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سخن آغازین

*مدیرمسئول: سیدمهدی رمضانی 

از دیربـاز اقتصاددانـان در واردکـردن مقولـه ای بـه نـام تأثیـر فرهنگ بر رشـد و توسـعه 
اقتصـادی از خـود مقاومـت نشـان داده انـد و ایـن واقعیـت کـه بـرای اقتصـاد دانـان 
متغیرهـای مهم اقتصادی، همچون بهره وری، اشـتغال، سـطوح سـرمایه گـذاری، جریان 
سـرمایه و .. کـه از پیامدهـای رشـد اقتصـادی بـه دسـت مـی آینـد، و بـرای پویا شـدن 
بـه متغیرهـای دیگـری نیـاز ندارنـد بـه طوری کـه این دیدگاه بسـته نشـان مـی داد که 
اقتصـاد دارای یـک زندگی مخصوص اسـت کـه فقط بوسـیله نیروهای اقتصـادی تعیین 
مـی شـود و بـه نیروهـای دیگـر حسـاس نیسـت. اما بـه مـرور زمان طـی بررسـی ها و 
مطالعـه رشـد و توسـعه اقتصادی کشـورهای پیشـرفته به نقـش مهم فرهنگ بـه عنوان 
مجموعـه ای از ارزش هـا، عقایـد، سـنت هـا، آداب و رسـوم و ... کـه در خدمـت تعییـن 
هویـت و بـه هـم پیوسـتن یـک گـروه منسـجم مانند ملت اسـت دسـت یافـت. در واقع 
در جایـی کـه هویـت گروهـی حـول ارزش های مشـترک شـامل عقاید مذهبـی، آداب و 
رسـوم اجتماعـی، سـنت های موروثـی و نظایر آنهـا قـرار دارد رجحان افـراد و رفتارهای 
اقتصـادی آنهـا نیـز تحـت تأثیـر هویـت و ارزش های آنهـا قرار مـی گیـرد و فرهنگ از 

طریـق سـه راه اصلـی می توانـد بـر پیامدهای اقتصـادی اثـر بگذارد.
اواًل: فرهنـگ بـر کارایـی اقتصـاد اثـر مـی گـذارد، یعنـی از طریـق ترویـج ارزش هـای 
مشـترک در یـک ملـت باعـث ایجاد تصمیـم گیـری مؤثرتر، نوآوری سـریع تـر و متنوع 
تـر و سـازگاریآن بـا تغییـرات منجر می شـود. وبهـره وری اقتصادی و پویایـی گروه  نیز 

بـه احتمـال زیـاد در میزان رشـد  باالتـر اقتصـادی منعکس خواهد شـد. 
ثانیـًا: فرهنـگ بـر انصـاف تأثیـر مـی گـذارد، با القـای اصول اخالقـی مشـترک، در یک 
ملـت سـبب مـی شـوند دغدغه دیگـران را داشـته باشـیم که یـک جنبه مهـم آن را می 

تـوان در انصـاف بین نسـلی دید.
ثالثـًا: مـی تـوان فرهنـگ را تأثیـر گذار بر اهـداف اقتصـادی و اجتماعی و یـا حتی تعیین 
کننـده اهـداف اقتصـادی  و اجتماعـی دانسـت کـه گـروه تصمیـم مـی گیـرد آن هـا را 
تعقیـب کنـد و باعـث رواج فرهنـگ  ارجعیـت منافـع عمـوم بر منافع شـخصی شـودو در 
کل فرهنـگ باعـث رشـد متغیرهـای کالن اقتصـادی مانند رشـد تولید ناخالـص داخلی، 
سـطح اشـتغال، ایجـاد مسـیرهای درسـت جهـت تغییـرات سـاختاری در اقتصـاد، توزیع 
عادالنـه تـر درآمدهـا و بهبـود برنامـه هـای رفـاه اجتماعـی،  عرضـه خدمـات اجتماعی، 
تمایـل بـه انجـام سـرمایه گـذاری عمومـی بلند مـدت که ممکن اسـت منفعت مسـتقیم 

چندانـی بـرای نسـل کنونی نداشـته باشـد و بسـیاری از  مـوارد دیگـر گردد. 
بـا بیـان ایـن مقدمـه و اینکـه نشـانه هـای آشـکاری از تغییـر یـک تفکـر جدیـد درباره 
عوامـل مؤثـر توسـعه در سـطح جهـان اتفـاق افتـاده، درایـت و ظریـف اندیشـی مقـام 
معظـم رهبـری در انتخـاب سـال جدیـد به عنـوان سـال اقتصـاد و فرهنگ با عـزم ملی 
و مدیریـت جهـادی خـود نشـان دهنـده هدایت اقتصاد  کشـور در مسـیر توسـعه پایدار و 
جایگزیـن کـردن مفهوم کاال محوری توسـعه اقتصادی به مردم محوری توسـعه انسـانی 

از طریـق تحـول فرهنگ اسـت.

*مدیرمسئول: سیدمهدی رمضانی 
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رهنمود

انقالب اسالمی بر اساس دین و فرهنگ شکل گرفته و تکیه ما 
باید همواره بر تحول فرهنگی، عزم ملی و مدیریت جهادی باشد

دکتر حسن روحانی با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد و  فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، اهمیت و تأثیر 
فرهنگ، برتحول اقتصادی، ایجاد عزم ملی و یکپارچگی و دستیابی به مدیریت جهادی را مورد تأکید قرار داد و گفت: اهتمام 

به امور فرهنگی به منظور رفع نگرانی  بزرگان کشور و متدینین باید در اولویت همه دستگاه ها و ارکان نظام قرار گیرد.
رییس جمهوری تأکید کرد: انقالب اسالمی بر مبنای دین و فرهنگ شکل و اوج گرفت و تکیه ما باید همواره بر تحول 

فرهنگی باشد تا عزم ملی، تحرک اجتماعی، افزایش وجدان کاری و مدیریت جهادی شکل گیرد.
دکتر روحانی بر تأثیر متقابل اقتصاد و فرهنگ بر یکدیگر اشاره کرد و گفت: دولت در سال گذشته به قول خود در متوقف 
کردن اسب سرکش تورم عمل کرد و در سال 1393 نقشه راه خود را برای ایجاد اشتغال و متوقف کردن بیکاری به ویژه 
اقتصاد  بر  تأکید  در  مقاومتی،  اقتصاد  ابالغ سیاست  به  توجه  با  و  است  ترسیم کرده  قشر تحصیل کرده کشور  میان  در 
دانش بنیان، تحرک دیپلماتیک برای رفع موانع از سر راه صادرات کاالها و خدمات، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش 
همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، رفع موانع از 
صادرات محصوالت پتروشیمی و افزایش صدور فراورده های نفتی و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا، 
در جهت این سیاست های کلی بوده و مورد تأیید و تأکید صریح رهبری بزرگوار نیز قرار گرفته است، گام برخواهد داشت.

و بخش های مختلف دولت،  داده شود. دستگاه ها  باید سامان  این سیاست ها، تالش های گسترده تری  ابالغ  با  بی شک 
بی درنگ در جهت اجرای این سیاست ها موظف به اقدامات مشخص شده اند. دولت در تهیه قوانین و مقررات الزم و تدوین 
نقشه راه با استفاده از همکاری دیگر قوا از همه فرصت ها بهره خواهد برد و با تقویت فرهنگ جهادی و تبیین اقتصاد 
مقاومتی، تالش و ابتکار همه صاحبنظران، فعاالن اقتصادی به ویژه جوانان و نوآوران کارآفرین را به میدان خواهد آورد. 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نقش ستادی خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا خواهد نمود و در اولین گام، استفاده از 
ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها را در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی 

و تأمین امنیت غذا و درمان در دستور کار قرار داده است.
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وزیر اقتصاد گفت: براي دستیابي به اقتصاد مقاومتي، 
یکپارچه  سامانه هاي  از  استفاده  با  اقتصاد  وزارت 
تقویت  و  جدي  اولویت  یک  عنوان  به  اطالعاتي 
سیستم هاي نظارت و کنترل دروني در دستگاه ها زمینه 
را براي این منظور فراهم مي کند. به گزارش شبکه اخبار 
اقتصادي و دارایي )شادا( به نقل از باشگاه خبرنگاران، 
دکتر طیب نیا در خصوص ابالغیه اقتصاد مقاومتي از 
امور  وزارت  داشت:  اظهار  رهبري  معظم  مقام  سوي 
اقتصاد و دارایي یک برنامه راهبردي در همین زمینه 
تنظیم کرده و براساس آن هفت اولویت را در دستور کار 
خود قرارداده است. وي با اشاره به اینکه یک اولویت 
راهبردي پیشاپیش تنظیم شده است افزود: این اولویت 
مهم بحث انضباط مالي و شفافیت مالي و ادراي بوده 
که در سیاست هاي ابالغي  مقام معظم رهبري به آن 
اقتصاد خاطرنشان کرد: وزارت  تاکید شده است. وزیر 
امور اقتصاد و دارایي برنامه هایي را براي شفافیت در 
حوزه مختلف نظام بانکي، سازمان امورمالیاتي، سیستم 

گمرگ و سایر سازمان هاي تابع وزارتخانه پیش بیني 
کرده است. دکتر طیب نیا تصریح کرد: راهکار مقابله با 
فساد و بي انضباطي مالي برقراري شفافیت است که با 
استفاده از سامانه هاي یکپارچه اطالعاتي به عنوان یک 
اولویت جدي در وزارت امور اقتصادي و دارایي، با تقویت 
و  دستگاه ها  در  دروني  کنترل  و  نظارت  هاي  سیستم 
بهره گیري از ظرفیت ذیحساب ها و استفاده از ظرفیت 
در  نظر  مورد  اهداف  به  توان  مي  حسابرسي  سازمان 
جهت افزایش شفافیت انضباط مالي دست یافت. وزیر 
اقتصاد افزود: در گذشته مالیات مشاغل عمدتا به صورت 
علي الراس و از طریق ممیزي تعیین مي شد که در این 
ارتباط نقش فرد برجسته تر بود اما با اصالحاتي که براي 
سازمان امور مالیاتي کشور پیش بیني شده، هیچ گونه 
تشخیصي بدون اظهارنامه مالیاتي شروع نخواهد شد. 
وي ادامه داد: این سیستم کامال به صورت مکانیزه است 
و شروع تشخیص از طریق اظهارنامه مالیاتي صورت 
مي گیرد. چنانچه مودیان به موقع خودشان اظهارنامه 
الزم را تنظیم و به سیستم مالیاتي ارسال بکنند، مبناي 
تشخیص درآمد مشمول مالیاتي آنها قرار گرفت و اگر 
نیز  و  براساس موارد و شواهد  خودداري کنند سیستم 
براساس اطالعات یکپارچه یک اظهارنامه جمع آوري 
مبناي  تولیدي  اظهارنامه  تایید  و در صورت  مي کنند 
تشخیص درآمد آنها قرار مي گیرد و اگر ایراد و انتقادي 
تنظیم  را  مالیاتي  اظهارنامه  خودشان  باشند   داشته 

مي کنند. وي افزود: اساساً سیستم به گونه اي اصالح 
رسیدگي صورت  مالیاتي  اظهارنامه  بدون  که  مي شود 
نخواهد گرفت و تا دوسال آینده عملیاتي مي شود. دکتر 
طیب نیا تاکید کرد: سامانه هایي که در سازمان مالیاتي 
در حال تدوین است، یکسري اطالعات اقتصادي مؤدیان 
مالیاتي، اطالعات مربوط به درآمد و دارایي جمع آوري 
آزمایي و قضاوت نسبت  براي راستي  را  کرده و زمینه 
 به درستي یا نادرستي اطالعات مؤدیان مالیاتي فراهم 
مي کند. وزیر اقتصاد در خصوص اجراي هدفمندسازي 
یک  انرژي  هاي  حامل  قیمت  اصالح  گفت:  ها  یارانه 
تکلیف قانوني است که قانون بودجه 93و92 همین طور 
به دولت واجب کرده است.  یارانه ها  قانون هدفمندي 
وي اضافه کرد: نکته دوم بحث افزایش مصرف انرژي 
و شرایطي که به لحاظ آلودگي محیط زیست فراهم شده 
دولت را به عنوان الزام مجبور کرده که شرط الزم براي 
کاهش شدت مصرف انرژي به اصالح قیمت حامل هاي 
انرژي بپردازد. وي افزود: نکته سوم تراز مالي هدفمندي 
یارانه که به هیچ وجه بین منابع و مصارف تعادل برقرار 
نیست و نهایتاً بحث حمایت از تولید و بسط سیستم تأمین 
اجتماعي و برقراري عدالت و توزیع درآمد ناشي از افزایش 
قیمت حامل هاي انرژي اینها مجموع عواملي است که 
باعث شد دولت به مقوله اصالح قیمت حامل هاي انرژي 
بپردازد این افزایش قیمت با توجه به شرایطي که قرار 

گرفتیم افزایش بسیار مالیم و تدریجي خواهد بود .

