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مدیر مسؤول

بر اساس نظریه های اقتصاد کالن، انباشت سرمایه یکی از عوامل مفید و 
مؤثر بر رشد اقتصاد ملی می باشد. بازارهای مالی یکی از روش های فرآیند 
تشکیل سرمایه می باشد که نقش بسزایی در جمع آوری پس اندازهای 
کوچک و بزرگ و بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی 
مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی دارند. بازار 
بورس با کاهش ریسک و تجهیز و تخصیص مناسب منابع، می تواند به 
خوبی به افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک نماید. کشورهایی 
که از بازار بورس توسعه یافته بهره مند هستند در انجام سرمایه گذاری و 
دستیابی به رشد اقتصادی باال نیز موفق تر عمل می کنند. در واقع در ایران 
عمده منابع سرمایه گذاری اعتبارات اعطایی بانک ها هستند لذا به نظر 
می رسد با گسترش حجم بازار سرمایه کشور از طریق ایجاد زمینه های 
مشارکت هرچه بیشتر مردم به وسیله گسترش فیزیکی و الکترونیکی بازار 
سهام، ضروری است به تعریف و طراحی ابزارهای متنوع سرمایه گذاری 
در بازار بورس اوراق بهادار و تسریع در امر خصوصی سازی بیش از پیش 

توجه شود. 
و در پایان به این نکته مهم نیز باید توجه نمود که ابزارهای تأمنی مالی 
به رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص و حذف بیکاری از جامعه حمایت 

می کند.
بی شک نگارش موجود خالی از اشکال نخواهد بود . لذا ارسال هر گونه 
پیشنهاد و انتقاد و یا ارائه مقاالت از سوی خوانندگان و محققان و فعاالن 
حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی که ما را در جهت غنا 
بخشیدن و بهبود نگارش های بعدی یاری نمایند، موجب امتنان خواهد 
بود و امید است بتوان گامی هر چند کوچک در جهت رسیدن به اهداف 

واالی اقتصادی و توسعه استان خراسان جنوبی  بر داشته شود. 

سخن آغازین
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سیاست استکباری زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری 
بهانه اش  اقتصاد است. تحریم ها گرچه  راه  از  اسالمی 
مسئله ی انرژی هسته ای است اما دروغ میگویند، عامل 
طرح مسئله ی تحریم ها انرژی هسته ای نیست. تحریم 
های عمده ای که سرآغاز تحریمهای این کشور بود آن 
وقتی بود که اصاًل نامی از مسئله ی هسته ای در این کشور 
نبود که حاال آن رقم معروفش که البته خیلی تحریم مهمی 
نبود اما چون معروف است به تحریم »داماتو« که کسی به 
این نام در کنگره ی آمریکا مطرح کرد و دنبالش را گرفتند، 
مال وقتی است که اصاًل مسئله ی انرژی هسته ای مطرح 
نبود. هدف تحریم ها فلج کردن اقتصادی است. البته این 
افتخار را ملت ایران دارد که سی و دو سال دارد این تحریم 
ها را تحمل میکند ما در مقابل تحریم ها تدریجاً یک 
حالت ضدضربه پیدا کردیم. پس هدف دشمن زمین زدن 
جمهوری اسالمی است یعنی زمین زدن ایران اسالمی 
یعنی زمین زدن ملتی که با حضور خود، با پشتیبانی خود، 
با حمایت خود این نظام را تا امروز پیش برده و رشد و 
رونق داده. بنابراین بایستی در مقابلش مجهز بود.  جبهه ی 
مقابل را باید شناخت ابزار و سالح او را باید شناخت و ضد 

آن سالح را باید آماده کرد این جهاد اقتصادی میخواهد. 
جهاد اقتصادی یعنی حرکت مستمِر همه جانبه ی هدفداِر 
تالش  کردن  عقیم  و  خنثی کردن  نیت  با  ایران  ملت 
خصم آلود و غرض آلود دشمن. نکته ی دیگر این است که 
ما در سند چشم انداز که یک سند اساسِی باالدستِی مهم 
و مرجع است برای کشورمان رتبه ی اول را در بخشهای 
مهم و حیاتی و اساسی پیش بینی کردیم باید به این رتبه 
برسیم. این رتبه ی اول بودن هم فقط یک هوس نیست 
که بگوئیم اول بشویم، این به خاطر این است که سرنوشت 
ملتها امروز به این وابسته است. اگر یک کشوری نتواند 
از لحاظ اقتصادی از لحاظ علمی از لحاظ زیرساختهای 
پیشرفت خودش را تأمین کند و رشد پیدا کند بیرحمانه 
مورد تطاول قرار خواهد گرفت.  بنابراین تالش مستمر 
هوشمندانه مخلصانه و اثرگذار که طبعاً همه ی ظرفیت 
کشور هم باید در آن به کار گرفته شود در این زمینه مؤثر 
است.ظرفیت کشور خیلی حقیقت درخشان و مهمی است. 
ظرفیت منابع انسانی ما جزو ظرفیت های ممتاز در سطح 
جهان است این ظرفیت را باید بالفعل کرد و باید به کار 

گرفت ما داریم این را مشاهده میکنیم.

رهنمود

برای تحقق اهداف سند چشم انداز و خنثی کردن اهداف تحریم 
اقتصادی باید همه ظرفیت های کشور به کار گرفته شود

رئیس جمهور تاکید کرد : 

تحول مالیاتی از مهمترین طرح های 
اصالح ساختار اقتصادی 

اصالح  برای  را  دولت هفت طرح  گفت:  رئیس جمهور 
ساختار اقتصاد کشور پی گیری می کند که از مهم ترین آنها 
طرح تحول مالیاتی است. محمود احمدی نژاد در همایش 
تبیین طرح تحول نظام مالیاتی افزود: امروز همه مصممیم 
ایران را بسازیم و پیشرفت هدف مشترک و آرمان ملت 
ایران،رسیدن به قله های تعالی، برپایی جامعه ای سعادتمند 
و پیشرفته ، مرفه ، قدرتمند ، مستقل و عزیز،اهدافی است 
که همه در  آن مشترکیم.وی تاکید کرد: تحقق این اهداف 
با کار عالمانه و خستگی ناپذیر و اصالحات بنیادین ممکن 
است. رئیس جمهور گفت: خادمان ملت در دولت و دولت 
برآمده از آرای ملت است که بدون توجه به هیاهوها و حرف 
و حدیث های بی ارزش و بی اعتبار و فشارهای داخلی 
را در  اساسی  عالمانه اصالحات  و خارجی درصدد است 
ساختارهای اقتصادی و مدیریتی کشور طراحی و اجرا کند. 
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید کشور را بسازیم ، گفت: 
به نظرمن دو عامل نقش کلیدی در ساختن کشور دارند که 
عامل اول عدالت است زیرا اگر عدالت نباشد اوال پیشرفت 
پایدار اتفاق نمی افتد و ثانیا امنیت و استقالل و آرمان های 

انسانی فرصت تحقق پیدا نمی کنند.
احمدی نژاد افزود: اگر بخواهیم کشور پیشرفته و پایدار باشد 
باید همبستگی ملی باشد و عزت پایدار نیازمند عدالت است.

همه  شکوفایی  فرصت   ، عدالت  گفت:  جمهور  رئیس 
انسانی در کشور حتی استعدادهای طبیعی  استعدادهای 

است.
برای همین است که مهم ترین ماموریت انبیای الهی پس 
از دعوت به توحید ، زمینه سازی برای قیام عمومی در جهت 

استقرار عدالت است. رئیس جمهور عامل دوم ساختن 
کشور را مشارکت دانست و افزود: جامعه ای موفق 
است که آحاد آن در مدیریت ، ساختن و نگهداری آن 
مشارکت فعال داشته باشند . از مهم ترین آنها طرح 
تحول مالیاتی است زیرا مالیات هم در جهت عدالت و 
هم مشارکت عمومی در ساختن کشور است. احمدی 
نژاد افزود: باید مالیات بدهیم، اداره کشور هزینه هایی 
دارد. وی گفت: درآمدی که کسب می کنیم مبتنی بر 
سابقه تاریخی است. احمدی نژاد افزود: کسانی هم 
در این دوره هستند که شریکند کسانی که امنیت را 

برقرار و از کشور دفاع می کنند، سیاست داخلی و خارجی را 
اداره و بهداشت عمومی را تأمین می کنند. اگر امنیت نباشد 
و یا مشکل بهداشتی وجود داشته باشد فعالیت اقتصادی 
معنایی ندارد همچنین در بسیاری از بخشهای دیگر از جمله 

تحقیقات و آموزش و بسیاری از امور حاکمیتی دیگر.
وی گفت: تصور کنید کشوری که مردمش کارت شناسایی 
یا شناسنامه نداشته باشند چطور امور کشور تنظیم می شود 
باید جایی باشد که کارت صادر کند تا مردم بتوانند ارتباط 
برقرار کنند و فعالیتهای اقتصادی انجام دهند این می شود 
امر حاکمیتی و این هزینه دارد. رئیس جمهور اضافه کرد : 
ممکن است در ذهن بعضی ها خطور کند که ما نفت داریم 
پس از نفت هزینه کنیم بله می شود از نفت هزینه کرد تا 
االن هم بخش مهمی از آن را از نفت داده ایم اما آیا نفت 
منبع پایداری است ؟کدام پدری است که می گوید من 
االن خوش باشم و فکر آینده بچه ها نباشم که اگر این 
طور باشد نمی گوییم عقل آن پدر ضایع شده است؟ در 

صورتی که پدر و مادرها همه تالش می کنند تا رفاه برای 
فرزندان تأمین شود ملت امروز پدر و مادر نسل فرداست 
مگر می توان به فکر نسل آینده نبود؟ نه اینکه از نفت 
استفاده نکنیم باید استفاده شود اما در جای خود. وی گفت: 
اداره کشور هزینه هایی دارد که بر دوش همه است و هر 
کس درآمد بیشتری دارد و از خدمات امروز و از گذشته 
تاریخی بیشتر استفاده کرده است باید بیشتر هم بپردازد که 
این روند، مالیات نامیده می شود البته اسمش مهم نیست 
هر چه می خواهید اسمش را بگذارید، هزینه مشارکت یا 
دین ما به جامعه هم این است که هزینه ای اتفاق می افتد 
تا فعاالن اقتصادی و مردم بتوانند در آن درآمد کسب کنند.

وی افزود: باید سهم کارهای علمی ، مدیریتی ،  حاکمیتی و 
امنیت پرداخته شود همه هم باید بپردازند هر کس به نسبتی 
که از این فرصت استفاده می کند. رئیس جمهور گفت: 
بهترین شاخص، درآمد است پرداخت مالیات باالترین جلوه 
مشارکت در مدیریت جامعه است البته انتخابات ، سیاست و 

رأی دادن هم هست.
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بابیان  خبرنگاران  جمع  در  جنوبی  خراسان  استاندار  
این مطلب افزود:مردم خراسان جنوبی با حضور پرمعنا 
و با شکوه خود ، صحنه های بی بدیلی آفریدند و ورق 

زرینی بر افتخارات استان بر جای گذاشتند.
الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
بیان  با  رشید  قهرمان   ، جنوبی  خراسان  استانداری 
اینکه ما به عنوان خدمتگزاران وخادمان مردم احساس 
باید  همه  داشت:  اظهار  کنیم  می  بیشتری  مسئولیت 
نقص های خود را برطرف کنیم و در جهت توسعه و 

آبادانی استان گام های بلندتری برداریم.
وی با تشکر از رسانه های استان در پوشش خوب اخبار 
دکتر  از  گفت:  دولت  هیئت  و  جمهوری  ریاست  سفر 
احمدی نژاد و هیئت دولت که بر اساس وظیفه ای که 

بر عهده دارند ، سنگ تمام گذاشتند تشکر می کنم.
جنوبی  خراسان  در  راه آهن  اجرای  اینکه  بابیان  وی 
قطعی است، گفت: در هیئت دولت مصوب شد که با 
اختصاص اعتباری برای خراسان جنوبی راه آهن شرق 
از  آغاز شده است  از چابهار  کشور که در حال حاضر 
بیرجند نیز اجرایی شود تا شاهد تسریع این پروژه باشیم.

احداث راه آهن در استان مصوب سفر اول هیئت دولت 
به استان است، اظهار داشت: در سفر اول برای اتصال 
بیرجند به راه آهن بافق مشهد مبلغ 140 میلیارد تومان 

اعتبار در نظر گرفته شد.
افزود: در سفر سوم هیئت دولت به استان بحث  وی 
راه آهن شرق کشور مطرح شد که از چابهار آغاز می 
شود و بعد از زاهدان، بیرجند، قاین و گناباد به راه آهن 
اتصال  ارتباط  در  که  شد  می  متصل  بافق  سراسری 
فردوس به این راه آهن نیز پیشنهاداتی وجود دارد که 

باید بررسی شود.
 50 اختصاص  تصویب  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
و  داروسازی  دانشکده  ساخت  برای  ریال  میلیارد 
دندانپزشکی خراسان جنوبی در جلسه هیئت دولت خبر 
اخذ  دانشکده  این دو  تاسیس  یادآور شد: مجوز  و  داد 
پیش  دانشکده ها مصوب دورهای  این  و ساخت  شده 

سفر بود که تاکنون اجرایی نشده است.
ادامه داد: در جلسه هیئت دولت مقرر شد پس  رشید 
از اخذ مجوز کمیسیون مربوطه مبلغ 50 میلیارد ریال 
دانشکده ها  این  ساخت  برای  آینده  سال  بودجه  در 

اختصاص پیدا کند.
وی از احداث خوابگاه دانشجویی 280 نفره در بیرجند 

داد  خبر  مربوط  وزارت خانه  و  استان  مشارکت  با 
راه  وزیر  پیگیری  با  شد  مقرر  همچنین  گفت:  و 
بیمارستان  سه  آینده  ماه  یک  طی  شهرسازی  و 
تحویل  استان  شهرستان های  التاسیس  جدید 
وزارت بهداشت شود و این وزارت خانه نیز ظرف 

سه ماه آینده آنها را تجهیز کند.
ارتقای  تصویب  از  استان  در  دولت  عالی  مقام 
بیمارستان 32  به  بیمارستان 10 تخت خوابی خوسف 
افزود:  و  داد  خبر  دولت  هیئت  جلسه  در  تخت خوابی 
همچنین مصوب شد کار مطالعه و احداث بیمارستان 

32 تخت خوابی بشرویه نیز در سال آینده انجام شود.
شهرستان های  در  کارگران  ورزشگاه  احداث  از  رشید 
خبر  کار  وزارت  پیگیری  با  درمیان  و  نهبندان  قاین، 
سالن  پنج  شد  مصوب  همچنین  داشت:  اظهار  و  داد 
چند منظوره در خوسف، حاجی آباد، فردوس، بشرویه و 

سرایان احداث شود.
کار  شد  متعهد  فرهنگی  میراث  همچنین  افزود:  وی 
در  کشور  شرق  هتل داری  آموزش  ساختمان  تامین 
بیرجند را انجام دهد و وزارت کار نیز این را در سال 

جاری اجرایی کند.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در سال های گذشته 
دالیل  به  نهبندان  پنبه نسوز  کارخانه  تعطیلی  شاهد 
شد  مقرر  دولت  هیئت  جلسه  در  که  بودیم  بهداشتی 
دولت سهام بقیه سهامداران را خریداری نموده و طرح 

جایگزین را نیز در این شهرستان اجرایی کند.
برای  اعتباری  مستقل  ردیف  اختصاص  از  رشید 
خبر  سیاهکوه  آبخوان داری  و  آبخیزداری  پروژه های 
داد و اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با مساعدت 
ریاست  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت 
سال های  برای  اعتبار  ریال  میلیارد   100 جمهوری 
بعد برای این پروژه پیش بینی کند. وی از اختصاص 
شیوه  اصالح  برای  دولت  هیئت  جلسه  در  اعتبارات 
اولویت  با  شد  قرار  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  آبیاری 
شهرستان های فردوس، سرایان و بشرویه و با کمک 
اصالح  مزارع  در  آبیاری  شیوه  دولت  درصدی   85
اعتبار  به  ریال  میلیارد   20 اختصاص  از  وی  شود. 
استان  قنوات  تعمیر  و  الیروبی  برای  استان  سنواتی 
خبر  کشاورزی  جهاد  وزارت  از سوی  جاری  سال  در 
اینکه تامین آب  با بیان  داد. استاندار خراسان جنوبی 
یکی از معضالت استان است، گفت: در هیئت دولت 
مصوب شد مطالعات انتقال 120 میلیون مترمکعب آب 
از سرشاخه های داخلی تا سه ماه آینده به اتمام برسد و 

عملیات اجرایی نیز تا پایان سال آغاز شود.
بیان  به  در نشست خبری  امروز  قهرمان رشید عصر 

اشتغال  عالی  شورای  و  دولت  هیئت  جلسه  مصوبات 
در خراسان جنوبی پرداخت و اظهار داشت: سفر چهارم 
بخش های  در  خوبی  مصوبات  با  همراه  دولت  هیئت 
مختلف بوده است. رشید حضور مردم در عرصه های 
مختلف را یک مهم در نظام جمهوری اسالمی دانست 

و اظهار داشت: این مسئله 
این  و  می شود  منطقه  در  پایدار  امنیت  ارتقای  سبب 

حضور نقشه های دشمن را خنثی کرد.
وی به مصوبات جلسه هیئت دولت در خراسان جنوبی 
احداث مجتمع فرهنگی در مرکز  اشاره کرد و گفت: 
عملیات  اتمام  فرهنگی،  مجتمع  فاقد  شهرستان های 
 30 اختصاص  و   91 سال  تا  نهبندان  گاز  انتقال  خط 
میلیارد ریال برای ساخت مجتمع گمرکات استان در 

سال 91 و 92 از جمله این مصوبات است.
مصوب  همچنین  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان  استاندار 
شهرستان های  در  صنعت  هفت  در  دولت  که  شده 
میلیارد   10 میزان  تا  استان  مرکز  از  غیر  به  استان 

تومان سرمایه گذاری کند.
وی از تصویب ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره زرشک 
افزود: همچنین  و زعفران در مرکز استان خبر داد و 
مصوب شد که مرکز تحقیقات عناب، زعفران و زرشک 
خراسان  استاندار  شود.  راه اندازی  بیرجند  دانشگاه  در 
جنوبی ادامه داد: همچنین مصوب شد که تا دهه فجر 
تمام مراکز درمانی در بخش های شهرستان های استان 

سه شیفته شود و مجوز استخدام آن نیز صادر شود.
شهرک  به  سرایان  صنعتی  ناحیه  ارتقای  از  رشید 
میلیارد   5 مبلغ  همچنین  گفت:  و  داد  خبر  صنعتی 
تومان برای تجهیز آزمایشگاه تحقیقات صنعتی شرق 
سایر  به  وی  کرد.  پیدا  اختصاص  بیرجند  در  ایران 
بازسازی  به  کمک  افزود:  و  کرد  اشاره  نیز  مصوبات 
و مرمت اماکن ورزشی استان، ایجاد مجتمع ورزشی 
توسعه  بیرجند،  نفری  هزار   15 استادیوم  مجاورت  در 
و  خانوار   100 باالی  روستاهای  در  ورزشی  فضاهای 
سطح  مدارس  جوار  در  سرپوشیده  استخر  دو  ساخت 
برای  دولت  هیئت  جلسه  ورزشی  مصوبات  از  استان 
جنوبی  خراسان  استاندار  است.  بوده  جنوبی  خراسان 
به مصوبات جلسه هیئت دولت در بخش فرهنگی و 
آموزشی اشاره کرد و افزود: ساخت مجموعه فرهنگی 
و ورزشی کارگران در قاین، نهبندان و فردوس، احداث 
سالن چندمنظوره ورزشی در سربیشه، درمیان، بشرویه، 
سرایان، حاجی آباد و خوسف و تاسیس ساختمان مرکز 
آموزشی فنی  و حرفه ای و احداث پردیس دانشگاهی 
فرهنگیان و یک اردوگاه ملی در بیرجند از جمله این 

مصوبات بود.

تعیین مصوبات سفر رییس جمهور 
از زبان استاندار
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سید شمس الدین حسینی، موجودی آذرماه صندوق توسعه ملی را 27 میلیارد دالر 
اعالم کرد و گفت: از این رقم حدود 5 میلیارد و 400 میلیون دالر ازموجودی به 

سرمایه گذاری خارجی اختصاص می یابد . 
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: طی دو سال گذشته با وجود شرایط تحریم 
از  بوده و  اما رشد سرمایه گذاری خارجی مناسب  برای کشور،  ایجاد مشکالت  و 
رقم جذب 1.5 میلیارد دالر در سال به چهارمیلیارد دالر دراین بخش رسیده ایم اما 
با توجه به اینکه ظرفیت های اقتصادی کشور باال است باید میزان جذب سرمایه 
یابد. وی در خصوص مشوق های سرمایه گذاری خارجی  ارتقا  گذاری در کشور 
نیز گفت: مهمترین مسئله این بود که بخش غیر دولتی مجوز سرمایه گذاری در 
بسیاری از بخش ها را نداشت که این مشکل و بسیاری از محدودیت ها با ابالغیه 

سیاست های اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه از بین رفت. 
به گفته حسینی، در بودجه سال جاری برای شرکت هایی که فرصت های سرمایه 
گذاری را در ایران ایجاد می کنند 10 میلیارد تومان به عنوان مشوق برای سال 
از  و حمایت  قانون جلب   ، اقتصادی دولت  است. سخنگوی  بینی شده  پیش  اول 
سرمایه گذاران خارجی در ایران را از مترقی  ترین قوانین در کشور دانست و تصریح 
کرد: این قانون از سرمایه گذاران خارجی در مقابل برخی تالطم ها حمایت می کند. 
وی همچنین با اشاره به مشوق ها و حمایت های در نظر گرفته شده برای سرمایه 
گذاران در بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: براین اساس پیش بینی می شود که در 

آینده نزدیک سرمایه گذاری در کشور رشد بیشتری داشته باشد. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: یکی از اهداف برنامه توسعه پنجم رشد 
هشت درصد اقتصادی و کاهش بیکاری به نرخ هفت درصد است و اگر بخواهیم 
این اهداف را همراه با تورم یک رقمی محقق کنیم باید الزاماتی را مد نظر قرار 
دهیم. حسینی تصریح کرد: افزایش بهره وری یکی از الزاماتی است که زمینه تحقق 
اهداف را فراهم می کند و این امر نیز با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش 
انرژی محقق شده است. وی با اشاره به گذشت یکسال ازاجرای هدفمندی یارانه ها 
، اظهار داشت: با بررسی آمار و ارقام مربوط به بخش انرژی به این نتیجه می رسیم 
که یا رشد مصرف به صفر رسیده و یا دربرخی از بخش ها میزان مصرف کمتر شده 
است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اینکه در گذشته رشد مصرف 
از برخی  انرژی در کشور باال بوده ،اجرای هدفمندی یارانه ها سبب شد تا منابع 

بخش ها به بخش های دیگر انتقال یابد. 
حسینی تصریح کرد: عالوه بر بهره وری از منابع باید به منابع جدیدی نیز دسترسی 
انداز ملی امکان پذیر است. وی ادامه داد:  پیدا کنیم که این امر نیز با رشد پس 
مجموعه تالش ها منجر به افزایش پس انداز ملی شده و زمینه تامین مالی را ارتقا 
می دهد اما باید در نظر گرفت که آیا می توان از مازاد پس انداز ملی سایر کشورها 

استفاده کرد.

تخصیص 20 درصد موجودی صندوق توسعه 

ملی به سرمایه گذاری خارجی

همایش اولین سالروز اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها با حضور رئیس جمهور، 
معاون اول ایشان،چند تن از وزراء ، استانداران و جمعي از دیگر مسئوالن دست اندرکار 
طراحي و اجراي این قانون در محل ساختمان قدیم مجلس شوراي اسالمي برگزار 
ارزیابي  مثبت  ها  یارانه  قانون هدفمند سازي  این همایش دستاوردهاي  در  گردید. 
گردیدواغلب سخنرانان بر اجراي فاز بعدي اجراي قانون در آینده اي نزدیک تاکید 

داشتند و در عین حال توضیحاتي در باره چگونگي اجراي آن ارائه نمودند.
درحاشیه این همایش نمایشگاهي با موضوع هدفمند سازي  یارانه ها که در آن تمامي 

دبیرخانه هاي ستاد استاني حضور داشتند برگزار گردید.
همچنین سازمان امور اقتصادي و دارایي استان خراسان جنوبي و دبیرخانه ستاد استاني 
هدفمندکردن یارانه ها با حضور در نمایشگاه  از طریق کتاب، بروشور، اسالیدهایي 
حاوي دستاوردهاي اجراي قانون هدفمندکردن یارانه ها در استان به ارائه عملکرد ستاد 
استاني هدفمندکردن یارانه هاپرداختند. در پایان این مراسم  معاون اول رئیس جمهور و 

وزیر امور اقتصاد و دارایي و کلیه مسئولین استاني از غرفه ها بازدید نمودند .

همایش اولین سالروز اجراي 
قانون هدفمندسازي یارانه ها 

دارایی  اقتصادی و  امور  به گزارش روابط عمومی سازمان 
خراسان جنوبی، سید مهدی رمضانی؛ شرایط پرداخت جایزه 
جذب سرمایه گذاران خارجی به اشخاص حقوقی غیردولتی 
فعال در عرصه سرمایه گذاری در استان را به استناد بند 86 

بودجه سال 1390 را بدین شرح بیان نمود:
واجدین شرایط دریافت جایزه: اواًل این جایزه به اشخاص 
حقوقی غیر دولتی ایرانی که با مشارکت اشخاص حقوقی و 
حقیقی خارجی و ایرانی تشکیل گردیده قابل پرداخت خواهد 
بود. ثانیاً هر گونه اقدام مشترک در زمینه ارزیابی طرح ها و بازاریابی توسط بازاریاب ها 
که منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی شده است مشمول پرداخت این جایزه متناسب 

با سطح درگیری اشخاص و بازاریاب ها خواهند شد.
سقف زمانی ارسال تقاضا نامه ها: وی تأکید کرد بر پایه ضوابط بودجه ای، به تقاضای 
ورودی سرمایه بعد از 15 اسفندماه سال جاری رسیدگی نخواهد شد. معیار پرداخت ها به 
شرکت های متقاضی بر اساس ترتیب ثبت تقاضاها در سازمان خواهد بود. چنانچه حجم 
تقاضا از سقف پیش بینی شده در بودجه سال 90 بیشتر باشد، اولویت با تاریخ ثبت و نوبت 

پرداخت ها می باشد و این تقاضاها برای سال 91 قابل پرداخت نخواهد بود.

رییس کل سازمان امور اقتصادی و دارایی استان:

آغاز مرحله اجرایی پرداخت های 
جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی



 سال دوم - شماره پنجم و ششم - تابستان و پاییز1390

6فصلنامه خبری، آموزشی، تحلیلی اخبار

جلسه هماهنگي ستاد رسیدگي به درخواستهاي مردمي در سفر 
چهارم استاني هیأت دولت 

به  دولت  هیأت  و  جمهور  محترم  ریاست  استاني  سفر  چهارم  دور   با  همزمان 
استان خراسان جنوبي جلسه هماهنگي جهت تشکیل ستاد رسیدگي به نامه هاي 
مردمي با حضور آقاي هاشمي مشاور وزیر و مدیرکل امور استانها و هیأت همراه و 
همچنین مدیران بانکها و  واحدهاي استاني تابعه وزارت در سالن جلسات سازمان  

امور اقتصادي و دارایي برگزار شد.
ابتدا سیدمهدي رمضاني رئیس سازمان امور اقتصادي و دارایي استان ضمن ارائه 
گزارشي از عملکرد ستاد در دور قبلي ) دور سوم سفر( بیان داشت در سفر قبلي 
در مجموع 5312 فقره درخواست مردمي به صورت حضوري دریافت گردید که 
پس از بررسي حدود 65 درصد از درخواستها مربوط به حوزه بانکي و 22/7 درصد 
مربوط به دیگر حوزه ها) امور مالیاتي، بیمه، گمرک، و سازمان امور اقتصادي و 
بوده است که  به سایر مراجع ذیربط) غیرمرتبط(  دارایي( و 12/3 درصد مربوط 
آقاي هاشمي روند  به تمامي درخواستها و شکایات پاسخ داده شده است.سپس 
رسیدگي به نامه هاي مردمي در سفر اخیر را بطور کامل تشریح کرد و افزود در 
در  که  مضاعفي  کار  و  مضاعف  همت  ادامه  در  امیدواریم  اقتصادي  جهاد  سال 
سال قبل  با فرمان رهبر معظم انقالب آغاز شد بتوانیم خدمات ارزشمندي را به 
مردم که ولي نعمت ما هستند ارائه نماییم. بدین منظور در سفر چهارم ستادهاي 
رسیدگي به درخواستهاي مردمي عالوه بر مرکز استان در شهرستان ها نیز تشکیل 
شده است که با برنامه ریزي انجام شده رؤساي سازمانهاي استان هاي همجوار 
مسئولیت ستاد هر شهرستان را عهده دار خواهند بود و الزم است تفویض اختیارات 
الزم از سوي مدیران واحدهاي استاني به نمایندگان مستقر در شهرستان انجام 
شود. ایشان در پایان ابراز امیدواري کرد با همکاري مدیران واحدهاي استاني با 
مدیران وزارتي مستقر در ستاد موجبات نیل به اهداف سفر استاني که جلب رضایت 

مردم است فراهم گردد. 

اهدا لوح تقدیر توسط استاندار به ذیحسابان سازمان 
امور اقتصادي ودارایي خراسان جنوبي 

نشست صمیمي ذیحسابان و مدیران مالي دستگاههاي اجرایي با استاندار و با حضور  معاون توسعه 
مدیریت و منابع استاني استانداري و رئیس سازمان امور اقتصادي و دارایي در محل سالن اجتماعات 

استانداري برگزار شد.
ابتدا رئیس سازمان امور اقتصادي و دارایي ضمن ارائه توضیحاتي در مورد گستردگي و حساسیت 
وظایف ذیحسابان اظهار داشت: تمام تالش این سازمان بهره گیري از تلفیق تجربه نیروهاي با 
سابقه و انگیزه و افکار نو و پویاي جوانان متخصص در این مسئولیت خطیر است. سیدمهدي 
رمضاني برگزاري جلسات تخصصي ماهیانه ذیحسابان و کارگاههاي آموزشي براي موضوعات 
مختلف مورد نیازبه منظور ایجاد وحدت رویه و به روز بودن اطالعات ذیحسابان را از اولویت هاي 
اصلي سازمان امور اقتصادي و دارایي دانست و اظهار داشت وظایف متعددي منجمله نظارت 
بر اموال دولتي ، وصول درآمدها و تطبیق پرداختها با قوانین و مقررات بر عهده ذیحسابان مي 
باشد و آنها عالوه بر آن آمادگي  ارائه مشاوره به مدیران در تمامي مراحل خرج را دارند. رمضاني 
همچنین گزارشي از عملکرد اعتبارات و درآمدهاي استان طي سالهاي 84 تا90را ارائه نمود و سپس 

ذیحسابان برخي مشکالت و نقطه نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.
در ادامه استاندار خراسان جنوبي الزمه سر بلندي نظام اسالمي را سالمت و عزت نفس و قانون 
مداري کارگزاران آن دانست و افزود ذیحسابان در کنار مدیران دستگاههاي اجرایي در این زمینه 
نقش بسزایي را ایفا مي کنند و بنا براین داشتن اطالعات تخصصي و محیط بودن بر قوانین و 
اعمال نظارت بدون مالحظات شخصي و احساسي وتنها منطبق بر مقررات براي موفقیت در این 

امر خطیر ضروریست.
قهرمان رشید ذیحسابان را به هم اندیشي مداوم و مشورت گرفتن ومشورت دادن دعوت کرد و 
افزود همه ما به مشورت نیاز داریم واین کار موجب تسلط بر مسئولیتهاي محوله و انجام با کیفیت 
و به موقع وبدون وقفه و تعلل آنها خواهد شد. وي با اشاره به حجم گسترده وظایف ذیحسابان بر 
نظارت همه جانبه آنها تاکید کرد و بیان داشت این مسئولیت تنها ازعهده کساني بر مي آید که با 
تجربه و متخصص در امور مالي ،متعهد به نظام مقدس جمهوري اسالمي و مستقل از دستگاه 
اجرایي باشند. در ادامه این جلسه مقرر گردید با مشارکت معاونت توسعه مدیریت و منابع انساني 
استانداري و سازمان امور اقتصادي ودارایي اقدامات الزم در خصوص ساماندهي اموال دولتي و 
اسناد مالکیت آنها با همکاري ذیحسابان و مدیران دستگاههاي اجرایي صورت پذیرد و همچنین 
در آینده نزدیک گارگاه آموزشي نظارت مالي براي مدیران وذیحسابان با دعوت از مدیرا ن ارشد 

وزارت اموراقتصادي ودارایي برگزار شود.
در پایان استاندار خراسان جنوبي از ذیحسابان و مدیران مالي دستگاههاي اجرایي به خاطر مشارکت 

فعال در جذب اعتبارات سال گذشته با اهداي لوح تقدیر قدرداني نمود. 

نشست مطبوعاتي مدیران سازمان امور اقتصادي و دارایي خراسان جنوبي با اصحاب رسانه 
به مناسبت هفته دولت نشست خبري رئیس و معاونین سازمان امور اقتصادي و دارایي خراسان جنوبي با اصحاب رسانه در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد. ابتدا 
سیدمهدي رمضاني رئیس سازمان گزارش جامعي از عملکرد  حوزه هاي مختلف سازمان با محوریت موضوعات زیر ارائه نمود:هدفمندسازي یارانه ها، توزیع یارانه نقدي و صرفه 
جویي ناشي از آن، توزیع سهام عدالت و سود آن، فعالیتهاي بورس منطقه اي اوراق بهادار، فعالیتهاي دبیرخانه ستاد سرمایه گذاري در زمینه جذب سرمایه گذاري داخلي و خارجي، 
دریافت و پرداخت اعتبارات سال 89 توسط سازمان و نظارت بر جذب کامل و بهینه آن توسط ذیحسابان، فعالیت گسترده در حوزه نظارت مالي و برگزاري نشستهاي تخصصي 
ذیحسابان حداقل هر ماه یکبار و ایجاد هماهنگي و وحدت رویه در اجراي صحیح قوانین و مقررات، پرداخت حقوق کارکنان دولت توسط خزانه، رشد تصاعدي درآمدهاي وصولي 
چند ساله اخیر و رشد درآمدهاي وصولي 5 ماهه سال 90 نست  به مصوب و دوره مشابه سال 
قبل. در ادامه به ابهامات و سؤاالت خبرنگاران پاسخ داده شد و موضوعات مختلف مورد بحث 

و بررسي قرار گرفت. 
در پایان رئیس سازمان امور اقتصادي و دارایي خبرنگاران را پل ارتباطي میان مردم و مسئولین 
دانست که با انعکاس صحیح و به موقع اطالعات مي توانند نقش مهمي بر رضایتمندي مردم 
داشته باشند و با اشاره به حساسیت عملکرد این سازمان در تمام زمینه ها باالخص به عنوان 
مجري سیاست هاي اخیر دولت در سهام عدالت و هدفمندسازي یارانه ها از ارتباط صمیمي و 

تعامل بسیار خوب رسانه ها با سازمان امور اقتصادي و دارایي استان تشکر کرد.
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پتانسیل ها و  از کتاب توانمندي ها،  مراسم رونمایي 
فرصت هاي سرمایه گذاري و بخش انگلیسي سایت 
مرکز خدمات سرمایه گذاري خراسان جنوبي با حضور 
این  در  جنوبي  خراسان  .استاندار  شد  برگزار  استاندار 
مراسم بیان داشت تدوین این کتاب مي تواند خدمات 
مناسبي را به سرمایه گذاران ارائه دهد ایشان افزودند 
سرمایه گذاري مناسب زمینه اشتغال را فراهم مي کند 
و اشتغال رفاه عمومي را در بر دارد .در ادامه سید مهدي 
رمضاني نیز در بیان اهمیت تدوین کتاب توانمندي ها و 
پتانسیل ها افزود این کتاب در راستاي توسعه سرمایه 
گذاري در استان و با هدف ارائه قابلیت ها، توانمندي 
گذاري  سرمایه  هاي  مشوق  و  مزایا  ها،  فرصت  ها، 
کلیه  کارشناسي  توان  و  آمار  اطالعات،  از  استفاده  با 
نفر   4000 به  نزدیک  با  استان  اجرایي  دستگاههاي 
ساعت کار کارشناسي جمع آوري و تدوین گردید این 

کتاب شامل دوازده فصل به این شرح مي باشد:
1. خراسان جنوبي در یک نگاه 

2. سیماي امور اجتماعي و فرهنگي 
3. وضعیت امور زیر بنایي و مزیتهاي عمومي استان 

4.  سیماي بازرگاني و خدمات 
5. سیماي صنعت و معدن 

6. سیماي کشاورزي 
7. سیماي میراث فرهنگي و گردشگري و صنایع دستي 

8. سیمای محیط زیست
9. معرفی شهرستان هاي استان 
10. مشوق ها و مزیتهاي استان 

دو  به  گذاري  سرمایه  زمینه  در  پاسخ  و  پرسش   .11
زبان فارسي و انگلیسي نگاشته شده است.

12. فرصتهاي سرمایه گذاري )که به صورت خالصه 
اطالعات 101 پروژه در بخشهاي کشاورزي، صنعت 
ترابري  و  ،راه  نیرو  بازرگاني،  ،گردشگري،  معدن  و 
بهداشت و درمان ،محیط زیست و شهرداري بیرجند 

درآن موجود است ( 
در  کتاب  این  الکترونیکي  نسخه  است  ذکر  به  الزم 

سایت مرکز خدمات سرمایه گذاري استان به آدرس 
www.investin-sk.ir جهت بهره برداري همگان 

موجود مي باشد .
به گزارش روابط عمومي سازمان امور اقتصادي و دارایي 

معاون  استاندار،  حضور  با  رونمایي  این  جنوبي  خراسان 
برنامه ریزي، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري و 
کلیه مدیران دستگاههاي اقتصادي استان  در محل سالن 
جلسات سازمان برگزار شد. شایان ذکر است بخش انگلیسي 
این سایت با هدف آشنایي بیشتر سرمایه گذاران خارجي از 
توانمندیها، پتانسیل ها و فرصت هاي سرمایه گذاري استان 
و اطالع از فراخوانها و اطالعیه هاي مربوط به نمایشگاه ها، 
همایش هاي سرمایه گذاري در داخل و خارج از کشور راه 
اندازي گردیده است. از طرفي دیگر این بخش از سایت 
ارتباط مؤثر  با مرکز خدمات سرمایه گذاري استان و سازمان 
سرمایه گذاري  و کمک هاي اقتصادي و فني ایران را 
تسهیل نموده است همچنین دریافت درخواستهاي سرمایه 
گذاري، دسترسي آسان سرمایه گذاران به بخش انگلیسي 
کتاب توانمندیها، پتانسیل ها و فرصتهاي سرمایه گذاري 
استان ، آشنایي با آخرین قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه 
گذاري، پرسشهاي متداول در این خصوص و آشنایي با 
وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاري استان خراسان جنوبي 
و خدمات قابل ارائه در این مرکز  براي سرمایه گذاران  

خارجي راه اندازي گردیده است.

رونمایي از کتاب 
توانمندیها،پتانسیلها و 
فرصت هاي سرمایه گذاري 
در استان خراسان جنوبي و

مرکز  سایت  انگلیسي  بخش 
خدمات سرمایه گذاري استان

به گزارش اداره روابط عمومی 
استانداری  الملل  بین  امور  و 
خراسان جنوبی، قهرمان رشید 
ایران را مجموعه ای  از هنر 
ادامه  و  دانست  های مختلف 
داد:مزیت اصلی ایران اسالمی 
فرهنگ آن است که از هنرهای مختلفی از جمله صنایع دستی تشکیل شده است که هر 
کدام از آنها نمود ونمادی از هویت اسالمی ، انقالبی و خرده فرهنگهایی هستند که در 
ایران وجود دارد. وی صنایع دستی در ایران را نشانه حیات ، نشاط ، تعالی و تکامل دانست 
وافزود: وقتی که این هنرها در کنار یکدیگر قرار می گیرند اطلس بی بدیل فرهنگی و 

هنری را شکل می دهند که نشانگر هویت ایران اسالمی است. وی با اشاره به اینکه باید در 
جهت حفظ و تقویت صنایع دستی در کشور و استان تالش مضاعفی صورت گیرد ، یادآور 
شد:صنایع دستی بخشی از هنر ایران اسالمی است که تنها جنبه اشتغال آن نباید مورد توجه 
قرارگیرد چرا که این هنر معرفی کننده و تبلور هویت جوامع است. وی به محورهای توسعه 
در  استان  اشاره کرد وافزود: خراسان جنوبی استانی فرهنگی، علمی و دانشگاهی است که 
دارای سنت های معتبر حسنه ای است که دارای ریشه های توحیدی است که از مزیت 
های مهم استان محسوب می شود. استاندارخراسان جنوبی ادامه داد: اگر مسئولین امر در 
بخش صنایع دستی و گردشگری از ظرفیت های موجود در این بخش به نحو مطلوب در 
زمینه مشاغل خرد ، خانگی و روستایی استفاده کنند می توان امیدوار بود که بخش اعظمی 

از مشکالت بیکاری دراستان مرتفع شود.

