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  چكيده

اقتصادي از چندين عامـل متـأثر    ترين مشخصه هاي وضعيتدرآمد ملّي هر كشور به عنوان يكي از مهم 

روي سرمايه گذاري و عوامل مؤثر بر آن جهـت  بر مطالعه . مي گردد كه سرمايه گذاري يكي از آنها است

از . تغيير درآمد ملّي و افزايش آن چندي است كه جـزو سياست هاي اصلي دولت ها محسوب مـي شـود  

در حقيقـت  . ي كه مي تواند توسط دولت نيز كنترل شود، ماليـات اسـت  جمله عوامل مؤثر بر سرمايه گذار

نتايج حاصل از بـرآورد   .دولت مي تواند از طريق كنترل نرخ هاي مالياتي بر سرمايه گذاري تأثيرگذار باشد

   سـاله  14نشان مي دهد كه به طور كلي در سطح مناطقِ سه گانه طي بازه زمـاني   Poolمدل به روش 

پيوسته به طور معناداري رابطه معكوس بين ماليات و سرمايه گذاري وجـود  ) 1386لغايت  1373از سال ( 

ولي در مرحله دوم با ايجاد برش در دو مقطع قبل و بعد از اصـالح قـانون، در دو منطقـه پيشـرفته     . دارد 

قـب مانـده   صنعتي و كمتر صنعتي مالحظه گرديد كه يك رابطه معنادار منفي وجود دارد اما در منطقـه ع 

لـذا پيشـنهاد شـده اسـت كـه در      . صنعتي، پيوسته در دو مقطع زماني، رابطه بي معنا وجود داشته و دارد 

سطح منطقه عقب مانده صنعتي از مشوق هاي غير مالياتي و نيز با توجه به شرايط هر يك از اسـتان هـا   

  .از استراتژي و سياست هاي مصداقي استفاده شود
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مقدمه-1
تولید شکل نمی گیرد و ثروت بدون آن،از اساسی ترین مباحث اقتصادي است که ري سرمایه گذا

تحقّق نمی یابد. عدالت و توزیع مناسب ثروت، زمانی معنا می دهند که ثروت ایجاد شده باشد. البتّه 
، به همین خاطر مکتب اقتصاديقدم داردبر تولید و سرمایه گذاري ت،توزیع منابع اولیه ثروت طبیعی

اسالم به توزیع قبل از تولید نگاه ویژه اي دارد و مجموعه قوانین و مقرّرات شرعی، کیفیت مالکیت و 
. پس از شکل گیري مناسب و عادالنه توزیع می سازدبهره برداري از ثروت هاي طبیعی را روشن

کیب نهاده ثروت هاي طبیعی، نوبت به تولید ثروت با انجام سرمایه گذاري می رسد. تولید از تر
انسانی و مادي شکل می گیرد. سرمایه انسانی عبارت از برخورداري از دانش، مدیریت و تجربه مفید 

،سرمایه مادي، شامل سرمـایه نقدي، تاسیـسات، زمیـن و مـواد اولیـّه مـی شود ( رضاییاست و
) .61؛1380

این تعاریف عبارت ده اند. یکی از مکاتب فکري مختلف تعاریف متفاوتی از سرمایه گذاري ارائه دا
: سرمایه گذاري فَراگردي است که در آن کاالهاي سرمایه اي براي تولید کاال یا خدمات است از

دیگر به کار می رود. تعریف فوق کامالً کلی بوده و سرمایه گذاري را به صورت یک فرآیند و پروسه 
سرمایه گذاري عبارت است از ،سه تولیديد ملّی و در موسمورد توجه قرار می دهد. در اقتصا

مجموعه دارائی هاي تولیدي که به تازگی و دقیق تر طی یک واحد زمانی یا عمالً یک سال ایجاد 
سرمایه گذاري تغییر مثبت سرمایه طی یک دوره معین ،شده است. براي هر واحد اقتصادي مورد نظر

تولید کند نیز اطالق شـده است. بدیـن ،است. هم چنین سرمایه گذاري به مخارجی که وسایل
ترتیـب مخارجـی کـه جهـت ساختمـان ها و تاسیـسات و کلیـه وسایـل کار مورد استفاده قرار می 

گیرد، سرمایه گذاري نامیده می شود.
عنوان گذاري بهبر تشکیل سرمایه و سرمایهنظر از مکتب فکري خود،دانان صرف داکثر اقتصا

گرچه سرمایه شرط الزم اند.زیادي داشتهکیدأو توسعه اقتصادي تکننده رشدمل تعیین ترین عامهم
تشکیل سرمایه درماندگیاین که شرح عقب براي پیشرفت اقتصادي است وو نه شرط کافی 

نیافته ولی تشکیل سرمایه هسته مرکزي رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه باشد،شدنی نمیخالصه
اي را به خود گذاري از متغیرهاي مهم اقتصادي است که همواره مباحث عمدهمایهباشد. سرمی

. انده دادهئگذاري ارامکاتب فکري مختلف تعاریف متفاوتی از سرمایهاختصاص داده است.
رود درآمد یا خدمت براي تحصیل یک دارایی که انتظار مییاست از مخارجعبارتگذاري سرمایه
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شود ها گفته میگذاريسرمایهاي ازگذاري بلندمدت به طبقهسرمایه).180؛1369تقوي،(ارائه کند 
شود. داري میهاي واحد تجاري نگهکه به قصد استفاده مستمر در فعالیت

گذاري، تأثیر سیاست هاي تشویقی به طور کل و سیاست هاي مالیاتی به طور خاص بر سرمایه
اقتصاد کالن ار جدي و در عین حال چالش برانگیز در حوزهرشد تولید و اشتغال از مباحث بسی

مشوق هاي مالیاتی طرفداران و منتقدان خاص خود را دارد و شود که به ویژه در حوزهمحسوب می
به همین خاطر همواره به عنوان یکی از موضوعات تحقیقی مورد توجه محققان در کشورهاي 

ـربخشی چنیـن انگیـزه هـایی به عـنوان بستـۀ سیاستـی مختلف جهان بوده است. از یک طرف اث
هاي هاي اقتصادي کاهش هزینههاي آنها قابل تأمل بوده و از طرف دیگر تئوريدر مقایسه با هزینه

گذاري را مورد توجه جدي خود قرار داده است.سرمایه
امکـان پـذیر استفاده از سیاست مالی براي کمک به سرمایه گذاري ها به صورت مختـلف 

اسـت. ایـن کمـک گـاهی به صـورت کمک هاي اقتصادي و زمانی به شکل معافیت ها و یا 
تخفیف هاي مالیاتی صورت می گیرد. بنابراین، به طور کلی مقررات قانونی مالیات بر درآمد باید 
طوري تنظیم شود که با سیاست هاي اقتصادي دولت هماهنگی داشته باشد و بخش خصوصی را
تشویق به سرمایه گذاري در اُمور تولیدي و صنعتی نماید و هم چنین از سرمایه گذاري در اُمور 