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شفافیت براي مقابله با بي انضباطي مالي/ سامانه هاي یکپارچه اطالعاتي حركت جدي وزارت اقتصاد

اخبار

بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی اسـتانداری خراسـان جنوبـی ،وجـه الـه خدمتگـزار بـا توجـه بـه وضعیت 
خـاص اسـتان خراسـان جنوبـی ،جذب و حمایت از سـرمایه گـذاران جـزو مهمترین اولویت های کاری اسـت و 

مدیـران مربوطـه بـه این مسـئله بایـد به طـور ویژه نـگاه کنند.
 وی ضمـن تاکیـد مجـدد بـر جـذب سـرمایه گذاران و توسـعه امر سـرمایه گـذاری در اسـتان، گفت: مسـئولین 

ذی ربط باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا سرمایه گذاران به هیچ وجه از استان خارج نشوند.
وی بـا بیـان اینکـه دولـت توجـه ویژه ای بـه بخـش خصوصـی دارد، گفت:توسـعه اقتصادی و رفع مشـکالت 
مربوطـه تنهـا بـا تکیـه صرف بـر اعتبـارات دولتی امـکان پذیر نیسـت بنابرایـن برای رسـیدن به اهـداف مورد 
نظـر در ایـن زمینـه راهـی جز اسـتفاده از تـوان بخش خصوصـی و حمایت از عالقـه مندان به سـرمایه گذاری 
در بخـش هـای مختلـف وجـود نـدارد. وی بـا بیـان اینکـه باید اسـتان خراسـان جنوبی در مسـیر توسـعه قرار 
گیـرد ،یادآورشـد: بایـد بـا انجـام کارهای کارشناسـی شـده تمامی موانـع موجود در راه توسـعه فضای کسـب و 

کار و تولیـد در اسـتان مرتفـع شـود تـا بتوان در راسـتای توسـعه گام های موثرتری برداشـت.
خدمتگـزار، بـه معرفـی ظرفیـت هـای اقتصادی اسـتان تاکید مجدد کـرد و افزود: دسـتگاه های متولـی در این 
زمینـه بایـد فعـال تـر از گذشـته ظرفیـت هـای توریسـتی ، گردشـگری و اقتصـادی اسـتان را در بخـش های 
مختلـف معرفـی کننـد تا سـرمایه گـذاران و بخش خصوصـی بیش از پیش برای ورود به اسـتان ترغیب شـوند.

استاندارخراسان جنوبی
 مسئولین از تمام توان خود برای جذب سرمایه گذار در چارچوب های قانونی استفاده كنند
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اخبار

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری
سرمایه گذاري صددرصدي سرمایه گذاران چیني در شهرك شهید رحماني خوسف

مدیركل امور اقتصادي و دارایي
ابراز تمایل سرمایه گذاران چیني،افغاني و ایرانیان مقیم خارج از كشور براي سرمایه گذاري در استان خراسان جنوبي

با  استان  سرمایه گذاري  ستاد  و  خدمات  مرکز  جلسه 
حضور معاون برنامه ریزي و اشتغال استانداري و اعضاي 
معاونت  دفتر  محل  در  استان  سرمایه گذاري   ستاد 
برنامه ریزي استانداري به منظور ارائه گزارش قوانین و 
مقررات مرتبط با سرمایه گذاري و عملکرد مرکز خدمات 
پیرامون  تبادل نظر  و  بحث  و  خارجي  سرمایه گذاري 
مسائل و موضوعات سرمایه گذاري از جمله مشوق ها و 
تسهیالت قابل ارائه به متقاضیان و هماهنگي درخصوص 
فرآیند پاسخگویي و تشکیل جلسات آن با ارائه گزارش از 
سوي سید مهدي رمضاني مدیرکل اموراقتصادي و دارایي 
و دبیر ستاد سرمایه گذاري و نائب رئیس مرکز خدمات 
استان برگزار شد.  در این جلسه مهندس رضایي معاون 
برنامه ریزي و اشتغال استانداري ضمن اشاره به این مطلب 

که فضاي استان بهترین وضعیت را براي پیشرفت دارد 
 افزود طي ده سال آینده استان خراسان جنوبي به یکي از 
استان هاي موفق در زمینه جذب سرمایه گذاري تبدیل 
خواهد شد. ایشان بیان کردند: از نظر زیرساخت ها در استان 
بطور نسبي وضعیت مناسب و خوبي وجود دارد و در این 
این  باید در زمینه شناساندن   راستا روزنامه هاي محلي 
ظرفیت ها تالش کنند. وي خاطرنشان کرد: به منظور 
استان،  نسبي  مزایاي  شناخت  و  توانمندي ها   بررسي 

اتاق هاي فکري در 10 حوزه تشکیل داده ایم.
وضعیت  آخرین  گزارش  ضمن  رمضانی  جلسه  این   در 
سرمایه گذاري خارجي در استان بیان داشتند: مراحل اداري و 
برگزاري جلسات متعدد مربوط یه پروژه کارخانه چدن توسط 
سرمایه گذار چیني،کارخانه تولید بتن آماده توسط سرمایه 
گذاران افغاني و دو پروژه دیگر در زمینه پاالیش نفت خام 
سبک و تولید مشتقات نفتي و تولید قطعات پیش ساخته بتني 
توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در دست اقدام و پیگیري 
مي باشد. وي در ادامه به اهم فعالیت هاي انجام شده در 
مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاري استان اشاره 
کرد و مهمترین آن را تهیه و تدوین بانک اطالعات صدور 
مجوز هاي سرمایه گذاري)کتاب راهنماي سرمایه گذاري( با 
 225 مجوز با همکاري 44 دستگاه اجرایي استان، طراحي و 

خدمات  مرکز  الکترونیکي  خدمات  سامانه  راه اندازي 
فرم هاي  ایجاد  و  طراحي  استان،  گذاري  سرمایه 
سرمایه گذاري،  متقاضیان  اعتراضات  ثبت  الکترونیکي 
استان  سرمایه گذاري  هاي  فرصت  اطالعات  ثبت  فرم 
اطالعات  بانک  ایجاد  انگلیسي،  و  فارسي  زبان  دو  به 
واحدهاي تولیدي و صنعتي استان و همچنین تهیه نسخه 
 الکترونیکي کتاب توانمندي ها، پتانسیل ها و فرصت هاي 
سرمایه  راهنماي  کتاب  و  خراسان جنوبي  سرمایه گذاري 
گذاري استان، تهیه کلیپ توانمندي ها و پتانسیل هاي 
استان در بخش هاي مختلف زیربنایي، صنعت و معدن، 
 کشاورزي وگردشگري، "بانک اطالعات زمین هاي مستعد 
سرمایه گذاري" خراسان جنوبي و شناسایي و معرفي 225 
فرصت سرمایه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي در 
استان و تعامل با سرمایه گذاران و... برشمرد. ایشان سپس 
به مسائل و مشکالت و چالشهاي سرمایه گذاري از دو 
منظر خارج از اختیارات استاني و در سطح ملي و در حیطه 
اختیارات استاني پرداختند و در پایان انتظارات مرکز خدمات 
و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاري استان را بیان نمودند.سپس 
پس از تبادل نظر بین مدیران و اعضاي حاضر در جلسه 
پیرامون موضوعات مطرح شده، مصوباتي جهت تسهیل و 

بهبود  فضاي سرمایه گذاري در استان اتخاذ گردید.

مدیر كل امور اقتصادي و دارایي خراسان جنوبي از سوي استاندار تقدیر شد
و  تالش ها  بازخورد  اجرایي  دستگاه هاي  عملکرد  ارزیابي  که  آنجا  از  خراسان جنوبي،  دارایي  و  اموراقتصادي  اداره کل  روابط عمومي  گزارش   به 
پیگیري هاي یکساله نظام اداري و اجرایي کشور مي باشد، براساس ارزیابي هاي بعمل آمده، این اداره کل در بعد شاخص هاي اختصاصي و عمومي حائز 
 رتبه اول در بین دستگاه هاي اجرایي استان گردیده است. وجه اله خدمتگذار استاندار خراسان جنوبي نیز با اعطاي لوح تقدیر از تالش ها و فعالیت هاي 
سیدمهدي رمضاني تشکر و قدرداني نموده است. در بخشي از این پیام آمده است عملکرد نظام اداري سهم ویژه اي در پیشرفت و توسعه یکپارچه کشور 
دارد و جشنواره شهیدرجایي فرصتي را فراهم مي سازد تا عملکرد دستگاه هاي اجرایي استان در فضاي رقابتي بر اساس الگوهاي روز مدیریتي ارزیابي 
گردد. نتایج حاصل از این ارزیابي، بیانگر احراز رتبه اول در امتیاز کل مجموع شاخص هاي عمومي و اختصاصي ارزیابي عملکرد آن اداره کل در سال 
91 مي باشد. مراتب تقدیر و تشکر خود را در سال حماسه سیاسي، حماسه اقتصادي، به مناسبت کسب این عنوان ارزشمند که حاصل تالش همه جانبه 
مدیران و کارکنان آن دستگاه مي باشد ابراز داشته و دوام توفیقات جنابعالي و همکاران محترم را در جهت تحقق کامل حماسه اقتصادي از خداوند 

سبحان مسئلت دارم. 

به گزارش روابط عمومي اداره کل امور اقتصادي و دارایي 
استان، دکتر رمضاني مدیرکل و نائب رئیس مرکز خدمات 
ارائه  به  مرکز  جلسه  در  استان  خارجي  سرمایه گذاري 
گزارشي از اقدامات صورت گرفته درخصوص پروژه تولید 
شمش چدن در استان پرداخت و عنوان نمود: سرمایه گذار 
چیني از حدود 3ماه پیش درخواست سرمایه گذاري در استان 
را مطرح نموده و با پیگیري هاي انجام شده توسط مرکز 
خدمات سرمایه گذاري استان، سرمایه گذار نسبت به ثبت 
شرکت ایراني با عنوان"چدن کویر خاوران" با100درصد 
مجوز  صدور  درخواست  و  نموده  اقدام  خارجي   سرمایه 
و  سرمایه گذاري  سازمان  به  نیز  خارجي   سرمایه  گذاري 
است  گردیده  ارسال  ایران  فني  و  اقتصادي  کمک هاي 
که پس از بررسي توسط آن سازمان، جهت رفع نواقص 
است.  گردیده  اعالم  سرمایه گذار  به  نهایي  تکمیل  و 
نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه  گذاري استان در ادامه 
در  رسمي  و  کارشناسي  خصوص3جلسه  این  در  افزود: 
به  خوسف  فرمانداري  و  سرمایه گذاري  خدمات  مرکز 

تأمین  نحوه  و  پیشنهادي  زمین هاي  بررسي   منظور 
زیرساخت هاي)آب،برق،گاز، راه دسترسي و...( صورت گرفته 
است که نهایتاً شهرک صنعتي شهیدرحماني خوسف  با 
تایید همه دستگاه هاي ذیربط انتخاب گردید. در این جلسه 
مهندس رضایي معاون برنامه ریزي و اشتغال استانداري 
ضمن اشاره به اینکه سرمایه گذار خارجي پس از دریافت 
حمایت  و  پوشش  تحت  خارجي  سرمایه گذاري  مجوز 
 دولت جمهوري اسالمي ایران قرار خواهدگرفت و مجوز 
و  اموراقتصادي  وزیر  سوي  از  خارجي  سرمایه گذاري 
هیأت هاي  از  دعوت  و  شد  خواهد  امضاء  ایران   دارایي 

