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 چکیده

برابر با  1385شهرستان و جمعیت آن در سال مرکز این  گرگان شهر. است   گرفته  قرار استان گلستان در شهرستان گرگان

مهاجرت روزافزون بخشی از جمعیت شاغل در گلستان جهت سکونت به این شهرستان باعث رشد . است نفر بوده  401399

کند که این موضوع است و قسمت قابل توجهی از فشار جمعیت و کم آبی گلستان را تحمل می ر سریع این شهرستان شدهبسیا

ها و گام برداشتن در جهت ارتقاء کیفیت بی شک رفع این چالش. هاي بزرگی را براي این شهر به وجود آورده استچالش

شهر  گذاري در اینگیري سرمایهها، بررسی فرآیند تصمیمگذاريسرمایه زندگی در شهر گرگان، نیازمند ارزیابی وضعیت موجود

هاي شهر، با هدف شناسایی استعدادها و مزیتمقاله این . اشدبمی شهري پایدار اقتصادت در هاي نوین مدیریاساس استراتژی بر

بینی شده، نحوه اجراء و بازده پیش ، نوع طرح، میزان سرمایه مورد نیاز،به طور خالصه گذاريهاي سرمایهبه معرفی طرح

نظري  - و نوع پژوهش کاربردي تحلیلی -روش پژوهش این مقاله توصیفی .است گرفته انجامگذاري مالحظات مربوط به سرمایه

طالعات م« نتایج پژوهش نشان داد با. اي و میدانی استفاده شده استها از روش کتابخانهآوري دادهبراي جمع. باشدمی

با هدف شکوفایی و رونق اقتصادي، ارتقاي کیفیت فضاي » گذاري شهر گرگانسرمایه هايو فرصت راهبردي شناسایی زمینه

ها در ريگذاشهر، دستیابی مدیریت شهري به منابع درآمدي پایدار با رویکرد جذب، بهبود، تقویت و ساماندهی جریان سرمایه

هاي هر پروژه، استفاده از توان اجرایی بخش خصوصی در تأمین سرمایه، حسب ویژگی در نهایت .شهر گرگان تدوین گردد

  .گرددپیشنهاد میگذاري خارجی، اوراق مشارکت، اعتبارات دولتی و منابع بانکی هاي مشارکت بخش خصوصی، سرمایهشیوه

 
  .شهر گرگان، هاصتو فر هازمینهمنابع درآمدي پایدار،  ،گذاري در شهرسرمایه: واژگان کلیدي
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  مقدمه

دولتی و شخصیت ی و درآمدي با توجه به ماهیت غیریعنی از دو دهه پیش، از نظر مال 1362بر اساس قانون سال  

هدف راهبردي تدوین و هاي علمی و اجرایی دقیقی براي تحقق این متأسفانه برنامهلی اند، وحقوقی خود مستقل اعالم شده

ها در راستاي انجام خدمات عمومی، عوارض و بهاي خدمات کافی شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداري در. تصویب نشد

با . ها با مشکل موجه خواهند شدشهرداري ،ینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدي براي توسعه منابع درآمديآنبوده و در 

-رسد که این نهاد باید شیوهها به نظر میارائه خدمات شهرداري بررسی الگوهاي تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و

ها جذب و حمایت از یکی از مهمترین این شیوه. هاي جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند

هیچگونه تردیدي نیست که جاي امروزه . باشدگذاري اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها میسرمایه

ترین راهکارهاي توسعه و عم از داخلی و خارجی یکی از اصلیگذاري بخش خصوصی و سرمایه گذاران ااستفاده از منابع سرمایه

رو به  توان به راهکارهاي سنتی و کالسیک تأمین منابع براي پاسخگویی به نیازهايکه نمی پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چرا

  .وابسته بود عمومی در شهرهاتزاید خدمات 

گذاري شهر گرگان گامی است در جهت نیل به شکوفایی و رونق هاي سرمایهدر این مسیر، بررسی شناسایی فرصت 

گذاري در اقتصاد و اقتصاد به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایهابتدا  ،در مقاله حاضر. زایی در شهر گرگاناقتصادي و اشتغال

گذاري در شهر گرگان براي جلب مشارکت بخش خصوصی و پیشنهاداتی و موانع سرمایه هاسایی فرصتو سپس به شناشهري 

   .در این خصوص پرداخته شد

  اي تحقیقمبانی نظریه

  در اقتصاد گذاريسرمایه و سرمایه

سرمایه در معناي وسیع کلمه، کاالي  .است منفعت ترین وسیله جلببزرگو  تجارت ترین عواملاز مهم ١سرمایه

مال یا ( نقديیا غیر )وجه نقد( است نقديسرمایه ممکن . اقتصادي است که بالقوه یا بالفعل مولد کاالي اقتصادي دیگر باشد

صورت وسایل تولید، ابزار کار و  آن بخش از سرمایه که به اقتصاد مارکسیستی در. )22:1384مهدوي،(باشد )امتیاز یا عملی

رمایه س، آیددر میدر فرآیند تولید  نیروي کار به آن بخش از سرمایه که به صورت و یابد را سرمایه ثابتمواد خام نمود می

 تواند ارزشی بیش ازاست، زیرا فقط نیروي کار می ارزش اضافی متغیر سرچشمه سرمایه مارکس از نظر. شوداطالق می متغیر

  .)1386هادیان،(خود خلق کند ارزش

) که معموالً مشخص است(ر حال حاضر عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی د١گذاريسرمایه  خرد،در حوزه اقتصاد 

مثل پرداخت وجهی بابت ) معموالً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است (ارزشی در زمان آینده  گونهبه امید به دست آوردن هر

- گذاري به دو قسمت تقسیم میسرمایه. خرید سهام به امید بدست آوردن سودهاي مشخصی از آن در آینده

  :)86:1384برانسون،(شود

  . سرمایه گذاري  ناخالص. 2 سرمایه گذاري خالص .1

  ؛به بیان دیگر .تگذاري ناخالص در استهالك اسگذاري خالص و سرمایهرمایهتفاوت بین س 

  

                                                    

 
 
 

                                                
1- Capital 

2- Investment 

 گذاري ناخالصسرمایه -استهالك  =گذاري خالص سرمایه
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گذاري خانوارها در مثال سرمایه براي. ، مستقل و مستقیم انجام گیردتواند به صورت القایی، خارجیگذاري میسرمایه

 مانند(هاي مختلف تواند در زمینهگذاري میسرمایه. شودگذاري مستقیم محسوب میاوراق بهادار شرکتها نوعی سرمایه

گذاري به سرمایهبه بیان دیگر . انجام گیرد )...هاي ثابت و بورس و، مسکن و داراییکشاورزي  ،گذاري در بخش صنعتسرمایه

راعی و (گذاري در حقیقت تشکیل سرمایه استسرمایهو تغییر در حجم سرمایه در طی یک دوره بوده  معناي

