فصلنامب علمی اقتصاد و مدیریت شهری(1(8 ،پیاپی 1-20 ،))29
www.iueam.ir

نمایب در ،Magiran ،Noormags ،Google Scholar ،SID ،GateWay-Bayern ،EBZ ،Econbiz ،EconLit ،ISC
Civilica ،RICeST ،Ensani
شاپا2345-2870 :

فصلنامه علمی
اقتصاد و مدیریت شهری

استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

احمد اکبری
حمیده خاکسار

آستانه*

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد گردشگری ،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ،خراسان رضوی ،ایران

علی رهنما

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران

مریم اسکندری

کارشناسیارشد آموزشهای الکترونیکی ،دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت 1398/06/04 :تاریخ پذیرش98/09/30 :

چکیده :در تأمین منابع مالی پروژههای تفریحی عالوهبر ویژگیهای هر یک از روشهای تأمین ماالی کاب بار انت اان ایان
روشها از سوی سرمایبگذاران دارای اهمیت است ،عوامل محیطی و بیرونی نیز بب صاورت ریساکهای م تلا ،،تأییرگاذار
هستند .هدف این مطالعب ،آسیبشناسی تأمین منابع مالی برای پروژههای تفریحی ب ش گردشاگری شاهر مشاهد م اد
میباشد و بب رتبببندی این ریسکها برای هر یک از روشهاای تاأمین ماالی پرداختاب شاده اسات .ایان مطالعاب باب روش
توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب انبای و نظرات کارشناسی انجام شده است .جامعب آماری مطالعب تعداد  33نفار
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پروژهها و نحوه مشارکت ب ش عمومی با ب ش خصوصی در تأمین مالی پروژهها؛ از جملاب ریساکهای فراینادی در تاأمین
مالی پروژههای تفریحی شهر مشهد میباشند.
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آسیبشناسی تأمین منابع مالی در پروژههای تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس
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صاانعت گردشااگری بااب عنااوان سااومین صاانعت

مایلی .)1393 ،توجاب و انادازهگیری ایان ریساکها کاب

پردرآماد و فعااالترین صاانعت در اقتصااد دنیااا شااناختب

شرکت در فرایند تأمین مالی با آنها مواجب است ،بسایار

میشود .امروزه ایان صانعت از چناان رشادی برخاوردار

مهم و حیاتی بوده و مادیران ماالی شارکتها بایا د ایان

آمار بینالمللی چیزی حدود یاک

ریسااکها را بااب درسااتی شناسااایی نمایناااد (ذاکرنیااا و

میلیااارد (یااکهفتم جمعیاات کااره زمااین) گردشااگر

همکاران .)1395 ،در واقع در تأمین منابع مالی پروژههاا

بینالمللاای در سراساار دنیااا وجااود دارد .هم نااین ایاان

عالوه بر ویژگیهای هر یک از روشهای تأمین مالی کاب

صااانعت باااا اشاااتغال  200میلیاااون نفااار (در حااادود

بر انت ان ایان روشهاا از ساوی سارمایبگاذاران دارای

یکدوازدهم افراد شاغل جهان) ،بب یکی از حوزههاای باا

اهمیت است ،عوامال محیطای و بیرونای نیاز باب شاکل

سطح اشتغالزایی باال تبدیل شده است (متانی و امیاری،

ریسکهای م تل ،تأییرگذار میباشند.

شده است کب بر اسا

)1397؛ بنابراین سرمایبگذاری و تأمین مالی مناساب در

در ایران نیز باید برای توسعب صنعت گردشاگری و

این ب اش باب کشاورهای دنیاا باب خصاوه کشاورهای

استفاده کامل از فرصاتهای ناشای از ررفیات موجاود،

درحالتوسعب ،کمک قابلتوجهی در حل مشاکالت نظیار

برنامبریزی شود .اما این صنعت تاکنون باب دلیال وجاود

بیکاری و ف ر خواهد کرد.

موانع و مشکالت متعدد اقتصادی و زیرساختی نتوانساتب

در ایااران ،اجاارای طر هااای عمراناای ،زیربنااایی و

بب صورت یک صنعت پردرآمد جایگاه مناسبی برای خود

توسعبای و نحوه تأمین مالی آنها ،یکی از ماوارد مهام و

در اقتصاد کشور باب دسات آورد .ب اش فراوانای از ایان

قابلبحث در است .نحوه تأمین ماالی و اجارای آنهاا در

موانع بب عدمسرمایبگذاری کافی و نبود منابع مالی بارای

طول سالیان م تل ،،صرفاً بر پایب منابع محادود بودجاب

توسعب این صنعت مربوط است؛ بنابراین بب منظور توسعب

رواباط کارفرمااایی و

این صنعت و رفع موانع ،باید ابزارهای مالی و راهکارهایی

پیمانکاری استوار بوده است کاب عادمتأمین و ت صایص

ویژه و ت صصی جهت تأمین ماالی در ایان ب اش ارا اب

بودجااب موجااب تأخیرهااای چناادین سااالب در اجاارا و

شود.

عماومی و اجارای آنهاا باار اساا

بهرهبرداری این پروژهها شاده اسات کاب باعاث گردیاده

بااا توجااب بااب برخااورداری شااهر مشااهد م ااد

دولتها برای رسیدن بب مناابع ماالی موردنیا از از طریاق

ساااختار گردشااگری و ورود هرسااالب تعااداد زیاااد زا اار و

مشارکت ب شهای غیردولتی اقدام نمایند .بر این اسا ،

گردشگر باب ایان شاهر ،توساعب زیرسااختهای م تلا،

یکی از مهمتارین تصامیمات ماالی ،نحاوه تاأمین ماالی

موردنیاز ب ش گردشگری و نیز ایجاد و توسعب جاذببها و

بنگاههای اقتصادی است کب ن ش بسازایی در اساتمرار و

کارکردهای م تل ،طبیعی ،تفریحی ،ورزشای ،پزشاکی،

رشد سودآوری آنها دارد .توانایی بنگاهها در دستیابی بب

تجاااری ،صاانعتی و  ...در کنااار کااارکرد مااذهبی دارای

منااابع ماااالی داخااال و خاااارب از بنگااااه باااب منظاااور

اهمیت میباشد .طبق بررسای اساناد و مطالعاات انجاام

سرمایبگذاری و اجرای طر های توسعبای آن ،از عوامال

شده در شهر مشهد م د

نظرات کارشناسی

اصلی رشد سودآوری محسون میشود (جعفریصامیمی

همواره تعدادی از پروژههای گردشاگری شاهر مشاهد در

و همکاران.)1392 ،

کارکردهای م تل ،با مشکل تأمین مناابع ماالی مواجاب

و بر اسا

از

هر یک از ابزارهاای ماالی باا توجاب باب ماهیات و

میباشااند .در ایاان بااین ،پروژههااا بااا کااارکرد تفریحاای

ساختاری کب دارند ریسکهای متعددی را بب همراه دارند

علیرغم نیاز و پتانسیل بسیار باال برای ایجاد و توسعب در

و انتشار یاا اساتفاده از هار یاک از آنهاا ممکان اسات

شهر مشهد ،بیش از سایر انواع پروژهها با مشکالت تأمین
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وضعیت خاصی را برای پروژه ایجاد کند (فادایی واحاد و

آسیبشناسی تأمین منابع مالی  /...احمد اکبری ،حمیده خاکسار آستانب ،علی رهنما ،مریم اسکندری ااااااااااااااااااااااااااااا3

منابع مالی مواجب هستند .با توجب بب اینکب موضوع تأمین

شرکتها در نیجریب پرداخت .نتایج نشان دادند نظارت بر

ماااالی ،بساااتب بااااب شااارایط اقتصاااادی کشااااور و

کیفیت ،فساد ،یبات سیاسی و کنترل فساد تأییر ناچیزی

سیاستگذاریهای م تل ،باید ببروز انجام شود ،برخای

بر تعیین سارمایبگذاری شارکتهای بازر

در نیجریاب

از مطالعات گذشاتب کاب از جامعیات باب لحاار بررسای

داشتباند .هم نین تأییر عوامل شرکتی بر سرمایبگذاری

ابزارهااای متعاادد تااأمین مااالی برخااوردار میباشااند در

در نیجریب تأیید شد.

انطباق با شرایط اقتصادی روز کشور نمیباشد .هم ناین

مؤسسات مالی باینالمللای در توساعب گردشاگریب ،باب

مطالعاات م تلا ،صاورت گرفتاب در خصاوه

بررسی ایرات اقتصادی فعالیتهای گردشگری و اهمیات

مسا ل و مشکالت توسعب گردشگری در شهر مشهد ،یکی

تأمین مالی در این زمینب برای دستیابی بب اهداف توسعب

از مهمترین این مسا ل بب مباحث تأمین مناابع ماالی در

اقتصادی بر گردشگری پرداختب است .نتایج نشان دادناد

پروژههای گردشگری برمیگردد؛ لذا در این مطالعاب ،باب

بسیاری از سازمانهای بینالمللی مالی باب گردشاگری و

آسیبشناسی وضعیت فعلی تأمین منابع مالی و عملکارد

ببویژه ب ش هتلداری توجب زیادی دارند؛ زیرا این ب ش،

ابزارهای مالی م تل ،در پروژههای تفریحی شهر مشاهد

پتانساایل باااالیی باارای رشااد درآمااد ،ایجاااد اشااتغال و

و نیز بررسای میازان تاأییر ریساکها و عوامال م تلا،

دستیابی بب ارز خارجی بیشتر را دارد .مؤسسات ماالی در

محیطی و بیرونی در انت ان ساختار سرمایب این پروژهها

راستای حمایت از اقتصااد محلای و منط ابای و کااهش

پرداختب شده است.

ف ر ،بب اختصاه حمایتهای مالی میپردازناد .باب ویاژه

بر اسا

این مؤسسات پروژههایی را کب بب طور مست یم با توساعب
 -2پیشینه تحقیق

پایاادار در ارتباااط هسااتند و بااب بهبااود زیرساااختهااای

الف) پژوهشهای خارجی

گردشگری کمک میکنند را تأمین ماالی مایکنناد .بار

بیلی )2018( 1در مطالعبای بب بررسی رابطاب باین

اسا

نتایج این مطالعب ،بانک جهانی در این زمینب بیش

عوامل نهادی و جاذابیتهاای سارمایبگاذاری مسات یم

از  2میلیون یورو در بایش از  80کشاور سارمایبگاذاری

خارجی با استفاده از روش متاآنالیز پرداخت .نتایج نشاان

کرده است .این مؤسسب ببویژه در پروژههاای هتلاداری و

داد کب عوامل سازمانی چون یبات سیاسی ،دموکراسای و

نیز شارکتهاای دارای اولویات گردشاگری و نیاز دارای

حاکمیت قانون منجر بب افزایش سارمایبگذاری خاارجی

پتانسیل توسعب ،سرمایبگذاری کرده است.

خواهند شد .اما در م ابل عواملی چون فساد ،نرخ مالیات

کاااریلو و ایگناساایو ،)2016( 4در مطالعاابای بااب

و اختالفااات فرهنگاای ایاان ساارمایبگذاری را کاااهش

بررسی میزان تأمین مالی گردشاگری توساط مؤسساات

میدهند .اما عواملی مانند ایارات محیطای؛ نظیار ساطح

مالی بینالمللی در آمریکای التین و کارا یاب پرداختناد.

توسعب ،م صد سارمایبگذاری و محایط صانعتی رقاابتی

آنها بب این نتیجب دست یافتند کب تأمین مالی پروژههاای

ایرات متفاوتی را بر معناداری و قوت روابط سرمایبگذاری

گردشگری بینالمللی بب میزان بسایار کمای شاامل ایان

دارند.

مناطق شده است .هم نین نتاایج نشاان دادناد کاب باب
اجیده )2017 ( 2در مطالعابای باب بررسای ایارات

ترتیااب بانااک جهااانی ،سااازمان کشااورهای آمریکااایی

کیفیاا ت نهااادی و عواماال شاارکتی باار ساارمایبگذاری

( ،5)OASبانااک توسااعب بااینالملاال آمریکااا (،1)IDB

1- Bailey
2- Ajide

3- Gabriela Rădulescu
4- Carrillo-Hidalgo and Pulido-Fernández
5- Organization of American States

Downloaded from iueam.ir at 2:20 +0430 on Monday May 10th 2021

دهبهای گذشتب انجام شدهاند و نتایج این مطالعات قابال

گابریال ،)2017( 3در مطالعابای باا عناوان قن اش
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مؤسسب ماالی باینالمللای ( 2)IFCو آژانا

چندجانباب

تضمین سرمایبگاذاری چندجانباب (3)MIGA؛ از جملاب
اصلیترین تأمین کنندههای مالی گردشگری در آمریکای
التین و کارا یب هستند.