استاندار در همایش اشتغال، کارآفرینی در صنایع دستی:
صنایع دستی هویت دینی،فرهنگی ، اجتماعی جوامع را نشان می دهد
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شورای  مجلس  در  درمیان  و  بیرجند  مردم  نماینده 
متمرکز  دبیرخانه  ایجاد  اینکه  بیان  با  اسالمی 
ضروری  امری  عناب  و  زرشک  زعفران،  محصوالت 
در سفر  بیرجند  در  دبیرخانه  این  است گفت: تشکیل 
چهارم رئیس جمهور به خراسان جنوبی مصوب شده 

است.
پایاني  آیین  در  ابراهیمي‹  حسین  االسالم‹  حجت 
ایجاد  افزود:  زرشک  و  عناب  ملي  همایش  نخستین 
این دبیرخانه موتور محرکه اي براي رسیدن به اهداف 
مذکور  محصوالت  وضعیت  بهبود  براي  نظر  مورد 
است. وي اضافه کرد: بعد از تشکیل دبیرخانه زرشک، 

اتاق  اندازي  راه  جنوبي،  خراسان  در  عناب  و  زعفران 
به  خصوص  این  در  هایي  همایش  برگزاري  و  فکر 
منظور انجام تحقیقات بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد.

تولید  رتبه نخست  اینکه خراسان جنوبي  بیان  با  وي 
عناب و زرشک را در کشور دارد گفت: حمایت دولت 
از چرخه تولید تا صادرات محصوالت زرشک و عناب 
که مي تواند در اقتصادي ملي اثر گذار باشد ضروري 

است.
تولید  در  کشاورزان  تشویق  و  آموزش  بر  ابراهیمي، 
یادآور شد:  تأکید کرد و  این محصوالت  نوع  بهترین 
معرفي دو محصول زرشک و عناب و خواص دارویي 

آن به مردم در داخل و خارج کشور باید در دستور کار 
قرار گیرد.

وي با اشاره به 13 سال خشکسالي پیاپي در خراسان 
تولید زرشک و  و  آنجایي که کشت  از  افزود:  جنوبي 
عناب، متناسب و سازگار با کم آبي مي باشد از اهمیت 

زیادي در این استان برخوردار است.
وي بر استفاده از ظرفیت هاي علمي و پتانسیل هاي 
استان  این  موجود خراسان جنوبي در رفع محرومیت 
هاي  گنج  درحقیقت  کشاورزان  گفت:  و  کرد  تاکید 
مردمند زیرا با تالش آنان در تولید انواع محصوالت از 

نعمت هاي خداوندي بهره مي بریم.

حجت االسالم حسین ابراهیمي؛ نماینده مجلس:

ایجاد دبیرخانه محصوالت زعفران، زرشك و عناب ضروری است

بخش  فعاالن  با  دولتي  مسئوالن  مشترک  نشست 
و  معدن   ، صنعت  سازمان  درمحل  تجارت  و  تولید 
مدیرعامل  دانیالي«  حضور.»قربان  با  استان  تجارت 
گلمکاني؛  صادقي  معدن»احمد  و  صنعت  بانک 
امور  وزارت  مدیریت  توسعه  و  انساني  نیروي  معاون 
معاون  فروزانمهر«  حسین  دارایي،»محمد  و  اقتصاد 
تعاون، کار و  اشتغال وزارت  انساني و توسعه  سرمایه 
روابط عمومي  به گزارش   . برگزار شد  اجتماعي  رفاه 
سازمان صنعت معدن و تجارت وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در بخشي از سخنان خود در این نشست عنوان 
کرد: با بررسي و شناسایي قابلیت ها مي توان زمینه 
هاي تبدیل شدن هرمنطقه از کشور را به قطب هاي 

صنعتي یا تجاري مشخص کرد .

دکتر غضنفري در ادامه 
که  جمله  این  بیان  با 
محدودیت  وجود  »با 
بندي  اولویت  منابع 
طرح ها ضروري است«، 
دغدغه  کرد:  تاکید 
ریزان  برنامه  اصلي 
مسایل  بندي  اولویت 
و  است  مشکالت  و 
خراسان  استان  در 
زمینه  باید  نیز  جنوبي 
گذاري  سرمایه  هاي 
با  وي  شود.  مشخص 
اشاره به وضعیت صنعت و معدن خراسان جنوبي نیز 
اقتصادي  فعاالن  درخواست  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
استان، مسئوالن محلي باید با ارائه طرح هاي توسعه 
براي  را  استان  اولویت  پنج  حداقل  تجاري  و  صنعتي 
یک برنامه بلند مدت پنج ساله مشخص و به وزارت 
دکتر غضنفري   . کنند  ارایه  تجارت  و  معدن  صنعت، 
و  هاي صنعتي  اولویت  تعیین  در صورت  معتقداست: 
تخصیص  درستي  به  نیز  منابع   ، استان  هر  تجاري 
مي یابد و با اجراي دقیق برنامه ها سایر بخش هاي 
مرتبط  نیز فعال تر خواهند شد که این فرایند به طور 
حتم اشتغالزایي بیشتر و شکوفایي اقتصادي منطقه و 
کل کشور را در پي خواهد داشت. وي تاکید کرد:  در 
برنامه اولویت بندي شده استان در کوتاه ترین زمان 

ممکن مي توان به اهداف مورد نظر از نظر در آمد زایي 
و توسعه و پیشرفت دست یافت. پیش از سخنان دکتر 
غضنفري »علیرضا جمیع« سرپرست سازمان صنعت، 
از  گزارشي  جنوبي  خراسان  استان  تجارت  و  معدن 
تولید  استان در حوزه  توانمندي ها  و  وضعیت کنوني 
نمایندگي  به  نفر  پنج  سپس  و  کرد  ارایه  تجارت   و 
و  موانع  برخي  تجارت  معدن،  صنعت،  هاي  ازبخش 
مشکالت حوزه هاي فعالیت خود را بیان کردند. ایجاد 
از جمله احداث خط  نیاز استان  زیرساخت هاي مورد 
آهن طبس به بیرجند براي تسریع در انتقال مواد اولیه 
تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  کاال،  صادرات  وتسهیل 
دیرکرد  ، بخشش جرایم  ها  بدهي  استمهال   ، بانکي 
مسائل  جمله  از  صادراتي  جوایز  دراعطاي  تسریع   ،
دراین  کنندگان  شرکت  همچنین  بود.  شده  مطرح 
تولیدي  واحدهاي  مندي  بهره  چون  مواردي  نشست 
مستقر در شهرک هاي صنعتي استان از برخي معافیت 
اصناف،  حمایتي  بسته  شدن  اجرایي  مالیاتي،  هاي 
تقویت بازارچه هاي مرزي، تسهیل صدور مجوز کاال 
برخي  حل  و  کاران  معدن  بیمه  استان،  گمرکات  از 
عنوان  به  را  اجتماعي  تامین  با  کارفرمایان  مشکالت 
مهمترین خواسته هاي خود مطرح کردند. پس از طرح 
این خواسته ها، معاونان وزیر امور اقتصادي ودارایي، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي و همچنین مدیرعامل 
به پرسش ها و مسائل مطرح  بانک صنعت و معدن 
شده پاسخ دادند و مقرر شد برخي از مشکالت مطرح 

شده نیز بزودي حل شود.

در سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبي برگزار شد :

 نشست مشترك فعاالن اقتصادي با مسئوالن اقتصادی دولت
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1- اقتصاد اسالمی از منظر امام خمینی)ره(
»رفتن مستکبرین مقدمه است، رفاه مستضعفین یکي 
از مقاصد اسالم است. رژیم اسالمي مثل رژیم هاي 
مکتبهاي مادي نیست، مکتبهاي مادي تمام همتشان 
این است که مرتع درست بشود، تمام همت این است 
که منزل داشته باشند، رفاه داشته باشند )آنهایي که 
راست میگویند( . اسالم مقصدش باالتر از اینهاست. 
مکتب  یک  نیست،  مادي  مکتب  یک  اسالم  مکتب 
مادي معنوي است. مادیت را در پناه معنویت و اسالم 
است،  آمده  انسان  تهذیب  براي  اسالم  دارد،  قبول 
براي انسانسازي آمده است. همه مکتبهاي توحیدي 
براي انسانسازي آمده اند، ما مکلفیم انسان بسازیم.« 
با  اسالمي  تعالیم  پرتو  در  انسانسازي   -

رویكرد اقتصاد اسالمي
اندیشه هاي  از  نیز  اقتصاد  امام خمیني)ره( در زمینه 

ناب اسالم استفاده کرده است و اگر خوب در مسائل 
مطروحه اي که ایشان در این باب ابراز داشته اند ریز 
انسانسازي نظر  با محوریت  اقتصاد  به  ایشان  شویم، 
داشته اند، نه به عنوان غایت. لذا اقتصاد در نظر ایشان 
غایت نیست، هدف نهایي نیست، بلکه وسیله اي است 
در جهت رسیدن به اهداف متعالي: »نظر ما به اقتصاد 
اسالمي  فرهنگ  به  ما  نظر  آلت،  بطور  مگر  نیست 
از ما جدا کردند و  را  این فرهنگ اسالمي  است که 
غرب در شرق آن طور نفوذ کرد که شرق خودش را 
باخت و محتواي بسیاري از جوانهاي ما را گرفت. زیر 
اقتصاد  انسان،  غایت  اینکه  براي  نیست،  اقتصاد  بنا 
نیست. انسان زحمتکش فقط براي این است که فقط 
بدهد شکمش  را  جوانهایش  یا  کند  سیر  را  شکمش 
انسان  نهایت،  تا  اینجا  از  انسان  ذات  و  شود  سیر 
هست. این انسان مردني نیست. انسان تا آخر هست 

و برنامه اسالم این است که این انسان را جوري کند 
باشد،  آنجا صحیح  باشد و هم  اینجا صحیح  که هم 
صراط  غرب،  طرف  نه  شرق  طرف  نه  مستقیم،  راه 
مستقیم، یک سرش اینجاست یک سرش در نهایت.«

»یکي از اموري که الزم به توصیه و تذکر است آن 
است که اسالم نه با سرمایه داري ظالمانه و بیحساب 
و محروم کننده توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق 
است، بلکه آن را بطور جدي در کتاب و سنت محکوم 

میکند و مخالف عدالت اجتماعي میداند.«
عدالت اجتماعي در پرتو عدالت اقتصادي

برقراري  اقتصاد وسیله اي است در جهت  در اسالم 
مردم  معیشت  درباره  عدالت  این  اجتماعي.  عدالت 
حاکمي  تفریط  و  افراط  از  دور  به  باشد.  اثرگذار  باید 
این  در  باشد.  است،  اقتصادي  دیگر  جریانات  در  که 
تعدیل  »اسالم  میفرمایند:  خمیني)ره(  امام  خصوص 
نه میگذارد  و  را میگیرد  نه جلوي سرمایه  میخواهد؛ 
سرمایه آنطور بشود که یکي صدها میلیارد دالر داشته 
باشد و براي سگش هم اتومبیل داشته باشد و شوفر 
داشته باشد و امثال ذکر؛ و این یکي که میرود پیش 
بچه هایش نان نداشته باشد. نمیشود؛ این عملي نیست. نه 
اسالم با این موافق است نه هیچ انساني با این موافق 
»اسالم  میفرمایند:  ایشان  دیگر  جاي  در  و  است« 
برنامه اش است که مابین فقیر و غني - و نمیدانم 
برادر و همه  نگذارد، همه  اینها فرق  و ترک  - کرد 
برابر و براي همه است.«و این نکته اصلي است که 
تمایز بین عدالت در دیدگاههاي سوسیالیستي را که 
قیم مابانه به دولت سپرده اند )دولت رفاه(، با دیدگاه 
اسالمي امام خمیني)ره( نشان میدهد. اسالم همواره 
بر تعدیل و میانه روي تاکید داشته است و از هرگونه 
افراطیگري دوري گزیده است و نتیجه عدالت طلبي 
در حکومتهاي کمونیستي این میشود که بگوییم همه 
این  از  ناشي  این  برابرترند.  ها  بعضي  برابرند،  با هم 
مساله است که وقتي شما خدایي را در نظر نگیري و 
به این دنیاي فاني خود را محدود کني الجرم با هبوط 
مواجه خواهي شد. عدالت، در جمله باال رنگ میبازد و 

به فروپاشي یک سیستم میانجامد.
آن  مانع  روي  میانه  و  اعتدال  با  اسالم  که  سقوطي 
اقتصاد را میبندد، نه  میشود. نه صد درصد بال و پر 
آنکه اقتصاد صرفي را در نظر میگیرد که اهتمامي به 
معنویت نداشته باشد. جامعه اي که عاري از معنویت 
اقتصاد  از  ناشي  پرطمطراق  و  لوکس  ابزار  باشد، 
مادیگرایانه آن هم نمیتواند خأل زندگي بشري را پر 
در  و  انجامید  خواهد  اخالقي  هبوط  به  الجرم  کند. 
در  که  چیزي  کشید.  خواهد  نابودي  خود  به  نهایت 
دنیاي غرب هم اکنون مشهود است. مردمي که هم 
پر  در جهت  هندي  و  چیني  عرفانهاي  به  رو  اکنون 
کردن این خأل رو آورده اند. این، ناشي از رشد تک 
بعدي است که بیقواره رشد کرده و شما را ناگهان در 

اوج رها میکند.
همانگونه که بیان شد: در نظر امام خمیني)ره(، اقتصاد 

اقتصاد در نگاه امام خمینی)ره(
محسن مودی؛ رییس گروه اقتصادی
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غایت نیست. هدف نیست. بلکه وسیله اي میشود در 
جهت رفاه مشروع در این دنیا و رسیدن به رشد تعالي 
مدنظر اسالم. یعني اینکه اقتصاد اسالمي عالوه بر در 
را  معنوي  اهداف  مشروع،  مادي  اهداف  گرفتن  نظر 

هم در نظر میگیرد. 
ورزیده  غفت  آن  از  شرق  و  غرب  دنیاي  که  چیزي 
اجتماعي  عدالت  دادن  دست  از  بهاي  به  این  و  اند 
غنیتر  و  فقرا  میان  فقر  فزون  به  رو  است. رشد  بوده 
شدن اغنیا، ماحصل دیدگاه هاي اقتصادي دولتمردان 
غربي است و درباره بلوک شرق هم به عینه دیدیم 
که چگونه با افراطگري درباره افکار پوسیده خود در 
اقتصاد به ورطه نابودي کشیده شد. اما اسالم همواره 
را در نظر  تاکید داشته است. همه جوانب  اعتدال  بر 
میگیرد. اینگونه نیست که یکي از جوانب را در نظر 
بگیرد و از دیگري غافل شود. رشد تکبعدي ماحصلش 

هماني میشود که به آن اشاره شد.
2- جهاد اقتصادي از منظر امام خمیني)ره(

که  است  جنگی  یک  اآلن.  جنگید  حال  در  شما 
یک  است،  محاربه ای  یک  و  است،  اقتصادی  جنگ 
محاربه  است.  کفر  و  اسالم  مابین  اآلن  محاربه ای 

اقتصادی یکیش است.
اگر ما در هجوم اقتصادی هم واقع شدیم که هجوم 
این بشود که وابسته به یک کشور  اقتصادی اسباب 
دیگری باشیم، این هم یک وظیفه شرعی است که ما 
باید خودمان را نجات بدهیم. هر که ازش هر کاری 
ننشیند یک طبقه  بکند.  باید  اقتصاد  به  راجع  می آید 
]که [ یک طبقه دیگر بکند. رعیتها کم کاری نکنند. 
آنهایی که در کارخانه ها کار می کنند کم کاری نکنند، 
سستی نکنند، امروز ملت شما در حال جنگ اقتصادی 
است. اینطور نیست که یک وقت آرامش باشد، بگویید 

خوب ما نمی خواهیم زیاد منفعت ببریم. 
این اختیار با خودتان است. اینجا دیگر اختیار با مردم 
او  این اختیاری است که خدا دست اوست و  نیست. 
امر کرده است به این معنا. یعنی نمی شود که ما تحت 
نظارت یک کشوری باشیم که به دین اعتقاد ندارد و ما 
برویم تحت بیرق ُکفر. این یکی از مسائل مهم است. 
خودمان  را  خودمان  اقتصاد  و  کنیم  کوشش  باید  ما 
همچون  یک  مقابل  در  ما  که  حاالیی  بکنیم.  اداره 
قدرت شیطانی واقع شدیم و او هم تهدید کرده است 
که ما همه کشورهای دنیا را تجهیز می کنیم که در را 
به سوی شما ببندند، ما در عین حالی که اعتقادمان 
این است که حرفی است و واقعیت نخواهد پیدا کرد، 
قیام  باید  بدهیم  احتمال هم  ما یک درصد  اگر  لکن 
نمی تواند  دشمن  اینکه  از  نباشیم  غافل  باید  کنیم. 

بکند. خوب، شاید یک وقت شد.
برای آن روز شاید باید همه قشرهای ملت؛ هرکس هر 
جوری که می تواند یک تولیدی بکند، که مثاًل باغدارها 
می توانند تولید بکنند، دامدارها می توانند تولید بکنند، 
و کشاورزها می توانند تولید کنند، اشخاص می توانند 
تولید  می توانند  کارخانه ها  کشاورزها،  به  کنند  کمک 
کنند، کارخانه های خصوصی که زیاد بود در ایران، و 
مع األسف از بین رفته بود و دارد می رود، اینها همه 
قیام کنند برای اینکه، یک مملکت را از این اقتصاد 

نجات بدهند.

اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی 
اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگي ها دنبالش 
می کنیم.  پیدا  ما  هم  سیاسی  وابستگی  می آید. 
وابستگی نظامی هم پیدا می کنیم. برای اینکه وقتی 
بکنیم،  ازش  استفاده  که  باشیم  نداشته  چیزی  ما 
دستمان را دراز کنیم طرف امریکا. او می تواند به ما 
تحمیل کند همه چیز را. ما وقتی می توانیم که زیر بار 
او نرویم که در این قضیه قدرتمند باشیم. یک وقت او 
تشر بزند می گوییم نه، ما احتیاجی نداریم. حاال هم به 
او می گوییم که ما احتیاج خودمان را سلب می کنیم. 

خودمان می رویم سراغ کار.
3- قرائت امام خمینی)ره( از مفهوم توسعه یافتگی

از  گـوناگـون  دیـدگـاههای  از  که  تعریفهایی  تمام 
مفهوم تـوسعه ارائه شـده است. چه به اشـاره و چـه 
آشـکـارا و پـیـدا. بــــه ایـن معنی اشاره دارند که: 
تـوسعه یـافـتـگـی. حـالت و چگـونگی خـوشایندی 
)وضعیت مطلوب( است و باید راهـکـارهـای الزم و 
سازوار را جهت حرکت به سوی آن حالت. در پیـش 
خـوشاینـد.  چگـونگـی  و  حالت  ایـن  امـا  گـرفـت; 
آن.  تـفسیر  در  دارد؟  ویژگیهایـی  چه  و  چیست 
اختالف نظرهای فـراوانی بیـن صاحب نظران وجـود 
حالت  از  حرکت  توسعه.  بپذیریـم:  اگر  یـعنـی  دارد; 
چگـونگـی  و  حالت  سوی  بـه  موجود.  چگونگی  و 
خـوشایند است. اختالف اساسـی در ارائه شاخص و 

معیارهای خوشایند است. 
-  جامعه دلخواه و خوشایند )توسعه یافته( اسالمی

با اصول حاکم بر آن جامعه. شناخته  ایـن جـامـعه. 
سیاسی.  اصول  از:  عبارتند  که  شود  می  نمایانده  و 
نـوشتار.  ایـن  در  اقتصادی.  و  فرهنگی  اجتماعی. 
اجتماعی  تمام اصول سیاسی.  نیستیم که  در پی آن 
و... را بـه گـونـه کـامـل از مـنظر امام خمینی)ره(. 
شدن  روشن  برای  بلکه  کـنـیم;  ذکر  و  شناسایی 
اندیشه امام در این زمینه ها. پاره ای از اصـول هـر 
بخش را که از اهمیت بیش تری برخوردارند. بر می 

شماریم: 
1. اصول سیاسی

الف. حاکمیت اسالم. 
پذیری  سلطه  رد  بیگانگان.  به  نـاوابـستگی  ب. 
ملتهای دیگر )رابطه بـر اسـاس احـتـرام مـتـقابل( 
این دو مورد )الف و ب( چنان روشن هستند که ما را 

از ذکر شاهد بی نیاز می کند. 
2. اصول اجتماعی

آزادی سیاسی و اجتماعی در چهارچوب احکام  الف( 
اسالم.  ب( برابری در اجرای قانون. ج( نبود ظلم بین 

گروههای مردم. 
امام)ره( در وصیت نامه خود می نویسد: 

و جلوگیری  و عدل  معیار قسط  بـر  قـوانین  )اجرای 
از ستم گری و حـکـومـت جـائـرانه و بسط عدالت 
فردی و اجتماعی و منع ازفساد و فـحشاء و انواع 

کجروی ها و آزادی بر معیار عقل و عدل و استقالل و
و  استثمار  و  استعمار  از  جلوگیری  و  خـودکـفایی 
استعباد و حدود و قصاص و تعزیرات بر میزان عدل. 
و  جـامـعه  یک  تباهی  و  فساد  از  جلوگیری  برای 
سیاست و راه بردن جامعه به موازین عقل و عدل و 
انصاف و صـدهـا از ایـن قـبـیل. چیزهایی نیست که 
با مرور زمان در طول تاریخ بشر و زندگی اجتماعی 

کهنه شود.( 
3. اصول فرهنگی

الف. پیشرفت درعلوم و فنون: 
امام)ره(  می گوید: 

)اسـالم اسـاسـا نـه تنها جلو رشد علمی و فکری بشر 
را نمی گیرد. بـلـکـه خـود زمـینه های این حرکت 
را آماده تر می کند و به این حـرکـت جـهـت انسانی 
و الهی می دهد و تکامل علمی و فرهنگی بشر. بعد 
از ظهور اسالم. محققین تاریخ را خیره ساخته است.(

ب. تقوی و جهاد: 
امام راحل به روشنی تمام اعالم می دارد: 

تذکر می دهم که:  )بـه هـمـه مسووالن کشورمان 
از  در تقدم مالکها. هیچ ارزشـی و مـالکـی بـهـتر 
تقوی و جهاد در راه خدا نیست و همین تـقـدم ارزشی 
و  افراد  به  دادن  امتیاز  و  انتخاب  معیار  باید  الهی  و 
اداره  و  ها  مسوولیت  تصدی  و  امکانات  از  اسـتفاده 
امتیازات  کشور و باالخره جـای گزین همه سنتها و 
غلط مادی و نفسانی بشود. چه در زمـان جـنـگ و 
چـه در حـالـت صلح. چه امروز چه فردا که خدا این 
امـتیاز را به آنان عنایت فرموده است و صرف امتیاز 
لفظی و عرفی کـفایت نمی کند که باید هم در متن 
قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش 

و منش جامعه پیاده شود.(
4. اصول اقتصادی

الف. فقرزدایی: 
مـعمار انقالب. امام خمینی)ره( در پیام )فریاد براءت( 
این اصل را از آرمانهای مسئوالن نظام می شمارد و 

اظهار می دارد: 
مسئولین  و  دولت  و  ملت  آرزوی  و  آرمـان  )هـمـه 
کشور ماست که روزی فـقـر و تـهیدستی در جامعه 
ما رخت بربندد و مردم عزیز و صبور و غـیـرتـمـنـد 
کشور ما. از رفاه در زندگی مادی و معنوی برخوردار 

باشند.( 
ب. توزیع عادالنه ثروت: 

این  امام خمینی)ره( در  قباًل ذکر شده  همانگونه که 
باره می گوید: 

)اسالم تعدیل می خواهد. نه جلو سرمایه را می گیرد 
و نه می گذارد سـرمـایـه آن طـور بـشود که یکی 
سـگـش  بـرای  و  باشد  داشته  دالر  میلیارد  صدها 
هـم اتومبیل داشته باشد و شوفر داشته باشد و امثال 
ذلـک و ایـن یکی که شب برود پیش بچه هایش نان 
نداشته باشد. نمی شـود. این عملی نیست.نه اسالم با 
این موافق است و نه هیچ انسانی با این موافق است.( 

ج. استقالل اقتصادی: 
امام خمینی)ره( می گوید: 

با  استقالل  شود.  مستقل  باید  چیزمان  )همه 
وابستگی جمع نمی شود. و مـا فـرهـنـگـمان وابسته 

اگر مملكت شما در اقتصاد 
نجات پیدا نكند، وابستگی 
اقتصادی داشته باشد، همه 

جور وابستگیها دنبالش می آید.
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توزیع عادالنه خدمات رفاهی، 
بهداشتی و عمرانی در تمام نقاط 

کشور و برای همه شهروندان، برابری 
و توازن را به همراه می آورد.

بـشـود.  وابسته  اقتصادمان  نداریم.  استقالل  بشود 
اسـتـقـالل نـداریـم... اول باید آن مطلب را درستش 
کرد. اسـتـقالل فرهنگی. استقالل اقتصادی اول باید 
یک  را  خودمان  اسم  بتوانیم  تا  کرد.  درستش  را  او 

مملکت بگذاریم.(
د. رشد و شکوفایی اقتصادی: 

امام خمینی)ره(  می گوید: 
بدون  و  سالم  صورتی  بـه  را  اقـتـصـاد  )اسـالم... 
با  مردم  همه  رفاه  در  هـمـگان  نفع  به  وابستگی. 
و  بارور مـی کـنـد  به مستمندان و ضعیفان  اهمیت 
تجارت  و  و صنعت  کشاورزی  تر  بیش  رشـد  بـرای 

کوشش می نماید.(
4- ساز و کارهای تحقق عدالت اقتصادی از 

منظر امام خمینی)ره(
عدالت آرمان اصلی اندیشه یک رهبر شیعی است و 
این آرمان در اندیشه امام خمینی)ره( به نحو برجسته 
ای خود را نشان می دهد . یکی از دالیل آن می تواند 
تفاوت دیدگاه امام)ره( با سایرین باشد; زیرا امام راه 
تحقق عدالت اقتصادی را تنها در تامین شرایط یکسان 
از ثروتمندان و  برای همه مردم و یا در گرفتن پول 
تاکید  بلکه  کند;  نمی  جستجو  فقرا  میان  آن  تقسیم 

خاصی بر رسیدگی به طبقات پایین می نماید.
با نگاهی دقیق می توان دریافت که با انجام این کار، 
توان دست  می  عدالت  های  ویژه  و  کار  بسیاری  به 
برقرار نمود، هم عده ای  را  برابری  یعنی هم  یافت; 
از مردم را به حقوقشان رساند و هم به توازن واقعی 

دست یافت .
مطرح  امام)ره(  سوی  از  که  دیگری  کارهای  و  ساز 
شده اند نیز در راستای تحقق عدالت اقتصادی سامان 
به  زندگی  و الزم  کاالهای ضروری  تولید  اند.  یافته 
به  رسیدن  مرز  تا  امام)ره(  سفارش  به  و  کافی  حد 
زندگی  یک  امکانات  حداقل  از  را  افراد  خودکفایی، 
مناسب برخوردار نموده به تحقق برابری یاری خواهد 
که  است  انسانی  هر  واقعی  حق  کار  داشتن   . رساند 
دولت با تامین آن، این حق را برآورده می سازد و از 
سویی، بطور برابر شرایط و امکانات و ابزار کار کردن 

را به فراخور نیاز افراد در اختیار آنها قرار می دهد .
توزیع عادالنه خدمات رفاهی، بهداشتی و عمرانی در 
و  برابری  شهروندان،  همه  برای  و  کشور  نقاط  تمام 
تامین  آورد. ساز و کار دیگر،  به همراه می  را  توازن 
شکاف  ایجاد  از  جلوگیری  که ضمن  است  اجتماعی 
طبقاتی و گسترش نابرابری، بی عدالتی های برجای 

مانده از گذشته را نیز جبران می سازد . 
اقتصادی مردم، ساز و کارهای دیگری در  مشارکت 
جهت تحقق عدالت اقتصادی ایجاد می کند که می 
توان به پیروی و متابعت از قوانین، تخلف ننمودن از 
مقررات و پرداخت وجوهی که باید به دولت پرداخت، 
به عنوان مهمترین مشارکت ها اشاره نمود که ناشی 
قانونمند  رفتار  است.  جامعه  افراد  بودن  قانونمند  از 
دیگر پرهیز از اسراف و پرداختن به تجمل گرایی و 
مصرف زدگی است که با پیشنهاد امام)ره( مبنی بر در 

اختیار گذاشتن
هزینه های اضافی پرداختن به این امور به نیازمندان، 

رسیدن به توازن را نزدیک می سازد .

در اینجا باید گفت گرچه امام راه هایی چون کنترل 
مصرف  جمعیت  افزایش  از  پیشگیری  برای  موالید 
کارهای  و  ساز  اما  کند،  نمی  پیشنهاد  را  کننده 
پیشنهادی ایشان طرح رسیدن به جامعه ای است که 
در آن تولید کافی برای تامین شرایط مناسب زندگی 

گشته  همراه  اقتصادی  عدالت  با  مردم،  عموم  برای 
است .

5- اصول توسعه از دیدگاه امام خمینی 
توسعه از منظر امام خمینی)ره(

بـا تـوجه به اصولی که از سخنان امام)ره(. یاد شدو 
و  دلخواه  جـامـعـه  بـر  حـاکـم  معیارهای  و  اصول 
تعریفی  توان  می  شد.  روشن  اسالمی.  خوشایند 
مناسب از توسعه اسالمی را از منظر امام)ره( ارائه کرد: 
به  موجود  وضع  از  حرکت  فرآیند  اسالمی  تـوسعه 
سمت جامعه خوشایند و شـایـسـته اسالمی است که 

خطوط کلی و اصول حاکم بر آن. ترسیم شده است.
قبل از ورود به این مبحث یادآوری چند نکته به عنوان 

کلیتی غیر قابل تجزیه و انفکاک ضروری است.
اول - امام خمینی کلمه توسعه را در پیامها و بیانات 
نادراست.  بسیار  باشد  هم  اگر  نبرده اند،  بکار  خود 
»بازسازی«،  نظیر  عباراتی  از  بیشتر  حضرت  آن 
»نوسازی«، » تعمیر«، »بناکردن«، »ساختن«، »آباد 

کردن« استفاده کرده اند.
آباد کردن کشور  و  بازسازی  امام)ره(  نظر  دوم - در 
آثار  زدودن  اسالمی،  اصیل  فرهنگ  احیاء  بدون 
مانند  زمینه ها  سایر  در  ترقی  و  جامعه  از  طاغوت 
عدالت اجتماعی، آموزش و پرورش، خودسازی، تقوا 

و. . . میسر نیست. 
همانطور که اشاره شد توسعه از نظر معظم له امری 
فراگیر و همه جانبه است و تمامی عرصه های حیات 
آدمی را در بر می گیرد که این معنی خیلی وسیعتر و 
فن  کارشناسان  ادبیات  در  توسعه  مفهوم  از  عمیق تر 
توسعه  اخیر  دهه های  در  اینکه  علیرغم  آنان  است. 
عرصه ها  سایر  شامل  اقتصادی  مفهوم  بر  عالوه  را 
الکن  می دانند،  غیره  و  آموزش،  سیاست،  مانند 
خداوند  با  ارتباط  و  خودسازی  به  هیچکدام  هرگز 
تکلیف  یک  عنوان  به  توسعه  کردن  لحاظ  و  متعال 
این  تمامی  امام  آراء حضرت  در  نمی پردازند.  شرعی 
مفاهیم منظور شده است. بنابراین در آراء ایشان امر 
توسعه دارای مقدماتی الزم و منظور داشتن شرایط و 
اقداماتی همگام و توام با مدیریت توسعه ضروری و 

اجتناب ناپذیر است.
سوم - تقسیم بندی اصول توسعه و لواحق آن که در 
این مقاله بیان می شود از پیامها و بیانات حضرت امام 
شده  استخراج  کلی  بصورتی  و  مختلف  زمانهای  در 
است، طبعا می تواند به صورتهای گوناگونی طبقه بندی 
و بررسی شود. الکن در هر صورت این تقسیم بندی ها 
و  است  بوده  له  معظم  اندیشه  بهتر  درک  منظور  به 

نظریات  عمیق تر  درک  و  طبقه بندی  امکان  همواره 
مزبور  نکات  به  توجه  با  دارد.  چنان شخصیتی وجود 
امام در 5 اصل  از دیدگاه حضرت  محورهای توسعه 

معرفی می شود:
1. معنویت 2. استقالل )فکری و عملی( 3 . مردمی 
بودن یا اتحاد همه مردم در امر توسعه  4. عدالت 5. 

تغییر وضع محرومین و مستضعفین. 
معنویت برای  این  عمده  جنبه های  معنویت:   -1

سازندگی و توسعه از قرار ذیل است:
الف: اتکال به خداوند ب: حفظ ارزشها:  ج: خودسازی:  

ه: تکلیف شرعی 
2- استقالل و آزادی: 

کالم  در  که  آزادی  و  استقالل  اصلی  محورهای 
حضرت امام بر آنها تاکید شده است از این قرار است:

الف: خودباوری )هویت و فرهنگ(  ب: قناعت  
ج: خودکفایی  د : هوشیاری در اجرای برنامه ها 

می  خصوص  این  در  ایشان  تکنولوژی:  به  نیاز  و: 
فرمایند»در برنامه صنعتی کردن مملکت هرگز چون 
امروز سراغ مونتاژ نمی رویم. ما در ایران صنایع مادر 
ایجاد خواهیم کرد و نوسازی را به بهترین وجه انجام 

خواهیم داد.« 
بزرگ«  ایشان »صنعتهای  مالحظه می شود که نظر 

و»صنایع مادر« است، نه هر صنعتی و هر وارداتی.
»ما نیازهای تکنولوژی خود را از هر منبعی که مفیدتر 

برای کشورمان باشد تامین خواهیم کرد.« 
البته  دارد.  تامل  جای  کشور«  برای  »مفیدتر  این 
آسانی  به  امام  نظریات  مجموع  به  توجه  با  می توان 
فهمید که »مفیدتر برای کشور« کدام منبع است و از 

کدام کشورها می توان یاری گرفت.
3- اتحاد همه نیروها برای سازندگی )ملت و دولت( 

4: عدالت: 
عدالت از نظر امام خمینی)ره( یکی از پایه های اساسی 
بنای توسعه است. لذا توسعه ای که عدالت اجتماعی را 

مختل کند از نظر امام مردود است.
5: محرومین و مستضعفین: 

از  بعد  توسعه  اصلی  هدف  امام)ره(  حضرت  نظر  از 
حفظ اسالم و کشور اسالمی محرومین و مستضعفین 
الگوی  تفاوتهای  بزرگترین  از  یکی  این  و  هستند 
کشورهای  ملی  توسعه  الگوی  با  امام  نظر  از  توسعه 
دیگر است. »طریق اسالمی این است که مستضعفین 

را حمایت کنند.« 
»گمان نمی کنم عبادتی باالتر از خدمت به محرومین 
رفاه  برای  در کوشش  باشد«. »به همه  داشته  وجود 
طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت 

شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است«.
»ما آن روزی عید داریم که مستمندان ما، مستضعفان 
صحیح  تربیت  به  و  رفاهی  صحیح  زندگی  به  ما 

اسالمی - انسانی برسند.« 

منبع:
http://www.eghtesaddan.ir
http://www.hawzah.net
http://www.itan.ir
http://www.psyop.ir



 سال دوم - شماره پنجم و ششم - تابستان و پاییز1390

12فصلنامه خبری، آموزشی، تحلیلی تحلیل

مرحله اول: کسب اطالعات مقدماتی
برخورداری ایران از آثار بجای مانده از میراث چند هزار ساله 
تمدن کهن بشری و جاذبه های منحصر به فرد تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی ساالنه عامل تردد بی شمار گردشگران 
داخلی و خارجی شده است. این قابلیت از جهات مختلف 

مورد توجه قرار می گیرد.
بدون تردید نقش مهم صنعت گردشگری در توسعه پایدار 
و عبور از بحران های مالی سیاسی و اقتصادی و غیره در 
هر کشوری مورد توجه می باشد در این راستا کشور ما از 
موضوع گردشگری و توسعه این صنعت می تواند برای 
برنامه های اقتصادی اجتماعی، سیاسی بویژه در جهت 

تولید اشتغال گامهای اساسی بردارد.
مرحله دوم : تأسیسات گردشگری و مصادیق آن

آنچه امروز یک گردشگر می تواند از آن برای رفاه و امنیت 
خود استفاده نماید تأسیسات گردشگری می باشند که به 
قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران 
و گردشگران طبق ضوابط و مقررات احداث گردیده و به 

شرح ذیل تقسیم بندی شده اند.
• هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی

• مهمانپذیر
• مرکز اقامتی جوانان

• مراکز خود پذیرائی شامل هتل آپارتمان،
• پانسیون، زائر سرا و از این قبیل

• تفرجگاه، اردوگاه گردشگری، کمپینگ و کاروان ها
• مجتمع های سیاحتی و تفریحی، )به استثنای موارد 
قصد  به  واحدهائیکه  سایر  و  ها(  شهرداری  به  مربوط 
ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی و اقامت مسافران و 
و  فرهنگی  میراث  ضوابط  و  مقررات  طبق  جهانگردان 

گردشگری تأسیس می گردند.
• مراکز سرگرمی و تفریحی )مراکز تعطیالت( 

• دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

• مناطق نمونه گردشگری 
 )Timesharing( اقامتگاه با مالکیت زمانی •

مرحله سوم: ارائه تقاضای اخذ تسهیالت بانكی
 هر شخص حقیقی و حقوقی، خصوصی یا تعاونی می تواند 
نسبت به تسلیم تقاضای اخذ تسهیالت پس از مراحل اخذ 
صدور موافقت اصولی و تأیید نقشه های معماری براساس 
موارد ابالغی و همچنین پس از تأمین 20 درصد از سهم 

آورده خود اقدام نماید.
سهم آورده هر متقاضی عبارت است از سرمایه گذاری 
شخص قبل یا در حین ارائه درخواست استفاده از تسهیالت 
می باشد. بدین شرح که پس از هزینه های تهیه زمین و 
سایر هزینه های قبل از شروع عملیات ساختمانی از قبیل 
عوارض های قانونی و اخذ پروانه، هزینه مهندس مشاور، 
هزینه های تهیه نقشه و غیره نسبت به ساخت 20 درصد 
اقدام می نماید و یا درحین ارائه تقاضای خود 20 درصد از 

سهم خود را به صورت نقدی نزد بانک تودیع می نماید.
تأسیسات  با  مرتبط  های  طرح  به  تسهیالت  اعطای 
گردشگری و میراث فرهنگی در بخش ها احداث، توسعه 
و تجهیز و همچنین مرمت و بازسازی طرح ها صورت 
می گیرد که اعتبار آن از طریق سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با عقد قرارداد با بانکهای عامل 

صورت می گیرد.
میزان تخصیص تسهیالت به طرح ها متناسب با پتانسیل 
طرح و همچنین میزان سرمایه گذاری انجام شده و یا 
در حال انجام می باشد، سرمایه گذاران با درنظر گرفتن 
شرایط عمومی و خصوصی مناطق قابل سرمایه گذاری از 
لحاظ توجیهات مالی، فنی و اقتصادی هریک از طرح ها را 
با عالقه و میل شخصی انتخاب و نسبت به تهیه زمین و 

انجام زیرساخت ها اقدام می نمایند.
توجیهات مالی فنی و اقتصادی از عوامل مهم ترغیب 
سرمایه گذاران به انجام فعالیت های گردشگری می باشد. 

اگر چنانچه طرحی توجیهات الزم مذکور را نداشته باشد 
قابلیت اجرا نداشته و سرمایه گذار در حین انجام  قطعاً 
فعالیت و یا پس از آن با مشکالت روبرو خواهد شد و 
لذا سرمایه گذاران مکلفند با بررسی دقیق و همه جانبه 

نسبت به انجام 
سرمایه گذاری اقدام الزم مبذول نمایند.

