگر مواقع و در است مقدم اهمیت

. موتور محرک رشد اقتصادی، الزمۀ نیل به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است عنوان بهگذاری  سرمایه

، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش افزوده ارزشگذاری به افزایش تولید، افزایش  افزایش سرمایه

 (.3111دودانگی، )شود  اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر منجر می

گذاری  گذاری نیز هر عاملی است که روند تشکیل و توسعۀ سرمایه منظور از موانع جذب سرمایه

گذاری، در گرو  گذاران به سرمایه اقدام سرمایه. در مناطق مختلف را تحت تأثیر منفی خود قرار دهد

گیرد  گذاری شکل نمی وند، سرمایهپیدایش و وجود بسترهایی است و تا زمانی که این بسترها فراهم نش

 (.383: 3111میرباقری هیر و سالحورزی، )

وکارهای روستایی در بازار کار  دهند که موانع ورود به کسب های تجربی پیشین نشان می یافته

این موانع شامل نیاز باال به سرمایه، . های مزارع پیشرفته زیاد است خارج از مزارع و همچنین در فعالیت

کورال و )های کسب و صدور مجوز هستند  ها و همچنین موارد مختلف هزینه اطالعات و مهارت کمبود

عالوه خانوارهایی که مزارع آنها در مناطق دورافتاده قرار  به(. 0883، 0هانا و اوسکام ؛ ولدن0883، 3ریردان

یک هستند در های کافی و مناسب، بازارها و عرضه نزد دارد به نسبت کشاورزانی که به زیرساخت

در مجموع  در (.0881، 1هانویک و همکاران)وضعیت بدتری برای اصالحات در بازار کار قرار دارند 

های معامالت در بازارهای سرمایه و اطالعات، باال است و اغلب  مناطق روستایی کشورهای فقیر، هزینه

فیزیکی و فرهنگی و عدم  دلیل فاصلۀ همچنین دسترسی به اعتبارات به. نتیجه آن شکست بازار است

های اعتباری روستایی در مقایسه با  های بهره در طرح نرخ غالباً ودشوار است ( تهیه وثیقه مناسب)وثیقه 

 (.11-16: 0887، 3نقل از کریستین سِن)ی هست رمنطقیغشهری و بانکداری شرکتی، 

اری در مناطق روستایی گذ ای از عوامل در فرایند سرمایه دهند که مجموعه این موارد نشان می

ی و شناخت جامعههای  دخیل هستند که برای بحث در خصوص آنها در این مقاله از دیدگاه( مرزی)

جامعه شناسان با بسط مفهوم سرمایۀ اجتماعی به موضوع . نهادگرایی اقتصادی بهره برده شده است

 عنوان بهمهم است که امروزه  سرمایۀ اجتماعی مفهومی جدید، پیچیده و. اند گذاری وارد شده سرمایه

معناکه شرط الزم برای پیشرفت  های توسعه در هر جامعه مطرح است؛ بدین شاخصه ترین مهمیکی از 

–فرد)جامعه، ایجاد روابط گرم، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و اعتماد متقابل 

های تأثیرگذار بر  ی از مؤلفهبنابراین یک(. 331: 3118سویزی و محمدی، )است ( دولت–جامعه
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های بازدارندۀ دیگر مثل  تواند سرچشمۀ بسیاری فعالیت گذاری، سرمایۀ اجتماعی است که می سرمایه

ی ها مؤلفهترین  عنوان یکی از مهم در نگاه بانک جهانی، اعتماد به(. 303: همان)نظمی باشد  ناامنی و بی

ی که همبستگی بیشتر و عمل جمعی فرد نیبار سرمایۀ اجتماعی، عبارت است از عناصری از رفت

نقطۀ مقابل اعتماد، (. 13-10: 3118الساداتی،  زاده بحرینی و ملک حسین)کند  تر را تسریع می مستحکم

بین مردم با یکدیگر، بین دولت و مردم، بین اجزای مختلف )است و اگر مقولۀ اعتماد « اعتمادی بی»

بسته به میزان این جایگزینی، سرمایۀ اجتماعی در آن اعتمادی بدهد،  جای خود را به بی...( دولت و 

در جوامعی که . وکار قرین مخاطره و نگرانی است گذاری و کسب سرمایه. جامعه کاهش یافته است

ۀ اعتمادسازی میان کارگزاران اقتصادی با یکدیگر و با نیدرزمازلحاظ سرمایۀ اجتماعی غنی هستند و 

وسیلۀ  وکار، به گذاری و کسب ی از مخاطره و نگرانی ذاتی سرمایهوجهِت قابلاند، بخش  دولت موفق بوده

(. 10-11: 3118الساداتی،  زاده بحرینی و ملک حسین)شود  همین سرمایۀ اجتماعی مدیریت و کنترل می

گذاری نیازمند تغییرات اجتماعی و فرهنگی خاصی  در کنار سرمایۀ اجتماعی، توسعۀ اقتصادی و سرمایه

های اجتماعی حاکم در آن جامعه در مسیر تولید و صنعتی شدن  اس این تغییرات، ارزشاست تا بر اس

میرباقری هیر و )های اداری، پرهیز از بوروکراسی  که با تغییر در کیفیت دستگاه طوری به. پیش بروند

گذاری  توان در جهت سرمایه و تولید می انداز پسو ایجاد فرهنگ ( 381-386:  3111سالحورزی، 

 .کت کردحر

گذاری وارد  به عرصۀ بحث سرمایه وکار کسباقتصاددانان نیز با مطرح ساختن محیط نهادی 

گذاری در خأل انجام  شناسان و اقتصاددانان نهادگرا این است که سرمایه ماحصل بحث جامعه. اند شده

و نهادهای دولتی و  ها، مؤسسات کنندگان، بنگاه ای از ارتباطات میان مصرف شبکۀ بسیار پیچیده. شود نمی

 غیررسمی و رسمی اشکال تواند در این ارتباطات که می. گذاری است سرمایه« ظرف»وجود دارد که ... 

گذاری در درون آن تحقق  ازجمله سرمایه اقتصادی  رفتارهای کلیه است که بستری ۀمثاب به شود، متبلور

همین معنی اشاره دارد  به« وکار ادی کسبمحیط نه»یافتۀ  رواج سرعت بهاصطالح نوظهور اما . یابد می

 (. 11: 3118الساداتی،  زاده بحرینی و ملک حسین)

ها، قوانین و مقررات اعم از قوانین  سیاست( 3: شامل وکار کسبهای سازندۀ محیط نهادی  مؤلفه

ها  های حاکم بر تدوین و اجرای آن ها و سیاست نامه و مقررات جاری، قانون اساسی، قوانین عادی، آیین

بینی بودن  همچنین قانونمند و قابل پیش. که باید از ثبات نسبی و طول عمر معقول برخوردار باشند

و « امن»کند که در محیطی  قوانین، این احساس را در آنان تقویت میها و  تغییرات در سیاست

 بهثبات سیاسی را  معموالًثبات سیاسی و دولت که در ادبیات مربوط، ( 0. قرار دارند« پذیر بینی پیش»

این تلقی از ثبات سیاسی گرچه غلط نیست، اما . گیرند ی قانونمند بودن تغییر دولت در نظر میمعن

ها، و نیز طول عمر اجزای  تر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولت مناسب .ناکافی است
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ها، ادارات کل،  اعم از وزارتخانه-ثبات مدیریت در سطوح میانی . ها را نیز مدِنظر قرار دهیم دولت

 جزء الینفک ثبات سیاسی -های مهم دولتی های بزرگ و شرکت ها، دانشگاه ها، شهرداری استانداری

وکار ناامن، این پدیده کامالً شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات  های کسب در محیط. است

امنیت حقوق مالکیت؛ در تمامی اقتصادها، موضوع ( 1. ها و قوانین اتفاق افتد وسیعی در  سیاست

. دهد وکار را تشکیل می گذاران و اصحاب کسب ترین دغدغۀ سرمایه حراست از حقوق مالکیت، مهم

. باشد« رفتار غیرمسئوالنۀ مقامات دولتی»و یا « رفتار مجرمانۀ شهروندان دیگر»تواند  منشأ این نگرانی می

وکار را نحوۀ حراست از حقوق  های مهم محیط نهادی کسب توان یکی از مؤلفه بر این اساس، می

ت عمومی و خدما( 3. های شهروندان دیگر و مقامات دولتی دانست مالکیت در قبال تعرض

« تأمین ثبات سیاسی جامعه»، «ها، قوانین و مقررات کارآمد تولید سیاست»بر  ها عالوه ها؛ دولت زیرساخت

 -دهند افزاری وظایف حاکمیتی دولت را تشکیل می که بخش نرم-« تأمین حقوق مالکیت شهروندان»و 

فعاالن اقتصادی که بخش  ازیموردنهای  تأمین کلیۀ زیرساخت. افزاری هم وظایفی دارند در بخش سخت

سازی  افزاریِ دولت در مسیر آماده خصوصی توان یا انگیزۀ کافی برای عرضۀ آن را ندارد، وظیفه سخت

های مختلفی  بخش... ونقل، و  تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل. وکار است محیط نهادی کسب

ای که فاقد  گذاری در جامعه کار و سرمایهو بدیهی است کسب. ها هستند افزاری دولت از وظایف سخت

زاده بحرینی و  حسین)بخش نیست  استانداردهای الزم در این امور است چندان جذاب و نتیجه

 (.13-16: 3118الساداتی،  ملک

 

 پیشینه تحقیق

گذاری و  موانع نهادی سرمایه»ای با عنوان  در مطالعه( 3118)الساداتی  زاده بحرینی و ملک حسین