جمعی و عوامل مرتبط با محیط و زمینب کاب هار یاک از
این محورها خود شامل م والت و زیرم والتی هستند.
صدرآبادی و همکااران ( ،)1392در مطالعابای باب
آسیبشناسی سیاساتهای سارمایبگذاری و راهکارهاای

عنوان قن ش دولت محلی در تأمین مالی گردشاگری در

نتااایج نشااان داد در فراینااد ساارمایبگذاری ،شااناخت

لهستانب ،بب بررسای ارتبااط میاان تعاداد گردشاگران و

روندهای موجود در صانعت گردشاگری ،ترسایم ن شاب،

تأمین مالی جهت خدمات مورد نیااز آنهاا توساط دولات

شناسایی ب شهای فعاال بینالمللای ،توساعب شاخصا ی

محلاای در سااال  2012پرداختاابانااد .هاادف اصاالی ایاان

برای انت ان ،انت ان گزینب نهایی ،تعری ،اهداف ،توسعب

مطالعب ،ارزیابی رابطب میان بودجبهای دولتای اختصااه

استراتژیهای بازاریاابی ،تماا

باا شارکتهای هادف و

یافتب در سطو م تل ،و میزان خادمات ارا اب شاده باب

ارزیابی نتایج دارای اهمیت میباشند.

گردشگران در این منط ب است .نتایج نشان دادناد ساهم
زیادی از تسهیالت اختصاه یافتب بب گردشاگری توساط
دولت و بر اسا

بودجبهای دولتی بوده است.

مزینی ( ،)1392در مطالعبای بب بررسای چگاونگی
اساتفاده از ابزارهاای اساالمی در تاأمین ماالی ب اش
گردشگری پرداختب است .با توجب بب مبانی نظری موجود

ب) پژوهشهای داخلی

روشهای م تلفی جهت تاأمین ماالی ب اش پیشانهاد

چیتسازان و همکاارانش ( )1397در م الابای باب

گردیده است .اوراق صکوك سرمایبگذاری بب عنوان یک

شناسایی عوامل پیشبرنده استفاده از تأمین مالی جمعی

ابزار تأمین مالی مبتنی بر تعالیم اسالمی و بب عنوان یک

توسط کارآفرینان در صنعت گردشگری پرداختند .دادهها

رویکارد بلندمادت در تاأمین ماالی ب اش گردشاگری،

از طریق مصااحببهاای نیمابسااختاریافتب باا  22نفار از

انت ان و بب طورخاه در دستورکار قرار گرفت و پ

از

مدیران و کارشناسان شرکتهاای خادمات گردشاگری و

بررسی امکانپذیری استفاده از ایان اوراق (و باب صاورت

مسافرتی شاهر تهاران و کارشناساان ب اش گردشاگری

خاه اوراق استصناع) ،در نهایت مادل عملیااتی انتشاار

سازمان میراث فرهنگی در زمیناب تاأمین ماالی داناش و

این اوراق با توجب بب شرایط کنونی اقتصاد ایران پیشنهاد

تجریااب داشااتند ،بااا باابکااارگیری تکنیااک گلولااب برفاای

گردید.

گردآوری شد و با اساتفاده از کدگاذاری بااز و محاوری،

پارسب ( ،)1391در مطالعبای باا عناوان قشاناخت

مورد بررسی و تجزیبوتحلیل قارار گرفات .باا توجاب باب

روش بهینب تأمین مالی پروژههای زیربنایی گردشاگریب،

نتایج ببدست آمده ،عوامل پیشبرنده اساتفاده از تاأمین

یکی از عوامل مهم در هر صنعت باب ویاژه گردشاگری را

مالی جمعی از دیدگاه جویندگان سارمایب را میتاوان در

کمک بب صنعت و دولات در برنامابریازی و پایشبینای

قالب شش محور مجزا طب ببندی نماود کاب عبارتناد از:

زیرساختها بب منظور رشد و موف یت آن میداند .هادف

عوامل مرتبط با جوینادگان سارمایب ،عوامال مارتبط باا

ایاان مطالعااب پاساار بااب پرسااشهااایی اساات کااب بیااانگر

تأمینکنندگان سرمایب ،عوامل مرتبط باا پلتفارم ،عوامال

مشااکالت مااالی پااروژههااای گردشااگری و شناسااایی

مرتبط با پروژه و ایده ،عوامل مرتبط با روش تأمین ماالی

استراتژی مناسب برای تأمین ماالی آنهاسات .بارای ایان
مهاام از یااک سااو تااأمین مااالی پااروژهمحااور بااب عنااوان

1- Inter-American Development Bank
2- International Finance Corporation
3- Multilateral Investment Guarantee Agency
4- Hyski and Krutikov

ساختاری برای تأمین مالی پروژههای بزر

زیربناایی باا

رویکرد تأمین مالی شرکتی م ایسب شده است و از ساوی
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دیگار ،اباازار تاأمین مالیساااخت بهارهباارداری و انت اال

تالش میشود تاا ترکیاب مناابع ماالی م ا اتل ،ما اورد

( 1)BOTبین ب ش خصوصی با ایجاد بسترهای مناساب

اسا اااتفاده آنهاااا در تاااأمین ماااالی فعالیتهاااا و

دولت در م ایسب با سایر ابزارهاای تاأمین ماالی در ایان

ساارمایبگذاریهای مااورد نیاااز ،تبیااین شااود .از طرفاای

رویکرد مورد بررسی قرار گرفتب است.

میتااوان گفاات کااب هاادف از تعیاااین ساااختار ساارمایب،
مش ص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت باب مانظور

تأمین مالی ،باب آن ب اش از داناش ماالی اطاالق

آنجاا کاب ها ازینب سا ارمایب شا ارکت تابعا ای از سااختار

میشود کب روشهای م تل ،را جهت جذن ن دینگی باا

سرمایب آن تل ی میشود ،انت ان ساختار سرمایب مطلون

بهترین ساختار و کمترین هزینب سرمایب ،ابداع میکند یا

ماوجب کاهش هزینب سرمایب شارکت و افا ازایش ارزش

مورد بررسی قارار میدهاد (امینای .)1394 ،در تعریفای

باازار آن میشود .پژوهشها نشان میدهند کب هیچیاک

دیگر ،تأمین مالی ،اصطالحاً بب فرایند تمرکز منابع ماالی

از نظاریبهاا و الگاوهای فعلا ای با اب تنهاایی نمیتوانناد

یااا ساارمایب بااب صااورت میانماادت و بلندماادت اطااالق

عوامل مؤیر در تعیین ساختار سرمایب شارکتها را کاامالً

میشود .هم نین شاخبای از علم اقتصااد اسات کاب باب

تبیین کنند؛ زیرا در شارایط گوناگا اون ،شارکتها بارای

موضوع فراهم کردن سرمایب برای اش اه ،کسابوکارها

تااأمین مااالی فعالیتهااای خااود روشهااای م تلفاای را

و دولتها میپردازد (خاکسار آستانب .)1398 ،روشهاای

انت ان میکنند (خال یم دم و باغومیان .)1386 ،عوامل

م تل ،تأمین مالی؛ شامل تأمین مالی داخلی و خارجی

بسیاری بر فرایند سارمایبگاذاری و تاأمین مناابع ماالی

یا ترکیبی از ایان دو ناوع اسات .سارمایبگاذاران جهات

مؤیرند کب در ادامب بب بررسی آنها پرداختب شده است.

تأمین مالی وجوه موردنیاز برای پروژهها ،ابتادا باب مناابع

 -ساختار و سیاستگاذاری اقتصاادی :هار چ ادر

داخلاای شاارکت رجااوع میکننااد .ایاان منااابع شااامل

ساختار و زیرساختهای اقتصاادی یاک کشاور قاویتار

پ اناادازها و داراییهااای ش صاای سااهامداران شاارکت

باشاد ،سارمایبگاذاران خاارجی تمایال بیشاتری باب

میباشد .استفاده از این منابع معماوالً باب دلیال ارزانتار

سرمایبگذاری در آن کشاور دارناد .عمادهتارین عوامال

بودن و کمریسک بودن ،از اهمیت خاصی برخوردار باوده

ساختاری اقتصاد کب بب طور مست یم بار جاذن سارمایب

و در اولویت میباشد .اما اغلب شرکتهای سارمایبگذاری

مؤیر است عبارتند از :یبات تراز تجاری ،گستردگی باازار،

در بلندمدت بب تاأمین ماالی از مناابع خاارب از شارکت

بدهی خارجی ،سااختار تاأمین ماالی ،بازارهاای پاولی و

میپردازنااد .منااابع خااارب از شاارکت میتوانااد از طریااق

مالی ،تأسیسات زیربنایی ،نیروی کار ماهر و وجود شبکب

مشااارکت بااا سااایر ساارمایبگااذاران ح ی اای و ح ااوقی،

اطالعرسانی گسترده (موسوی و قا دی.)1385 ،

مشارکت با ب اش عماومی تحات عناوان مشاارکتهای

 -عوامل سیاسی :متغیر عوامل سیاسی در ایران ایر

عمومی -خصوصی )PPP( 2یاا از بازارهاای ماالی یعنای

منفی و معنیداری بر سارمایبگاذاری خاارجی دارد .باب

بازار پول و باازار سارمایب تاأمین شاود (خاکسارآساتانب،

عبارت دیگر افزایش این شاخص باعث کاهش در نسابت

.)1398

سرمایبگذاری مست یم خارجی بب تولید ناخالص داخلای

بب ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت ،سااختار

ح ی ی میشود و از آنجا کب این شاخص مؤیرترین عامل

سرمایب میگویند .در بررسی ساختار سارمایب شارکتها،

تأییرگذار بر جذن سرمایبگذاری خارجی است ،بایاد در
راستای بهبود شاخص سیاسی و افازایش هرچاب بیشاتر

1- Build-Operate-Transfer
2- Public-Private Partnership

یبات سیاسی کشور اقدام کرد (بحرالعلوم.)1388 ،
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سرمایبگذاری میتواند مثبت یاا منفای باشاد .نوساانات

متغیر اقتصاادی اسات کاب میتاوان از آن تحات عناوان

قیمت نیز میتواند بر سرمایبگذاری تأییر مثبت یا منفی

قیمت پول یا قیمت سارمایب ناام بارد .باب دلیال ف ادان

داشتب باشد .نااطمینانی باالی قیمت ممکن است منجر بب

بازارهای مالی سازمان یافتاب و کارآماد در کشاورهای در

سطح باالتر سرمایبگذاری توسط بنگاههای ریسک خنثی

حال توسعب ،بیشتر پ اندازها بب صورت سارمایبگاذاری

شود؛ بب این معنا کب این نوع بنگاهها تالش میکنناد باب

در داراییهای فیزیکی صورت میگیرد .بناابراین افازایش

منظور اجتنان از عدم اطمینان در آینده ،سرمایبگاذاری

نرخ سپرده جاری ،تأییر مثبتی بر سرمایبگاذاری خواهاد

بیشتری را انجام دهند .افزایش عدم اطمینان در نرخ ارز

داشت .این در حالی است کب بب نظر میرسد افزایش نرخ

باعث افزایش عدم اطمینان در قیماتهاا مایشاود کاب

سپرده جاری در کوتاهمدت ،سرمایبگذاری را کاهش داده

نوسانات قیمت میتواند تأییر منفای بار سارمایبگاذاری

ولی در بلندمدت تأییر مثبتی بر سارمایبگاذاری خواهاد

داشتب باشاد .افازایش ریساک ناشای از عادم اطمیناان

داشت بب شرطی کب افزایش نرخ سپردهها ،پ انداز مالی

قیمتها ،باعث باال رفتن نرخ بهره ح ی ی مایشاود زیارا

را تشویق کند و عرضب وجاوه قابال وام را افازایش دهاد.