یا فعالیت هایی که جزء برنامه هاي توسعه اقتصادي نیست، از طریق برقراري مالیات غیرتولیدي و
رشته هاي بیشتر ممانعت به عمل آورد و سرمایه گذاران را وادار نماید که سرمایه هاي خود را در

) .61؛ 1369، ابوطالبتولیدي مورد نظر دولت به کار بیندازند (
مسئلهبیان -2

سرمایه گذاري به عنوان موتور مولّد و محور اصلی توسعه اقتصادي هر کشور از اهمیت خاصی 
یه برخوردار می باشد و طبعاً ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نیز براي مطالعه تغییرات سرما

این ارقام هم در سطح ملّی و .گذاري در سنوات اَخیر می توان به آمار و ارقام متعددي مراجعه نمود
هم در سطح استانی و از طرف دیگر هم در سطوح خصوصی و هم در سطح دولتی مطرح است که به 

الطبع هر یک داراي کارکردهاي خاص خود می باشد. 
ادل، که هسته اصلی رشد اقتصادي پیوسته و با ثبات است آمار و ارقام شاهد رشد متعدر البته 

نیستیم ضمن این که در سطح استان ها این روند داراي فراز و فرودهاي بیشتري نیز است. به هر 
، فی النفسه یکی از جهت آنچه مسلّم است، افزایش روز افزون سطح سرمایه گذاري در هر سطحی
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هائی که روي و رشد آن می باشد و سایر متغیره اقتصادهاي درون زاي مفید و مؤثر در عرصمتغیر
سرمایه گذاري تأثیر دارند می بایستی به نوعی کنترل شوند تا سرمایه گذاري به خوبی رشد کند از

جمله این متغیرهاي برون زا مالیات ها و نرخ آن است.
ساله 7و بازه زمانی لذا در این مقاله سعی شده است که به تفکیک مناطق سه گانه ایران در د

، مقایسه اي صورت گیرد که آیا اصالحیۀ قانون ز اصالح قانون مالیات هاي مستقیمقبل و بعد ا
مالیات هاي مستقیم به عنوان ابزار کنترلی سیاست هاي مالی دولت، توانسته است در رشد سرمایه 

گذاري مؤثر واقع گردد ؟
ادبیات موضوع-3

بین مالیات و سرمایه گذاري خصوص رابطهات تجربی انجام شده دربررسی ادبیات موجود و مطالع
اي تمامی این مطالعات زیربنگذاري دهد که مدل نئوکالسیکی سرمایهدر صنایع مختلف نشان می

بوده است.
) و 1917)، کالرك (1909(گذاري ریشه در کارهاي آفتالیانادبیات موجود در خصوص سرمایه

و مدل 1ا بعدها ادبیات مذکور به دو رویکرد تقسیم شد: مدل شتابام.) دارد1930فیشر (
. هر دو مدل طرفداران خاص خود را دارد . طرفداران مدل شتاب آن را به عنوان یک 2نئوکالسیکی

دانند که به لحاظ تجربی و عملی قابلیت آزمون بیشتري دارد. در حالی که مدل مدل استاندارد می
گیري عملی آن در مطالعات محکمی برخوردار است، بکاراز پشتوانهنئوکالسیک به لحاظ نظري

دهد (هاست و تجربی باالخص براي داده هاي کالن ممکن نیست و نتایج قابل قبولی ارائه نمی
).2002، هوبارد

شود گذاري تابعی از تغییرات در تولید است. در این مدل فرض میبراساس مدل شتاب، سرمایه
گذاري اف بین موجودي فعلی و موجودي مطلوب سرمایه بیشتر باشد، نرخ سرمایهکه هر قدر شک

ها بیشتر خواهد بود. بنگاه در هر دوره بخشی از شکاف موجود بین موجودي واقعی و موجودي بنگاه
کند .ر میمطلوب سرمایه را پ

1. Accelerator Model
2. Neoclassical Model
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ست. عدم توانایی ا1گذاريگذاري تابعی از هزینه سرمایهها، سرمایهبر اساس مدل نئوکالسیک
80و 70هاي گذاري، سبب شد تا در دههها در توضیح نوسانات سرمایههاي نئوکالسیکمدل

میالدي تالش هاي زیادي براي بسط آن بر اساس فروض واقع بینانه انجام گیرد.
شود. نظریهها قلمداد میگذار مدل نئوکالسیک) اولین پایه1971، 1963در حقیقت یورگنسون (

شود. هدف یک بنگاه حداکثر سازي یک بنگاه آغاز میگذاري از رفتار بهینهئوکالسیکی سرمایهن
که است هاي تکنولوژیکی تـکردن ارزش حال جریان خالص وجوه یا منافع خود نسبت به محدودی

بر اساس مدل نئوکالسیک ها، مـوجودي بهینه سرمـایه با .دهددر تابع تولید خودش را نشان می
خود به قیمت گذاري نیز به نوبهسرمایهگذاري متنـاسب است. هـزینهسرمایـهح تـولید و هزینهسطـ

واقعی، نرخ استهالك و ساختار مالیاتی بستگی دارد.اي، نرخ بهرهکاالهاي سرمایه
گذاري را تعیین نماید و توانست نرخ سرمایهجدید مدل نئوکالسیک ها، به تنهایی نمیاین نسخۀ

مکانیزم تعدیل موجودي سرمایه را تبین نماید. همان طوري که گفته شد تالش هاي قادر بودنها ت
به دلیل اینکه در نتیجهبینانه صورت گرفت. زیادي براي بسط این مدل و لحاظ کردن فروض واقع

تی بستگی است  و به انتظارات عقالیی از متغیرهاي آ2آینده نگرانهگذاري یک پدیدهاصوالً سرمایه
که می شد استدالل طور اینشود.می تعدیل موجودي سرمایه، اضافه دارد، به این مدل هزینۀ

دهند. به بنگاه ها بخشی از انتظارات خود از آینده را براساس مشاهدات خود از گذشته شکل می
زمان جاري پیدا گذاري دراي بین متغیرهاي گذشته یا با وقفه و سرمایههمین دلیل محقّقین رابطه

وارد 3توزیعیهاي تعدیل به طور تلویحی از طریق تابع با وقفهکردند. به همین منظور برخی از هزینه
اي جدید است که به هاي نصب کاالهاي سرمایهگذاري شد. در واقع اینها هزینهمباحث سرمایه

،ذاري، بنگاه در هر لحظه از زمانگشود. در این تابع سرمایهیابی  بنگاه ها اضافه میبهینهمسئله
هاي تعدیلی کند و دلیل آن نیز هزینهمقداري موجودي سرمایه به موجودي قبلی خود اضافه می

شود. استداللی که وجود دارد این است کـه بنـگاه به دلیل تغـییر مـوجـودي سرمایه متحمل می
تواند گذاري را کنترل نماید ولی نمیهنرخ سرمای،تواند در هر لحظه از زماناست که بنگاه می

همبستگی بین نرخ رشد محصول در گذشته و متغیرهاي موجودي سرمایه را کنترل کند. از رابطه