مرحله چهارم: صدور پروانه ساختمان و مجوز ساخت
به  موضوع  سازمان  توسط  ها  نقشه  تصویب  از  پس 
شهرداری و یا بخشداری محل، جهت موافقت با ساخت 
هریک از تأسیسات گردشگری ابالغ می گردد و شهرداری 
و یا بخشداری محل براساس طرح جامع شهری و بالمنازع 
بودن موضوع نسبت به صدور پروانه با کاربری گردشگری 

اقدام می نماید.
با توجه به قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 که در جلسه 
شورای  1384/8/15مجلس  مورخ  یکشنبه  روز  علنی 
اسالمی تصویب و در تاریخ 1384/5/25 به تأیید شورای 
محترم نگهبان رسیده بشرح ذیل جهت اجرا ابالغ شده 

است:
بند 3 ماده 22 قانون فوق االشاره:

پشنهاد  با  ها  هتل  استقرار  برای  اراضی  کاربری  تغییر 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده 5 
موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 
العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد  ایران بطور فوق 

گرفت بند 4 ماه 22 قانون فوق االشاره:
عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط 
5 ساله تا 10 ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه 

گذاران به شهرداری محل مربوط پرداخت خواهد شد.
مرحله پنجم: صدور موافقت اصولی توسط سازمان

میراث  سازمان  توسط  اصولی  موافقت  صدور  مراحل 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

چگونه در صنعت گردشگری ایران 
سرمایه گذاری کنیم
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1- ارائه درخواست کتبی توسط متقاضی به سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مربوطه.

2- بازدید از محل مورد نظر متقاضی توسط کارشناس 
سازمان استان

3- تأیید مقدماتی و اعالم آن )درصورت عدم تأیید با ذکر 
علت به متقاضی کتباً اعالم می شود(

اولیه )الف- سند مالکیت ب- کروکی  4- اخذ مدارک 
محل( 

5- بررسی مدارک و اعالم نتیجه به کارگروه گردشگری 
6- استعالم از نهادهای مرتبط ) فرم پیوست( 

6-1- آب منطقه ای )جهت رعایت حریم رودخانه، دریا، 
کانالهای کشاورزی، سدها و ...(

6-2- برق منطقه ای )جهت رعایت حریم های برق فشار 
قوی(

نیاز  برق مورد  تأمین  برق )جهت  توزیع  6-3- شرکت 
پروژه(

6-4- شرکت گاز و نفت ) جهت تأمین حریم خطوط 
گاز، نفت(

6-5- منابع طبیعی )جهت رعایت محدوده های جنگلی 
و اراضی ملی(

زیست  مسائل  رعایت  )جهت  زیست  محیط   -6-6
محیطی(

6-7- میراث فرهنگی )بافتهای قدیمی و تاریخی شهر 
یا روستا( 

6-8- امور اراضی )جهت بررسی زمین ها کشاورزی و 
نوع کاربری(

6-9- شهرداری )درصورتی که زمین در محدوده شهری 
واقع باشد(

6-10- اداره راه و ترابری )جهت رعایت حریم راههای 
اصلی و فرعی(

6-11- آب و فاضالب )نحوه تأمین آب و دفع فاضالب(
6-12- سایر دستگاههای برحسب مورد

7- بررسی در کارگروه گردشگری 
8- صدور موافقت اصولی

براساس  مرحله ششم: تهیه نقشه های معماری 
ضوابط سازمان

پس از صدور موافقت اصولی موضوع به طور کتبی به 
متقاضی ابالغ و طی مدت 6 ماه درخواست می گردد تا 
نسبت به تهیه نقشه های معماری براساس ضوابط معماری 

سازمان اقدام نماید.
1- تهیه نقشه های معماری

2- بررسی و تصویب و ابالغ نقشه های معماری
مرحله هفتم: تصویب تسهیالت و معرفی به بانک

به طور کلی سرمایه گذاران با آگاهی از ضوابط عمومی 
اخذ تسهیالت و همچنین مطالعه قوانین مرتبط با قانون 
عملیات بانکی بدون ربا تقاضای خود را تسلیم خواهند 

نمود.
بعضی از موارد که در بانکها از اعطای تسهیالت به سرمایه 

گذاران خودداری می نمایند عبارتند از:
از بانکها داشته  1- کسانیکه چک برگشتی در هریک 

باشند.
2- محکومین مالی که از طریق مراجع قانونی نسبت به 

اخذ تسهیالت منع شده اند.
3- سرمایه گذاران که بدهی معوق داشته باشند و نسبت به 

ادای دین معوق اقدام ننمایند.

تسهیالت   ... و  اقامتی  اماکن  خرید  جهت  بانکها   -4
پرداخت نمی نمایند.

طور  به  طرح  یک  در  بانک  دو  مشارکت  معمواًل   -5
همزمان صورت نمی گیرد.

6- طرح هایی که توجیه مالی، فنی و اقتصادی نداشته 
باشند بانکها مشارکت نمی نمایند.

7- اشخاص حقوقی دولتی و عمومی و همچنین شهرداری 
ها بدون کسب مجوز از بانک مرکزی مجاز به استفاده از 

تسهیالت نمی باشند.
نکته: 

سرمایه گذاران مکلفند برنامه زمانبندی طرح را طوری 
تنظیم و تعهد نمایند که با اعطای تسهیالت طرح ها 
حداکثر 10 سال شامل 3 سال مشارکت با بانک جهت 
ساخت 1 سال تنفس 6 سال اقساط می باشد. عدم تکمیل 
طرح ها به علت اهمال و بی توجهی سرمایه گذار دلیلی بر 
عدم تبدیل دوران مشارکت طرح ها به فروش اقساطی از 

طرف بانک نمی باشد.
وثایق مورد قبول بانکها

وثایق مورد قبول بانکها همان تامین برگشت اصل و سود 
تسهیالت و همچنین حسن اجرای تعهدات سرمایه گذار 

می باشد که عبارتند از:
و  مستحدثات  یا  امالک  شامل  غیرمنقول  اموال   -1

منصوبات در محل اجرای طرح که می توانند متعلق به 
متقاضی، یا شرکاء باشد. ملک مورد رهن از نظر بانک 
باید مرغوب، سهل البیع مفروز، بالمعارض، شش دانگ و 
آزاد باشد. امالکی مانند زمینهای بایر و کشاورزی معمواًل 

غیرقابل ترهین می باشد. 
2- اوراق بهادار، ضمانت نامه های رسمی و سهام شرکت 
اوراق  همچنین  و  بورس  بازار  در  شده  پذیرفته  های 

مشارکت منتشره با کسب مجوز از بانک مرکزی.
3- اسناد رسمی مثل اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه

4- قبوض انبارهای عمومی
5- اسناد تجاری مثل سفته و برات

ارزیابی  با تشخیص و  اینکه کلیه موارد مذکور  توضیح 
کارشناس بانک صورت خواهد گرفت.

مرحله هشتم: بررسی پرونده در بانک عامل
بانک به محض مراجعه سرمایه گذار و تسلیم معرفی نامه 
سازمان نسبت به تکمیل مدارک و بررسی آن و تأیید طرح 
ارسالی ظرف مدت یک ماه اقدام می نماید درصورت نقص 
مدارک پرونده بانک در سقف مهلت مقرر فوق الذکر مراتب 
را به متقاضی و سازمان اعالم می نماید و در غیراینصورت 
نسبت به تصویب طرح و معرفی به دفتر اسناد رسمی اقدام 

می نماید.
منبع: سایت اصل 44 قانون اساسی
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روش انجام معامالت در بورس کاال به وسیله کارگزار

زبان  ، و معنای آن در  فرانسوی  Bourseکلمه ای 
نهاد  یک  بورس  و  باشد  می   « پول  »کیف  فرانسه 
و  نهادهای عمده  از جمله  که  است  یافته ای  سازمان 
بورس  و  می شود.  محسوب  سرمایه  بازار  در  اساسی 
کاالیک بازار متشکل و سازمان یافته که به طور منظم 
کاالهاي معین از جمله فلزات و مواد معدني )کاني ها(، 
انرژي، محصوالت کشاورزي در آن با سازوکار خاص 

مورد معامله قرار مي گیرد.
مجوز  با  که  است  شرکتی  یا  موسسه   »کارگزار« 
سازمان بورس به نمایندگی از طرف اشخاص و یا به 
حساب خود حسب مورد و براساس قوانین و مقررات 
مربوط، به دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس 

و سایر خدمات کارگزاری می پردازد.
مراحل داد و ستد کاالها در بورس:

1- انتخاب کارگزار 
با  همراه  کارگزار  نزد  سفارش  ثبت  فرم  تکمیل   -2

پیشنهاد قیمت
حساب  به  معامله  نیاز  مورد  سپرده  حداقل  واریز   -3

کارگزار نزد اتاق پایاپاي
توسط  معامالت  تاالر  به  مشتري  انتقال سفارش   -4

کارگزار 
معامله  انجام  و  کارگزار  توسط  حراج  در  شرکت   -5

در تاالر 
6- واریز باقیمانده وجه معامله پس از کسر سپرده اولیه به 

حساب کارگزار نزد اتاق پایاپاي
7- تسویه اسنادي معامالت در اتاق پایاپاي و صدور 

اسناد معامالتي
8- تسویه مالي معامالت در اتاق پایاپاي

9- نقل و انتقال وجوه پس از کسر هزینه ها به حساب 
معامله گران از طریق حساب بانکي

مدت زمان انجام معامالت در رینگ معامالت بورس 
کاال پنج دقیقه است که به شرح زیر صورت مي گیرد :

 زمان سبز )سه دقیقه(
خرید  دستورات  کردن  وارد  به  اختصاص  زمان  این   
و  به وسیله کارگزاران فروشندگان  دارد که  و فروش 
کارگزاران خریداران انجام مي گیرد. در ابتدا اطالعات 
کاال مانند : نماد کاال، حجم کاال )با توجه به محموله 
معامله  نوع  فروش/خرید،  قیمت  شده(،  تعریف  هاي 
)تفکیک/یکجا(  عرضه  نحوه  و...(،  سلف  )نقدي، 
این  طي  در  شود.  مي  سیستم  وارد  تحویل  محل  و 
تغییري  هر  اعمال  به  مجاز  خریدار  کارگزار  دقیقه   3
ولی  است.  آن  حذف  حتي  و  خرید  سفارش  نوع  در 
می  فقط  و  ندارد  را  خود  دستور  فروشنده حق حذف 
تواند افزایش یا کاهش قیمت بدهد. )در صورت عدم 
سیستم حذف  از  کاال  عرضه   ، کاال  خرید  درخواست 

می شود.(
زمان زرد )یک دقیقه(

 پس از اتمام زمان سبز، زمان زرد شروع مي شود که 
اصطالحا« به زمان حراج معروف است. در طي زمان 
حراج قیمت قابل تغییر است، بدین ترتیب که فروشنده 
و  بوده  خود  پیشنهادي  قیمت  کاهش  به  مجاز  فقط 
تا سقف  )حداکثر  را  باالتري  قیمت  تواند  مي  خریدار 
پیشنهادی فروشنده( پیشنهاد دهد. با توجه به شرایط 
بازار و درخواست ناظر تاالر امکان افزایش عرضه از 
طرف کارگزار فروشنده در این زمان وجود دارد. در این 
را  پیشنهادي  قیمت  تواند  مي  خریدار  کارگزار  مرحله 
بپذیرد و یا قیمت پایین تري )سقف قیمت خرید خود 
را( پیشنهاد بدهد؛همچنین کارگزار خریدار می تواند تا 
قبل از قبول قیمت فروشنده تقاضای خود را کاهش 
دهد. با اتمام زمان زرد ممکن است سه حالت رخ دهد:

الف. خریداران نرخ پیشنهادی فروشنده را قبول کنند 
و تقاضا کمتر از عرضه باشد. در این حالت حتی اگر 
یک کارگزار نیز نرخ فروشنده را بپذیرد معامله انجام 
آبی(  زمان  به  )رسیدن  ناظر  تایید  از  بعد  و  می شود. 

محصول بعدی عرضه می شود.
ب. هیچ یک از خریداران نرخ پیشنهادی فروشنده را 
قبول نکنند. در این حالت ناظر بازار که تا به اینجا تمام 
اتفاقات را بصورت شفاهی برای حاضرین تاالر قرائت 
به  کند  می  سعی  و  شده  عمل  وارد  است  کرده  می 
نوعی با درخواست کاهش نرخ از فروشنده و یا افزایش 

نرخ از خریداران، معامله را به انجام برساند.
ج. حجم تقاضاهایی که نرخ فروشنده را پذیرفته اند از 
میزان عرضه بیشتر باشد. در اینجا بازار وارد پر استرس 
ترین بخش معامله شده و تماسها و مکالمات و اشاره 

ها و فریادها و ... آغاز می شود.
آن  عرضه  حجم  از  کاال  برای  تقاضا  که  آنجایی  از 
بیشتر است پس کاال به شخصی می رسد که باالترین 
نرخ را پیشنهاد دهد. این اتفاق در زمان قرمز یا زمان 

رقابت )60 ثانیه( رخ می دهد.
زمان  یا  رقابت  )زمان  دقیقه(  )یک  قرمز  زمان 

حراج(
اگر مقدار تقاضایی که سقف قیمت پیشنهادی فروشنده 
وارد  باشد معامالت  از مقدار عرضه  پذیرفته، بیش  را 
زمان رقابت مي شود و در این زمان کارگزار خریدار 
پیشنهاد  فروشنده  قیمت  از  باالتر  قیمتي  تواند  مي 
نماید و بدیهي است پس از اتمام این زمان، سیستم 
دستورات خرید و فروش را بر اساس باالترین قیمت 
ها مرتب نموده و آنها را با هم تطابق مي دهد. اساس 
زمان  و  تر  پایین  قیمتهاي  با  فروش  اولویت  بر  کار 
ثبت زودتر و اولویت خرید با قیمتهاي باالتر و زمان 
ثبت زودتر است. در صورتي که قیمت خرید بیشتر یا 
مساوي با قیمت فروش باشد، معامله صورت گرفته و 
طرفین  براي  معامالت  گواهینامه  ناظر،  تایید  از  پس 

صادر مي شود. 
کارگزاران با مشتریان و مشتریان با کارگزاران تماس 
گرفته و در خصوص بهترین نرخ ممکن به تبادل نظر 
به  کاال  قرمز،  زمان  اتمام  با  نهایت  در  پردازند.  می 
باالترین نرخ تعلق می گیرد و مابقی عرضه )درصورت 

وجود( به نرخهای بعد از آن تعلق خواهد گرفت.
زمان آبی)یک دقیقه(

آبی  زمان  وارد  تاالر  ای،  معامله  هر  اتمام  با  معمواًل 
)60 ثانیه( می شود و کارگزاران فرصتی کوتاه جهت 

استراحت خواهند داشت.
تمام زمانهای فوق بصورت استاندارد بیان شده است و 
ناظر بازار این حق را دارد تا در میان هریک از زمانهای 
فوق بازار را به صورت موقت متوقف کند. برای مثال 
چنانچه عرضه کننده ای در ابتدای زمان زرد نسبت به 
میزان کاهش نرخ فروش خود مردد باشد بازار موقتًا 
تماسهای  کننده  عرضه  کارگزار  تا  شود  می  متوقف 
الزم را گرفته و نسبت به کاهش و یا عدم کاهش نرخ 

تصمیم گیری کند.
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مقدمه: 
ایران،  استان  ترین  شرقي  جنوبي،  خراسان  استان 
95388 کیلومتر مربع مساحت و 636420 نفر جمعیت 
)مطابق سرشماري 1385( دارد و 5/8درصد از مساحت 
تراکم  کمترین  و  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور 
جمعیتي کشور با رقمي معادل 6/7 نفر در کیلومتر مربع 
نیافته و جنگ زده  توسعه  با کشور  دارد. همسایگي  را 
افغانستان از یک سو و کویرهاي مرکز و شرق ایران از 
سوي  دیگر، اقلیم استان را در نوعي بن بست جغرافیایي 
و ترانزیتي قرار داده که به نوعي در توسعه نیافته بودن 

این استان تاثیرات به سزایي داشته است.
سالهاي  طول  در  دولتها  توجه  عدم  اقلیم،  خشکي 
بزرگ،   خراسان  استان  در  استان  این  گرفتن  قرار 
و  بومي  غیر  سرمایه گذاران  براي  الزم  جذابیت  عدم 
محدودیتهاي حمل و نقلي و ترانزیتي سبب شده بود 
تا این منطقه از کشور تا سال 1383 و قبل از تقسیم 
خراسان، امیدي به توسعه شتابان و شکوفایي اقتصادي 

نداشته باشد.
بیرجند  مرکزیت شهرستان  به  جنوبي  خراسان  استان 
پس از مدتها بحث و بررسي در هیئت دولت و مجلس 
استان  از   83/3/17 تاریخ  در  نهایتًا  اسالمي  شوراي 
خراسان بزرگ تفکیک شد و با معرفي اولین استاندار 
رسمًا  جنوبي  خراسان  استانداري   ،83/5/22 تاریخ  در 

آغاز بکار نمود.
پس از تقسیم استان، ظرف کمتر از سه ماه تقریباً تمامي 
دستگاههاي اجرایي و ادارات کل مستقر شده و مشغول 
به کار شدند و مقدمات تشکیل شوراي برنامه ریزي و 
توسعه استان با حضور اعضا به منظور تصمیم گیري 
پیرامون امور بنیادي استان، تصویب سند ملي توسعه و 

تصویب سند آمایش سرزمین فراهم گردید.
در این دوره، تالشها براي رونق و آباداني استان و رفع 
دو  در  استان  اقتصادي  توسعه  و  شد  آغاز  محرومیتها 

محور عمده،  مورد پیگیري قرار گرفت:
و  داخلي  خصوصي  بخش  سرمایه گذاران  جذب  الف( 

خارجي
و  زیرساختها  توسعه  به  کمک  به  دولت  ترغیب  ب( 

جبران محرومیتهاي چند ده ساله

براي  شده  انجام  فعالیتهاي  مرور  حاضر، ضمن  مقاله 
ایجاد جذابیت سرمایه گذاري براي بخش خصوصي، به 
برخي الزمات دولت براي تسریع در توسعه و برون رفت 

استان از محرومیت خواهد پرداخت.
بحث:

بخش خصوصي، به لحاظ ماهیت سرمایه  خود، نیازمند 
بسترهاي آماده براي سرمایه گذاري است و نیز اطمینان 
از اینکه حتي در زماني که بسترها )زیرساختها( آماده  
هستند، آیا امنیت بازگشت سرمایه قابل تضمین است؟ 
بخش  سرمایه هاي  جلب  براي  جنوبي،  خراسان  لذا 

خصوصي با چالشهاي زیر مواجه است:
1- ایجاد یا توسعه برخي زیرساختهاي اساسي )جاده، 
نیرو و مواد  انتقال  راه آهن، فرودگاه، گمرک، خطوط 

اولیه مانند گاز و...(
2- غلبه بر شرایط نسبتاً سخت محیطي مانند نزدیکي 
منابع  دوري  کار،  محیط  سختي  آبي،  کم  کویر،  به 

معدني از شهرها و...
استان و داشتن  بودن سطح درآمدي مردم  پایین   -3
سرانه اي معادل نصف میانگین کشوري که به شدت 
کاهش  را  مردم  سپرده گذاري  و  سرمایه گذاري  توان 

داده است.
بودن  پایین  از  ناشي  استان  بانکي  منابع  ضعف   -4

امکان سپرده گذاري توسط مردم
طرحهاي  از  دولت  حمایت  نحوه  بودن  یکسان   -5
غیر  و  )برخوردار  استانها  کلیه  در  گذاري  سرمایه 
برخوردار( و عدم وجود تفاوت در نرخ سود تسهیالت 

بانکي، مدت بازپرداخت و...
6- یکسان بودن قوانین و مقررات بازدارنده براي کل 
کشور )فرضًا رعایت مسائل زیست محیطي براي این 
دارد  گیاهي  پوشش  بدون  و  خشک  اقلیم  که  استان 
مالیاتي  قوانین  است؛  یکي  کشور  شمال  استانهاي  با 
نیز  برخوردار  استانهاي  براي  معافیتها  و  است  یکسان 

وجود دارد و...(
7- عدم امکان سرمایه گذاري هاي جدید کاماًل دولتي با 

توجه به اصل 44 قانون اساسي
ضعف  مجهز،  )هتلهاي  رفاهي  امکانات  کمبود   -8

سیستم حمل و نقل درون و برون شهري و...(

و مواردي دیگري که مي توانند به این فهرست اضافه 
شوند و موضوع بحث این مقاله نیستند.

بخش  سرمایه گذاري  براي  جذابیت  ایجاد  براي  لذا، 
فیزیکي و حمایتي  باید زیرساختهاي  خصوصي، قطعاً 
توسط دولت ایجاد شوند تا بخش خصوصي با اطمینان 
خاطر از سودآوري، نسبت به سرمایه گذاري اقدام نماید.

بخش دولتي )به معناي عام(، رسالت سنگیني در رشد 
و توسعه این استان دارد. به هر حال با استقرار استان، 
بخشهاي  بودجه هاي  استقالل  و  کل  ادارات  تشکیل 
مختلف، انتظار آن مي رود تا فرآیند توسعه در هر بخش 

شتاب و نظم بیشتري بگیرد.
سنواتي،  بودجه هاي  طریق  از  دولتي  بخش  قطعاً 
بعضًا  که  مي دهد  انجام  استان  توسعه  در  را  اقداماتي 
به  سرمایه گذاري  عنوان  به  شاید کسي  اول،  نگاه  در 

آنها توجه نکند:
بهداشتي،  آموزشي،   فضاهاي  فرهنگي،  توسعه   -1

بیمارستانها و دانشگاهها
2- توسعه خطوط نیرو، گاز، انتقال آب، مخابرات و...

در  متخصصین  و  فارغ التحصیالن  بکارگیري   -3
تامین  به  نیاز  بوده  جدید  عمومًا  که  اداري  حوزه هاي 

نیرو دارند.
4- اقدامات زیربنایي )ایجاد راه و بزرگراه، فرودگاه، راه 

آهن، زیرساختهاي شهرکها و نواحي صنعتي و...( 
این  هدف  عمدتاً  دولتي،  سرمایه گذاري هاي  بحث  در 
مقاله بر اقدامات زیربنایي دولت )به شرح بند 4 فوق( 
و نیز سرمایه گذاري اقتصادي در طرحهاي تولیدي در 
چارچوب اصل 44 قانون اساسي است که در زیر به آنها 

بیشتر پرداخته مي شود.
دولت، با توجه به رسالت و کارکرد ذاتي خود، وظایفي 
قالب  در  که  دارد  کشور  مناطق  توسعه  خصوص  در 
پیگیري  سنواتي  بودجه  و  ساله   5 توسعه  برنامه هاي 
مي شود. برخي از مهمترین انتظارات استان از مجموعه 
دولت، براي توسعه و رشد سرمایه گذاري به شرح زیر 

است:
1- محرومیت زدایي از استان:

از  قبل  حتي  جنوبي،  خراسان  استان  شهرستانهاي 
التاسیس،  جدید  استان  این  محدوده  در  قرارگیري 

الزامات دولت براي سرمایه گذاري 
در استان خراسان جنوبي

nasseriiut@yahoo.com                                                                علی ناصری؛ معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی

چكیده:
تشكیل استان خراسان جنوبي در تاریخ هفدهم خرداد سال 1383 در مجلس شوراي اسالمي، به تصویب رسید و در 22 مرداد همان سال، 
استانداري  رسماً با ورود اولین استاندار کار خود را آغاز کرد. این استان با 5/8درصد از مساحت کشور، کمترین تراکم جمعیت معادل 6/7 نفر 
در کیلومتر مربع را دارد که ناشي از کویري و کم آب بودن بخش بزرگي از مساحت این استان است. شرایط سخت اقلیمي و جغرافیایي و نبود 

سرمایه گذاریهاي بزرگ و موثر در گذشته، سبب توسعه نیافتگي این منطقه از کشور شده است.
براي توسعه این استان، سرمایه گذاري در توسعه زیرساختهاي اقتصادي و ایجاد مشاغل پایدار ضروري است که بخشي از آن متوجه بخش 

خصوصي و بخش دیگر )که عمده بحث این مقاله خواهد بود( بر عهده دولت مي باشد.
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همگي به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته،  در جدول 
و تالش مي شد  داشتند  مناطق محروم کشور جاي 
توازن  با عنوان »اعتبارات طرح  اعتباري  تزریق  با  تا 
منطقه اي«  بخشي از مشکالت این شهرستانها براي 

ایجاد زیرساختها حل شود.
طبق   ،83/11/11 تاریخ  در  استان،  تشکیل  از  پس 
مصوبه شماره 61674/ت 32143 هـ ، دولت مصوب 
نمود که کلیه شهرستانهاي خراسان جنوبي به فهرست 
قلمرو جغرافیائي موضوع ماده )1( آئین نامه اجرائي الزام 
دولت براي جبران عقب ماندگیهاي استانها و مناطقي 
کشور  میانگین  شاخص  زیر  آنها  شاخصهاي  که 
و  پیگیري ها  بر  تاییدي  امر  این  شوند.  اضافه  است، 
استان  این  که  بود  استان  مردم  و  مسئولین  تاکیدات 
جدیدالتاسیس باید توسط برنامه هاي حمایتي ویژه از 
سوي دولت حمایت شود. این بدان معني بود که استان 
در  شاخصها،  از  بسیاري  در  واقع  به  جنوبي  خراسان 
سطوح حداقل قرار دارد و باید براي ارتقاي وضعیت، 

تالشهاي ریشه اي انجام شود.
احمدي نژاد،  دکتر  آقاي  جناب  دولت  استقرار  از  پس 
این  به  دولت  هیئت  استاني  سفر  اولین  برنامه ریزي 
استان،  نشان از عزم دولت براي توسعه مناطق محروم 
و کمتر توسعه یافته داشت که با مصوبات متعددي در 
سفرهاي دوم و سوم و اخیراً سفر چهارم پیگیري شد تا 
شاخصهاي توسعه، به میانگین کشوري نزدیک شوند.

2- برون رفت از انزواي جغرافیایي:
توسعه  اساسي  زیربناي  نقل،  و  حمل  و  ترانزیت 
محسوب مي شود و تا زماني که به سهولت امکان تردد 
بار و مسافر در منطقه اي وجود نداشته باشد، رونق و 

شد اقتصادي هم در انتظار آن منطقه نخواهد بود.
قابل  ارتباطي  راههاي  استان،  تشکیل  از  پیش  تا 
جاده  کاال،  نقل  و  حمل  و  ترانزیت  براي  استفاده 
زاهدان – بیرجند – مشهد و بیرجند – کرمان – یزد 
بود که پس از سالها استفاده همواره نیازمند تعمیر و 
عنوان  به  بیرجند  فرودگاه  بود.  مجدد  بازسازي هاي 
تنها فرودگاه شرق کشور با فاصله 500 کیلومتري از 
نزدیکترین فرودگاه ها به آن، تنها دو روز در هفته با دو 

پرواز مسافري کوچک امکان خدمات داشت.
براي  بیني سرمایه گذاري جدید که مسلماً  لذا پیش 
نیاز به حمل و نقل  توزیع و فروش محصوالت خود 
براي  آن یک نیاز اساسي بود، مشکل بود. لیکن پس 
در  دولت  خاص  مصوبات  از  پس  و  استان  تقسیم  از 
سفرهاي استاني، مشکل حمل و نقل در برخي زمینه ها 
نزدیک  آینده  در  زمینه ها  برخي  در  و  گردیده  مرتفع 

مرتفع خواهد شد:
حمل و نقل زمیني و ریلي:

 – بیرجند   – )زاهدان  آسیایي  جاده  شدن  دوبانده   •
مشهد(  که در حال ساخت است

• توسعه راه سربیشه – میل 78 و فعال شدن گمرک 
مرزي با افغانستان

• توسعه شبکه راههاي داخل استان که قباًل راه فرعي 
بودند

• اتمام مطالعات اتصال بیرجند به راه آهن سراسري و 
شروع عملیات اجرایي از سال 91 

حمل و نقل هوایي:

• پیش از تقسیم استان، فرودگاه بیرجند با بیش از  60 
سال سابقه، تنها دو پرواز در هفته در مسیر تهران – 
بیرجند – تهران داشت، اما اکنون این پروازها به 14 
پرواز در هفته )میانگین روزانه 2 پرواز( رسیده و هر 
هفته 3 پرواز منظم به مشهد دارد و توسعه پروازهاي 

داخلي به سایر مقاصد در حال پیگیري است.
• با تصویب شناسایي فرودگاه بیرجند به عنوان مرز 
شدن  بین المللي  براي  قدم  نخستین  هوایي،  مجاز 
به  پروازهایي  اکنون  و  شد  برداشته  بیرجند  فرودگاه 
مقاصد عربستان، سوریه و عراق از این فرودگاه انجام 

مي شود.
لذا پیش بیني مي شود تا پایان برنامه پنجساله پنجم، 
استان به لحاظ حمل و نقل، بطور کامل انزواي گذشته 

خود را به فراموشي بسپارد.
3- سرمایه گذاري در طرحهاي اقتصادي:

ایجاد  از  دولتي  شرکتهاي  و  دولت  ظاهراً  هرچند، 
و  تولیدي  طرحهاي  در  جدید  هاي  سرمایه گذاري 
اساسي  قانون   44 اصل  اساس  بر  معدني  و  صنعتي 
منع شده اند، اما در همین قانون پیش بیني هایي براي 
کمک دولت به سرمایه گذاري در مناطق کمتر توسعه 
بعضًا  و  شده  انجام  جنوبي(  خراسان  )منجمله  یافته 
تکالیف مصرحي را بر دوش وزارتخانه ها و شرکتهاي 

دولتي گذاشته است.
با  تا زماني که طرحهاي بزرگ  واقعیت آن است که 
اشتغال پایدار توسط دولت ایجاد نشوند، صنایع جانبي 
و  گرفت  نخواهد  آنها شکل  کنار  در  دستي  پایین  یا 
به  ورود  براي  خرد  سرمایه گذاران  براي  اطمینان 
لذا ورود دولت  آمد.  به وجود نخواهد  مناطق محروم 
به طرحهاي سرمایه گذاري ماندگار و پر هزینه مانند 
فرآوري  پتروشیمي،  پایه،   فلزات  تهیه  و  فوالدسازي 
کانیهاي فلزي، توسعه معادن بزرگ و.... سبب تشویق 
بخش خصوصي به مشارکت در حین احداث یا خرید 
بنگاه اقتصادي پس از احداث خواهد شد، زیرا عمومًا 
قدري  به  طرحهاي  اینگونه  در  سرمایه گذاري  هزینه 
یا  است  خارج  از عهده بخش خصوصي  که  باالست 
ریسک سرمایه گذاري را براي این بخش بسیار باال و 

دور از دسترس نشان مي دهد.
براي  جدید  سرمایه گذاري هاي  ممنوعیت  علیرغم 
دولت، در ماده 29 قانون اجراي سیاستهاي کلي اصل 
44 قانون اساسي که توسط رهبر معظم انقالب ابالغ 
گردیده، به تفصیل براي توسعه سرمایه گذاري دولت و 
بخشهاي دولتي در مناطق کمتر توسعه یافته تکالیفي 

به شرح زیر تصریح شده است:
قانون  این  موضوع  هاي  واگذاري  از  حاصل  »وجوه 
به حساب  اصل 44(،  کلي  اجراي سیاستهاي  )قانون 
خاصي نزد خزانه داري کل کشور واریز و در موارد زیر 

مصرف مي شود:
1- ایجاد خود اتکایي براي خانواده هاي مستضعف و 

محروم و تقویت تامین اجتماعي،
از  حاصل  درآمدهاي  از  درصد   30 اختصاص   -2
واگذاري به تعاوني هاي فراگیر ملي به منظور فقرزدایي،

3- ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر 
توسعه یافته،

4- اعطاي تسهیالت )وجوه اداره شده( براي تقویت 

تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي 
غیر دولتي با اولویت بنگاههاي واگذار شده و نیز براي 
سرمایه گذاري بخش هاي غیر دولتي در توسعه مناطق 

کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،
5- مشارکت شرکتهاي دولتي با بخشهاي غیردولتي 
تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادي مناطق 

کمتر توسعه یافته«
در اینجا مشاهده مي شود که قانون گذار، با پیش بیني 
توسه  کمتر  مناطق  توسعه  براي  را  راه  هوشمندانه، 
دستگاههاي  مي بایست  و  بازگذارده  محروم  و  یافته 
این  از  محروم  مناطق  بهره مندي  سازوکار  اجرایي، 

سرمایه گذاري ها را فراهم آورند.
قانون،  از  بند  این  اجرایي  نامه  آیین  چند  هر  البته 
شماره  تصویبنامه  طي  وزیران  محترم  هیئت  توسط 
ابالغ   88/5/24 تاریخ  در  ک   41672 104451/ت 

شده لیکن در اجرا با مشکالتي مواجه است:
1- در تصویبنامه فوق الذکر مقرر شده اعتبار مربوط 
به ایجاد زیربناهاي اقتصادي در مناطق کمتر توسعه 
یافته در قالب جدولي با پیشنهاد معاونت برنامه ریزي 
هیئت  تصویب  به  جمهور  رئیس  راهبردي  نظارت  و 
وزیران رسیده و در اختیار شوراي برنامه ریزي و توسعه 
استانها قرار بگیرد که تا کنون چنین اعتباري به استان 

ابالغ نشده است.
2- در متن قانون، به اعطاي تسهیالت در قالب وجوه 
اداره شده به بخش غیردولتي اشاره شده که با توجه 
از  20درصد  باید  ساالنه  )که  چهارم  برنامه  قانون  به 
تسهیالت اعطایي تکلیفي -  که مبتني بر تخصیص 
پایان  تا  و  کاسته مي شد    - بودند  اداره شده  وجوه 
برنامه به صفر مي رسید( و همچنین قانون بودجه 90 
که هیچگونه وجوه اداره شده در آن پیش بیني نشده؛ 
نیازمند  و  مانده  معطل  قانون  از  قسمت  این  اجراي 
بازنگري در متن قانون یا اصالح قوانین بودجه سنواتي 

است.
سیاستهاي  اجراي  قانون   3 ماده   3 تبصره  طبق   -3
کلي اصل 44 دولت مي تواند در مناطق کمتر توسعه 
یافته براي فعالیتهایي که از حضور وسرمایه گذاري در 
آنها منع شده، از طریق سازمانهاي توسعه اي )نظیر 
سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران( تا سقف 49 
درصد اقدام نماید و پس از بهره برداري سهام خود را 
سرمایه گذاري  دولتي  تا شرکتهاي  لیکن  کند؛  واگذار 
به  نکنند، بخش خصوصي  آغاز  را  49 درصدي خود 
مناطق  در  سرمایه گذاري  در  مشارکت  براي  حضور 

کمتر توسعه یافته ترغیب نخواهد شد.
نتیجه گیري:

دور  در  استان  به  وزیران  اخیر هیئت محترم  در سفر 
چهارم، مقرر شد در صورت عدم ورود بخش خصوصي 
در  سرمایه گذاري  زمینه  در  دولت  با  مشارکت  براي 
انجام  را  باال، دولت صد در صد سرمایه گذاري  موارد 

خواهد داد. 
لذا تنها از این طریق پیگیري مستمر بخش دولتي مي 
توان توسعه این استان را شتاب بیشتري بخشید و فضا 
اقتصادي منطقه  رونق  و  پایدار  کار  و  براي کسب  را 
شرق کشور و ورود سرمایه گذاران بخش خصوصي 

آماده کرد.
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البرزداناآسیاایران

ميليون ريال

حق بیمه صادره 
خسارت پرداخت شده 

عملکرد شرکتهای بیمه استان
 ) ایران ، آسیا ، البرز ، دانا ( در تابستان 1390

مأخذ : بیمه های دولتی استان خراسان جنوبی )  ایران ، آسیا ، دانا ، البرز (

طبق جدول ، میزان حق بیمه صادر شده توسط بیمه های ایران ، آسیا ، البرز ، 
دانا در بهار سال 1390 بالغ بر 51774 میلیون ریال و خسارت پرداخت شده برابر   

60633  میلیون ریال است .

جمعالبرزداناآسیاایراننوع بیمه

ارزش 

 )میلیون ریال(

835921138576295179107785حق بیمه صادره       

3819264284017397052607خسارت پرداخت شده            
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صنعت و کشاورزيشرح
معدن

مسکن و 
ساختمان

خدمات و 
سهم از کلجمعسایربازرگاني

%885245025132206246829952 بانک هاي تجاری

%41746881011  پست بانک

%10321543416714310627  تجارت

%12631124205775634  رفاه

%503968624307755  سپه

%2495626494388190612  صادرات

%222311439270012428  ملت

%13091877681510264917  ملي

%2651291463111435772048 بانک هاي تخصصي

%01890001891  صنعت و معدن

%26277644960284318  کشاورزي

%00456504456829  مسکن

%242622170891توسعه تعاون

%000031310توسعه صادرات

%353627407144231928116019100  جمع 

%100%2%14%45%17%22سهم از کل

عملکرد بانك های دولتی استان خراسان 
جنوبی تا پایان شهریورماه 1390

برابر   1390 ماه  شهریور  پایان  در  استان  دولتی  بانکهای  های  سپرده  کل 
11947 میلیارد ریال می باشد که از این میزان  77 درصد مربوط به بانکهای 
تجاری و 23 درصد مربوط به بانکهای تخصصی می باشد. سهم سپرده های 
 ، بلند مدت  انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و  الحسنه پس  ، قرض  جاری 
سپرده های ارزی و سایر سپرده ها از کل سپرده ها به ترتیب 23 ، 14 ، 32، 
26 ، 1 ، 3  درصد میباشد . بیشترین مانده سپرده در بین بانکهای دولتی استان 
مربوط به بانک ملی به مبلغ 2966  میلیارد ریال است که شامل 25 درصد از 

کل سپرده ها می باشد .

  مانده کل سپرده های  بانك ها ی دولتی استان تا پایان شهریور ماه 1390   )میلیارد ریال(

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

کل مصارف بانکهای دولتی استان در پایان شهریور ماه 1390برابر 16019 میلیارد 
ریال می باشد که از این میزان 22 درصد در بخش کشاورزی ، 17 درصد در بخش 
صنعت و معدن ، 45 درصد در بخش مسکن و ساختمان  ،  14 درصد در بخش 
بازرگانی و سایر بخشها اختصاص داده شده است. همچنین بیشترین سهم مربوط 
به بانک مسکن با  4568  میلیارد ریال است که 29 درصد از کل مصارف را شامل 

می باشد .

مصارف بانکهای دولتی استان بر حسب بخشهای عمده غیر دولتی اقتصاد تا پایان شهریورماه 1390 )میلیارد ریال(

 سپرده هاي دیداريشرح
 ) جاری (

سپرده هاي 
قرض الحسنه 

پس انداز و مشابه

سپرده هاي 
سرمایه گذاري 

کوتاه مدت

سپرده هاي 
سرمایه گذاري 

بلند مدت

سپرده های 
ارزی

 سایر 
سپرده ها

 جمع 
سهم از کلسپرده ها

 بانک هاي 
%233410922837263880206918777تجاری

%22724814011571  پست بانک

%1921452942431238978  تجارت
%19381162128025655  رفاه
%243132603324625133211  سپه

%399180643497660178615  صادرات
%44416137049909148312  ملت
%8413197179337147296625  ملي

 بانک هاي 
%45758910085242182276123تخصصي

  صنعت و 
%12011300260معدن

%271475661412028184715  کشاورزي
%1458732010811548147  مسکن

%272517100701توسعه تعاون
توسعه 
%21001040صادرات

%27911680384531628138811947100  جمع کل 
%100%3%1%26%32%14%23سهم از کل



   

  

  

  

  

  

  

  

سایرخدمات و بازرگاني   مسکن و ساختمان  صنعت و معدن  کشاورزي  

میلیارد ریال

بانک هاي تخصصي 
بانک هاي تجاري 

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی
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طبق جدول ، کل مانده مصارف برابر 16019  میلیارد ریال می باشد که 52 درصد  
آن متعلق به بانکهای تجاری و 48 درصد دیگر سهم بانکهای تخصصی است. 

مانده مصارف  از کل  درصد  اقساطی  37  فروش  و  درصد  مدنی 45  مشارکت 
بانکهای استان را در بر دارد 

مانده مصارف بانکهای دولتی استان در بخشهای مختلف اقتصادی براساس عقود اسالمی تا پایان شهریور ماه 1390 )میلیارد ریال(

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

طبق جدول ، مانده کل تسهیالت اعطائی بالغ بر 15637 میلیارد ریال می باشد که سهم 
بانک مسکن  29 درصد و بانک کشاورزی  18  درصد و بانک ملی 15  درصد میباشد .  
بانک مسکن از  4568  میلیارد ریال تسهیالت اعطایی ، 69  درصد تسهیالت تبصره ای و 
تکلیفی و  31 درصد خالص تسهیالت عادی غیر دولتی است .  بانک کشاورزی از  2843  
میلیارد ریال تسهیالت اعطایی ، 21 درصد تسهیالت تبصره ای و تکلیفی و 79 درصد خالص 

تسهیالت عادی غیر دولتی است .  