 .)153:1383تلنگی،

   تشکیل سرمایهگذاري یا سرمایهمنابع 

گذاري یا تشکیل سرمایه، زمانی سرمایه. گیري و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادي ولی با نرخ بازگشت توأم استشکل

 تشکیل سرمایه عامل مهم و .مادي و انسانی شود –اي  ابع منجر به افزایش ذخایر سرمایهاست که تخصیص منامکانپذیر 

اي و ایجاد خدمات زیربنایی، که شرط الزم توسعه اي، واسطهبنیادي در تحقق توسعه است، زیرا براي تولید کاالهاي سرمایه

 ،انداز الزم و سرمایه، تشکیل پسدر مراحل اولیه رشد و توسعه). 93:1383رئیس دانا،(شود، به سرمایه نیاز استمحسوب می

ترین متغیر حرکت، فرایند تراکم بیشتر پس انداز و  اصلیا و همچنین ندر این مرحله از توسعه مهمترین تنگ. کاري دشوار است

رشد یابنده تمایل پیدا کند، تبدیل آن به سرمایه است، ولی به محض اینکه یک ساختار اقتصادي از حالت سکون به حرکتی 

انداز  نابع تشکیل سرمایه پسم. این چنین اقتصادي خود سرمایه الزم را براي مراحل بعدي حرکت خویش فراهم خواهد ساخت

روشهاي . گذاري هموارتر خواهد بودهرچه میزان پس انداز بیشتر باشد شرایط و امکانات براي سرمایه). 61:1386آخوي،(است

نشان   2و 1هاي که در شکل ندوجود دارند متنوع سرمایهدر بازارهاي  گذارانی کهسرمایهو  است گذاريسرمایه ی درمختلف

 داده شده است؛

 
 گذاري در بازار سرمایههاي مختلف سرمایهروش: 1شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

Adam,2006 :منبع  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  هايروش

  

 گذاري سرمایه

 موضوع

زمان یا 

 مدت

ریسک 

 یا خطر

 واقعی. 1

 مالی. 2

 اه مدتتکو. 1

 بلند مدت. 2

 ریسک متناسب. 1

سفته (ریسک نسبی. 2

 )باز



 

 در بازار سرمایه انگذارمختلف سرمایهانواع : 2شکل

  
  .Frankfuter,2002: منبع

 

  گذاري سرمایهیند آفر

انجام یکسري از فعالیتهایی است که منجر به خرید  « انداینگونه تعریف کردهگذاري را سرمایهو فردریک فرآیند  املینگ

  ). Amling,2003(»هاي واقعی یا اوراق بهادر شوددارائی

گذاري خواهد در اوراق بهادر سرمایهمی، بعنوان مثال اگر ها را بداندگذاريهاي هر یک از سرمایهگذار باید ویژگیسرمایه

ها  گیريگذار را در تصمیمباره اوراق بهادار، فرد سرمایهدانش در. کامل اطالع داشته باشد هایی آن به طورکند باید از ویژگی

گذار سرمایه .هاي اوراق بهادار ریسک آن استمثالً یکی از ویژگی .بخش خواهد بود گذاري رضایتیاري نموده و نتایج سرمایه

گذاري انتخاب نماید که ریسک آن متناسب با کند و اوراق بهاداري را براي سرمایهباید قادر باشد ریسک اوراق بهادار را تعیین 

مالت اوراق بهادار اطالع کافی داشته باشد او باید بداند که اوراق اگذار باید از انجام طریقه معهمچنین سرمایه. ن باشدآبازده 

البته . که این خود مستلزم شناخت بازار اوراق بهادار است را چگونه و از کجا خریداري نماید و چگونه به فروش برساند بهادار

  ). 1381،اسماعیل پور(گذاري بورس اوراق بهادار کمک بگیردتواند از موسسات مشاوره سرمایهگذار میسرمایه

  

  گذاري طبق نظر جی جینیوزفرآیند سرمایه: 3شکل

  
  .Gniewosz,2004: منبع 

 

انواع سرمایه گذاران

اشخاص حقیقی

فردي گروهی

اشخاص حقوقی

شرکتهاي 

بیمه  بانکها
صندوق هاي 

بازنشستگی

شرکتهاي  

سرمایه گذاري

شرکت دارنده 

یا ماهر

شرکتهاي 

کارگزاري

سایر اشخاص حقوقی

تهیه سرمایه مورد نیاز :                                         مرحله اول

کسب شناخت و پذیرش ریسک توسط سرمایه گذار  :         مرحله دوم

شناخت انواع دارایی جهت سرمایه گذاري   :               مرحله سوم

شناخت ریسک و بازده شرکت هاي موجود:                مرحله چهارم

دسترسی به اطالعات مربوط:                               مرحله پنجم

شناخت ساختار بازار اوراق بهادار:                         مرحله ششم

انتخاب مجموعه اي از اوراق بهادار و دارایی هاي مشخص:    مرحله هفتم
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  گذاريهاي نظري سرمایهمدل

هاي سود انتظاري و هاي شتاب، مدلتوان به سه طبقه کلی مدلگذاري را میهاي نظري موجود در زمینه سرمایهمدل

  ):1385اسالمی و بیگدلو،(ها تقسیم بندي کردمدلهاي نئوکالسیک

ضا براي از نظر آنان تقا. کنندسی میراقتصادانان کالسیک با استفاده از روش اقتصاد کالن مسئله رشد اقتصادي را بر

  .تابع غیر مستقیمی از نرخ بهره و بازار سرمایه نظریه تعیین این نرخ است گذاري سرمایه

. کنندها نطریات خود را بر اساس مفاهیم نهایی و مطلوبیت نهایی بیان میریات کالسیکها عالوه بر تأیید نظوکالسیکئن

از نظر . گذاري نقش زیادي داردیمتها در تصمیمات سرمایهشود و قگذاري از عامل سرمایه شروع میدر این مکتب، سرمایه

- گذاري شده بستگی دارد و سرمایهگذاري به کارایی نهایی سرمایه نسبت به نرخ بهره هزینه فرصت منابع سرمایهکینز سرمایه

  .گیرد که نرخ بازده نهایی باالتر از نرخ بهره بازار شودگذاري واقعی تا آن حد صورت می

بر اساس این نظریه با وجود نسبت . گیردگذاري را یک نسبت خطی از تغییرات تولید در نظر میشتاب، سرمایهنظریه 

در این مدل . گذاري مورد نیاز براي حصول مقدار مشخصی از تولید ساده خواهد بودمحاسبه سرمایهرشد سرمایه به محصول، 

  ).مان منبعه(هاي سرمایه نقش ندارندانتظارات، سودآوري و هزینه

جورگنسن و هال و جورگنسن عنوان کردند که روش ذخیره بهینه سرمایه به قیمت تولید و هزینه استعمال سرمایه 