وکار در ایران  ۀ محیط نهادی کسبدهند لیتشکهای  به این نتیجه رسیدند که مؤلفه« وکار در ایران کسب

، نسبت به کشورهای موارد اتفاق به ، در قریب...(ها، ثبات سیاسی و دولت و  همچون قوانین و سیاست)

گذاری و  تری قرار دارند و بنابراین از موانع اصلی سرمایه و کل جهان در وضعیت نامناسب افتهی توسعه

بررسی موانع »ای با عنوان  نیز در مطالعه( 3111)وفا و معمارزاده طهران . وکار در کشور هستند کسب

یدند که موانع قانونی، تخصیص و جذب به این نتیجه رس« گذاری زیربنایی در کشور توسعۀ سرمایه

ها، عدم ثبات قوانین،  های قانونی، موانع قانونی ثبت شرکت توجه به زیرساخت  گذاری، عدم سرمایه

المللی بانکی و قوانین  گذاری، قوانین تحریمی، قوانین بین شفاف نبودن قانون، عدم وجود امنیت سرمایه

شمار   گذاری زیربنایی در کشور به انونی در اجرای موفق سرمایهترین موانع ق عنوان مهم تجارت جهانی به

گذاری خصوصی در ورزش استان  بررسی موانع سرمایه»در ( 3111)عسگریان و صدقی . روند می

. کنند های بالقوه تأکید می به موانع مربوط به امور بانکی و موانع استفاده از ظرفیت« آذربایجان شرقی
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« گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران بررسی موانع سرمایه»هم در ( 3131)صامتی و فرامرزپور 

گذاری خصوصی  ترین عوامل تأثیرگذار بر سرمایه مهم افزوده ارزشبه این نتیجه رسیدند که نرخ تورم و 

نیز نشان ( 3118)ی و همکاران اکبر یعلهمچنین نتایج کار صفری . در بخش کشاورزی ایران است

گذاری بخش  بلکه سرمایه. ای وجود ندارد گذاری رابطه طح درآمد و تمایل به سرمایهدهد که بین س می

های کارآفرینی  های دولتی از قبیل وام و آموزش خصوصی بیشتر تحت تأثیر عوامل دیگری مانند حمایت

 .و آیندۀ شغلی قرار دارد

مل مؤثر بر شناسایی و تحلیل عوا»نیز در تحقیقی با نام ( 3110)احمدیان و همکاران 

به این نتیجه رسیدند که موانع مالی و تسهیالتی، « ی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزیافتگین توسعه

مکانیزاسیون، ضعف در عوامل تولید، موانع قانونی و اداری و نیز موانع بازار بیشترین نقش و تأثیر را در 

به ( 3111)نجفی و صفا . اند داشته نبود رشد و فقدان توسعۀ مطلوب صنایع تبدیلی شهرستان مرودشت

 یها چالش و موانع با ییروستا مناطق در نانهیکارآفر یخانگ وکارهای کسب ۀتوسعاین نتیجه رسیدند که 

 تجربه نبود مناسب، وکار کسب طرح وجود عدم شامل ها آن نیتر مهم از یبرخ که دهستن مواجه متعددی

 و اطالعات به یدسترس عدم بازار، به انییروستا مناسب یدسترس عدم ان،ییروستا در الزم تخصص و

 یقانون موانع وجود و یخانگ وکار کسب یگذار هیسرما برای یمال اعتبار نیتأم عدم ،یاطالعات منابع

کارآفرینی در  ۀدو دسته عوامل در راه توسع، به این نتیجه رسیدند که (3111)پناهی و همکاران  .بودند

فقدان توانایی مدیریتی ) یک دسته مربوط به عوامل درونی موجود در روستا. نقش دارند روستایی مناطق

گذاری،  های سرمایه ای، مشخص نبودن اولویت های اثربخش فنی و حرفه کارآفرینان، ضعف ارائه آموزش

 ،رمتو) عوامل کارکرد نظام اقتصادی بادوم  ۀو دست ...(های فنی در روستا و  فراهم نبودن زیرساخت

 . است کردهکارآفرینی ایجاد  ۀکه مشکالت زیادی را برای توسع مرتبط است...( و  رکودی

پرداخته، نتیجه گرفت که  افتهی توسعهکشور  11ای که به بررسی  در مطالعه( 3113) 3پویرسون

تحت تأثیر ریسک سلب مالکیت، درجه آزادی شهروندی و  شدت بهگذاری خصوصی  سرمایه

از ریسک سلب مالکیت، تروریسم سیاسی در  متأثرداشته و رشد اقتصادی نیز  بوروکراسی قرار

وی با در نظر گرفتن متغیرهای نهادی . ، فساد و عدم پایبندی به قراردادها در بلندمدت استمدت کوتاه

اعتنایی به  ساالری، بی ثبات رهبری سیاسی، خطر بروز جنگ داخلی، چگونگی دیوان: ی مانندراقتصادیغ

ۀ دولت و خطر سلب مالکیت که حاصل جمع آنها را شاخص امنیت اقتصادی نامید، لیوس بهدادها قرار

گذاری و رشد و توسعۀ مدیریت شهری و  ۀ متغیرهای غیراقتصادی را در عملکرد سرمایهکنند نییتعنقش 

(. 380-381: 3111میرباقری هیر و سالحورزی، نقل از )اقتصادی در مناطق مختلف نشان داده است 

                                                           
1 Poirson 
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، به توسعه درحالِکشور  31های  ای با بررسی داده نیز در مطالعه( 2012) 3کول موریسی و آدموکردمانگ

های حکمرانی خوب، بیشتر بوده و فساد و  گذاری در کشورهایی با شاخص این نتیجه رسیدند که سرمایه

 .گذاری هستند رمایهترین موانع س ثباتی سیاسی، مهم بی

دهد که در بخش موانع کالن و کلی، موانع قانونی و  ی کلی از مطالعات پیشین نشان میبند جمع

گذاری، موانع مربوط به امور بانکی، کارکرد نظام اقتصادی و همچنین  اداری، عدم وجود امنیت سرمایه

موانع خرد و درون جوامع در بخش . های دولتی قرار دارند وضعیت ثبات اقتصاد کالن و حمایت

ها قرار  روستایی، موانع مالی و تسهیالتی، موانع دسترسی به بازار، ضعف آموزش و همچنین زیرساخت

ی تحقیقات دیگران را تکمیل کرده و عوامل و موانع خألهاکند که  حال، این مطالعه سعی می بااین. دارند

همچنین رویکرد اصلی این مطالعه کیفی بوده . ندوکار را به صورتی جامع ارائه ک گذاری و کسب سرمایه

وکار روستایی مناطق مرزی کشور و همچنین مسئوالن،  و با مراجعه به فعاالن اقتصادی و صاحبان کسب

 . های مرزی انجام شده است مدیران و کارشناسان بخش امور روستایی و اقتصادی استان

وکار در مناطق  گذاری و کسب ه توسعۀ سرمایهدهد ک ی مرور ادبیات این تحقیق نشان میطورکل به

وکار در سطح کالن و هم به ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی  مرزی روستایی، هم به بهبود محیط کسب

 . به نحو مطلوب در میان مردم، کارگزاران و مردم و دولت در سطح خرد و میانی نیاز دارد

 

 روش تحقیق

به  آوری اطالعات نیز باتوجه برای جمع. مضمون استفاده شده استدر این تحقیق از روش کیفی تحلیل 

 .اهداف پژوهش از فنون مصاحبۀ فردی و گروهی بهره برده شده است

وکار روستایی  شامل کارآفرینان، فعاالن و صاحبان کسب کننده مشارکت 13در این مطالعه با 

های  ش امور روستایی و اقتصادی استانمناطق مرزی کشور و همچنین مسئوالن، مدیران و کارشناسان بخ

، و در سومین 3116اسفندماه  33الی  31ها از تاریخ  مصاحبه. اند مصاحبه انجام شد مرزی کشور بوده

های روستاییان و عشایر که به همت معاونت توسعۀ روستایی و مناطق محروم کشور  نمایشگاه توانمندی

 (.3جدول )آوری شده است  برگزار شده بود، جمع
  

                                                           
1  Morrissey and Udomkerdmongkol 
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 کارشناس دفتر روستایی استانداری گیالن 1
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 فروش محصوالت غذایی خانگی، استان سیستان و بلوچستان 31
 طراح و بافنده پوشاک، شهرستان بندرانزلی؛ استان گیالن 33
 دغنان، شهرستان رضوانشهر؛ استان گیالناصالح نژاد گاومیش؛ روستای هفت  31
 مسئول غرفه صندوق کارآفرینی امید 36
 کارشناس دفتر امور روستایی استانداری سیستان و بلوچستان 37
 دستی و فرش دستباف؛ شهرستان تنگستان؛ استان بوشهر تولیدکننده محصوالت صنایع 33
 دهیار روستای گشی؛ شهرستان دیر؛ استان بوشهر 31
 آباد؛ شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستانفروش دستاوردها و تولیدات عشایری و روستایی؛ روستای زمان 08
 ؛ شهرستان درگز، استان خراسان رضوی(دوزیچرم)دستی  فعال بخش صنایع 03
 دستی؛ روستای الئین نو؛ شهرستان کالت؛ استان خراسان رضوی تولیدکننده و فروشنده صنایع 00
 گردی؛ روستای کنگ شهرستان طرقیه؛ استان خراسان رضویمجموعه بوم 01
 فروش محصوالت کشاورزی؛ شهرستان قوچان؛ استان خراسان رضوی 03
 رود شهرستان جلفا؛ استان آذربایجان شرقیدستی؛ بخش سیه تولیدکننده صنایع 01
 کارشناس مسئول گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس 06
 رود؛ شهرستان جلفا؛ استان آذربایجان شرقیسیه بخشدار بخش 07
 مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری اردبیل 03
 دستی؛ شهرستان قوچان؛ استان خراسان رضوی تولیدکننده صنایع 01
 دستی؛ روستای محمودآباد؛ شهرستان خداآفرین؛ استان آذربایجان شرقی تولیدکننده صنایع 18
 عفران ارگانیک؛ روستای ایلخانالر؛ شهرستان گرمی؛ استان اردبیلتولیدکننده ز 13
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 عبارت مضمونتحلیل . اند کیفی تحلیل مضمون، تحلیل شده  با روش شده یآور جمعهای  داده