زمانی کب بازگشت مورد انتظار پروژههای سرمایبگذاری با

بنابراین در کوتاهمدت ،پ انداز مالی و سرمایبگاذاری در

عدم اطمینان بیشتری مواجب شود ،سرمایبگذاران ریسک

موجودی سرمایب ،جایگزین یکدیگر میشوند اگرچب آنهاا

گریز بب دلیل ریسک در پروژههای سارمایبگاذاری ،نارخ

در بلندمدت مکمل هم هستند (سعیدی و میعادی.)1390 ،

سااود باااالتری را درخواساات ماایکننااد (سااعیدی و

 -سرمایبگذاری دولتی :سارمایبگاذاری دولتا ی از

میعادی.)1390،

طریاق تاأییری کاب باب طاور مسات یم بار روی باازدهی

 -تورم :نرخ تورم از جملب متغیرهایی است کاب بار

سرمایبگذاری خصوصی بب جا میگذارد ،بر سرمایبگذاری

ت اضای سرمایبگذاری ب ش خصوصی مؤیر اسات .ایان

خصوصی تأییر خواهد داشت .سرمایبگذاری دولتی باعث

پدیده در سطو باال ،عاالوه بار آنکاب نظاام قیماتهاا را

جانشاینی م اارب سارمایبای دولات باب جاای م اارب

م تل میکند ،باعث کاهش پا انادازها ،از باین رفاتن

سرمایبای خصوصی میشود و م ارب سارمایبای دولتای

انگیزههای سرمایبگذاری ،فرار سرمایب از ب ش دولتی بب

یک نوع برونرانی بب همراه دارد ،اما سرمایبگذاری دولتی

سمت فعالیتهای سفتببازی و داللی میگاردد ،ریساک

در امور زیربنایی مانند بزرگراهها ،فرودگاهها ،سیستمهای

فعالیاتهاای اقتصاادی را افازایش مایدهاد اماا بارای

آبرسانی و غیره ،دارای یک رابطب مکمل با سرمایبگذاری

فعالیتهای تجاری و خدماتی زودبازده بب همراه افازایش

خصوصی میباشد .سرمایبگذاری دولتی باالتر در مواردی

ریسک ،نرخ بازدهی را بب شدت افزایش میدهد کب ایان

هم ون جااده ،بناادر ،پالهاا ،بهداشات و  ...باازدهی و

فعالیتها نیازمند سرمایب در گردش هستند .تورم ،ارزش

بهرهوری سرمایبگذاری خصوصای را افازایش مایدهاد و

فعلی سرمایبگاذاریهاایی کاب باا چناد دوره تاأخیر باب

باعااث ماایگااردد ساارمایبگااذاری خصوصاای توسااط

بازدهی میرسند را کاهش میدهد و باعث ضارر و زیاان

سرمایبگذاری دولتی عمالً درونرانی (بب جای برونرانای)

سرمایبگذاریهای دیربازده میشود .تورم و تغییرات زیاد

گردد کب اینگونب سرمایبگذاری دولتی منجر باب تشاویق

آن موجب عدماطمینان و در نتیجب سلب انگیزه و تأخیر

سرمایبگاذاری خصوصای مایگاردد (خساروی.)1393 ،

در تصمیمگیری برای سرمایبگذاری میشود و ت صیص

نظریب دیگر این است کب در کشاورهای در حاال توساعب

منابع را دچار اخالل مایکناد ،هم ناین بار ساوددهی

کب زیرساختها ناقص است و موانع فرایندی زیادی برای

سرمایبگذاری تأییر منفی دارد (خسروی.)1393 ،

سرمایبگذاری وجود دارد ،سرمایبگاذاری دولات در آنهاا

Downloaded from iueam.ir at 2:20 +0430 on Monday May 10th 2021

 -ناارخ ارز :تأییرگااذاری نوسااانات ناارخ ارز باار

 -نرخ بهره :نرخ بهره یاا نارخ ساود سارمایب ،یاک
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میتواند با افزایش بازده سارمایبگاذاری ،زمیناب را بارای

الزم بب توضیح است کب پروژههای تفریحی مورد مطالعاب

سرمایبگاذاری ب اش خصوصای مهیاا کناد (کاارمی و

در شهر مشاهد شاامل دو دساتب میباشاند .دساتب اول،

عربی.)1393 ،

پروژههای در حال بهرهبرداری در شهر مشاهد اسات کاب

اعتبارات و تسهیالت بانکی بر سرمایبگذاری خصوصی در

دستب دوم ،پروژههای تفریحی در حاال سااخت در شاهر

قالب نظریبهای سیاسات پاولی اقتصااد کاالن تردیادی

مشااهد بااوده کااب در آینااده وارد کساابوکار ماارتبط بااا

وجااود ناادارد و ن ااش سیاساات پااولی در تشااویق

گردشگری و تفریحی میشوند .بارای دریافات اطالعاات

سرمایبگذاری خصوصی حا ز اهمیات اسات .بارای ایان

تعدادی از پروژههای تفریحی شهر مشهد ،بب سب سازمان

منظور از طریق ایجاد تسهیالت الزم در زمیناب افازایش

مرتبط در استان شامل میراث فرهنگی ،صنایع دساتی و

حجم پول و کاهش هزینبهای سرمایبگذاری ،مانند تغییر

گردشگری ،شهرداری مشهد (معاونات اقتصاادی) و اداره

در نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد ،سرمایبگاذاری

کل امور ورزش و جوانان استان کاب مباادرت باب ایجااد،

دراقتصاد افزایش مییابد (کارمی و عربی.)1393،

ساخت ،مشارکت یا اعطای مجوز مراکز تفریحی میکنند،

 -بااییباااتی اقتصااادی :مهمتاارین ایاار بااییباااتی

مراجعب حضوری انجام شد .پروژههاای تفریحای در حاال

سیاستها و در نتیجب وجود نااطمیناانی در ایان زمیناب،

بهرهبرداری شهر مشهد شامل 10مورد است کب سب مورد

افاازایش قیماات کاالهااای ساارمایبای نساابت بااب کاااالی

آن نهاد صادرکننده مجوز اداره کل امور ورزش و جواناان

مصرفی و در نتیجب کاهش سرمایبگذاری کل مایباشاد.

استان بوده و سرمایبگذاران آن متعلق بب ب ش خصوصی

شواهد تجربای نیاز حااکی از آن اسات کاب ایان امار در

هستند و هفت مورد دیگر صادرکننده مجاوز و مشاارکت

کشورهای درحالتوسعب منجر باب ایان شاده کاب قیمات

در ساخت آن مرتبط با شهرداری مشهد است .پروژههای

کاالهای سرمایبای نسبت بب کاالی مصارفی ت ریبااً ساب

در حال ساخت ،شامل  13مورد اسات کاب هفات ماورد،

برابر گردد .این مسألب با دیدگاه نئوکالسیکها مبنای بار

نهاد متولی آن شهرداری بوده کب در ساخت آن مشارکت

اینکب افزایش قیمت کاالی سرمایبای منجار باب کااهش

نیز خواهد کرد .پنج مورد دیگر آن متعلق بب سرمایبگاذاران

سرمایبگذاری و محصول میگردد موافق میباشد .از ایان

ب ش خصوصی است کب نهاد متولی آن ساازمان میاراث

رو میتوان تا حدودی تفاوت سطح درآمد سرانب کشاورها

فرهنگی ،صانایع دساتی و گردشاگری باوده و اقادام باب

در بلندمدت را بب تفاوت در میازان باییبااتی اقتصاادی

مجوز برای آنها نموده است (خاکسارآستانب.)1398 ،

نسبت داد .وجود نااطمینانی در مورد سیاستهای اقتصاد

باابمنظور بررساای وضااعیت فعلاای تااأمین مااالی

کالن را میتوان بب عنوان یک ماانع اساسای بار سار راه

پروژههااای تفریحاای شااهر مشااهد ،نظاارات کارشناسااان

سرمایبگذاری ب ش خصوصی بب شمار آورد؛ زیرا با وجود

مربوطب در خصوه نحوه تأمین منابع مالی برای این نوع

نااطمینانی بنگاهها تاا زماان باب دسات آوردن اطالعاات

از پروژهها در قالب مصاحبب ،جماعآوری گردیاد .در ایان

جدید صبر نماوده و سارمایبگاذاری خاود را باب تعویاق

مصاحببها سؤاالتی در خصوه نحوه تأمین مناابع ماالی

میاندازد (هادیان و تحویلی.)1393 ،

پروژههای تفریحی شهر مشهد ،علل ببکارگیری روشهاا
و نیز معضالت هر یک از روشهاای تاأمین مناابع ماالی

 -4روش تحقیق
در این مطالعب ،ابتدا بب بررسی وضعیت فعلی تأمین
مالی پروژههای تفریحی شهر مشهد پرداختب شده اسات.

پرسیده شد .در مرحلب بعد انواع ریسکها در تأمین مالی
پروژههااای تفریحاای باار اسااا

مطالعااات گذشااتب و

نظرخااواهی از کارشناسااان موردمطالعااب ،شناسااایی و در
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 -تساهیالت و اعتباارات باانکی :در ماورد تاأییر

هماکنون بب مسافران و شهروندان خدمترسانی میکنند.

 8ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستونهم ،زمستان 1398

چهااار گااروه اقتصااادی ،سیاساای ،قااانونی و فرایناادی،

فساااد اداری ،تبعاایو و راناات و امتیاااز انحصاااری در

ت سااایمبندی شااادند .منظاااور از ریساااک اقتصاااادی،

دسترساای بااب منااابع مااالی ،ح ی اای نبااودن مناقصااات

سیاستگذاریهای اقتصادی شامل :سیاستهای پاولی و

سازمانها ،نحوه مشارکت بانکها با ب اش خصوصای در

مالی ،سیاستهای ارزی ،سیاستهای بازرگانی و تجااری

اجرای پروژهها و نحوه مشارکت ب ش عماومی باا ب اش

و  ...و وضعیت شااخصهای م تلا ،اقتصاادی از جملاب

خصوصی در تأمین مالی پروژهها اشاره داشت.

ریسک سیاسی از دو جنباب سیاسات داخلای و خاارجی

مورد مطالعب و با تشاکیل مااتری

م ایساات زوجای باب

دارای اهمیت است .منظاور از ریساک سیاسات داخلای،

تعیین اولویت هر یک از انواع ریسکها بارای هار یاک از

ناپایداری دولت و تغییار قاوانین و رویابها در دولتهاای

روشهای تأمین منابع مالی پرداختب شد .بب ایان منظاور

م تل ،است .ریسک سیاست خارجی نیز روابط سیاسای

گزینبهای پیشفراینادی در مااتری

م ایساات زوجای

جهانی و منط بای ،تحریمها ،مذاکرات بینالمللای و  ...را

نسبت بب یکدیگر ارزیابی و م ایسب شده و برای هر یک از

در برمیگیا رد .منظااور از ریسااک قااانونی ،در درجااب اول

آنها وزنی است راب گردید .سپ

نظارات کارشناساان باا

کیفیت و کارایی قوانین و م ررات مربوط بب تأمین مناابع

استفاده از ادبیات فازی بب اعداد فازی مثلثی تبدیل شده

مالی است .از طرفای یباات ایان قاوانین در بلندمادت و

و در نهایت اعاداد فاازی باب دسات آماده ،توساط روش

شفافیت آنها نیز دارای اهمیت میباشد .التزام بب اجرای

AHPفازی باب اوزان نهاایی معیارهاا و گزینابها تبادیل

قااوانین و م ااررات تااأمین منااابع مااالی نیااز از مااوارد

میشود و با استفاده از میاانگین هندسای ماوزون ،اوزان

تشکیلدهنده ریسک قانونی اسات .ریساک فراینادی در

برای تمامی تصمیمگیرندگان ترکیب شاده و رتبببنادی

فرایند تأمین منابع مالی ماوارد زیاادی را در باردارد .از آن

نهایی بب دست آمد.

جملب میتوان بب فراینادهای ساازمانی و بوروکراسای اداری

م یا های زبانی مربوط بب ارزیابی اهمیات نسابی

(تغییااار یاااا عدمشااافافیت در فراینااادها و ت صااایص

در جدول  1آمده است .این م یا ها توسط کهرماان 1و

مسئولیتها ،تأخیر در اجرای فرایندها ،ضع ،هماهنگی و

همکاران ( )2006برای حل مسا ل تصامیمگیری فاازی،

سازماندهی و  ،)...رعایت نشدن ح وق مالکیات ،وضاعیت

پیشنهاد شدهاند.