گذاري گیري منجر به ارائه معادله سرمایه و مطلوب از طریق تأخیر در تصمیم شکاف بین ذخایر سرمایه جاري. بستگی دارد

  ). 1384سون،بران( شودمی) تغییر در ذخایر سرمایه (

  گذاري سرمایهدر  مؤثرعوامل 

از عوامل شناخته شده برخی . شودگذاري به دو دسته شناخته شده و نامشخص تقسیم میعوامل تأثیرگذار بر سرمایه

گیري است و در عین حال بیشترین شود عواملی بررسی شود که قابل اندازهدر این قسمت سعی می. گیري نیستقابل اندازه

  ):1383راعی و تلنگی،(گذاري داردرا بر سرمایهاثرات 

سطح مطلق  ثیري بیشتري برأ، تغییرات سطح درآمد ت)اصل شتاب(گذاريهاي سرمایهبا توجه به نظریه :سطح درآمد

  .گذاري خصوصی تلقی کردثر بر سرمایهؤتوان به عنوان عامل مدرآمد دارد، بنابراین سطح درآمد یا تغییرات سطح درآمد را می

هاي تولیدي وارد گذاري دولتی در حیطه بخش خصوصی و فعالیتبه لحاظ نظري اگر سرمایه :گذاري دولتیسرمایه

گذاري بخش عمومی در حیطه اگر سرمایه). اياثر تخیله(کند شود، به عنوان جایگزینی قدرمند براي بخش خصوصی عمل می

  .)(Goyal,2007)اثر کششی(کند گذاري خصوصی عمل میکاالهاي عمومی باشد به عنوان بخش مکمل براي سرمایه

هاي سیاست گذاري خصوصی در قالب نظریهدر مورد تأثیرات اعتبارات و تسهیالت بانکی بر سرمایه: اعتبارات بانکی

از طریق . گذاري خصوصی حائز اهمیت استپولی اقتصاد کالن تردیدي وجود ندارد و نقش سیاست پولی در تشویق سرمایه

گذاري، مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی و نرخ هاي سرمایهایجاد تسهیالت الزم در زمینه افزایش حجم پول و کاهش هزینه

  .)1387برجیسیان،(دبایگذاري اقتصاد افزایش می تنزیل مجدد، سرمایه

تورم لجام . ثر استؤی مگذاري بخش خصوصنرخ تورم داخلی از جمله متغیرهایی است که بر تقاضاي سرمایه :نرخ تورم

نرخ تورم باال ریسک فعالیت . گذاردگذاري خصوصی میگسیخته، که همراه با افزایش تولید نیز باشد، تأثیر منفی روي سرمایه

هاي کند و در نتیجه منابع را از فعالیتدهد و بخش سوداگري اقتصاد را با سود سرشاري مواجه میهاي تولیدي را افزایش می

  .دهدبازده سوق می هاي تجاري زودگذاري به سمت خدمات کاذب، احتکار و فعالیتسرمایه تولیدي و

تواند از طریق نظام بانکی یا بازارهاي ملی وارد جریان کار و تولید شود و به صورت فزاینده پس انداز می :پس انداز

آید، زیرا بازده آن براي اقتصاد ملی گذاري به حساب میانداز ملی بهترین منبع سرمایه در واقع پس. د ملی را افزایش دهددرآم

  .)همان منبع( در باالترین سطح قرار دارد

  

  



 

  گذاريهاي سرمایهفرصت

گذاري است و با گذشت هاي سرمایهها و خط مشیاي از سیاستدهنده مجموعه گذاري نشاناصوالً یک فرصت سرمایه

تواند شامل عوامل محیطی که شرایط مساعدي را براي همچنین می. گیردزمان همواره مورد تجدید نظر شرکت قرار می

، یا عوامل محدوده کننده رقابت، )داخلی و بین اللملی(کند، مانند بازار رو به رشد براي محصوالت شرکت شرکت فراهم می

دهد و یا یا شرکت نوید می تغییرات در نرخ ارز در جهت منافع شرکت، وضعیت مالی که آینده اطمینان بخشی را براي صنعت

  ).1385اسالمی بیدگلی و بیگدلو، ( شناسایی بازار جدید باشد

- تواند باعث مدیریت بهتر و افزایش ثروت سرمایهگذاري و اصول مدیریت پرتفوي میهاي سرمایهمطالعه دقیق فرصت

نجایی که ممکن است از اشتباهات جلوگیري کرده گذاري تا آرود افراد با مطالعه اصول سرمایهبه عالوه انتظار می. گذاري شود

   ).1386ر،اآزادو(شود گذاري باعث ایجاد حرفه و مشاغلی نیز میهاي سرمایهفرصت. گیري نمایندگاهانه تصمیمآو 

  

  گذاريهاي سرمایهفرصت) فرآیند اجرائی( ریزي و کنترلپنج مرحله براي برنامه: 4شکل 

  
 1381اسماعیل پور،: منبع 

 اقتصاد شهري

آن اقتصاددانان با استفاده از ابزارهاي اقتصادي، مسایل و  در اقتصاد است که تخصصی هايیکی از رشته اقتصاد شهري

 مکانی انتخاب يمطالعه اقتصاد شهري). 13380درکوش،(دهندمشکالت یک منطقه شهري را مورد بررسی و ارزیابی قرار می

نیروهاي . 1: بندي کردموضوع دسته 6توان در موضوعات اصلی اقتصاد شهري را می). 1386سولیوان، (ها و خانوارهاستبنگاه

مشکالت و مسایل شهري و سیاست عمومی . 4حمل ونقل شهري . 3کاربري زمین در داخل شهرها . 2بازار در توسعه شهرها 

ر شهر داراي روابط اجتماعی و اقتصادي ه). 1388زنگنه،(هاي دولت محلی ها و مالیاتهزینه. 6مسکن و سیاست عمومی . 5

به طور کلی شهر خواه . یابدهاي جغرافیایی تحقق میمخصوص به خود است و این روابط و کارکردها در بستري از موقعیت

هاي مادي و فرهنگی را بر عهده دارد که ناخواه به نوعی انتظام بخشی، گردآوري، باز توزیع مازاد اقتصادي و تولید ارزش

 ).1381دانا،رئیس(گیردمی ي اینها در حوزه اقتصاد شهري قرارموعهمج

  گذاري در شهرسرمایه و سرمایه

هاي زیربنایی و ها و پروژهتخصیص سرمایه در شهر عبارت است از جریان مخارج منظور شده و اختصاص یافته به طرح

دیگر پیش از تولید شده شهري است که براي تولید هاي گذاري در شهر مرکب از مجموعه کاالها و زیرساختماندگار و سرمایه

به عبارت دیگر جریان مخارج . گیرندتقاضا روزمره شهري مورد استفاده قرار می عکاالها و خدمات مورد نیاز شهروندان در رف

-هاي مورد نیاز شهر میهاي تولید کاالهایی که به عنوان کاالي مادر موجب تولید و باز تولید سایر کاالاختصاص یافته به طرح