ابی یها و الگوبندی دادهطبقه پژوهشگر از طریق آن دراز تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که  است

حضور و نقش محقق در اجرا و . یابدشناسی تحلیلی دست می ای به یک سنخداده ای و برون داده درون

محقق  در تحلیل مضمون،»شود که دلیل گفته می همین به. زیاد است ی روش تحلیل مضمونریکارگ به

تحلیل (. 33: 0830، 3گِست)« کندها ارائه می مداخله و تفسیر بیشتری از خود در خصوص موضوع

 (.77-383: 0886، 0کبراون و کالر)شود  طبق نمودار زیر در شش مرحله اجرا میمضمون 

 
 ها با روش تحلیل مضمونداده لیوتحل هیتجزمراحل .  8نمودار 

 

های  اساسی و یا ایده سؤاالتها بر اساس  در این مطالعه در مرحلۀ اول تحلیل مضمون، مصاحبه

در مرحلۀ . آورده شد ها مصاحبهاساسی و ارتباط موضوعات پیاده شد و ذیل هر سؤال یا ایده اصلی 

در مرحلۀ سوم، کدهای مختلف زیر یک تم یا مضمون، مرتب یا . ها استخراج شد دوم، کدهای اولیه داده

در مرحلۀ . ی کدها بوده است که کدها به زیر چند مضمون آورده شدندبند دسته مرحلهاین . خالصه شد

در مرحلۀ پنجم . قرار گرفت توجهموردِها  ها با مجموعه داده شده و رابطۀ آن تر خالصه نیمضامچهارم، 

ها صورت گرفت و در مرحلۀ نهایی بر اساس مضامین  ی مضامین و تعریف مفاهیم داخل آنگذار نام

 36ها ذیل  ، داده(0و  3مرحلۀ )کد اولیه  331بنابراین از مجموع . ۀ نهایی، گزارش تهیه شدآمد دست به

تم یا مضمون  1نهایت مضامین مورد بازبینی قرار گرفته و ، در(1مرحله )تم یا مضمون قرار گرفتند 

 (.6و  1مراحل )ها انجام شد  ی آنسینو گزارشی مضامین و گذار نامو سپس ( 3مرحله )اصلی ایجاد 

 ریشه در موضوع پایایی و این تا استمدنظر  اعتبار بحث بیشتر کیفی، هایپژوهش در ازآنجاکه

 روش از هایافته اعتبار ارتقای منظور لذا به .دارد کیفی های پژوهش فلسفیِ و یشناس یهست ماهیت

 از یکی( 3137) فلیک اعتقاد به. است شده استفاده «گزینشی کردن باورپذیر»یعنی  فلیک اووهنظر موردِ

 کردن مستدل مذکور، اصطالح از وی منظور .است «گزینشی کردن باورپذیر»اعتبار  افزایش های روش

 از برآمده هایمایهدرون تا شده تالش پژوهش این ، دررو نیازا. استقبول  قابلِ هایی قول نقل با متن

                                                           
1 Guest 
2 Braun & Clarke 
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 از استفاده با و شده سازیمستند شونده مصاحبه افراد از مستقیم یها قول نقل از استفاده با میدانی هایداده

 .یابد ارتقا هایافته اعتبار تکنیک این

 ی تحقیقها یافته

وکار در مناطق  گذاری و کسب ها و موانع مشابه سرمایه وضعیتمضامین اصلی یعنی  صورت بهها  یافته

های کلیدی  ها و موانع مشابه، مواردی بودند که نقطه این وضعیت. روستایی مرزی کشور ارائه شده است

ستاهای تغییر و تحول در رو هرگونهها بودند و  گذاری در روستاهای مرزی استان برای توسعۀ سرمایه

 . ها منوط به ارائه مداخله حول این موضوعات بوده است مرزی استان

 

 دسترسی به تسهیالت و منابع مالی و اقتصادی

اعتبار و سرمایه نیاز دارد و اتفاقاً یکی از مشکالت توسعۀ روستایی در کشور  نیتأمتوسعۀ روستایی به 

اند  هردلیل تا به امروز روستاهای کشور نتوانسته به. ای است های توسعه نبود سرمایه و اعتبار برای طرح

ای شود و بنابراین  های تولیدی، اشتغال و توسعه محل تمرکز سرمایه باشند و این سرمایه صرف طرح

های اقتصادی احساس  گیری فعالیت نیاز به حضور اعتبارات دولتی و عمومی، وام و تسهیالت برای شکل

و تسهیالت در مناطق مرزی کشور با مسائل و مشکالتی متعددی روبرو اما فرایند دریافت وام . شود می

ساکنین روستاهای مناطق مرزی با مشکالتی همچون تأمین تضامین بانکی و عدم پذیرش سند . است

بخشی از . در خصوص تسهیالت بانکی برای روستاییان مشکالتی وجود دارد». روستایی مواجه هستند

ها پذیرفته  ضمانت در بانک عنوان بهی روستایی بایستی ها خانه. ا استه این مشکالت در بحث ضمانت

مشکالت مربوط به وثیقه بانکی و سند مالکیت برای این جامعه مشکل دسترسی به تسهیالت  .«شوند

. های روستایی نیز با مشکالتی برای تأمین ضمانت روبرو هستندتعاونی. تر کرده استبانکی را پیچیده

گذاری تعاون و یا های ضمانت همچون صندوق ضمانت سرمایهاستفاده از ظرفیت صندوق ارتباط نیدرا

 . شودگذاری صنایع کوچک پیشنهاد میصندوق ضمانت سرمایه

همچنین در کنار باال بودن نرخ . براین، نرخ سود تسهیالت بانکی برای روستاییان باال است عالوه

به مسائل شرعی دریافت  هل سنت سکونت دارند، باتوجهسود تسهیالت بانکی، در برخی مناطقی که ا

برخی دهستان مرزی چند قومی و چند مذهبی هستند و در ». دانندنمی رشیپذموردِوام با نرخ سود را 

در ». «یی که اهل تسنن ساکن هستند، مردم اعتقادی به وام با سود حتی دو درصد هم ندارندها دهستان

 -کارمزدها به دلیل مسائل قومی مسئلهی که با  آن درگیر هستیم، ا مسئلهی یزا اشتغالرابطه با تسهیالت 
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ها با انجام مالحظاتی به وام با نرخ سود صفر درصد برای برخی شهرستان رو نیازا .«مذهبی است

 . منظور حمایت از جامعۀ روستایی نیاز است به

بط دوستی و خویشاوندی در بر وجود مسائل روا همچنین روند بررسی و اعطای وام نیز عالوه

 دری ماهیت تسهیالت بانکی طورکل به. گیری مواجه استاعطای وام با مشکل طوالنی بودن روند تصمیم

بوروکراسی زیاد در . گیردبرای روستاها با معیارها و شرایط جامعۀ شهری صورت می شده گرفته نظر

. آن از دالیل دلسردی افراد است روند دریافت تسهیالت بانکی و صرف زمان طوالنی در دریافت

. تا دریافت تسهیالت بانکی طوالنی است و در انتها اختصاص وام نیز قطعی نیست نام ثبتمراحل »
 .«مشکالت تهیه پروانه نیز برای واحدهای تولیدی روستایی دشوار است

نظر گرفته نشده های کاری و شغلی در این سامانه در در ارتباط با سامانه کارا نیز برخی از رسته

 . های متفاوت مناطق مختلف کشور نیست ها مطابق با استعدادها و قابلیت یا رسته

 

های محلی و  مشکالت نهادی و قانونی در خصوص کسب مجوزهای الزم و ناهماهنگی دستگاه

 استانی

شود،  یکی از موانع تولید و اشتغال در روستاهای مرزی از آن نام برده می عنوان بهاز مسائلی که همواره 

از مسائل موجود در منطقه وجود ». های اداری و فرایند کسب مجوز است وجود بوروکراسی
برای توسعه با   شده گرفتهتصمیمات  عالوه به. ردیگ یمی اداری است که جلوی تولید را ها یبوروکراس
صدور مجوز برای ». «ی صورت نگرفته استنگر واقعدر حقیقت . انطباقی ندارد ی ماها دهیاطرح و 

ایم،  یی که به بانک معرفی کردهها طرحبسیاری از . های روستایی بسیار پیچیده است احداث کارگاه
 .«اند وپاگیر دلسرد شده و تاکنون موفق به گرفتن وام نشده دلیل قوانین سخت و دست به

روستائیان . بود مشاهده قابلِ مطالعهموردِهای  ندهای بوروکراسی در همۀ استانموانع اداری و فرای

اند، اصوالً از پیچیدگی گریزان  و بزرگ شده افتهی  پرورشجهانی که در آن  دلیل شیوه زندگی و زیست به

وکار در روستا و همچنین  چالش موانع اداری در فرایندهای اخذ مجوز و شروع یک کسب. هستند