جدول  -1مقیاسهای زبانی برای بیان درجه اهمیت
اعداد فازی مثلثی

معکوس اعداد فازی مثلثی

مقیاسهای زبانی برای درجه اهمیت

( 1و 1و) 1

(  1و 1و) 1

اهمیت برابر یا عدمترجیح

(3/2و1و)1/2

(2و1و)2/3

نسبتاً مهمتر

(2و 3/2و)1

(1و2/3و)1/2

خیلی مهمتر

(3و5/2و)2

(1/2و2/5و)1/3

(7/2و3و)5/2

(2/5و1/3و)2/7

عیناً یکسان

بینهایت (کامالً مهمتر)

1- Kahraman
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رکود ،تورم ،تغییارات نارخ ارز ،نارخ بهاره و  ...میباشاد.

در مرحلب بعد با بهرهگیاری از نظارات کارشناساان

آسیبشناسی تأمین منابع مالی  /...احمد اکبری ،حمیده خاکسار آستانب ،علی رهنما ،مریم اسکندری ااااااااااااااااااااااااااااا9

در ادامب ،عوامل ایجادکننده ریساکهای فراینادی
نیز بر اسا

مطالعات گذشتب و نظرات کارشناسان خبره

)1

شناسایی و در هفت گروه کلای عوامال فاردی ،مادیریت

()M1 + M2 = (l1 + l2, m1 + m2, u1 + u2
)M1 × M1 = (l1 × l2, m1 × m2, u1 × u2
1 1 1
𝑀−1 = ( ,
) ,
𝑢1 𝑚1 𝑙1

فرهنااس سااازمانی ،ارتباطااات و نیااز عواماال رواناای،

معیارها بارای هار یاک از ساطرهای مااتری

م ایساات

ت سیمبندی شدهاند و میزان تأییرگذاری ایان عوامال بار

زوجی  Skکب خود عدد فازی مثلثی است و بب صورت زیر

تأمین منابع مالی در پروژههای تفریحی شاهر مشاهد باا

محاسبب میشود (اصغرپور:)1387 ،
(

استفاده از آماره آزمون خیدو مورد ارزیابی قرار گرفتباند.
در این مطالعب جامعاب آمااری شاامل کارشناساان

−1

𝑛

𝑛

𝑚

] 𝑗𝑖𝑀 ∑ ∑[ × 𝑙𝑘𝑀 ∑ = 𝑘S

)2

𝑗=1

𝑖=1 𝑗=1

سرمایبگذاری سازمانها و ادارات دولتی متولی پروژههای

 kبیانگر شماره سطر i ،و  jبب ترتیب نشااندهنده

تفریحی در شهر مشهد (اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع

گزیناابها و شاااخصها هسااتند .در ایاان روش ،پاا

از

دستی و گردشاگری اساتان خراساان رضاوی ،اداره کال

محاسبب Skها ،درجب بزرگی آنها نسبت بب هام بایاد باب

تربیت بدنی استان خراسان رضوی و استانداری خراساان

دست آید .بب طاور کلا ی اگار  M1و  M2دو عادد فاازی

رضوی) و کارشناسان شهرداری (معاونت مالی و اقتصادی

مثلثاای باشااند ،درجااب بزرگاای  M1باار  M2کااب بااا

شااهرداری مشااهد) و نیااز ماادیران مااالی و حسااابداری

) V(M1≥M2نشان داده میشود بب صاورت زیار تعریا،

شاارکتهای ساارمایبگذاری خصوصاای فعااال در ب ااش

میگردد:
if m1≥m2

گردشگری میباشند و با توجب بب محادود باودن جامعاب
آماری ،از روش نمونبگیری اشباع نظری استفاده گردیاد.
نمونااب آماااری مطالعااب شااامل  33کارشاانا

مربااوط بااب شاارکتهای ساارمایبگذاری خصوصاای و 10

هم نین تکمیال پایش پرسشانامب ماورد بررسای قارار
گرفت .پایایی پرسشنامب نیز با استفاده از آلفای کرونبااخ
( )0/785بررسی گردید.

تصمیمگیرندگان ،م ایسبهای زوجی خویش را با کااربرد

= )V (M1≥M2,…,Mk
])Min[V(M1≥M2),…,V(M1≥Mk

()4

در روش تحلیاال توسااعبای باارای محاساابب وزن
شاخصها در ماتری

م ایسبهای زوجی بب صاورت زیار

عمل میشود:
() 5

𝑘 𝑊(𝑥̇ 𝑖) = 𝑀𝑖𝑛{𝑉(𝑆𝑖 ≥ 𝑆𝑘 )},
𝑖 ≠ 𝑘 = 1,2, … , 𝑛,

بنابراین بردار وزن شاخصها بب صورت زیر خواهاد

در ایاان مطالعااب از روش برناماابریزی چناادمعیاره
فازی چانس 1استفاده شده است .در این روش هر یاک از

= )V (M1≥M2

مثلث دیگر نیز از رابطب زیر بب دست میآید:

مربااوط بااب سااازمانها و نهادهااای عمااومی

میباشند .روایی پرسشانامب توساط کارشناساان خباره و

𝑢1 −𝑙2
𝑤 , 𝑜.
) (𝑢1 −𝑙1 )+(𝑚2 −𝑚1

میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از  Kعدد فازی

مااالی در

ب شهای خصوصی و دولتی میباشند کب  23کارشانا
کارشاانا

()3

V (M1≥M2) = 1,

بود کب همان بردار ضرایب ناهنجار AHPفازی است.
()6

𝑊[ = ́
𝑊 ́ (𝑐1 ),
𝑊 ́ (𝑐2 ), … ,
𝑇] ) 𝑛𝑐( ́
𝑊

عبارات زبانی ایجاد میکنند .این عبارات بب صورت اعاداد

گااام دوم؛ تعیااین وزنهااای تصاامیمگیرندگان:

فازی مثلثی ) M=(l,m,uتبدیل میگردناد .عملگرهاای

همانطورکب بیان شد بب هر م ایساب زوجای یاک ساطح

ریاضی در زبان فارسی بب صاورت زیار تعریا ،میشاوند

اطمینان توسط تصامیمگیرنده اختصااه داده میشاود.
سپ

(اصغرپور:)1387 ،

تمامی ساطو اطمیناان ارا اب شاده توساط یاک

تصمیمگیرنده ،برای بب دست آوردن یک سطح اطمیناان
1- Chang

Downloaded from iueam.ir at 2:20 +0430 on Monday May 10th 2021

ساازمان دولتاای ،ساااختارها ،سیسااتم نظااارت و کنتاارل،

گام اول :تعیین اوزان معیارها و گزینبها نسبت باب

 10ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستونهم ،زمستان 1398

کلی ترکیب میشوند و بب عناوان وزن تصامیمگیرنده در

آوردن اوزان نهایی :با استفاده از )amk(W/های بب دسات

نظرگرفتب میشود (اصغرپور.)1387 ،

آمده در گام اول وwهای ببدستآمده در گاام دوم بارای

اگر  Wkنشاندهنده وزن تصامیمگیرنده kام باشاد

هاار یااک از ماتری هااای زوجاای ارا بشااده توسااط

با طی گامهای زیر میتوان آن را تعیین کارد .ابتادا هار

تصاامیمگیرندگان ،اوزان نهااایی بااا اسااتفاده از رابطااب

سطح اطمینان زبانی بب م دار عددی تبدیل میشود .اگر

میانگین هندسی موزون بب صورت زیر تعیین میشود:
()12

/

م ایسب زوجی معیار  xنسبت بب معیار  yباشد آنگاه:
()7

سپ

𝑤) 𝑘𝑚𝑎(∏ = 𝑚𝑎
𝑘=1

1
𝑒𝑐𝑛𝑒𝑑𝑖𝑛𝑜𝐶 𝐻𝑖𝑔ℎ
𝑒𝑐𝑛𝑒𝑑𝑖𝑓𝑛𝑜𝐶 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝐴 {0.5
0
𝑒𝑐𝑛𝑒𝑑𝑖𝑓𝑛𝑜𝐶 𝑤𝑜𝐿

ببکارگیری تکنیک تحلیل سلسالبمراتبی و حاصلضارن

 axykدر ماتری های مجزا  Ack= axykمشابب

ماتری های اوزان شاخصها و اوزان گزینبها نسابت باب

گروهبناادی م ایساابهای زوجاای تحلیاال سلساالبمراتبی

گام چهارم؛ رتبببندی گزینبها :در ایان مرحلاب باا

شاخصها ،رتبببندی نهایی گزینبها بب دست میآید.

گروهبندی میشود .در مرحلب بعاد بیشاینب م ادار ویاژه
ماتری

 Ackکب با 𝑘𝑐𝜆 نماایش داده میشاود ،محاسابب

میگردد .سپ

م دار  Wkبب وسیلب ترکیاب 𝒌𝒄𝝀هاا باب

دست میآید .هم نین برای م ایسب م دار ویژه میتاوان
از روابط زیر استفاده کرد:
()8

a1n
| a2n
ann − λ

 -5یافتههای تحقیق
بررسی وضعیت فعلی تأمین منابع مالی در پروژههای
تفریحی شهر مشهد مقدس

نتایج حاصل از مصاحببها نشان میدهد ،پروژههای

|A − λI| = 0
a11 − λ
… a12
… a22 − λ
⇒ | a21
an1
an2

تفریحی شهر مشهد دارای سب ویژگی کلی میباشند کاب
بر انت ان روش تأمین مالی برای این پروژههاا تأییرگاذار
است .ویژگی اول ،کوچک و متوسط م یاا

باودن اکثار

این پروژههاست کب روشهای تأمین مالی خاه خاود را

(λ1 )9
bn λn + bn−1 λn−1 + ⋯ + b0 = 0 ⇒ {λ2
λn
} λck = max{λ1 , λ2 , … , λn
با توجب بب اینکب 𝒌𝒄𝝀 بر اسا اندازه ماتری Ack

مجاوران مت اضی تفریحات ارزانقیمت هستند .البتاب باا

متغیرند ،برای قرار گرفتن 𝒌𝒄𝝀در فاصالب ] [0,1از رابطاب

توجب بب افزایش ورود زا ران از کشورهای عربی همساایب

λ ́_ck = (λ_ck − λ_ck^min)/(λ_ck^max
− λ_ck^min ); λ_ck^max
= size of A_ck, λ_ck^min
=1

حال 𝒌𝒄́𝝀 طبق رابطب زیر نرمال میشود:
λ′ck
∑rj=1 λ′ck

()11

معماوالً بزر م یااا

نمیباشااند؛ زیارا بیشااتر زا ااران و

نیاز بب ایجاد و توسعب پروژههای تفریحی بزر م یاا

زیر استفاده میشود:
()10

میطلبد .بب این دلیل پروژههای تفریحی در شهر مشاهد

گرانقیمت احسا

و

میشود .ویژگی دوم این پروژههاا آن

است کب با توجب بب کمباود مناابع ماالی ب اش دولتای،
توسط ب ش خصوصای سارمایبگذاری و اجارا میشاوند.
ویژگی سوم ،بب وضعیت مالکیات زماین در شاهر مشاهد

= λ"ck

بنااابراین بااا ترکیااب تمااامی λ′ckهااا م ااادیر Wk

محاسبب میشود.
گام سوم؛ تلفیق گامهای اول و دوم برای بب دسات

ماارتبط اساات ،بااب ایاان ترتیااب کااب مالکیاات ب شاای از
زمینهااای مشااهد در اختیااار سااازمانهای دولتاای و بااب
خصوه نهادهای عمومی مانند شهرداری میباشاد و لاذا
تهیاب زماین پروژههااای تفریحای در شااهر مشاهد باارای
بساایاری از شاارکتهای ساارمایبگذاری بااب یااک مشااکل
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axykسااطح اطمینااان عااددی تصاامیمگیرنده kام باارای

𝑟
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تبدیل شده است؛ زیرا تهیب زمین در شهر مشهد بب دلیل

اختیار سایر شرکتهای رقیب ب ش خصوصی قرار گرفتب

قیمت باالی آن بسایار هزیناببر میباشاد و بایش از 50

و حتی ممکن است در حین مناقصب ایده اولیب بب شرکت

درصد کل هزینبهای یاک پاروژه را باب خاود اختصااه

دیگری سپرده شاود .ایاراد دوم مرباوط باب تهیاب طار

میدهد .این مسئلب نیز بر روش تأمین ماالی ایان ناوع از

توجیهی پروژه همراه با پیوستهای فرهنگی ،اجتماعی و

پروژهها تأییرگذار است.