از  آنها  جذب  بر  تحریک  و  خارجي   سرمایه گذاري 
اولویت هاي استان مي باشد، بیان نمود: در منطقه شهرک 
صنعتي شماره 2بیرجند )شهرک صنعتي شهیدرحماني 
فراهم  سرمایه گذاران  موردنیاز  زیرساخت هاي  خوسف( 
بوده و امکان واگذاري زمین به سرمایه گذاران وجود دارد و 
باتوجه به اینکه تاکنون واحدي دراین شهرک مستقر نشده 
است، مي توانیم پروژه هاي نیمه سنگین را در این شهرک 
تعریف کنیم. در پایان جلسه پس از بحث وتبادل نظر بین 
مسئولین ذیربط، زمین شهرک صنعتي  شهیدرحماني 
مورد  چدن  شمش  تولید  پروژه  اجراي  جهت  خوسف 
تصویب قرار گرفت و کلیه دستگاه هاي اجرایي موافقت 
خود را جهت همکاري و مساعدت با سرمایه گذار جهت 
اجراي پروژه در این منطقه اعالم نمودند. و پس از پایان 
جلسه دو مجوز ریخته گري چدن خاکستري با ظرفیت 
100هزار تن درسال و کک حرارتي با ظرفیت 50 هزارتن 
در سال از سوي سازمان صنعت،معدن وتجارت استان 

براي سرمایه گذاران چیني صادر گردید.
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اقتصـاد مقاومتي و ضـرورت مقاومت اقتصـادي
* محسن اسحاقی نسب؛کارشناس اقتصادی

چکیده:
نظام جهانی سلطه تاکنون در اجرای تحریم ها برای جلوگیری و ُکندسازی روند توسعه ی کشور که یکی از لوازم اساسی آن، تأمین مالی و قسمت 
دیگرش تکنولوژی است، سعی کرده که در این دو محور برای نظام مانع تراشی کند و آن را با مشکالت عدیده روبه رو سازد. آن ها در روند اجرای 
تحریم ها ابتدا بخش مهم همت شان را بر این قرار دادند که سرمایه گذاری در حوزه ی نفت کشور را تحت فشار قرار دهند. بنابراین انقالب اسالمی 
نیازمند چنین  برپاکند،  را  استکبار ستیزی  اقتصادی است. هرکشوری که علم  الگو  سازی در عرصه های جدید  و  نظریه پردازی  و  نوآوری  به  مکلف 
الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم "اقتصاد مقاومتی" است. در این مقاله به معرفی اقتصاد مقاومتی، محورهای اساسی آن و اهداف تحقق اقتصاد 
مقاومتی پرداخته می شود. همچنین ضرورت این امر مورد بررسی قرار گرفته و سیاست های مناسب دولت و راهکارهای پیشنهادی جهت تحقق 
 اقتصاد مقاومتی تشریح خواهد گردید. امید است با برنامه ریزي و تالش، تدوین استراتژي ها و اقدامات الزم با محوریت اقتصاد مقاومتي، بخش 

عمده اي از تهدیدهاي امروز به فرصت تبدیل گردد.

1( مقدمه 
ازحکومت  جدیدي  شکل  اسالمي،  انقالب  ظهور  با 
با قطب قدرت  بناي سازگاري  در دنیا پدیدار شد که 
استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور 
چنین حکومتي آن هم درمنطقه خاورمیانه که ازلحاظ 
اقتصادي و ژئوپلیتیکي داراي اهمیت بسیار زیاد است، 
باعث شد که نظام استکبار جهاني با تمام قوا به مبارزه 
با انقالب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزي 
استکبار در زمینه هاي نظامي، تهاجمات به عرصه هاي 
دیگرکشیده شد. یکي از این عرصه ها که خصوصًا در 
است،  بوده  همراه  گسترده  تهاجمات  با  اخیر  سالهاي 
"عرصه اقتصادي" است. بنابراین خود انقالب اسالمي 
در  الگو  سازي  و  نظریه پردازي  و  نوآوري  به  مکلف 
عرصه هاي جدید اقتصادي است. هرکشوري که علم 
الگوهایي  چنین  نیازمند  برپاکند،  را  استکبار ستیزي 

است. یکي ازاین مفاهیم "اقتصاد مقاومتي" است.
2( تعریف اقتصاد مقاومتی

بنا به تعریف برخي از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتي، 

این نوع اقتصاد معمواًل در رویارویي و تقابل با اقتصاد 
که  گیرد  قرارمي  کننده یک کشور  و مصرف  وابسته 
سلطه،  اقتصادي  اهداف  مقابل  در  و  نیست  منفعل 
ایستادگي نموده و سعي درتغییر ساختارهاي اقتصادي 
موجود و بومي سازي آن بر اساس جهان بیني و اهداف 
دارد. براي تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به 
رهایي  و  نفتي  منابع  از  استفاده  محدودکردن  سمت 
و  کرد  حرکت  منابع  این  به  کشور  اقتصاد  اتکاي  از 
توجه داشت که اقتصاد مقاومتي در شرایطي معنا پیدا 
مي کند که جنگي وجود داشته باشد و در برابر جنگ 
اقتصادي و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد  

مقاومتي معنا پیدا میکند .
3( محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي مفهومي است که درپي مقاوم سازي، 
و  فرسوده  ونهادهاي  ساختارها  وترمیم  زدایي  بحران 
قطعا  شود،که  مي  مطرح  اقتصادي  موجود  ناکارآمد 
باور ومشارکت همگاني واعمال مدیریت هاي عقالیي 
است.  موضوعي  چنین  الزام  و  شرط  پیش  ومدبرانه، 

روي  وتاکید  ها  وابستگي  کاهش  مقاومتي  اقتصاد 
مزیت هاي تولید داخل وتالش براي خود اتکایي است.

مقاومتي  اقتصاد  مهم  و  اساسي  محورهاي  برخي 
عبارتند از:

3-1( حمایت از  تولید ملي: تأکید مقام معظم رهبري 
سرمایه  و  کار  از  حمایت  ملي،  "تولید  تداوم  ضرورت 
ایراني"، مبین سه وظیفه براي دولت، دست اندرکاران 
تولید و مردم مي باشد، سه حلقه اي که نحوه تعامل 
آنها برروي هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایي آن، 
به این تعامل وابسته است. یعني هرچه قدر که مردم 
کیفیت  ولي  کنیم  داخلي  کاالي  خرید  به  تشویق  را 
تولید کاالي داخلي پایین باشد، عماًل رغبتي از سمت 
اگر  بود.  نخواهد  داخلي  تولید  کاالي  خرید  به  مردم 
تولیدکننده هم براي تولید کاالي باکیفیت همت کند 
ولي دولت و سیستم بانکي کشور، خدمات پولي و مالي 
ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادي، فضاي کسب و کار را  
سخت کند و یا مردم نسبت به کاالي داخلي بي رغبت 
باید تمامي  باشند، بازهم نتیجه منفي خواهد بود. لذا 

مقاله
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مقاله
ارتباطات این سه حلقه باهم اصالح شده و در راستاي 

افزایش تولید ملي بهبود پیدا کند. 
3-2( سیاستهاي اصل 44 قانون اساسي : محدودسازي 
از پیامدهاي مهم  اقتصاد  آزاد سازي  اقتصاد دولتي و 
فعال  مقاومتي  اقتصاد  است.  اساسي  قانون   44 اصل 
راهبردي،  و  استراتژیک  ریزي  برنامه  نیازمند  پویا  و 
میدان دادن  طریق  از  اقتصاد  کردن  مردمي  بر  مبتني 
و  موانع  رفع  و  خصوصي  بخش  فعاالن  به  بیشتر 
به  خصوصي  بخش  باشد.  مي  بخش  این  مشکالت 
عنوان موتور و محرک اصلي رشد اقتصادي و صنعتي 
است که با بکارگیري سرمایه خود و جذب و مشارکت 
سرمایه هاي غیردولتي، استفاده بهینه از منابع انساني و 
اعمال مدیریت کار آمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد 
اي  توسعه  اهداف  میتواند  اقتصادي و صنعتي کشور، 
دولت را محقق نماید. اقتصاد مقاومتي بر پایه و اساس 
بخش  و  است  استوار  جامعه  و  افراد  معنوي  سرمایه 
همراهي  براي  بستر،  برترین  شک  بدون  خصوصي 
ارکان مقاومت درجامعه،  ترین  به عنوان اصلي  مردم 
براي ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم هاست. 
نوین:  ازفناوري  واستفاده  نخبگان  به  توجه   )3-3
شود  مي  اطالق  کارآمدي  و  برجسته  فرد  به  نخبه 
اثرگذاري وي در تولید علم، هنر و فناوري کشور  که 
نبوغ  و  کارآفریني  و هوش، خالقیت،  باشد  محسوس 
موجب  نوآوري  و  دانش  تولید  راستاي  در  وي  فکري 
متوازن  و  علمي  توسعه  و  رشد  به  بخشیدن  سرعت 
مشمول  نوین  فناوري هاي  که  زماني  کشورگردد. 
اجازه  دشمن  وکشورهاي  مي گیرند  قرار   تحریم 
نمي دهند این فناوري ها به ایران برسند، اگر از نخبگان 
حمایت شود، میتوان این فناوري ها را تبدیل به فعالیت 
تجاري کرد. میدان دادن به نخبگان در عرصه صنعت، 
تجارت و کشاورزي، از ویژگیهاي اقتصاد مقاومتي است 
و نیز باید شرایط به گونه اي باشد که نخبگان بدون 
مانع کارهاي خود را پیش برند. آنچه جاي نگراني است، 
موانع  درخصوص  نگراني  بلکه  نیست  خارجي  تحریم 
تولید و تجارت درداخل کشور است که گاهي شدیدتر 

ازتحریم ها عمل مي کند. 
4( اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي 

سال گذشته که برحسب منویات مقام معظم رهبري، 
بود  حرکتي  شد،  آغاز  گذاري  نام  اقتصادي  جهاد  بنام 
در راهي که به از بین بردن موانع و معضالت اقتصادي 
کشور مي انجامد. به همین دلیل امسال که به نام تولید 
ملي و حمایت از کار و سرمایه ایراني نام گذاري شده، 
یکي از اهداف مهم آن ایجاد "اقتصاد مقاومتي" است. 
براي  موثر  حرکتي  شروع  معناي  به  اقتصادي  جهاد 
ایراني  هر  براي  امروز  که  ایست  آینده  بنیان  ساختن 
ایده  و  بهتر  در شرایطي  زندگي  آغازاست، شروع  یک 
آل. اقتصاد مقاومتي نتیجه و ثمره اقتصادي است که با 
تکیه برحرکتهاي جهادي و فداکارانه در برابر احتکار و 
انحصار قد علم مي کند و با تورم وگراني مقابله مي کند 

تا مردم به آسایش نسبي در زندگي برسند. 
مهمترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتي 

اقتصاد  4-1( مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق 
غیرمولدي  فعالیتهاي  سوداگري،  از  منظور  پایدار: 
بازار سوء استفاده  از تالطمات و نوسان هاي  است که 

افراد  برخي  نصیب  را  هایي  بهره مندي  و   نموده 
سوداگري،  و  داللي  بر  مبتني  دراقتصاد  گرداند.  مي 
بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز وکار اقتصاد 
 به سمت حباب هاي قیمتي و نوسان هاي شدید سوق 
فشارخارجي  با  مواجهه  در  اقتصادي  چنین  یابد.  مي 
سرعت  به  و  داشته  را  مقاومت  و  پایداري  کمترین 
مناسب  اجرایي  سیاستهاي  برخي  شود.  مي  متالشي 
ذیل این اصل عبارتند از : سیاست هاي کنترل زمین 
ومسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانوني، ساماندهي 
فضاي اطالعاتي به منظور دسترسي یکسان آحاد جامعه 

به اطالعات اقتصادي و...
4-2( مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي 
دربرابر تحریم ها:  براي اینکار، درگام اول مي بایست 
تا  قرارگیرد  کار  دستور  در  مردم  آحاد  توانمندسازي 
مولد  درفعالیتهاي  افراد  موثر همه  براي حضور  زمینه 
اقتصادي فراهم شود. وحدت و همکاري میان فعالین 
خوشه  سازي،  شبکه  گوناگون  اشکال  به  تواند  مي 
قرارگیرد.  دستورکار  در  و...  تامین  زنجیره  سازي، 
ها،  فعالیت  میان  جمعي  نظم هاي  محوریت  با  لیکن 
و  شده  محقق  اقتصادي  سازي  مردم  هاي  آرمان 
سطح پایداري و مقاومت اقتصادي در برابر تحریم ها 

وفشارها ارتقاء مي یابد.
مصداق  نفت،  درآمد  به  وابستگي  از  خالصي   )3-4
خود اتکایي : سازوکارهاي حوزه اقتصادي بایستي به 
مواردي  تمامي  که  قرارگیرند  بازبیني  مورد  اي  گونه 
که وابستگي کشور را به دنبال دارد، شناسایي نموده 
کم درموارد  نمایند.  گیري  تصمیم  آن  درخصوص   و 