مانده کل تسهیالت اعطایی بانکهای دولتی استان تا پایان شهریور ماه 1390 )میلیارد ریال(

   مأخذ : بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

  فروش شرح
  مشارکت   مضاربهاقساطي

مدني
قرض الحسنه 

اعطایي

  اجاره 
به شرط 

تملیك

  معامالت 
  جمع   سایر  جعالهسلف

سهم از کلتسهیالت 

 بانک هاي 
%3708353229987813121596331829952تجاری

%3316172300481011  پست بانک

%45402728810124610627  تجارت

%339207775015105634  رفاه

%423107148520103147755  سپه

%95835591208006550190612  صادرات

%519944521473027012428  ملت

%98381742286911141623264917  ملي

 بانک هاي 
%2292974920300977817772048تخصصي

%12401300034171891  صنعت و معدن

%145397100926607110284318  کشاورزي

%634038792890190456829  مسکن

%6603600140891توسعه تعاون

%1501600000310توسعه صادرات

%6001451721911782112867434816019100 بانکهای دولتي

%100%2%4%1%0%7%45%3%37سهم از کل

 

  خالص 
تسهیالت عادي 

دولتي

  خالص 
تسهیالت عادي 

غیر دولتي

  تسهیالت 
تبصره اي و 

تكلیفي

  جمع 
تسهیالت

سهم از 
کل

%052852632791651بانک هاي تجاری

%0930931  پست بانک

%038967210627  تجارت

%0479845634  رفاه

%02525237755  سپه

%0929977190612  صادرات

%086737512428  ملت

%022750227515  ملي

%039543767772049 بانک هاي تخصصي

%018091891  صنعت و معدن

%02252591284318  کشاورزي

%014183150456829  مسکن

%07217891توسعه تعاون

%0310310توسعه صادرات

%09239639815637100  جمع 

%100%41%59%0سهم از کل



   

  

  

  

  

  

  

  

قرض الحسنه    مشارکت مدني  مضاربه  فروش اقساطي  
اعطایي

اجاره به شرط    
تملیک

سایر  جعاله  معامالت سلف  

میلیارد ریال

بانک هاي تخصصي 

بانک هاي تجاري 



 

   

  

  

 

  

 

  

 

  

توسعه صادراتتوسعه تعاونمسکن  کشاورزي  صنعت و معدن  ملي  ملت  صادرات  سپه  رفاه  تجارت  پست بانک  

میلیارد ریال

تسهیالت تبصره اي و تکلیفي   خالص تسهیالت عادي غیر دولتي  
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تاالر بورس منطقه ای خراسان جنوبی 
در تابستان  1390

ارزش معامالت بورس خراسان جنوبی در تابستان 1390 برابر 98536 میلیون ریال بوده است که از 
این مقدار 31 درصد درتیر ماه ، 42 درصد در مرداد ماه و 27 درصد در شهریور ماه انجام شده است .

مأخذ :تاالر بورس منطقه ای خراسان جنوبی

شرح
فروش سهمخرید سهم

ارزش معامالت  
)میلیون ریال(

میلیون ریالتعدادمیلیون ریالتعداد

4.221.64915.2266.374.78214.95630.182تیر

5.895.32322.9255.231.89318.99941.925مرداد

3.606.50112.5724.271.24813.85726.429شهریور

13.723.47350.72315.877.92347.81298.536جمع

تیر
31%

مرداد
42%

شهریور
27%
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گزارش

وزن ) تن(ارزش )هزار دالر(نام کاالرتبه

28197قطعات موتور سیکلت1

100131برنج2

62381اسپند3

2130لوبیا قرمز4

2030تخم کنجد5

40.6دیگر اقالم وارداتی6

488669.6کل واردات

 عمده کاالها ی صادراتی از گمرکات استان در  تابستان 1390

مأخذ: گمرکات استان خراسان جنوبی

مأخذ: گمرکات استان خراسان جنوبی

عمده کاالها ی وارداتی از گمرکات استان در زمستان 89

مقایسه کاالهای صادراتی و وارداتی گمرکات استان در تابستان 
1390  برحسب ارزش )هزار دالر(

ر جدول فوق عمده کاالهای صادراتی از گمرکات استان در تابستان 1390 را داریم که صادرات روغن روانکاری به ارزش 4642 هزار 
دالر بیشترین ارزش نسبت به دیگر کاالهای صادراتی دارد و معادل 10 درصد از کل ارزش صادرات کاالها میباشد . ارزش کل صادرات 

تابستان 90 نسبت به بهار 90  ، 61 درصد افزایش داشته است .

در جدول فوق عمده کاالهای وارداتی از گمرکات استان در تابستان 1390 را داریم که واردات قطعات موتور سیکلت به ارزش 281 هزار 
دالر بیشترین ارزش نسبت به دیگر کاالهای وارداتی دارد و معادل 58 درصد از کل ارزش واردات کاالها میباشد . ارزش کل واردات 

تابستان 90 نسبت به بهار 90  ، 34 درصد کاهش داشته است .

وزن ) تن(ارزش )هزار دالر(نام کاالرتبه

464213176روغن روانکاری1

44441169موکت2

35431174شیلنگ آب3

296737310حالل آلی4

244335939سیمان5

2821961587دیگر اقالم صادراتی6

46258150355کل صادرات
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این فصلنامه قصد دارد در جهت قدردانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران و فعاالن حوزه اقتصادی استان در هر شماره 
نسبت به معرفی یک واحد تولیدی فعال اقدام نماید. در این شماره واحد تولیدی دان و علوفه شرق معرفی می گردد:

دان و علوفه شرق
شرکت دان و علوفه شرق در تاریخ 83/12/27 به شماره 1727 در اداره کل 
ثبت شرکتهای خراسان جنوبی به ثبت رسید. در تاریخ 84/02/08 زمینی 
به مساحت بیش از 15 هزار مترمربع از شرکت شهرکهای صنعتی خراسان 
آغاز  پروژه عماًل  اجرایی  تاریخ 84/03/20 عملیات  در  و  جنوبی خریداری 
مورخ  در  الزمه  مستحدثات  اجرای  درصدی   40 پیشرفت  از  پس  گردید. 
84/12/28 پروژه با مشارکت مدنی بانک صادرات خراسان جنوبی ادامه یافت.

پر  هفته  با  همزمان  و   1386 ماه  شهریور  در  متعال،  خداوند  یاری  به 
تولید  اتوماتیک  تمام  پروژه شامل: یک خط  اول  فاز  دولت،  برکت  و   خیر 

انواع  تولید  اتوماتیک  تمام  خط  یک  و  طیور  و  دان  غذایی  های   مکمل 
کنسانتره های دام و طیور  هر کدام به ظرفیت 5 تن در ساعت با حضور 
و  دولتی  های  بخش  مدیران  و  سازمانها  رؤسای  کلیه  و  محترم  استاندار 
خصوصی به بهر ه برداری رسید. در کنار تولید محصوالت ذکر شده در فاز 
اول، عملیات سالن ها و برج تولید عظیم فاز دوم پروژه نیز آغاز گردید و 
پس از حدود یک سال تالش شبانه روزی و حتی در سخت-ترین شرایط  
آب و هوایی و با حضور  12-10 تن از مهندسین و کارشناسان فنی کمپانی 
Muyang Group  عملیات  نصب وراه¬اندازی فاز دوم پروژه شامل 

معرفی
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یک خط تولید بزرگ انواع خوراک  آماده صنعتی دام و طیور به شکل پلت 
ابتدای سال  پایان رسید،  و در  و کرامبل به ظرفیت 10 تن در ساعت به 
1389 نیز پروژه طرح توسعه تولید دان صنعتی شرکت به ظرفیت 15000 
تن در ساعت آغاز و به یاری خداوند متعال در مدت کوتاه 6 ماه بعد از آن 

به بهره برداری رسید.
آزمایشگاه  بخش  به  توان  می  شرکت  این  ویژه  و  مهم  های  بخش  از 
نام  بخشیبه  آن  کنار  در  و  کرد  اشاره  آن  پیشرفته  و  مدرن  کیفی  کنترل 
R&D )تحقیق و توسعه( با امکانات جدید ایجاد گردیده که وظیفه انجام 
مطالعات  تحقیقات تغذیه ای دام و طیور را عهده دار می باشند. از توفیقات 
آزمایشگاه  برداری  بهره  پروانه  اولین  به کسب  توان  نیز می  این مجموعه 
آنالیزخوراک دام و طیور از سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی و کسب 
از سازمان صنعت،  توسعه(  ) تحقیق و   R&D برداری بخش  بهره  پروانه 

معدن و تجارت اشاره کرد.
همچنین تمامی نیروهای تخصصی و کارشناسی شرکت به صورت آنالین 
از طریق اینترنت با تمام مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقات 
به صورت  نفر   70 از  بیش  حاضر  حال  در  و  بوده  ارتباط  در  جهان  علمی 
مستقیم در بخش های مختلف شرکت از جمله واحد تولید، واحد اداری مالی، 
بازرگانی، واحد آزمایشگاه و تحقیقات فعالیت داشته و بیش از 30 نفر از آنان 

از دانش آموختگان دانشگاهی در رشته های مختلف تخصصی می باشند.
عرضه  و  تولید  جهت  در  گرفته  صورت  های  تالش  و  مطالعات  ادامه  در 
محصوالت با باالترین کیفیت ممکن، مدیران و کارشناسان این مجموعه تولیدی، 
برنامه کسب کاربرد عالمت استاندارد تشویقی را دراولویت کاری خود قرار داده 
و پس از طی چندین ماه مکاتبات و پیگیری های مختلف آن از جمله نمونه 
برداری های ویژه و انجام آزمایشات تخصصی مربوطه، در مورخ 89/03/11 
شرکت موفق به کسب پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی برای برخی از 
محصوالت تولیدی خوداز سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران گردید.

هم اکنون نیز پروژه طرح توسعه دیگر تولید دان صنعتی به ظرفیت 10 تن 
در ساعت وسیلوهای بزرگ و مکانیزه ذخیره و نگهداری مواد اولیه به ظرفیت 
20000 تن نیزدر حال احداث می باشد و امید می رود در آینده ای نزدیک 

شاهد تکمیل و بهره برداری آن باشیم.
بدون شک این توفیقات را مرهون هیأت مدیره هوشیار، دانا و زحمتکش، 
علی الخصوص ریاست محترم هیأت مدیره جناب آقای دکتر محمد جوانشیر گیو  

و سایر کارشناسان و پرسنل پرتالش و با تعصب خود می داند.
در پایان مدیریت این شرکت از همکاری های بی دریغ استانداری محترم و کلیه 
دستگاه های اجرایی استان، علی الخصوص سازمان محترم صنعت، معدن و 
تجارت استان خراسان جنوبی، مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز می دارد.

معرفی
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تاریخچه بورس اوراق بهادار و سیر تحوالت آن 

ایده اولیه ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 باز 
می گردد که به درخواست دولت ایران، شخصی 

بلژیکی به نام » وان لوترفلد « درباره تشکیل 
بررسی هایی  ایران  در  بهادار  اوراق  بورس 
انجام داد و طرح قانونی تأسیس و اساسنامه 
آن را نیز تهیه نمود. هر چند که در همان 

عنوان  به  نیز  ایران  ملی  بانک  زمان 
کشور،  پولی  امور  متولی  سازمان 

مطالعاتی در این باره انجام داد، اما 
به علت نامساعد بودن شرایط برای 
وقوع  و  بهادار  اوراق  بورس  ایجاد 

جنگ جهانی دوم تمام کارهای انجام 
شده متوقف شد.

به دنبال تحوالت اقتصادی و اجتماعی دهه 
سیاسی  گسترده  ارتباط  به  توجه  با  و   1340

و  اقتصاد  نظام  با  دوره  آن  ایران  اقتصادی  و 
بورس،  اداره  و  تأسیس  نحوه  غربی،  سرمایه داری 
دولت کم  کیفیت تصدی  و  آن  و سازمان  تشکیالت 
و بیش مشخص گردید و در اردیبهشت 1345 الیحه 

به  ملی  شورای  مجلس  توسط  بهادار  اوراق  بورس  قانون 
تصویب رسید؛ و بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی 
از ابزارهای استراتژی اتکا به نظام بازار آزاد و تشویق فعالیت 

بخش خصوصی در ایران تأسیس شد.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابالغ 
و از آن درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور اقدام کند، اما در 
عمل به دلیل آماده نبودن بخش صنعتی و بازرگانی، اجرای این قانون تا بهمن 

1346 به تعویق افتاد.
بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه 1346، فعالیت خود را با پذیرش 
سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای 
تولیدی و اقتصادی آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه 

دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد به طور رسمی آغاز کرد.
در آن زمان برقراری معافیت های مالیاتی برای شرکت ها و مؤسسات پذیرفته 
شده در بورس، عامل مهمی در تشویق شرکت ها به عرضه سهام خود در بورس 

اوراق بهادار تهران بود.
حجم معامالت در بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1357 به دلیل تبعیت از 
افزایش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده حاصل در بخش 
صنعت و همچنین به دلیل پذیرش و داد و ستد اوراق قرضه، از 83 میلیارد ریال 
به 150 میلیارد ریال افزایش یافت. طی پانزده سال فعالیت آغازین بورس، در 

مجموع سهام 105 شرکت در بورس پذیرفته شد.
و  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  و  اعتصاب  بروز  با   1357 سال  دوم  نیمه  از 
بازرگانی و مبارزه مردم در جریان انقالب اسالمی، بورس اوراق بهادار تهران 
به دلیل بی اعتمادی به دولت و وضع مالی شرکت ها، و فرار سرمایه با سقوط 

تعطیل  نیمه  حالت  به  و  شد  رو  روبه  معاالت  کاهش  و  سهام 
و  حفاظت  قانون  تصویب  همچنین  درآمد. 
باعث  تیرماه 1358  در  ایران  توسعه صنایع 
به  که  شد  چهارگروه  در  صنایع  دسته بندی 
برای  ایران  ملی  صنایع  سازمان  آن  موجب 

اداره امور آن ها پدید آمد. 
بدین ترتیب بر اثر ملی شدن بانک ها، 
بیمه و صنایع کشور تعداد زیادی از 
بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در 
بورس از آن خارج شدند؛ ضمن آن 
که دادوستد اوراق قرضه نیز به دلیل 
داشتن بهره مشخص، ربوی تشخیص 

داده شد.
وقوع  و  فوق  عوامل  به دلیل  بنابراین   
اوراق  و  سهام  دادوستد  تحمیلی  جنگ 
تا  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  قرضه 
 1362 سال  در  شد.  متوقف  تقریبًا   1361 سال 
داشت،  وجود  سهام  برای  تقاضا  حدودی  تا 
پیشنهادی  قیمت های  بودن  پایین  به دلیل  ولی 

خریداران، عرضه کنندگان چندان زیاد نبودند.
 در سال 1363، به دنبال تصمیم دولت مبنی بر واگذاری 
افراد  سایر  و  کارگران  به  دولتی،  کارخانجات  تعدادی 
بخش خصوصی، مبادالت سهام، اندکی افزایش یافت و تا 

سال 1367 افزایش حجم معامالت با نرخ کاهشی ادامه یافت.
پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل متحد از جانب ج.ا.ایران در تابستان 1367 
و همچنین تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم و قانون مالیات تعاون ملی 
برای بازسازی در اواخر سال 1367 و مهمتر از هر چیز تصویب قانون برنامه 
پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران در همین سال، 

باعث رونق بورس اوراق بهادار تهران و رشد حجم معامالت شد.
پایان یافتن آغاز دوران سازندگی زمینه احیای دوباره بورس را فراهم کرد. توجه 
تعداد شرکت های  افزایش چشمگیر  بورس،  به  اقتصادی  مجدد سیاستگذاران 

پذیرفته شده و افزایش حجم دادوستد اوراق بهادار را در بورس در پی داشت.
البته بررسی روند فعالیت بورس در دوره 1368 تا 1375 نشان می دهد که روند 

یکنواختی بر فعالیت بورس حاکم نبوده است.
از فعالیت خود تجربه  تازه ای  از سال 1376، دوره  بورس اوراق بهادار تهران 
کرده است به طوری که زمینه های بسیاری از اصالحات و تحوالت بعدی بازار 

سرمایه با اعمال برنامه های اصالحی از این سال پایه ریزی شده است.
ایجاد فضای رقابتی سالم، افزایش عالقه مندی و اعتبار فعالیت ها و به کارگیری 
شیوه های مؤثر تنظیم و نظارت از سال 1377 به طور نسبی ایجاد شد و بورس 

نشانه های مثبتی مبنی بر بازگشت رونق را تجربه کرد.
منبع: سازمان بورس و اوراق بهادار

Securites and Exchange organization

تاریخچه



فصلنامه خبری، آموزشی، تحلیلی
25

13
90

ییز
 پا

ن و
ستا

 تاب
م -

شش
 و 

جم
 پن

اره
شم

 - 
وم

ل د
سا

 

تعریف مفاهیم و مبانی نظری
بر  عالوه  توسعه،  حال  در  کشورهاي  از  بسیاري  در 
بخش  و  سنتي  تولیدات  کنار  در  خانگي،  تولیدات 
مورد  که  دارد  وجود  دیگري  بخش  مدرن،  صنعتي 
توجه اقتصاددانان است. این همان بخش غیر رسمي 
است که معمواًل شامل تولید کنندگان جزء و کارکنان 
آنها و همچنین کسبه و پیشه وران کارگر و کارکنان 
غیر  خدمات  دیگر  و  نقل  و  حمل   ، تجاري  خدمات 
رسمي است. تفاوت عمده این دو بخش عبارت است 
از اینکه تولیدات بخش غیر رسمي بر خالف تولیدات 
خانگي ، یا بصورت کاال و خدمت واسطه به سایر تولید 
کنندگان ، یا بصورت کاال و خدمت نهایي به مصرف 
کننده به فروش مي رسد و این بدان معني است که 

مبادالت بازاري صورت میگیرد.
تعریفي که سازمان بین المللي کار از این بخش  ارائه 
کوچک  بسیار  »واحدهاي  از  است  عبارت  دهد  مي 
هستند که کاالها و خدمات تولید و توزیع مي کنند، و 
اغلب  تولیدکنندگان مستقل و خود شاغل در مناطق 
را در برمي گیرند،  شهري کشورهاي در حال توسعه 
از کار کارگران خانوادگي و یا معدود  آنان  از  تعدادي 
استخدام شده و یا کارآموز استفاده مي کنند، از سرمایه 
بسیار کم یا بعضا درجه صفر برخوردارند و از فناوري 
اغلب  آنها  برند؛  مي  بهره  پایین  سطح  مهارتهاي  و 
و   نامنظم  و  بسیار کم  درآمدهاي  کارکنان خود  براي 
به  توجه  با  آورند«.  مي  فراهم  ناپایدار  بسیار  مشاغل 
قدرت انعطاف و آزادي عمل این بنگاه ها، از توانایي 
بر  و  مي کاهد  غیررسمي  بخش  بنگاه هاي  شناسایي 
مي توان  بنابراین  مي افزاید.  واحدها  این  گریز  قابلیت 
بیشتر و شناسایي  توانایي گریز  بنگاه ها  گفت هر چه 
کمتري داشته باشند، احتمال آنکه به بخش غیررسمي 

متعلق باشند، بیشتر است. 
بخش غیررسمی، کاالها و خدماتی را تولید می کنند 
فعالیت  است.  قانونی  آنها  مبادله  و  تولید  ماهیت  که 
های این بخش نیز یا به صورت ثبت شده اما غیرقابل 
به  یا  و  باشد  می  دولتی  های  دستگاه  توسط  نظارت 
صورت فعالیت های ثیت نشده است که مبادالت بنگاه 
ها در آن به صورت قانونی انجام می گیرد. برای مثال 

خدمات جزئی) دست فروشی و سیگار فروشی(، تولید 
کنندگان جزئی)کارگاه های کوچک(، خدمات حمل و 
خانگی  و خدمات  مسافرکشی شخصی(، داللی  نقل) 
از  فرار   ، مالیات  فرار  با  همراه  های  فعالیت  سایر  و 
قوانین و مقررات )حداقل دستمزد، سقف و کف قیمت 
پرداخت  از  فرار  و  استانداردها(  به  مربوط  قوانین  و 
می  جای  رسمی  غیر  بخش  در  اجتماعی  بیمه  های 

گیرند. 
حسابهای  در  رسمی  غیر  بخش  گذاشتن  کنار  علت 
ملی عمدتا ناشی از دشوار و پرهزینه بودن جمع آوری 
اطالعات آماری در این بخش است. نکته قابل توجه 
این است که کاالها و خدمات تولید شده در بخش غیر 

رسمی منع قانونی ندارد و کامال مجاز می باشد.
تمایز اقتصاد غیررسمی با رسمی در مالکهای »مبادله 
بودن  غیرقانونی  و  »قانونی  غیربازاری«،  و  بازاری 
و  تولید  بودن  غیرقانونی  و  قانونی   « تولید«،  ماهیت 
توزیع«، » قابل اندازه گیری و غیر قابل اندازه گیری 
مبنای  بر  باشد.  می  اقتصادی  های  فعالیت   » بودن 
بخش  چهار  به  رسمی  غیر  اقتصاد  ها،  مالک  این 
بخش  خانوار،  بخش  از:  عبارتند  که  می شود  تقسیم 
غیررسمی، اقتصاد زیر زمینی)بخش نامنظم( و بخش 

جزایی- جنایی.)شکیبایی،1380(.  
فعالیت  نهادگرایی جدید،  رویکرد  از  استفاده  با  فایگ 
غیرقانونی،  نوع  چهار  به  را  زمینی  زیر  اقتصاد  های 
بندی  طبقه  غیررسمی  و  نشده  ثبت  نشده،  گزارش 
های  فعالیت  کلیه  غیرقانونی  های  فعالیت  کند.  می 
را  و...(  مخدر  مواد  قاچاق  دزدی،  درآمدزایی)نظیر 
شامل می شود که انجام آنها در قوانین رسمی کشورها 

غیرقانونی و با مجازات همراه خواهد بود. 

فعالیتهای گزارش نشده شامل فعالیت هایی است که 
اکثرا در پاسخ به سیاستهای اقتصادی دولت انجام می 
شود. فرار از مالیات، عدم پرداخت حق بیمه و قاچاق 
کاال نمونه هایی از اینگونه فعالیتها هستند. فعالیتهای 
ثبت نشده فعالیتهایی نظیر خانه داری، خود خدمتی و 
بیش  و  که کم  را شامل می شود  داوطلبانه  کارهای 
رسمی  غیر  بخش  شود.  می  دیده  اقتصادها  تمام  در 
نیز شامل برخی از تولیدات و خدمات جزئی است که 
طور  به  آن  اندازه  اطالعات  ثبت  سیستم  پیشرفت  با 
نسبی کاهش می یابد. به طور کلی فعالیت هاي خارج 
از حوزه نظارت رسمي را در اقتصاد با واژگان متعددي 
از قبیل اقتصاد پنهان، اقتصاد زیرزمیني، اقتصاد سیاه، 
اقتصاد نامنظم، اقتصاد غیرقانوني، اقتصاد خاکستري، 
بخش غیررسمي و اقتصاد غیررسمي مورد توجه قرار 

مي دهند.
آثار وجود اقتصاد غیر رسمی:  

1- تاثیر بر تولید ناخالص داخلی
مبادله  خدمات  و  کاالها  واقعی  ارزش  از  آنجائیکه  از 
شده در بخش غیر رسمی اقتصاد آمار دقیقی در دست 
بنابراین هزینه جمع آوری اطالعات آن  نمی باشد و 
کاالها  گونه  این  نهایی  ارزش  باشد،  می  باال  خیلی 
و خدمات در تولید ناخالص داخلی )GDP( محاسبه 
نمی شود. و محاسبه واقعی تولید ناخالص داخلی برای 
کشورهایی که حجم اقتصاد غیر رسمی در آن کشورها 
توسعه،  درحال  کشورهای  برای  باالخص   ، باالست 
امکان پذیر نبوده و با خطای باالیی همراه خواهد بود. 

2- تاثیر بر توزیع درآمد
توزیع  بر  طریق  دو  از  اقتصاد  رسمی  غیر  بخش 
کاالها  تولید  افزایش  با  اوال  است.  گذار  تاثیر  درآمد 
و خدمات در بخش غیر رسمی اقتصاد، باعث کاهش 
درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولتی می گردد. 
در جهت  دولتی   باعث کاهش مخارج  نتیجه  در  که 
توزیع مجدد درآمد بین طبقات مختلف درآمدی و در 
نهایت باعث افزایش تضاد طبقاتی می گردد. ثانیا به 
دلیل فرار از عوارض و بار مالیاتی یا انجام فعالیتهای 
نوع  این  عامالن  درآمد  افزایش  باعث  غیرقانونی، 
فعالیتهای اقتصادی می گردد. از طرف دیگر در برخی 

بررسی اقتصاد غیررسمی: ویژگی ها و عوامل موثر در 
افزایش بخش غیررسمی اقتصاد 

از منظر ثبت اطالعات و آمار فعالیتهای اقتصادی در معابر رسمی، اقتصاد کشور را می توان به دو بخش رسمی و غیر 
رسمی تقسیم بندی می شود.  با شناخت بخش غیر رسمی و آثار اقتصادی و عوامل موثر بر رشد این بخش، می توان 
در سیاستگذاریهای کالن اقتصادی از جمله اشتغال و افزایش درآمدهای دولت بهره جست و با انجام اصالحات الزم 
و شناخت دقیق بخش غیر رسمی و تواناییها و ضعف های این بخش، حداکثر جذب را دربخش رسمی داشته باشیم. 
بنابراین در این مقاله پس از بیان تعاریف و تشریح موضوع به آثار وجود اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد پرداخته، سپس 
به عوامل موثر بر رشد بخش غیر رسمی می پردازیم و درآخر به بیان نتیجه گیری و پیشنهادات الزم در خصوص جذب 

بخش غیر رسمی  در بخش رسمی خواهیم پرداخت.

رسول خسروی؛ کارشناس ارشد علوم اقتصادی

فعالیت هاي خارج از حوزه نظارت 
رسمي را در اقتصاد با واژگان 

متعددي از قبیل اقتصاد پنهان، اقتصاد 
زیرزمیني، اقتصاد سیاه، اقتصاد 

نامنظم، اقتصاد غیرقانوني، اقتصاد 
خاکستري، بخش غیررسمي و اقتصاد 

غیررسمي مورد توجه قرار مي دهند.

مقاله
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و  دستمزد  بودن  پایین  دلیل  به  رسمی  غیر  مشاغل 
برای  را  درآمد  کاهش  پنهان  بیکاری  با  بودن  مواجه 
کارگران این دسته از مشاغل به دنبال دارد که شکاف 

درآمدی را افزایش می دهد.
3- تاثیر بر درآمد دولت و مالیات

با رشد بخش غیر رسمی اقتصاد و افزایش فرار مالیاتی 
و بالتبع کاهش درآمدهای مالیاتی را به دنبال خواهد 
به جز کشورهای  تمامی کشورها  در  و  چون  داشت 
مالیاتها مهمترین منبع درآمدی دولت می  نفت خیز، 
باشد، باعث کاهش منابع درآمدی دولت خواهد گردید.

4- تاثیر بر رفاه اجتماعی
اثر  در  دولت  درآمدهای  کاهش  شد،  گفته  که  چنان 
گسترش فعالیتهای غیررسمی، منجر به کاهش سطح 
کاهش سطح  تدریج  به  و  عمومی،  و خدمات  کاالها 
رفته اجتماعی می شود. البته عده ای که در بخش غیر 
بیشتری دست  رفاه  به  اند  مشغول  فعالیت  به  رسمی 
به  اجتماعی  رفاه  رسمی  محاسبات  در  که  یابند  می 
حساب نمی آید. هر چند ورود آنها به بخش غیر رسمی 
خود به کاهش رفاه برخی از افراد منجر می شود ولی 
بر اساس اصل جبران چنانچه میزان رفاه اضافه شده 
باشد،  دیگران  زیان  از  بیش  غیررسمی  فعاالن  برای 
افزایش  رسمی  غیر  بخش  حضور  با  اجتماعی  رفاه 

خواهد یافت.)نیلی و دیگران1385(.
5- تاثیر بر برنامه ریزیها و سیاستگذاریهای دولت

در دنیای امروز آمار و اطالعات نقش مهمی در برنامه 
ریزی ها ، سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های 

دولتی ایفا می کنند و هر چه این آمار مبتنی بر واقعیت 

شده  تعیین  پیش  از  اهداف  به  توان  می  بهتر  باشد، 
غیر  بخش  که  اقتصادی  در  بنابراین  یافت.  دست 
رسمی حجم باالیی از آن را تشکیل می دهد، آمار و 
اطالعات واقعی نبوده و نتایج آن با خطا همراه خواهد 
بود و در نتیجه سیاستگذاریهای دولتی نیز با شکست 

مواجه خواهد شد. 
علل ایجاد بخش غیر رسمی اقتصاد:
1- بار مالیاتی و سیستم تامین اجتماعی

و  مالیاتی  بار   ، گرفته  صورت  پژوهشهای  اساس  بر 
سیستم تامین اجتماعی از مهمترین دالیل رو آوردن 
افراد به بخش غیر رسمی اقتصاد می باشد. همچنین 
در مواردی ورود به بخش غیر رسمی برای اجتناب از 
برخی تبصره های قانونی مثل قانون حداقل دستمزد، 
و  شغلی  سالمت  مبحث  کاری،  ساعات  حداکثر 

بهداشت محیط کار انجام می شود.
مالیاتی  های  نرخ  چه  هر  فایده  هزینه-  تحلیل  در 
باعث  باشد،  بیشتر  کارگران  و  کارفرما  سهم  بیمه  و 
از  فرار  برای  افراد  و  شده  تولید  های  هزینه  افزایش 
اقتصاد  به  بیشتر  سود  آوردن  دست  به  و  هزینه  این 
سایه ای روی می آورند. در اقتصاد سایه کسی مجبور 
به پرداخت مالیات بر درآمد نیست. کارفرمایان نیز با 

عدم پرداخت هزینه های تأمین اجتماعی کارگران خود 
تشکیل  را  آنها  هزینه های  از  قابل توجهی  سهم  که 
آورند.  به دست  سرشاری  سود  می توانند  می دهد، 
قوانین  گرفتن  نادیده  با  قادرند  هم  جامعه  افراد  سایر 
بیشتری  مقدار  ایمنی،  و  بهداشتی  زیست محیطی، 

درآمد کسب کنند.
2- افزایش بیکاری در جامعه

افزایش نرخ بیکاری در جامعه و وجود جمعیت فعال  
به  آوردن  رو  به  وادار  را  افراد  کار،  فراوان جستجوی 
حقوق  و  مزایا  کمترین  با  اقتصاد  رسمی  غیر  بخش 
می نماید و از طرفی کارفرمایان، انگیزه جذب نیروی 
کار ارزان را در بازار غیر رسمی دارند.  عواملی مانند 
چند شغله بودن افراد) شغل رسمی در کنار شغل غیر 
رسمی(، مهاجرت روستائیان به شهرها به دلیل ضعف 
و  روستاها  در  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختهای  زیر 
و  مهاجران خارجی   ، پی  در  پی  وجود خشکسالیهای 
غیر قانونی،  کار کردن خردساالن و اعضای خانواده 
رسمی  کار  نیروی  از  عضوی  که  هستند  )کسانی 
نیستند( به افزایش بیکاری و در نتیجه افزایش اقتصاد 

غیر رسمی دامن می زنند. 
3- افزایش دخالتهای دولت در اقتصاد

و حق  دخالت  چه  هر  که  است  داده  نشان  پژوهشها 
نظارت و کنترل  دولت در اقتصاد بیشتر باشد، سهم 
داخلی  ناخالص  تولید  به  نسبت  رسمی  غیر  اقتصاد 
افزایش می یابد. افزایش بوروکراسی و ساختار اداری 
ناکارآمد منجر به افزایش هزینه های تولید و تجارت 
های  هزینه  چه  هر  شد.  خواهد  رسمی  اقتصاد  در 

کاهش درآمدهای دولت در اثر 
گسترش فعالیتهای غیررسمی، منجر 

به کاهش سطح کاالها و خدمات 
عمومی، و به تدریج کاهش سطح رفته 

اجتماعی می شود.
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بیشتر و اخذ مجوزهای الزم جهت فعالیت  اطالعات 
های اقتصادی از دستگاهای دولتی طوالنی تر باشد، 
انگیزه ورود به بخش غیر رسمی اقتصاد افزایش می 

یابد.
4- افزایش مقررات زاید در زمینه کسب وکار

افزایش بیش از حد و دست و پا گیر قوانین و مقررات 
اقتصادی از قبیل مقررات بازار کار، موانع تجاری و ... 
بخش  به  ورود  در  افراد  آزادی  ساختن  محدود  باعث 
رسمی می گردد. مقررات دست و پاگیر باعث افزایش 
کاهش  و  شده  خدمات  و  کاالها  شده  تمام  هزینه 

سودآوری را به دنبال دارد.
خالصه، نتیجه گیری و پیشنهادات:

به طور کلی عوامل موثر در رشد بخش غیر رسمی در 
دو بخش کلی تقسیم می شود که با کم یا بر طرف 
کردن آن می توان جذب حداکثری بخش غیر رسمی 

را داشته باشیم.
اقتصاد که در قالب  1- عوامل دخالت زیاد دولت در 

ذیل می باشد.
الف- افزایش بیش از اندازه قوانین و مقررات اقتصادی 
که باعث محدود ساختن فعالیتهای اقتصادی می شود 
تا حد  پاگیر  و  این مقررات دست  باید سعی شود  که 

امکان کاسته شود.
کننده  مداخله  دولتی  سازمانهای  و  ارگانها  تعدد  ب- 
در اقتصاد و عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی 
بین  کامل  باید هماهنگی  که  و....  در صدور مجوزها 
دستگاه های صدور مجوز به وجود آمده و تا حد ممکن 
برطرف  را  اقتصاد رسمی  در بخش  مشکالت موجود 

نمایند.
ج- ر اهبردهای نادرست اقتصادی:

خصوص  در  دولت  اقتصادی  سیاستهای  به  توجه  با 
کاهش اشتغال در بخش دولتی و تاکید بر بخشهای 
باالی  تخصص  و  تکنولوژی  با  صنعت  و  کشاورزی 
فعال  و  جوان  جمعیت  بودن  باال  و   ، انسانی  نیروی 
کشور باعث شده است که برای کسب درآمد، به بخش 

غیر رسمی اقتصاد روی آورند.
2- عوامل جمعیتی و توسعه اقتصادی:

اولیه  سالهای  در  جمعیت  رشد  نرخ  افزایش  الف- 
انقالب باعث افزایش جمعیت فعال و افزایش بیکاری 
بدون انجام سیاستهای موثر در جهت افزایش اشتغال 
این خصوص الزم  در  است. که  در حال حاضر شده 
است عالوه بر سیاستهای کاهش جمعیت، پیش بینی 
با توجه به نرخ رشد جمعیت در نظر  افزایش اشتغال 

گرفته شود.
ب- افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها و در نتیجه 
افزایش شغلهای کاذب و کم درآمد و در نتیجه رشد 
اقتصاد کشور که در این خصوص  بخش غیر رسمی 
و  اشتغال  ایجاد  قبیل  از  سیاستهایی  با  است  الزم 
درآمد در روستاها با دادن تسهیالت اشتغالزایی جلوی 

مهاجرت روستائیان گرفته شود.

غیر  بخش  افزایش  و  کشاورزی  بخش  توسعه  ج- 
رسمی اقتصاد:

با توجه به اینکه شغل اکثر روستائیان کشور کشاورزی 
و دامداری است، با مکانیزه شدن بخش کشاورزی و 
افزایش  باعث  کشور،  در  اخیر  افزایش خشکسالیهای 
بیکاران در کشور گردیده  و با توجه به  ویژگی های 
بخش غیررسمی، خیلی راحت جذب بخش غیر رسمی 
اقتصاد می شوند. همچنین افزایش هزینه های تولید 
طرفی  از  و  ایران  در  تورم  و  دستمزد  جمله  از  کار  و 
کاهش بهره وری نیروی کار باعث شده که فعالیتهای 
اقتصادی چندان سودآور نبوده که خود باعث افزایش 

اقتصاد غیر رسمی می گردد.
 عالوه بر موارد ذکر شده در جهت جذب بخش غیر 

رسمی اقتصاد راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
1. کاهش بار مالیاتی سهم کارفرما و دادن امتیازات به 

آنان متناسب با جذب نیروی کار 
2. حذف عوارض متعدد اخذ شده از صاحبان مشاغل

کارگران   اجتماعی  بار  از  بخشی  گرفتن  عهده  بر   .3
توسط دولت

4. پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که به دلیلی شغل 
خود را از دست می دهند.

5. کاهش بوروکراسی اداری و حذف قوانین و مقررات 
نظر  با  کارشناسی  تیم  طریق  از  زاید  و  ضرور  غیر 

خواهی از بخشهای اقتصادی دولتی و خصوصی.
6. ایجاد شرکتهای تعاونی تولید، توزیع و مصرف در 

شهرها و روستاها و ساماندهی مشاغل خانگی .
7. ایجاد پایگاه های اطالعاتی شغلی در سطح گسترده 

و جذب نیروی کار در بخش رسمی اقتصاد .
8. با توجه به اینکه  فعالیت زنان در بخش غیر رسمی 
زیاد است، بیمه  آنها و اعطای تسهیالت در خصوص 

توسعه فعالیت آنان می تواند مثمرثمر باشد.
9. پرداخت وام خوداشتغالی به طرحهاي زودبازده در 
روستاییان  مهاجرت  از  جلوگیري  منظور  به  روستاها 
به  معکوس  مهاجرت  ایجاد  مواردي  در  و  شهرها  به 
روستاها بیشتر در زمینه هاي فعالیت هاي دامپروري 
تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  و  دستی  صنایع  صنعتی، 

کشاورزي . 

عام  سهامی  هاي  شرکت  اندازي  راه  از  حمایت   .10
بخش  خانگی  کار  و  کسب  تخصصی  اي  خوشه 

غیردولتی.
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مقررات دست و پاگیر باعث 
افزایش هزینه تمام شده 

کاالها و خدمات شده و کاهش 
سودآوری را به دنبال دارد.
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چكیده
جدي  کار  مشتري،  رضایت  هاي  نظریه  زمینه  در 
تحقیقاتي، از اواسط دهه 1970 در غرب ) بویژه در 
آمریكا ( ، شروع شده و در دهه 1980، پایه هاي 
است.  شده  نهاده  بنا  مقوله،  این  نظري  اساسي 
تالش اصلي در آن دهه، یافتن الگوئي فراگیر براي 
تبیین رضایت مشتري و اندازه گیري آن بوده است ، 
اما چنین الگوئي حاصل نشده است و به همین دلیل 
اکثر تالشهاي تحقیقاتي و مطالعاتي دهه هاي بعد، 
معطوف به یافتن الگوي مناسب براي محصوالت 
و شرائط خاص بوده است. مفهوم جوهري نظریه 
هاي ارائه شده، این است که توقعات یا انتظارات 
مشتري از عملكرد محصول یا خدمات، توسط او، با 
عملكرد محصول یا خدمات )طبق برداشت مشتري(، 
در طي یک فرآیند، مقایسه مي شود و در پی آن سود 
آوری و قیمت سهام بنگاه در بورس تعیین می شود. 
تالش عمده تحقیقات انجام شده در غرب، معطوف 
به شفاف سازي متغیرهاي مربوط به فرآیند رضایت، 
به منظور کمک به اندازه گیري آن و بهره برداري 
مدیریتي از نتایج این اندازه گیري در جهت افزایش 

قیمت سهام بوده است .
شواهد و مدارک زیادي نشان مي دهند که در شرایط 
رقابتي شدید، کشف نیازها و خواسته هاي مشتریان 
و برآورده ساختن آنها قبل از رقبا، یک شرط اساسي 
توجه  با  بنابراین  است.  ها  براي شرکت  موفقیت 
اندازه  کشور،  در  رقابتي  فضاي  فزاینده  رشد  به 

درشرکت  مشتریان  رضایت  گیري 
ها، ضروري میباشد. در این مقاله به 
بررسی رضایت مشتری و تاثیر آن 

بر قیمت سهام می پردازیم.