1 . User Cost of Capital
2. Forward-looking
3. Distributed Lag Function
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گذاري در زمان جاري و مقادير همبستگي قوي بين سرمايه توان براي ايجاد يك رابطهآتي مي

  .گذشته رشد توليد يا محصول استفاده كرد

  تحقيق جربي و پيشينةمطالعات ت -4

اوالتوندون جانت مطالعه  گذاري انجام شده،كي از مطالعاتي كه در خصوص تأثير ماليات بر سرمايهي

گذاري شواهدي از ارتباط بين ماليات و سرمايه"خود با عنوان  وي در مطالعة. است)  2008(  آدلگان

گذاري و تأثير ساختارهاي يات و سرمايهبه بررسي ارتباط بين مال"در بنگاه ها و صنايع نيجريه 

گذاري در سطح بنگاه ها و صنايع نيجريه پرداخته ها بر سرمايهانگيزشي و ضد انگيزشي انواع ماليات

هاي تعديل موجودي سرمايه و گذاري و هزينهوي در اين مطالعه از مدل نئوكالسيك سرمايه. است

تايي از شركت هاي صنعتي از  86ين مطالعه از يك نمونة در ا. پارامترهاي مالياتي استفاده كرده است

وي . استفاده شده است 2000تا  1984بخش واقع در بورس اوراق بهادار نيجريه بين سال هاي  14

گذاري صنعتي نسبت به سياست هاي مالياتي در اين مطالعه از مدل زير براي مطالعة رفتار سرمايه

  :استفاده كرده است
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  موجودي سرمايه در ابتداي دوره، Kit -1 گذاري، مخارج سرمايه Iلگاريتم،  Lكه در آن 

Qitمقدار q   ،توبينCF  ،جريان نقدينگيATR  ،نرخ ماليات بر سـودMTR  نرخ نهـايي

 COCسـود بعد از كسر ماليات،  PATهزيـنه هاي بـهره، INT رشد فـروش، SGماليـات، 

ايشان . از روش پانل ديتا براي برآورد مدل استفاده شده است. بدهي مي باشد DSهاي مالي، هزينه 

  . ندمدل در حالت هاي مختلف برآورد كرده ا 7

دهد كه جريان وجوه، هزينـة سرمـايه و پوشـش بدهي اثرات مثبت و نرخ نتايج مطالعه نشان مي

  .گذاري بنگاه ها داردري بر سرمايهداهاي بهره اثر منفي و معنيهاي ماليات و هزينه

ماليات بندي، محدوديت هاي نقدينگي  "خود تـحت عنوان  در مطالعه )2008( وو-ينگ  –شي 

، با استفاده از "تايوان  1998گذاري بنگاه ها، شواهدي از طرح تجميع مالياتي سال و سرمايه

كه در آن ماليات مضاعف درآمد بنگاه ها تايوان  1998اطالعات مربوط به برنامه تجميع مالياتي سال 

اصالح ماليات بر درآمد شركت ها با ماليات بر درآمد اشخاص  در واقع در اين برنامه(حذف شد 
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گذاري ولي ساير پارامترهاي مالياتي بدون تغيير ماند، اثر ماليات را بر تصميمات سرمايه) تجميع شد

  .نئوكالسيك ها برآورد كرده است بنگاه هاي تايوان با بكارگيري الگوي مرسوم

  :باشدشكل مدل اقتصاد سنجي مورد استفاده در اين مطالعه به صورت زير مي
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 1999گذاري به موجـودي سرمايـه در ابتـداي دوره در سـال نسـبت سرمايـه 

،% ci∆ اسـت كه بـه صورت  1999و  1995گذار بيـن سـال درصـد تغيـير در هزينـه سرمايـه

[ ]99 95% ln( ) ln( )
i
c c c∆ =   . است −

اين تـعداد از بنگاه ها در . بنـگاه تـايواني استفاده شده است 9941در ايـن مطالعه از داده هاي 

كه در  1999و  1995هـاي پانـل سال هاي فاده از دادهبا است وي. صنعت طبقه بندي شدند 20

گذاري بنگاه ها در پاسخ به دهد كـه سرمايـهآوري شده بود، نشـان مـيسطـح بنگاه ها جمـع

دهـد كه تجميع هاي اين مطالعه نشان مييافته. گذاري افزايش يافته استسرمايه كاهش هزينه

ا در سطح بنگاه هاي تايوان با كاهش نرخ هاي مؤثّر ماليات بـر اشخاص و ماليات بر شركت ه

با اين حـال در اين مطالعه، اثر مشوق . نجر شده استمگذاري بنگاه ها مالياتي به افزايـش سرمـايه

كند كه پيشنهاد مي هاي مالياتي ناشي از تجيمع ماليات به طور كامل قابل بررسي نبود و نويسنده

گذاري و وارد نمودن آن در يك مدل اقتصاد سنجي هاي سرمايهقيق هزينهاين مورد نيازمند بررسي د

  .باشدمي

گذاري در اثر ماليات بر شركت بر سرمايه "اي تحت عنوان در مطالعه)  2008( مارك پارسون 

 1998 گذاري بنگاه هاي كانادا را به كاهش بـار مالياتي شركت ها در دوره، حساسيت سرمايه"كانادا 

گذاري و روش پانل وي در اين مطالعه از الگوي نئوكالسيكي سرمايه. بررسي كرده است 2004تا 

بنگاه توليدي و  301گذاري گذاري بـر سرمايهسرمايه ديتا براي برآورد اثر متغيرهاي مالياتي در هزينه

  .كرده استاستفاده صنعت  43خدماتي متشكل از 
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  :باشدين مطالعه به صورت زير ميمدل اقتصاد سنجي مورد استفاده در ا
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  :باشدگذار بدون ماليات ميگذار با ماليات و هزينة سرمايههزينة سرمايه
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پارامترهاي است كه به دليل تغيير در   UCگذار درصد تغيير در هزينة سرمايه TWدر واقع 

نشان دهندة متغيرهاي  iTو  ifصنعت و  نشان دهنده Iسرانجام . مالياتي بوجـود آمده است

dummy  يا مجازي صنعت و زمان، وiα ضرايبي هستند كه بايستي برآورد شوند.  