زیستمحیطی جهات حضاور شارکتهای خصوصای در

با توجب بب کوچک و متوساط م یاا

پروژههای تفریحی شاهر مشاهد ،بیشاترین روش تاأمین

دارای هزینبهای باالست کب در فرایند قاانونی مناقصاب و

منابع مالی در این پروژهها ،استفاده از منابع مالی داخلای

قبل از دریافت مجوز بب این شرکتها تحمیال میگاردد.

شرکت سرمایبگذاری بب شکل داراییهاا و پ انادازهای

سوم آنکب فرایند مناقصاب بسایار زماانبر اسات و تعاداد

(منابع مالی) ش صی میباشد .البتب دالیل دیگاری بارای

کمی از پروژههای بب مناقصب گذاشتب شده بب مرحلب اجرا

اسااتفاده ساارمایبگااذاران از منااابع مااالی و داراییهااای

و بهرهبرداری میرسند؛ زیرا بعد از گذشت زمان طاوالنی

ش صی آنان نیاز وجاود دارد .از آن جملاب میتاوان باب

شرکت خصوصی مت اضی زمین در ب ش دولتای ممکان

کمریسااک و کمهزینااب بااودن و سااریع بااودن فراینااد

است بب دلیل تغییر شرایط اقتصادی و ساقط شدن پروژه

ببکارگیری منابع مالی داخلی شرکتها اشاره داشت.

از توجیب اقتصادی ،از اجرای پاروژه تفریحای ماورد نظار

شرکتهای سرمایبگذاری یا با نبود دارایی بب شکل

خود منصرف گردد.

زمین و تجهیازات یاا باا کمباود ن ادینگی بارای پاروژه

موارد بیان شده ،ایرادات روش مشاارکت عماومی-

ساارمایبگذاری خااود مواجااب میباشااند .شاارکتهای

خصوصی در مرحلب قبل از اجرای پروژه میباشاد و ایان

سرمایبگذاری ،اگر برای اجرای پاروژه تفریحای نیازمناد

در حالی است کب در حین اجرای پروژه و بهرهبارداری از

دارایی بب شکل زمین باشند ،از دو طریق زمین موردنیااز

آن نیز مساا لی بارای هار دو طارف دولتای و خصوصای

پروژه را تأمین مینمایند .در حالت اول ،آنها میتوانند با

وجود دارد .برای مثال گاهی ب اش خصوصای باب دلیال

و معتبر و دارای برند کب

واگذاری پروژه بعد از تنها چند سال از زمان بهرهبارداری

از دارایی زمین در وسعت بسیار زیاد برخاوردار هساتند،

و گاهی ب ش عمومی بب دلیل کاهش بازدهی پروژه بعاد

وارد شراکت با درصد سهم مشا ص شاوند یاا زماین باا

از واگذاری متضرر میشوند .مورد دیگر غیرشافاف باودن

اجاره بلندمدت در اختیار آنها قارار گیارد و در صاورت

ساختار این قراردادهاست کب بب نحوه اجرای قراردادهاای

برخورداری از ایده با بازدهی باال از ت فیفات در اجاره نیز

مشارکت عمومی -خصوصی برمیگردد کب گااهی اوقاات

برخوردار میگردناد .حالات دوم ،بابکارگیری روشهاای

پ

از ع د قرارداد باین ب شهاای دولتای و خصوصای

مشارکت عمومی -خصوصی و تأمین زمین پروژه از سوی

عمالً مفاد قراردادها اجرا نمیشود .البتب ممکن است ایان

ب ش عمومی میباشد .البتب این روش با وجود پرکااربرد

عدمشفافیت از جانب ب ش خصوصی نیز اتفاق بیفتد کب

بودن در شهر مشهد دارای ایراداتی است .بارای مثاال در

در این صورت ب ش دولتای متضارر خواهاد شاد .بارای

این روش زماین دارای مالکیات دولتای بایاد در اختیاار

مثال در قرارداد ارهار میشاود تاا زماان بهرهبارداری از

ب ش خصوصای قارار گیارد؛ لاذا ایاده پاروژه تفریحای

پروژه ،اجاره زمین از شارکت خصوصای دریافات نگاردد.

موردنظر باید طبق قانون بب مناقصب گذاشتب شاود و ایان

این در حالی است کب بب محاو شاروع مرحلاب سااخت

مسئلب ساب ایاراد دارد :اول اینکاب اگار پاروژه نوآوراناب و

پروژه ،اجاره زمین از شرکت خصوصی توسط نهاد دولتی

دارای ایده اولیاب باشاد ،ایان ایاده در حاین مناقصاب در

دریافاات میشااود .مساائلب دیگاار در اجاارای قراردادهااای

شرکتهای سرمایبگذاری بزر

Downloaded from iueam.ir at 2:20 +0430 on Monday May 10th 2021

باودن اکثار

مناقصب میباشد .تهیب طر های توجیهی برای شارکتها
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در آنها واگذاری مالکیت زمین از ب ش دولتی بب ب اش

کب این کار از طریق دریافات تساهیالت در قالاب ع اود

خصوصی اتفااق میافتاد ،باب دلیال وجاود مناع قاانونی

مبادلبای و ع اود مشاارکتی صاورت میگیارد .در حاال

استفاده نمیشوند .در م ابل تنهاا از قراردادهاایی کاب در

حاضر انواع اوراق تجاری کب برای تأمین مالی پروژهها در

پایان مدت قرارداد ،واگذاری پروژه از ب ش خصوصی باب

شهر مشاهد در اختیاار ب اش خصوصای قارار میگیارد

ب ش دولتی وجود دارد ،از سوی ب ش دولتای اسات بال

عبارتنااد از :مرابحااب و روش اقساااطی در قالااب ع ااود

میشود.

مبادلبای و مشارکت مدنی در قالب ع ود مشاارکتی؛ لاذا

در حااال حاضاار روشهااای مشااارکت عمااومی-

بااازار پااول یکاای از مهمتاارین منااابع تااأمین مااالی در

خصوصی کاب بیشاتر در پروژههاای شاهر مشاهد ماورد

پروژههای تفریحی شهر مشهد میباشد کب سرمایبگذاران

استفاده قرار میگیرناد شاامل ساب ناوع قارارداد ،BOT

جهات تاأمین ب شای از وجاوه سارمایبگذاری خاود باب

ساخت اجاره ،بهرهبرداری و انت ال ( 1)BLOTو سااخت،

دریافت انواع تسهیالت اقدام میکنند .سهم بازار پاول در

انت ال و بهرهوری ( 2)ROTمیباشند .برای مثال از روش

تأمین منابع مالی کشور بسیار دارای اهمیت است؛ زیرا بر

 ROTبرای احیا و بازسازی خانبهای قادیمی باا قادمت

طبق آمار کل کشور طی سالهای اخیر حدود  90درصد

باالی صد سال و از روش  BLOTبارای بازساازی پاارك

از تأمین مالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام گرفتاب

ملت استفاده شده است .برای پروژههای تفریحی نیز اگار

است .این در حالی است کاب تنهاا  7/6درصاد از تاأمین

در مرحلااب ساااخت و شااروع پااروژه باشااند ،روش BOT

مالی از طریق بازار سرمایب انجام گرفتاب و  3/2درصاد از

استفاده شده و اگر نیاز بب بازسازی پروژه تفریحی باشد از

تأمین مالی کشور از مناابع خاارجی تاأمین شاده اسات

روش  BLOTاستفاده شده است.

(نادعلی و همکاران .)1396 ،این م ادیر باا درصاد ساهم

شرکتهای سرمایبگذاری ،اگر برای اجارای پاروژه
تفریحی با کمبود منابع مالی و ن دینگی مواجب باشاند ،از

بیشتری بب نفع بازار پول قابلتعمیم باب تاأمین ماالی در
شهر مشهد است.

روشهاای م تلا ،جهات تاأمین مناابع ماالی اسااتفاده

از آنجاییکااب پروژههااای تفریحاای فاااز بااب فاااز بااب

مینمایند .در درجب اول میتوانناد از طریاق شاراکت باا

بهرهبرداری میرسند ،روشهای مبتنای بار بادهی بارای

سرمایبگذاران ح ی ای و ح اوقی دارای مناابع ماالی در

تأمین منابع مالی این پروژهها مناسابتر اسات .باب ایان

ب ش خصوصی ،کمبود ن دینگی خود را جباران نمایناد.

ترتیب کب سرمایبگذار یک فاز را بب بهرهبرداری میرساند

هم نااین برخاای از شاارکتهای معتباار و دارای برنااد از

و سااپ

از محاال درآمااد فاااز اول ،ساارمایب موردنیاااز

روش تهاتر ملاک و داراییهاای غیرمن اول بارای تاأمین

راهاندازی فازهای بعدی را تاأمین میکناد .البتاب تاأمین

مالی پروژههای سایر شرکتهای سرمایبگذاری خصوصی

منابع مالی شرکتهای سرمایبگذاری خصوصی از طریاق

استفاده مینمایند .باب ایان ترتیاب کاب ملاک و دارایای

دریافت تسهیالت بب دلیل باال بودن نارخ بهاره از توجیاب

غیرمن ااول از شاا ص ح ی اای یااا ح ااوقی در اختیااار

اقتصادی کمی برخوردار است؛ زیرا در ب شهای تولیدی

شرکتهای معتبر قرار گرفتب و معادل با مبلغ آن دارایای

و خدماتی میزان ساود حاداکثر باین  20تاا  25درصاد

این افراد ح ی ی و ح وقی در پروژههای تفریحی شارکت

است؛ لذا دریافات وام در کوتاهمادت بارای سارمایبگذار

شاریک میشاوند .هم ناین شارکتها ب شای از

دارای توجیب اقتصادی اندك میباشد اما در بلندمدت باب

بزر

دلیل وجود تورم در اقتصاد میتواند از توجیاب اقتصاادی
1- Build Lease -Operate and Transfer
2- Refurbish-Operate- Transfer

برخاوردار باشااد .از ایاانرو دریافات تسااهیالت بااانکی در
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عمومی -خصوصی آن است کب از انواع قراردادهاایی کاب

کمبود منابع مالی خود را از بازار پاول تاأمین مینمایناد
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پروژههااایی بااا ریسااک پااایین و درصااد بااازدهی باااال

نیز بر عدمحضور شارکتهای سارمایبگذاری گردشاگری

کمککننده است.

شهر مشهد در بازار سرمایب تأییرگذار میباشاند .الزم باب

منابع مالی و وجود معوقات از تسهیالت پرداخت شده در

سااوی شاارکتهای خصوصاای بااب منظااور تااأمین مااالی

گذشااتب ،از بساایاری از طر هااای خاادماتی حمایاات

پروژههای تفریحی شهر مشهد بب کار رفتب کاب در برخای

نمیکنند .هم ناین بانکهاا و مؤسساات ماالی در ازای

موارد بب دلیال عادمرعایت مساا ل قاانونی و ح اوقی باا

پرداخت تسهیالت ویی بهای سانگین دریافات میکنناد

شکست مواجب شدهاند؛ زیرا دارای مجوز و پشاتوانب باازار

کااب ایاان مساائلب ممکاان اساات ریسااک از دساات دادن

سرمایب نبودهاند.

داراییهای شرکت را افزایش دهاد .در خصاوه دریافات

شاارکتهای ساارمایبگذاری مجااری پروژههااای

تساهیالت برنامااب زمانبنادی بازپرداخاات نیاز بساایار در

تفریحی در صورتیکب نیاز بب تاأمین سارمایب در گاردش

برنامبریزی پروژه حاا ز اهمیات اسات ،هار چ ادر دوره

پروژه خود بب اشکال تهیب تجهیزات و وسایل و نیز تأمین

بازگشت سرمایب پروژه طوالنیتر باشد تأمین مالی از بازار

هزینبهای بهرهبرداری و نگهداری پروژه داشتب باشاند ،از

پول از توجیب بیشتری برخوردار است.

باازار پاول و ابزارهاای پااذیرش باانکی ،اساناد تجاااری و

الزم باب ذکار اسات اکثار شارکتهای گردشااگری

خطوط اعتباری استفاده مینمایند.