کلمات کلیدي: 
استراتژی  مشتري،  انتظار  مشتري،  رضایت  شاخص 

معامالتی ، قیمت سهام
مقدمه

یکي از مهمترین تحوالتي که در زمینه فلسفه هاي 
از قرن بیستم به وقوع  بهبود کیفیت در آخرین دهه 
پیوست آن بود که موضوع اندازه گیري میزان رضایت 
اصلي  الزامات  و  عناصر  از  یکي  عنوان  به  مشتري 
و  موسسات  کلیه  در  کیفیت  مدیریت  هاي  سیستم 
بنگاههاي کسب و کار شناخته شد. تالش و کوشش 
فراواني که امروزه در جهت ارتقاي ابزارهاي مدیریت 
توسط  گرایي  مشتري  نگرش  گسترش  و  کیفیت 
تجاري  سازمانهاي  مدیران  و  کارشناسان  محققان، 
صورت مي گیرد، همه نشان دهنده آنست که اکنون 
رضایت مشتري یکي از مهمترین فاکتورها در تعیین 
موفقیت سازمانها در امر تجارت و سودآوري به شمار 
مي آید.  زیرا نتیجه اصلی رضایت مشتری وفاداری 
مشتریان  از  زیادی  سهم  با  شرکتها  و  است  مشتری 
وفادار به دالیل افزایش نرخ خرید مجدد ، خریداران 
بالقوه زیاد ، پذیرش قیمتهای باالتر  رفتار توصیه ای 
 . مثبت  و هزینه های جایگزینی کم، سود می برند 
بنابراین ایجاد و پیاده سازي سیستم هاي اندازه گیري 
مهمترین  از  یکی  بعنوان   مشتري  رضایت  پایش  و 

از  سهام،  قیمت  تعیین  در  ها  شاخص 
امروزي  سازمانهاي  اساسي  نیازهاي 
اندازه  از  صحبت  گردد.  مي  محسوب 
گیري مفهومي همچون میزان رضایت 
لورد  ارزشمند  سخن  یادآور  مشتري، 

کلوینLord Kelvin میباشد.
گفته  پیش  سالها  بزرگ  دانشمند  این 
را  توانید چیزي  بود: “ وقتي شما مي 
اندازه بگیرید و آنرا بصورت عددي 

توصیف نمایید، نمایانگر علم و دانش شما درباره آن 
بصورت کمي  را  توانید چیزي  نمي  وقتي  ولي  است. 
است.  ناکافي  آن  درباره  شما  دانش  کنید،  توصیف 
آگاهي  مقداري  پدیده  آن  مورد  در  شما  است  ممکن 
که  کنید  ادعا  توانید  مي  سختي  به  اما  باشید  داشته 

راجع به آن پدیده، علم دارید!”
بهرحال هرگز نمي توان از این نکته چشم پوشید که 
بدنبال  که  تجاري  سازمانهاي  براي  اصلي  محرک 
هستند،  خویش  پیشرفت  مسیر  در  عمده  بهبودهاي 
همانا مشتریان آن سازمان مي باشند. واضح است که 
هیچ کسب و کاري بدون مشتري قادر به ادامه بقاء 
تا هر موسسه  بنابراین بسیار حیاتي است  باشد.  نمي 
و  تحلیل  و  تجزیه  درک،  براي  چارچوبي  تجاري، 
داشته  اختیار  در  مشتریانش  رضایت  وضعیت  ارزیابي 
رقابت  شدید  گسترش  بواسطه  دیگر  سوي  از  باشد. 
جهاني و پویایي اقتصاد بین المللي، آرمانها و اهداف 
سازمانها طي چند سال اخیر دچار تغییرات عمده اي 
شده است. در حالیکه مدتي پیش، تمرکز براي جذب 
بود،  سازمانها  سیاست  ترین  عمده  جدید،  مشتریان 
امروز سیاستهاي راهبردي و تجاري بر حفظ و بهبود 
وفاداري و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان 
تغییري،  چنین  علل  مهمترین  است.  شده  متمرکز 
پیامدهاي  به  افزایش آگاهي و اطالع عمومي نسبت 
باشد.  وفاداري مشتریان مي  مطلوب رضایت و 
از  بیشتري  سهم  که  شرکتهایي 

بررسی رضایت مشتری و تاثیر آن بر قیمت سهام در بورس
هادی نمازیان؛ کارشناس سرمایه گذاری
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مشتریان وفادار را به خود اختصاص داده اند بواسطه 
و  تبلیغات  مجدد،  خرید  نرخ  جمله  از  متعددي  علل 
توصیه هاي کالمي براي محصوالت، کاهش تمایل 
براي تعویض و تغییر منبع عرضه کننده کاال ، میزان 
سود آوري سازمان خویش را بمراتب افزایش داده اند.

بر اساس این رابطه مستقیم مابین وفاداري مشتریان و 
قیمت سهام سازمان، فرآهم آوردن شرایطي که در آن 
احساس وفاداري و اعتماد مشتریان افزایش یابد، توجه 
است.  ساخته  معطوف  خویش  به  را  سازمانها  اصلي 
بعضي شرکتها،  توسط  دور،  نه چندان  اي  در گذشته 
مشتریان  رضایت  میزان  سنجش  بمنظور  تالشهایي 
این بررسي ها و  آنجا که  از  اما  صورت گرفته است، 
مطالعات فقط در سطح همان شرکت انجام مي شد، 
هیچگونه قابلیتي براي قیاس با سایر رقبا وجود نداشت 
و بنابراین این گونه تالشها بدون اثربخشي الزم تنها 
چنین  انجام  جهت  سنگین  هاي  هزینه  صرف  سبب 

مطالعاتي مي گردید.
مبادالت  گسترش  و  سازي  جهاني  روند  حالیکه  در 
یا  کاال  جنبه  در  المللي،  بین  سطوح  در  تجاري 
خدمات،بکارگیري ابزار الگوبرداري و محک زني نسبت 
به سایر رقبا را تبدیل به نیازمندي اساسي سازمانهاي 
مشتریان  رضایت  مقایسه سطح  است.  نموده  تجاري 
و  مختلف  صنایع  مابین  بلکه  رقبا  بین  در  تنها  نه 
سازمانهاي گوناگون حتي در سایر کشورها نیز بمنظور 
بکارگیري استراتژیهاي رقابتي مناسب، امري ضروري 
است. اما انجام این کار و جمع آوري داده ها براي یک 
بنابراین،  میباشد.  زا  هزینه  بسیار  تنهایي  به  سازمان 
در  مشتري  رضایت  شاخصهاي  اخیر،  سال  چند  در 
کشورهاي مختلف چه در بخش تولید و چه در بخش 
گیري  اندازه  و  ارزیابي  مورد  ملي  سطح  در  خدمات، 
اندازه گیري رضایت  از  نتایج حاصل  قرار مي گیرند. 
مشتري بصورت ملي در بسیاري کشورها، راه را براي 
یافتن بهترین ها و متعالي ترین سازمانها هموار ساخته 
است و معیارهاي اتخاذ تصمیمات استراتژیک بمنظور 
فرآهم  به سادگي  را  رقابتي  بهبود وضعیت  و  ارزیابي 
ایجاد شاخص ملي رضایت مشتري چه  نموده است. 
را  خود  مزایاي  کالن  در سطح  چه  و  خرد  در سطح 
است.  رسانده  اثبات  به  یافته  توسعه  براي کشورهاي 
در سطح خرد هر یک از مشتریان با استفاده از چنین 
خرید  امر  در  مناسب  تصمیم  اخذ  به  قادر  شاخصي 
کاالهاي اساسي خویش مي باشند و در سطح کالن، 
این شاخص تبدیل به شاخصي جهت ارزیابي وضعیت 
جمله  از  شاخصها  سایر  کنار  در  کشور  کل  اقتصادي 
توسعه  کشورهاي  در  است.  شده  ملي  ناخالص  تولید 
تحقیقات  و  پژوهش  بخش  در  فراواني  تالش  یافته، 
رضایت  گیري  اندازه  از  عملي  درک  بهبود  بمنظور 
مشتري صورت گرفته است. براي نمونه مي توان به 
در   Fornell et .alهمکارانش و  فورنل  تحقیقات 
براي  یافته  نظام  و  جامع  چارچوب  یک  ایجاد  زمینه 
شناسایي  و  مشتري  رضایت  بر  موثر  عوامل  تشریح 
حاصله از آن اشاره نمود. بر پایه این تحقیقات وسیع 
 ACSlآمریکا در  مشتري  رضایت  شاخص  که  بود 
 American Customer Satisfaction
سیستم  اولین   ACSI شد.  نهاده  بنیان   Index

که  اندازه گیري رضایت مشتري محسوب مي گردد 
و  ها  محرک  بین  ما  علي  روابط  تشریح  قابلیت  از 

پیامدهاي رضایت مشتري برخوردار است.
بدنبال پذیرش عمومي و درک اهمیت این شاخص در 
اروپا و آمریکا، کشورهاي بسیاري اقدام به تعیین این 
شاخص بصورت ملي نمودند. از جمله این شاخصها مي 
SWICS ،در اروپا EPSI،در آمریکا ACSIتوان به
Deutches،Kundenbarometerدر سوئیس

در آلمان و MCSIدر مالزي اشاره نمود. در ادامه این 
مقاله به بررسي مفاهیم  واندازه گیري شاخص رضایت 

مشتري و تاثیر آن بر قیمت سهام  است.
ادبیات تحقیق 

تعریف  برای  تعریف رضایت مشتری:مطالب متعددی 
رضایت مشتری بیان شده است که به چند نمونه اشاره 
می شود. »رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری 
به طوری که  است  ارزشی  رابطه  یا  معامله  طی یک 
انجام  خدمات  کیفیت  نسبت  با  است  مساوی  قیمت 
Hallo - و هزینه های مشتری«.  قیمت  به  )دده 

قبول  مورد  مشتری  رضایت  ell. 1996. 28(تعریف 
رضایت  است:  این گونه  صاحب نظران،  از  بسیاری 
مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید 
مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک 
می آید.”  دست  به  شود  می  پرداخت  هزینه  و  شده 

)Beerli&etal. 2004. 256(
رضایت  که  است  آمده  این گونه  بازاریابی  ادبیات  در 

مشتری دارای دو بعد است: 
بعد مبادله ای و بعد کلی

مشتری  ارزیابی  بر  مشتری  رضایت  مبادله ای  مفهوم 
از هر یک از خریدهایی که انجام می دهد، توجه دارد. 
مفهوم کلی رضایت مشتری بر ارزیابی و احساس کلی 
از  خود  خریدهای  و  برخوردها  کل  مورد  در  مشتری 
که  گفت  می توان  حقیقت،  در  می شود.  مربوط  برند 
یا  رضایتها  کلیه  از  تابعی  مشتری  رضایت  کلی  بعد 

نا رضایتی  های او در مبادالت قبلی است.
رضایت مشتری تجمیعی )یا کلی( ارزیابی کلی مشتری 
از همه تجربیات خرید و مصرف یک کاال یا خدمت 
حالی که  در  است.  طوالنی مدت  زمانی  دوره  یک  در 
رضایت مبادله ای، اطالعاتی در مورد برخورد و تجربه 
یک فرد با کاال و خدمت خاص در یک مورد خاص 
به دست می دهد، رضایت کلی شاخص مناسب تری در 
مورد عملکرد گذشته، حال و آینده شرکت است. این 
اهمیت از آن جهت است که مشتریان تصمیم خرید 
دوباره خود را بر اساس همه تجربیات خود با یک برند 
تا زمان حال انجام می دهند نه بر اساس یک خرید در 

)Ibid. 257( .زمان و مکانی خاص
لبخند مشتری و سود بیشتر

وضعیت  در  مهمی  بسیار  تاثیر  مشتریان  رضایتمندی 
از  آینده سازمان خواهد داشت. مسلما یکی  و  کنونی 
آنها می  ها عدم رضایت  زوال مشتری  اصلی  دالیل 
ای  مالحظه  قابل  تحقیقات  راستا  این  در  که  باشد 
شکافهای  تئوری  آن  نتیجه  که  است  گرفته  صورت 
مشتری  موجب  که  شکافی  مهمترین  است  خدمت 
های ناراضی می شود شکاف بین انتظارات و واقعیت 
نارضایتی  این  اصلی  ریشه  حال  هر  به  اما   است 

باشد:  شکاف  پنج  این  از  یکی  از  ناشی  تواند  می 
شکاف تبلیغاتی، ادراکی، رویه ای رفتاری و استنباطی.  
خدمات  چرخه  نظریه  ارائه  با  هسکیت  و  اشلسینگر 
مطلوب سعی نمودند تا رابطه بین مشتریان رضایتمند 

و کارکنان رضایتمند را نشان دهند. 
مطابق این نظریه با افزایش رضایت مشتریان قابلیت 
و تحمل آنها در پرداخت قیمت محصول باال می رود، 
نهایت  در  و  می یابد  افزایش  سازمان  سود  نتیجه  در 
رضایت شغلی و بهبود روحیه کاری کارکنان را در پی 
دارد. در این وضعیت استراتژی برد -برد -برد حاکم 
به  توجه  اقتصادی  از جمله دالیل  به عالوه  می شود. 
افزایش سودآوری  به  می توان  مشتریان،  رضایتمندی 
و  مشتریان  عمر  طول  افزایش  و  حفظ  مشتریان، 

افزایش سهم بازار اشاره کرد.
در  چه  مشتری  رضایت  ملی  شاخص  تدوین  امروزه 
برای   را  خود  مزایای  در سطح کالن  چه  خرد  سطح 
در   . است  رسانده  اثبات  به  یافته  توسعه  کشورهای 
از  چنین  استفاده  با  مشتریان  از  سطح خرد هر یک 
خرید  امر  در  مناسب  تصمیم  اخذ  به  قادر  شاخصی 
سطح  در  و  باشند  می  خویش  اساسی  های  کاالی 
کالن ، این شاخص تبدیل به شاخصی جهت ارزیابی 
وضعیت اقتصادی کل کشور در کنار سایر شاخص ها 
از جمله تولید ناخالص ملی شده است. برای دستیابی 
رضایت  مستمر  بهبود  و  پایش  گواهینامه ها  این  به 
به طور کلی  است.  کلیدی  و  امری ضروری  مشتریان 
اندازه گیری و پایش رضایت  دو رویکرد اساسی برای 
و  عینی  رویکرد  از  عبارتند  که  دارد،  وجود  مشتریان 
رویکرد مفهومی. روش های عینی روش هایی هستند 
احساس  که  شاخص هایی  اندازه گیری  طریق  از  که 
رضایت  دارند،  ارتباط  مشتریان  رضایت  با  می شود 
مشتری را اندازه گیری می کنند. به عنوان مثال رضایت 
مشتریان با استفاده از شاخص هایی مانند میزان فروش 
این روش ها  تعیین می شود.  یا میزان خرید مرجوعی 

چندان دقیق و روشن نیستند. 
به دلیل اینکه شاخص هایی همچون موارد فوق تحت 
غیره  و  فرهنگی  اقتصادی،  مختلف  مولفه های  تاثیر 
به صورت  مشتریان  رضایت  بیان  توانایی  و  می باشد 
با  مفهومی  روش های  مقابل،  ندارند.در  را  جامع 
استفاده از ارتباط با مشتریان مستقیما رضایت آنان را 
اندازه گیری  می کنند. از همین رو روش های مفهومی از 

اعتبار و قابلیت اطمینان بیشتری برخوردارند.
شاخص رضایت مشتری

با  مشتریان  رضایت  اندازه گیری   روش های  از  یکی 
مشتری  رضایت  از شاخص  استفاده  مفهومی  رویکرد 

)CSI( است.
محک  و  ارزیابی  برای  ابزارهایی  به کارگیری  امروزه 
کسب وکار  زمینه های  سایر  و  رقبا  مقابل  در  سازمان 
دلیل  همین  به  می باشد.  سازمان ها  متداول  امور  از 
نوعی  و  یکپارچه سازی  در  سعی  پیشرفته  کشورهای 

ایجاد شاخص ملي رضایت مشتري 
چه در سطح خرد و چه در سطح کالن 
مزایاي خود را براي کشورهاي توسعه 

یافته به اثبات رسانده است.
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در سطوح  آنها  از  تا  دارند  ابزارها  این  استاندارد سازی 
شاخص  رو  همین  از  کنند.  استفاده  کالن  و  خرد 
شاخص  و  استاندارد  یک  عنوان  به  مشتری  رضایت 
شد.کشورهای  مطرح  پیشرفته  کشورهای  در  کلیدی 
کرده اند  تعریف  را  مشتری  رضایت  شاخص  بسیاری 
که از مهمترین آنها می توان به ایاالت متحده، سوئد، 
و کاربردی ترین  کارآترین  اشاره کرد.  مالزی  و  آلمان 
یا  آمریکا  مشتری  رضایت  شاخص  شاخص ها،  این 
ACSI می باشد. شاخص رضایت مشتری آمریکا یک 
معیار ملی برای رضایت مشتریان از کیفیت کاالها و 
اعم  مختلف  سازمان های  توسط  خدمات عرضه شده 
عالوه  شاخص  این  می باشد.  خصوصی  و  دولتی  از 
ابزار  ملی یک  در سطح  مشتریان  رضایت  بررسی  بر 
مناسب برای ارزیابی عملکرد به  شمار می رود، عالوه 
همبستگی  که  است  داده  نشان  تحقیقات  این  بر 
آمریکا و سودآوری سازمان  شاخص رضایت مشتری 
پیش بینی  توانایی  شاخص  این  که  است  گونه ای  به 
سودآوری و عملکرد تجاری سازمان در بازار سهام را 

دارد.
ویژگي هاي مدل شاخص رضایت مشتري آمریكا

چهار  دارای  آمریکا  مشتری  رضایت  شاخص  مدل 
ویژگی اساسی است.

شامل  آمریکا  مشتری  رضایت  شاخص  مدل   -  1
هر  می باشد.  رضایت  مانند  پنهان  متغیر  تعدادی 
قابل  شاخص  چند  به وسیله  پنهان  متغیرهای  از  یک 
نظرسنجی مشتریان محاسبه  از طریق  و  اندازه گیری 

می شود. 
از  استفاده  با  آمریکا  مشتری  رضایت  شاخص   -  2
روابط علی و معلولی بین متغیرهای درونی و بیرونی 
استفاده می کند که این امر حاکی از جامعیت و اعتبار 

این مدل می باشد.
3 - در مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا، رضایت 
در  نمی شود.  تعریف  کلی  شاخص  یک  تنها  مشتری 
رضایت  معیاره  چند  رویکرد  از  استفاده  با  روش  این 

مشتریان سنجیده می شود. 
4 - هدف اصلی مدل رضایت مشتری، برآورد میزان 
وفاداری  بر  آمریکا  مشتری  رضایت  شاخص  تاثیر 
به  متغیری است که  وفاداری مشتری  مشتری است. 
منظور ارزیابی عملکرد تجاری سازمان در حال و آینده 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علل عمده رضایت 
مشتری در شاخص رضایت مشتری آمریکا انتظارات، 
می باشند.  شده  درک  ارزش  و  شده  درک  کیفیت 
شامل  نیز  مشتری  رضایت  از  حاصل  اساسی  نتایج 
ندای مشتری و وفاداری مشتری می باشد. مهم ترین 
هدف در تخمین این مدل عالوه بر اینکه بتوان مقدار 
رضایت مشتری را تخمین زد، این است که تاثیر آن بر 

وفاداری نیز تعیین شود. 
همان طور که گفته شد سه متغیر اساسی در شاخص 

تاثیر  مشتری  رضایت  بر  آمریکا  مشتری  رضایت 
می گذارند. این متغیرها عبارتند از: استنباط مشتری از 

کیفیت، ارزش دریافت شده و انتظارات مشتری.
متغیر اول؛ یعنی استنباط مشتری از کیفیت از تاثیری 
به عنوان  است.  برخوردار  رضایت  بر  مستقیم  و  مثبت 
تلقی  از  تابعی  رضایتمندی  شده،  اثبات  قاعده  یک 
می باشد.  خدمت  یا  محصول  کیفیت  درباره  مشتری 
از  مشتری  استنباط  دارند  عقیده  کیفیت  متخصصین 
کیفیت یک محصول یا خدمت از دو جنبه انطباق با 
بودن  اطمینان  قابل  میزان  و  مشتری  نیازمندی های 
نیازمندی های  تامین  جهت  در  خدمت  یا  محصول 
هرچه  است.  بررسی  قابل  اطمینان(  )قابلیت  مشتری 
استنباط مشتری از کیفیت باالتر باشد، میزان رضایت 

مشتری نیز افزایش خواهد یافت.
رضایت  بر  موثر  عامل  دومین  شده:  دریافت  ارزش 
مشتری است. ارزش دریافت شده یعنی میزان کیفیت 
محصول یا خدمت آن گونه که توسط مشتری استنباط 
آن  دریافت  برای  مشتری  که  قیمتی  برابر  در  شده، 
پرداخت کرده است. افزودن متغیر ارزش دریافت شده 
اطالعات  آمریکا،  مشتری  رضایت  شاخص  مدل  به 
امر  این  می کند.  دخیل  مدل  در  را  قیمت  به  مربوط 
مدل  از  حاصله  نتایج  مقایسه  قابلیت  افزایش  سبب 

برای سازمان ها و صنایع مختلف خواهد شد.
انتظار  میزان  مشتری  رضایت  تعیین  در  سوم  عامل 
مشتری از کیفیت محصول یا خدمت، پیش از استفاده 
از آن می باشد. انتظارات مشتری مرجعی برای سنجش 
می باشد.  شده  دریافت  خدمت  یا  محصول  کیفیت 
مشتری  قبلی  تجربیات  نتیجه  در  مشتری  انتظارات 
حاصل می شود و همچنین کلیه دانایی مشتری درباره 

محصول و خدمت را دربرمی گیرد.
عرضه کننده  سازمان  از  مشتری  انتظار  میزان  هرچه 
باالتر باشد به این معنا است که او پیش بینی می کند 
محصول یا خدمتی با کیفیت باالتر دریافت نماید. به 
مثبت  تاثیر  از  مشتری  انتظارات  متغیر  جهت،  همین 
بر رضایت مشتری برخوردار است. همچنین انتظارات 
دریافت شده  کیفیت  بر  مثبت  تاثیری  دارای  مشتری 
بیانگر  و ارزش دریافت شده می باشد. این نوع رابطه 
قبلی  تجربیات  و  آموخته ها  از  مشتری  که  است  آن 
برای پیش بینی کیفیت و ارزش مورد انتظار خود بهره 

می گیرد.
بررسی تاثیر رضایت مشتری بر قیمت سهام 
مطالعات  پرتفوی ها  در مورد اینکه آیا بورس ارزش 
رضایت مشتریان را بر اساس شاخص رضایت مشتری 
آمریکا )ACSI ( به درستی قیمت گذاری  می کند 
یا ACSI که بر اساس استراتژی معامالتی است   و 
بازده موثر بازار فراهم می آورد شواهد بحث بر انگیزی 
ارائه می کند .  . این بخش قصد دارد تا این موضوعات 
را قابل فهم تر سازد . با کاربرد رویه که سه موضوع 
بهم پیوسته شامل تعدیالت ریسک ، ارزیابی بازده غیر 
عادی و جمع شوندگی سبد سهام را بررسی می کند 
، مشخص شد که دلیل واضحی مبنی بر این که بازار 
ارزش رضایت مشتری را اشتباه قیمت گذاری می کند  
وجود ندارد و این مسئله بوسیله کاربرد چارچوبی که در 
آن توان انحراف مشاهده شده می تواند بصورت کامل 

ارزیابی شود آزمون می شود.
ارزش  و  معامله  قابل  های  دارایی  بین  مثبت   رابطه 
بسیار  و  پذیرفته شده  ای  به صورت گسترده  شرکت 
مورد مطالعه قرار گرفته است اما به هر حال اطمینان 
 ) العمل  عکس   ( پاسخ  بورس  آیا  که  این  از  کمی 
های  دارایی  قیمت  در  تغییرات  از  موقع  به  و  درست 
قابل معامله می دهد وجود دارد . در یک بازار کارا ، 
قیمت سهام باید بازتابی از همه اطالعات باشد که در 
دسترس عموم برای ارزشگذاری شرکت وجود دارد و 
اکثر مطالعات تجربی قصد دارند تا این انتظار را تایید 
کنند . به هر حال سرعت و درستی عکس العمل بازار 
نا  نامشهود  های  دارایی  ارزش  در  تغییرات  به  نسبت 
مطمئن است . به نظر می رسد که تحلیل گران توجه 
ناکافی به چنین دارائی هایی دارند و کار کمی برای 
 . انجام می دهند  ها  دارایی  این  مربوطه  ارزش  فهم 
سهم  اشتباه  گذاری  قیمت   ، این  دادن  نشان  برای 
و   ، کیفیت   ، بازاریابی  در  گذاری  به سرمایه  توجه  با 

اختراعات گزارش می شود . 
این موضوع که کی وکجا تغییرات در رضایت مشتری 
بازتاب می شود هدف اصلی تحقیق  در قیمت سهام 
بوده است . در ترسیم  ACSI محققان مربوط بودن 
داده  در  اضافی  قدرت   ، شاخص  آیا  که  )این  ارزش 
آورد  می  فراهم  بازده سهام  توضیح  برای  حسابداری 
یا خیر ( و کارایی یا ناکارایی بازار نسب به داده های  
ACSI را در نظر می گیرد . مطالعات نشان دادند که  
ACSI به طور مثبت و مشخصی ارزش آینده شرکت 
را رقم می زند به هر حال ایتنر و الرکر و فورنل در 
یافتند که بین 8 تا 10 روز پس از یک رخداد ، بازار به 
بیانیه های مثبت یا منفی  ACSI پاسخ نمی دهد . 
این سکوت بازار محققان را برانگیخته تا احتمال اینکه 
بازار نسبت به  ACSI نا کارا است را امتحان کند . 

2 – پیشینه  
بازار اطالعات جدید و  نتیجه بگیریم که  اینکه  برای 
شرایط  باید  کند  می  گذاری  قیمت  اشتباه  را  مربوط 
سه گانه زیر را در نظر بگیریم  .اول ، اطالعات  افشا 
که  انتظار  قابل  غیر   ، افزاینده  نشانه   یک  باید  شده 
هم اکنون در اطالعات موجود در دسترس نیست  در 
مورد عملکرد عملیاتی داشته باشد . اگر چه  پیشرفت  
عملکرد  به  خاص  مشتری  رضایت  های  ویژگی  در 
انفرادی   شرکتهای  در  ی   آینده  در  باالتر  عملیاتی 
مطالعات  بسیاری   که  ) همانطوری  منجر می شود  
  ACSI نظیر  جاری  های  معیار  (اما  کردند  پیدا 
در  مشتری  رضایت  از  ارزشی  با  شاخص  تواند  نمی 
ACSI به صورت  اگر چه  باشد.  یک شرکت بزرگ 
افزاینده عملکرد عملیاتی بعدی در نمونه مورد مطالعه 
یافته های جمع آوری  اما   ، بینی می کند    را پیش 
شده از افشای درجه ACSI و بازده سهام سوال بر 

انگیز است.
برای   ACSI شده  فراهم  افزاینده  اطالعات  دوم 
عملکرد عملیاتی آینده نباید به صورت  کامل بوسیله 
بازار  مورد انتظار باشد . با توجه به این شرط قیمت 
است. انتظار  قابل  غیر  بازار  توسط   ACSI گذاری 

اند  نموده  بیان  میزیک   و  جاکوبسون  که  همانطور 
به  بورس  سهامداران  که  گوید  می  کارا  بازار  فرضیه 

وفاداری مشتری متغیری است که 
به منظور ارزیابی عملكرد تجاری 
سازمان در حال و آینده از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
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سرعت و به شکلی کارا همه ی اطالعات در دسترس 
را در انتظاراتشان در مورد جریان نقد تعدیل می کنند  
بنابراین بر قیمت سهام تاثیر می گذارد . بر اساس این 
دورنما، افشای اطالعات جدید نظیر  بروزرسانی های 
ACSI ممکن است مربوط بوده و بازار را به سمت  
کوتاه مدت سوق دهد اما سرمایه گذاران  نباید قادر 
باشند  تا از این اطالعات  برای کسب بازده  غیر عادی 
بنابراین قیمت گذاری    . طوالنی  مدت استفاده کنند 
اشتباه  اشاره می کند  که اطالعات جدید سریعا بعد از 

افشا در سهام  نشان داده می شود . 
سوم اگر قیمت گذاری نادرست به شکل  بارزی رخ 
قوانین  که  گوید  می  حسابداری  و  مالی  ادبیات  دهد 
منتظره  غیر  و  جدید  اطالعات  پایه  بر  که  معامالتی 
است  باید به معامله گران آگاه اجازه دهد تا تعدیالت 
ریسک بازده مثبتی در بلند مدت بدست آورند  ) بتوانند 
برای بلند مدت  ریسک را تعدیل کنند ( که این کار بر 
اساس دانش برترشان از مفهوم ارزش نهایی اطالعات 
بدست می آید . “ نا هنجاری بازار “ هنگامی رخ می 
مالی  مفاهیم  از  ارزیابی درستی  دهد که سهامداران  
هنگامی  همچنین   و  ندارند   جاری  اطالعات  آینده 
که معامله گران آگاه کمبود سرمایه دارند تا در قیمت 

گذاری تاثیر بگذارند . 
در نبود این سه شرط، مطالعات کاربردی ممکن است 
و    ACSI مانند  بازار  معیارهای  بین  بارزی  ارتباط 
عملکرد بازار سهام پیدا کنند اما نتایج جداگانه  اظهار 
نظر در مورد اینکه اطالعات  توسط بازار اشتباه قیمت 
و  جاکوبس   . کند  می  مشکل  را  شوند   می  گذاری 
میزیک ) 2009( و به همین شکل آکسوی ) 2008( بر 
 ACSI روی شرط سوم  بدون آزمون این که آیا معیار
در نمونه هایشان  واقعا اطالعات  افزاینده از عملکرد  
به  پاسخی  ابتدا  در  بازار  آیا  یا  کند  می  فراهم  آینده 
ACSI  می  معیار  در   نشده  بینی  پیش  اطالعات  
کوتاه  پاسخ   )2006  ( فورنل   . کردند  ارزیابی  دهدرا 
مدت بازار را به افشای  اطالعات ACSI   را آزمون 
کرد  ولی هیچ مدرکی  مبنی بر اینکه بازار به معیار 
ACSI   جدید پاسخ می دهد پیدا نکرد  اما مدارکی 
مبنی بر این که بازار در بلند مدت به ACSI   پاسخ 

مید هد  پیدا شد . آکسوی ) 2008(  بر مدارک مطالعه 
پیشین بر فورنل که کم و کوتاه مدت بودند  اعتماد 
را برای تمرکز برقیمت گذاری  اشتباه  تا آن  کردند  
نمایند و  تعدیل  بلند مدت   در     ACSI اطالعات  
فرض می شود که در کوتاه مدت  بازار به درستی  و 
به صورت موثر به افشار ا طالعات جدید  پاسخ نمی 
ا  افشای  به  مدت   کوتاه  بازار  های  پاسخ  آنها  دهد. 
طالعات  ACSI در نمونه هایشان را آزمون نکرده 
بین  بندی   جمع  پیشرو  مطالعات  از  کدام  هیچ  اند. 
آزمون  را  آینده شرکت  و عملکرد   ACSI   جاری 
نکردند  با این که  آیا همه ی سه شرط  در یک نمونه 
جای می گیرد . این محدودیت ها سواالتی در مورد 
تعمیم دادن  به  آنچه که  آیا بازار به افشای اطالعات 
بازار نظیر ACSI    پاسخ می دهد بوجود می آورد . 
در  نگیزی  برا  بحث  شواهد  پرتفوی  اخیر  مطالعات 
 ACSI  ) نادرست  یا  درست   ( گذاری  قیمت  مورد 
فراهم آورده است . فورنل بازده های بدست آمده از 
ACSIارائه کرد که  پایه   بر  را  معامالتی  استراتژی 
این بازده ها با نتایج ناشی از مطالعاتی که ناکارمدی 
بازار را در مقابل تغییرات رضایت مشتری نشان می داد 
همسو شده بود . آکسوی 2008 همچنین   از مطالعه 
ی یک پرتفوی بر اساس استراتژی معامالتی بر پایه 
ACSI به یافته هایی دست یافت که عکس العمل 
بازار را نشان می داد . )البته فقط  در شرایط اقتصادی 
گسترده ( . در شرایط اقتصادی ضعیف تر سبد سهام  
در  عالوه  به   . کند  نمی  عمل  بازار  از  ACSIخارج 
 ،ACSI  یک آزمایش  جامع از مربوط بودن ارزش
گذاری  قیمت  از  مدرکی  هیچ   ، میزیک  و  جاکوب 
اشتباه گسترده ای برای رضایت مشتری پیدا نکردند 
آنها گفتند هر قیمت گذاری اشتباه از شرکتها که در 
و  کامپیوتر  به بخش های  مشاهده شده  مطالعاتشان 
رضایت  به  آن  بودن  مربوط  و  شده  محدود  اینترنت 

مشتری محتمل نیست . 
بر  مشتری  رضایت  تاثیر  کردن  تر  فهم  قابل  هدف 
قیمت های بورس است برای این منظور دو استراتژی  
معامالتی   بر اساس  ACSI که در تحقیقات اولیه 
تعیین  تا  است   شده  مرور  بود  شده  گرفته  نظر  در 

شکل  خصوصیات  این  پیرو  پرتفوهایی  آیا  که  کند 
آیا  ویا  کند  می  تولید  عادی  غیر  ی  بازده  گیرد  می 
به سرمایه   گذاران اجازه می دهد سود اضافی داشته 
پرتفوهای  مطالعات  های  مایه  درون  همچنین  باشد. 
جاری در بازاریابی و روشهای توسعه یافته در ادبیات 
اندازه  برای  آماری  های  تست  تا  بررسی شده  مالی  
ابتدا نرخ های   . گیری اجرای پرتفوی را فراهم آورد 
شرکت شارپ برای مشخص کردن جایزه ریسک _ 
بازده برای هر پرتفوی را تخمین زده شد سپس ، به 
 ، اندازه   ، بازار  برای  را  پرتفوی  با زده  صورت رسمی 
نسبت بازار و رسیک لحظه ای تعدیل شد . در نهایت 
به صورت آماری هر سبد سهام برای  بازده غیرعادی 
بازده  انتها مشخص شد که  در   . است  را تست شده 
سبد سهام بر پایه  ACSI افزاینده نیست ، مربوط به 
 ACSI  ریسک است و مشخص نمی کند که بازار
را اشتباه قیمت گذاری کرده است . نتیجه به صورت 
مستقیم بر اساس اینکه آیا بازار ارزش رضایت مشتری 

را اشتباه قیمت گذاری می کند یا خیر می باشد . 
های   داده  براساس  معامالتی  استراتژی  یک  آیا 

ACSI می تواند بازده افزاینده تولید کند ؟
کم  را   ACSI   ، بازار  که  این  بحث  در  فورنل  اگر 
که  رود  انتظارمی  باشد  درست  گیرد  نظر  در  اهمیت 
ارزش سهام با نمره  ACSI در حال کاهش ، بیش 
کم   ، ACSIافزاینده  نمره   با  سهام   و  شود  نمایی 
نمایی شود با تقسیم سهام در پرتفوها بر اساس داده 
دوره  برای  پرتفوها  آن  نگهداری  و   ACSI های  
به  گذاران   سرمایه  مدت  بلند  العمل  ، عکس  زمانی 
بیانیه های  ACSI می تواند نا مطمئن باشد اگر بازار 
در بازتاب بیانیه های  ACSI تاخیر کند پرتفوی ها 
 ACSI  باال نسبت به پرتفوهای باACSI  با نمره
پایین عملکرد خارجی خواهند داشت . در واقع فورنل 
شواهدی را پیدا کرد که به طور سیستماتیک عملکرد 
خارج از بازار با استفاده از استراتژی معامالتی بر اساس  

ACSI امکان پذیر بود . 
عملکرد  در  ترکیبی  مدارک  ها  یافته  کلی  طور  به 
استراتژی تجاری بر اساس داده های ACSI فراهم 
اساس سطح  بر  گرفته  پرتفوهای شکل  برای   . آورد 
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مشتری،  رضایت  رشد  پرتفوهای  و  مشتری  رضایت 
اهمیت  با  خارجی  عملکرد  باال،   ACSI با  سهام 
به  نسبت  را  باالتر  شارپ  نرخ  همراه  به  اقتصادی 
S&P500 و پرتفوی باقیمانده نشان می دهد . به هر 
حال نتایج حاصل از ارزیابی آلفای جنسین با استفاده از 
مدل بازار ، مدل سه عاملی و مدل چهار عاملی اهمیت 
بازده غیر  بازده ها را در عدم کفایت برای تولید  این 
از نظر آماری فاصله زیادی از صفر ندارد را  عادی و 
مشخص می کند . و این به خاطر انحراف استاندارد 
 ACSI پرتفوهای  های  بازده  برای   ، بزرگ  ساالنه 
برای  مدارک   ، بزرگتر  نمونه  دوره  برای   . است  باال 
پرتفوهای شکل گرفته بر پایه  سطح رضایت مشتری 
جذابیت کمتری دارد . پرتفوهایی که از بهترین سهام 
ACSI یکسان است و هیچکدام از پرتفوها بازده ی 

غیر عادی با اهمیت آماری نشان نمی دهند .
نتیجه گیري

با اشاره به اهمیت تدوین شاخص  ابتدا  در این مقاله 
ملي رضایت مشتري و تشریح مزایاي بکارگیري چنین 
مدل  تفسیر  به  ملي،  سطح  در  اي  یکپارچه  شاخص 
این  باید  اما  پرداختیم.  مریکا  در کشورآ  طراحي شده 
نکته را مد نظر داشت که اندازه گیري رضایت مشتري 
به تنهایي نیز کافي نیست مگر آنکه شرایط زیر محقق 

کردد:
گیري  اندازه  نظام  بکارگیري  که  منافعي  آنکه،  اول 
براي سازمان ها بدنبال دارد باید بسیار بیشتر از هزینه 

اي باشد که بابت آن صرف مي شود.
کردیم،  مشاهده  متعدد  مدلهاي  در  که  همانطور  ثانًیا 
باید در مورد مفهوم  نگرش سیستماتیک و فرآیندگرا 
که  معني  بدین  گردد.  اعمال  نیز  مشتري  رضایت 
گیري  تصمیم  در  شاخص  این  بکارگیري  بمنظور 
هاي استراتژیک سازمان باید محرک ها )ورودي ها( 
نتایج)خروجي ها( رضایت مشتري و روابط متقابل  و 
مابین این متغیرها متناسب با محیط کاربرد این مدل 

شناسایي شده و بطور کامل تجزیه و تحلیل گردد. 
بطور کلي باید همواره توجه داشت که هر تالشي که 
گرفته  بکار  مشتریان  رضایت  گیري  اندازه  جهت  در 
شود، الزاًما باید با تجزیه و تحلیل کامل این شاخص 
سطح  تعیین  از  پس  که  ترتیب  بدین  باشد.  همراه 
هر  که  کرد  بررسي  ابتدا  باید  مشتري،  رضایت  فعلي 
رضایت  بر  تاثیري  چه  مشتري،  رفتار  در  تغییر  گونه 
این  از  گیري  بهره  با  و سپس  داشت  خواهد  او  کلي 
بطور  )و  سازمان  استراتژیک  راهبردهاي  اطالعات، 
گسترده تر؛ کشور( را طوري تعیین نمود تا از طریق 
هدایت رفتار مشتریان، بهبود میزان فروش و ارتقاي 
سود سازمان را در پي داشته باشد. پس مهمترین هدف 
از بکارگیري نظام اندازه گیري رضایت مشتري براي 
موسسات تجاري آنست که به کمک آنالیز حساسیت 
دستیابي  در جهت  رفتار مشتري، سیاستهاي مطلوب 
به رضایت مشتري تعیین گردیده و در نتیجه موفقیت 
سازمان  براي  را  کار  و  امر کسب  در  دلخواه  نتایج  و 
به  را  ما  بحث  این  نهایت،  در   . باشد  داشته  بهمراه 
آنکه تنها بر  این سمت رهنمون مي سازد که بجاي 
روي اندازه گیري میزان رضایت مشتري تمرکز کنیم، 
بدنبال ایجاد نظام یکپارچه مدیریت رضایت مشتري 

در سازمان خویش باشیم .
در مطالعه قیمت سهام پاسخگویی بورس به تغییرات 
در رضایت مشتری در نظر گرفته شد . مطالعات پرتفوی 
کنونی که از  بازاریابی و تکنیک هایی از ادبیات مالی 
استراتژی  عملکرد  تا  گردید  ترسیم  بود  شده  گرفته 
آزمون  دوباره  را   ACSI اساس  بر  را  تجاری  های 
شود. این که آیا این استراتِژی بازده های خارج از بازار 
کند  می  فراهم  اشتباه  گذاری  قیمت  از  مدارکی  یا  و 
ارزیابی شد . به شکل یکنواخت با جاکوب و میزیک، 
تغییرات در رضایت  بازار درمقابل  نتایج دیدگاهی که 
مشتری ناکارا است را تایید نمی کند و همچنین این 
هایی  فرصت   ACSI پایه  بر  تجاری  استراتژی  که 
به سرمایه گذاران برای عملکرد سیستماتیک خارج از 

بازار می دهد را نیز تایید نمی کند . 
بازده های تعدیل شده از پرتفوهایی که بر اساس درجه 
ACSI باال یا درجه ACSI پایین و یا تغییرات در 
 . نیستند  مثبت  اهمیتی  با  صورت  به   ACSI درجه 
آزمون  دوباره ی  امتحان  مانند  نتایج  این  به  توجه  با 
تجاری خاص که بوسیله فورنل فرض شده را شامل 
کننده  متمایز  نتایج  که  دارد  احتمال  بیشتر  می شود، 
روشهای جایگزین برای تحلیل های بکار گرفته شده 

را بازتاب کند .
مند  روش  طراحی  یک  پرتفو،  عملکرد  ارزیابی  در 
متناوب برای فورنل پذیرفته شد این رویه سه موضوع 
 ، ریسک  تعدیالت   : کند  می  بررسی  را  پیوسته  بهم 
نرمال و جمع شوندگی پرتفو  بازده های غیر  ارزیابی 
.  برای آزمون بیشتر دیگر ارزشی ندارد که دو دوره 
-1 دوره امتحان شده فورنل و دیگری  دروه  بزرگتر 
را ، در نظر بگیریم . نتایج آشکار می سازد که برای هر 
دوره  هیچ دلیلی بر این که پرتفوها بازده غیر عادی با 
اهمیتی از نظر آماری تولید می کنند بدست نمی آید.