- درصد كاهش در ماليات بر شركت ها با كاهش هزينه 10دهد كه ن ميهاي وي نشانتايج يافته

نتايج . شوددرصد مي 7تا  3 گذاري موجب افزايش موجودي سرمايه به اندازههاي مرتبط با سرمايه

،  Yسرمايه، استفاده از  هزينة UCدر اين مدل . برآورد مدل اقتصاد سنجي در زير ارائه شده است

 .در اين مدل رشد اين متغيرها در نظر گرفته شده است. هاي مالياتي است ، مؤلّفه TWفروش و 

- هزينة استفاده از سرمايه و رفتار سرمايه "خود تحت عنوان  در مطالعة) 2006(المرشد و منصوري 

نئوكالسيك ها به بررسي آثار انواع سياست هاي  با استفاده از نظريه "گذاري صنعتي در مراكش 

آالت و تجهيزات صنعتي در مراكش له مشوق هاي مالياتي بر سرمايه گذاري در ماشينتشويقي از جم

  :باشدشكل كلّي مدل مورد استفاده در اين مطالعه به صورت زير مي. اندپرداخته

0 1 1 2Im ( ) ( )t t t t te UCK Log Kg Log Iα α α α λ ε= + + + +      )5(                       

Imكـه در آن  e آالت و تجهيـزات،اري در ماشـينگذسرمـايـهtUCK  هزيـنة استفاده از

سرمايه اسـت كه بـر طبـق مـدل اصـلي نئوكالسيك ها شامل متغيرهاي مالياتي و غيـر مالياتي 

  .ي استگذارسرمايـه نرخ اَرز Iλموجودي سرمـايه و tKgاست،
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  نتايج مدل برآورد شده براي بررسي اثرات ماليات بر سرمايه گذاري در كانادا -  )1(جدول 
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سرمايه اَثرات معني داري بر استفاده از دهد كه هزينة نشان مياين محقّقان  تايج مطالعهنـ

اين نتيجه . آالت و تجهيزات و هم چنين در بخش ساختمان نداردانباشت سرمايه در بخش ماشين

گذاري در دهد كه سياست هاي انگيزشي و مشوق ها در مراكش تاثير معني داري بر سرمايهينشان م

رسند كه در مراكش همانند ساير كشورهاي در حال توسعه ايشان به اين نتيجه مي. اين كشور ندارند

نباشت ا سرمايه شامل ماليات، هزينه استهالك، نرخ بهره عامل تعيين كنندهاستفاده از هزينه هاي 

در حالي كه انباشت سرمايه بخش عمومي و سرمايه . شودسرمايه در بخش خصوصي محسوب نمي

- گذاري بخش عمومي در زيرساخت هاي فيزيكي و اجتماعي بهترين سياست براي افزايش سرمايه

رسند خود به اين نتيجه مي در مطالعهپژوهشگران هم چنين اين . گذاري بخش خصوصي مي باشد

شـود به جاي افزايـش توليد كاالهاي گـذاري اعطـا ميرخ اَرز ترجيحي كه به سرمـايهكه اثر ن

گذاري را در بخش هايي كه به واردات فوري در كاالهاي اي ساخـت داخل تـنها سـرمايهسرمايـه

گذاري تاثيري بر حجم هم چنين نرخ اَرز ترجيحي سرمايه. شود افزايش مي دهداي منجر ميسرمايه

  .گذاري اين بخش نداردمايهسر
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- هاي مؤثّر مالیاتی در پویاییها و نرخنقش مشوق"خود تحت عنوان ) در مقالۀ1388رضایی (

به بررسی تاثیر مالیات و مشوق هاي مالیاتی بر "گذاري: رویکرد کالن اقتصادي هاي سرمایه
ور از یک مدل شبیه سازي استفاده گذاري در اقتصاد ایران پرداخته است. وي براي این منظسرمایه

کرده است .
گذاري در اغلب هاي مالیاتی جهت افزایش سرمایهدهد که مشوقهاي وي نشان مییافته

-ذب سرمایهدهند که اثربخشی آنها در جکشورهاي دنیا مرسوم است، اما شواهد تجربی نشان می

تواند باال باشد. به میي درآمدي آنهاهاهاي بیشتر، اغلب با سؤال همراه است و هزینهگذاري
تواند بوسیلۀ بنگاه هاي موجود مورد سوء استفاده قرار گیرد و با ها میعبارت دیگر، این نوع مشوق

تجدید سازماندهی صوري اثرات مثبت و واقعی آن را خنثی کند. مهم ترین نکاتی که در این مطالعه 
مشهود بود این است که:

رقم قابل توجهی در سطح کالن، درآمد حاصل از کار در اقتصاد ایران ثّر مالیات بر) نرخ هاي مؤ1
درصد 30تا 15مدت در حالی که این رقم در سایر کشورها از حداقل میاندرصد در7/4نیست ( 

باشد).می
6/1ل توجهی نیست ( رقم قابدر سطح کالن هاي مؤثّر مالیات بر مصرف در اقتصاد ایران ) نرخ2

مدت ).درصد در بلند
6/35) نرخ هاي مؤثّر مالیات بر درآمد سرمایه در اقتصاد ایران نسبت به دو نرخ قبلی باالتر است (3

.)درصد
ذاري در اقتصاد ایران نداشته ) مشوق معافیت موضوعی و موقّت مالیاتی تأثیر آن چنانی بر سرمایه گ4

.است
اتی از کانال نرخ استهالك سرمایه گذاري تحریک می ی هاي مالیجوی) از طریق انگیزة صرفه 5

شود.
رسد دولت و سیستم مالیاتی با تدوین با توجه به مباحث فوق و نتایج به دست آمده به نظر می

در اقتصاد را توانند سرمایه گذاري برنامه هاي تشویقی در راستاي اصالح فرآیندهاي استهالك می
یی ندارد بلکه در دوره هایی که اقتصاد دچار در همۀ زمان ها کاراتی معافیت مالیا.ایران تحریک کنند

تأثیر منفی بر 80. اصالحات صورت گرفته در سال کندرکود می شود این ابزار بهتر خودنمائی می
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درآمد مالیاتی نیروي کار در سنجۀ کالن داشته است و به نظر می رسد در این زمینه بازنگـري 
ضروري است.

طقه بندي در ایرانمن–5
در جهان امروز هر کشوري سعی دارد تا مناطق مختلف خود را به طور متوازن رشد و توسعه دهد. 

تفرقه هاي اجتماعی و متفاوت است حتماً خواه ناخواه باشان مناطق مختلفدر کشورهائی که توسعه 
قومی و گروهی مواجه می نارضایتی مـناطق کمـتر توسـعه یافته و بدنـبال آن جنـگ و نزاع هاي 

شوند. توسعه متوازن مناطق در وسعت یک کشور الزام عدالت اجتماعی می باشد و این عدالت 
اجتماعی است که به عنوان مهم ترین ابزار مدیریت عاقالنه کشور در نظر گرفته می شود. معلوم 

یط مخصوص رشد و است که هر منطقه در رابطه با خصوصیات جغرافیائی و طبیعی خود داراي شرا
توسعه است به عبارت دیگر مناطق مختلف، برخوردهاي مختلف را از جانب دولت توقع دارند تا 
بتوانند ضعف هاي خود را از این طریق بپوشانند و نقاط قوت خود را تحریک نمایند در رابطه با این 

قه شناسی نام گرفتـه که منطاست نکات در علوم جغرافیا و اقتصاد بخش جداگانه اي بوجود آمده 
است.