مجری پروژههای تفریحی در شهر مشهد از بازار سارمایب

در مجموع ،بررسی روشهای بالفعل تاأمین مناابع

برای جبران کمبود منابع مالی خود استفاده نمیکنناد و

مالی در پروژههای تفریحی شهر مشاهد نشاان میدهاد،

نمیباشاند .ایان

تاکنون از روشهای محادودی اساتفاده شاده اسات کاب

مسئلب بب انادازه شارکتهای سارمایبگذاری گردشاگری

دلیل آن ،عدماطالع از روشهای جدید تأمین مالی یا ایر

نبوده و بب لحاار

منفاای شاارایط عمااومی جامعااب و کااالن کشااور باار روی

متوسط و کوچک میباشند؛ بنابراین نیاز بب منابع

انت ان ابزارهای تأمین مالی است کب سرمایبگذار را برای

مالی زیاد ندارند .البتب در بازار سرمایب پروژههای متوسط

تنوع انت اان در ابزارهاای تاأمین ماالی باا محادودیت،

و کوچک نیز میتوانند تأمین مالی شوند اما ازآنجاییکاب

روببرو کرده است .این روشها در پنج گروه کلای تاأمین

فرایند در این باازار بسایار زماانبر و هزیناببر و قاوانین

منااابع مااالی از منااابع داخلاای شاارکت ،مشااارکت بااا

بسیار پی یده است ،سرمایبگذاران پروژههاای کوچاک و

ساارمایبگااذاران ح ی اای و ح ااوقی ،مشااارکت عمااومی-

متوسط از منابع مالی با دسترسی آسانتر و هزینب کمتار

خصوصی ،بازار پول و بازار سرمایب ت سیمبندی میشود.

زیرمجموعب شرکتهای فعال در باور
شهر مشهد برمیگردد کب بزر م یا
م یا

اسااتفاده مینماینااد؛ زیاارا معمااوالً پروژههااای باازر
زیرساختی دولتی یا خصوصی کاب نیااز باب مناابع ماالی
هنگفت دارند در بازار سرمایب تأمین مالی میشوند.

آسیبشناسی تأمین مناابع ماالی در پروژههاای
تفریحی بخش گردشگری مشهد مقدس

با توجب بب اینکب تأمین منابع مالی پروژهها از منابع

البتااب روشهااای تااأمین مااالی در بااازار ساارمایب

داخلی شارکت و شاراکت باا سارمایبگاذاران ح ی ای و

بلندماادت و در بااازار پااول جااز روشهااای کوتاهماادت

ح وقی از ریسک انادکی برخاوردار اسات ،در اینجاا باب

میباشند و تأمین مالی از بازار پول راحتتر و ساریعتر از

رتبببندی ریسکهای مربوط بب ساایر روشهاای تاأمین

بااازار ساارمایب میباشااد؛ زیاارا قااوانین در بااازار ساارمایب

مالی پروژههاای تفریحای شاهر مشاهد یعنای مشاارکت

غیرشفاف میباشد ،فرایند انتشار ساهام و اوراق بادهی و

عمومی  -خصوصی ،بازار پاول و باازار سارمایب پرداختاب

اوراق مشت ب نیز زمانبر و هزینببر است .این نوع مساا ل

میشود.
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از طرفی بانکها و مؤسسات مالی بب دلیال کمباود

توضیح است کب طی ساالهای گذشاتب انتشاار ساهام از
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نتایج مربوط بب م ایسات زوجای اناواع ریساک در

همانطورکاب مشااهده میشاود ،از نظار کارشناساان باب

روش تااأمین مااالی مشااارکت عمااومی -خصوصاای در

ترتیب ریسکهای فرایندی ،اقتصادی ،قاانونی و سیاسای

پروژههای تفریحی شهر مشهد در جادول  2آماده اسات.

در این روش تأمین مالی دارای اهمیت میباشند.

جدول  -2ماتریس مقایسات زوجی اولویتبندی انواع ریسک در روش مشارکت عمومی -خصوصی در پروژههای تفریحی
شهر مشهد
ریسک اقتصادی

( 1و 1و) 1

(3و5/2و)2

(2و3/2و)1

(3/2و1و)1/2

0/466

ریسک سیاسی

(3/2و1و)1/2

( 1و 1و) 1

(3/2و1و)1/2

(3/2و1و)1/2

0/128

ریسک قانونی

(3/2و1و)1/2

(2و3/2و)1

( 1و 1و) 1

(3/2و1و)1/2

0/285

ریسک فرایندی

(2و3/2و)1

(7/2و3و)5/2

(3و5/2و)2

( 1و 1و) 1

0/583

م ایسات زوجی مربوط باب

مشاهده میشود ،از نظر کارشناسان بب ترتیب ریسکهای

جدول  3نتایج ماتری

اولویتبندی انواع ریسک در روش تأمین مالی پروژههاای

فرایندی ،اقتصادی ،قانونی و سیاسی در این روش ،تأمین

تفریحی از باازار پاول را نشاان میدهاد .هماانطور کاب

مالی دارای اهمیت میباشند.

جدول  -3ماتریس مقایسات زوجی اولویتبندی انواع ریسک تأمین مالی از بازار پول در پروژههای تفریحی شهر مشهد
ریسک

ریسک اقتصادی

ریسک سیاسی

ریسک قانونی

ریسک فرایندی

اوزان

ریسک اقتصادی

( 1و 1و) 1

(3و5/2و)2

(2و3/2و)1

(3/2و1و)1/2

0/589

ریسک سیاسی

(3/2و1و)1/2

( 1و 1و) 1

(3/2و1و)1/2

(3/2و1و)1/2

0/386

ریسک قانونی

(3/2و1و)1/2

(2و3/2و)1

( 1و 1و) 1

(3/2و1و)1/2

0/452

ریسک فرایندی

(2و3/2و)1

(7/2و3و)5/2

(3و5/2و)2

( 1و 1و) 1

0/736

م ایسات زوجی مربوط باب

همانطورکب مالحظاب میشاود ،از نظار کارشناساان باب

جدول  4نتایج ماتری

اولویتبناادی روش تااأمین مااالی از بااازار ساارمایب را در

ترتیب ریسکهای قانونی ،سیاسی ،فراینادی و اقتصاادی

پروژههاااای تفریحااای شاااهر مشاااهد نشاااان میدهاااد.

در این روش تأمین مالی دارای اهمیت میباشند.

جدول  -4ماتریس مقایسات زوجی اولویتبندی انواع ریسک در روش تأمین منابع مالی از بازار سرمایه در پروژههای
تفریحی شهر مشهد
ریسک

ریسک اقتصادی

ریسک سیاسی

ریسک قانونی

ریسک فرایندی

اوزان

ریسک اقتصادی

( 1و 1و) 1

(3/2و1و)1/2

(3/2و1و)1/2

(3/2و1و)1/2

0/227

ریسک سیاسی

(3و5/2و)2

( 1و 1و) 1

(3/2و1و)1/2

(2و3/2و)1

0/423

ریسک قانونی

(7/2و3و)5/2

(2و3/2و)1

( 1و 1و) 1

(3و5/2و)2

0/652

ریسک فرایندی

(2و3/2و)1

(3/2و1و)1/2

(3/2و1و)1/2

( 1و 1و) 1

0/389

در یک جمعبندی ،بب ترتیب ریسکهای فراینادی،

پول دارای رتبب اول و در بازار سارمایب دارای رتباب ساوم

اقتصادی ،قانونی و سیاسی ،بیشاترین تأییرگاذاری را در

میباشااد .ریسااک اقتصااادی در روشهااای مشااارکت

استفاده از روشهاای تاأمین ماالی ماورد مطالعاب دارناد

عمومی -خصوصی و بازار پول ،دارای رتبب دوم و در باازار

(جدول  .)5بب این دلیل کب ریسک فرایندی در روشهای

سرمایب دارای رتبب چهارم است .ریساک قاانونی در باازار

تأمین منابع مالی مشارکت عمومی -خصوصی و نیز باازار

ساارمایب دارای رتبااب اول و در روش مشااارکت عمااومی–
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ریسک

ریسک اقتصادی

ریسک سیاسی

ریسک قانونی

ریسک فرایندی

اوزان

آسیبشناسی تأمین منابع مالی  /...احمد اکبری ،حمیده خاکسار آستانب ،علی رهنما ،مریم اسکندری ااااااااااااااااااااااااااااا15

خصوصی و بازار پول دارای رتبب سوم میباشد .در نهایات

روش مشارکت عمومی– خصوصی و بازار پول دارای رتبب

ریسااک سیاساای در بااازار ساارمایب دارای رتبااب دوم و در

چهارم است.

جدول  -5رتبهبندی تأثیر انواع ریسک بر روشهای تأمین منابع مالی در پروژههای تفریحی شهر مشهد
ریسک اقتصادی

2

2

4

ریسک سیاسی

4

4

2

ریسک قانونی

3

3

1

ریسک فرایندی

1

1

3

عوامل ایجادکننده ریسکهای اقتصادی ،سیاسای و

کلی عوامل فردی ،مدیریت ساازمان دولتای ،سااختارها،

قاانونی در پروژههاای تفریحای شاهر مشاهد مرباوط باب

سیستم نظارت و کنترل ،فرهناس ساازمانی ،ارتباطاات و

سطو کالن کشور هستند .اما در م ابل عوامل تأییرگذار

نیز عوامل روانی ،ت سیمبندی شدهاند .بب منظاور بررسای

و ایجادکننده ریساکهای فراینادی کاب مهمتارین ناوع

میزان تأییرگذاری این عوامال بار ریساکهای فراینادی

ریسک تأمین منابع مالی در این مطالعب شناسایی شادند،

تأمین منابع مالی در پروژههای تفریحی شهر مشهد ،هار

قابل مدیریت در سطو استانی و شاهری میباشاند؛ لاذا

یک از این موارد بب صورت یک فرضیب ،آزمون شدند و از

در ادامب عوامل ایجادکنناده ریساکهای فراینادی ماورد
بررسای قاارار گرفتبانااد .ایان عواماال براسااا

مطالعااات

گذشتب و نظرات کارشناسان موردمطالعب ،در هفت گاروه

2

آمااره خای دو (

) اساتفاده گردیاد .جادول  ،6میازان

تأییرگذاری عوامل ایجادکننده ریساکهای فراینادی جهات
تأمین مالی پروژههای تفریحی شهر مشهد را نشان میدهد.

جدول  -6میزان تأثیرگذاری عوامل ایجادکننده ریسکهای فرایندی جهت تأمین مالی پروژههای تفریحی شهر مشهد
عامل

عوامل فردی

مدیریت
سازمان
دولتی

آماره

سطح

خی دو

معناداری

ساب ب کار اندك و کمتجربب بودن کارکنان

21/301

0/032

عدمتناسب رشتب تحصیلی و مهارت کارکنان با ورای ،و امور محولب

15/615

0/062

عدمتناسب روحیات کارکنان با ورای ،و امور محولب بب آنان

21/115

0/105

باال بودن سن کارکنان

18/212

0/030

جنسیت

27/326

0/107

عدمبرخورداری کارکنان از وجدان کاری و اخالقیات*

36/527

0/002

خودمحوری و ضع ،فرهنس جمعگرایی و نبود روحیب کار تیمی و گروهی در بین کارکنان***

16/427

0/072

مکفی نبودن میزان ح وق و مزایا جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان*

36/527

0/002

تبعیو در پرداخت ح وق و مزایا بین کارکنان

21/115

0/105

عدمرعایت شایستبساالری در تشویق و تنبیب و توزیع فرصتهای شغلی و ارت ای توسط مدیران*

13/425

0/004

عدمرعایت شایستبساالری در نحوه گزینش ،است دام ،ببکارگیری و جاببجایی کارکنان*

14/950

0/014

عدمتوفیق مدیران در افزایش سطح رضایت شغلی و انگیزش کارکنان*

21/354

0/014

عوامل ایجادکننده ریسکهای فرایندی

پایین بودن دانش شغلی و مهارت مدیران در رهبری و هدایت کارکنان*

12/675

0/026

عدممشارکت کارکنان در تصمیمگیریها و اداره امور سازمان

29/310

0/104

تبعیو در توزیع وسایل و امکانات بین کارکنان

11/057

0/213

نامناسب بودن سازماندهی و ت سیم ورای ،و مسئولیتها توسط مدیران

29/310

0/104

عدماستفاده مدیران از اطالعات مناسب جهت برنامبریزی

21/341

0/151

ضع ،در مهارتهای تصمیمگیری مدیران**

18/212

0/030
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ریسک

مشارکت عمومی -خصوصی

بازار پول

بازار سرمایه
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عدمرعایت شایستبساالری در انتصان مدیران ردههای پایینی

سیستم
نظارت و
کنترل

فرهنس
سازمانی

عدمشفافیت در شر ورای ،کارکنان*

21/354

0/014

عدمبرگزاری دورههای آموزشی ت صصی و حرفبای برای کارکنان (محیط سازمانی ،آدان ،اصول ،شر ورای،،
قوانین و م ررات حاکم بر سازمان و )...