هایی که  ناهماهنگی. دارد ها را بعد از مدتی دلسرد کرده و از ادامه کار باز می ها، آن جذب اعتبار از بانک

وکارها در مناطق روستایی  کسب سیتأسجود دارد موانعی اداری برای ها و ادارات مختلف و بین دستگاه

ها و ادارات مختلف، پیگیری کارها را با مشکل  براین ارجاعات مختلف به سازمان عالوه. کند ایجاد می

 . کند مواجه می

ها و  گذاری و اخذ مجوزها از ارگان گیر در خصوص سرمایهوپا دستبنابراین وجود قوانین 

وپاگیر  قوانین دست». گذاری سلب کرده است گذاران را برای سرمایه های مختلف، انگیزۀ سرمایه سازمان
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را  گذاران هیسرماگذاری و اخذ مجوزها مانع توسعه شده و انگیزۀ  در شهرستان در خصوص سرمایه
ود هر کس به سلیقۀ خ. قوانین بین سازمانی هیچ هماهنگی و همخوانی باهم ندارند. سلب کرده است
دیدگاه تجاری . ها صورت گیرد ها و سازمان ی قوانین برای دستگاهساز همسانباید . کند قوانینی وضع می

 .«ها حاکم شود در وزارتخانه
نکتۀ مهم دیگر، تمرکزگرایی در خصوص قوانین و فرایندها است که مسئولین استانی و 

باید از مرکز استعالم کنند و  ناچار بهگیری نداشته و همه را  شهرستانی در بسیاری از موارد توان تصمیم

برای . است ترین عامل برای توسعه روستاها، تمرکززدایی مهم». ها نیز به شرایط منطقه آشنا نیستند آن
 .«طرح یک موضوع کوچک باید به تهران و استان نامه ارسال شود

ها شاهد یک نوع عدم  شود، در برخی استان ها حاصل می از برآیند مصاحبه آنچهی طورکل به

در بسیاری موارد با اعتماد به همدیگر و . ها و ادارات هستیم همکاری و عدم هماهنگی در بین سازمان

ی هماهنگی و همکاری، جا بهتوان بسیاری از کارها را جلو برد، ولی اگر  رها میتسهیل فرایند کا

 . ی وجود داشته باشد، کارها به جلو نخواهد رفتتراش مانع

 

 اراضی  کاربری رییتغ عدممشکالت مربوط به کمبود زمین و 

ی هادی با ها ها غالباً در خصوص توسعۀ زمین در روستاها و همچنین طرح روستاهای مرزی استان

تغییر کاربری و اختصاص زمین برای احداث واحدهای مسکونی یا احداث . مشکالتی مواجه هستند

، با فرایندهای پیچیده و دست نیازاهای رفاهی و تفریحی و مواردی  کارگاه یا کارخانه، احداث مجتمع

ت و در بسیاری از ها و ادارات مختلف مواجه اس ها و کسب مجوزهای زیاد از جانب سازمان استعالم

شدن زمان شده و موجب دلسردی روستاییان و  رسد و یا فرایند آن شامل طوالنی موارد یا به نتیجه نمی

وپاگیر زیادی وجود  های روستایی قوانین دست در بحث واگذاری زمین به طرح». شود گذاران می سرمایه

های مختلف  استعالم از دستگاه 08مثال حدود  طور به. دارد و الزم است که این قوانین تسهیل شوند
ی ملی داریم و در بعضی دیگر مشکل مالکیت ها نیزمی ها تیمحدوددر بعضی نقاط ». «است ازیموردن

 دهد یمی باالست که فرد ترجیح قدر بهتغییر کاربری برای کشاورزان  شده تمامهزینه .. زمین وجود دارد
  .«همان کار کشاورزی را ادامه دهد

های فرهنگی،  همچنین یکی از مشکالت اصلی در این حوزه، عدم توجه به شرایط و ویژگی

نگری در بحث واگذاری اراضی در  ی مناطق مختلف کشور و همسانطیمح ستیزاجتماعی، اقتصادی و 

در بحث امور اراضی همان قوانینی که کنار دریای خزر وجود دارد، در خراسان رضوی و ». کشور است
بنیاد مسکن، روستایی را که به شهر مشهد متصل است را با ». «نطقه کویری نیز همان استر  یک م

یکسان  طور بهها و مراتع یکسان دیده و  کند دقیقاً همانند سازمان جنگل روستایی که لب مرز زندگی می
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های  حطر. رایگان واگذار شود صورت بهنیاز است که زمین برای سکونت مرزنشینان . کند برخورد می
 .«اجرایی، بازنگری شوند زمان مدتهادی باید بالفاصله بعد از اتمام 

ترین  عمده». هادی روستایی است های  ۀ طرحنیزم دربنابراین یکی از مشکالت روستاهای مرزی 
اشتغال در روستاها . هدف ما توسعۀ اشتغال روستایی است. های هادی هستند مشکل در روستاها، طرح

های اشتغال ارائه  جهاد کشاورزی طرح. ی استپرور دامظرفیت شهرستان، دامداری و به  نیز باتوجه
اند، بنابراین برای  ۀ کاربری مسکونی تعریف شدهنیدرزمهای هادی فقط  اینکه طرح دلیل دهد ولی به می

متری در  088تفکیک قطعات » براین عالوه. «کنند ای ارائه نمی هایی مانند دامداری هیچ برنامه فعالیت
های  ی طرحطورکل به. «های هادی، سنخیتی با توسعۀ دامداری و کشاورزی و رشد اشتغال ندارد طرح

زیادی است که از بازبینی  زمان مدت( 3: هادی روستایی اغلب دارای چهار چالش عمده هستند

جمعیت و تغییر و تحوالت  به افزایش های هادی روستایی گذشته است و هنوز دوباره باتوجه طرح

ها منطبق با نیازهای مختلف اقلیمی  این طرح( 0ها مورد بازبینی قرار نگرفته است  روستایی، این طرح

های جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی مناطق  مناطق و نیازهای مختلف روستائیان نیست و در آن به تفاوت

ها در خصوص تهیه و تصویب  دارات و سازمانهماهنگی الزم در میان ا( 1. مختلف توجهی نشده است

اعتبارات و بودجه،  موقع بهعلت عدم تخصیص  به( 3های هادی روستایی وجود ندارد و درنهایت  طرح

 .شوند ناقص اجرا می صورت بههای هادی روستایی  اغلب طرح
 ی توسعۀ روستاییها طرحانعطاف در قوانین واگذاری زمین، به  .3

 های هادی روستایی و اشتغال در طرح اختصاص فضاهای تولیدی .0

 های هادی روستاهای مرزی  تخصیص اعتبارات اجرایی برای اجرای طرح .1

 های مرزی استان های هادی روستایی شهرستان ی ناقص طرحها پروژهتخصیص اعتبار برای تکمیل  .3

 ی هادیها طرحتخصیص اعتبار در خصوص بازنگری  .1

یری در مناطق کوهستانی، یا زمین مناسب و کافی برای دلیل قرارگ های مرزی استان به شهرستان

های منابع  ها جزء محدوده های مهمی از مساحت شهرستان های توسعه ندارند و یا اینکه بخش طرح

ها  است که تغییر کاربری و ارائه مجوز در آن ستیز طیمحطبیعی، اراضی ملی و مناطق چهارگانه 

در برخی . غلب روستاها با مشکل کمبود زمین مواجه هستندِحاضر ا درحال. گیرد ی صورت میسخت به

زیست و یا اراضی محیط شده حفاظتمناطق این مشکل ناشی از قرار گرفتن روستا در محدودۀ مناطق 

خصوص  به)منظور بازنگری طرح هادی روستاها  درنتیجه نیاز ضروری به تأمین منابع مالی به. استملی 

ی محدودۀ روزرسان بهو  ستیز طیمحزنگری در محدودۀ مناطق چهارگانه و همچنین با( در مناطق مرزی

مشکالت . رسدگرفته، ضروری به نظر می زیستی صورتبه تغییرات محیط باتوجه شده حفاظتمناطق 

های گردشگری و مواردی  ، مجتمعها کارخانهبوروکراسی در خصوص ارائه مجوزهای الزم برای احداث 
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ها از موارد مهمی است که نیاز است در این خصوص  ، در کنار مجوز تغییر کاربری زمیندست نیازا

 . های مرزی لحاظ شود شرایط شهرستان

 

 های دسترسی جاده خصوص بههای روستاهای مناطق مرزی  ضعف در تسهیالت و زیرساخت

بدون . کند ایفا میهایی است که نقش اساسی در توسعۀ یک منطقه  زیرساخت ازجملهوجود راه مناسب 

... گذاری، تجارت، دادوستد، گردشگری، توسعۀ انسانی و  وجود راه مناسب، امکان توسعۀ سرمایه

طور جدی وجود داشته و نیازمند توجه  های مرزی کشور، مسئله راه به در شهرستان. ستینپذیر  امکان

های روستایی  ز استان و هم راههای مرزی با مرک ی شهرستانارتباطهای  این موضوع هم شامل راه. است

 . شود های مرزی می شهرستان

العبور  های دسترسی استان صعب ها و مناطق مرزی، راه دلیل توپوگرافی خاص استان همچنین به

همین وضعیت خاص . خصوص در فصول سرد سال، با مشکالت زیادی در تردد مواجه هستند بوده و به

ها را با مشکالت اعتباری و زمانی  این راه... عمیر، نگهداری و جغرافیایی، ساخت، تجهیز، نوسازی، ت

های مناسب و انتقال فیبرهای  های مخابراتی در موقعیت براین امکان استقرار دکل عالوه. کند مواجه می