مرحله اول
شناسایی فرصت هاي سرمایه گذاري •

مرحله دوم
برآورد و ارزیابی جریانات نقدي فرصت هاي سرمایه گذاري   •

مرحله 

سوم

قبول یا رد فرصت هاي سرمایه گذاري بر اساس یک معیار قابل پذیرش   •

مرحله 

چهارم

تصویب اجراي فرصت هاي سرمایه گذاري پذیرفته شده  •

مرحله 

پنجم

نظارت و کنترل و ارزیابی فرصت هاي سرمایه گذاري در حین اجرائ   •



 

 ٧

ها هاي در برگیرنده کلیه فعالیت شهري اعم از عمرانی، توسعه شهري، ایجاد زیرساختگذارياین سرمایه. گیردشود را در بر می

  ).1387قادري مطلق،(شودهاي انسانی و فرهنگی میبراي رفع نیازهاي ضروري شهروندي و نیز پاسخگویی به خواسته

  :)1380شکوئی، (باشدگذاري شهري سه نظریه مطرح میصادي و سرمایهدر قلمرو نگرش اقت

این نظریه یا مدل اقتصادي نخستین بار توسط یک اقتصاددان  :هاي کشاورزي یا فاصله تا بازاریابی فعالیتمکان. 1

مطرح شده است که بر اساس آن، محصوالت کشاورزي از محل تولید تا بازار فروش به نسبت فاصله » وان تونن«آلمانی به نام 

وند با احتساب شمی بر اساس این مدل، محصوالتی که با فاصله نزدیک تر به بازار عرضه. شودیابی میگذاري و قیمتارزش

 .کنندو نقل و نوع محصول، سود بیشتري را عاید کشاورز می هزینه حمل

ن محصوالت صنایع و مکان آپیشنهاد شد که بر اساس » آلفرد وبر«این مدل نخستین بار توسط  :یابی صنایعمکان. 2

هاي که فاصله تا بازار و نیروي انسانی و هزینهرسید استقرار صنایع با توجه به عوامل فوق محاسبه شده و حداکثر به سود می

هاي ارتباطی سریع دسترسی داشته باشند از تر و به راهتولید در این مدل متعادل است و هر چه صنایع به معادن اولیه نزدیک

 .سود بیشتري برخوردارند

» والتر کریستالر«وسط ت 1933این نظریه نخستین بار در سال : یابی خدمات و نظریات مکان مرکزيمکان. 3

این نظریه اصوالً بر این اصل استوار است . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت» لش«اقتصاددان آلمانی مطرح شد و سپس توسط 

تولید و عرضه کاال بدست  کزخود را از نزدیکترین مرکاال و خدمات سعی دارند کاالهاي مورد نیاز که اصوالً مصرف کنندگان

  .پردازندکاهند و در واقع بهاي کمتري براي هر کاال میهاي جابه جایی و حمل ونقل میآورند و با این کار از هزینه

  گذاري در شهرهاهاي سرمایهو اولویتموجود  هايو فرصت هازمینه

اگر . گذاري کدام استها و انتظارات براي سرمایهها، طرحگذاري در شهرها باید دید اولویتهاي سرمایهدر خصوص زمینه

افتد که کند و همان اتفاقی میباشد، کمکی به اقتصاد شهري نمی "سرمایه"سرمایه، چه خارجی و چه داخلی، فقط فی نفسه

یا گذار فقط منفعت طلبی است و تنها قیمت زمین یعنی هدف سرمایه. در مورد رشد قیمت زمین و ساختمان افتاده است

گذار نیز جزو سرمایه او محاسبه می سرمایهدر قانون سرمایه، سرمایه فقط پول نیست بلکه ایده یا طرح . رودساختمان باال می

میلیون  20میلیون تومان سرمایه بیاورد و ایده خود را هم  80گذار  به طور مثال اگر یک سرمایه. )1387قادري مطلق،(شود

 گذاران در شهرها هدایتبنابراین اگر سرمایه. میلیون تومان سرمایه وارد شهر کرده است 100تومان در نظر بگیرد، روي هم 

آوري، استانداردهاي محیط زیستی، استانداردهاي گذارها نگران نتیجه کار خود باشند همراه خود فنو اگر خود سرمایه شوند

  .)1388خواجه خسی،(هاستري ورود همین مقولهگذادلیل حمایت از سرمایه ورند وآرا به شهرها می... مدیریتی و

ر ورود فناوري و ظاول از ن. گرددبر هایی که مزیت نسبی دارندبایست به بخشگذاري میهاي سرمایهبنابراین اولویت

- در حال حاضر یکی از اولویت .هاي جدید به شهرها و رشد صنعت و دوم مزیت نسبی اقتصادي براي منطقه داشته باشندطرح

زمینی، هاي زیرهایی همچون تونلهژپرو. است هاي عمران شهريهاي شهري، پروژهگذاري در پروژههاي مهم سرمایه

ها، معموالً یک هژبراي اجرا و به صرفه بودن این پرو. ها در شهرها قرار دارندهاي نخست اولویتدر دستههاي طبقاتی پارکینگ

هاي مختلف همچنین بخش .شوداري، تجاري و فرهنگی در کنارشان تعریف میهاي اده اقتصادي مانند ساخت مجتمعژپرو

هاي آب و و همچنین بخش توریسم را باید در حال ، پتروشیمی، انرژي، بخش)فناوري اطالعات(ITصنعتی، بخش - تولیدي

با برسی . )1387،یانبرجیس(گذاري دانست که داراي مزیت نسبی بالفعل هستندها براي سرمایهترین بخشحاضر از مناسب

  .دار را تکمیل نمود تهاي اولویتوان فهرست واحددار بالقوه میهاي مزیتتر بخشعمیق

  

  

  

  

  



 

  گذاري در شهرترین موانع سرمایهعمده: 5شکل

  
 .25:1388خواجه خسی،: منبع 

 
 

  تحقیق شناسی روش

ها از روش آوري دادهبراي جمع. باشدنظري می -تحلیلی و نوع پژوهش کاربردي -روش پژوهش این مقاله توصیفی

و در  اي و سوابق مطالعاتی موضوع بررسیمبانی نظریه ،ايدر بخش مطالعات کتابخانه. اي و میدانی استفاده شده استکتابخانه

بردي مطالعه و معرفی راهمشاهده و مصاحبه با مدیران و معاونان به بر اساس ی به جمع آوري اطالعات مورد نظر بخش میدان

           .پرداخته شدگذاري در محدوده مورد مطالعه تحقیق، شهر گرگان هاي سرمایهفرصت زمینه ها و

  ناحیه مورد مطالعه

پارك ( و دل انگیز نظیر هاي فراوان و مناظر طبیعی بیدیدنیبا گرگان مرکز استان گلستان، شهري  محدوده مورد مطالعه،