بر  که  اضافی  عوامل  کنترل  بوسیله  جاری،  مطالعات 
فورنل  از  گذاشت  تاثیر  انتظار  مورد  های  بازده  روی 
متمایز شده است . چنین عملکردی اجازه داد تا تاثیر 
منحصر  را   ACSI داده های   ) ای  ) حاشیه  اضافی 
کند و پتانسیل غلبه – بازار استراتژی های تجاری بر 
پایه ACSI را ارزیابی کند .به طور جداگانه محققان 
موضوعات مربوط را در نظر گرفتند که آیا ACSI بر 
داده های  بر  تاثیر  این  یا  و  تاثیر می گذارد  ها  بازده 
حسابداری اضافه می کند ؟ به هر حال مهم است تا 
تاثیر اضافی به یکسانی کل  یاداوری شود که  دوباره 
 ACSI از  باالتری  سطح  مثال  برای   . نیست  تاثیر 
 . شود  منتهی  شرکت  بزرگتر  اندازه  به  است  ممکن 
از این دور نما ) جهت ( ، چشم پوشی از تاثیر متغیر 
ها نظیر اندازه به صورت بالقوه به نتایج جعلی منجر 
بازده  اثر کلی رضایت بر  بنابراین تعیین   . خواهد شد 
یک موضوع پیچیده برای تحقیق های آینده ارائه می 

دهد .
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مقاله

1- مقدمه 
بخش  الملل  بین  مالیه  و  خارجي  تجارت  مطالعات 
قابل توجهی از بحثهاي اقتصادي را به خود اختصاص 
شانزدهم  قرن  به  مطالعات  این  قدمت  است.  داده 
طالي  به  دستیابي  براي  اروپایي  تجار  اشتیاق  به  و 
اسپانیا بر میگردد. در قرن 19- 18 که تجارت خارجي 
بود،  شده  آن  موتور  و  اقتصادي  رشد  افزایش  باعث 
خارجي،  تجارت  زمینه  در  یافت.  ادامه  مطالعات  این 
 ، آدام اسمیت   از جمله:  اقتصاد  بزرگ علم  متفکران 
دیویدریکاردو  و جان استوارت میل  مفاهیم پایه اي و 
اساسي را فراهم آوردند، که هنوز هم این مفاهیم مورد 
توجه و پایدار باقي  مانده اند. طبق بحثهای فراوانی 
که توسط متخصصان اقتصاد در زمینه تجارت مطرح 
مضراتی  هم  و  منافع  دارای  هم  تجارت  است،  شده 

برای کشورها می باشد. 
نه  امروزه  الملل  بین  به روابط  اهمیت و توجه عمیق 
پردازان  نظریه  بین  که  شدیدي  بحثهاي  بدلیل  تنها 
افزایش تجارت و  از  اندیشمندان بزرگ در حمایت  و 
افتاده  اتفاق  توسعه  در چارچوب  آن  یا محدود کردن 
است، بلکه به علت فراهم آمدن زیر ساختهاي مناسب 
را  جهان  که  نقل،  و  حمل  و  ارتباطات  سریع  رشد  و 
چنان کوچک نمایانده تا عده اي نام »دهکده جهاني« 
سیاستهای  است.  شده  بیشتر  دهند،  نسبت  آن  به 
تجارت آزاد به عنوان یک مکانیسم حیاتی برای رشد 
واردات کشور شناخته شده است.  بواسطه صادرات و 
جاری  حسابهای  تراز  بهبود  صادرات  که  صورتی  در 
تکنولوژی  به سمت  را  ما  واردات  کند،  می  فراهم  را 
جدید، سرمایه فیزیکی و سطوح باالتر سرمایه انسانی، 
به عنوان عوامل ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی 
هدایت می کند. در این مطالعه بار دیگر به پیروی از 
این مباحث به بررسی اهمیت و تجزیه و تحلیل این 
موضوع در جهت رشد و توسعه اقتصاد پرداخته شده 

است. ساختار این مقاله به این قرار تنظیم یافته است : 
بعد از مقدمه، در بخش دوم به مبانی نظری در زمینه 
سپس  است.  شده  پرداخته  الملل  بین  تجارت  اثرات 
زمینه  این  انجام شده در  به مطالعات  در بخش سوم 
الگوی  معرفی  به  چهارم  بخش  است.  گردیده  اشاره 
اختصاص   )ARDL( مدل  و  فدر  شده  داده  توسعه 
یافته است. در بخش پنجم با تخمین مدل و آزمون 
آن، نتایج مدل برای اقتصاد ایران گزارش        می 
گیری  نتیجه  و  به خالصه  مقاله  پایانی  بخش  گردد. 

اختصاص خواهد دارد.
 2- مبانی نظری

1-2 سیر تکاملی تئوریهای رشد و تجارت
مثبت  اثرات  که  کرد،  بیان  توان  می  مختصر  بطور 
 )EG( اقتصادی  رشد  روی   )IT( الملل  بین  تجارت 
برای اولین بار توسط آدام اسمیت )1776( جهت گیری 
پا   )WWII( دوم  جهانی  جنگ  تا  نظریه  این  شد. 
قرار  توجه  مورد  دوم  جهانی  از جنگ  بعد  بود.  جا  بر 
 )EG( گرفت و طرفداران، معنی داری رشد اقتصادی
را مخصوصًا در آمریکای التین مورد آزمون قرار دادند. 
از دهه 60 به بعد با توجه به شکست این آزمونها و با 
بین  آزادی تجارت  به  اقتصادی سریع  وابستگی رشد 
الملل )IT( و برایند تخصیص بین المللی در چندین 
روی  اساسی  مطالعات  از  تعدادی  نتایج  در  کشور، 
یک  بخوبی  تجارت،  و  رشد  نئوکالسیکی  تئوریهای 
نقش قطعی برای تجارت بین الملل به عنوان نیروی 
محرک رشد اقتصادی معین شده بود. به هر حال، اگر 
به  )با کالسیکها(  ابتدا  از  مسلط  تئوریکی  نظریه  چه 
الملل  بین  تجارت  بین  مثبت  رابطه  دادن یک  نشان 
تعدادی  داشت،  میل   )EG( اقتصادی  ورشد   )IT(
به  تنها  را   )IT(الملل بین  تجارت  منافع  مطالعات، 
کالسیکها  آنکه  از  پس  دانستند.  مربوط  ایستا  اثرات 
و   )EG( اقتصادی  رشد  زمینه  در  موضوعاتی  برای 

تجارت بین الملل )IT( وجه تمایز قائل شدند، آزمون 
این مسئله ما را به مدلهای اصلی کالسیکی تجارت 
از  هدف  حال،  هر  به  کرد.  هدایت   )IT( الملل  بین 
ارزیابی این مسائل، گسترش مدلهایی است که بطور 
را   )IT(الملل بین  تجارت  پایدار)ایستا(  منافع  اساسی 

مطرح می کنند.
رشد  و  الملل  بین  تجارت  متقابل  اثر  که  آنجا  تا 
اصلی  اندیشه  دو  است  الزم  دارد،  اهمیت  اقتصادی 
شود.  بیان  کرده،  اشاره  آنها  به   )1776( اسمیت  که 
غلبه  امکان    )IT( الملل  بین  تجارت  از یک طرف، 
اندازه بازار داخلی را ایجاد و از طرف دیگر  برکاهش 
از طریق افزایش توسعه بازار، بهبود تخصیص نیروی 
کار و افزایش تولید را ایجاد خواهد کرد. تجارت بین 
الملل بنابراین به ایجاد یک نیروی پویای توانا برای 
تقویت توانایی و مهارت کارگران، تشویق نوآوریهای 
امکان  ایجاد  برای  سرمایه  انباشت  و  تکنولوژیکی 
بحث  و  تقسیم  قابل  غیر  تکنولوژی  ساختن  مغلوب 
کننده  کشورهای شرکت  برخوردار شدن  امکان  کلی 
از رشد اقتصادی، تمایل دارد. تجربیات رشد اقتصادی 
التین  آمریکای  داخلی  مصنوعات  طرفدار  و  درونگرا 
همچنین  واردات(  جانشینی  برای  سازی  )صنعتی 
وضعیت موجود باعقالنیت وتوجیه، اول از همه توسط 
اقتصاددانان ساختار گرا ]پربیش)1949( - دبیر اجرایی 
سازمان ملل- و سینگر)1950( [ و کمیسیون اقتصادی 
سازمان ملل برای آمریکای التین )ECLA(  مورد 
بررسی قرار گرفت. در واقع آنها این را مورد حمایت 
را در  الملل عواقب منفی  بین  قرار دادند، که تجارت 
بوجود  یافته  توسعه  کمتر  برای کشورهای  مدت  بلند 
آورده است، زیرا تخصصشان در محصوالت با کشش 
دورنمای  یک  با  بنابراین  و  پایین  تقاضای  درآمدی 
ضعیف از رشد صادرات اتفاق افتاده و یک تمایل برای 
بدتر شدن دائمی دوره های تجاری مالحظه می شود. 

بررسی رابطه تجارت و تولید ناخالص داخلي در ایران
پروین احمد؛ کارشناس ارشد اقتصاد

چكیده :
تمام پایه های تجارت بین الملل بر این مبنا قرار دارد، که کشورها از نظر میزان منابع، نهادهای اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت رشد و توسعه با هم 
متفاوتند و برای تكاملشان نیازمند ارتباط با یكدیگر هستند، که این وجود یک وابستگی متقابل را بین کشورها آشكار می سازد. بحثهای فراوانی 
توسط متخصصان اقتصاد در زمینه تجارت مطرح شده است. این نظریه که یكپارچگی در اقتصاد جهان به ایجاد شرایط سازگارتری برای رشد در 
کشورهای در حال توسعه تمایل دارد، در اندیشه سیاست توسعه در دهه گذشته نفوذ بسیار زیادی داشته است. در همین راستا و به پیروی از این 

مباحث، به بررسی اهمیت و تجزیه و تحلیل این موضوع در جهت رشد و توسعه اقتصاد پرداخته شده است.
هدف این مطالعه، آزمون منابع اصلی رشد اقتصادی در ایران با استفاده از سریهای زمانی ساالنه  )81-1338(  می باشد، که طی آن به تحلیل و 
بررسی الگوی تجارت ایران، بیان اهمیت رشد سرمایه ناخالص و صادرات نفتی در رشد تولید ناخالص داخلی ایران، تعیین تأثیر صادرات غیر نفتی 
بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران و معرفی الگوی وارداتی ایران و تأثیر آن بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته شده است. شكستهای 
ساختاری تعیین شده اصلی، مطابق با رویدادهای مهم در اقتصاد ایران، شامل انقالب اسالمی )1979( و ظهور جنگ ایران و عراق )1980( می 
باشند. با استفاده از آزمون دیكی فولر )ADF( در حضور شكستهای ساختاری، ایستایی متغیرها تحت آزمون قرار گرفته و مشخص شده است، که 
فرضیه باطل ریشه واحد را نمی توان برای همه متغیرهای تحت آزمون رد کرد و متغیرهای در سطوح متفاوتی ایستا می شوند. تحت چنین شرایطی، 
متدولوژی خودرگرسیونی با تأخیرات توزیعی )ARDL( به عنوان بهترین روش تعیین رابطه بلند مدت، استفاده شده است. نسخه تصحیح خطای 
)ECM( مدل، برای مشخص کردن تعیین کننده های بلند مدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی در حضور شكستهای ساختاری بكار گرفته شده است. 

      )ECM( نسخه تصحیح خطا ، ARDL کلید واژه ها : رشد اقتصادي ، تجارت بین الملل، اقتصاد باز، هم انباشتگي، مدل
   JEL : O, F, Z,C, C,C
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به     )1969( ومارکسیست    )1954،  1969( لوئیس 
تجاری کشورهای  دوره های  بدترشدن  روی  ترتیب 
کمتر توسعه یافته و روی وجود تجارت نابرابر متمایل 
 ،)LDCS( شده بسوی کشور های کمتر توسعه یافته

مصمم شده بودند.
مشی  خط   ، دهه60  اوایل  و   50 دهه  اواخر  در 
با  اقتصادی  رشد  مجدد  کردن  مطرح  به  کالسیکی 
 ، کار  نیروی  از  تابعی  تولید  اینکه  با  مطابق  بهبود، 
عالقمند  است،  هایشان  بازدهی  و  زمین  سرمایه، 
تولد »تئوری  به عنون سال  را  توان 1956  شد. می 
نئوکالسیکی مدرن رشد اقتصادی« با سولو ذکر کرد. 
تراکم   ، اندازها  پس  بین  رابطه  شده،  پیشنهاد  مدل 
سرمایه و رشد اقتصادی را بر اساس یک تابع تولید 
کلی، توصیف می کند و یک نقطه تعادل پایدار وجود 
اولیه حاصل شده است.  دارد، که صرفنظر از شرایط 
به هر حال، همراه با افزایش پیشرفت فنی، همگرایی 
پایدار عمومی  برای حالت  اقتصادی سرانه  نرخ رشد 
که  شود،  عنوان  توان  می  نتیجه  در  بود.  مشترک 
تجارت بین الملل )IT( برای کشورهای کمتر توسعه 
انتشار پیشرفت  اینکه  با اهمیت بوده، به سبب  یافته 
»حسابداری  به  که  آنجا  تا  کند.  می  تسهیل  را  فنی 
بوده است، سولو در )1957(  اقتصادی« مربوط  رشد 
اندازه  شروع  نقطه  عنوان  به  را  متراکم  تولید   تابع 
مورد  آمریکا  متحده  ایاالت  در  اقتصادی  رشد  گیری 
از  ایجاد شده  اقتصادی  نرخ رشد  و  داد  قرار  استفاده 
نرخ رشد سرمایه و نیروی کار )که عوامل سنتی نامیده 
پیشرفت  و  تولید  در  نسبی  مشارکت  بوسیله  شدند(، 
فنی یا بهره وری کل عوامل )TPF( سنجیده شد. از 
سولو به بعد، تعدادی از اقتصاددانان، پیشرفت دانش 
اقتصادی مورد رسیدگی  به عنوان یک منبع رشد  را 

قرار دادند. به هرحال، »حسابداری رشد اقتصاد« پست 
انباشت   : عناصرمانند  تعدادی  مثال،  عنوان  به  سولو 
»سرمایه انسانی« ، صرفه جویی های مقیاس ، بهبود 
تولید  دستگاههای  جدید  تولیدات   ، منابع  تخصیص 
کننده بیشتر را به عنوان منابع در نظر گرفتند. با این 
وجود، آنها پیشرفت دانش را در نظر نگرفتند و مابقی 
عوامل را بدون توضیح باقی گذاردند. عالوه بر این، 
تجارت بین الملل را به عنوان یک منبع رشد اقتصادی 
بطور واضح لحاظ نکردند. چنین اندیشیده شد، که این 
وضعیت از دو عاملی که پیش از این ذکر شد، ناشی 
شده باشد. از یک طرف جدایی که بین تئوری تجارت 
بین الملل و رشد اتفاق افتاد و از طرف دیگر، اثراتي 
رشد  نرخ  روی  نه  و  سطح  روی  اقتصادی  رشد  که 

اقتصادی بلند مدت داشته است.
اواخر دهه 1960  از  بعد  انجام شده،  سپس مطالعات 
را  توصیفی  متغیرهای  دیگر  عوامل سنتی،  بر  عالوه 
طرح  همچنین  و  بودند  داده  قرار  بررسی  مورد  نیز 
قرار  مورد حمایت  بوسیله سولو،  پیشنهاد شده  تابعی 
تعیین  لزوم  دیدگاه  در  زمینه،  این  در  شد.  گرفته 
عدم  دیدگاه  در  و  رشد  عوامل  مقدارکلی  کردن 
وابستگی  با  همراه  درونگرا،  رشد  تجربیات  موفقیت 
یک  الملل،  بین  تجارت  آزادی  به  اقتصادی  رشد 
افتاد.  اتفاق  افزایشی در تحقیق روی تجارت و رشد 
بعضی مطالعات نظری و کاربردهای تجربی ارائه شده 
روی  شده  انجام  پیشنهادات  و  مطالعات  بخوبی،  که 
سیاست بازرگانی خارجی را پی گیری کرده بودند، بر 
 )IT( این واقعت استوار بودند، که تجارت بین الملل
متغیر  یک  عنوان  به   ، صادرات  مؤلفه  کلی  بطور  و 
گرفته  قرار  مالحظه  مورد  اقتصادی  رشد  توضیحی 
شود. آنها بطور کلی این وضعیت را با بهبود تخصیص 

منابع )مطابق با مزیت نسبی(، مطلوبیت کلی ظرفیت 
تولید )که آن امکان بدست آوردن صرفه جویی های 
بسوی  عمومی  گرایش  کند(،  می  ایجاد  را  مقیاس 
عمومی  رقابت  به  پاسخ  )در  تکنولوژی  بهبود  انجام 
که آنها در معرض آن هستند( و سطح باالتر اشتغال 
درونگرا،  استراتژیهای  مقایسه  موقع  در  شده  ایجاد 

وابسته دانستند.
با کار فدر )1982(  استنتاج شد، که رشد اقتصادی از 
اثرات منابع سنتی و از عملکرد بخش صادرات ناشی   
می شود. بطور خالصه او مالحظه کرد، که اقتصادها 
غیر صادراتی(  و  )صادراتی   مجزا  تولیدی  دو بخش 
برتری  در  و  تولیدات  نهایی  مقصد  در  که  دارند، 
صادرات،  بخش  در  )منابع(  سنتی  عوامل  وری  بهره 
اختالف دارند. او استنتاج کرد، که نرخ رشد اقتصادی 
و  کار  نیروی  رشد   ، گذاری  نرخهای سرمایه  بوسیله 
تلفیق  شروع  با  شود.  می  داده  شرح  صادرات  رشد 
و  چنری   ، کوزنتز)1972(  اقتصادی  رشد  بنیادی 
سرکوئین)1989 و1975( وچنری و همکاران)1986( 
اقتصادی  رشد  روند  که  شد  مالحظه  خالصه  بطور 
کشور، به تغییرات  مقرر شده عاملی )وابسته به عامل( 
همچنین و مخصوصًا به تغییرات در تقاضا ، هدایت 
به سوی افزایش بازار داخلی، جانشینی واردات و بی 
ثباتی صادرات وابسته بوده است. دراین مفهوم ، آنها 
از   )TPF( عوامل  کل  وری  بهره  که  موضوع،  این 
میان عوامل دیگر ، وابسته به فشار و پشتیبانی تجارت 

بین المل )IT( می باشد را مورد حمایت قرار دادند.
فدر )1982( به بررسی تجربی چارچوب توسعه یافته 
در کشورهای نیمه صنعتی و کشورهایی که به سختی   
سالهای  طی  دانست،  صنعتی  نیمه  را  آنها  توان  می 
1973-1964 پرداخت. او همچنین روی برتری تولید 
نهایی عوامل در بخش صادرات و روی اثرات خارجی 
این بخش روی بخش دیگر مصمم بود. سرانجام او 
استنتاج کرد، که تخصیص یک واحد سرمایه به بخش 
اقتصاد در  صادرات، یک ارزش نهایی باالتری برای 
مقایسه با تحت تأثیر بودن آن توسط یک بخش غیر 

صادراتی ایجاد خواهد کرد.  
با مشاهده شکست آزمونهای رشد اقتصادی درونگرا، 
)مورد  برونگرا  اقتصادی  رشد  تجربیات  موفقیت 
تئوریکی  اندیشه  و  آسیا(  شرق  جنوب  کشورهای 
طرح  پیشنهاد   )UN( متحد  ملل  سازمان  غالب، 
را  فرایند  آنها  کرد.  آغاز  را  الملل  بین  تجارت  آزادی 
مثال،  برای  و  کردند.  آغاز  و1961   1707 تحلیل  با 
با کنفرانس سازمان ملل متحد روی  در سال 1964 

تجارت و توسعه )UNCTAD I( پیگیری شد.
یک  در  شده  مطرح  آور  الزام  مرجع  یک  سرانجام 
گزارش  سازمانی،  و  سیاسی  سطح  علمی،  انجمن 
توسعه جهانی )1987( بانک جهانی )WB ( بود، با 
و  یافته  توسعه  کمتر  به 41 کشور  مربوط  داده های 
 )1963-1973( زمانی  دوره  دادن  قرار  بررسی  مورد 
و )1985-1973( ، کشورها را در چهار گروه، مطابق 
 ، برونگرا  )شدیداً  شده  اتخاذ  تجاری  استراتژی  با 
بطور متوسط برونگرا ، بطور متوسط درونگرا ، شدیداً 
نتیجه  یک  عنوان  به  کرد.  بندی  طبقه  درونگرا( 
بوده و قطعًا  برتر  برونگرا  استراتژی  استنتاج شد، که 
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بین سرمایه گذاری، سرمایه فیزیکی و بهره وري کل 
عوامل )TPF ( را مورد مطالعه قرار دادند و مالحظه 
از محصوالتشان را  شد، کشورهایی که سهم بزرگی 
داده  اختصاص  آالت  ماشین  در  گذاری  سرمایه  به 
عوامل  وري کل  بهره  از  باالتری  به یک سطح  اند، 
)TPF ( دست یافته اند. در روش مشابه، لی)1995(  
و رودریک )1994(  برای مثال، آزاد سازی تجارت بین 
الملل را مخصوصًا از بابت وارد کننده های کاالهای 

سرمایه ای، پیشنهاد کردند.
عملکرد  روی  وارداتی  سرمایه  فشار   )1996( پیرا 
اقتصادهای یونان و پرتغال را در دوره های 1990-

ریزی  طرح  یک  با  او  داد.  قرار  مطالعه  مورد   1962
اقتصاد سنجی در محاسبه، بازخورهای پویای مستقیم 
و غیر مستقیم تغییرات در سرمایه وارد شده را روی 
انباشت  استنتاج شد، که  نظر گرفت.  در  داخلی  رفتار 
تولید و یک  به عنوان یک عامل  وارد شده،  سرمایه 
محرک بهره وری، تولید را تحت تأثیر قرار می دهد، 

زیرا آن پیشرفت تکنولوژی است.
 4- مدل اقتصاد سنجي 

تمامي متغیرهاي بکار رفته در تحقیق با یک تفاضل 
یا دو تفاضل ایستا شده اند. توجه به این مطلب حائز 
استفاده  مورد    ARDL روش  که  است،  اهمیت 
یا   )1(I  ،  )0(I ها  کننده  رگرس  خواه  گیرد،  قرارمي 
غیر از این باشند، یعنی خواه نتایج همه ریشه واحد یا 
همه یکسان یا در واقع حتی اگر نتایج مختلط بدست 
آمده باشد. این به این معنی است، که آن از مشکالت 
وابسته  استاندارد  انباشتگی  هم  به  که  آزمونها  پیش 
این  از  پیش  متغیرها  است  آن الزم  چنانچه طی  اند 
بنابراین قبل  باشند، دوری می کند.  بندی شده  رتبه 
مدل،  ضرایب  تخمین  و  ها  فرضیه  آزمون  انجام  از 
برای اجتناب از وضعیتهای رگرسیون ساختگی، آزمون 

ایستایي انجام مي شود. 

k.….1.2.3=i و

اینجا yt  متغیر وابسته است و xit  متغیر مستقل i ام ، 
L اپراتور تأخیرات است وwt  شامل S.1 بردار است،که 
متغیرهای قطعی بکار برده شده، شامل عرض از مبدأ ، 
متغیرهای مجازی، روندهای زمانی و دیگر متغیرهای برونزا 
را نشان می دهد. با استفاده از مدل ARDL، ضرایب بلند 

مدت و خطاهای استاندارد مجانبشان بدست می آیند.
5- تخمین مدل 

معادله )17( را برای تخمین ضرایب بلند مدت، یک بار با 
وجود متغیر مجازي براي انقالب و یک بار با وجود متغیر 
مجازي براي جنگ )براي باال بردن دقت آزمون( مورد 

استفاده قرار مي دهیم.
- تخمین ضرایب بلند مدت با وجود شکست ساختاري 

انقالب : 

نتایج تخمین در جدول )1-5( ارائه شده است.

با  متعادلتری  حتی  و  پایدارتر  سریعتر،  اقتصادی  رشد 
این جهت گیری تجاری بدست خواهد آمد.

با  را  ای  عمده  پیشرفتهای  اقتصادی  رشد  نظریه 
مدلهای رشد اقتصادی درونزا موجب شد. این مدلها، 
نوآوریهای  اشاعه  و  تولید  و  انسانی  سرمایه  انباشت 
تکنولوژیکی را در جایگاه با اهمیتی قرار دادند. برابری 
الملل  بین  تئوری تجارت  تکاملی  با سیر  این عوامل 
اقتصادی  رشد  مدلهای  حقیقت،  در  نیست.  تصادفی 
درونزا بسوی یک آنالیز جامع رشد اقتصادی و تجارت 
بین الملل رشد کردند. در این مسیر نظریه کالسیکی 
که با تجزیه و تحلیل نئوکالسیکی فاصله پیدا کرده 

بود، بهبود یافت. 
   ارتباط بین تجارت بین الملل)IT( و رشد اقتصادی 
)EG( بطور واضح توسط رومر)1990(، بصورت بهتر 
 .b1991 .c1991(و گراسمن و هلپمن ،)رومر)1993
a1991 .1990( مورد رسیدگی قرار گرفته بود. مدل 
او بیان کرد، که آنچه در رشد بنگاهها ضروری است 
)نه در یک اقتصاد با یک جمعیت باال  بلکه در یک 
اقتصاد با بخش بزرگ سرمایه انسانی( یکپارچگی می 
باشد. رومر)1993( کشورهای کمتر توسعه یافته، که 
بودند  شده  گشوده  خارجی  گذاریهای  سرمایه  بسوی 
اینکه  برای  کرد.  معرفی  تکنولوژیکی  پیشرفت  با  را 
آنها توانستند افزایشهایی را در نرخ نوآوری و در نرخ 
رشد اقتصادی ثبت کنند. چنین استدالل می شود که 
تکنولوژی، نیروی محرک رشد است. بنابراین دستیابی 
داشتن به تکنولوژی برتر با هزینه های تحقیق پایین 
را  اقتصادی  رشد  نرخ  و  نوآوری  نرخ  دوی  هر  تر، 
افزایش می دهد. آزادسازی سرمایه گذاریهای خارجی 
یک  شناساند،  می  را  تر  پیشرفته  تکنولوژیهای   که 
روش کم هزینه و سریع افزایش نرخ رشد می باشد. 

2-2 یکپارچگي اقتصادي 
بالدوین )1989( که از روی مشاهده، دست آوردهای 
مورد  را   )EU( اروپا  اتحادیه  در   1992 بزرگ  بازار 
رشد  درونزایی  مکانیسم  بود،  داده  قرار  بررسی 
اقتصادی را در محاسبه در نظر گرفت. او عنوان کرد، 
که یکپارچگی اقتصادی به افزایش نرخ رشد اقتصادی 
مدتی  میان  اثرات  چنانچه  شد.  خواهد  منجر  جهانی 
بلند مدت  در  و  گذاری  و سرمایه  اندازها  روی  پس 
روی نرخهای بهره وری و رشد مصرف و روی عوامل 

تعیین کننده قابلیت سوددهی نوآوری دارد.
که  کردند،  استنتاج   )b1991( باتیز  ریورا-  و  رومر 
تحرکها  ایجاد  به  منجر  جهانی  یکپارچگی  تقویت 
را  زیادی  صنعتی  تحقیقات  از  اجتناب  و  شد،  خواهد 
موجب مي شود. به هر حال، آنها استنتاج کردند که 
ساکنین  بسته،  اقتصادهای  در  ساکنین  با  مقایسه  در 
اقتصاد های یکپارچه شده به پایه وسیعتری از دانش 

تکنولوژیکی دسترسی دارند. 
 Catch up 3-2 اثر همگرایی

بطور  که  است  همگرایی  اثر  عملکرد،  چندین  کانون 
بالقوه در هر اقتصاد بازی که یک رهبر در تکنولوژی 
پایه ای مالحظه  قابل رؤیت است. در تدوین  نیست 
به رهبران  انگیزه رسیدن  این کشورها  می شود، که 
که  دسترسشان،  در  تکنولوژیهای  به  دستیابی  در  را 
آنها  موضوع  این  دارند.  است،  اثبات شده  آنها  ارزش 

1)()()()()( 543210 DXNOLNXOLNMLNKLNYLN ttttt αααααα +++++=
1)()()()()( 543210 DXNOLNXOLNMLNKLNYLN ttttt αααααα +++++=

1)()()()()( 543210 DXNOLNXOLNMLNKLNYLN ttttt αααααα +++++=

را در انتخاب بهتر و شایسته تر، در تطبیق احتیاجات 
سازد.  می  توانا  تر  پایین  هزینه  یک  با  ظرفیتشان  و 
اقتصادی  رشد  نرخهای  بین  اختالف  همچنین 
زیرا  یافت،  خواهد  کاهش  شده  همگرا  کشورهای 
فاصله زمانی بین نوآوری و انتشار یا همگرایی دانش، 
بسیار کم می شود. سرانجام، اثر وابسته شدن به دادو 
تکنولوژیکی  انطباق  توانایی  و  المللی  بین  ستدهای 
داخلی آشکار و اهمیت سرمایه انسانی برای این منظور 

مورد تأکید قرار مي گیرد.
توانایی کشورها  برای فرض، چندین مطالعه تجربی، 
فعالیت  و  رهبر  کشور)های(  تکنولوژیهای  تقلید  در 
مورد  را  وری  بهره  رشد  برای  حیاتی  عوامل  نوآوری 
تواند  مي  فیچر)1992(   مطالعه  دادند.  قرار  رسیدگی 
روی  از  او  شود.  گرفته  نظر  در  مثال  یک  عنوان  به 
مشاهده تجربی، این وضعیت را در )8( بخش صنعتی 
و )7( کشور OECD در دوره 1986 – 1970  مورد 
بررسی قرار داد. او بهره وري کل عوامل )TPF( را در 
میان روند تکنولوژیکی و افزایش کارایی تکنولوژیکی 
تقسیم کرد و قدرت توضیحی Catch up )با تأثیر 
تأثیر  )با   R&D و  تکنولوژیکی(  کارایی  روی  مثبت 
مثبت روی روند تکنولوژیکی(، در رابطه با بهره وري 
از  شده  مشتق  و همچنین سود   )TPF( عوامل  کل 
کارایی  و  تکنولوژیکی  روند  بین  آن  عناصر  تفکیک 
مالحظه  او  داد.  قرار  مالحظه  مورد  را  تکنولوژیکی 
کرد، که ضرایب متغیرهای Catch-up و تحقیق و 

توسعه )R&D( قوی بودند. 
بطور مشابه، در مدل توسعه داده شده ای در 1993، 
بن دیوید  یک نقش مرکزی را به تجارت بین الملل 
 Catch-up اثرات  دهنده  انتشار  یک  عنوان  به 
مهم  نقش  توجیه  در  حقیقت،  در  کار  این  کرد.  اعطا 
همگرایی  و  درآمد  در  الملل  بین  تجارت  بودن  باز 
پذیرفته  یافته صورت  توسعه  کمتر  کشورهای  واقعی 
است. انگلندر و گورنی)1994( متذکر شدند، که تکامل 
از  تقلید  به   )  TPF(عوامل کل  وري  بهره  تدریجی 
بستگی  رهبر  اقتصاد  بوسیله  شده  استفاده  تکنولوژی 

دارد. 
اخیراً ، کمرون  و همکاران )1997( متذکر شدند که 
الملل  بین  تجارت  با  که  تکنولوژیکی،  انتشار  چطور 
یافته  توسعه  کمتر  کشورهای  برای  افتد،  می  اتفاق 
که  مثال،  برای  کردند  استنتاج  آنها  دارد.  اهمیت 
از  را  وری  بهره  همگرایی  نرخ  الملل،  بین  تجارت 
تسریع  به  آن  دهد:  می  قرار  تأثیر  تحت  طریق  سه 
اندازه  اثرات  کند.  داخلی کمک می  نوآوری  نرخهای 
کیفیت دانش تکنولوژیکی، که ممکن است از مرز به 
سوی کشورهای کمتر توسعه یافته )LDCS( انتقال 
انتقال  این  که  اثرات سرعتی  و سرانجام  باشد.  یافته 

تکنولوژی رخ می دهد.
4-2 واردات کاالهاي سرمایه اي 

نقل  جدیداً  که  کارهایی  مقدمه،  یک  عنوان  به  تنها 
سرمایه  ایجاد  در  الملل  بین  تجارت  اهمیت  شداند، 
بلکه  سرمایه  کل  انباشت  در  تنها  نه  را  گذاری 
شده  ایجاد  تولید  عوامل  به  دستیابی  در  همچنین 
قرار  بحث  مورد  یافته  بهبود  تکنولوژیهای  و  وارداتی 
داده اند. سامرز و دی النگ )1993 و1991(  رابطه 
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در تحلیل نتایج جدول )1-5( و )2-5(، با توجه به آماره 
t  مي توان بیان کرد، که همه ضرایب در سطح معني 
داري باالیي قرار دارند. در بلند مدت یک درصد تغییر 
در سرمایه ثابت ناخالص )K( منجر به افزایش 0.64  
درصدي و 0.54 درصدي در تولید ناخالص داخلي مي 
گردد. ضریب M وجود یک ارتباط منفي را بین واردات 
بلند مدت نشان مي دهد.  ناخالص داخلي در  تولید  و 
در بلند مدت یک درصد افزایش در واردات کل منجر 
تولید  در  و 0.12 درصدي  در صدي  به کاهش 0.14 
ناخالص داخلي مي شود. این ارتباط منفي را      می توان 
چنین تحلیل کرد، که واردات باالی کاالهای مصرفی 
تأثیر منفی  دارای  و واسطه ای  به سرمایه ای  نسبت 
می باشد، زیرا باعث کاهش مصرف کاالهای داخلی، 
واردات  درصورتیکه  شد.  خواهد  تولید  کاهش  و  رکود 
کاالهای واسطه ای و سرمایه ای در بلند مدت باعث 
پیشرفت دانش و تکنولوژی خواهد شد و افزایش تولید 
 t ناخالص داخلی و رشد را به همراه خواهد داشت. آماره
بدست آمده براي صادرات همچنین سطح معني داري 
باالیي را نشان مي دهد، اما نکته  قابل توجه این است، 
که این صادرات غیر نفتي است که در بلند مدت قادر 

LNY 2,1,1,1,1(با وجود شكست ساختاري انقالب، متغیر وابسته(   ARDL تخمین ضرایب بلند مدت مدل  )جدول شماره )1-5

t-StatisticStd.ErrorCoefficientVariable

10.685400.4071594.350653
0α

8.9279190.0721190.643870LNKt

-2.8578300.050304-0.143759LNMt

2.3594940.0368730.087002LNXOt

13.031450.0132490.172651LNXNOt

3.1149960.0366940.114300D1

معني داري در سطح %5

- تخمین ضرایب بلند مدت با وجود شکست ساختاري جنگ : 

نتایج تخمین بصورت زیر می باشند:
2)()()()()( 543210 DXNOLNXOLNMLNKLNYLN ttttt αααααα +++++=

LNY 2,1,1,1,1( با وجود شكست ساختاري جنگ، متغیر وابسته(  ARDL تخمین ضرایب بلند مدت مدل )جدول شماره )2-5

t-StatisticStd.ErrorCoefficientVariable

14.619700.3344764.889936
0α

9.7022730.0552840.536379LNKt

-2.4157070.047655-0.115120LNMt

2.9948040.0389460.116636LNXOt

11.258930.0172160.193832LNXNOt

2.6841350.0356860.095785D2

معني داري در سطح %5

به تأثیر گذاري بیشتر روي تولید ناخالص داخلي و رشد 
نسبت به صادرات نفتي مي باشد. یک درصد افزایش 
در صادرات نفتي، در بلند مدت تنها به اندازه حدودا« 
را  داخلي  ناخالص  تولید  درصد  و 0.12  درصد   0.087
افزایش مي دهد، در صورتیکه یک درصد افزایش در 
صادرات غیر نفتي، در بلند مدت حدودا« به اندازة 0.17 
درصد و 0.19 درصد تولید ناخالص داخلي را افزایش 
خواهد داد. این در حالي است، که میزان صادرات نفتي 
کشور در مقایسه با صادرات غیر نفتي در دوره زماني 

مورد آزمون بیشتر بوده است. 
7- آزمونهای تشخیصی و ثبات 

اثبات  برای   ARDL بررسی مدل  به  دراین قسمت 
تناسب مدل پرداخته شده است.