اهمیت تر مي توان این حوزه ها را متنوع ومتکثر نمود تا 
میزان وابستگي کشور کاهش یابد. درموارد خاصي نیز 

ممکن است جایگزین سازي کامل مدنظر قرار گیرد. 
طرح  قابل  خصوص  دراین  که  ازسیاستهایي  برخي 
به  جاري  درآمدهاي  جایگزیني   : از  عبارتند  هستند 
جاي نفت مانند؛ مالیات ودرآمدهاي ترانزیتي و... ونیز 
گسترش شرکاي تجاري از یک شریک عمده به چندین 

شریک کوچکتر.....
4-4( اولویت بندي شرکاي تجاري ایران : کشورهاي 
باید  ایدئولوژیک  با همسویي  نیزکشورهایي  و  منطقه 
با  کشورهایي  ازسویي  شوند.  داده  ترجیح  بردیگران 
همبستگي بیشتر، تمایل کمتري به ورود در توافقات 
طرفیني برعلیه یکدیگر دارند و ازسوي دیگر، منطقه 
با تهدیدات و فرصت هاي مشترک،  به سبب مواجهه 
بلوکي  واقع  در  است.  خورده  گره  به هم  شان  امنیت 
جغرافیایي،  لحاظ  به  مجاور  و  همسایه  کشورهاي  از 
بیشتر  پایداري  بزرگتر،  وجمعیت  اقتصاد  حجم  با 
خواهد داشت. اگر کشور در زمینه هاي صنایع و رشته 
فعالیتهاي اولویت دار مثل غذا ودارو، پیشرفت کند به 
صادر کننده عمده مبدل شده و به پیشرفت هاي فني 
و صنعتي بسیاري دراین زمینه ها مي تواند نایل شود، 
لذا بقاي کشور تضمین شده وامکان تحریم و فشار به 
کشور کاهش مي یابد. حوزه انرژي وصنایع نظامي نیز 
دو زمینه مهم دیگري هستند که بایستي مورد توجه 
فرهنگي  صنایع  هم  بعدي  اولویت  بگیرند.  قرار  ویژه 
فرهنگي  رویکرد  سبب  به  نیز  حوزه  دراین   . است 
و  تحرک  با  توان  مي  اسالمي  انقالب  ساز  وگفتمان 
پویایي مناسب مباني فرهنگي و تربیتي واالي اسالمي 
را به جهان صادر نمود و مبناي فکري نظام سلطه را 

مورد چالش جدي قرارداد.
و خرید  واردات  بر  تولید  اولویت  4-5( فرهنگ سازي 
عام  مفاهیم  تبلیغ  و  برترویج  عالوه  داخلي:  کاالي 
حوزه فرهنگ مقاومت همچون جهاد ومبارزه، در حوزه 
بسط  مناسبي  فرهنگي  مفاهیم  بایستي  نیز  اقتصادي 
کاالي  خرید  و  واردات  بر  تولید  ترجیح  یابد.  وتوسعه 
داخلي مساله مهمي است که دربسیاري موارد با موانع 
فرهنگي روبروست. نفي تکاثر درعین تبلیغ کار وتولید 
و...  میانه  مصرف  ترویج  درعین  اسراف  نفي  ثروت ، 
لحاظ  به  بایستي  قرارگیرند.  توجه  محور  بایستي  نیز 
اقتصادي  فرهنگي چنان مساله مطرح شود که جهاد 
همانند جهاد نظامي مدنظر قرارگرفته و فعالیت مفید 
اقتصادي امر مجاهدت در راه خدا را داشته باشد. اینها 
با  تنها  که  است  مقاومتي  اقتصاد  اهداف  از  گوشه اي 
ایجاد  شد.  خواهد  میسر  اقتصادي  جهاد  راه  امتداد 
وخود  مقاوم  و  ایمن  اقتصادي  پایدار،  نسبتًا  شرایطي 

کفایي که آرزوي هرملتي است.
5(  اقتصاد مقاومتي و تحریم ها:

تنبیهي است که درسیاست خارجي مورد  ابزار  تحریم 
کشور  بر  فشار  ازتحریم،  هدف  گیرد.  قرارمي  استفاده 
هدف براي تغییر رفتار است. این تغییر رفتار مي تواند 
تغییر رفتار سیاسي یا تغییر سیاست  هاي اقتصادي باشد. 
تحریم اقتصادي همواره یکي از ابزارهاي فشار و اجبار 
درسطح  کشورها  خارجي  سیاست  اهداف  پیشبرد  در 
بین المللي مورد توجه قرارگرفته که البته کارنامه ایاالت 

میدان دادن به نخبگان در عرصه 
صنعت، تجارت و کشاورزي، 
از ویژگیهاي اقتصاد مقاومتي 

است و نیز باید شرایط به گونه 
اي باشد که نخبگان بدون مانع 

کارهاي خود را پیش برند.
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متحده آمریکا در این خصوص تاریک تر از قدرت هاي 
دیگر بوده است. 

6( نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومتي 
و  مقاومتي  دراقتصاد  کشور  ضعف  نقاط  شناسایي 
تبدیل آن به نقاط قوت، یکي دیگر از الزامات کشور 
در رسیدن به جایگاه واقعي خویش در عرصه جهاني 
است که براي تحقق آن باید همکاري نزدیکي میان 

دولت و مردم صورت گیرد.
7( ضرورت مقاومت اقتصادی

فرهنگ  از  برآمده  بومی  و  علمی  الگوی  از  پیروی 
انقالبی و اسالمی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن 
خواهد  ایران  ملت  علیه  اقتصادی  تحمیلی  جنگ  در 
در  توانست  خواهد  مقاومتی  اقتصاد  همچنین  و  شد 
بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از 
نظام اقتصادی اسالم را عینیت بخشد و زمینه و فرصت 
مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعاالن اقتصادی 
نکته ی  کند. چهار  فراهم  اقتصادی  تحقق حماسه  در 
اصلی به عنوان انگیزه و عامل تهیه ی این سیاست ها 
در ابالغیه مورخ 29/11/92 توسط مقام معظم رهبری 

مطرح گردیده است که به ذکر ان می پردازیم:
معنوی  و  مادی  فراوان  ظرفیتهای  وجود  اول  نکته 
هزار  پنج  وجود  جوان،  انسانی  نیروی  جمله  از  کشور 

شرکت دانش بنیان، منابع باالی نفت و گاز می باشد.
حرکت  یک  با  جز  است  مشکالتی  دوم،  نکته ی 

اقتصادِی جمعِی مهم، امکان ندارد برطرف بشود.
که  است  خارجی  اقتصادی  تهدیدهای  سوم،  نکته ی 
به جنگ اقتصادی تبدیل شده و متوجه ملت ما است.

که  است  جهانی  اقتصادی  بحرانهای  چهارم،  نکته ی 
ناشی از اقتصاد غرب و اقتصاد آمریکا است.

اقتصادی  را نمی   توان صرفًا مقاومت  اقتصاد مقاومتی 
و عدم  اقتصاد  در  ثبات  و  امنیت  ایجاد  بلکه  دانست، 
یا همان  اقتصادی  برابر شوک   های خارجی  تزلزل در 
 استقالل اقتصادی از شاخصه   های بارز اقتصاد مقاومتی

است. دشمن در طول چند دهه ی اخیر، تمام ابزارهای 
مبارزه با تفکر جمهوری اسالمی را امتحان کرده است، 
بوده  دیگر  ابزارهای  کنار  در  همیشه  که  ابزاری  اما 
مبارزه ی اقتصادی است که امروز تبدیل به آخرین و 

مؤثرترین ابزار دشمن شده است.
ازجمله سیاست هاي مناسب از ناحیه دولت در 

جهت تحقق اقتصاد مقاومتي عبارتند از: 
- تثبیت نرخ ارز: یکي از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتي، 
تثبیت قیمت ارز در بازار است. نوسانات موجود در بازار 
ارز، زمینه نابساماني در امرتولید، عرضه و مصرف کاال 
را فراهم مي سازد و در یک جمله بازار را دچار اختالل 
مي کند. از این رو دولت، به عنوان اصلي ترین مقام تصمیم 
گیري در سیاستهاي مالي و ارزي کشور، مي تواند بخش 
قابل توجهي از نوسانات موجود در بازار ارز را با تدابیر 
پیشگیرانه و اتخاذ سیاستهاي مناسب به حداقل رسانده 
تا درآینده، اقتصاد کشور دچار شوک هاي شدید ناشي از 
اتخاذ تدابیر سطحي و زود گذر نشود. توزیع مناسب و 
به اندازه ارز به بازار، توجه به صنایع و مایحتاج عمومي 
مردم، دراولویت قرارگرفتن اخذ ارز مورد نیاز، تعیین نرخ 
مرجع مناسب باتوجه به شرایط بازار و... مي تواند بخشي 
ارز  بازار  و  قیمت  درکنترل  دولت  دوراندیشانه  تدابیر  از 
محسوب شود. ازاین رو الزم است، بخش هاي تاثیرگذار 
بر بازار، با اعتماد به نظرات کارشناسان دلسوز اقتصادي، 
زمینه را براي تحقق اقتصاد مقاومتي به عنوان شاه کلید 
عبور کشتي نظام از حوادث پیش روي خود ، بیش ازپیش 

فراهم نمایند. 
به  را  عمومي  امنیت  درکشور  اشتغال  زائي:  اشتغال   -
دنبال خواهد داشت که مي تواند مشکالت فرهنگي را 
نیز مرتفع کند. بنابراین ایجاد فرصت هاي شغلي ازسوي 
کنوني  درشرایط  گردد.  تلقي مي  امري ضروري  دولت 
اقدامات  و  الزامات  از  یکي  شغلي،  فرصتهاي  افزایش 
مهم مقامات مسئول دردولت محسوب مي شود ، چرا 
که در راستاي دستیابي به اقتصاد مقاومتي، نیازمند نیروي 
کاربیشتر درکشورهستیم. ازجمله راهکارهاي الزم براي 
رفع موانع اشتغال زائي عبارتند از؛ تغییر نگرش دولت به 
بخش خصوصي، ایجاد امنیت اقتصادي ، مبارزه با مفاسد 
اداري، کنترل مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهاي 

کوچک به شهرهاي بزرگ وکنترل اقتصاد زیرزمیني.... 
-ثبات قیمت ها: یکي از زیرساختهاي اقتصاد مقاومتي 
که به آن توجه کمتري شده است، مسأله تورم است 
بودجه ریزي وبرخي تصمیم گیري ها  بعضًا نحوه  که 
درنظام پولي ومالي موجب تورم زایي شده است. تورم 
درحال حاضر تبدیل به بیماري اقتصادي کشور گردیده 
و این مسئله باعث شده است که درعرصه بین المللي، 
مقابل  درطرف  و  شود  دچارمشکل  کشور  صادرات 
واردات افزایش پیدا کند و دلیل آن باال بودن قیمت 
کاالها در داخل کشوراست. اقتصاد در شرایط تورمي 
بازدهي ندارد و به موجب آن تولید داخل افزایش پیدا 
باال  یابد و درنتیجه،  افزایش مي  بیکاري  نمي کند و 
رفتن نرخ بیکاري درجامعه و افزایش مفاسد اجتماعي، 
امنیتي کشور  اجتماعي وسیاسي و  متعاقبا هزینه هاي 
افزایش یافته و این مسئله کشور را از تحقق اقتصاد 

مقاومتي دور خواهد کرد. 
هاست  سال  که  وجودي  با  دولتي:  ساختار  -اصالح 
تشکیالت  کردن  محدود  از  سخن  مدیریتي  درمحافل 
اجرایي  و  تولیدي  اقتصادي،  عرصه هاي  درتمام  دولتي 
فزوني  به  رو  همچنان  گستردگي  این  اما  شود  مي 
کالن  درسطح  مجري  بزرگترین  اگرچه  دولت  است. 