 .است...) شصت کال، چشمه آبگرم زیارت، پارك جنگلی قرق، جنکل رنگو، جهان نما و  ، جنگلجنگلی ناهارخوران و النگدره

 این شهرستان از شمال به شهرستان آق قال، از جنوب به استان سمنان و سلسله جبال البرز، از شرق به شهرستان علی آباد

کیلومترمربع و  16152مساحت شهرستان. شودبندرترکمن محدوده می کتول و از غرب و شمال غربی به شهرستان کردکوي و

نقل، راه شوسه، راه  موقعیت حمل وبا قرار گرفتن در  .باشدهزار نفر می 460بیش از 1385بر اساس سرشماري  آن جمعیت 

و  )میانه و مرکزي يترکمنستان و با کشورهاي آسیا - مشهد و راه آهن ایران -گرگان -خط ریلی تهران(آهن، خطوط هوایی

 درسهم به سزایی و  هاي توسعه بیش از پیش را براي این شهرستان و استان گلستانتواند زمینهچند منظوره می هاياسکله

شهر گرگان بعنوان مرکز استان گلستان، کانون سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی این . خواهد داشتجلب توریست در پی

شعاع  درصد از جمعیت منطقه در 60ست که حدود ادر آن به گونه پراکندگی جمعیت  به طوریکه. رودمی  استان به شمار

از این نظر، گرگان با قرار گرفتن در مرکزیت جمعیتی و ارتباطی منطقه، داراي بهترین . کیلومتري گرگان ساکن هستند 100

ساعت خود را به توانند در زمانی حدود یک درصد از جمعیت استان در صورت لزوم می 80در چنین وضعیتی . شرایط است

مرکز استان برسانند و عالوه بر انجام فعالیتهاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در این شهر، مایحتاج خود را نیز تهیه 

 . نمایند

  نتایج و بحث

، آمل(شهرهاي شمالی بودجه  با شهرداري گرگان برابر یباًتقربودجه  و هاي متعددبا وجود ظرفیت انوضعیت شهر گرگ

بعنوان مثال طی  .قابل مقایسه با آنها نیست گرگان براي توسعه این شهر اصالً هاي شهرداريگذاريسرمایه )بابل و ساري

، بزرگترین سد الستیکی کشور بر روي رود بزرگ همین سه سال اخیر در ساري شاهد احداث چندین تقاطع غیر همسطح

هاي بزرگ گرگان به عنوان ایم اما پروژهبوده... ربازي شمال کشور ود، بزرگترین شهن که جنبه تفریحی و توریستی دارتج

سازي خصوصی هاي سیاست کامل اجراي عدم .1

مناطق سایر به نسبت ازاد مناطق ضعیف عملکرد .2

وسیع سطح در خصوصی بیمه هاي شرکت و ها-بانک فعالیت عدم .3

باال بروکراسی و گسترده ساالري دیوان .4

قوانین و ها سیاست در ثبات عدم .5

  مناسب بازاریابی و تبلیغات عدم .6

  )شهرداریها و  شوراها( محلی هاي مدیریت نقش به کافی توجه عدم  .7



 

 ٩

احداث کانال آبهاي سطحی بوده و  و، در حد زیرسازي و آسفالت چند خیابان قه طوالنی شهرنشینی و مرکز استانشهري با ساب

  .باشیممیهاي بزرگ کمتر شاهد اجراي پروژه

  :گذاري شهر گرگانارنده در سرمایهبازد عوامل

  :هاي شهري و زیباسازي گرگانوضعیت نامناسب زیرساخت _1

شهرداري به . چه از نظر زیبایی و چه از نظر ترافیکی اصال مناسب نیستند و سطح شهر وضعیت مبادي ورودي شهر

هاي بزرگ و  حایی که به طرن امر داشته باشد و هر بودجهایاي به  بایست توجه ویژه گذار می تولی شهر و اولین سرمایهعنوان م

  .گذاري براي شهر بداند نه هزینه  دهد آنرا سرمایه می  در شهر اختصاص  کوچک

  :گذاري سرمایهعدم هماهنگی بین دستگاههاي اجرایی در امر  _2

پیگیري عدم  و همینطور  اعضاي شوراي شهر با دستگاههاي اجرایی) کید زیادأبا ت(جلسات متعدد و منظم  عدم برگزاري

نمایندگان گرگان در مجلس شوراي  عدم توجه، گذاري سرمایهمستمر و جدي همه اعضاي شهر براي حل و فصل مسائل   

قوانین دست و پا گیر و  ،طوالنی بودن مدت زمان صدور مجوز و همچنین گذاري سرمایه اسالمی براي رسیدگی مسائل

  .باشدگذاري گرگان میبخش سرمایه رکود دربروکراسی اداري در شهرداري و سایر نهادها هم از مسائل مهم 

  :اییوجود مسائل سیاسی و حاشیه _3  

   .دگان مجلس و شوراي شهر برطرف شودمانند مورد باالیی بوده و باید از کانال نماین این مورد هم دقیقا

  ناشناخته ماندن استعدادهاي بالقوه شهر گرگان در کشور _4  

هاي آنها صرف استانهاي اطالعند و بیشتر سرمایه هاي گرگان بیتعدادها و ظرفیتاز اساران اندکی گذسرمایهبیشتر 

گلستان نامیده شد و هنوز براي   ،سیس استانأکه متاسفانه در بدو ت همینطور نام استان. شوداز جمله مازندران می همجوار

توجه به تبلیغات نادرست صدا و سیما از این استان بسیاري از هموطنان ناشناخته مانده و یا اگر هم این منطقه را بشناسند با 

کنند و این امر خود اي تصور اکثر مردم کشور بر این است که مردم گرگان به این سبک زندگی میقبیله   مبنی بر زندگی

ا و گزارشات ههاي مختلف خبري و درج مقالهدر این زمینه خبرنگاران رسانه .ن شهر استگذار به ایدلیلی بر نیامدن سرمایه

، نصب شناساندن فرهنگ گرگان زمین هایی برايهمینطور شهرداري گرگان با صرف هزینهو مختلف از گرگان و فرهنگ آن 

سامانه ارسال پیام خوشامدگویی به گوشی مسافرینی که به فرودگاه گرگان وارد میشوند یا ارسال بلوتوث به گوشی مسافرین 

  .تواند تاثیر بسزایی داشته باشداي گرگان باشد میهکه شامل کلیپی از معرفی جاذبه

  گرانی زمین و کشاورزي بودن منطقه _5  

هاي زیاد و مدت زمان گران بودن زمین و همینطور هزینه ،گرگان گذاران ازم استقبال سرمایهلشهاي بزرگ عدایکی از چ

بهترین راه حل تشکیل ستادي در شهرداري یا فرمانداري براي حل این چالش هم   .باشدالنی تغییر کاربري اراضی میطو نسبتاً

یعنی اینکه شهرداري هر ساله با اختصاص مبلغی چند هکتار از اراضی حاشیه شهر را خریداري  .به عنوان بانک زمین است