از طرف دیگر از دیدگاه علم اقتصاد می توان اقتصاد کشورها را به سه دسته صنعتی، کشاورزي و 
خدماتی تقسیم نمود که در این جهت از جمله کشورهاي صنعتی می توان به ایاالت متحده آمریکا، 

ا، دانمارك و هلند و همچنین از هاي کشاورزي می توان به  استرالیجمله کشورژاپن و آلمان و از
کشورهاي خدماتی به سوئیس، قطر و امارات متحده عربی اشاره نمود که البته اصوالً تمام کشورهاي 

می باشند، مثالً در ایاالت متحده آمریکا یمورد اشاره در بطن خود داراي تقسیم بندي هاي متفاوت
ل صنـایع کامپـیوتر سـازي در جنـوب صنعت شمال و جنوب کشور با هم تفاوت دارد براي مثا

غربـی، صنـایع نفـتی در جنـوب و صنـایع خـودرو سـازي و فوالد سازي در شمال مستقر هستند که 
از این بعد داراي مزایا و معایب خاص خود بوده و نیازمند تبیین استراتژي رشد و توسعه خاص خود 

اشد.می باشد که البته از حوصله این مقاله خارج می ب
به هر حال در چنین شرایطی در خصوص کشور جمهوري اسالمی ایران بایستی عنوان نمود که 
شاخص و محور اقتصادي اصلی وجود ندارد که به آن واسطه اثبات شود که کشور ایران از جمله 

کدام از مؤلفه کشورهاي صنعتی یا کشاورزي و یا خدماتی است به عبارت دیگر هنوز محوریت هیچ
اشاره شده به طور وضوح نه تبیین شده و نه مد نظر بوده است که از این جهت نیازمند یک هاي
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می توان بازنگري است. البته در مجموع با توجه به سطح درآمدهاي نفتی و نقش آن در اقتصاد ایران 
است که عنوان نمود که اقتصاد ایران متکی به نفت بوده و دولت طی سالیان اَخیر صرفاً سعی داشته

وري شده نفتی برسد.فروش نفت خام به فروش محصوالت فرااز 
با این وجود از نقطه نظر این مقاله که در واقع سعی کرده آثار اصالح قانون مالیات هاي مستقیم 

ی اراییـک از تقسیم بندي هاي فوق کیـچرا بر رشد سرمایه گذاري در مناطق ایران بررسی کنـد ه
که گانه ایران ( 30هاي رتیب سطح پرداخت مالیات در استانلـذا با توجه به تالزمـه را نـدارد و
)، اسـتان هاي کـشور را بـه سـه گروه اسـتان هاي پیـشرفته صنعتـی، ر نمی باشداستان البرز در آما

ن اول در گروه استا10استان هاي کمتر صنعتی و استان هاي غیر صنعتی تقسیم نموده که در آن 
استان سوم در گروه سوم قرار گرفته است و اصوالً این 10استان دوم در گروه دوم و 10اول و 

تقسیم بندي بر اساس سطح پرداخت مالیات در این استان ها بوده است و فرض بر آن است که 
بـاشد و لذا استان پرداخت مالیات نشانگر رونق و رفاه بیشتر و نیز رشد و توسعه اقتـصادي بیشتر می 

ند قاعـدتاً می بایستی از رونق کمتري برخوردار باشند که نهـائی که مالیات کمـتر پرداخـت می کـ
رو هستیم که هدر این صورت با یک عدم توازن و عقب ماندگی علی الخصوص در بخش سوم روبـ

یاتی تصاعدي در قانون آیـا اصـالح نرخ هاي مال«اسـت کـه  پژوهشگر بدنبال آن در این مقاله ، 
% در قانـون جـدیـد مالیات هاي 25، بـه صـورت نـرخ مالیـات ثابـت قدیمی مالیـات هاي مستقـیم

که در پـِی آن بتـوان بـه »ها شده است ؟تحریک سرمایه گذاري در این منطقهمستقیم، منجر به 
یا خیر ؟ سطح وصول مالیات در رونـق، رشـد و توسـعه متـوازن در منـاطق سه گانه امیدوار بود 

منطقه هاي ایران به شرح زیر است:
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رقام به میلیون ریالاغیر صنعتیاستان 30تا 21کمتر صنعتی و استان 20تا 11پیشرفته صنعتی، استان 10تا 1ها به تفکیک استان-)2(جدول 

ردیف
نام

استان
وصولی سال

87
وصولی سال

88
ردیف

نام
استان

وصولی سال 
87

وصولی سال 
88

ردیف
نام

استان
وصولی سال 

87
وصولی سال

88
600/762985/891لرستان808/807/1095/272/221مازندران514/542/128346/127/17011تهران1
088/650298/804قم957/510/1948/939/122گیالن228/446/8045/566/1012اصفهان2
744/646270/758گلستان049/476/1048/892/123یزد021/977/5815/172/813خوزستان3
979/606566/747کردستان297/338/1476/842/124قزوین673/272/4337/259/514رضوي–خ 4
836/652651/703اردبیل086/214/1479/588/125غربی–آ 354/993/2434/554/415بوشهر5
541/439606/584ایالم428/954756/116/126کرمانشاه894/607/2000/918/316مرکزي6

چهار 817/890921/075/127زنجان616/782/2466/832/317شرقی–آ 7
644/507388/562محال

–خ 476/832695/046/128سیستان268/534/2686/765/318کرمان8
873/391558/497شمالی

997/316980/430کهکیلویه769/800729/93829همدان324/932/2033/741/319هرمزگان9

–خ 055/699302/93430سمنان513/112/3831/679/320فارس10
619/351730/425جنوبی

921/326/5032/407/6جمع غیر صنعتی742/524/11449/647/14جمع کمتر صنعتی405/201/164993/616/217جمع پیشرفته صنعتی
منبع : گزارش دفتر حسابهاي مالیاتی و پردازش دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
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 كه با اين حساب تقسيم بندي استان هاي ايران به شرح زير استخراج مي شود

اسامي استان هاي كشور ايران به تفكيك مدل پيشنهادي و بدون  -  )3(جدول 

  احتساب استان البرز

پيشرفته استان هاي 

 صنعتي

 استان هاي غير صنعتي استان هاي كمتر صنعتي

 لرستان 21 مازندران 11 تهران 1

 قم 22 گيالن 12 اصفهان 2

 گلستان 23 يزد 13 خوزستان 3

 كردستان 24 قزوين 14 خراسان رضوي 4

 اردبيل 25 آذربايجان غربي 15 بوشهر 5

 ايالم 26 كرمانشاه 16 مركزي 6

 چهار محال و بختياري 27 زنجان 17 شرقيآذربايجان  7

 خراسان شمالي 28 سيستان و بلوچستان 18 كرمان 8

 كهكيلويه و بويراحمد 29 همدان 19 هرمزگان 9

 خراسان جنوبي 30 سمنان 20 فارس 10

  

براي نمايش اين استان ها در نقشه ايران، مي توان با توجه به شماره استان ها در جدول اَخير 

كه به وضوح معلوم مي شود كه اصوالً عقب ماندگي . استان را در نقشه زير جايابي نمود محل هر 

از ايران متمركز نبوده و از پراكندگي قابل ) كه به رنگ سبز در نقشه معلوم است( صرفاً در يك بخش

شانگر مالحظه اي برخوردار مي باشد كه اين خود يك ويژگي در اقتصاد ايران به حساب مي آيد و ن

آن است كه دولت بايستي در هر استان با توجه به شرايط خاص آن ،  يك سياست و روش خاص در 