تابعی،  فرم  سریال،  همبستگی  تشخیصی،  آزمون 
را  به مدل  وابسته  واریانس  ناهمسانی  بودن و  نرمال 
عبارتند  ثبات   آزمون  و  دهند  می  قرار  بررسی  مورد 
از: )CUSUM(  و )CUSUMQ(  ، که آزمون 
ثبات ساختاری مدل می باشند. آماره های آزمون های 
تشخیصی و ثبات را همراه با برخی آماره های کلیدی 
ادامه مورد  در  رگرسیون، که قبال« تخمین زده شد، 
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بررسی قرار می دهیم.
نتایج آزمونهاي تشخیصي و ثبات را با توجه به تخمین 

مدلهاي زیر بدست مي آوریم:

R2=0.996  D.W=2.46   F-statistic=698.56

R2=0.996    D.W=2.4    F-statistic=718.68                        

- آزمونهاي  تشخیصي براي مدل با شکست ساختاري انقالب
Serial Correlation (F) :  4.621107 (0.04)        
Heteroskedasticity (F) : 0.370383 (0.986)      
0.536829  (0.764591):            Normality Test

- آزمونهاي تشخیصي براي مدل با شکست ساختاري 
جنگ

)2(2χ
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)2(2χ

Serial Correlation (F) :  3.451844 (0.073361)     
Heteroskedasticity (F) : 0.401234 (0.978255)     

 0.215880 (0.897682) :           Normality Test 

آزمونهاي تشخیصي نشان مي دهند، که مدلها داراي 
توزیع نرمال هستند و همچنین هیچ یک از مشکالت 

خود همبستگي و ناهمساني واریانس وجود ندارد.
- آزمونهاي ثبات 

دو آزمون CUSUM و  CUSUMQ براي تحلیل 
پایداري مدل وجود دارد. در اینجا نمودارهاي مربوطه به 

پایداري در مدل نمونه در سطح  5%  اشاره دارند.
8- جمع بندي و نتیجه گیري 

خواهیم  کلي  گیري  نتیجه  یک  به  قسمت  این  در 
وجود  شده،  بررسي  نتایج  و  برآوردها  طبق  پرداخت. 
ارتباط بین تجارت و تولید ناخالص داخلي براي اقتصاد 
ایران هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت تأیید مي 

شود. 
ثابت  سرمایه  تشکیل  بین  که  دهد،  مي  نشان  نتایج 
ناخالص و تولید ناخالص داخلي یک رابطه بلند مدت 

دهنده  نشان  نتایج  همچنین  دارد.  وجود  قوي  مثبت 
یک ارتباط بلند مدت مثبت بین صادرات غیر نفتي و 
تولید ناخالص داخلي وجود دارد و اینکه صادرات غیر 
نفتي،  به صادرت  نسبت  اهمیت  اول  درجه  در  نفتي 
درجهت افزایش تولید و رشد اقتصادي و رفاه کشور 
قرار دارد. همانطور که از نتایج بدست آمده مالحظه 
مي شود، واردات یک رابطه منفي را با تولید ناخالص 
سرعت  همچنین  دهد.  مي  نشان  ایران  در  داخلي 

تعدیل نسبتا« باال بوده است.
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نمودارهاي )1-7(  مربوط به آزمونهاي ثبات  )با وجود شكست ساختاري انقالب( 

نمودارهاي )2-7(  مربوط به آزمونهاي  )با وجود شكست ساختاري جنگ(
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اجرای  با  گذشته  سال  از  که  اقتصادی  تحول  طرح 
قانون هدفمندی یارانه ها گام نخست خود را در کشور 
آغاز کرده و در حال ادامه است در فاز دوم خود درنظر 
را  جدیدی  فصل  مالیاتی  تحول  طرح  اجرای  با  دارد 
به  توجه  با  و  کند.  ایجاد  کشور  اقتصادی  فضای  در 
اینکه مالیات در همه کشور ها به عنوان مهمترین ابزار  
بخش  ها  کشور  از  بسیاری  بطوریکه  است  درآمدی 
عمده ای از منابع بودجه خود را از این طریق تامین 
می کنند. و مالیات را به عنوان کارامد ترین ابزار مالی 
هنوز  مالیات  ایران  در  متاسفانه  .اما  دانند  می  دولت 
ایفا  خوبی  به  بودجه  درامدی  منابع  در  را  خود  نقش 
از  نکرده است .در قانون بودجه امسال، سهم مالیات 
کل درآمدهاي دولت حدود 30 درصد بوده و همچنین 
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلي 7 درصد برآورد 
شده است. هدف برنامه پنجم توسعه در بخش مالیات 
درآمدهاي  از  کشور  جاري  بودجه  درصد   100 تأمین 
مالیاتي و افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلي 
به 10 درصد است. اصالح نظام مالیاتي به عنوان یکي 
از محورهاي طرح تحول اقتصادي است که بر اساس 
آن اصالحات گسترده اي در این بخش صورت خواهد 
اجراي  مستقیم،  مالیات هاي  قانون  اصالح  گرفت. 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالیاتي از 
محورهاي اصلي این طرح است وایجاد زیرساخت هاي 
نیروي  ساختار  اصالح  و  افزاري  نرم  و  سخت افزاري 
انساني سازمان متناسب با رویکرد هاي جدید و تغییر و 
تحوالت نظام مالیاتي برنامه هاي دیگر این طرح است.
*جزئیات بسته اصالح قانون مالیات هاي مستقیم

بر  مالیات  شامل  که  مالیاتي  جدید  پایه   دو  افزایش 
است  درآمد  مجموع  بر  مالیات  و  ثروت  یا  سرمایه 
افزایش  پایه  شش  به  را  کشور  مالیاتي  پایه هاي  که 
از  یکي  پنجم  برنامه  قانون  در  خوشبختانه  مي دهد، 
وظایفي که براي دولت تعریف شده گسترش پایه هاي 
مالیاتي است.اصالح نرخ ها و ساختار پایه هاي مالیاتي 
اصالحات  و  فعلي  قانون  تفاوت هاي  از  دیگر  یکي 
متناسب  مالیاتي  پایه هاي  اصالح  است.  پیشنهادي 
مالیاتي کشور  نظام  و  اقتصاد  در  اصالحات ساختاري 
به  مربوط  دیگر  شده  اصالح  موارد  مي گیرد.  صورت 
که  مي شود  مستقیم  مالیات هاي  قانون  از  موادي 
قانون  این  در  است.  ضعیف  آن  اجرایي  ضمانت هاي 
ضمانت هاي اجرایي قانون تقویت شده است تا قانون 
اصالحات  باشد.  داشته  را  الزم  اجرایي  ضمانت هاي 
دیگر در راستاي برنامه پنجم توسعه و در جهت هدایت 
مشوق هاي مالیاتي به سمت نرخ مالیات صفر است که 

طبق برنامه پنجم معافیت ها باید به سمت 
اعتبارات سوق داده شود. با این اقدام یک 
مالیاتي  معافیت  صورت  در  اقتصادي  فعال 
ارائه و فعالیت خود  باید اظهارنامه خود را به سازمان 
اعالم  آن  براساس  همچنین  کند،  ابراز  اقتصاد  در  را 
که  است  گرفته  تعلق  وي  به  مالیات  میزان  چه  کند 
و  گرفته  نظر  در  مالیاتي  اعتبار  عنوان  به  مالیات  آن 
اما به عنوان یک فعال  نرخ مالیات صفر خواهد شد؛ 
اقتصادي باید نقش خود، حوزه فعالیت و عمل خود را 

در نظام مالیاتي ابراز کند.
امور  اداره  به  خود  فعالیت  ابراز  عدم  صورت  در  و 
مالیاتي  فرد دیگر از معافیت مالیاتي برخوردار نیست. 
شاید یکي از خالء هاي قانون مالیات برارزش افزوده 
معافیت بخش عمده اي از فعالیت هاي اقتصادي است 
شد.  خواهد  مالیات  کنترلي  زنجیره  قطع  موجب  که 
اعتبار  عنوان  به  هم  مالیاتي  معافیت  قانون،  این  در 
مالیاتي محسوب و چرخه فعالیت هاي اقتصادي تکمیل 
اقتصادي شفاف  خواهد  فعالیت هاي  مي شود. در واقع 
بخش  تبعیض هاي  بعضي  دیگر  اصالحي  موارد  شد. 
بر  مالیات  جمله  از  بخش خصوصي  به  نسبت  دولتي 
که  است  پیمانکاري  فعالیت هاي  بر  مالیات  و  حقوق 
حال  در  اقتصاد  اینکه  به  توجه  با  شد؛  خواهد  حذف 
حرکت به سمت بخش خصوص است باید بسترهاي 
اقتصاد فراهم  براي فعالیت بخش خصوصي در  الزم 
شود، یکي از این بسترها براي اجراي قانون اصل 44 

رفع تبعیض مالیاتي براي بخش خصوصي است.
* اصالح ساختار نیروي انساني با وظیفه اي شدن 

فعالیت ها
برخي از اقدامات دیگر در ارتباط با فعالیت هاي درون 
وظیفه اي  شامل  اصالحات  این  که  است  سازماني 
فعالیت ها  مالیاتي  فعلي  نظام  در  فرآیندهاست.  کردن 
به صورت آبشاري انجام مي شود که با این اصالحات 
حوزه اي  هر  و  مي یابد  تغییر  وظیفه اي  صورت  به 
بخش  یک  به  تخصصي  صورت  به  فعالیت ها  از 
مسئولیت  مالیاتي  ممیز  یک  هم اکنون  مي پردازد. 
شناسایي، تشخیص، رسیدگي و مسئول وصول مالیات 
با این شرایط فرصت و امکان الزم براي  را دارد که 
وقتي  هم  آن  ندارد  را  پروژه  یک  به  کامل  رسیدگي 
که  صورتي  در  باشد،اما  گسترده  فعالیت ها  حجم  که 
را دارند، یک  یک گروه مسولیت شناسایي و ثبت نام 
رسیدگي  و  تشخیص  تخصصي  مسئولیت  گروهي 
دارد  را  وصول  تخصصي  مسئولیت  گروهي  یک  و 
از  یکي  مي شود.  انجام  دقیق تري  صورت  به  کار ها 
است ساده سازي  اقدام  در دست  کارهاي دیگري که 

مستقیم  مالیات هاي  قانون  هم اکنون  است.  قانون 
پیشنهادي  جدید  قانون  در  که  دارد  پیچیدگي هایي 
که  دیگري  برنامه هاي  برخي  ساده سازي خواهد شد. 
انجام خواهیم داد ایجاد بستر قانوني براي مکانیزه و 

الکترونیکي کردن فرآیندهاست. 
* طرح جامع مالیاتي پروژه بزرگ ملي نرم افزاري 

است
محور هایی که در طرح جامع مالیاتی وجود دارد یک 
بخش آن در خصوص ITS یا سیستم جامع اطالعاتي 
است که نرم افزار اصلي طرح است. در واقع نظام جامع 
این سیستم طراحي مي شود. بخش  قالب  در  مالیاتي 
براي  مالیاتي  سیستم  این  زیرساخت هاي  آن  دیگر 
ادارات  تمامي  که  است  کشور  سراسر  در  پیاده سازي 
به  یکپارچه  صورت  به  سیستم  این  قالب  در  مالیاتي 
یکدیگر متصل مي شود. یک بخش از این کار ارتباط با 
صاحبان منافع است. در واقع بخش عمده اي از فعاالن 
اقتصادي که اطالعات اقتصادي در اختیار شان است به 
صورت مستقیم و غیر مستقیم با این سیستم مالیاتي 
مي دهند.  سیستم  به  را  اطالعات  و  مي شوند  وصل 
ثبت  صادرات،  واردات،  خصوص  در  اطالعات  این 
مربوط  که  اطالعاتي  سایر  و  امالک  ثبت  شرکت ها، 
این  وارد  اقتصاد  حوزه  در  مختلف  فعالیت هاي  به 
سیستم مالیاتي مي شود است تا هر فردي که فعالیت 
اقتصاد  در  فعالیت  این  نوعي  به  داده  انجام  اقتصادي 

قابل شناسایي باشد.
* دریافت اطالعات از مؤدیان بدون نیاز به ارائه 

اظهارنامه
یکي از بسترهایي که سیستم مالیات برارزش افزوده 
کرد،شفاف سازي فرآینده ها در اخذ مالیات براي  فراهم 
از  بود و یکي  اقتصادي  فعاالن در بخش هاي مختلف 
دالیل مقاومت برخي از مؤدیان، شفاف شدن این روندها 
و فعالیت ها بود.  الزم به ذکر است که در صورت اجراي 
این طرح، بخش زیادي از اطالعات به صورت خودکار در 
اختیار ما قرار مي گیرد و نیاري به ارائه اطالعات از طریق 
مؤدي نیست؛ مؤدي اطالعاتي را که خودش باید ابراز 
کند در اختیار ما قرار مي دهد و ما به طور غیر مستقیم 
اطالعات را از بخش هاي مختلف به دست مي آوریم و 
با اطالعات ارائه شده توسط مؤدي مطابقت مي دهیم. 
اگر اطالعات ارائه شده توسط مؤدي با اطالعات سیستم 
همخواني داشته باشد، مشکلي به وجود نخواهد آمد که 
بر این اساس مردم سعي مي کنند دامنه اطالعات خود 
طرح  این  قابلیت هاي  کنند.  نزدیک  سیستم  به  را 
صحت  مؤدي،  و  ما  بین  اعتماد  ایجاد  یکپارچگي ، 
اطالعات و قابلیت تطابق با شرایط فعلي و آتي است.

تبیین طرح تحول نظام مالیاتی توسط 
رییس سازمان امور اقتصاد و دارایی

گفت و گو
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اولین   عنوان  به  صالحی  مهندس  آقای  جناب   -
فعالیت  و  وظایف  مهمترین  از  ای  سؤال خالصه 
را  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  های 

بیان کنید؟
ترمیم  و  استان   طبیعي  هاي  ازاکوسیستم  حفاظت 
ذخیره  حفظ  زیست،  محیط  در  گذشته  سوء  اثرات 
گاههاي زیستي ژنتیکي و حمایت از گونه هاي گیاهي 
وجانوري و ژنهاي بومي منطقه ، پیشگیري و ممانعت 
ارزیابي ظرفیت   ، آلودگي محیط زیست  و  از تخریب 
و  معقول  وري  بهره  جهت  در  محیط  تحمل  قابل 
مستمر از منابع محیط زیست ، نظارت مستمر بر بهره 
برداري از منابع محیط زیست و برخورد های قانونی با 

عوامل مخرب و آلوده کننده محیط زیست 
بررسي ، تحقیق و  شناسائي در  زمینه هاي زیر :

آلوده کننده و مخرب محیط زیست در زمینه  عوامل 
کودهاي  کشها،  آفت  زائد،  مواد   ، خاک   ، هوا  آب، 
استقرار  چگونگي  آنها،  نظایر  و  صدا  سرو   ، شیمیائي 
واحدهاي  مانند  کشور  توسعه  و  عمراني  هاي  پدیده 
کشاورزي  هاي  مجتمع  سدها،  نیروگاهها،  صنعتي، 
 ، آن  نظایر  و  انساني  گاههاي  سکونت  و  وعمراني 
که  مناطقي  محیط،  با  سازگار  تکنولوژي  از  استفاده 
اکولوژیک  فرد  به  منحصر  و  ویژگیهاي خاص  داراي 
با  هاي  گونه  حفظ  آنها،  حدود  تعیین  و  باشند  مي 
ارزش خاص و نادر در حال انقراض گیاهي و جانوري 
تعیین  و  اکولوژیک  روابط  و  آنها  زیستگاههاي  و 
پراکندگي آنها ، آموزش زیست محیطي جامعه هدف  
به منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و بینش زیست 
محیطی، ارزیابي و نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی 
، خدماتی و تولیدی استان  به منظور حصول اطمینان 
زیست  استانداردهاي  و  ضوابط  کارآئي  و  کاربرد  از 
تحقیقاتي   هاي  پروژه  و  ها  طرح  انجام    ، محیطي 
استان  زیست محیطي   مسایل  زمینه  در  پژوهشي  و 
زیست  محیط  بحراني  هاي  زمینه  با  فعال  برخورد   ،
شامل آلودگیهاي بیش از ظرفیت قابل تحمل  محیط 
رونق  توسعه  عوامل  از  یكی  دارد  استحضار   -
اعم  گذار  استان جذب سرمایه  هر  در  اقتصادی 
جنابعالی  نظر  به  باشد  می  خارجی  و  داخلی  از 
زیست  های  جاذبه  و  فرصتها  ها،  پتانسیل  چه 
محیطی برای جذب سرمایه گذار در استان وجود 

دارد؟  
طبیعت استان خراسان جنوبي با توجه به عواملي مانند 

ساختمان  دریا،  سطح  از  ارتفاع  جغرافیایي،  موقعیت 
از  زمین  و هوایي و شکل  زمین شناسي، شرایط آب 

تنوع زیستي فوق العاده اي برخوردار است.
قرار گرفتن این استان در کمربند اقلیمي خشک همراه 
با عوامل طبیعي دیگر چهره بیاباني و نیمه بیاباني به 
از  ناشي  اقلیمي  البته محدودیت هاي  است.  داده  آن 
این موقعیت در برخورد با سیماي کوهستاني ناحیه تا 

حدودي جبران مي شود. 
اکوسیستم هاي مناطق کویري از قابلیتها و ارزشهاي 
اکولوژیک باالیي برخوردار مي باشند. وجود گونه هاي 
آن،  بفرد  منحصر  طبیعت  و  خاص  وجانوري  گیاهي 
اکوسیستم هاي  ارزشترین  پر  را در زمره  این مناطق 
و  آب  وضعیت  به  عنایت  با  است.  داده  قرار  طبیعي 
هوایي این مناطق و وجود چشم اندازهاي خاص  آن 
از جمله پدیده شنهاي روان و وجود گونه هاي گیاهي 
اقلیمي مي  ترین شرایط  با سخت  جانوري سازگار  و 
تواند این مناطق را یکي از جذاب ترین مناطق طبیعت 
مهم،  قابلیتهاي  ازجمله   نماید.  تبدیل  کشور  گردي 
تنوع  در سیماي طبیعي استان در بخش های منابع 
آبی، جانوری، گیاهی، وجود زیستگاههای منحصر بفرد 
، وجود مراکز تفرجی و گیاهان سر درختی و دارویی 
می باشد.که بعنوان مثال در بخش  تنوع جانوري می 
قوچ  بز،  و  از جمله کل  پستانداران مختلف  به   توان 
...و  و  تشي  روباه، خرگوش.  شغال،  ، گرگ،  میش  و 
پرندگان مختلفي از جمله کبک. تیهو. باقرقره. کبوتر 
انواع  گوشتخوار،  پرندگان  و  عقاب  انواع  زاغ،  چاهي. 

گنجشک سانان و... اشاره نمود .
فرصت های سرمایه گذاری در بخش محیط زیست 
پرندگان  احیای  و  تکثیر  های  طرح  شامل  استان 
پستانداران در اسارت ، طرح هاي مدیریت قرق هاي 
اختصاصي ، ایجاد کارگاه هاي تاکسیدرمي، راه اندازي 
باغ  احداث  و  زیست   محیط  معتمد  هاي  آزمایشگاه 

وحش می باشد
موانع  و  مشكالت  مهمترین  بفرمائید  لطفاً   -
چه  و  بوده  چه  استان   در  گذاری  سرمایه 

راهكارهایی برای آن ارائه می دهید؟
عدم توجه به پتانسیل های موجود در منطقه، شرایط 
ایجاد  در  محیطی  ظرفیت  و  اولیه  منابع  اقلیمی، 

واحدهای صنعتی  و تولیدی 
عدم در نظر گرفته شدن شرایط اقلیمی، جغرافیایی و 

... در بررسی ضوابط استقرار صنایع 

مرکز  از  استانها  به  اختیارات  تفویض  از  برخی  عدم 
که موجب کندی  در روند پاسخگویی و صدور مجوز 
های مربوطه و همچنین اتالف وقت و هزینه و موجب 

دلسردی متقاضیان می باشد.
به  توجه  با  صالحی  مهندس  آقای  جناب   -
اهمیت  حوزه فعالیت جنابعالی آیا شرایط صدور 
مجوزهای ارزیابی زیست محیطی برای بخشهای 
مختلف اقتصادی یكسان  است و در صورت منفی 

بودن به تكفیک توضیح دهید؟
خیر. متناسب با نوع و حجم فعالیت  اقتصادی ،فرآیند 
زیست  مجوزهای  صدور   ... و  تکنولوژی   ، تولید 
مطابق  واحدها  استقرار   باشند.  می  متفاوت  محیطی 
با ضوابط استقرار صنایع  در چار چوب ضوابط و طبق 
 90/4/15 مورخ  78946/ت/39127ه  شماره  مصوبه 
در صورت  بررسی می گرددو  وزیران   هیئت محترم 
با  مربوطه  محیطی  زیست  های  مجوز  مغایرت  عدم 
رعایت مالحظات زیست محیطی  در اداره کل صادر 

می گردد.
لیکن  در خصوص واحدهای مشمول انجام مطالعات  
شماره  مصوبه  با  مطابق  محیطی  زیست  ارزیابی 
عالی  شورای    90/7/20 مورخ   45880/144479
ارزیابی  گزارش  تهیه  از  زیست  پس  حفاظت محیط 
خدمات  طریق  از  مجری  توسط  محیطی  زیست 
کمیته  در  موضوع  آن،  ارائه  و  ذیصالح   مشاورین 
ارزیابی سازمان متبوع مطرح و  بررسی می گردد و در 
صورت عدم مغایرت مجوز های الزم  صادر می شود.

الزم بذکر است باستناد بند الف ماده 192 برنامه پنجم 
مطالعات ارزیابی قبل از اجرای پروژه باید انجام شود 
در غیر اینصورت موضوع قابل طرح در کمیته بررسی 

گزارشات ارزیابی زیست محیطی نخواهد بود.
- لطفاً در خصوص برنامه های آتی حوزه فعالیت 
پنجم  برنامه  قانون  راستای  در  استان  خوددر 
انجام  حیطه  این  در  باید  که  اقداماتی  و  توسعه 

پذیرد توضیح دهید؟
پیشگیري کنترل جلوگیري از تخریب و آلودگي محیط 
و  منابع طبیعي آب خاک  از  و حفاظت  احیا   ، زیست 
و حفاظت  احیا   ، زیستي  تنوع  احیاي  و  هوا، حفاظت 
از اکوسیستمهاي طبیعي استان، همسو نمودن اهداف 
زیست،  محیط  ظرفیتهاي  با  توسعه  هاي  برنامه  و 
از  حفاظت  جهت  در  عمومی  افکار  تنویر  و  آموزش 
محیط زیست ، تحقق اخالق و عدالت زیست محیطي 

مبتني بر فرهنگ اسالمي ایراني

اکوسیستم هاي مناطق کویري 
از قابلیتها و ارزشهاي اکولوژیك 
باالیي برخوردار مي باشند

در گفت و گو با مهندس صالحی؛ 
مدیرکل اداره کل محیط زیست مطرح شد:

گفت و گو



 سال دوم - شماره پنجم و ششم - تابستان و پاییز1390

40فصلنامه خبری، آموزشی، تحلیلی

مجید امیني در آیین بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن در بیرجند اظهار داشت: با توجه به اینکه ظرفیت هاي بخش صنعت در قانون بودجه آمده این آمادگي را داریم که 
با همکاري سایر دستگاه ها زمینه هاي اجراي آن را فراهم کنیم. 

وي با بیان اینکه قیمت تمام شده محصوالت تولیدي باید به حداقل خود برسد، افزود: واحدهایي در عرصه رقابت 
باقي مي مانند که به قیمت تمام شده نزدیک باشند. 

معاون برنامه ریزي استاندار خراسان جنوبي با اشاره به اینکه باید مزیت هاي استان را در بخش صنعت مشخص 
کنیم، تصریح کرد: هر آن چه ظرفیت هاي قانوني در بخش صنعت باشد در این زمینه کمک مي شود. 

امیني با بیان اینکه واحدهاي صنعتي باید به بنگاه اقتصادي تبدیل شوند، ادامه داد: بانک ها باید واحدهاي صنعتي 
را کمک کنند تا این واحدها از دور رقابت خارج نشوند. 

وي با اشاره به اینکه بانک ها نقش مهمي در اقتصاد استان دارند، عنوان کرد: همه بانک ها تا جایي که ظرفیت و 
توان دارند واحدهاي صنعتي استان را کمک کنند تا زمینه رونق بخش صنعت استان فراهم شود. 

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبي نیز در این مراسم با بیان اینکه واحدهاي صنعتي استان با مشکل 
وثیقه و تامین گاز واحدهاي صنعتي خود روبرو هستند، گفت: امید است با همکاري سایر دستگاه ها این مشکل 

برطرف شود. 
جمیع با اشاره به اینکه واحدهاي صنعتي باید به سمت بهره وري باال بروند، ادامه داد: بعد از اجراي هدفمندي یارانه ها 

بازسازي و نوسازي واحدهاي صنعتي به افزایش بهره وري کمک مي کند. 
وي گفت: در بخش صنعت استان 5 هزار نفر مشمول ماده 103 هستند که طبق این ماده واحدهاي صنعتي معدني 

از بیمه سهم کارفرما معاف هستند. 
رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان جنوبي با بیان اینکه بسته بندي و برند محصوالت تولیدي حرف نخست را 
در دنیا مي زند، اظهار داشت: باید به بحث برند محصوالت توجه جدي شود تا زمینه رقابت محصوالت در بازارهاي 

جهاني فراهم شود. 
جمیع یادآور شد: امید است که بانک ها با در اختیار گذاشتن تسهیالت الزم واحدهاي صنعتي را کمک کنند تا زمینه اقتصادي پویا در استان فراهم شود. 

به  ای خراسان جنوبی،  و حرفه  فنی  آموزش  اداره کل  روابط عمومی  گزارش  به 
رضایی  دکتر  المسلمین  و  االسالم  حجت  فناوری،  و  مهارت  ملی  هفته  مناسبت 
امام جمعه شهرستان بیرجند از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای بیرجنداز 
کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای بیرجند بازدید و با فعالیتها و تجهیزات 

کارگاههای آموزشی مراکز آشنا شد. 
دکتر خراشادی زاده سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای خراسان  جنوبی ضمن خیر 
آموزش فنی و  فعال در مراکز  بیرجند، رشته های  امام جمعه شهرستان  به  مقدم 
حرفه ای استان را  249 حرفه آموزشی اعالم نمود و افزود: 220 حرفه مهارتی در 
مراکز دولتی وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان و 72 حرفه در بخش 

آزاد زیر نظر این اداره کل، آموزش داده می شود.
وی افزود: اداره کل آموزش فنی و حرفه خراسان جنوبی در هشت زمینه،  آموزش 
مراکز  و  دانشگاه  جوار  اصناف،  ضمن کار،  شهری،  سیار  روستاها،  پادگان،  زندان، 

ثابت، مشغول ارائه آموزش های مهارتی است.

سرپرست اداره کل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی اظهارکرد: در مجموع 9 هزار 
و 63 هزار نفر دوره در غالب مرکز آموزشی ثابت، زندان، پادگان، روستاها، سیار 

شهری، ضمن کار، جوار دانشگاه و اصناف مشغول آموزش هستند.
وی تصریح کرد: فراهم کردن آموزش مهارتهای فناوری در دوره کوتاه مدت برای 
آموزان،  دانش  و  دانشجویان  دیدن  دوره  زمینه  کردن  آماده  جامعه،  افراد  تمامی 
استفاده از اصناف برای آموزش های فنی و حرفه ای تحت نظام استاد ـ شاگردی 
و نیاز سنجی آموزش های مهارت فنی بومی استان از اهداف اداره کل آموزش فنی 

و حرفه ای خراسان جنوبی در سال جاری است.
تعهدات  به  اشاره  با  خراسان جنوبی  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  سرپرست 
بخش  در  افزود:  جنوبی  خراسان  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  جاری  سال  آموزش 
آموزشگاه های دولتی آموزش 2 میلیون و 3 هزار و 748 نفر ساعت و در بخش 
آموزشگاه های آزاد آموزش یک میلیون و 100 نفر ساعت از تعهدات آموزشی سال 

جاری در این اداره کل است.
آموزشهای  ارزیابی کردن  مثبت  با  نیز  بیرجند  امام جمعه شهرستان  دکتر رضایی 
مهارتی ارائه شده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان، رمز موفقیت کارآموزان 
را استفاده بهینه و مفید از امکانات و بهره گرفتن از دانش اساتید برای کسب دانش 
دانست و افزود: با توجه به قدرت و ظرفیتی که خداوند متعال در انسان قرار داده 
است، عدم استفاده مفید از این همه نعمتهای الهی، ظلم به خود و کفران نعمتهای 

خداوند است.
وی با تاکید بر اینکه جوانان ما امیدهای توسعه و شکوفایی ایران ما هستند، از مربیان 
خواست تا با فراهم نمودن محیط و امکانات، شرایط رشد و شکوفایی خالقیت در جوانان 

و کارآموزان را بوجود آورند.
خاطر نشان میشود در پایان این بازدید نماز جماعت ظهر به امامت حجت االسالم و 
المسلمین دکتر رضایی امام جمعه شهرستان بیرجند در محل نمازخانه مرکز برگزار شد.

به مناسبت هفته ملی مهارت و فناوری

شناسایی خالقیت جوانان و رشد و شکوفایی آن بر تربیت نیروی کار متخصص مؤثر است

به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن

افزایش بهره وري، عامل موفقیت صنایع خراسان جنوبي  

مناسبت
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آیین نکوداشت روز ملي صادرات و تجلیل از صادر کنندگان نمونه با حضور معاون آسیا 
و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران، استاندار خراسان جنوبي و سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبي برگزار شد و در پایان مراسم از 10 صادرکننده 

نمونه استان بهشرح ذیل تقدیربعمل آمد:
1- شرکت تروند زعفران قاین: آقاي محسن احتشام )در زمینه زعفران(
2- شرکت کویرتایر: آقاي منصور کامران )در زمینه مصنوعات پلیمري(

3- شرکت امین بیرجند )در زمینه بازرگاني(
4- شرکت کاشي نیلوفر: آقاي علیرضا ناصري )در زمینه کاشي و سرامیک(

5- آقاي عبدالکریم آبگرمي )در زمینه بازرگاني(
6- آقایاسماعیل داوري)در زمینه بازرگاني(

7- آقاي علیرضا خامهزر )در زمینه بازرگاني(
8- آقاي سلیمان فرامرزي )در زمینه بازرگاني(

9- آقاي محمدرضاسنایي فر)در زمینه بازرگاني(
10- آقاي اسماعیل علیپور )در زمینه بازرگاني(

همچنین بانک توسعه صادرات استان )به سرپرستي آقاي کیوان منوچهري( بعنوان 
حامي صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان شناخته شد و با اهدایلوح و تندیس مورد 

تقدیر قرار گرفت.

مختلف  اعصار  در  که  ما  بزرگ  دانشمندان  بین  در 
می زیسته اند، مفاخر و نوابغ بسیاری بوده اند که امروز 
هر کدام مایه اعتبار و سند افتخار جهان اسالم به شمار 
می آیند. در میان عالمان و وارستگان بی شمار تاریخ، 
»ُمحّمد بن ُمحّمد بن نَعمان« ملقب به »شیخ ُمفید« 
و معروف به »ابن المعلّم« جایگاه خاصی دارد که از 

هر جهت او را از دیگران ممتاز می گرداند.
شیخ مفید، فقیه و متکلم و از علمای برجسته شیعه سده 
اهلبیت  راه معرفی دین و  بود و در  5 هجری قمری 
نمود.  تربیت  فراوانی  شاگردان  طهارت)ع(  و  عصمت 
نام »داستان هایی  با  محمدتقی صرفی در کتاب خود 
از زندگی علماء« داستانی درباره زندگی او نقل کرده 

است که آن را در ادامه می خوانید:
از  شبی شیخ مفید در خواب دید که در مسجد کرخ 
دست  زهرا)س(  فاطمه  و  است  نشسته  بغداد  مساجد 
امام حسین)ع( و امام حسن)ع( را گرفته بود و به نزد 
شیخ مفید آمد و فرمود: »یا شیخ! علّمهما الفقه« یعنی 

»ای شیخ به این دو، فقه تعلیم بده«.
شیخ از خواب بیدار شده و در حیرت افتاد که این چه 
خوابی بود و من کی هستم که به دو امام فقه تعلیم 
معصوم)ع(  امامان  دیدن  خواب  دیگر  سوی  از  دهم؟ 

خواب شیطانی نیست.
وقتی صبح شد، شیخ به مسجدی که در خواب دیده 
بود رفت و در آنجا نشست، ناگهان دید که زنی جلیل 
و محترم در حالی که کنیزان دور او را گرفته و دست 

دو پسر را در دست دارد وارد مسجد شد. 
وی به نزد شیخ آمد و گفت: »یا شیخ علمهما الفقه«. 
آنان  تربیت  تعلیم و  به  و  را فهمید  تعبیر خواب  شیخ 
احترام  بزرگوار  دو  آن  به  بسیار  و  گماشت  همت 
رضی«  »سید  جز  نبودند  کسی  پسر  دو  آن  می  نمود. 
علم  به  معروف  مرتضی«  و »سید  به شریف  معروف 

الهدی، که از فقهای سرآمد روزگار شدند.
اند که سالها گذشت و در مسأله  ای بین شیخ  نوشته 

آنهاتوافق  افتاد.  نظر  اختالف  مرتضی  سید  و  مفید 
حضرت  خدمت  به  را  مسأله  آن  که  این  به  کردند 

امیرالمؤمنین)ع( بنویسند.
از مدتی، به خط سبز جواب نوشته شده بود که:  بعد 
»انت شیخی و معتمدی و الحق مع ولدی علم الهدی« 
یعنی »ای شیخ مفید! تو محل اطمینان منی، ولی حق 

با فرزندم علم الهدی )سید مرتضی( است«.
شیخ بزرگوار شیخ مفید در شب جمعه 3 رمضان سال 
از 77 سال تالش  413 هجری قمری در بغداد، پس 

و خدمت ارزنده درگذشت و مورد تـجـلـیـل فـراوان 
تعبیر  به  و  قرار گرفت  و فضال  علما  قدردانی  و  مردم 
شاگرد بزرگوارش شیخ طوسی که خود حاضر در صحنه 
بوده است، روز وفات او از کثرت دوست و دشمن برای 
ادای نماز و گـریستن بر او، همانند و نظیر نداشته است. 
سید  و  کردند  تشییع  را  او  شیعیان  از  تن  هزار  هشتاد 
مرتضی علم الهدی بر او نماز گزارد و در حرم مطهر امام 
معصوم جواد االئمه)ع( پائین پای آن حضرت و نزدیک 

قبر استادش ابن قولویه مدفون گردید.

آیین نکوداشت روز ملي صادرات 
و تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان

9 آذر ماه ؛ به مناسبت بزرگداشت شیخ مفید

شیخ مفید؛ فقیه و متکلم و از علمای برجسته شیعه

مناسبت
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آمیزه هایی از اسالم

منابع یا موارد  متعلق زکات
زکات 2 نوع است:       1( زکات فطره) زکات ابدان(           2(زکات اموال

زکات فطره : بر هر فرد مکلف غنی الزم است که، هر سال در شب عید فطر،  سه 
کیلوگرم گندم یا جو یا ذرت یا برنج و به طور کلی مواد غذایی متعارف یا قیمت آنها را برای 
خود و هر یک از کسانی که تحت تکفل او هستند، بپردازد. بنابراین،  می توان زکات فطره 

را مالیات سرانه تلقی کرد که پرداخت آن بر افراد غنی جامعه الزم است.
زکات اموال : زکاتی است که ساالنه به برخی اموال تعلق می گیرد. در فقه شیعه مشهور 
این است که زکات منحصر به 9 مورد از اموال است. این اموال عبارتند از گندم، جو، خرما، 

کشمش،گاو، گوسفند، شتر،طال و نقره
مصارف زکات

مصارف زکات، درآیه 60 سوره توبه بیان شده است: » انما الصدقات للفقراء و المساکین 
و العالمین علیها و المولفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل ا...  فریضه  من ا... 
و ا... علیم حکیم«: همانا زکات برای فقرا و مساکین و کسانی که آن را جمع آوری می 
کنند و کسانی که دلجویی می شوند و بردگان و قرض داران و در راه خدا و کسانی که 

در راه مانده اند، می باشد، ) در حالی که ( فریضه ای از جانب خداوند دانا و حکیم است.
بنابراین مصارف زکات بدین قرار است:

فقرا:  فقیر کسی است که توانایی تأمین مخارج ساالنه مناسب خود  کسانی را که تحت 
تکفل او هستند، نداشته باشد.

مسكینان:  مسکین کسی ایت که وضع درآمدی و معیشتی نا مناسب تری نسبت به 
فقیر داشته باشد.

عامالن زکات: کسانی هستند که از سوی امام معصوم)ع( یا نائب خاص یا مائب عام 
ایشان مأمور جمع آوری، نگهداری، محاسبه و رساندن آن به امام یا )بنابر اذن امام( رساندن 
به فقرا هستند چنین اشخاصی در مقابل عملی که انجام می دهند مستحق سهمی از 

زکات هستند.
دلجویی شدگان: کفاری که با کمک مالی ازآنان دلجویی شده، تمایل به اسالم پیدا 
کرده، یا در جهاد و دفاع از اسالم به کمک اسالم می آیند؛ همچنین مسلمانان سست 
عقیده ای که بدین طریق،  ایمانشان تقویت شده، به دفاع از اسالم می پردازند، سهمی 

از زکات دارند.
بردگان: یکی از راه هایی که اسالم برای آزادی بردگان مقرر فرموده، استفاده از زکات 
است. در فقه بر طبق شرایطی، این درآمدها را می توان برای آزادی بردگان تخصیص داد. 

بدیهی است که امروزه به خاطر از بین رفتن مسأله بردگی، این مورد موضوعیت ندارد.
بدهکاران: کسانی که مقروض هستند و توانایی بازپرداخت قرض خود را ندارند، ) مشروط 
بر این که آنچه را قرض گرفته اند در معصیت مصرف نکرده باشند( از موارد مصرف و 

هزینه زکات هستند.
در راه ماندگان: مسافری که بواسطه تمام شدن پول یا نابودی مرکب و غیر آن در بین 

راه مانده است و قادر به بازگشت به  وطن خود نباشد، می تواند از زکات استفاده کند.
در راه خدا ) فی سبیل ا...(:  بنابر نظر مشهور فقهای شیعه، » فی سبیل ا... « شامل 
همه راه های خیر می شود ) انصاری، 1415ق:308 و النجفی،1362:365(. بنابر این 
نظر، مصرف زکات در مصالح عامه مسلمین، مثل ساختن پل و مدارس و دیگر کاالهای 

عمومی ، جایز است.
به طور کلی می توان تأثیر زکات را بر توزیع درآمد به موراد زیر تقسیم کرد:

الف ( اشتغالزایی
یکی از مکانیسم های عمده برای کاهش فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه، 
ایجاد فرصت های شغلی برای افراد فقیر است. گرفتن زکات ساالنه از پس اندازهای 
خالص) یا ثروت خالصی( که بیش از حد نصاب است، احتمااًل میل به مصرف را تقویت 
خواهد کرد. پس انداز کننده ممکن است بواسطه مخارج خارج از شان، رضایت بیشتری 
بدست آورد و در نتیجه با کاهش پس انداز خالص، مقدار پرداخت زکات کاهش می یابد. 
بنابراین تابع مصرف به سمت باال منتقل می شود ) هرچند اصل حرمت اسراف تا حدودی 
جلوی برخی مصارف باال را می گیرد(. همچنین زکات ممکن است عکس العمل کاماًل 

متفاوتی به وجود آورد، یعنی فرد ممکن است برای جلوگیری از کاهش تدریجی ثروتش، 
ثروت خود را به منابع فعال واقعسی تبدیل کند؛ همچنین ممکن است تمایل او به سرمایه 
گذاری افزایش یابد. هر دو تمایل، موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد شده، ثروتهای 
اندوخته به عاملی فعال برای تقاضا تبدیل شده، سرمایه گذاری در عکس العمل 
نسبت به قدرت زکات، افزایش خواهد یافت. افزایش تقاضا برای کاالهای مصرفی 
و سرمایه گذاری، به افزایش تولید کمک خواهد کرد و در نتیجه با افزایش تولید 

و اشتغال،  نابرابری های درآمدی کاهش می یابد.
ب ( تمایل به کار

از زاویه ای دیگر، ماهیت کیفری زکات تأثیری مثبت و سالم بر تمایل مردم به کار خواهد 
داشت. در نبود بهره  و عدم افزایش پس اندازها، تمایل طبیعی افراد برای حفظپس انداز 
خالص خود، آنان را به کار سخت تر یا دادن منابع  خود به دیگران برای کار سودآور تشویق 
خواهد کرد. بدین طریق تبلی تقبیح  و کار تشویق خواهد شد و با افزایش اشتغال، توزیع  

درآمد بهبود می یابد.
ج ( باال بردن بهره وری فقرا

سطح پایین بهره وری نیروی کار می تواند ناشی از فقدان شدید عامل مکمل تولید  مانند 
سرمایه و یا مدیریت مجرب باشد. به عالوه عدم  توانایی  و رخوت جسمی و روحی 
کارگران که خود ناشی از غذای ناکافی است و فقر بهداشتی نیزاز بهره وری می کاهدبا 
رفع موانع از طریق سرمایه گذاری مستقیم در بخش هایی که مالکیت دارایی ها  در اختیار 
افراد فقیر است، مثل گسترش آموزش برای بهبود مهارتها، نوسازی شیوه تولید روستایی 
و نوآوری در عملیات زراعی و کمک به تأمین مواد غذایی اساسی و بهداشت، می توان 
بهره وری طبقات کم درآمد را افزایش داد. بنابرانی زکات،برای افزودن بهره وری فقرا نیز 
می تواند مؤثر باشد. سرمایه گذاری مولد زکات همچنین برای تأمین مالی طرح های 
توسعه ای متنوع در آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی، آب سالم و دیگر 
فعالیت های مربوط به رفاه اجتماعی می تواند به کار گرفته شود که منجر به باال رفتن 

بهره وری نیروی کار فقیر گردیده، در نتیجه درآمد آنها نیز متعاقباً افزایش خواهد یافت.
د ( پرداخت های انتقالی 

پرداخت های انتقالی به آن دسته از کمک های دولت اطالق می گردد که عموماً به 
منظور حمایت از گروه ها و اقشار خاصی از جامعه به طور مستقیم و بدون هیچ گونه 
بازپرداخت، در قالب مقادیر معینی اعطا می شود. پرداخت های انتقالی دولت می تواند 
به صورت جنسی و یا پولی)نقدی( صورت گیرد که هر یک  اثرات متفاوتی بر مصرف 
خواهند داشت. دولت ها می توانند به واسطه حمایت از گروه های خاص درآمدی و در 
جهت بهبود توزیع درآمد جامعه، طبقات پایین درآمدی و فقیر را بر اساس ضوابط مشخص، 
مشمول کمک های مالی مستقیم خود نمایند. بنابراین زکات یک پرداخت انتقالی از طبقه 

ثروتمند به طبقه فقیر است.
ازآنجا که مهمترین دغدغه نظام اسالمی، رفع فاصله طبقاتی و ایجاد جامعه ای متوازن 
است، جهت گیری اصلی مالیاتهای اسالمی) از جمله زکات ( تأمین عدالت اجتماعی است. 
ولی در تخصیص منابع و جهت دهی فعالیت های  اقتصادی و همچنین تثبیت اقتصادی 
نیز  کاربرد دارند. زکات بخشی از ثروت ثروتمندان را به نیازمندان  انتقال می دهد  و بدین 

ترتیب  نابرابری در توزیع درآمد را کاهش داده، با گرایش به تمرکز ثروت مبارزه می کند.
د ( تأثیر زکات بر اقتصاد کشورهای اسالمی 

مالیات ها، یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی دولت ها در بهبود توزیع درآمد بوده، 
تمامی آنها دارای اثر درآمدی هستند و به نحوی بر توزیع درآمد افراد تأثیر دارند. یکی از 
ابزارهای مؤثر بر توزیع درآمد، زکات است که تا حدی می تواند نابرابری در توزیع را تخفیف 
دهد. همچنین زکات را می توان به عنوان ابزاری مالی در یک کشور اسالمی در نظر گرفت. 
سؤالی که مطرح می شود این است که جمع آوری  و خرج زکات در چه جهاتی وتا چه 
حد در اجرای این هدف مفید فایده خواهد بود. البته پاسخ به سؤال وابسته به ویژگی های 
خاص یک جامعه اسالمی است که برخی از آنها عبارتند از تحریم ربا، جلوگیری از معامالت 
سفته بازی و بورس بازی، احتکار و ذخیره کردن کاال. سیاست های مالی در اقتصادهای  
در حال توسعه به شمت افزایش پس اندازهای خصوصی و عمومی پیش می رود و هدف 
آن، آزاد کردن منابع واقعی برای سرمایه گذاری مولد و هزینه های عمومی در مسیری است 
که خدمت افزایش رشد و رفاه اقتصادی و همچنین تعدیل نابرابری ها قرار گیرد. زکات از 
طریق عواملی چون افزایش پس انداز سرمایه گذاری، افزایش تمایل به کار، باال بردن بهره 
وری فقرا و اشتغال زایی، ضمن افزایش تعدیل توزیع درآمد در جامعه، سبب افزایش منابع 

سرمایه گذاری و به تبع آن منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.