قرار دهد البته با به زمین نیاز پیدا کرد شهرداري آنرا در اختیار آن ) چه خصوصی و چه دولتی(گذاري کرده و زمانی که سرمایه

در صورت به بهره برداري رسیدن پروژه مورد نظر منبع درآمدي هم ( سود سرمایه   شرایط خاص و دریافت درصدي از سهم و

  )شودبراي شهرداري می

  مرزي بودن استان _6  

و بروز برخی  شود اما تصور ناامنی از امنترین مناطق کشور محسوب می با توجه به اینکه مرزهاي منطقه شمال گرگان

  .گذاري کننداي مرکزي کشور سرمایه، باعث شده که اکثر آنها در شهرهاي بسیاري از سرمایه گذاران کشورمشکالت بر

ها نند در صورت همکاري با سایر نهادتوامیو  کامالً محسوس نقش شوراي شهر و شهرداري گرگان تمام موارددر 

حضور سایر ارگانها و شهروندان را در این امر  هر چند .بردارندگذاري در شهر جلب سرمایهبیشترین و بزرگترین قدم را در 

   .نادیده گرفت
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  گرگان شهر گذاري درطرح هاي پیشنهادي براي سرمایه

ها باعث شده شهر از نیازهاي اساسی شهر بوده و کمبود امکانات در این زمینه شودمیکه در این بخش اشاره  مواردي

در صورت  مطمئناً .نداشته باشد و همینطور خروج سرمایه و تلف شدن وقت و ثروت مردم را به همراه بیاوردپیشرفت الزم را 

و افزایش درآمدهاي پایدار شهرداري و مردم شهر خوبی را در توسعه شهر  ها جهش نسبتاًدرصد این طرح 10تحقق حتی 

گري، دست فروشی و سد معبر، تیاد، سرقت، طالق، تکديبیکاري، اع(در ضمن خیلی از مشکالت دیگر شهرو  شودگرگان می

  .شودهم به واسطه آن حل می )....گرگان و  مشکل نبود اسپانسرهاي قوي در امر ورزش

   :ها برشمرددر شهرگرگان را می توان در این بخش گذاري سرمایههاي ها و فرصتزمینه

  درمان - 1   

با جمعیت  گرگان شهر  .، بخش درمان استشود  گذاري به آن توجه ویژه  از مهمترین مسائلی که باید در امر سرمایه

بطور جدي دچار کمبود و مشکل است و باعث شده تا بسیاري از  بخش  به عنوان مرکز استان در این هزار نفري400 حدود

و اتالف وقت مردم  از شهر که باعث خروج سرمایه ،درمانی به سایر شهرها مراجعه کنندشهروندان براي دریافت خدمات 

تواند بعنوان ، گرگان میي از رجوع شهروندان به نقاط دیگربا اجراي چند طرح مهم در این بخش عالوه بر جلوگیر. شود می

  .قطب درمانی شمال کشور تبدیل شود و سود کالنی هم نصیب این شهر شود 

  ؛مجهز به تمامی تجهیزات پیشرفتهتخت  400احداث بیمارستان فوق تخصصی جنرال با ظرفیت بیش از )  1      

  ؛)جهت نگهداري و مداواي بیماران روانی(مرکز یا بیمارستان ویژه اعصاب و روان)  2    

  ؛بیمارستان ویژه بیماران سرطانی)  3    

  ؛)چشمه آبگرم(زیارت  راه اندازي مرکز توریسم درمانی در منطقه خوش آب و هواي)  4    

  .پاراکلینیک فوق تخصصیاحداث چندین کلینیک و ) 5    

  ورزشی و تفریحی - 2   

، اسب دوانی، زمین گلف، دریاچه قایقرانیهاي مختلف از شامل بخش(حداث مجموعه بزرگ تفریحی و ورزشی،ا )1

  ؛)، استخر و ورزش هاي آبیپیست هاي اسکیت و دوچرخه سواري، سالن بیلیارد

  ؛...، ژمیناستیک والیبال، ومدارس تخصصی ورزشی چون فوتبال، بسکتبالاحداث  )2

   .کافیتهیه زمین  توسط شهرداري با) سالن تخصصی(هاي ورزشی قهرمانیبراي احداث سایتتامین چند هکتار زمین  )3

  تجاري و خدماتی_3

مه نشریات و نمایندگی خبرگزاریها، انجمن خبرنگاران، استقرار دفاتر ه: احداث مجتمع بزرگ یا برج نشریات )1   

  ؛...و  هاتحریريها و لوازم ، کتاب فروشیهانگی، ناشران، چاپخانهموسسات فره

، هیزات پزشکیهاي فعال در امر تجها و نمایندگی، شرکتاستقرار مطب پزشکان: برج پزشکان فوق تخصصاحداث  )2

  ؛...ها و فروشگاههاي لوازم پزشکی و داروخانه

مانند موسیقی، خط و نقاشی و نیز استقرار خانه هر طبقه آن میتواند به یک هنر خاص تعلق گیرد : احداث برج هنر  )3

     ؛... ت هنري و ال، فروشگاههاي فروش محصوهنرمندان، سالن ویژه همایش، نگارخانه و گالري

  ؛..هاي اداري و، کامپیوتر، ماشیننیک، الکتروهاي مرتبط با برقویژه شرکت: مپاحداث مجتمع بزرگ یا برج الکا )4

  ؛هااحداث مجتمع بزرگ یا برج جواهرات و صرافی )5

  ؛بازاري ویژه جهت خرید و فروش پرندگان زینتی  )6

  ، پژوهشی و فرهنگیعلمی_4   

  ؛گرگان) فنی و مهندسی (احداث دانشگاه صنعتی  )1

  ؛تحقیقیاتی و پژوهشی  سایت مراکز ویژهاختصاص چند هکتار زمین از طرف شهرداري براي استقرار  )2

  ؛پردیس سینمایی )3



 

 ١١

  ؛احداث رصدخانه و باشگاه نجوم )4

  ...تاالر بزرگ و ویژه برگزاري کنسرت موسیقی و )5

  )طرح ویژه هزارپیچ( گردشگري _5     

یک طرح و برنامه تواند با هکتار می 200با وسعتی بیش از هزارپیچ وجود منطقه زیبا با چشم اندازي منحصر به فرد 

کند و ساالنه جمع  یکی از بی نظیرترین و بزرگترین پارك طبیعی کشور گرگان را صاحب  اي نزدیکدر آینده   درست و صحیح

  :تا سود سرشاري را نصیب گرگان کندکثیري از مردم سراسر کشور را به آنجا روانه سازد 

یک راه از بلوار الغدیر و راه دیگر از طرف بلوار صیاد  مثالً( قطه احداث جاده دسترسی به ارتفاعات هزارپیچ از چند ن) 1    