ایجاد امنیت و ثبات در اقتصاد و 
عدم تزلزل در برابر شوک   های 

خارجی اقتصادی یا همان استقالل 
اقتصادی از شاخصه   های بارز 

اقتصاد مقاومتی است. 
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مقاله

و  نظارت  انجام  جاي  به  بزرگي  این  اما  است،  جامعه 
نیروي  و  مادي  منابع  دراختیارگرفتن  با  کارها  هدایت 
 انساني فراوان درچرخه اقتصاد و تولید به اداره این منابع 
مي پردازد. تا آنجا که امروزخود را با تشکیالت عدیده اي 
روبرو ساخته است. این درحالي است که با واگذارکردن 
بسیاري از کارهاي اجرایي در اختیار بخش خصوصي از 
یک سو مي تواند از حجم مشغله و تورم کارهاي اجرایي 
رضایتمندي  افزایش  به  دیگر  ازسوي  و  بکاهد  خود 
نیزافزایش  انساني خود و  مشتریان وانتظارات نیروهاي 
کیفیت خدمات درسطح خرد و کالن کمک شایاني کند. 
بخش  سازي  کوچک  به  موفق  که  کشورهایي  تجربه 
تشکیالتي دولتهاي خود شده اند، نشان مي دهد که این 
کشورها به نتایج بسیار ارزنده اي از نظراجراي با کیفیت 
کارهاي کالن خود دست یافته اند. به نظر مي رسد نقش 
پررنگ دولت نیز در اداره کارها باید کاهش یابد و به جاي 
آن روند نظارت برکارها و هدایت امورتوسط دولت توسعه 
که  تصمیم ساز،  و  اجرایي  ارکان  عنوان  به  دولت  یابد. 
ابزارهاي الزم اقتصادي را دراختیاردارد، مي تواند حرکات 

کیفي تري را درتمام عرصه ها از خود نشان دهد. 
- نقش مردم: تحقق اقتصاد مقاومتي صرفًا با مشارکت 
باالبردن  براي  والغیر.  پذیراست  امکان  مردمي 
اقتصادي  فعالیت  هرنوع  از  باید  مردمي  مشارکت 
جامعه  و  برکشور  باید  فضایي  کرد.  استقبال  مردمي 
حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد دراقتصاد 
و  کنند  مقاومت کشور، حس  و  درپیشرفت  و شریک 
به  مردم  نقش  اقتصادي  هاي  نظریه  در  ببالند.  برآن 
اهمیت  حائز  بسیار  کاالها  کنندگان  مصرف  عنوان 
مصرف،  مدیریت  به  توان  می  آن  جمله  از  که  است 
قناعت )ساده زیستي و دوري ازتجمالت(، تولید ثروت 
حالل و ترجیح مصرف کاالي داخلي برکاالي خارجي 

اشاره نمود.
8( نتیجه گیري و پیشنهادات 

سیستم  زیر  و  موثر  عوامل  همه  بررسي  به  توجه  با 

در اقتصاد مقاومتي باید گفت که تحریم ها نمي توانند 
خلل مهمي براي کشوري با قدرت جمهوري اسالمي 
ایران وبا این مرزهاي گسترده و منابع خدادادي ایجاد 
ملتي  و  دارد  اتکا  متعال  به خداي  که  کنند، کشوري 
استوار و هوشمند است حتمًا پیروز این میدان خواهد 
تالش،  برنامه ریزي،  با  است  قادر  اسالمي  نظام  بود. 
تدوین استراتژي ها و اقدامات الزم با محوریت اقتصاد 
مقاومتي، بخش عمده اي از تهدیدهاي امروزین را نیز 

به فرصت تبدیل کند.
راهکارهاي رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتي: 
براي  سیاستگذاري  مقاومتي،  اقتصاد  شروع  نقطه   .1
را جهت  تولید  است. مصرف،  الگوي مصرف  اصالح 
گذاري  سرمایه  جهت  درکنارهم،  دو  این  و  مي دهد 
را مشخص مي کنند. رونق تولید داخلي و کاستن از 
توقف  و  رونقي  کم  و  افول  به  مي تواند  که  وارداتي 
استقالل  موجب  منجرشود،  داخلي  تولیدي  واحدهاي 
اقتصادي، قطع وابستگي به خارج و ارتقاي تکنولوژي 
درسطح کالن تر مي شود . البته باید به گونه اي عمل 
به  فشار  تحمیل  معناي  به  مقاومتي  اقتصاد  که  کرد 

مردم نباشد.
تمام  قیمت  ،کاهش  تولید  در  وري  بهره  افزایش   .2
شده تولیدات، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با 
تولیدات خارجي و کاهش واردات، حمایت ازتولید ملي 

به ویژه تولیدات استراتژیک 
3. کاهش آمار بیکاري و خشکاندن ریشه هاي فقر و 

آسیب هاي اجتماعي ناشي از بیکاري در جامعه 
پولي و مالي و  4. فعال سازي سیستم هاي حمایتي 
داخلي  دراقتصاد  تحرک  براي  تولید  بخش  اي   بیمه 

و نیز حمایت از صادرات کاالهاي غیرنفتي
و  تولید  خطوط  فني،  دانش  واردات  افزایش   .5 
ماشین آالت در ازاي کاهش واردات کاالهاي مصرفي 
با توجه به اهمیت این نوع معامالت درعصراطالعات، 
از  تولید علم وتولید دانش فني و حمایت  با  همزمان 

شرکت هاي دانش بنیان 
قابل  نظام  یک  برقراري  و  تورم  معضل  به  توجه   .6
تورم  شاخص  درقبال  مدیریت  قابل  و  بیني  پیش 
وتطبیق آن با سطح حقوق ودستمزدها و نیز قیمت ارز 

در پیشگیري سیاست هاي بهینه دراین فرآیند
7. تبدیل تهدیدها به فرصت ها در روند تامین کاالها 
از  به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخي 
و  فناوري  درحوزه  ملي  عزم  به  دهي  شکل  کاالها، 
یا  کامل  کفایي  خود  ایجاد  براي  تجارت  و  صنعت 

حداقل خود اتکایي درتولید و تامین این اقالم 
از  برخي  با  اقتصادي  خاص  ارتباطات  برقراري   .8
کشورهاي دوست، گسترش ارتباطات اقتصادي با کشورها 

و بلوک هاي منطقه اي و گسترش شرکاي تجاري.

منابع :
1(متن ابالغیه ی سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« 

www.leader.ir 29/11/1392-مورخ
مقاومتی،  اقتصاد  زهره،  پورحاتمی   ، داود  2(غفارپور 

ضرورت مقاومت اقتصادی- پایگاه راسخون 
 http://rasekhoon.net  :به آدرس

درامتداد  مقاومتي  اقتصاد   ، زینب  سیده  3(لواساني، 
جهاد اقتصادي، اقتصاد تبیان

www.tebyan.net :به آدرس 
4(نریماني، میثم، 5 اصل اقتصادمقاومتي، پایگاه خبري 

و تحلیلي نداآنالین
www.nedaonlin.ir :به آدرس

5(ابراهیمي، عباس، »اقتصاد مقاومتي« در سایه تورم 
رساني  اطالع  پایگاه   ، ایراني  سرمایه  حفظ  و  زدایي 

اقتصاد مقاومتي 
www. ehavadar.ir:به آدرس

6(عسگري ، علي ، 18راهکار در اقتصاد مقاومتي، جام 
 3/7/91 مورخه   ،100823425913 خبر:  شماره   جم، 

www.ghatre.com :به آدرس
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مقاله

فرهنگ و مدیریت جهادي
*مجتبی رسولی؛ کارشناس اقتصادی

چکیده:
مدیریت جهادي برگرفته از مدیریت اسالمي و با هدف قرب به خدا و خدمت به بندگان او و گرامي داشتن مردم مي باشد، از اهداف این 
نوع مدیریت انجام کار به شیوه مناسب و ارزشمند و کسب رضاي خدا مي باشد. در این شیوه مدیریت، اجر معنوي قبل از پاداش دنیوي 

مدنظر است و تعهد از محوري ترین مولفه هاي آن مي باشد. 
دراین نوشتار به واقعیت هاي موجود درمدیریت جهادي بسنده نمي شود، بلکه آنچه باید درمدیریت جهادي -که تعبیر دیگري ازمدیریت 

اسالمي است- لحاظ شود، منظورنظر قرار مي گیرد.

مقدمه: 
رساندن  فعل  به  و  از طریق شناخت  مدیریت جهادي 
ظرفیت هاي نهفته و پشتیباني نهادي برمبناي محوریت 
مشارکت  بسترهاي  تصمیم گیري،  فرآیند  در  جامعه 
فراهم  را  اقتصادي  و  اجتماعي  عرصه هاي  در  جامعه 
بر مشارکت  ماندگارمبتني  راهبرد  آورده است. چرا که 
را  براي بهبود وضعیت زندگي جامعه مطمع نظر دارد. 
گرایانه  واقع  و  شناسانه  پدیدار  درتحلیل  است  ممکن 
البته  ، که  بربخوریم  به کاستي هایي  مدیریت موجود 
مبّرا دانستن مدیریت موجود ازکاستي ها ، نوعي قناعت 
کردن به وضعیت موجود است ومانع پیشرفت خواهد 
با  آنچه درحال جریان است  به  انتقادي  نگاه  اما   . بود 
انضمام بسته ها و وضعیت آرماني و مطلوب مي تواند 
بگشاید  مدیران  روي  پیش  را  تري  وموفق  بهتر  افق 
درحقیقت  شود،   مي  بررسي  مقاله  دراین  آنچه  ازاینرو 
بیان رویکردهاي ارزشي و اسالمي درباب مدیریت است 
که ازآن به "مدیریت جهادي " تعبیر مي شود واساسًا 

مباحث این نوشتار ناظر به وضع موجود نیست.
فرهنگ و مدیریت جهادي

منظور ازفرهنگ دراین بحث مجموعه اي ازمایه هاي 
فکري و ارزشي است که دررفتار اختیاري و اجتماعي 
انسان اثر مي گذارد. این مجموعه داراي عناصر متعددي 

است ازجمله : 
الف : شناخت ها و باورها 

ب: ارزشها و گرایش ها 
ج: رفتارها و کردارها 

ارتباط  به  مربوط  وعقاید  باورها  را  فرهنگ  محوراصلي 
انسان باخدا وجهان وطبیعت ، یعني اصول دین: توحید، 
"فلسفه"  را  آن  جدید  نام  که  سازد؛  مي  ومعاد،  نبوت 
شناسي،  هستي  به  مربوط  انساني  هاي  بینش   یا 
است.  وبدها  خوب  و  ها  ارزش  دوم،  عنصر  نامند.  مي 
اسالم داراي یک نظام ارزشي است که خوب و بدهاي 
ارزشي  ثبات نظام  ارائه مي دهد.  ما  به  را  ابدي  ثابت و 
تغییر  زمان ومکاني  احکام درهیج  نیست که  معنا   بدان 
از  منظور  و  متغیرند  و  جزئي  احکام،  اموري  کند.  نمي 
عنصر  است.  ومباني  ارزشي  اصول  ثابت،  هاي  ارزش 
بینش  آن  از  برخاسته  خاص  رفتاري  هاي  شیوه  سوم، 
فرهنگ  اصلي  ، عناصر  سه  است.این  ها  ارزش  و   ها 
اسالم اند؛  یعني آنچه را بدان معتقد مي شویم ، خوب و بد و 
شیوة رفتار ما را مشخص مي کند و این همان اصول دین، 

اخالق واحکام اسالمي است.  
مدیریت وارزش هاي انساني 

هاي  ارزش  مبحث  به  مدیریت  نیازمندي  دلیل 
تواند  مي  ها  ارزش  به  التزام  که  است  این  انساني، 
بسزایي  نقش  آن،  و کاهش هزینه  کار  بازده  درافزایش 
در مدیریت  ضروري  ازعوامل  یکي  زیرا،  باشد.   داشته 

سازمان ها و مؤسسات تولیدي و خدماتي کنترل نیروي 
مستلزم  مهم،  امر  این  به  یابي  دست  که  است  انساني 
نیروي  کارگیري  به  و  مادي  کالن  هاي  هزینه  صرف 
انساني است. به گونه اي که بخش عظیم نیروها صرف 
و  شود  مي  و...  بازرسي   ، ارزیابي  اطالعات  آوري  جمع 
ومؤسسه  سازمان  برپایي  اصلي  ازهدف  مجموعه  این 