نیز با مشکل مواجه است که متعاقب آن دسترسی به مخابرات، تلفن همراه و اینترنت را با ... نوری و 

 . کند ای مواجه می دهمشکالت عدی

های  نکتۀ مهم این است که بخش مهمی از فرایند توسعه در روستاها، به امکان دسترسی به راه

بدون راه مناسب، عرضۀ محصوالت کشاورزی . ارتباطی و امکانات ارتباطاتی و اطالعاتی وابسته است

بازاریابی بدون اطالعات  صورت خواهد گرفت، همچنین امکان ریتأخی و سخت بهبه بازار  دشدهیتول

اینکه امکانات دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی را نیز با مشکل مواجه  تر مهموجود ندارد و 

شود و  ی ارتباط کاالیی بین شهر و روستا با مشکل مواجه میریگ شکلهم فرایند  صورت نیبد. کند می

 .شود ی برای روستاییان دشوار میهم امکان استفاده از خدمات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی شهر

 

 خام فروشی و نبود امکانات فرآوری محصوالت تولیدی روستایی

 برای ها مناطق مرزی استان در خصوصی بخش  توان بودن های زیربنایی، پایین ضعف ظرفیت

باعث شده است که صنایع جنبی و وابسته به کشاورزی در مناطق  دست نیازای و مواردی گذار هیسرما

ۀ بازاریابی برای محصوالت کشاورزی نیز مشکل وجود داشته نیدرزمهمچنین . روستایی شکل نگیرد

ی مناسب باعث شده است که بند بستهدرواقع خام فروشی و نبود صنایع تبدیلی، فرآوری و . باشد

اشباع اقتصاد  خاطر بهِحاضر اشتغال روستاهای استان  درحال». اشدمشتری نب موردپسندمحصول نهایی 
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نیاز به » حال بااین .«سمت صنایع تبدیلی و گردشگری تغییر یافته است به( کشاورزی و دامداری)سنتی 
 یزیر برنامهاما . «شود های کشاورزی و دامداری و تولیدات جدید احساس می ی نوین در بخشها یفنّاور

. مرزی صورت نگرفته است یها شهرستان در خانگی و ییزا اشتغال خرد یها طرح ترویج در جدی

 شکل سبقه.. و زنبورداری و دامداری و زراعت باغداری، چون اقتصادی یها تیفعال برخی رواج باوجود

 دوام، چون ییها تیمز از بومی دانش از یمند بهره با یگاه که سنتی طور به محصول و فرآوری توزیع

 در که خانگی و خرد یها طرح به اما شد، یم برخوردار نیز مصرف، و تسهیل یساز رهیذخ قابلیت

  .شده است کمتری توجه است، مؤثر شهری و روستایی خانوارهای بردن درآمد باال و ییزا اشتغال

 قابلیت نیز لبنی و دامی یها فراورده و دارویی گیاهان یها حوزه در متعددی خرد یها طرح

 شده کسب کشور سطح در تاکنون که یا تجربه به باتوجه ها طرح گونه نیا پوشش حمایتی. دارند اجرایی

 مشاوره ارائه تقویت و آموزشی یها کارگاه اجرای و شود تسهیالت به اعطای محدود صرفاً نباید است،

  .بود خواهد مؤثر ها آن و پیشرفت ها تیفعال رونق در بازاریابی ۀنیدرزم

منظور باال بردن  ی فرآوری محصوالت بهصنعت مهینی سنتی و ها وهیشطراحی و تعبیه و آموزش 

و ارتباطات را  ونقل حملتا حدی ضعف شبکه  تواند یمماندگاری و نگهداری و حفظ ارزش تجاری، 

. ی محصوالت و محصوالت فرآوری شده نیز حائز اهمیت استبند بسته مسئلهدر این امر . بپوشاند

محلی برای ایجاد واحدهای فرآوری محصوالت کشاورزی از طریق  گذاران هیسرمایق و ترغیب تشو

های ارائه تسهیالت  های ترویجی، مهارتی و توانمندسازی و همچنین در نظر گرفتن اولویت ارائه آموزش

ی ها ی تشکلریگ شکلهمچنین کمک به . به واحدهای فرآوری و تولیدات جانبی اهمیت فراوانی دارد

ها نقش مهمی در جلوگیری  ی محصوالت کشاورزی در روستاهای مرزی استانبند بستهتعاونی تولید و 

 .فروشی دارد از خام

 

 مشکالت بازاریابی و دسترسی به بازارهای فروش

وکار در مناطق مرزی، بازاریابی برای محصوالت تولیدی و دسترسی به بازارهای  یکی از مشکالت کسب

ها از  در مواردی بازارهای داخلی و غرفه. مختلف بروز یافته است گونه چنداین مسئله به . فروش است

دلیل  یک بخش بهدر . محصوالت تولیدی روستایی اشباع شده است و نیاز به بازارهای جدید وجود دارد

عدم توسعۀ ساختارهای زیربنایی چون جاده و غیره، دسترسی به بازارهای فروش با مشکالتی مواجه 

ی مناسب و خالقانه، راه را برای صادرات محصوالت بسته و ها یبند بستهدر بُعدی دیگر نبود . است

اسب محصوالت برای بندی مننبود بسته». شود فروشی محصوالت و فعالیت دالالن می باعث خام
فروشی محصوالت به دالالن از مشکالت مهم بازاریابی در مناطق  صادرات به کشورهای همسایه و خام
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ترین مسائل و  نقش زیاد دالالن در فروش و سود اندک برای تولیدکنندگان ازجمله مهم». «مرزی است
 .«های مناطق روستایی استچالش

. استجازی و برندسازی از نکات مهم در این بخش بنابراین بازاریابی از طریق فضای م

همچنین توجه به بازاریابی در . «ایمبازاریابی ما از طریق فضای مجازی است و برندسازی انجام داده»

تواند  های داخلی و خارجی می کشورهای همسایه و تسهیل حضور تولیدکنندگان روستایی در نمایشگاه

نابراین حمایت از صادرات محصوالت تولیدی و بازاریابی داخلی و ب. ی حل کندحدود تااین مسائل را 

دستی و  های سازمان میراث فرهنگی، صنایعافزایش حمایت. خارجی از ضروریات کنونی در کشور است

دستی و حذف فعالیت دالالن و تسهیل حضور  گردشگری باهدف حمایت از بازاریابی در بخش صنایع

 . تر از وضعیت فعلی باشدهای داخلی و خارجی باید گستردهایشگاهتولیدکنندگان روستایی در نم

 

 بازدهی پایین و ضعف آموزش و توانمندسازی روستایی

 نکهیباوجوداهای مرزی کشور،  دهد که در مناطق روستایی شهرستان های تحقیق نشان می یافته

د، و همچنین مناطق محل زندگی های اقتصادی وجود دار وکار و انجام فعالیت ی به ایجاد کسبمند عالقه

آشکاری از اینکه باید چه کاری را  طور به، ولی استهای زیادی برخوردار  ها و قابلیت ها از پتانسیل آن

وکار و فعالیت اقتصادی را انجام دهند و اینکه در  در وضعیت فعلی خود انجام دهند، چه کسب

یعنی آنها نه از . د، شناخت و آگاهی الزم نداشتندوکار را چگونه انجام دهن ای باالتر، این کسب مرحله

 طور بهی الزم را نداشتند و بنابراین آگاه خودهای پیرامون و منطقۀ  های خود و نه از پتانسیل توانایی

بنابراین نیاز اساسی به . توانند شروع کنند وکاری را می دانستند که چه شغل و کسب نمی تر قیدق

ها در دو وجه باید وجود  این آموزش. شود رینی در این مناطق احساس میهای ترویجی و کارآف آموزش

هایی که در مناطق مختلف وجود  ها و ظرفیت در یک وجه اینکه بتوان بر اساس پتانسیل( 3داشته باشند، 

اندازی یک  در وجه دیگر اینکه فرایند راه( 0ها و انواع مشاغل و کارآفرینی را ارائه کرد و  دارد، ظرفیت

 .وکار جدید چگونه باید باشد کسب

ۀ نیدرزمآنها  چراکهگذاران محلی باشد  ها باید شامل تجّار و سرمایه بخش دیگر آموزش نیهمچن

اند و این موجب  بازار بزرگی چون عراق، آشنایی کافی نداشته باوجودشناخت بازارهای فروش و 

دلیل عدم آگاهی از ذائقه،  خصوص دامی و طیور، به شد بسیاری از تولیدات کشاورزی، باغی و به می

 .کشور عراق، این بازار را از دست بدهند خصوص بهمراکز مصرفی ... استانداردها و 

ها و  ی استان و شهرستانکشاورز جهادیج سازمان توان با همکاری بخش ترو در اینجا می

ای، مشاغل الزم و دارای اولویت را مشخص و با یک برنامه مدون و  همچنین سازمان فنی و حرفه
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در این بخش نیز باید با اولویت قرار دادن جوانان و زنان و ایجاد . مشخص در روستاها ارائه کرد

 . برای این قشرها مساعدتر کردهای کارآفرینی فضای رشد و توسعه را  موج

هایی  های جدید تولید، علوم و فنون جدید در کشاورزی آموزش براین در خصوص شیوه عالوه

ی تولید، ترویج علوم و فنون کشاورزی ور بهرهبرای افزایش  دکنندگانیتولارتقای آگاهی ». شود ارائه نمی
کمبودهایی در این زمینه در شهرستان . شود ی و تولید محصوالت کشاورزی میور بهرهکه باعث افزایش 