  ؛توسط شهرداري براي جلوگیري از ترافیک ) شیرازي 

  ؛توسط شهرداري در این منطقه هاي بهداشتیکمپینگ و آالچیق و سرویس و پارکینگ خودرو احداث )2    

  ؛بخش خصوصی گذارانسرمایهتوسط ... وکافه تریا و رستوران سنتی و احداث هتل ) 3    

  ؛بخش خصوصی گذارانترن هوایی کشور توسط سرمایه ترینشهربازي پیشرفته با بزرگ) 4    

  ؛بخش خصوصی پیست اسکی روي چمن توسط سرمایه گذاران) 5    

  ؛احداث سکوي تماشاي منظره شهر گرگان توسط شهرداري) 6    

  ؛ري توسط شهردارياحداث سینماي روباز و همنطور تلویزون شه) 7    

  ؛بخش خصوصی گذاران بالن توسط سرمایه سایت ویژه پرواز با پاراگالیدر و) 8    

   ؛احداث جاده پیاده روي و تندرستی توسط شهرداري) 9    

  ؛بخش خصوصی موزه حیات وحش توسط سرمایه گذاران) 10    

  ؛بخش خصوصی گذاران معروف ایران و جهان توسط سرمایه پارك موزه بناها و مشاهیر) 11    

  ؛بخش خصوصی منوریل گردشگري توسط سرمایه گذاران) 12    

  ؛بخش خصوصی گذاران بزرگ جانوران دریایی توسط سرمایهآکواریم ) 13    

  ؛بخش خصوصی گذاران یت شکار و تیراندازي توسط سرمایهسا) 14    

  ؛هاي صنایه دستی و سوغات منطقه توسط شهرداري فروشگاه) 15    

  ؛بخش خصوصی گذاران رصد خانه توسط سرمایه) 16    

  ؛بخش خصوصی گذاران هاي زینتی و پرندگان توسط سرمایه گلباغ ) 17    
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  SWOT شهر و شهرداري گرگان با مدل انجام شده و در حال انجام گذاريبررسی و تحلیل  روند سرمایه  :1جدول

  )Strength(نقاط قوت

  گذاري دهی هرگونه سرمایهشوراي شهر، شهردار به ایجاد سازمانی تخصصی براي شکلعزم و اراده  

 وجود امکانات و منابع بالقوه مناسب در شهرداري گرگان 

 مسدولیتها و اختیارات نسبتاً مکفی مندرج در اساسنامه مصوب  

  )Weakness(نقاط ضعف

 فقدان بانک اطالعاتی جامع از امکانات شهرداري گرگان  

 هاي سازمان به ارکان شهرداري و جامعهاطالع رسانی از ماموریت عدم 

 فعالیت هاي موازي با سازمان در سطح شهرداري  

  )Opportunities(هافرصت

 هاي شهريهاي فراوان براي انجام پروژهوجود زمینه  

 هاي سرگردانهاي بالقوه براي جذب سرمایهوجود زمینه 

  بالفعل مناطق شهرداري گرگاندسترسی به امکانات بالقوه و  

 مین مجوزهاي قانونیأامکان استفاده از وجود روابط تسهیل کننده در ت 

 گذاران به تعامل با سازمان واحد و تخصصی براي انعقاد قراردادهایشانتمایل سرمایه  

  )Threats(اتهدیده

 شهرداري به همکاري با سازمان هاي وابستهعدم تمایل ارکان و زیر مجموعه 

 گذارانعدم هماهنگی ارکان شهرداري در نحوه تعامل با سرمایه 

 گذار در ارکان شهرداريو سرمایه گذاري سرمایههاي متفاوت از مقوله وجود برداشت 

 هاگیريهاي مفقوده عناصر زمان و هزینه فرصت در تصمیموجود حلقه 

 گذار از مشارکت و نگرانی سرمایه هاي کافی، ترسگذاري در ایران، نبود تضمینباالبودن ریسک سرمایه

  با ارگان قدرتمند شهرداري

 وجود بروکراسی شدید اداراي و طوالنی بودن زمان تصمیم گیري  

  1390مطالعات میدانی نگارندگان :منبع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 ١٣

  اجراستمنعقد و در حال 1/3/90الی 88/ 1/1هایی که قرار داد آنها در فاصله زمانی پروژه :2جدول

 نام طرف مشارکت نام پروژه  ردیف
روش 

 مشارکت

حجم سرمایه 

  گذاري

 )میلیارد ریال( 

پیشرفت 

فیزیکی 

 درصد

پیش بینی 

 زمان افتتاح

1 
احداث پروژه جایگاه دو منظوره سوخت بنزین 

 CNG و
 B.O.T 4 100 89 عباسی آقاي

2 
احداث روگذر و تقاطع غیر همسطح میدان 

 شهید قندهاري
 B.O.O 5 75 90 پاسارگادتیماي 

 B.O.T 20 85 90 طلوع طالئیه المان میدان بسیج 3

 
 B.O.T 40 100 89 آراد برتر مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب

 B.O.T 8 10 90 عمران سینا فاز اول پارك بانوان و فا زدوم پارك ملت 4

 B.O.T 2/1 100 88 آقاي ذولفقاري ساخت و بهره برداري از زمین چمن مصنوعی 5

 B.O.T 2 70 91 فوالدگستر ، تفریحی پارك تندرستیمجتمع ورزشی 6

 B.O.T 400 70 88 عمران بینش سازه سرمایهمجموعه تفریحی ، تجاري  7

  1390هاي مردمی شهرداري گرگان  گذاري و مشارکتاداره سرمایه: منبع

  

  باشددر حال اخذ و در مرحله عقد قرارداد میمجوزهاي الزم  هایی که مذاکره آنها نهایی شده،پروژه :3جدول 

 نام پروژه ردیف
حجم سرمایه گذاري 

 میلیارد ریال
 توضیحات

1 
، رفاهی و پارکینگ مجتمع بزرگ، تجاري، اداري

 آفتاب
500 

تسهیالت بانکی وساخت توسط  -در مرحله فراخوان عمومی

 شهرداري با مشارکت به صورت خرید سهام پروژه

 الیحه مورد نظر به شورا ارسال شده و در مرحله عقد قرارداد 15 اتومبیل رانی و موتورسواري پیست کارتینگ 2

 در مرحله تصویب نهایی قرارداد در شوراي اسالمی شهر 200 شهربازي گرگان و ابینکتله  3

 در محله تصویب نهایی قرارداد در شوراي اسالمی شهر 2 احداث یک دستگاه پل عابر پیاده 4

 در مرحله انتخاب مشاور طراحی مشارکتی 40 17عدالتاحداث پارکینگ طبقاتی  5

 در مرحله مطالعات مقدماتی 30 و پارك بانوان پارك ملت 6

 مرحله مطالعات مقدماتی -در مرحله فراخوان عمومی  60 بهره برداري از زمین چمن مصنوعیساخت و  7