هاي  درمدیریت  ماند.  مي  دور  به  خدماتي  و  تولیدي 
پیچیده، خود نیروي کنترل کننده نیز نیازمند به نیروي 
چنین  ایجاد  روند  وچنانچه  است  دیگري  کنندة   کنترل 
یابد.  ادامه  نظارتي  و  اطالعاتي  هاي   سیستم 
خسارت هاي جبران ناپذیري را به بارمي آورد. از اینرو، 
الجرم باید رشته کاربه کساني منتهي شود که ازدرون داراي 
عامل کنترل کننده باشند. بدون دروني شدن ارزش ها، حتي 
مدیریت مؤسسه و یک سازمان هم مورد اطمینان نیست. 
براي او هم باید کساني گماشته شوند که به کاربازرسي و 
کنترل ویژه بپردازند. چنان که باید کسان دیگري هم به کار 
این طبقه رسیدگي کنند. بنابراین، اگر ارزش هاي انساني 
و اسالمي، دروني شوند، بسیاري ازنیروهای آزاد شده به 
کارهاي مثبت و مثمرثمر مي پردازند. همچنین ، نیروهاي 
انساني اعم ازکارگران و کارمندان ، بیش ازپیش احساس 
شخصیت مي کنند؛ وهویت ارزشمند انساني خویش را 
بازمي یابند و با انگیزه بهتر و نشاط بیشتر به کارادامه مي 
دهند. عالوه براین عوارض منفي کنترل، واحساس اینکه 
همواره تحت تعقیب نیروهاي ُمشرف باید به کارخود ادامه 
دهند رهایي مي یابند ؛ واحساس حقارت نمي کنند.درنتیجه، 
پایبندي به فضائل ، ودروني شدن ارزش ها، چند اثر مطلوب 

را به دنبال دارد:
الف: احساس شخصیت و ارزشمندي نیروي انساني  

ب: ازبین رفتن احساس حقارت به خاطر سیستم نظارت
ج: افزایش نیروي مّولدوفّعال

د: افزایش روند توسعه دراثر نتایج مطلوب )اقتصادي، 
رواني و انساني( بدست آمده.
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مقاله

هاي  برداشت  و  )اسالمي(  جهادي  مدیریت 
گوناگون 

رابطة   که  است  رو  آن  از  جهادي  مدیریت  مطلوبیت 
تنگاتنگي با نظام ارزشي اسالم دارد اما به خاطر ترکیب 
و  ها  تلقي  منشأ  دارد  مدیریت  نوع  این  که   اضافي 

برداشت هاي گوناگوني مي شود :
الف: ممکن است برخي چنین تعبیري )مدیریت جهادي( 
راصحیح ندانند. و براین باور باشند که مدیریت ؛ جهادي 
وغیرجهادي ندارد . به گمان اینان مدیریت همانند سایر 
علوم انساني روان شناسي ، جامعه شناسي واقتصاد است؛ 

و از اینرو ، پسوند اسالمي یا جهادي نمي پذیرد.
ب: ممکن است برخي دیگر مدیریت جهادي رانوعي 
مدیریت برگرفته ازقرآن و روایت بدانند و معتقد شوند 
به قرآن و  با مراجعه  توانند  اجتماعي مي  درمشکالت 
روایت، پاسخ آماده اي را بدست آورند و به طور مثال با 
استفاده ازآیات و روایات ازتورم پولي دراقتصاد جلوگیري 
بي شک چنین  نمایند.  کنترل  را  اداري  فساد  یا  کنند 
اسالمي  ازمدیریت  صحیح  تلّقي  یک  هم  برداشتي 

وجهادي نیست .
ج: گروهي ممکن است مدیریت جهادي )اسالمي( را 
همان " مدیریت مدیران مسلمان" بدانند براساس این 
تاریخ  درطول  مسلمان  مدیران  مدیریت  نحوة  بینش 
مثال  به طور  است  مدیریت جهادي  سازنده محتواي 
)ع( درصدر اسالم  المومنین علي  امیر  شیوه مدیریت 
الگوي مناسبي  پیامبر اعظم)ع(  ائمه اطهار)ع( ونیز  و 
برداشتي  چنین  خواهدبود.  مدیریت  نوع  این  براي 
معناي  اما  است؛  صحیح  گرچه  جهادي  مدیریت   از 

دقیق تر و صحیح تري هم دارد.
معناي صحیح ودقیق مدیریت جهادي 

که  نیست  علمي  مدیریت  غیراز  جهادي  مدیریت 
مدیریت  دردانش  مطرح  قوانین  و  ها  فرمول  براساس 
که  مدیریت  نوع  این  فرق  است.  شده  ریزي  پایه 
است  برخوردار  اسالمي(  یا  )جهادي  اضافي  ازترکیب 
را  آن  مبناي  که  است  دراین  ؛  مطلق  مدیریت  با 
اسالم  ارزشي  نظام  سازد.  مي  اسالم"  ارزشي  "نظام 
 نقش مهمي را درنظریه هاي علمي مدیریت و نیز در 
 شیوه هاي عملي آن ایفا مي کند ؛ ازاینرو در روش هاي

عملي مدیران مسلمان اثر مي گذارد و به حرکت آنها 
جهت ارزشي مي بخشد  چنانکه دراقتصاد اسالمي نیز 
اصلي  و  پنجگانه  هاي  .مؤلفه  است  گونه  این  مطلب 
تولید،  تقاضا،  و  عرضه  قانون  همچون  اقتصاد  دانش 
اجرا  اقتصاد  دردانش  مطرح  قوانین  با  ومصرف  توزیع 
اسالم  ارزشي  نظام  مراحل  این  درهمه  اما  شود  مي 
مبنا قرار مي گیرد . بنابراین همان گونه که دراقتصاد 
و  علمي  قوانین  جاي  به  اسالم  ارزشي  نظام   اسالمي 
آنها قرار  بلکه مبناي  اقتصاد" قرار نمي گیرد.  "دانش 
مي گیرد، درمدیریت اسالمي وجهادي نیز نظام ارزشي 
اسالم مبناي قوانین علمي مدیریت قرار مي گیرد نه به 
جاي آن ، ازاین رو مدیریت جهادي و اسالمي بردو پایه 

استوار است:
الف: دانش مدیریت 

اساس  و  مدیریت  قوانین  مبناي  ارزشي که  نظام  ب: 
شیوه هاي عملي مدیریت مدیران قرار مي گیرد.

زندگي  درهمه شؤون  اسالم   ، که  این  حاصل سخن 
روابط  و  جامعه  کالن  و  خرد  مدیریت  ازجمله  انسان 
ارزشي  نظام  ازطریق  و  دارد  وپیام  قانون  الملل،  بین 

خود برهمه امور مذکور تأثیرمي گذارد.
تأثیر نظام ارزشي درسیستم مدیریت

مدیریت  درسیستم  هدف  تعیین  ازراه  ارزشي  نظام 
درسیستم  گذار  تأثیر  عنصر  نخستین  گذارد.  مي   تأثیر 
مدیریت  وخواه  تولیدي  مدیریت  خواه   -  مدیریت 

خدماتي - سیاست گذاري یا تعیین هدف است.
اما هدف دراصطالح به معناي وضع نهایي و مطلوبي 
است که فرد به صورت آگاهانه آن را مفید تشخیص 
داده و براي دست یابي به آن دست به فعالیت هاي 
که  است  اي  نقطه  دیگر  تعبیر  به  و  زند  مي  مناسب 
همة رفتارهاي انسان درجهت رسیدن به آن سامان پیدا 

براي تحقق آن شمرده مي شود؛  کرده و مقدمه اي 
بیانگر فعل آگاهانه و اختیاري  ؛  این ترتیب هدف  به 
 انسان و جهت دهنده اعمال انسان به شمار مي آید به 
گونه اي که همه رفتارها براي تحقق یافتن آن سامان 

دهي پیدا مي کند.  
اهداف طولي و عرضي: ازیک نظر مي توان اهداف 
را به طولي وعرضي تقسیم کرد؛ اهداف طولي به اهدافي 
گفته مي شود که دست یابي به هریک ازآن ها وابسته 
اي  مجموعه  عرضي  اهداف  باشد.  پیشین  هدف  به 
ازخواسته ها وکماالت مطلوب انساني است که تحقق 

هیچکدام متوقف برتحقق دیگري نیست .
آن  نهایي  هدف  ونهایي:  اي  واسطه  اهداف 
 است که همه تالش هاي انسان براي رسیدن به آن

اهدافي  اي  واسطه  اهداف  اما  شود  مي  دهي  سازمان 
هستند که رسیدن به هدف نهایي وابسته به تحقق آنها 
است بنابراین اهداف زندگي انسان ازاین دوحال خارج 
نیستند. یا واسطه اي هستند ویا نهایي . بنابراین انسان 
به عنوان فاعل مختار نمي تواند بدون یک هدف نهایي 
 تالشهاي خود راسامان دهد زیرا درانجام هرکاري اهدافي 
مي تواند وجود داشته باشد، وچون تسلسل درهدف ها 
محال است الجرم یک هدف نهایي براي انجام کارها و 

به طور کلي درزندگي انسان منظور مي گردد.
هایي  ارزش  همه  جامع  غایي  هدف  غایي:  هدف 
است که انسان درصدد رسیدن به آنها است با توجه به 
این که اهدف واسطه اي ارزش ذاتي ندارند وتنها براي 
رسیدن به هدف غایي؛ مطلوب واقع مي شوند ازاینرو 
هدف غایي عالي ترین هدفي است که همه ارزشها را 

دربرمي گیرد و به خودي خود مطلوب واقع مي شود.
ویژگي هاي هدف غایي:

* هدف غایي؛ تعیین کنندة  جهت حرکت است وحوزه 
انتخاب هدف هاي دیگر را محدود مي کند.

* جامعیت هدف غایي نسبت به همه ابعاد زندگي بشر 
یکي ازویژگي هاي انسان شمرده مي شود.

* هدف غایي، پشتوانه ارزشمند اهداف واسطه اي بوده 
ارزش  اهداف غایي  پرتو  تنها در  اهداف واسطه اي  و 

دارند.
ازدیگر  نیز  درافراد  باثبات  و  مستمر  انگیزه  ایجاد   *

نظام ارزشي اسالم نقش 
مهمي را درنظریه هاي علمي 
مدیریت ونیز در شیوه هاي 

عملي آن ایفا مي کند.
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ویژگي هاي آن شمرده مي شود. 
رابطه میان هدف زندگي با هدف مدیریت 

نخستین پرسشي که هرمدیر درحوزه مدیریت خود با 
آن مواجه است این است که اودرکار خود چه هدفي 
را دنبال مي کند؟ تنها یکي ازدو گزینه ذیل مي تواند 

پاسخي باشد که یک مدیر به پرسش فوق مي دهد:
1- هدف از وارد شدن به حوزه مدیریت استفاده ابزاري 
ازسیستم مدیریت براي دست یابي به نتایج صرفاً ماّدي 

است .
2- استفاده ابزاري ازامکانات و موفقیت هاي مادي براي 

نیل به اهداف برتر و متعالي است .
بي تردید مدیراني که فلسفه زندگي آنها را بینش مادي 
شکل مي دهد هدف غایي و نهایي آنها اززندگي و به 
بود. نخواهد  مادي  جزمنافع  چیزي  ازمدیریت  آن  تبع 

به  اگر  حتي  را  ومنفعت شخصي  سود  مدیراني  چنین 
ضررجامعه باشد ترجیح مي دهند. هیچ نظام ارزشي که 
نبوده  معتبر  آنها  براي  باشد  آنها  بینش مادي  با  مغایر 
سازماندهي  درمرحله  شود،  نمي  شناخته  رسمیت  به 
نیزهمکاران وکارکناني را برمي گزینند که منافع مادي و 
شخصي آنها را بهتر و بیشتر تأمین کنند.اما مدیراني که 
فلسفه زندگي آنها را بینش الهي بنیان مي نهد؛  ونظام 
ارزشي اسالم درهمه شؤون زندگي آنها موثر و معتبر 
مي افتد هدفي که درحوزه مدیریت به عنوان یک چشم 
انداز عالي پیش روي خویش قرارمي دهند با هدفي که 
ازاینرو  خورد  مي  گره  سازد  مي  را  آنها  زندگي  فلسفه 
امکانات وموفقیت هاي مادي براي آنها هدفي متوسط 
بشمار مي آید که ازچنین امکاناتي براي رسیدن به یک 
هدف غایي ونهایي بهره مي برند چنین مدیراني وسایل 
مورد نیاز کارواني را که به سوي هدف نهایي وکمال 
ازاینرو  انساني سیر مي کند فراهم مي سازند  مطلوب 
براي آنها منافع مادي شخصي یا گروهي اهمیتي ندارد، 
شخصي  و  مادي  ازمنافع  برخورداري  درصورتي  تنها 
به  رسیدن  درجهت  را  آنها  که  است  موجه  آنها  براي 
 هدف غایي ونهایي کمک کند. بنابراین این پرسش که