 .«شود وجود دارد و در این خصوص کارگاه آموزشی برگزار نمی
هم از سوی بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی و هم سازمان  شده ارائههای  بنابراین آموزش

 . ای دارای نقصان است فنی و حرفه

ای را به  بخواهیم آموزش فنی و حرفهاگر . ای، آموزش است رسالت اصلی سازمان فنی و حرفه»
آموزش روستایی برای سازمان . های ثابت و آموزش روستایی است دو قسمت تقسیم کنیم شامل آموزش

میلیون نفر  0و ساالنه به حدود  افتهی صیتخصاعتباراتی برای این نوع آموزش . اهمیت زیادی دارد
ای نداشته که  ثمره تاکنونیی است زا اشتغالمک به این آموزش که در راستای ک. ... شود آموزش داده می

نیز  نندیب یمِدیگر کسانی که آموزش  ازطرف. ای برای آموزش ندارد دلیل آن این است که سازمان برنامه
طرحی هم برای اشتغال مطرح نیست و متقاضیان . نندیب یمای ندارند و از روی بیکاری آموزش  برنامه

. کنند امکانات مدرن و یا نیروی ماهر خود را به روستاها ببرند و سعی نمی رغبتی در این زمینه ندارند
و  گذاران هیسرمایعنی سازمان به . ی هدفمند باشدا حرفهی فنی و ها آموزشکه  است نیاپیشنهاد ما 

باید  ها آموزش. ... کارآفرینان در مناطق روستایی خدمات رایگان جهت آموزش نیروی انسانی ارائه دهد
 .  «ی هر منطقه بوده و بر این اساس اعتبار بگیرندها لیپتانسهدفمند بوده و مرتبط با 

، برنامۀ منسجمی برای آموزش در ذکرشدههای دخیل  ، سازمانشده مطرحبه مباحث  باتوجه

های مختلف روستایی نداشته و مربیان خوب و ماهر برای آموزش حاضر به حضور در روستاها بخش

در  روز بههای کاربردی و یی مناسب برای ارائه آموزشکاراهای ترویجی نیز  ِدیگر بخش ازطرف .نیستند

بازنگری در اهداف و . های اقتصاد روستایی نداشته و کیفیت آموزش فدای کمّیت آن شده است بخش

نابراین ب. نیازهای روز جامعۀ روستایی کشور ضرورت دارد اساس براندازهای این دو نهاد آموزشی چشم

ها در سه وجه وجود داشته باشند، در یک وجه بتوان علوم و فنون جدید در  الزم است که این آموزش

در وجه دیگر بتوان بر اساس . ی را به کشاورزان ارائه کردور بهرهخصوص کشاورزی و افزایش 

و کارآفرینی را ها و انواع مشاغل  هایی که در مناطق مختلف وجود دارد، ظرفیت ها و ظرفیت پتانسیل

 .وکار جدید چگونه باید باشد اندازی یک کسب ارائه کرد و در وجه سوم اینکه فرایند راه
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 تولید از حمایتی و تشویقی های سیاست/ گذاری در مناطق مرزی های سرمایه برجسته نبودن مزیت

 مرز در

محل تجمیع و تمرکز سرمایه  دیدوشایبا که چنان آندر طول سالیان گذشته مناطق روستایی نتوانستند 

. اند ها نیز راه شهرها و مناطق مرکزی را در پیش گرفته و از روستاها خارج شده باشند و همواره سرمایه

های خود را به  وکار و آیندۀ روستا، سرمایه انداز مثبت به کسب دلیل نداشتن چشم همواره روستائیان به

گذاری  سرمایه دست نیازامالک و مستغالت و مواردی های ا شهرها منتقل کرده و در آنجا در بخش

ها  ی روستاها و قیمت پایین تولیدات روستایی، سرمایهها یماندگ عقبدلیل  براین به عالوه. کنند می

وکارهای جدید در روستاها یا توسعۀ  بنابراین برای ایجاد کسب. اند در روستاها متمرکز شوند نتوانسته

سرمایه و اعتبار نیاز  نیتأمداری، باغداری، گردشگری و یا هر فعالیت دیگر به های کشاورزی، دام فعالیت

 . است که از عهدۀ روستاییان خارج است

کمبود سرمایه در روستاها و عدم تمرکز ( 3: است مشاهدهِ قابلبنابراین سه موضوع در اینجا 

عدم رغبت ( 1توسعه و های  اعتبار و نقدینگی برای طرح نیتأممسئله ( 0سرمایه در روستاها 

 .گذاری در روستاهای مناطق مرزی بومی و غیربومی برای سرمایه گذاران هیسرماو  داران هیسرما

تشویق به تولید وجود  ازلحاظای برای مناطق مرزی های تشویقی برجستهِحاضر سیاست درحال

به بازار فروش، قدرت خصوص در بخش دسترسی  های تولید در این مناطق بهباال بودن هزینه. ندارد

ی مزیت رقابتی عبارت به. رقابت تولیدکنندگان در مناطق مرزی را با سایر مناطق کشور کاهش داده است

دار کردن  مزیت. های باالی تولید، بازاریابی و فروش سرکوب شده استاین مناطق تحت تأثیر هزینه

ترین  گذاری و کارآفرینی در نقاط مرزی مهم دار کردن سرمایه مزیت خصوص زندگی در مناطق مرزی به

در این . کلید برای اقتصادی کردن زندگی روستایی و ماندگار کردن جمعیت در مناطق مرزی است

توانند راهگشای  های دولتی می ها و مشوق ، معافیت(تعرفۀ خدمات مختلف دولتی)ها  خصوص تعرفه

گذاری و کارآفرینی در مناطق  های توسعۀ سرمایه تواند با ارائه بسته میهمچنین دولت . اصلی باشند

گذار نیازمند  در کل سرمایه» .مند کند وکار و فعالیت اقتصادی را در این مناطق مزیت روستایی، کسب
گذاران در نظر گیرد و  های چشمگیر مالیاتی برای سرمایه بایست معافیت دولت می»، «انگیزه است

وکار را پایین  های کسب دولت هزینه»، «رایگان در اختیار آنان قرار دهد... انند زمین، آب و امکاناتی م
ی جا بهها  استعالم. چشمگیری کاهش دهد طور بهرا ...های انشعابات آب، برق و گاز و  بیاورد، هزینه

سایر نرخ سود تسهیالت در مناطق مرزی حداقل نصف . ها صورت پذیرد مرکز استان در شهرستان
 .«حق بیمه کارفرما در مناطق مرزی تماماً توسط دولت پرداخت شود. مناطق باشد

تعریف  اساس بر)مستقر در مناطق مرزی  دکنندگانیتولهای تشویقی برای بسته ی، ارائهطورکل به

ازجمله معافیت مالیاتی برای ( ایمالحظات منطقه اساس بروزارت کشور از مناطق مرزی یا 
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های تولیدی فعلی، پرداخت حق بیمه کارفرما توسط دولت، کاهش نرخ سود ی و یا فعالیتگذار سرمایه

که از سال گذشته مجدداً از )تسهیالت بانکی به صفر درصد، عدم دریافت عوارض برق روستایی 

 در، کاهش تعرفۀ آب روستایی، تسهیل ارائه تسهیالت بانکی به عشایر ساکن (شودروستائیان دریافت می

های نوین منظور نوسازی سیستم های الزم بهبه مشکل تأمین وثیقه، ارائه مشوق مرزی باتوجه طقمنا

های دولتی از بازاریابی تولیدات مناطق مرزی از آبیاری در مناطق مرزی و درنهایت افزایش حمایت

 .شودجانب دولت پیشنهاد می

 

 ها های مرزی و مسائل بازارچه بست بن

-نوع و کارکرد مرزهای کشور در خصوص قابلیت استفاده و یا نوع ارتباطات بین ازلحاظتفاوت زیادی 

ها، مسائل و نیازهای اقتصادی، بست مرزی متناسب با روابط بین دولتبن. است مشاهده قابلِمرزی 

غرب کشور در ارتباط با اقتصاد  ی ساکنان مناطق مرزی غرب و شمالطورکل به. است... مسائل امنیتی و 

امنیتی  روابط  -به مسائل سیاسی شرقی کشور باتوجه و روابط مرزی هستند و مرزهای شرقی و شمال

مستقیم برای ساکنان مناطق مرزی و روستاهای  طور بهحداقل  صورت نیبدبین مرزی کمی داشته و 

 مشاهدهِ قابلهای مرزی یک استان هایی نیز در بین شهرستانلبته تفاوتا. مرزی مزیتی نداشته است

های درگز، تایباد و قوچان بیشترین استفاده را از  است؛ برای مثال در استان خراسان رضوی، شهرستان

گونه ارتباطات و مراودات مرزی ندارند یا در استان آذربایجان ها هیچ مزیت مرز داشته و سایر شهرستان

گونه ارتباطات  ی، شهرستان جلفا بیشترین استفاده را از مزیت مرز داشته و شهرستان خداآفرین هیچشرق

مندشدن تعریف کارکرد مرزها و ارتباطات مرزی باید با نگاه به بهره رو نیازا. و مراودات مرزی ندارد

 .باشد ...(گمرک، بازارچه مرزی و )های مرز روستاهای مرزی برای استفاده از پتانسیل

. ی کالن واضح و مبرهن استگذار استیسدر اینجا اهمیت رایزنی در سطوح باالی حاکمیتی و 

اندازی  راه. ی و ایجاد شودنیب شیپی باید مراوداتهمچنین ایجاد ساختارهای زیربنایی الزم برای چنین 

 .این زمینه است های مرزی و همچنین تسهیل مبادالت و مراودات مرزی از راهکارهای مهم در بازارچه