 بر هر فرد مکلف غنی الزم است که، هر سال در شب عید فطر،  سه 
کیلوگرم گندم یا جو یا ذرت یا برنج و به طور کلی مواد غذایی متعارف یا قیمت آنها را برای 
خود و هر یک از کسانی که تحت تکفل او هستند، بپردازد. بنابراین،  می توان زکات فطره 

را مالیات سرانه تلقی کرد که پرداخت آن بر افراد غنی جامعه الزم است.
زکات اموال : زکاتی است که ساالنه به برخی اموال تعلق می گیرد. در فقه شیعه مشهور 
9این است که زکات منحصر به 9این است که زکات منحصر به 9 مورد از اموال است. این اموال عبارتند از گندم، جو، خرما، 

کشمش،گاو، گوسفند، شتر،طال و نقره

 سوره توبه بیان شده است: » انما الصدقات للفقراء و المساکین 
و العالمین علیها و المولفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل ا...  فریضه  من ا... 
و ا... علیم حکیم«: همانا زکات برای فقرا و مساکین و کسانی که آن را جمع آوری می 
کنند و کسانی که دلجویی می شوند و بردگان و قرض داران و در راه خدا و کسانی که 

در راه مانده اند، می باشد، ) در حالی که ( فریضه ای از جانب خداوند دانا و حکیم است.
بنابراین مصارف زکات بدین قرار است:

  فقیر کسی است که توانایی تأمین مخارج ساالنه مناسب خود  کسانی را که تحت 
تکفل او هستند، نداشته باشد.

  مسکین کسی ایت که وضع درآمدی و معیشتی نا مناسب تری نسبت به 

 کسانی هستند که از سوی امام معصوم)ع( یا نائب خاص یا مائب عام 
ایشان مأمور جمع آوری، نگهداری، محاسبه و رساندن آن به امام یا )بنابر اذن امام( رساندن 
به فقرا هستند چنین اشخاصی در مقابل عملی که انجام می دهند مستحق سهمی از 

 کفاری که با کمک مالی ازآنان دلجویی شده، تمایل به اسالم پیدا 
کرده، یا در جهاد و دفاع از اسالم به کمک اسالم می آیند؛ همچنین مسلمانان سست 
عقیده ای که بدین طریق،  ایمانشان تقویت شده، به دفاع از اسالم می پردازند، سهمی 

 یکی از راه هایی که اسالم برای آزادی بردگان مقرر فرموده، استفاده از زکات 
است. در فقه بر طبق شرایطی، این درآمدها را می توان برای آزادی بردگان تخصیص داد. 

بدیهی است که امروزه به خاطر از بین رفتن مسأله بردگی، این مورد موضوعیت ندارد.
بدهکاران: کسانی که مقروض هستند و توانایی بازپرداخت قرض خود را ندارند، ) مشروط 
بر این که آنچه را قرض گرفته اند در معصیت مصرف نکرده باشند( از موارد مصرف و 

 مسافری که بواسطه تمام شدن پول یا نابودی مرکب و غیر آن در بین 
راه مانده است و قادر به بازگشت به  وطن خود نباشد، می تواند از زکات استفاده کند.

در راه خدا ) فی سبیل ا...(:  بنابر نظر مشهور فقهای شیعه، » فی سبیل ا... « شامل 
همه راه های خیر می شود ) انصاری، 1415ق:308 و النجفی،1362:365(. بنابر این 
نظر، مصرف زکات در مصالح عامه مسلمین، مثل ساختن پل و مدارس و دیگر کاالهای 

به طور کلی می توان تأثیر زکات را بر توزیع درآمد به موراد زیر تقسیم کرد:

ب ( تمایل به کار
از زاویه ای دیگر، ماهیت کیفری زکات تأثیری مثبت و سالم بر تمایل مردم به کار خواهد 
داشت. در نبود بهره  و عدم افزایش پس اندازها، تمایل طبیعی افراد برای حفظپس انداز 
خالص خود، آنان را به کار سخت تر یا دادن منابع  خود به دیگران برای کار سودآور تشویق 
خواهد کرد. بدین طریق تبلی تقبیح  و کار تشویق خواهد شد و با افزایش اشتغال، توزیع  

درآمد بهبود می یابد.
ج ( باال بردن بهره وری فقرا

سطح پایین بهره وری نیروی کار می تواند ناشی از فقدان شدید عامل مکمل تولید  مانند 
سرمایه و یا مدیریت مجرب باشد. به عالوه عدم  توانایی  و رخوت جسمی و روحی 
کارگران که خود ناشی از غذای ناکافی است و فقر بهداشتی نیزاز بهره وری می کاهدبا 
رفع موانع از طریق سرمایه گذاری مستقیم در بخش هایی که مالکیت دارایی ها  در اختیار 
افراد فقیر است، مثل گسترش آموزش برای بهبود مهارتها، نوسازی شیوه تولید روستایی 
و نوآوری در عملیات زراعی و کمک به تأمین مواد غذایی اساسی و بهداشت، می توان 
بهره وری طبقات کم درآمد را افزایش داد. بنابرانی زکات،برای افزودن بهره وری فقرا نیز 
می تواند مؤثر باشد. سرمایه گذاری مولد زکات همچنین برای تأمین مالی طرح های 
توسعه ای متنوع در آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی، آب سالم و دیگر 
فعالیت های مربوط به رفاه اجتماعی می تواند به کار گرفته شود که منجر به باال رفتن 

بهره وری نیروی کار فقیر گردیده، در نتیجه درآمد آنها نیز متعاقباً افزایش خواهد یافت.
د ( پرداخت های انتقالی 

پرداخت های انتقالی به آن دسته از کمک های دولت اطالق می گردد که عموماً به 
منظور حمایت از گروه ها و اقشار خاصی از جامعه به طور مستقیم و بدون هیچ گونه 
بازپرداخت، در قالب مقادیر معینی اعطا می شود. پرداخت های انتقالی دولت می تواند 
به صورت جنسی و یا پولی)نقدی( صورت گیرد که هر یک  اثرات متفاوتی بر مصرف 
خواهند داشت. دولت ها می توانند به واسطه حمایت از گروه های خاص درآمدی و در 
جهت بهبود توزیع درآمد جامعه، طبقات پایین درآمدی و فقیر را بر اساس ضوابط مشخص، 
مشمول کمک های مالی مستقیم خود نمایند. بنابراین زکات یک پرداخت انتقالی از طبقه 

ثروتمند به طبقه فقیر است.
ازآنجا که مهمترین دغدغه نظام اسالمی، رفع فاصله طبقاتی و ایجاد جامعه ای متوازن 
است، جهت گیری اصلی مالیاتهای اسالمی) از جمله زکات ( تأمین عدالت اجتماعی است. 
ولی در تخصیص منابع و جهت دهی فعالیت های  اقتصادی و همچنین تثبیت اقتصادی 
نیز  کاربرد دارند. زکات بخشی از ثروت ثروتمندان را به نیازمندان  انتقال می دهد  و بدین 

ترتیب  نابرابری در توزیع درآمد را کاهش داده، با گرایش به تمرکز ثروت مبارزه می کند.
د ( تأثیر زکات بر اقتصاد کشورهای اسالمی 

مالیات ها، یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی دولت ها در بهبود توزیع درآمد بوده، 
تمامی آنها دارای اثر درآمدی هستند و به نحوی بر توزیع درآمد افراد تأثیر دارند. یکی از 
ابزارهای مؤثر بر توزیع درآمد، زکات است که تا حدی می تواند نابرابری در توزیع را تخفیف 
مچنین زکات را می توان به عنوان ابزاری مالی در یک کشور اسالمی در نظر گرفت. دهد. همچنین زکات را می توان به عنوان ابزاری مالی در یک کشور اسالمی در نظر گرفت. دهد. همچنین زکات را می توان به عنوان ابزاری مالی در یک کشور اسالمی در نظر گرفت. 
سؤالی که مطرح می شود این است که جمع آوری  و خرج زکات در چه جهاتی وتا چه 
حد در اجرای این هدف مفید فایده خواهد بود. البته پاسخ به سؤال وابسته به ویژگی های 
خاص یک جامعه اسالمی است که برخی از آنها عبارتند از تحریم ربا، جلوگیری از معامالت 
سفته بازی و بورس بازی، احتکار و ذخیره کردن کاال. سیاست های مالی در اقتصادهای  

اقتصاد اسالمی



فصلنامه خبری، آموزشی، تحلیلی
43

13
90

ییز
 پا

ن و
ستا

 تاب
م -

شش
 و 

جم
 پن

اره
شم

 - 
وم

ل د
سا

 

)ای شریح!( به من خبر رسیده که خانه ای به قیمت هشتاد دینار خریده ای 
و برای آن قباله و سندی نوشته ای و بر آن گواهانی گرفته ای! »شریح« 
عرض کرد: آری چنین بوده است ای امیر مؤمنان. راوی این روایت 
می گوید: امام)علیه السالم( نگاهی خشم آلود به او کرد سپس چنین فرمود: 
»ای شریح!« بدان به زودی کسی به سراغت می آید که نه به قباله ات نگاه 
می کند و نه از شهرتت می پرسد، تا تو را از آن خانه آشکارا خارج سازد و تنها 
به قبرت تحویل دهد. حال ای شریح! نگاه کن، نکند این خانه را از غیر مال 
خود خریده باشی یا بهای آن را از غیر مال حالل پرداخته باشی که هم دنیا 
را از دست داده ای و هم آخرت را، بدان اگر هنگام خریدن این خانه نزد من 
آمده بودی سندی را بدین گونه برای تو می نوشتم که دیگر در خریدن این 

خانه حتی به بهای یک درهم یا بیشتر رغبت نکنی. 
نسخه قباله این است:

این ملکی است که بنده ای ذلیل از کسی که به اجبار در آستانه کوچ کردن 
)از این دنیا( است، خریداری کرده خانه ای از خانه های سرای فریب و غرور، 
در محله فانی شوندگان، و در کوی هالکان، حدود چهارگانه این خانه چنین 

است:
حّد اّول به »اسباب آفات و بالها« می خورد و حّد دوم به »عوامل مصائب« 
و حّد سوم به »هوا و هوس های مهلک« و حد چهارم به »شیطان گمراه 
کننده« منتهی می شود و درب خانه از همین جا باز می گردد! این خانه را 
فریب خورده آرزوها از کسی که در سرآمد معین )و کوتاهی( از این جهان 
بیرون رانده می شود، به مبلغ خروج از عزت قناعت، و دخول در ذلت حرص 
و دنیاپرستی و خواری، خریداری نموده است; هرگونه عیب و نقص و کشف 
و خالفی که در این معامله واقع شود و خسارتی به مشتری برسد بر عهده 
بیماری بخش اجسام پادشاهان و گیرنده جان جباران و زایل کننده سلطنت 
فراعنه همچون کسری، قیصر، تّبع و حمیر است. همچنین آنها که اموالی 
را گردآوری کردند و بر آن افزودند و بنا کردند و محکم ساختند، آراستند و 
زینت نمودند، اندوختند و نگهداری کردند و به گمان خود برای فرزندان باقی 
گذاردند، اینها همان کسانی هستند که همگی به پای حساب و محل ثواب 
و عقاب رانده می شوند; در آن هنگام که فرمان داوری الهی صادر می شود 
و بیهوده کاران در آنجا زیان می بینند، و شاهد این سند عقل است آن گاه 
که از تحت تأثیر هوا و هوس خارج شود و از عالیق دنیا به سالمت بگذرد«.

بَلََغنِی أَنََّک ابْتَْعَت َداراً بِثََمانِیَن ِدینَاراً، َوَکتَبَْت لََها ِکتَاباً، َوأَْشَهْدَت ِفیِه ُشُهوداً.
َفَقاَل لَُه ُشَریٌْح: َقْد َکاَن َذلَِک یَا أَِمیَر الُْمْؤِمنِیَن. َقاَل: َفنََظَر إِلَیِْه نََظَر الُْمْغَضِب ُثمَّ َقاَل لَُه:

یَا ُشَریُْح، أََما إِنَُّه َسیَأْتِیَک َمْن الَ یَنُْظُر ِفی ِکتَابَِک، َوالَ یَْسأَلَُک َعْن بَیِّنَتَِک، َحتَّی ُیْخِرَجَک ِمنَْها َشاِخصاً، َوُیْسلَِمَک 
اَر ِمْن َغیِْر َمالَِک، أَْو نََقْدَت الثََّمَن ِمْن َغیِْر َحالَلَِک! َفإَِذا  إِلَی َقبِْرَک َخالِصاً. َفانُْظْر یَا ُشَریُْح الَ تَُكوُن ابْتَْعَت َهِذِه الدَّ
نْیَا َوَداَر االِْخَرِة! أََما إِنََّک لَْو ُکنَْت أَتَیْتَنِی ِعنَْد ِشَرائَِک َما اْشتََریَْت لََكتَبُْت لََک ِکتَاباً َعلَی َهِذِه  أَنَْت َقْد َخِسْرَت َداَر الدُّ

اِر بِِدْرَهم َفَما َفْوُق.  النُّْسَخِة، َفلَْم تَْرَغْب ِفی ِشَراِء َهِذِه الدَّ
َوالنُّْسَخُة َهِذِه:

ِة  ِحیِل، اْشتََری ِمنُْه َداراً ِمْن َداِر الُْغُروِر، ِمْن َجانِِب الَْفانِیَن، َوِخطَّ »َهَذا َما اْشتََری َعبٌْد َذلِیٌل، ِمْن َمیِّت َقْد أُْزِعَج لِلرَّ
اَر ُحُدوٌد أَْربََعٌة: الَْحدُّ االَْوَُّل یَنْتَِهی إِلَی َدَواِعی االَْفاِت، َوالَْحدُّ الثَّانِی یَنْتَِهی إِلَی َدَواِعی  الَْهالِِكیَن. َوتَْجَمُع َهِذِه الدَّ
یَْطاِن الُْمْغِوی، َوِفیِه ُیْشَرُع بَاُب  ابُِع یَنْتَِهی إِلَی الشَّ الُْمِصیبَاِت، َوالَْحدُّ الثَّالُِث یَنْتَِهی إِلَی الَْهَوی الُْمْرِدی، َوالَْحدُّ الرَّ
ُخوِل ِفی  اَر بِالُْخُروِج ِمْن ِعزِّ الَْقنَاَعِة، َوالدُّ اِر. اْشتََری َهَذا الُْمْغتَرُّ بِاالََْمِل، ِمْن َهَذا الُْمْزَعِج بِاالََْجِل، َهِذِه الدَّ َهِذِه الدَّ
َراَعِة، َفَما أَْدَرَک َهَذا الُْمْشتَِری ِفیَما اْشتََری ِمنُْه ِمْن َدَرک َفَعلَی ُمبَلْبِِل أَْجَساِم الُْملُوِک، َوَسالِِب  لَِب َوالضَّ ُذلِّ الطَّ
نُُفوِس الَْجبَابَِرِة، َوُمِزیِل ُملِْک الَْفَراِعنَِة، ِمثِْل ِکْسَری َوَقیَْصَر، َوُتبَّع َوِحْمیََر، َوَمْن َجَمَع الَْماَل َعلَی الَْماِل َفأَْکثََر، َوَمْن 
َخَر َواْعتََقَد، َونََظَر بَِزْعِمِه لِلَْولَِد، إِْشَخاُصُهْم َجِمیعاً إِلَی َمْوِقِف الَْعْرِض َوالِْحَساِب،  َد، َوادَّ بَنَی َوَشیََّد، َوَزْخَرَف َونَجَّ
َوَمْوِضِع الثََّواِب َوالِْعَقاِب: إَِذا َوَقَع االَْْمُر بَِفْصِل الَْقَضاِء )َوَخِسَر ُهنالَِک الُْمبِْطلُوَن( َشِهَد َعلَی َذلَِک الَْعْقُل إَِذا َخَرَج 

نْیَا«.  ِمْن أَْسِر الَْهَوی َوَسلَِم ِمْن َعالَئِِق الدُّ

سرای فریب و غرور

نهج البالغه
اقتصاد اسالمی
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شهرستان درمیان

این فصلنامه قصد دارد در هر شماره به معرفی وضعیت اقتصادی، اجتماعی هر یک از 
شهرستان های استان بپردازد. در این شماره شهرستان درمیان معرفی میگردد:

شهرستان درمیان با وسعت حدود 5797 کیلومتر مربع 
داده  اختصاص  خود  به  را  استان  درصد   6/1 معادل 
این شهرستان طبق سرشماری سال  . جمعیت  است 
1385 معادل 53794 نفر بوده است . جمعیت شهري 
4839 نفر ، جمعیت روستایي 48955 نفر می باشد. 
کیلومتر   62 از   ،  1388 سال  در  درمیان  شهرستان 
کیلومتر  و 813  فرعي  راه  کیلومتر  و 315  اصلی  راه 
منصوبه  تلفن  .تعداد  باشد  برخوردار مي  روستایی  راه 
شهرستان درمیان تا پایان سال 1388  برابر 15253  
مسئولیت  فعال  کارگاه   8 تعداد  سال1387  در  است. 
استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن 

 ، : گرانیت  از  این شهرستان عبارتند  موجود درسطح 
از  شهرستان  این  سهم   . مارن...  آهک،   ، بنتونیت 

کارگاه هاي معدني استان 7 درصد مي باشد .
آثار تاریخی و گردشگری:

فورگ  روستاي  در  بنا  این   : درمیان  فورگ  قلعه 
شرق  کیلومتري   90 فاصله  ودر  درمیان  شهرستان 
بناهاي  از  تاریخي  قلعه  این  است.  واقع شده  بیرجند 
 : شامل  قلعه  داخلي  فضاي  باشد.  مي  افشاریه  دوره 
محل زندگي خدمه، انبارآذوقه، محل نگهداري احشام 
زندگي  محل  و  نگهبانان  و  نظامیان  زندگي  محل   ،

حاکم و اطرافیانش بوده است .

قلعه کل حسن صباح: این قلعه که در نزدیکي روستاي 
نصرآباد ودر ارتفاعات مؤمن آباد قرار گرفته در قرون 5 
و6 هجري مهمترین قلعه اسماعیلي در جنوب خراسان 
ودومین پایگاه اسماعیلیان بعد از الموت بوده است.در 
حال حاضر قسمتي از حصار وبرجهاي آن باقي مانده 

وقابل تشخیص است. 
روستاي  جامع  مسجد  هندواالن:  جامع  مسجد 
بناهاي دوره تیموري  از  هندواالن شهرستان درمیان 
مي باشد. مهمترین بخش آن گنبد است که با مهارت 
شبستان   ، گرفته  قرار  ضلعي  چهار  فضاي  روي  بر 
نوع  و  قراردارد  خانه  گنبد  طرف  دو  در  دار  ستون 

ماده معدني
تعداد معادن

 میزان ذخیره
) هزار تن(

استخراج سالیانه
) هزار تن(

اشتغال)نفر(سرمایه گذاری)میلیون ریال(
کلغیرفعالفعال

32520402610174/973گرانيت

10110051485بنتونيت

1011950104497آهك

1013400030010292/2425مارن

2024759490/612سنگ الشه

82103856535021554/74122جمع

معادن درمیان

استان در یک نگاه
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پوشش و روشنایي آن از ویژگیهاي ممتاز بناست.
صنایع دستي شهرستان درمیان: 

و  اعتبار  از  بافي  قالي  لحاظ  به  میان  در  شهرستان 
های  قالی  بطوریکه  است  برخوردار  شایاني  اهمیت 
نقش ریزه ماهی آن شهرت جهانی دارند . از صنایع 
دستی بومی و اصیل شهرستان درمیان می توان به 
قالي و قالیچه بافي ـ رنگرزي سنتي ـ خورجین بافي 
ـ رودوزیهاي سنتي ـ پارچه بافي سنتي ـ پالس بافي 
و آهنگري سنتي اشاره نمود. از مهمترین مناطق تولید 
درخش،  به  توان  مي  شهرستان  این  دستي  صنایع 
آسیابان،  فضل آباد،  بورنگ، نوغاب ،مسک ، طبس 
مسینا ، فورگ ، نوزاد ، فیزیک ، آسفیج ، سیدان، دره 

چرم، خلف وگسک اشاره نمود .
صنعت و معدن

 برخورداری از سابقه 50 ساله در زمینه صنایع بزرگ 
خراسان  بزرگ  صنعت  قدیمترین  استقرار  محل  و 
هکتار  پنجاه  وسعت  با  صنعتی  ناحیه  وجود  جنوبی، 
فاصله  در  دسترسی  وراه  برق  آب،  از  ،برخوردار 
مرکز  کیلومتری   15 و  اصلی  محور  100متری 
و  ممتاز  شرایط  با  زمین  واگذاری  آماده  شهرستان 
منابع غنی  معافیت های گسترده، وجود  از  برخوردار 
سنگهای  معادن  خصوص  به  فلزی  غیر  های  کانی 
ساختمانی و تزئینی با کیفیتی ممتاز، استقرار در نوار 
مرزی و وجود ظرفیت استقرار صنایع تولیدی با هدف 
پر  بازار  وجود  افغانستان،  به کشور همسایه  صادرات 
رونق ساخت و سازو وجود زمینه تولید مصالح نوین 
صنعت ساختمان، وجود صنایع مادر تولید مواد غذایی 
صنایع  استقرار  زمینه  از  برخورداری  و  ساختمانی   و 
استقرار  زمینه  وجود  آنها،  دستی  باال  و  دستی  پائین 
مواد پالستیک،  تولید  نظیر صنایع  فلزی  صنایع غیر 
امکان استقرار صنایع آالینده  که به دلیل مالحظات 
زیست محیطی امکان تاسیس در مناطق پر جمعیت را 
ندارد با توجه تراکم پائین جمعیت دربرخی مناطق این 
از  تولید برق  نیروگاههای  استقرار  قابلیت  شهرستان، 
انرژی های پاک نظیر باد و خورشید با توجه به وزش 
بادهای مداوم در دشت های شرقی و نیز برخورداری 

از روزهای آفتابی زیاد در طول سال.
کشاورزی

سطح  در  باغی  و  زراعی  زمین  هکتار  وجود7500   
شهرستان و قابلیت توسعه کمی و کیفی آن با توجه 
سد  از  برداری  بهره  نیز  و  مازاد  اب  منابع  وجود  به 
سرمایه  توسعه  گسترده  زمینه  وجود  رزه،  مخزنی 
روش  به  دام  پرورش  و  کشاورزی  بخش  در  گذاری 
صنعتی، وجود زمینه سرمایه گذاری در بخش فراوری 
در  دامی  هزارواحد   281 وجود  به  باتوجه  لبنی  مواد 

بخش  در  گذاری  سرمایه  زمینه  وجود  شهرستان، 
تولید صنایع باال دستی پرورش طیور به منظور تامین 
مایحتاج  270 واحد مرغداری مستقردر شهرستان و 
نیز صنعت تولید گوشت سفید کشور همسایه، وجود 
زمینه سرمایه گذاری در بخش فراوری گوشت سفید 
تولید 7500تن گوشت سفید در  امکانات  به  با توجه 
شهرستان، وجود زمینه سرمایه گذار در بخش فراوری 
محصوالت کشاورزی و به خصوص زرشک با توجه 

به وجود 1500هکتار باغ زرشک در شهرستان.
میراث فرهنگی  و گردشگری

اندازهای  چشم  از  برخوردار  ییالقی  مناطق  وجود 
ارتفاعات شمالی و  اقلیم مناسب در  زیبای طبیعی و 
جنوبی شهرستان نظیر منطقه ییالقی قهستان، خوان 
،فورگ ،درمیان و نوزاد، وجود بیش از 67 اثر تاریخی 
ثبت شده در فهرست آثار ملی به عنوان جاذبه تاریخی 
درخش  جامع  مسجد  هندواالن  جامع  مسجد  نظیر 
قلعه فورگ قلعه درخش، آسیاب باد های طبس، بقعه 
آبگرم  چشمه  وجود  آبگرم...،   رضا  ابراهیم  سلطان 
معدنی در روستای آبگرم بخش گزیک، وجود اماکن 
برخوردار از جاذبه های گردشگری مذهبی نظیر مزار 
سلطان  آرامگاه  و  نوزاد  صاحبه  بی  بی  مزار  مقدر 
طبیعی  و  تاریخی  های  جاذبه  انطباق  رضا،  ابراهیم 
و  نوزاد  فورگ  قهستان   نظیر  مناطقی  در  مذهبی  و 
روستای  عنوان  به  فورگ  روستای  تعریف  آبگرم، 
هدف گردشگری و ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت 
گردشگری  نمونه  منطقه  تصویب  گذاری،  سرمایه 
زیر  ایجاد  و  دولت  سفرهیات  دوم  دور  در  قهستان 
زمینه  وجود  و  منطقه  این  در  الزم  های  ساخت 
سرمایه گذار ی توسط بخش خصوص در زمینه ارائه 
از  درصد   37 حدود  استقرار  گردشگران،  به  خدمات 
عشایر استان در این شهرستان  با برخوردار ی از تنوع 
قومی و مذهبی به عنوان یک قابلیت منحصر به فرد 
امکان توسعه  نیز  در عرصه گردشگری- فرهنگی و 

تولیدات صنایع دستی عشایر، وجود پیشینه تاریخی و 
برخورداری از فرهنگ غنی تولید فرش های دستباف 
به حضور  توجه  با  این صنعت  رونق  وامکان  نفیس  
اساتید مجرب این رشته و اماکن توسعه این صنعت با 
استفاده از دانش نوین به منظور ارائه تولیدات نوین و 

مورد اقبال بازارهای جهانی.
بازرگانی وخدمات

توجه  با  نقل  و  حمل  بخش  توسعه  زمینه  وجود   -
این  افزون  نیاز روز  به اسقرار صنعت قندو سیمان و 
به  نقل  و  بخش حمل  خدمات  از  استفاده  به  صنایع 
مواد  تن  هزار  پانصد  و  دومیلیون  جابجایی  منظور 
زمینه  وجود  سال،  در  تولیدی  های  وفراورده  خام 
سرمایه گذاری در توسعه تجارت و بازاریابی تولیدات 
کشاورزی و باغی شهرستان و همچنین زمینه سرمایه 
سرمایه  اقالم،   این  ذخیره  و  درانبارداری  ی  گذار 
گذاری در زمینه انبار داری کاالهای مصرفی و ارائه 
خدمات عمده فروشی با توجه به کمبود های موجود، 
توجه  با  علوفه  و  غله  انبار  زمینه  در  گذاری  سرمایه 
نیاز  نیز  و  گندم  تن  5هزار  از  بیش  سالیانه  تولید  به 
روز افزون صنعت دام شهرستان به دان و علوفه در 

فصول مختلف.
- وجود بازارچه مرزی گلورده به عنوان یکی از بازارچه 
های برتر در سطح کشور با برخورداری از امکانات و 
ظرفیت های منحصر به فرد درسطح استان وامکان 

استفاده از این ظرفیت برای توسعه تجارت خارجی.
9-3-3-5( امور زیر بنائی

ارائه خدمات  زمینه  در  توسعه سرمایه گذاری  امکان 
فنی و اجرائی راه و ساختمان با توجه به برنامه  های 
محورهای  ارتقاء  و  توسعه  برای  رو  پیش  عمرانی 
نوسازی  احداث،  رشد  به  رو  روند  نیز  و  مواصالتی 
توسعه شرکت  و  تاسیس  امکان  مسکن،  بازسازی  و 
های ارائه خدمات مشاوره و اجرای طرح های انتقال 
وتوزیع برق، آب، مخابرات و گاز با توجه به برنامه گاز 
رسانی به شهرستان، وجود زمینه سرمایه گذاری در 
بخش ارائه خدمات بهداشتی و درمانی توسط بخش 
مرکز  در  بیمارستان  احداث  به  توجه  با  خصوصی 
شهرستان که به دلیل کمبود این خدمات و نیاز جامعه 
امری  زمینه  این  در  گذاری  سرمایه  حاضر  حال  در 
اقتصادی خواهد بود،  سرمایه گذاری در زمینه تامین  
نیاز مندی های شهروندان در بخش های  خدمات و 
نقطه  به وجود سه  توجه  با  تولید در صنوف مختلف 

شهری جدید .

استان در یک نگاه
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جو دو سر  

Chenopodium botrysL.)Chenopodiaceae ( :نام علمي
مشخصات گیاه شناسي:

درمنه ترکي گیاهي یک ساله از خانواده اسفناج است که در منابع فارسي به نام سلمک اورشلیمي نیز آمده است. 
ساقه آن برافراشته و سطح گیاه از کرک هاي غده اي پوشیده شده است. تا حدودي معطر بوده و به رنگ سبز 
مایل به زرد مشاهده مي شود. حاشیه برگ شانه اي و یا کنگره اي و دو سطح برگ هم رنگ مي باشند. دانه 

سیاه رنگ و در حاشیه هاله دار است.
ترکیبات شیمیایي:

در تجزیه گیاه ساپونین، تانن و اسانس روغني گزارش شده است.
خواص دارویي و کاربرد:

این گیاه در خراسان جنوبي به نام درمنه ترکي مصرف مي شود، برگ ها و دانه گیاه مبادالت سلول را تحریک 
نمونه و براي دفع کرم هاي انگلي مفید مي باشد.

زیستگاه:
در اغلب مناطق استان مي روید. نمونه برداشت شده از جاده بیرجند،آرک از طریق امین آباد کیلومتر 75، طول 

جغرافیایي ´42-˚58، عرض جغرافیایي´1-˚33 و ارتفاع از سطح دریا 1670 متر مي باشد.

درمنه ترکي 

Colchicum schimperi JANKA)Colchicaceae(:نام علمي
مشخصات گیاه شناسي:

گیاهي چند ساله  و پیازدار است با گل هایي ارغواني وسفید رنگ که ارتفاع آن به حدود 12 سانتي متر مي رسد.
گل ها بدون برگ در فصل پائیز ظاهر مي شوند و میوه در بهار سال بعد بوجود مي آید . در فارسي با نامهاي 

سورنجان،سورنگان و گل حضرتي نیز از آن یاد شده است.
ترکیبات شیمیایي:

در قسمت متورم ریشه آن ماده اي به نام کولشي سین وجود دارد. مواد نشاسته اي و لعابي و قندي نیز در تجزیه 
آن مشخص شده است.

خواص دارویي و کاربرد:
غده ریشه اي آن خاصیت مسهلي دارد. در بیماریهاي کبدي و طحال و نقرس و رماتیسم کاربرد دارد. به صورت 
مخلوط با سرکه براي آرتروز و درد مفاصل از آن استفاده مي شود به خاطر وجود ماده کلشي سین و تأثیر آن 

روي کروموزوم ها باید با احتیاط مصرف شود.
زیستگاه:

گل حسرت در اطراف سربیشه،منطقه درمیان و قسمت هاي شمال غرب استان دیده مي شود. نمونه جمع آوري 
شده از مسیر بیرجند سربیشه، طول جغرافیایي ´55-˚59، عرض جغرافیایي´56-˚31 و ارتفاع از سطح دریا 

1465 متر مي باشد.

گل حسرت 

Avena fatua L.)Poaceae ( :نام علمي
مشخصات گیاه شناسي:

گیاهي یک ساله که ارتفاع آن به حدود 70 سانتي متر مي رسد.گل آذین آن سنبله است و در هرسنبله سه گل وجود دارد 
که گل فوقاني معمواًل عقیم است وگل هاي کناري بارور مي شوند. دانه آن در غالفي دوسر وجود دارد . نام هاي دیگر آن 

جو پیغمبري و یوالف مي باشد.
ترکیبات شیمیایي:

در شیمي گیاهي ویتامین هاي گروه B بویژه B1 و نیز مواد چرب،پروتئین و اکسالیک اسید گزارش شده است. پتاسیم، 
سیلیسیوم، پلي ساکاریدها مانند بتاگلوتن و تریگونلین،پلي فنل ها و فایبر فراوان از جمله مواد شیمیایي این گیاه مي باشند.

خواص دارویي و کاربرد:
حساسیت پوستي را کاهش داده و براي اگزما،خارش پوست و اکنه از آن استفاده مي شود. براي درمان بي خوابي،افسردگي 
و فشار رواني مفید است. کلسترول خون را کاهش مي دهد. ضدالتهاب است و براي بیماري پزوریازیس نیز تجویز مي گردد. 

از فعالیت برخي ویروس هاي سرطان زا جلوگیري مي کند.
زیستگاه:

جو دو سر در بیشتر مزارع و زمینهاي آیش مناطق حفاظت شده استان مشاهده مي شود. نمونه برداشت شده از مزرعه 
بیناباد مي باشد.
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اصطالحات

اصل کمیابی و لزوم انتخاب
Scarcity and choice

محدودیت و کمیابی منابع و امکانات در مقایسه با اهداف، انسان  را به انتخاب هدفهای 
معین و محدود ملزم می سازد. اصل کمیابی و انتخاب از مهمترین مبانی علم اقتصاد 

به شمار می رود.
اقتصاد اثباتی

Positive ecomomics
آن بخش از علم اقتصاد است که با مراجعه به واقعیات  قابل اثبات می باشد و در برخورد 

با پدید ه های اقتصادی قضاوتهای ارزشی را وارد نمی کند.
اقتصاد بسته

Closed economy
اقتصادی که با جهان خارج ارتباط تجاری خیلی کمی دارد.

اقتصاد دستوری
Normative economics

آن بخش از تحلیل اقتصاد است که اساس گزاره ها و نسخه های خود را نه برآنچه 
هست بلکه بر آنچه باید باشد قرار می دهد.

اقتصاد زیرزمینی
Underground economy

مجموعه ای از فعالیتهای اقتصادی که دور از چشم مأموران دولتی و در شرایط فرار از 
قوانین و مقررات جاری کشور انجام می گیرد.

اوراق بهادار
Securities

شامل اوراقی با ارزش معین است  که اغلب دارای بازده ثابت سالیانه می باشد رایجترین 
اوراق بهادار شامل اوراق قرضه  و سهام می باشد.

Black market                                                                  بازار سیاه
بازاری است که کاالها در آن به قیمتی بسیار باالتر از قیمت رسمی به فروش می رسد.

بهره وری کار
Productivity of labor

عبارت از متوسط مقداری است که در یک ساعت کار تولید می شود. در اقتصاد کالن 
به طور ساده از تقسیم تولید ناخالص ملی )GNP ( بر ساعات کار انجام شده در طول 

سال بدست می آید.
بیكاری اختیاری

Unemployment.voluntary
بیکارانی که در زمان آمارگیری در جستجوی کار نمی باشند بیکار اختیاری تلقی شده در 

آمار بیکاران شمارش نمی شوند.
بیكاری موقتی  ) برخوردی(

Unemployment . frictional    
مدت زمانهای کوتاهی است که مردم در فواصل تصدی مشاغل دایمی خود بیکار می 

شوند. 
بیكاری پنهان

Unemployment.disguised Unemployment. hidden
درصدی  از جمعیت فعال – اعم از شاغل و بیکار- که علی رغم شاغل بودن، در صورت 

تصحیح سازمان تولید بیکار می شود.
بیكاری ساختاری

Unemployment. structural
نوعی بیکاری مزمن و پایاست که از نامتناسب بودن رشد کمی و کیفی جمعیت فعال 
با رشد و ترکیب فرصتهای شغلی جامعه به وجود می آید  نظیر متناسب بودن فناوری 

پیشرفته و نرخ رشد زیاد جمعیت فعال رو به توسعه .

اصطالحات تخصصی

 Unemployment.natural                                            بیكاری طبیعی
نرخ بیکاری در وضعیت » اشتغال کامل« را بیکاری طبیعی گویند.

Unemployment. involuntary                          بیكاری غیر اختیاری
در اقتصاد تنها کسانی بیکار شمرده می شوند که به رغم میل باطنی و تالش موفق به 

یافتن شغلی نمی شوند.
 Portfolio                                                                                 پورتفلیو
شامل پول، سهام، اوراق قرضه و اموال واقعی است به عبارت دیگر پورتفلیو سبد حاوی 
ترکیبی از دارائیهاست که توسط فرد یا بنگاه نگهداری می شود .با این وجود پورتفلیو را 

اغلب به عنوان سبدی از اوراق بهادار می پندارند.
تابع تقاضای کل

Aggregate demand curve
نمودار و جدولی که تقاضای محصول ملی را در هر اندازه معینی از سطح عمومی قیمتها 

نشان می دهد.
 Aggregate production function                                تابع تولید کل

یک رابطه تابعی میان تولید واقعی کل  و نهاده های اصلی نظیر کار، سرمایه، نفت و 
زمین و تکنولوژی

 Aggregate supply curve                                            تابع عرضه کل
نموداری که نشان می دهد در سطوح مختلف قیمتها، تولید کننگان جامعه مایل به تولید 

چه مقدار از محصول ملی می باشند.
 Consumption function                                                     تابع مصرف

رابطه ای میان مصرف خصوصی و درآمد قابل تصرف در اقتصاد است وقتی که سایر 
عوامل مؤثر بر مصرف ثابت بمانند. 
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4 اصل زرتشت

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا کردی؟ گفت : چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم               2- دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم

3- دانستم که کار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تالش کردم   4- دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم

نکات آموزنده

من ُمسَتحق نیستم !
بیرون میوه فروشی زل  پیرزن   .… بود  شب سردی 
…شاگرد  میخریدن  میوه  که  مردمی  به  بود  زده 
میوه فروش تند تند پاکت های میوه رو توی ماشین 

مشتری ها میذاشت و انعام میگرفت …
پیرزن باخودش فکر میکرد چی میشد اونم میتونست 
میوه بخره ببره خونه … رفت نزدیک تر … چشمش 
افتاد به جعبه چوبی بیرون مغازه که میوه های خراب و 
گندیده داخلش بود … با خودش گفت چه خوبه سالم 
ترهاشو ببره خونه … میتونست قسمت های خراب 
میوه ها رو جدا کنه وبقیه رو بده به بچه هاش … 

هم اسراف نمیشد هم ....بچه هاش شاد میشدن …
سردش  ..دیگه  دوید  چشماش  توی  خوشحالی  برق 
نبود !پیرزن رفت جلو نشست پای جعبه میوه …. تا 
برد داخل جعبه شاگرد میوه فروش گفت  دستش رو 
پیرزن   ! کارت  ُدنبال  برو  بلند شو   ! نِنه  نزن  : دست 
مشتریها  از  تا  چند   ! کشید  …خجالت  شد  بلند  زود 
نگاهش کردند ! صورتش رو قرص گرفت … دوباره 
سردش شد ! راهش رو کشید رفت …چند قدم دور 
شده بود که یه خانمی صداش زد : مادر جان …مادر 
جان ! پیرزن ایستاد … برگشت و به زن نگاه کرد ! 
زن مانتویی لبخندی زد و بهش گفت اینارو برای شما 
از میوه …  گرفتم ! سه تا پالستیک دستش بود پر 

موز و پرتغال و انار ….
پیرزن گفت : دستِت َدرد نُکنه ننه….. من ُمسَتحق 

نیستم !
مستحق   … من  مادر  مستحقم  من  اما   : گفت  زن 
توجه کردن  نوع  به هم  و  بودن  انسان  داشتن شعور 
…اگه اینارو نگیری دلمو شکستی ! جون بچه هات 
بگیر!زن منتظر جواب پیرزن نماند … میوه هارو داد 

دست پیرزن و سریع دور شد …
پیرزن هنوز ایستاده بود و رفتن زن رو نگاه میکرد … 
قطره اشکی که تو چشمش جمع شده بود غلتید روی 
با صدای   … بود  شده  گرمش  دوباره   … صورتش 
لرزانی گفت : پیر شی ننه …. پیر شی ! خیر بیبینی 

این شب چله مادر! 

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.
اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی !
سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی !!!

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من  می توانم این کارها را انجام  دهم؟
لقمان جواب داد :

اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد .  
اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.  

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست...

 : به خداوند متعال عرض کرد  روزی حضرت موسی 
دلم میخواهد یکی از بندگان خوبت را ببینم . خطاب 
حال  در  که  هست  مردی  آنجا   ، برو  درصحرا   : آمد 
 . ماست  درگاه  خوبان  از  او   . است  کردن  کشاورزی 
حضرت آمد و دید مردی در حال بیل زدن و کار کردن 
است . حضرت تعجب کرد که او چطور به درجه ای 
رسیده که خداوند میفرماید از خوبان ماست . از جبرئیل 
پرسید . جبرئیل عرض کرد : االن خداوند بالئی بر او 
نازل میکند ببین او چه میکند . بالیی نازل شد که آن 
مرد در یک لحظه هر دو چشمش را از دست داد . فورا 

نشست ، بیلش را هم جلوی رویش قرار داد . 

من  پسندیدی  می  بینا  مرا  تو  تا  من  موالی   : گفت 
داشتن چشم را دوست می داشتم ، حال که تو مرا کور 
می پسندی من کوری را بیش از بینایی دوست دارم . 
اشک در دیدگان حضرت حلقه زد ، رو کرد به آن مرد 
و فرمود : ای مرد من پیغمبر خدا هستم و مستجاب 
را  چشمانت  خداوند  تا  کنم  دعا  میخواهی   . الدعوه 

دوباره بینا کند ؟ 
مرد پاسخ داد : نه . 

حضرت فرمود : چرا ؟ 
بیشتر  اختیار کرده  برای من  پروردگارم  آنچه   : گفت 
دوست دارم تا آنچه را که خود برای خودم می خواهم . 

3 پند لقمان حکیم

حکایتی خواندنی ازحضرت موسی