"چرا مدیریت مي کنیم" بي ارتباط با این پرسش که 
"چرا زندگي مي کنیم" نیست پاسخي که به پرسش 
دوم مي دهیم اساس راستین پاسخي است که به پرسش 
نخست مي دهیم اما پاسخ دقیق و صحیح ازپرسش دوم 
به باورهاي هستي شناسانه و انسان شناسانه ونیز به حل 
مسائل معرفت شناختي خاص وابسته است ، که بحث 

درباره آنها مجالي وسیعتر را مي طلبد.
 چگونه مدیر جهادي پرورش مي یابد؟

فرایند تربیت و پرورش مدیران صالح و کارآمد درسه 
چیز خالصه مي شود :

1- داشتن آگاهي هاي الزم
2- یافتن اقتضائات کارآمدي
3- نبود موانع موفقیت درکار

دربخش نخست توجه به این نکته الزم است که اصواًل 
هرنوع رفتار انساني و اختیاري درگرو نوعي شناخت؛ 
آگاهي و بینش است رفتار کورکورانه وبدون شناخت 
مدیرنسبت  یک  شناخت  قدر  هر  ندارد  انساني  ارزش 
از  او  رفتار  باشد  تر  عمیق  شناختي  هاي  بایسته  به 
ارزشمندي بیشتري برخوردار خواهد بود ازاین رو یک 
ارزشي و کارآمد درحوزه معرفت و شناخت باید  مدیر 

زمینه هستي  در  واقع  با  و مطابق  باورهاي صحیح  از 
شناسي خدا و انسان؛ بهره مند باشد و گرنه نمي تواند 
به ارزش هاي اسالمي که مبتني برشناخت است معتقد 
و ملتزم باشد. بنابراین داشتن باور صحیح درزمینه هاي 
هستي شناسي و انسان شناسي ؛ همچنین مباني معرفتي 
درزمینه نظام ارزشي جزء اصول موضوعه ومسلم پرورش 

مدیرجهادي است .
آوردن  فراهم  دارد  فراوان  اهمیت  آنچه  دوم  دربخش 
بستر تربیت و زمینه رشد یک مدیر ارزشي و الیق است 
چه این مطلب ازجمله عناصر دخیل درفرایند پرورش 
اقتصادي  ازشرایط  که  مدیري  است.  مدیریت جهادي 
تواند  نمي  دارد  ویا مشکل خانوادگي  برد  خودرنج مي 
میدان  وجود  بر  عالوه  باید  ازاینرو  باشد  موفقي  مدیر 
یک  هاي  خالقیت  و  استعدادها  بروز  براي  مناسب 
مدیر الیق امور جانبي که مي تواند فکر مدیر را تنها به 

موضوع مدیریت معطوف سازد فراهم ساخت.
آگاهي هاي بایسته درمدیریت جهادي

مجموع اطالعات و آگاهي هاي مدیریت جهادي در دو 
بخش خالصه مي شود :

- اطالعات فني ومهارتي درزمینه تخصصي مدیریت 
- آگاهي هاي مربوط به بینش ها و ارزش ها 

البته این گونه آگاهي ها  بخشي ازآموزش هایي است که 
یک مدیر الیق ازآنها برخوردار است عالوه براین مدیریت 
جهادي دربستر مناسب با فراهم شدن شرایط الزم براي 
بروز کار و ابتکار خود مي نماید. ازاینرو واگذاري انتخاب 
شیوه مدیریت دریک سازمان به مدیر و تشویق درجهت 
به کارگیري ابتکارات و محدود نکردن او به چهارچوب 
محدود و تنگ بخشنامه اي وشیوه هاي تقلیدي ازفنون 
تربیت مدیران کارآمداست .حاصل آنکه بایسته هاي اولیه 

درفرایند پرورش یک مدیرجهادي ازاین قراراست :
الف: اندوخته هاي شناختي و بینشي مربوط به هستي 

ازجمله انسان و نظام ارزشي اسالم

ب: آگاهي هاي شغلي و فني درزمینه موضوع مدیریت 
ج: داشتن امنیت  وآرامش روحي و رواني

د: نبود موانع و مشکالت وبحرانهاي شخصي وخانوادگي 
 تجلي بینش الهي درعرضه مدیریت جهادي 

بینش الهي با اشتمال برباورهاي هستي شناختي وانسان 
شناختي و نیز با داشتن نظام ارزشي ویژگي هایي رابراي 
مدیریت ایجاب مي کند که خالصه آن ازقرار ذیل است :

الف:کمال معنوي و نزدیک شدن به خدا )تقرب الي اهلل(: 
رفتارهاي  که  آموزد  مي  انسان  به  اسالم  ارزشي  نظام 
اختیاري خود را به گونه اي سامان دهد که دراثر انجام 
آنها آدمي به خداوند متعال نزدیک شود و کماالت معنوي 
وارزش هاي واالي الهي بدست آورد . انجام کارهایي که 
درعرصه مدیریت به وقوع  مي پیوندد نیز مشمول همین 
قاعده خواهدبود ازاینرو انسان الهي مردم را "عیال اهلل" 
مي داند و خدمت به آنها را عبادت مي شمرد برخالف 
سایر  که  معنوي  ازکماالت  محروم  و  الهي  غیر  انسان 
و  انگارد  باربر مزاحم و رقیب مي  را موجوداتي  انسانها 
ازعمق جان نسبت به آنها احساس بي مهري مي کند 
لبخندها ابراز صمیمیت ها ودل سوزي ها تنها ابزارکار 
اوست و گرنه دربینش انسان مادي و غیره الهي عاطفه 

وفا؛صمیمیت و صداقت معناي عمیقي ندارد.
دین:  واقامه  ارزشي  نظام  استقرار  براي  تالش   : ب 
قرآن کریم درسوره حج به چنین ویژگي اشاره مي کند.

»الَّذیْن اَن َمکنَاِهم َفي ااَلَرض اَقاَموِ الَصلْوه َواتَو اَلْزکاُه 
َواَمرِوا بَالمَعرِوف َونَهوا َعِن اَلمْنکر« 

این آیه درباره ویژگي کساني سخن مي گوید که درآیه 
آیه  این  براساس  آنها داده شده است.  یاري  قبل وعده 
رسیدند  پیروزي  به  خدا  یاري  با  که  کساني  شریفه 
وازامکانات حکومتي برخوردار شدند ؛ همانندخود کامگان 
و جباران به عیش ونوش و لهو ولعب نمي پردازند ؛ بلکه 
از پیروزي ها و موفقیت ها ابزاري براي ساختن خویش 
وجامعه قرار مي دهند . ارتباطشان هم با خدا محکم است 
وهم با خلق خدا مستحکم . زیرا اینان صلوه )نماز( را 
سمبل پیوند با خالق است برپامي دارند و زکات را که 
باخلق خداست مي پردازند وامربه معروف و پیوند   رمز 

نهي ازمنکر را که ازبنیان هاي ساخت یک جامعه سالم 
بشمار مي آید اجرا مي کنند. 

درپرتو این چهار ویژگي که براي استقرار نظام ارزشي 
واقامه دین بیان گردید سایر عبادات واعمال صالح و 

 این پرسش که 
 "چرا مدیریت می کنیم"

  بی ارتباط با این پرسش که
  " چرا زندگی می کنیم "

 نیست.

مقاله
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مقاله
ویژگي هاي یک جامعه مؤمن و پیشرفته فراهم است .

ج: وحدت هویت مدیران اجرایي با بر پادارندگان دین 
اگر بپذیریم که دین عبارت است از بهترین شکل و 
شیوه زندگي انسان و همه شؤون زندگي انسان اعم از 
فردي و اجتماعي مادي و معنوي زیرچتر آن قرار دارد 
دراین صورت هیچگونه مرزي درمقام ثبوت میان دین 
و سیاست وجود نخواهد داشت اما همه سخن دراین 
است که آیا درمقام اثبات مي توان به جدایي میان برپا 

دارندگان دین و مدیران اجرایي معتقد شد؟!
پاسخ این سوال بي تردید منفي است زیرا فلسفه وجودي 
تشکیل حکومت اقامه دین است آنگاه چگونه مي توان 
پذیرفت کساني که مسئول اقامه دین هستند غیرازکساني 
باشند که مدیریت اجرایي رابرعهده دارند؟! چنین اعتقادي 
که  است  ازسیاست  دین  جدایي  دیگر سکه  روي  یک 
منتهي به پذیرش عملي سکوالریسم درعرصه مدیریت 

و سیاست خواهدبود.
اقامه دین است  ازتشکیل حکومت  اگر هدف  بنابراین 
و  اهداف  به  که  باشند  کساني  آن  دارندگان  برپا  باید 

قوانین آن آشناتر وملتزم تر ازدیگران باشند.
د: اجراء  صحیح موضوع ومتعلق مدیریت

طبیعتاً مدیري که ازبینش و انگیزه هاي الهي برخورداراست 
از همه توانمندي هاي خود براي اجراء  صحیح موضوع و 
متعلق مدیریت استفاده مي کند چنین مدیري هم  مي 
داند که چرا مدیریت مي کند و هم ازانگیزه کافي براي 
رسیدن به هدف برخوردار است اگرکار این مدیر را درحوزه 
مدیریت خود به کار کارفرمایي تشبیه کنیم که کارگراني 
را اجیر کرده و براي خود خانه مي سازد مقصود روشن تر 

خواهدشد.
 کارفرمایي که براي خود خانه مي سازد چون هدف خود

را ازکار ساختمان مي داند خستگي نمي شناسد وازهمه 
 امکانات بالقوه و بالفعل براي رسیدن به هدف مطلوب 

استفاده مي کند اما کارگري که اجیر شده نه ساختن 
ساختمان را درراستاي اهداف خود مي بیند ونه انگیزه 
اي براي انجام آن دارد ، درصورتي که از  مایه هاي 
ازکارگریزان  همواره  نباشد.  برخوردار  دیگري  معنوي 
وقت  درپایان  مزد  گرفتن  اوتنها  مطلوب  زیرا  است 
کاراست. مدیریت بابینش الهي آن است که مدیر هم 
هدف ازاعمال مدیریت را به خوبي مي داند و هم انگیزه 
براي انجام آن دارد. ازاینرو درانجام صحیح موضوع و 

متعلق مدیریت خستگي  نمي شناسد .
هـ : بهره مندي مجموعه انسانهایي که درمسیر هدف 

آرماني قرا دارند نه منافع شخصي 
مدیریت  درعرصه  الهي  بینش  از  که  مدیري  هدف 
برخوردار است بهره مند ساختن مجموعه انسانهایي است 
که درمسیر هدف آرماني او قرار دارند؛ البته ممکن است با 
اجراء صحیح متعلق مدیریت ؛ منافع شخصي او نیز تأمین 
شود اما براي او هدف باالتر برآوردن نیازهاي مادي و 
معنوي اجتماعي است که او خادم آنها محسوب مي شود .

ي: مهرورزي و تکریم مردم
 یکي ازویژگي هاي چنین مدیریتي مهرورزي وتکریم 
مردم است اساساً با دوشیوه مي توان مدیریت را اعمال 
نمود: یکي با شیوه تکریم مردم و بزرگداشت زیر مجموعه، 
یکي هم باشیوه استخفاف وکوچک شمردن مردم وزیر 
مدیریت  رادرعرصه  استخفاف  شیوه  قرآن   ! مجموعه 
ازقبیل تفکر فرعوني قلمداد کرده آن را مردود مي شمارد و 

دراین باره مي فرماید: » َفاسَتخْف َقُومِه فاَطاَعِوه َانَهم َکاَنِوا 
قُوماًَ َفاسَقیِن« یعني فرعون قوم خود را خوار و کوچک 
فاسق  مردمي  آنها  و  کردند  اطاعت  اورا  آنها  و  شمرد 
 بودند. بنابراین مدیري که ازبینش الهي برخوردار است 
با تکریم مردم روي  ازشیوه اعمال مدیریت  تواند  نمي 
برتابد وبه شیوه استخفاف که ازنوع تفکر فرعوني است 

روي آورد.
م : نفي وابستگي اجتماعي به بیگانه 

قرار خود  اساس  را  الهي  بینش  که  مدیریتي   رویکرد 
مبتني  بیگانه  به  اجتماعي  وابستگي  برنفي  دهد  مي 
اهلَل  َیجْعَل  لَْن   (( فرماید  مي  باره  دراین  قرآن  است؛ 
چنین  براساس  ََسبیاِل((   الْمُومَنین  َعلَي  لَلْکاِفَرین 
مدیریتي انجام کاري که درزمان حاضر به نفع جامعه 
و  اجتماعي  وابستگي  موجب  مدت  دردراز  اما  باشد 
سلطه بیگانگان شود مردود شناخته مي شود بنابراین 
نظر  در  و  اندیشي  دور  زمان،  عامل  داشتن  درنظر 
ازکار مدیریتي است  آینده بخشي  گرفتن منافع نسل 

که نظام ارزشي الهي اساس آن را تشکیل مي دهد .
منابع

مدیریت  از  مباحثي  مجموعه  اهلل؛  ولي  پورفر،  نقي   -  
در اسالم، مرکز مطالعات و تحقیقات مدیریت اسالمي، 

تهران، 1382.
- رضاییان، علي، مباني سازمان مدیریت، سازمان مطالعه 

و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه ها)سمت(، 1380
در  تحول  مدیریت  بل،  اچ  سیسیل  و  فرنج  وندال،   -
سازمان، ترجمه سید مهدي الواني و حسن دانایي فرد، 

انتشارات صفار-اشراقي، چاپ نهم، 1385  
سرمایه  و  مدني  جامعه  اهلل؛  سیدفتح  پورموسوي،   -
اجتماعي، فصلنامه راهبرد، شماره 26، مرکز تحقیقات 

استراتژیک، تهران، 1381. 
- غفاري، غالمرضا، توسعه اجتماعي، تهران، 1382.