 ریال000/000/000/2150 جمع کل 9

  1390هاي مردمی شهرداري گرگان گذاري و مشارکتسرمایه اداره: منبع

 

  گیرينتیجه

به کار ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد شهري اهرمی براي شتاب توسعه و تواند بعنوان میگذاري سرمایه و سرمایه جذب

تبادل تجربیات اقتصادي و به کارگیري  و شهر تواند به اصالح نظام مدیریتیگذاري میسرمایه جذبعالوه بر این . گرفته شد

در  ردم شهرهاي دیگرکه پول م در واقع امروزه شهرهایی از نظر توسعه و پیشرفت موفق هستند. فناوریهاي نوین منجر شود

   .کند دو چندانی را وارد یک شهر می و همین امر سرمایه آنجا خرج شود
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گذاران و برون شود، جلب سرمایهاز طریق شهروندان تأمین می انگرگ درصد بودجه شهرداري 90با توجه به اینکه قریب 

. کاهدپرداخت عوارض توسط شهروندان نیز می زبخشد بلکه از باسپاري امور شهر به آنها، نه تنها توسعه شهري را تسریع می

بخش اتخاذ تدابیري براي جذب سرمایه  شهر گرگان وضعیت ناپایدار درآمدي و محدودیت صنعتیبا توجه به   در این راستا

 که هاي اقتصاديطرح ارتقاي کیفیت فضاي شهر، گرگان، يشهرمدیریت  )مد پایدارآدر(به منظور تأمین منابع مالی  خصوصی

شهر گرگان  هاي موجود درها و زمینهفرصت با شناساییباشد را می هاي مدیران محلی در هر منطقهاز جمله مهمترین دغدغه

نیست و ) گذاريکردن بسترهاي سرمایه مثل خرید زمین و مهیا(ها بودجه شهرداري جوابگوي این طرح. ایمپیشنهاد داده

با . آیدشود بدست میدریافت می....درآمد شهرداري گرگان هم از دریافت عوارض و مالیاتی که از احداث اماکن تجاري و 

ها کمی از نظر مالی شاید در طی سه الی چهار سال اول تا آماده شدن این پروژهگذاري مایههاي پیشنهادي سراجراي این طرح

نهایت استفاده از توان اجرایی با  ،برداريها و در مرحله بهرهن طرحبه شهرداري فشار بیاید ولی درست پس از به بار نشستن ای

این کار در واقع یک . شودي نصیب شهر گرگان میپایدار سود و به اصطالح درآمدبخش خصوصی در تأمین سرمایه، 

   .و دور اندیشی براي شهرداري و مردم شهر گرگان است گذاري سرمایه

، خراسان )شاهرود- جاده گرگان( ، سمنانقع شدن در بین سه استان مازندرانبا وا ايشهر گرگان را به صورت فرا منطقه

در آینده با راه اندازي راه آهن  و همینطور دجذب کن براي دریافت خدمات دتوانمیلیون نفر را می 4بیش از  جمعیت شمالی

من جمله  .دبخشی از نیازهاي کشورهاي ترکمنستان و قزاقستان را تحت پوشش خود قرار ده دتوانآسیاي میانه می -گرگان

ارد شدن انید تصور کنید که با وتومی .اي کالن به سمت شهر گرگاناین یعنی سرازیر شدن سرمایه و بخش توریسم درمانی در

یافت خدمات از هر نوع و با فرض اینکه توقف آن فرد در حدود یک نصف روز در شهر طول بکشد هر فرد به گرگان براي در

گذاري خارجی، اوراق مشارکت، اعتبارات دولتی مشارکت بخش خصوصی، سرمایهدر  افزایشبه به میزان قابل توجهی  تواندمی

  .کمک شایانی نمایداقتصاد شهر  کیو منابع بان

  )بومی و غیر بومی(بخش خصوصی گذاران جلب مشارکت سرمایه و گذاري، اشتغالبه منظور ایجاد انگیزه براي سرمایه    

  : گرددپیشنهاداتی ارائه می در تحول نظام اقتصاد شهري و رشد اقتصادي مطلوب برون سپاري امور شهر به آنها و

- گذاران کشور و گرگان و شناساندن ظرفیتبا دعوت از سرمایه سمینارها و همایشهاي تخصصی و جشنواره،برگزاري - 1

  ؛گذارانتفریحی شهر براي سرمایه - برگزاري برنامه بازدید از مناطق تاریخی هاي بالقوه گرگان و

شامل نیازمندیهاي گذاري که سرمایههاي هایی تحت عنوان فرصتدار با چاپ بستهشهرداري با اعالم یک برنامه زمان-2

 ؛هاي اولویت دارگذاريهاي مالیاتی براي سرمایهاعطاي معافیت معرفی شهر و گرگان و

هایی که به سمع و نظر آنها برسد تا برخی از طرح خیران سراسر کشور مسائل و نیازهابا دعوت از  برگزاري همایش-3

  ؛مثل احداث بیمارستانها. ن ایجاد شوداگیرد از طریق خیرگذاران قرار مییهو کمتر مورد استقبال سرما نیاز حیاتی شهر

نمایده شوراي شهر،   توسعه و تحول اقتصاد شهري با عضویت شهردار،گذاري داخلی به منظور تأسیس سازمان سرمایه-4

 .از اشخاص دانشگاهی ترجیحاًکارشناسان مطلع و صاحب نظر در امور و مسائل اقتصادي به انتخاب شهردار و تصویب شورا 
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Abstract 
City of Gorgan in Golestan province is located. Gorgan town is the city center and its population 

in 1385, with 401,399 people is given. The increasing migration of population employed in Golestan 
this city is growing very fast in this city and a significant part of population pressure and dehydration 
can tolerate, this is a huge challenge for the town is created. Undoubtedly, to address this challenge 
And taking steps to improve the quality of life in the city of Gorgan, capital investment is needed to 
assess the situation, Investment decision - making process of in the city's new strategy based on 
sustainable urban management in the economy is. In this way, The identification of investment 
opportunities  capital city of Gorgan is a step In order to achieve economic development and 
employment creation in the town Gorgan. This study aimed to identify the talents and advantages of 
city, The introduction of the capital investment, and Briefly, style design, The amount of capital 
required, yields a projected, implementation methods and considerations related to capital investments 
will. methods this descriptive - analytical and type of applied research - the idea is. for data collection 
and of a library and field methods used. The results showed "Identification of Strategic Studies fields 
and the opportunity to invest capital city of Gorgan "The purpose of economic development, Improve 
the quality of urban space, Urban Management to achieve sustainable income sources with the 
approach, improve, strengthen and organize the flow of investment capital be developed in the town 
of Gorgan. This study presents the proposed model, The performance of the private sector The 
financing, characteristics of each project in terms of, way of private sector participation, foreign 
investment, participation bonds, government and bank sources of credit and the like can be. 

 
 
 
Key words: capital investment in city – stable revenue sources – fields and opportunities– 

Gorgan city. 