  .نظر بگيرد 

جدول اطالعات تطبيقي مناطق سه گانه ايران بر اساس اطالعات ، آمار و ارقام سالنامه آماري 

    :مركز آمار ايران به شرح زير قابل تفكيك است
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  خالصه اطالعات مناطق سه گانه ايران -)4(ول جد

 منطقه نام

  مساحت

 )كيلومترمربع ( 

   جمعيت

 )هزار نفر ( 

  نرخ بيكاري

 )درصد (  

  نرخ اشتغال

 )درصد ( 

 29/38 43/11 45073 780303 پيشرفته صنعتي

 65/38 79/11 18730 565535 كمتر صنعتي

 46/38 69/11 10928 282912 غير صنعتي

 47/38 64/11 74731 1628750 نكل ايرا
   

  تصريح مدل ارائه شده در سطح كشور و مناطق سه گانه ايران - 6

در اين بخش با استفاده از اطالعات بدست آمده از مركز آمار ايران، دفتر تحقيقات مالياتي سازمان 

ساله بين سنوات  زماني چهارده ركزي جمهوري اسالمي ايران در بازةامور مالياتي كشور و نيز بانك م

قبل از اصالح قانون  1379الي  1373كه متعاقباً به دو دوره هفت ساله بين سنوات 1386الي  1373

بعد از اصالح قانون ماليات ها تقسيم شده است و همچنين با بهره  1386الي  1380ماليات ها و 

ايط در مرحله اول در اين شر. استفاده شده است Poolاز روش    EViews 7گيري از نرم افزار

ماليات، نرخ رشد درآمد، نرخ رشد قيمت يا تورم و نرخ بهره رشد نرخ ، رابطة طي مدل هاي ارائه شده

به عنوان متغيرهاي  )كه به صورت دستوري توسط بانك مركزي تعيين شده است(يـا سود بـانكي 

در سطح كشور و مناطق سه مستقل و نرخ رشد سرمايه گذاري به عنوان متغير وابسته به طور كلي 

ساله قبل و  7گانه محاسبه شده است و در مرحله دوم در سطح كشور و هر منطقه به تفكيك دوره 

چون نرخ ( ها انجام شده است ساله بعد از اصالح قـانون ماليات ها، محاسبات مربوط به مدل 7دوره 

بت، اصالح شده است لذا سال اصالح قانون ماليات ثا% 25به  1380ماليات بر شركت ها از اول سال 

 .)در نظر گرفته شده است 1380ها، اول سال 

 :جهت تخمين ضرايب از مدل زير استفاده شده است

��� = �� + ��	�� + �
��� + ���� + ����� + ��� 

 :در اين شرايط متغيرهاي مورد استفاده به شرح زير است

خ بهره يا ، نر  p، نرخ رشد قيمت يا تورم  y، نرخ رشد درآمد  tماليات رشد سطح وصول نرخ

، نرخ رشد سرمايه گذاري در I1، نرخ رشد سرمايه گذاري در منطقه پيشرفته صنعتي  sسود بانكي

، تعداد مشاهدات  13 ، نرخ رشد سرمايه گذاري در منطقه عقب مانده صنعتي 12 منطقه كمتر صنعتي

OBS  سطح احتمال ، Prob    
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د:که نتایج بدست آمده به طور خالصه به شرح زیر می باش
آزمون ریشه واحد براي داده ها

پس از انجام آزمون ریشه واحد براي داده هاي مورد نظر، مشخص شد که همه داده ها در سطح 
)Levelر سطح انجام داد. ) ریشه واحد نداشته و لذا می توان تخمین مدل را د

)2یا مدل اثر اتفاقی1مدل اثر ثابتآزمون هاسمن جهت تعیین روش تخمین مدل (

در این مرحله از تحقیق با استفاده از آزمون هاسمن به تعیین روش مناسب می پردازیم.
آزمون هاسمن-)5(جدول 

Test SummaryChi Square dfChi Square StatisticProb
Cross Section random43.980.407

می باشد. جدول به مناسب اثر ثابت همانطور که از نتایج جدول مشخص است استفاده از روش 
صورت کامل در پیوست آورده شده است.

آزمون تعیین روش تخمین مدل
Poolو یا Panelدر این قسمت از بحث، ابتدا بایستی مشخص کرد که کدام روش تخمین 

جهت تعیین روش تخمین استفاده می کنیم.  Fمناسب تر می باشد. بدین منظور از آزمون 
Fآزمون -)6(جدول

Effect TestDfStatisticProb

Cross Section F)353 0.940.55)29و
Cross Section Chi

Square
2928.890.47

کامالً Poolهمانطور که از آمار جدول مشخص است، فرضیه صفر مبنی بر استفاده از روش 
ن پیوست آورده می باشد. جزئیات در متPoolتائید می گردد. لذا روش انتخابی در تخمین مدل 

شده است.

1 . Fixed Effect Model
2 . Random Effect Model
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نتایج کلی در سطح کشور ایران–)7(جدول

Probسال
Standard

Error
CoefficientVariable

86تا 73

مالیات-0.000.110.61
بهره بانکی-0.020.010.29
رشد قیمت0.010.010.29
رشد درآمد0.030.040.03

شود که رابطه سرمایه گذاري و مالیات در سطح کشور و به با مالحظه جدول فوق ، مشخص می
طورکلی معنادار و معکوس بوده است.

اصالح قانوناز ایج در سطح کشور ایران قبل و بعدمقایسه نت–)8(جدول

Probسال
Standard

Error
CoefficientVariable

79تا 73

مالیات0.980.110.00
کیبهره بان0.000.010.03
رشد قیمت-0.000.010.03
رشد درآمد0.210.020.03

86تا 80

مالیات-0.000.190.80
بهره بانکی-0.000.030.09
رشد قیمت0.000.040.11
رشد درآمد0.290.240.25

عنا به با در نظر گرفتن اطالعات جدول باال مشخص می شود که در سطح کشور از یک رابطه بی م
یک رابطه معنادار معکوس بین مالیات و سرمایه گذاري دست یافته شده است .
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مقایسه نتایج در مناطق مختلف- )9(جدول 

Probسال
Standard

Error
CoefficientVariable

پیشرفته صنعتی

مالیات-0.030.320.69
بهره بانکی0.520.210.13
ترشد قیم-0.121.973.02
رشد درآمد0.2210.2612.41

کمتر
صنعتی

مالیات-0.000.160.80
بهره بانکی0.520.040.03
رشد قیمت-0.001.032.97
رشد درآمد0.095.599.39

عقب مانده صنعتی

مالیات-0.000.180.55
بهره بانکی-0.730.060.02
رشد قیمت0.941.790.11
رشد درآمد0.031.994.35

با مالحظه جدول فوق، مشخص می شود که رابطه سرمایه گذاري و مالیات در کلیه مناطق 
معنادار و معکوس می باشد. در مقایسه مناطق سه گانه در سنوات قـبل و بعـد از اصالح قـانون، 

طق ، نتایج به دست بـرآورد مـدل در شش حالـت ممکنه و مقایـسه دو به دو آنها در هر یک از منا
آمده به شرح زیر است:

با در نظر گرفتن جدول فوق، واضح است که در منطقه پیشرفته صنعتی و کمتر صنعتی در قبل و 
بعد از اصالح قانون پیوسته رابطه معکوس و معناداري وجود داشـته است در حـالی که در منطـقه 

اي بین مالیات و سرمایه گذاري وجود نداشته عقـب مانده صنعـتی اصـوالً از نظـر آمـاري رابطـه
است.
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مقایسه نتایج در مناطق مختلف ایران قبل و بعد اصالح قانون- )10(جدول 

Probسال
Standard

Error
CoefficientVariable

73پیشرفته صنعتی
79تا 

مالیات-0.530.050.03
بهره بانکی0.180.010.02
شد قیمتر-0.000.331.46
رشد درآمد0.062.174.09

80پیشرفته صنعتی
86تا 

مالیات-0.000.070.20
بهره بانکی-0.070.080.15
رشد قیمت0.750.850.26
رشد درآمد0.382.071.79

73کمتر صنعتی
79تا 

مالیات-0.160.300.42
بهره بانکی0.180.020.03
د قیمترش0.710.010.00
رشد درآمد0.180.080.12

80کمتر صنعتی
86تا 

مالیات-0.050.300.59
بهره بانکی0.100.350.59
رشد قیمت0.298.769.36
رشد درآمد-0.000.040.12

73عقب مانده صنعتی
79تا 

مالیات-0.060.440.84
بهره بانکی0.960.040.00
شد قیمتر0.251.231.40
رشد درآمد-0.932.790.22

عقب مانده صنعتی 
80

86تا 

مالیات-0.180.360.48
بهره بانکی-0.210.470.59
رشد قیمت-0.455.594.20
رشد درآمد-0.000.020.08
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نتیجه گیري–7
که چنانچه میزان ضرایب مالیات منفی و معنی دار است. بدین معنی11ي جدول طبق آماره ها

مالیات در استان هاي مربوط افزایش یـابد، آنـگاه سرمایـه گذاري کاهـش می یـابد. نرخ مالیـات به 
عنـوان یکی از عوامل تأثیرگذار روي سرمایه گذاري، باعث افزایش هـزینه هـاي سـرمایـه گـذاري 

منطقه وجود داشته و مورد تائید و بنـابرایـن کاهـش سرمایه گذاري می گردد. این رابطه در هر سه
می باشد.

مالحظه می شـود هم در منطـقه پیشرفـته صنعتی و هم در 12همانـگونه که در جـدول شماره 
منطقه کمتر صنعتی و در مقایـسه نتایـج دو مقـطع زمانی قبـل و بعد از اصـالح قـانون مـالیات 

و سرمایه گذاري به یک رابطه غیرهاي مالیات هاي مستـقیم معـلوم اسـت کـه رابـطه بی معناي مت
دار با ضریب منفی تبدیل شده است که بدین سبب قانون جدید مؤثرتر واقع گردیده است  ولی در معنا

بین مالیات و سرمایه گذاري که منطبق »% 90در سطح «منطقه عقب مانده صنعتی رابطه معنادار 
ضعیت خود را به یک شرایط بی معنا تغییر داده است. در ، متأسفانه واستبر موازین علمی نیز بوده

% ، وضعیت سرمایه گذاري 25ثابت مجموع می توان عنوان نمود که با اصالح نرخ تصاعدي به نرخ 
در مناطق پیشرفته صنعتی و کمتر صنعتی نسبت به قبل از اصالح بهتر شده است در حالی که در 

به این ترتیب پیشنهاد می شود .این گونه نبوده است)د کمتررآمبه دلیل د(منطقه عقب مانده صنعتی 
، دولت می بایست:این معضالت در بخش سرمایه گذاريبراي حلکه 

، ، افزایش مبلغ وام هادر زمینه مشوق هاي غیر مالیاتی همانند کاهش نرخ سود بانکی–الف 
ندگی بهتر در منطقه عقب مانده ایجاد زیر ساخت هاي بهتر براي سرمایه گذاري و تأمین شرایط ز

صنعتی اقدام عاجل نماید تا در انتهاي این سیاست هاي اقتصادي دولت، شاهد جهش سرمایه گذاري 
و رشد شتابان صنعت و توسعه اقتصادي در منطقه عقب مانده باشیم به گونه اي که رشد متوازن در 

سطح مناطق سه گانه ایران به وجود آید.
وم که به مراتب کاربردي تر است بحث سیاست گذاري مصداقی براي هر اما دیدگاه د–ب 

استان با توجه به شرایط خاص آن استان می باشد که در این دیدگاه با توجه به ضعف ها و قوت 
هاي به خصوص هر استان، دولت بایستی استراتژي خاص آن منطقه را از خود نشان دهد تا در این 

وازن تري شاهد رشد و توسعه اقتصادي در سطح هر استان باشیم .صورت به طور موثّرتر و مت
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لذا از این جهت براي جلوگیري از طوالنی شدن مطالب، صرفاً سه استان محروم و کمتر توسعه 
یافته چهار محال و بختیاري، خراسان جنوبی و ایالم را بررسی می کنیم.

استان چهار محال و بختیاري:
کیلومتر مربع وسعت 16332هزار نفر جمعیت و 893یاري با داشتن استان چهار محال و بخت

یکی از استان هاي نسبتاً کوچک و کم جمعیت ایران تلقی می شود.
مشـکالت خاص ایـن استـان شـامل رکـود اقتـصادي، بـی کـاري مـزمن، کـوچ نشینی در 

مرکز کشور، فـقدان راه هـاي بخش روستائی و در نتیجه عدم امکان سرمایه گذاري ثابت، دوري از 
کوهـستانی بودن منطقه و نیز عدم سرمایه گذاري زیر بنائی در به خصوص مواصـالتی منـاسـب 

بخش هاي مختلف می باشد. 
اما در مقابل این مشکالت زمینه هاي بسیار مساعد سرمایه گذاري و رشد اقتصادي وجود دارد که 

تان بـه علّـت کوهسـتانی بـودن و داشـتن سطـح نسبـتاً باالي به آن پرداخته می شود. اوالً این اس
خانه هاي نسبتاً فراوان و آب هاي گوارا و معدنی می داراي آب هاي جاري و سطحی و رودبارندگی

باشد و لذا در صورت استحصال آن توسط سرمایه گذاري دولتی و خصوصی می توان هم در جهت 
رب و هم آبرسانی توسط بطري هاي بهداشتی اقدامات فراوانی ایجاد رودخانه هائی با آب قابل شُ

نمود به گونه اي که این استان قطب تولید آب معدنی ایران شود و حتّی می توان آب مصرفی براي 
شُرب، صنعت و کشاورزي استان همجوار اصفهان را به طور کامل از این منطقه تهیه نمود که در این 

تان به ارمغان خواهد آورد و باعث رونق اقتصادي این منطقه خواهد صورت درآمد سرشاري براي اس
شد و ضمناً از طریق جریانات رودخانه ها می توان برق را به وجود آورد که باعث رونق کشاورزي این 