 

 گیری بحث و نتیجه

وکار در مناطق مرزی روستایی ایران  گذاری و کسب های سرمایه در این تحقیق به بررسی موانع و چالش

ی پایینی به افتگی توسعهواقعیت این است که مناطق مرزی روستایی کشور از سطح . پرداخته شده است

وکارهای جدید و  گذاری و ایجاد کسب نیاز به سرمایه نسبت مناطق مرکزی برخوردار هستند و بنابراین

 .شود ها احساس می نوآورانه در آن
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ای موارد با مصاحبه  عمیق و در پاره  گیری از مصاحبه ه با بهر واین مطالعه که با شیوۀ کیفی  

از  حال نِیدرع-ی مرزی انجام شده است، ها استانهای  وکار گروهی از کارآفرینان و مسئولین کسب

ای جامع از  سعی در ارائه -های محقق به مناطق مرزی کشور نیز بهره برده است های پیشین مراجعه یافته

انداز کارگزاران توسعه  وکار در مناطق روستایی مرزی کشور و از چشم گذاری و کسب های سرمایه چالش

 .گذاران محلی دارد و سرمایه

گذاری در مناطق مرزی روستایی کشور، در  ایهدهد که موانع سرم نتایج این تحقیق نشان می

 (.0جدول )فرهنگی، اقتصادی، نهادی و کالبدی و دسترسی قرار دارند  -چهار بخش اجتماعی
 وکار در مناطق مرزی روستایی ایران گذاری و کسب ها و قلمروهای موانع سرمایه حوزه. 2جدول 

 موانعقلمرو / حوزه وکار گذاری و کسب موانع سرمایه ردیف

 اقتصادی اقتصادی و مالی منابع و تسهیالت به دسترسی 3

 نهادی استانی و محلی های دستگاه ناهماهنگی و الزم مجوزهای کسب خصوص در قانونی و نهادی مشکالت 0

 نهادی اراضی  کاربری رییتغ  عدم و زمین کمبود به مربوط مشکالت 1

 کالبدی و دسترسی دسترسی های جاده خصوص به مرزی مناطق روستاهای های زیرساخت و تسهیالت در ضعف 3

 اقتصادی روستایی تولیدی محصوالت فرآوری امکانات نبود و فروشی خام 1

 اقتصادی فروش بازارهای به دسترسی و بازاریابی مشکالت 6

 فرهنگی -اجتماعی روستایی توانمندسازی و آموزش ضعف و پایین بازدهی 7

 نهادی/ اقتصادی مرز در تولید از حمایتی و تشویقی های سیاست/ مرزی مناطق در گذاری سرمایه های مزیت نبودن برجسته 3

 نهادی ها بازارچه مسائل و مرزی های بست بن 1

دسترسی به تسهیالت و منابع »در بخش اقتصادی چهار مانع و چالش اساسی قرار دارد که شامل 

مشکالت »، «امکانات فرآوری محصوالت تولیدی روستایی فروشی و نبود خام»، «مالی و اقتصادی

/ مرزی مناطق در گذاری سرمایه های مزیت نبودن برجسته»و « بازاریابی و دسترسی به بازارهای فروش

دسترسی به تسهیالت و منابع مالی و . قرار دارند« مرز در تولید از حمایتی و تشویقی های سیاست

، احمدیان و (3118)ی و همکاران اکبر یعل، صفری (3111)دقی اقتصادی در کارهای عسگریان و ص

همچنین مشکالت بازاریابی و . قرار گرفته است دأییتمورد ( 3111)و نجفی و صفا ( 3110)همکاران 

 . قرار گرفته است موردنظر( 3111)دسترسی به بازارهای فروش نیز در کار نجفی و صفا 

 و آموزش ضعف و پایین بازدهی»اساسی در فرهنگی، مانع و چالش -در بخش اجتماعی

 .مطابقت دارد( 3111)و پناهی و همکاران ( 3111)است که با کار نجفی و صفا « روستایی توانمندسازی

 خصوص در قانونی و نهادی مشکالت»در بخش نهادی نیز چهار مانع و چالش اساسی شامل 

 و زمین کمبود به مربوط مشکالت»، «استانی و محلی های دستگاه ناهماهنگی و الزم مجوزهای کسب

 های سیاست/ مرزی مناطق در گذاری سرمایه های مزیت نبودن برجسته»، «اراضی  کاربری تغییر عدم

چالش . قرار دارد« ها بازارچه مسائل و مرزی های بست بن»و « مرز در تولید از حمایتی و تشویقی
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استانی  و محلی های دستگاه ناهماهنگی و الزم مجوزهای کسب خصوص در قانونی و نهادی مشکالت

اشاره شده است و ( 3110)و احمدیان و همکاران ( 3111)به نحوی در کارهای وفا و معمارزاده طهران 

 در تولید از حمایتی و تشویقی های سیاست/ مرزی مناطق در گذاری سرمایه های مزیت نبودن برجسته

 . قرار گرفته است موردنظر( 3110)مرز نیز تا حدودی در کار احمدیان و همکاران 

 مرزی مناطق روستاهای های زیرساخت و تسهیالت در ضعف»در بخش کالبدی و دسترسی نیز 

 .همخوانی دارد( 3111)های پناهی و همکاران  قرار دارد که با یافته« دسترسی های جاده خصوص به

گذاری در مناطق  های سرمایه دهد که بخش مهمی از مسائل و چالش نشان مینتایج این تحقیقی 

مرزی روستایی کشور در مسائل نهادی و قانونی ریشه دارد و با اصالح یا تدوین قوانین جدید یا حتی 

های اجتماعی، اقتصادی و  همچنین بخش دیگر که مربوط به چالش. است حل قابلِهای جدید  نامه شیوه

هستند،  حل قابلِ مدت انیمو  مدت کوتاهگذاری نیاز داشته و در  ریزی و سیاست به برنامه استکالبدی 

به  ی و باتوجهطورکل به. های اجرایی و مداخالت مشخص و معینی باشند البته به شرطی که دارای برنامه

ریزان و  برنامه گذاران، استیسریزی در این زمینه توسط  برنامه یبرا ریز یشنهادهایپ نتایج تحقیق

 :شوند یمطرح متوسعه  انیمجر

ۀ ارائه نیدرزمخصوص  این هماهنگی به. های بین سازمانی در توسعۀ روستاهای مرزی ایجاد شود الزم است هماهنگی .3

 .دارای اهمیت است دست نیازاهای هادی روستایی، واگذاری زمین و مواردی  مجوزها، طرح

های اهل  شهرستان)ها یین برای مناطق مرزی و همچنین برای برخی از شهرستاندر نظر گرفتن تسهیالت با نرخ سود پا .0

 . با انجام مالحظاتی نیاز به وام با نرخ سود صفر درصد در جهت حمایت از جامعه روستایی است( تسنن

 شده گرفته نظر دری ماهیت تسهیالت بانکی طورکل به. تسهیل در روند بررسی و اعطای وام در روستاهای مرزی کشور .1

بوروکراسی زیاد در روند دریافت تسهیالت بانکی و . گیردبرای روستاها با معیارها و شرایط جامعۀ شهری صورت می

 . شود صرف زمان طوالنی در دریافت آن باعث دلسردی افراد می

ستاهای مرزی ی دسترسی و توسعۀ امکانات ارتباطی و اطالعاتی در روها راهی روستایی چون ها رساختیزتوجه به  .3

 کشور

های  گذاران محلی برای ایجاد واحدهای فراوری محصوالت کشاورزی از طریق ارائه آموزش تشویق و ترغیب سرمایه .1

های ارائه تسهیالت به واحدهای فرآوری و تولیدات  ترویجی، مهارتی و توانمندسازی و همچنین در نظر گرفتن اولویت

 جانبی 

( ای و بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی سازمان فنی و حرفه)اندازهای دو نهاد آموزشی بازنگری در اهداف و چشم .6

 نیازهای روز جامعۀ روستایی کشور  اساس بر

ترین  گذاری و کارآفرینی در نقاط مرزی مهم دار کردن سرمایه مزیت خصوص مزیت دار کردن زندگی در مناطق مرزی به .7

های  تواند با ارائه بسته دولت می. ماندگار کردن جمعیت در مناطق مرزی استکلید اقتصادی کردن زندگی روستایی و 

 .مند کند وکار و فعالیت اقتصادی را در این مناطق مزیت گذاری و کارآفرینی در مناطق روستایی، کسب توسعۀ سرمایه

 



 8931 ، پاییز و زمستان2 شمارۀ ،ازدهمی دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  133

 

 

 منابع

ی میان ا منطقهی ها ینابرابرتحلیل فضایی  .(3113)اله زاد، شمسزاده، عیسی و موسوی، میرنجف و کاظمیابراهیم

 . 011-033، صص 3113سال هشتم، شماره اول، بهار  -صلنامه ژئوپلیتیکف .مناطق مرزی و مرکزی ایران

 در گذاری سرمایه بازده و ریسک بر مؤثر عوامل بررسی .(3136)ابزری، مهدی، صمدی، سعید و تیموری، هادی 

 .301-310، صص 11 و 13، شماره روند .مالی محصوالت

 بر مؤثر عوامل تحلیل و شناسایی .(3110) عزیزی، حسین بیتا، اصالنی سنگده، یوسف، قنبری، مهدی، احمدیان،

 و پژوهش .(مرودشت شهرستان: موردی مطالعۀ) کشاورزی تکمیلی و تبدیلی صنایع یافتگین توسعه
 .301-310، صص 3 شماره ،روستایی یزیر برنامه