18/450

0/217

عدمبرگزاری دورههای آموزشی اصول اخالق کاری بب کارکنان (صداقت ،وریفبشناسی ،احترام و توجب ،انصاف و
عدالت)... ،

20/471

0/094

عدم توجب مدیران بب ایمنی و بهداشت روانی محیط کار کارکنان

11/057

0/213

تعدد قوانین و پی یدگیها و ابهامات موجود درآنها و عدم درك کارکنان*

21/354

0/014

طوالنی بودن فرایندها و تعدد مراحل کاری و روشهای انجام کار*

12/675

0/026

ن صان و عدم جامعیت قوانین و م ررات و ضع ،در اجرای قوانین

11/057

0/213

اعمال سلی بای قوانین و م ررات توسط مدیران و کارکنان**

15/615

0/062

عدم تسلط و مهارت مدیران و کارکنان در انجام ورای ،محولب

20/471

0/094

عدم اگاهی اربان رجوع (سرمایبگذاران) از فرایندها و روشهای انجام کار

29/310

0/104

تشکیالت و ساختار اداری ناکارآمد*

36/527

0/002

عهدهدار بودن پستها و سمتهای متعدد توسط یک فرد

21/115

0/105

زیاد بودن تعداد کارکنان تحت کنترل و سرپرستی یک مدیر

13/425

0/004

نبود همکاری مناسب و تبادل اطالعات بین سازمانها و مراکز نظارتی**

15/615

0/062

نامناسب بودن نحوه نظارت در سازمان از حیث دقت ،استمرار و ببهنگام بودن***

28/131

0/091

فعال نبودن سیستم نظارت عمومی (مردم ،نهادهای مدنی ،رسانبها**)... ،

21/301

0/032

نامناسب بودن مجازات مت لفین بب لحار شدت جرایم ،بب موقع ،متناسب و قاطع بودن***

28/131

0/091

پایین بودن سطح اگاهی عمومی (سرمایبگذاران و کارکنان) در مورد عوامل بازدارنده و نحوه برخورد با آنها***

27/326

0/107

سکوت یا ابهام قانون در تش یص و ایبات برخی از مصادیق کارشکنیهای کارکنان***

16/427

0/072

عدمپاسرخواهی سرمایبگذاران مراجعبکننده از کارکنان و مدیران در قبال کارشکنیهای کارکنان*

14/950

0/014

عدمبهرهگیری نظام اداری از فنآوری اطالعات و اتوماسیون پیشرفتب اداری***

28/131

0/091

نامناسب بوده پایگاههای اطالعرسانی بب لحار شفافیت ،کامل بودن ،سرعت و صحت

18/451

0/214

پایین بودن سطح باورها و ارزشهای اخالقی و دینی***

15/615

0/062

اعتماد بیش از حد مدیران بب کارکنان و عدم نظارت بر عملکرد آنها

20/471

0/094

زیادهخواهی کارکنان و قانع نبودن آنها بب دلیل رقابت جهت ارت ای سطح زندگی***

28/131

0/091

چشمپوشی یا توجیب اقدامات خالف قانون توسط مدیران و عدم معرفی مت لفین بب مراجع***

15/615

0/062

گرفتاری و مشغلب مدیران و کمبود فرصت برای نظارت بر عملکرد کارکنان

20/58

0/042

مسئولیت)*

14/950

0/014

پنهانکاری و عدمهمکاری کارکنان در افشای مصادیق م تل ،کارشکنیها**

18/212

0/030

وجود گروهبندی ،جنا بندی و باندبازیها در سازمان***

20/471

0/094

پایین بودن فرهنس کار (وجدان کاری ،وریفبشناسی و احسا

ارتباطات

عوامل روانی

وجود تبعیو و مستثنی بودن برخی کارکنان از قوانین بب دلیل اتصال آنها بب مجاری قدرت***

15/615

0/062

ترجیح منافع و اهداف فردی بر منافع و اهداف سازمانی و منافع جامعب***

28/131

0/091

اختیارات بیش از حد مدیران و ف دان مکانیزم های نظارتی م تدر برای کنترل رفتار مدیران**

21/301

0/032

رابطب محوری و شفاف نبودن تعامالت و ارتباطات برونسازمانی مدیران و کارکنان

21/115

0/105

زیاد بودن ارتباطات رودررو بین کارکنان و سرمایبگذاران

28/131

0/091

فشار ناشی از گرفتاری ش صی کارکنان و اتفاقات غیرمترقبب زندگی

13/425

0/004

فشار ناشی از عدمیبات و امنیت شغلی کارکنان و مدیران

20/471

0/094

فشار ناشی از متعدد یا متضاد بودن ت اضاهای همکاران ،مدیران و سرمایبگذاران در یک موضوع

21/115

0/105

زیاد بودن روابط غیررسمی بین کارکنان و مدیران***

27/326

0/107

* با احتمال  99درصد ** با احتمال  95درصد ***با احتمال  90درصد

طبق نظرات کارشناسان ،بیشترین عامل تأییرگاذار

میباشد .هم نین مدیریت سازمانهای دولتی ،ساختارها

بر ریسکهای فرایندی در تأمین مناابع ماالی پروژههاای

و فرهنس سازمانی نیاز دارای اهمیات هساتند .کمتارین

تفریحی شهر مشهد ،مربوط بب سیستم نظاارت و کنتارل
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ساختارها

29/310

0/104
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تأییرگذاری مربوط بب ارتباطات ،عوامال فاردی و عوامال

بیش از  95درصد معنیدار است .بب عبارت دیگر نتایج بب

روانی میباشد.

دست آمده در خصاوه تأییرگاذاری عوامال ماذکور بار

نتایج آزمون برای عوامل عادمبرخورداری کارکناان
از وجاادان کاااری و اخالقیااات در گااروه عواماال فااردی و

ایجاد ریسکهای فرایندی در پروژههاای تفریحای شاهر
مشهد معنیدار بود و قابلتعمیم بب کل میباشد.

عوامل مکفی نبودن میزان ح اوق و مزایاا جهات بهباود
شایستبساالری در تشویق و تنبیاب و توزیاع فرصاتهای

نتایج مطالعب نشان داد اکثر پروژههای تفریحای در

شااااغلی و ارت ااااای توسااااط ماااادیران ،عاااادمرعایت

شهر مشهد از نوع کوچک و متوسط م یا

میباشند .باا

شایستبساالری در نحوه گزینش ،است دام ،ببکارگیری و

توجب بب افزایش چشمگیر ورود زا ران از کشورهای عربی،

جاببجایی کارکنان ،عدمتوفیق مدیران در افزایش ساطح

و

نیاز بب ایجاد و توسعب پروژههای تفریحی بزر م یاا

رضایت شغلی و انگیازش کارکناان ،پاایین باودن داناش

گرانقیمت با صارفب اقتصاادی بااالتر احساا

شغلی و مهارت مادیران در رهباری و هادایت کارکناان،

هم نین نتایج این مطالعب نشان داد ،بیشتر شارکتهای

ضع ،در مهارتهای تصمیمگیری مدیران ،عدمشافافیت

سرمایبگذاری در گردشگری شهر مشاهد را شارکتهای

در شاار ورااای ،کارکنااان ،در گااروه ماادیریت سااازمان

کوچک تشکیل میدهند کب از برند معتبر برخوردار نبوده

دولتاای از نظاار آماااری بااا اطمینااان باایش از  95درصااد

و در بازار سرمایب و بور

نیز عضویت ندارند .باب هماین

معنیدار است.

دلیل در اکثر پروژههای تفریحای شاهر مشاهد از مناابع

میشاود.

هم نین عواملی مانند تعدد قوانین و پی یادگیها

مالی بازار سرمایب استفاده نمیشود .لذا پیشنهاد میشاود

و ابهامات موجود در آنها و عادمدرك کارکناان ،طاوالنی

شاارکتهای ساارمایبگذاری در گردشااگری و مجاااری

بودن فرایندها و تعدد مراحال کااری و روشهاای انجاام

پروژههای تفریحی باا تجمیاع و تبادیل باب شارکتهای

کااار ،تشااکیالت و ساااختار اداری ناکارآمااد در گااروه

بزر

فعال شده و با انتشار سهام و اوراق بدهی

ساختارها و عوامل فعال نبودن سیساتم نظاارت عماومی

بتوانند بب تأمین مالی پروژههای تفریحی بزر م یا

(مردم ،نهادهاای مادنی ،رساانبها ،)... ،عدمپاسارخواهی

صرفب اقتصادی باالتر اقدام نمایند.

در بور

باا

سارمایبگااذاران مراجعبکننااده از کارکنااان و ماادیران در

بررسی وضعیت فعلی روشهای تأمین منابع ماالی

قبال کارشکنیهای کارکنان در گاروه سیساتم نظاارت و

در پروژههای تفریحی شهر مشاهد نشاان داد ،تااکنون از

کنترل ،از نظار آمااری باا اطمیناان بایش از  95درصاد

روشهای محدودی استفاده شده کب دلیل آن عادماطالع

معنیدار است.

از روشهای جدیاد تاأمین ماالی یاا ایار منفای شارایط

عواماال پااایین بااودن فرهنااس کااار (وجاادانکاری،

عمومی جامعب و کالن کشاور بار روی انت اان ابزارهاای

مساائولیت) ،پنهانکاااری و

تأمین مالی است کب سرمایبگذار را برای تنوع انت ان در

عاادمهمکاری کارکنااان در افشااای مصااادیق م تلاا،

ابزارهای تأمین مالی با محدودیت روببرو کرده است .این

کارشکنیها در گروه عوامل فرهنس سازمانی و اختیاارات

نتایج با نتایج پژوهشهای ابراهیمی ساروعلیا و عظیمای

بیش از حد مدیران و ف دان مکانیزمهای نظاارتی م تادر

( ،)1396دو و گیرما ،)2012( 1شاهیدی نساب (،)1393

باارای کنتاارل رفتااار ماادیران در گااروه عواماال در گااروه

جعفری صمیمی و همکاران ( )1392همراساتا میباشاد؛

ارتباطات و زیاد بودن روابط غیررسامی باین کارکناان و

لااذا بایااد نساابت بااب برگاازاری جلسااات مشااترك بااین

وریفبشناساای و احسااا

مدیران در گروه عوامل روانی ،از نظر آماری باا اطمیناان

1- Du and Girma
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وضاااعیت معیشاااتی و رفااااهی کارکناااان ،عااادمرعایت

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

 18ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستونهم ،زمستان 1398

سرمایبگذاران و کارفرمایان ب ش دولتی اقدام شاود و در

خصوصی زمینب را برای بروز ریسکهای فراینادی اداری

این جلسات ،روشهای مناسب تأمین مناابع ماالی بارای

فراهم مینماید.

پروژههای تفریحی شر داده شده و نسبت بب آگاهساازی
سرمایبگذاران در این خصوه اقدام شود.

بوروکراسی ببوجود آمده در ایر قوانین دستوپاگیر
و گاه س تگیرانب میتواند روی فعالیتهای شارکتهای

اقتصادی باال دارای ایدههای نوآورانب هستند ،تأمین مالی

منابع مالی در تمام کشور یکسان است اما سلی بای عمل

این نوع از پروژههاای تفریحای دارای اهمیات اسات .در

کااردن در اجاارای ایاان قااوانین ،مشااکالتی را باارای

پروژههای نوآورانب ،فرد یاا افارادی ،ایادهای نوآوراناب باب

سرمایبگذار بب همراه دارد .باال بودن میازان کاغاذبازی و

عنوان یک پروژه تفریحی دارند اماا از مناابع ماالی برخاوردار

بوروکراسی اداری از طریق طوالنی شادن پروساب تاأمین

نیستند کب این نتایج با نتاایج مطالعاب چیتسااز و همکااران

مالی و گرفتن انرژی سرمایبگذاران میتواند باعث کاهش

( )1397مطاب ت دارد .در این رابطب پیشانهاد میگاردد

انگیزه ایان افاراد در اجارای پروژههاای تفریحای گاردد.