از .البته مواردي از این دست انجام شده است ولی کافی نبوده اندشد. خواهد نیز منطقه و استان 
ه در بخش دامداري پیشرفته و صنعتی سرمایه گذاري مناسب صورت گیرد اوالً طرفی دیگر چنانچ

بحث کوچ نشینی که مشکالت عدیده اي براي مردم روستاهاي این منطقه ایجاد می کند از بین 
خواهد رفت دوماً منجر به تولید انبوه لبنیات و گوشت قرمز در این منطقه خواهد شد به گونه اي که 

انسیل قطب اصلی مرکز ایران را براي تولید گوشت و لبنیات از خود نشان می دهد.این منطقه پت
:خراسان جنوبیاستان 

کیلومتر مربع وسعت یکی از 95385هزار نفر جمعیت و 677استان خراسان جنوبی با داشتن 
استان هاي نسبتاً کوچک و کم جمعیت ایران تلقی می شود.
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امل رکود اقتصادي، بی کاري مزمن، فقدان آب کافی براي مشکالت خاص این استان عمدتاً ش
شُرب، صنعت و کشاورزي، دوري از مرکز کشور، عدم وجود راه هاي مواصالتی مناسب با سایر استان 
ها و نیز مجاورت با کشور افغانستان و پاکستان و در نتیجه محل ترانزیت قاچاق مواد مخدر می باشد.

ر سازي، بایستی کنترل مرزها را به خوبی انجام دهد به گونه اي در این شرایط دولت براي بست
که منطقه از لحاظ قاچاق مواد مخدر پاك شود و مردم این منطقه در فضاي مناسب و امنیت جانی و 

در پی آن، بحـث اصـلی این منطقه آب و آبرسانی است لذا به کمک سرمایه گذاري .مالی قرار گیرند
ایست در طی طرح جامع آبرسانی خود که از آب هاي دریاي خزر و بخش خصوصی، دولت می ب

آب هاي مورد مصرف داخل کشور را ،دریاي عمان نشأت می گیرد و ایجاد تصفیه خانه هاي مناسب
تولید نموده و خطوط مناسبی را به این استان ارسال نماید تا بدین وسیله بحث و مشکل آب و 

ایط مناسبی براي کشاورزي به عنوان محور اصلی توسعه این آبرسانی استان ریشه کن شده و شر
.منطقه ایجاد شود

در این صورت با توجه به شرایط مناسب تولید زعفران در این منطقه، ما شاهد جهشی در تولید و 
بسته بندي زعفران در سطح تراز اول جهان خواهیم بود و عالوه بر ایجاد اشتغال، درآمد سرشاري 

گونه کسري درآمد و ایجاد خواهد شد به گونه اي که تحت این شرایط منطقه شاهد هیچبراي منطقه 
رکود و بی کاري نخواهد بود.

از طرف دیگر این منطقه در میان راه جنوب به شمال ایران از سمت غرب کشور قرار گرفته است 
صل می شود لذا در و در ادامه این راه ایران با کشورهاي ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان متّ

ستان و از شهرهائی مثل خطوط هوائی از جنوب سیستان و بلوچصورت ایجاد بزرگراه، ریل راه آهن و 
چاه بهار و خاش به شمال خراسان مثل سرخس و تَجن این خراسان جنوبی است که در میان ربند

واهد شد و لذا این طرح این راه ها منتفع شده و از یک بن بست تجاري، اقتصادي و سیاسی خارج خ
.راسان جنوبی کمال اهمیت را داردبراي استان خ

استان ایالم:
کیلومتر مربع وسعت، یکی از استان هاي نسبتاً کوچک 20133هزار نفر جمعیت و 566با داشتن 

و کم جمعیت ایران تلقی می شود .
کوچ نشینی برخی از مشکالت خاص این استان عمدتاً شامل رکود اقتصادي، بی کاري مزمن، 

مردم و در نتیجه عدم امکان   سرمایه گذاري ثابت، دوري از مرکز کشور، همجواري با کشور عراق و 
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هاي مواصالتی هناشی از آن و فقدان رامسائل خاص قبل و بعد از جنگ تحمیلی و خرابی هاي
ه عنوان شغل در آن که ب(کوهستانی بودن منطقه و قاچاق کاال، اسلحه و انسان خصوص بهمناسب 

.) استمنطقه به حساب می آید
اما در مقـابل این مشـکالت زمیـنه هـاي بسـیار مسـاعد سـرمایه گذاري و رشد اقتصادي وجود 

از جمله این که طی سنوات .دارد که دولت بایستی در این بخش بسترسازي مناسب را ایجاد نماید
فت، موفّق به کشف گاز شده ایم تا جائی که بخش قابل اَخیر خوشبختانه عالوه بر وجود چاه هاي ن

توجهی از مناطق غرب کشور را از این جهت می توان پوشش داد و حتّی تلمبه خانه و پاالیشگاه 
اما ،گازي در این بخش از کشور به نام پاالیشگاه میمه و مجاور مرز کشور عراق تأسیس شده است

ین پاالیشگاه در زنجیره صنعت پاالیش و پخش گاز قبل و مشکالت موجود این است که متأسفانه ا
این به این ترتیب .بعد از خود واقع نشده و نمی تواند پروسه تولید گاز شیرین را تکمیل نماید

ه کار می پاالیشگاه متأسفانه در اوقات فراوانی از سال یا اصالً کار نمی کند و یا با حداقل ظرفیت ب
رغم سرمایه گذاري مناسب دولت در این بخش، بازدة مناسبی را مشاهده پردازد که در مجموع علی

نمی کنیم لذا دولت مکلّف است که با تمهیدات مناسب بخش خصوصی را به عرصه سرمایه گذاري 
دعوت نماید تا با سرمایه گذاري خود بتواند زنجیره هاي بعدي و قبلی ایـن پاالیشگاه را تکمیل نماید 

از نقصان در این بخـش از صنعت رهـائی دهد و در نهایـت شاهـد اشتغال و و استان ایـالم را
توسعه کامل تري حتّی در سطح بین الملل و صادرات این بخش باشیم. 

از جمله ظرفیت هاي مناسب دیگر استان، توسعه و تولید سیمان است که متأسفانه به علت فقدان 
بزرگ در سـطح اسـتان فعالیت دارد و چنانـچه سرمایه گذاري مناسب فقط یک کـارخانه سیـمان

دولـت و بخـش خصوصـی در ایـن زمیـنه بیشـتر ورود کـرده و اقـدام به سرمـایه گذاري نمـاید نه 
کی از تنـها غرب کـشور را خـودکفا خواهـند کـرد بلـکه به کشـور عـراق که در حـال حاضـر یـ

صادرات خواهند نمود علی الخصوص که به علت گان اصلی سیمان ایران است نیز مصرف کنند
مجاورت این استان با کشور عراق بحث حمل و نقل نیز از حداقل هزینه برخوردار است و در نتیجه 

رقابت در این منطقه با سایر مناطق طبیعتاً به نفع استان محروم ایالم خواهد بود.
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