 :ترجمه .ای مبانی پژوهش کیفی؛ فنون و مراحل تولید نظریه زمینه .(3113)و کربین، جولیت استراوس، انسلم 

 .نشر نی، چاپ دوم: ابراهیم افشار، تهران

گذاری در  های سرمایه ها و فرصت بررسی چالش .(3113)رضا  امینی، محمدتقی؛ سیادت، سعیده و پیرعلی، علی

 شهرهای ملی همایش .(های سیستان و بلوچستان و هرمزگان استان)مناطق مرزی ایران مطالعات موردی 

 . 3113فروردین  13و  18، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ها ها و رهیافت مرزی و امنیت، چالش

های  های توزیع درآمد میان استان بررسی نابرابری .(3117)بهشتی، محمد باقر، محمدزاده، پرویز، جمشیدی، عذرا 

های  ها و سیاست فصلنامه پژوهش .های فضایی ز رویکرد تحلیل اکتشافی دادهایران با استفاده ا
 .381-318، صص 31، شماره 06،سال اقتصادی

افشین خاکباز و حسین پویان  :ترجمه .جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی .(3131)پاتنام، رابرت 

 .نشر تیراژه: به کوشش کیان تاجبخش، تهران

های توسعه مناطق مرزی با  استراتژی .(3116)ای، محمد و مدیری، مهدی  اهلل؛ میره حاتم؛ زیاری، کرامتپرنیان، 

، پژوهشی اطالعات جغرافیایی-فصلنامه علمی .(سلماس -ارومیه : ناحیه مطالعاتی)رویکرد آمایش سرزمین 

 .333-371، 3116، زمستان 383، شماره 06دوره 

 شهرستان روستایی مناطق در کارآفرینی موانع بررسی .(3111) شاهقلی، محمدصادق پناهی، لیال، پیشرو، حمداله،

 .387-308صص  ، 18 شماره ،31 سال ،سرزمین جغرافیایی فصلنامه. بیکاری کاهش جهت مرودشت در

ی افتگی توسعهسنجش سطح  .(3113)پور اصغر سنگاچین، فرزام، صالحی، اسماعیل، دیناروندی، مرتضی 

 .0، شماره 3، دوره پژوهشی آمایش سرزمین -جله علمیم .کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملیهای  استان

 . افشین خاکباز و حسین پویان، نشر تیراژه :ترجمه .سرمایه اجتماعی، اعتماد و دموکراسی (.3131) ، کیانبخش تاج

 ایران.ا.جوزارت کشور . تقسیمات کشوری ایران(. 3111) ایران.ا.جوزارت کشور 

گذاری بخش خصوصی در  بررسی موانع سرمایه .(3111)جالئی اسفندیاری، سید عبدالمجید، صمیمی، سپیده 

، سال دوم، شماره های راهبردی و کالن فصلنامه سیاست .(های کلی ابالغی نظام در راستای سیاست)ایران 

 .31-381هفتم، صص 

وکار در  گذاری و کسب موانع نهادی سرمایه. (3118)الساداتی، سعید  زاده بحرینی، محمدحسین و ملک حسین

 .11-01، صص 3118، تابستان 11، شماره پژوهشنامه بازرگانی .ایران
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 .گذاری در مناطق روستایی سیستان های ریسک سرمایه چالش .(3118)حیدری مکرر، حمید و احمدی، غزاله 

 .63-71، صص 38، شماره 1، سال اندیشه جغرافیایی

های  فصلنامه پژوهش .گذاری داخلی و خارجی در ایران عوامل مؤثر بر جذب سرمایه .(3111)محمد دودانگی، 

 .313-337، صص 01، شماره 6، سال رشد و توسعه اقتصادی

تحلیل عوامل پیش برنده و موانع  .(3111)رحمانیان کوشککی، مهدی، مهدوی حاجیلوئی، خالدی، شهریار 

بخش کامفیروز، )ی با تأکید بر صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ی توسعه کارآفرینی روستایفرآور

 .11-78، صص 3، شماره 1، سال ی نو در جغرافیای انسانیها نگرش .(شهرستان مرودست

 .مرکز آمار ایران .3111سرشماری عمومی نفوس و مسکن  .(3111) مرکز آمار ایران

 هنام ره فصلنامه .گذاری اجتماعی در تأمین امنیت سرمایه نقش سرمایۀ(. 3118)سویزی، محسن؛ محمدی، فریبرز 
 .331-336، صص 3118 ، بهار1، شمارۀ 0، سال گذاری سیاست

 .انسانی سرمایه و انسانی توسعه یها شاخص اساس بر کشور یها استان یبند رتبه .(3117) محمدجوادصالحی، 

 .07-31، صص 3شماره ، 03، دوره ی در آموزش عالیزیر برنامهفصلنامه پژوهش و 

اقتصاد  .ایران کشاورزی بخش در خصوصی گذاری سرمایه موانع بررسی .(3131)صامتی، مجید و فرامرزپور، بیتا 

 .330-13، 3131، بهار 31، شماره 30، سال کشاورزی و توسعه

 خصوصی بخش یگذار هیسرما یها نهیزم تعیین .(3118)فرزاد  مرادی، پرویز، ی،کادوانمسعود،  ی،اکبر یعل صفری

 ریزی برنامه مطالعات .کرمانشاه شهرستان روستایی نواحی در روستایی صنایع یها تیفعال توسعه برای
 .10-61، صص 36  شماره ،6  دوره ،(جغرافیایی انداز چشم) انسانی یها سکونتگاه

 .تأثیر آن بر حوزه امنیتگذاری اقتصادی در مناطق مرزی و  سرمایه .(3111) مهدی و عدالت زیبنده, عسگری

آباد، دانشگاه آزاد  گذاری، شهرستان پارس های سرمایه همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت

 .اسالمی واحد پارس آباد مغان

گذاری بخش خصوصی در ورزش استان آذربایجان  بررسی موانع سرمایه .(3111)عسگریان، فریبا، صدقی، شبنم 

 .61-33صص  ،(3 پیاپی) 3 شماره ،ورزش توسعۀ و تمدیری دوفصلنامه .شرقی

، 6، سال مجله باغ نظر .مناطق مرزی ایران شیآماتوسعه و امنیت در  .(3133)عندلیب، علیرضا و مطوف، شریف 

 .17-76، صص 30شماره 

 .نشر نی: ترجمه هادی جلیلی، تهران .درآمدی بر تحقیق کیفی. (3137)فلیک، اووه 

 -علمی دوفصلنامه .های ایران شکاف توسعه استان .(3116) رضا یعلاللهی، جمال، کفیلی، وحید، تقی زادگان،  فتح

 .11-333، صص 3، شماره 6، سال یزیر برنامه و توسعه اقتصاد یها پژوهش تخصصی

 نواحی توسعه در اجتماعی سرمایه نقش ارزیابی .(3110)فراهانی، حسین، عینالی، جمشید، عبدلی، سمیه 

 سال ،جغرافیایی علوم کاربردی حقیقاتت. اراک شهرستان میقان مشهد دهستان موردی؛ روستایی؛ مطالعه

 .07-18صص  ،01 شماره سیزدهم،

فصلنامه . اجتماعی در شهر تهران -سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی .(3131)ی ،احمد، ایمانی، حسین روزآبادیف

 .01شماره 6سال  .رفاه اجتماعی
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 .انتشارات کویر: غالمرضا غفاری و حسین رضایی، تهران :ترجمه .سرمایه اجتماعی .(3136)فیلد، جان 

ترجمه افشین خاکباز و حسین پویان به  .نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی (.3131)کلمن، جیمز 

 . نشر تیراژه: کوشش کیان تاجبخش، تهران

گذاران داخلی و خارجی  تأثیر جذب سرمایه .(3113)حسین و طباطبایی مزدآبادی، سیدمحسن  محمدپور زرندی،

 .30-01، (31) 3، فصلنامه اقتصاد شهر .یمردمی بر توسعه پایدار شهر یها مشارکتو 

 .شناسان جامعه انتشارات: تهران .3 روش ضد کیفی پژوهش روش .(3131)محمدپور، احمد 

: مورد مطالعه)گذاری در حوزه شهری  موانع جذب سرمایه .(3111)سالحورزی، میثم  ی هیر، میرناصر،رباقریم

 .383-333، صص (37پیاپی ) 3، شماره 1، سال صلنامه اقتصاد و مدیریت شهریف .(استان لرستان

ر نقش سرمایه اجتماعی د .(3131)میری، غالمرضا، جوان، جعفر، افراخته، حسن، والیتی، سعداهلل، شایان، حمید 

، 33، شماره ای جله جغرافیا و توسعه ناحیهم .(منطقه پشت آب سیستان: مطالعه موردی)توسعه روستایی 

 .01-31صص 

های توسعه آنها در  وکارهای خانگی کارآفرینانه و مانع و چالش بررسی کسب .(3111)نجفی، بهمن، صفا، لیال 

 .63-71شماره دوم، صص ، جلد اول، نشریه کارآفرینی در کشاورزی .مناطق روستایی

های  گذاری در مناطق مرزی ایجاد بازارچه های سرمایه فرصت .(3111) یوسف، عسگر و حیدری ،پور وحدتی

گذاری، شهرستان پارس آباد،  های سرمایه همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت .مشترک مرزی

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد پارس آباد مغان

 .گذاری زیربنایی در کشور بررسی موانع توسعه سرمایه .(3111)معمارزاده طهران، غالمرضا وفا، مهرداد و 

 .33-3، صص 3111، تابستان 0، شماره 1، سال مطالعات کمی در مدیریت
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