نسبت بب فعال نمودن صاندوقهای جساورانب و م اطرهپاذیر

مطالعب بیلی ( )2018نیز همین نتایج را نشان میدهد.

جهت تأمین مالی این نوع از پروژهها در شهر مشهد اقدام

طوالنی بودن فرایند تأمین ماالی نیاز میتواناد در

شود .در همین راستا ایجاد و توساعب مراکاز تجاریساازی باا

اجرای پروژههای تفریحی ،اختالل ایجاد کند و منجار باب

هدف حمایت از صاحبان ایده الزم میباشد.

شکساات آنهااا شااود؛ باادین ترتیااب کااب در ابتاادای اماار،

طبااق نتااایج مطالعااب در بااین عواماال تأییرگااذار

سرمایبگذار بب تأمین مناابع ماالی باب عناوان ب شای از

محیطی ،ریسک فرایند دارای بیشترین تاأییر بار تاأمین

سرمایب الزم اقدام مینماید ولی بروکراسایهای اداری در

منابع مالی در پروژههای تفریحی شهر مشهد میباشد .از

این زمینب باعث میشود کب تأمین مالی گاه تا چند ساال

طرفی ،طبق نتایج ،دلیل ایجاد ریسکهای فراینادی نیاز

بب تعویق بیفتاد .در ایان صاورت سارمایبگذار باب علات

مربوط بب سیستم نظارت و کنترل ،مدیریت ساازمانهای

کاهش ارزش پول در ایان مادت زماان پا

از دریافات

دولتاای و ساااختارها و فرهنااس سااازمانی میباشااند.

وجوه مالی قادر بب تأمین ماالی ن واهاد شاد و پاروژه باا

هم نین طبق نتاایج باب ترتیاب ریساکهای فراینادی،

شکست مواجاب میگاردد کاب مطاابق باا نتاایج مطالعاب

اقتصادی ،قانونی و سیاسی دارای بیشاترین تأییرگاذاری

شهیدی نسب ( )1393میباشد.

بر تأمین مالی پروژههای تفریحی شهر مشهد میباشاند.

هم نین یک سرمایبگذار برای تأمین مناابع ماالی

دلیل اهمیت بسیار زیاد ریسکهای فراینادی در تاأمین

پااروژه بایااد ش ص ااً نساابت بااب هماااهنگی بااین کلیااب

منابع مالی در پروژههای تفریحی شهر مشاهد ،باب ن اش

دستگاههای اجرایی اقدام نماید کاب فراینادی طاوالنی و

ب ش خصوصی و جایگاه ب ش دولتی برمیگاردد؛ زیارا

طاقتفرساست؛ در حالی کب این هماهنگی باید از قبال و

در ایران ن ش و حضور دولت در اقتصاد پررنس میباشاد.

توسط مسئولین استانی بب وجود آید و حاداقل اطالعاات

در کشااورهای موفااق ،ن ااش دولتهااا بااب عنااوان ن ااش

الزم بب منظور انجام صحیح پروژه در اختیار سارمایبگذار

تسهیلگر و نارر تعری ،شده و عمومااً ن اش مداخلابای

قرار داده شود.

ندارند کب این امر باعث ت ویت ب ش خصوصی میگردد.

از طرفاای ،موضااوع حراساات از ح ااوق مالکیاات،

بودن ب ش دولتای و وجاود تشاکیالت عاریو و

مهمتاارین دغدغااب ساارمایبگااذاران و صاااحبان ایاادهها

طویل و تنظیم شر ورای ،متعدد برای کارمندان ب ش

میباشد .بب همین دلیل افاراد ساعی میکنناد باا ات ا اذ

بزر

دولتاای در مراجعااب فعاااالن و ساارمایبگااذاران ب ااش
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طبق نتایج مطالعب ،اکثر پروژههای تفریحی با بازده

سرمایبگذاری ،تأییر منفی بگذارد .اگرچب قاوانین تاأمین
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تدابیر مناسب در انت ان روشهاای تاأمین مناابع ماالی

ت ویت کارایی و ایرب شی دساتگاههای دولتای از طریاق

پروژه ،نسبت بب حفظ ح وق مالکیت خود اقدام نمایند.

بهباود کنترلهاای داخلای و نیاز برقاراری مکانیزمهاای

فساد و ت لفات اداری اغلب بب عنوان پیامد محایط
فرایناادی نامناسااب تصااور میشااود و ن ااش آن باار
فعالیتهای اقتصادی از اهمیت خاصای برخاوردار اسات.
عدمجذابیت سرمایبگذاری برای سارمایبگاذاران شاده و
انگیزههااای ساارمایبگذاری را از بااین میباارد .مفاسااد
اقتصادی باعث ناامنی اقتصادی ،فرار سارمایبها ،افازایش
هزینااب معاملاابهای رساامی ،گسااترش قلماارو اقتصاااد

 -7منابع
ابراهیمی سرو علیا ،محمدحسن؛ عظیماای ،ماشاااا .)1396( .
بررسی روشهای نوین تأمین مالی در تعاونیهای ایران

(رویکرد کیفی) .فصلنامب بور

اوراق بهااادار،)38(10 ،

.85-55

اصغرپور ،محمدجواد .)1387( .تصمیمگیریهای چناادمعیاره.
چاپ پنجم ،تهران :دانشگاه تهران.

زیرزمینی و اتالف منابع و نیز مانع رشد رقابات میشاود.

امینی ،الهام .)1394( .تأییر روشهای تأمین مااالی دولاات باار

بب طورکلی فساد و ت لفات و کارشاکنیهای اداری بارای

بودجب نسلی .پایاننامب کارشناسی ارشااد ،دانشااگاه آزاد

جریانهاااای سااارمایبگذاری و تاااأمین ماااالی عامااال

اسالمی واحد نج،آباد.

تعیینکنندهای میباشد .در جریاان تاأمین مناابع ماالی،

بحرالعلوم ،محمدمهدی .)1388( .طراحی یک ماادل مفهااومی

تعامل سرمایبگاذاران و نهادهاایی کاب قادرناد رانتهاای

جهاات جااذن ساارمایبگااذاری خااارجی در پااروژههااای

قانونی یا رشوههای غیرقانونی از بنگاهها اسات راب کنناد

بااینالمللاای توسااعب نظااام

موجب ایجاد فساد میشود؛ لذا جهت کاهش ریساکهای
فرایندی در ببکارگیری روشهای م تلا ،تاأمین مناابع
مااالی در پروژههااای تفریحاای شااهر مشااهد مااوارد و
راهکارهای ذیل پیشنهاد میگردد:

گردشگری .دومین کنفران
تأمین مالی در ایران.

پارسب ،مهاادی .)1391( .شااناخت روش بهینااب تااأمین مااالی
پاااروژههاااای زیربناااایی گردشاااگری .پایاااانناماااب
کارشناساایارشااد ،دانشااکده ماادیریت و حسااابداری،
دانشگاه عالمب طباطبا ی.

 -اصال و بهباود روشهاا در نظاام اداری مانناد

جعفریصمیمی ،احمد؛ خزا ی ،ایااون؛ منتظااری شااورک الی،

مشاا ص نمااودن نااوع مساائولیتها و شاار ورااای،

جالل .)1392( .بررسی ایر روش تأمین مااالی باار رشااد

سا ازمانهای م تلاا ،،تعیااین دقیااق مساایر و مراحاال و

سودآوری بنگاهها در ایران .فصلنامب راهباارد اقتصااادی،

مدارك الزم و آگاهسازی افراد از فرایند ،کوتااه نماودن و

.106-81 ،)7(2

ارزیااابی مسااتمر فرایناادها در دسااتگاههای دولتاای ،در

چیتسازان ،هستی؛ کولجی ،ساااره؛ باااقری ،افسااانب.)1398( .

قرار دادن اطالعات مربوط بب قوانین و م اررات،

شناسایی عواماال پیشبرنااده اسااتفاده از تااأمین مااالی

اتوماسیون اداری و سادهسازی فرایندهای پی یده اداری،

جمعاای توسااط کارآفرینااان (مااورد مطالعااب :صاانعت

ایجاد نظام تشویق و تنبیب مناسب اداری و سیاستزدایی

گردشگری) .نشریب توسعب کارآفرینی.40-21 ،)1(12 ،

دستر

از نظام اداری.
 ارزیابی عملکرد ،نظاارت و کنتارل بار فراینادهامانند طراحی ساازوکارهای کنترلای تشا یص ت لا ،و
کارشکنی و کمکاری بابطور اتوماتیاک ،اعماال نظاارت،
کنترل و حسابرسی مستمر در سازمانها و ادارات دولتای
از سوی ساازمانهای ناارر ،ارزیاابی عملکارد کارکناان؛

خاکسااار آسااتانب ،حمیااده .)1398( .بررساای و شناسااایی
روشهااای مناسااب تااأمین منااابع مااالی در پروژههااای
تفریحی شهر مشهد .طر پژوهشی ،جهاااد دانشااگاهی
خراسان رضوی.
خال یم دم ،حمید؛ باغومیااان ،رافیااک .)1386( .مااروری باار
نظریبهای ساختار سرمایب .نشریب پیک نور.58-82 ،)4(5 ،
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معتبر شکایات برای شهروندان.
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خسروی ،تانیا ،)1391( .تأییر سرمایبگذاری ب ش عمومی باار

موسااوی ،سیدعلیرضااا؛ قا اادی ،مهنااوش .)1385( .بررساای

سرمایبگذاری ب ااش خصوصاای بااا حضااور مالیااات باار

سیاستگذاری مست یم خارجی در ایران .نشریب تاادبیر،

شرکتها .نشریب دانش سرمایبگذاری.167-185 ،)10(3 ،

شماره .35-40 ،75

( .)1395اولویتبندی عواماال مااؤیر باار انت ااان شاایوه

سیاستهای مالی بر سرمایبگذاری ب ش خصوصاای در

تأمین مالی در ایران با اسااتفاده از روش  TOPSISدر

ایران .نشریب مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،)12(3 ،

محیط فازی مبتنی بر متغیرهای کالمی .مجلب مهندسی

.110-91

مالی و مدیریت اوراق بهادار ،شماره .53-70 ،27
سعیدی ،علی؛ میعادی ،زهاارا .)1390( .بررساای موانااع عمااده
سرمایبگذاری خارجی در ایران از دیدگاه سرمایبگذاران
خارجی .نشریب پژوهشنامب اقتصادی.181-200 ،)2(11 ،
شهیدینسب ،مصطفی .)1393( .آسیبشناساای تااأمین مااالی
خرد در بانکهای ایران :در هایی برای طراحاای نظااام

تااأمین مااالی خاارد اسااالمی .دوفصاالنامب جسااتارهای
اقتصادی ایران.97-124 ،)21(11 ،
صدرآبادی ،ناصر؛ ده ان دهنوی ،حسن؛ بذرافشااان ،مرتضاای؛
آذرنوش ،حسین .)1392( .آسیبشناسی سیاسااتهای
سرمایبگذاری و راهکارهای جااذن ساارمایب در صاانعت

گردشااگری ایااران .کنفااران

بینالمللاای اقتصااادی در

شرایط تحریم.
فدایی واحد ،میثم؛ مایلی ،محمدرضا .)1393( .اولویااتبناادی
عوامل مؤیر بر تأمین مالی در ایران با اسااتفاده از روش

تحلیاال سلساالبمراتباای .نشااریب سیاسااتهااای مااالی و
اقتصادی.160-141 ،)6(2 ،
کارمی ،ابوطالب؛ عربی ،زهرا .)1390( .تأییر هزینبهای دولتی
بر ساارمایبگااذاری خصوصاای در ایااران طاای دوره -89
 .1341نشریب مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،)9(3 ،
.245-223
متانی ،مهاارداد؛ امیااری ،محمدرضااا .)1397( .بررساای ن ااش
سرمایبگذاری و طر هااای عمراناای در توسااعب صاانعت
گردشااگری مازناادارن (مطالعااب مااوردی :شهرسااتان

سوادکوه) .فصلنامب نگرشهای نو در جغرافیای انسااانی،
.219-203 ،)3(10
مزینی ،امیرحسین .)1392( .استفاده از ابزارهااای اسااالمی در
تأمین مااالی ب ااش گردشااگری (یااک ماادل عملیاااتی
پیشنهادی) ،ششمین کنفران

توسعب نظام مالی در ایران.
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