مدیریت بابینش الهي آن است 
که مدیر هم هدف ازاعمال 

مدیریت را به خوبي مي داند و 
هم انگیزه براي انجام آن دارد.



ن
اقتـصـادخــاورا

14  فصلنامه خبری، تحلیلی،پژوهشی
سال دوم ـ شماره نشریه 15و 16 - پیاپی3و4 ـ زمستان 92  و بهار 93

نظام اعتبارات خرد راهکاری عملی برای كاهش فقر و ایجاد فرصت های شغلی
* مریم مختاری مسینایی؛ کارشناس  اقتصادی

چکیده:
نظام اعتبارات خرد یکی از راهکارهای مطرح شده در دو دهه اخیر به منظور تسریع فرآیند سرمایه گذاری و تقویت بنیادهای مالی و پس انداز در مناطق 
روستایی و اشتغال و نهایتًا توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقاء بهره وری با تأکید بر بکارگیری اعتبارات خرد بوده است. اعتبارات خرد 
به عنوان ابزاری  مؤثر در مبارزه با فقر، گرسنگی، قابلیت ها و ارزش های خود را اثبات کرده است این ابزار توانایی تغییر و بهبود زندگی مردم به ویژه مردم 
نیازمند  به اعتبارات  خرد را دارا می باشد. وام های کوچک، حساب های پس انداز و ارائه انواع خدمات مالی و بانکی این باور را در خانواده های کم درآمد و فقیر  
ایجاد می کند که با دسترسی  به این خدمات درآمد آنها  افزایش خواهد یافت  و بدین ترتیب  آنها می توانند در برابر مشکالت غیرمنتظره از خود محافظت 
کنند و سطح زندگی کنونی خویش را بهبود بخشند و برای تغذیه، مسکن و آموزش فرزندانشان  سرمایه گذاری کنند. بسیاري از کشورها با اتخاذ برنامه هاي 
حمایت از بخش خوداشتغالي توانسته اند فرصت هاي جدید شغلي را در این بخش ایجاد کنند که به طور عمده حمایت هاي آنها به صورت حمایت هاي اجتماعي 
مانند مشاوره و حمایت هاي مالي در قالب اعطاي اعتبارات و تسهیالت به بنگاه هاي کوچک و کسب و کارهاي کوچک بوده است که با عنوان اعتبارات خرد 
یا حمایت هاي مالي کوچک از آنها یاد مي شود، در همین ارتباط مؤسسه هایي براي کمک به واحدهاي کوچک کسب و کار تأسیس شده اند که در کشورهاي 
مختلف با عنوان هاي مختلف شناخته مي شوند. این حمایت ها باعث مي شود تعدادي از بیکاران به بخش خوداشتغالي، مشاغل یا فعالیت هاي گروهي روي آورند 

و در نتیجه سهم بیکاران که داراي هزینه گزافي براي دولت ها هستند از جمعیت فعال کاهش یابد.

مقدمه
های  بنیان  بهبود  اثر  در  اقتصادی  وضعیت  تحول 
هدف  می شود.  نامیده  توسعه  اجتماعی،  اقتصادی- 
نهایی توسعه  ارتقای میزان برخورداری مردم آن جامعه 
آسیب  اقشار  توانمندسازی  و  است  زندگی  مواهب  از 
پذیر و برخورداری آنان از زندگی سالم و با کیفیت از 
پایدار است. طی دهه  پیش شرط های تحقق توسعه 
مهم  رهیافت  از  اعتبارات خرد  برنامه های  اخیر  های 
فقر زدایی در جهان بوده است به طوری که از آن به 
عنوان "انقالب خرد" یاد می کنند. برنامه اعتبارات خرد 
با ایجاد گسترش  فعالیت های  درآمدزا  به ویژه برای 
گروه های آسیب پذیر، توسعه جوامع محلی را تسهیل 
می کند. خط مشی جدید در تأمین مالی مناطق محروم 
و روستایی همان تمرکز بر افزایش درآمد و کاهش فقر 
افزایش  همچون  هزینه،  جویی  صرفه  های  روش  از 
سرمایه گذاری در زیر بناهای روستایی و توسعه انسانی 

برای نیل به اهداف توسعه و اشتغال است.
معرفی اعتبارات خرد:

بهبود کیفیت زندگی مردم و ارتقای میزان برخورداری 
همه آحاد جامعه از مواهب زندگی و درآمد، هدف نهایی 
اقشارآسیب پذیر و محروم  توانمندسازی  توسعه است. 
در زمینه اجتماعی و اقتصادی پیش زمینه توسعه است. 
مستقل  کشورها  توسعه  و  رشد  الگوهای  تردید  بی 
موفقیت  منجربه  جوامع،  در  موجود  ساختارهای   از 
و  ها  مؤلفه  داشتن  ملحوظ  با  اما  شود،   نمی 
شاخص های  اجتماعی جوامع در این الگوها، موفقیت 
تضمین می گردد. در غیر این صورت رشد و توسعه  برای 
افراد برخوردار و مرفه رقم خورد و باعث تشدید شکاف 
و  مالی  های  گزارش  از  استفاده  شد.  خواهد   طبقاتی 
بین المللی که سالیانه  منتشر می شوند، آگاهی الزم از 
وضعیت کالن جوامع را مقدور می سازد و با این تصویر 
به  ریزان  برنامه  و  سیاستگذاران  کشورها،  وضعیت  از 

سهولت قادر به رفع مشکالت دارای اولویت و دستیابی 
به اهداف توسعه کشور خود می شوند. واگذاری سهام 
عدالت همواره با اعتبارات خرد به عنوان یک برنامه ملی 
اجرای کار در بخش دولتی  و  انجام  به معنی   ضرورتاً 
  نمی باشد بلکه ماهیت این برنامه توسعه ای، همکاری مردم 
و دولت در تعامل دو سویه  جهت عرضه سهام، وام و 
سایر خدمات مالی، آموزشی و اجتماعی به افراد آسیب 
پذیر و محروم می باشد. و در واقع این اعتبارات  خرد 
فرصت قابل توجهی برای آگاهی از اهمیت منابع مالی 
و  سازد  می  فراهم  فقر  کنی  ریشه  در  ویژه  به   خرد 

می توان مهمترین اثرات آن را اینگونه بیان کرد:
الف( منابع مالی خرد به خانواده های فقیر کمک می کند 
تا نیازهای اولیه خود را تأمین و از خود در برابر نوسانات 

درآمد و سایر خطرات محافظت نمایند.
ب( استفاده خانواده های کم درآمد از خدمات مالی با 
بهبود رفاه اقتصادی خانواده و ثبات و رشد شرکت های 

خدمات مالی ارتباط دارد.
اقتصادی  مشارکت  از  حمایت  با  خرد  مالی  منابع  ج( 
 زنان، برای زنان اهمیت زیادی دارد و سبب رفاه بیشتر 

خانواده ها می شود.
د( تأثیر خدمات مالی، به صورت مثبت با طول زمانی که 

متقاضی از این خدمات استفاده می کند بستگی دارد.
مبانی نظری: 

 اعتبارات خرد یکی از مباحث عمده در اقتصاد نئولیبرال 
است که پس از تغییرات نظری در تئوری های اقتصادی 
 و دیدگاه های توسعه به عنوان یک محرک اقتصادی

با  که  کشورهایی  و  توسعه  حال  در  کشورهای  برای 
مشکل تورم و بیکاری فزاینده روبروه هستند و توزیع 
ثروت و درآمد چندان عادالنه نیست،  به عنوان کلید حل 
معما در نظر گرفته شده است. شکست های اقتصادی 
و ناکامی ها در کاهش  فقر اقتصادی در کشورهای در 
حال توسعه در دهه های 1980 و 1990 آژانس ها و 
سازمان های بزرگ اعطا کننده وام مثل، بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول، به طور فزاینده ای استفاده 
از بنگاه های خرد در توسعه را به عنوان برنامه محوری 
اند.  نموده  اتخاذ  فقر  کاهش  نئولیبرال جهت  سیاست 
عنوان  به  خرد  اعتبارات  برای  ریزی  برنامه  و   بسط 
و  داده  را گسترش  بازارهای جدید  توسعه،  گر  مداخله 
فرهنگ بازار آزاد را ارتقاء می دهد و تضمین کننده حداقل 
مداخله دولت می شود. کارفرمایان  بنگاه هایی را ایجاد 
می کنند که بازارهای محلی را درگیر اقتصادی کالن 
نموده و آنها را فعال می سازد و به عنوان عنصر اساسی  
نیافته عمل   کاهش فقر در مناطق روستایی و توسعه 
می کند. اینها همگی از سیاست های نئولیبرال اقتصادی 
بود که بوسیله فریدمن، بوئر،بانک جهانی و دولت هایی 
مثل ایاالت متحده و انگلستان جهت تعدیل اقتصادی 
و اتخاذ سیاست های نوین در نظر گرفته می شود و 
اعتبارات  خرد حاصل این تفکر اقتصادی است. )روث 
کوچک  کشاورزان  به  اعتبارات  ارائه  چند  هر   .)1997
ایجاد شرکت های  با  میالدی  نوزدهم  اواسط سده  از 
تعاونی اعتبار از سوی فردریک رافایزن در آلمان آغاز 
شده و اوایل سده بیستم در برخی از کشورهای در حال 
توسعه مانند هندوستان گسترش زیادی یافته است. ولی 
این جنبش و یا انقالب اعتبارات خرد به ایجاد گرامین 
بانک یا بانک دهکده در سال 1983 در بنگالدش آغاز 
شده و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی 
کشوره ای توسعه یافته گسترش پیدا کرده است )نجمی 
1382(. اهمیت و عملکرد منابع مالی خرد در غنی سازی  

اعتبارات  خرد فرصت قابل 
توجهی برای آگاهی از اهمیت 

منابع مالی خرد به ویژه در ریشه 
کنی فقر فراهم می سازد.

مقاله
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مقاله

اقشار کم درآمد و دهک های پایین درآمدی در سال های 
اخیر استفاده از اعتبارات  خرد در بسیاری از کشورهای 
جهان اعم از توسعه یافته و نیافته  به عنوان ابزار مهم 
برای کاهش  فقر تلقی شده است. اولین ویژگی اعتبارات 
خرد در کاهش فقر ازآن جهت دارای اهمیت است که 
اواًل بطور معمول وام های کالن و رسمی در کشورهای 
فقیر  افراد  نصیب  مختلف  دالیل  به  توسعه   درحال 
نمی شود، ثانیاً  به دلیل باال بودن  نرخ بهره منابع مالی 
اعتبارات  اینگونه  انحصاری،  های  قدرت  و  غیررسمی 
نیز در اختیار اقشار فقیر جامعه قرار نمی گیرد.  فقرا از 
این جهت فقیرند که مبالغ کوچک برای رونق دادن به 
فعالیت هایشان را در اختیار  ندارند و همانطور که آرام 
اسمیت می گوید: اگر شخصی مبلغ کوچک را در بدو امر 
بدست آورد می تواند مبلغ بزرگتری را هم کسب کند، 
در واقع اعتبارات خرد همان شرایط بدست آوردن مبالغ 
تواند  اعتبارات خرد می  فراهم می سازد پس  را   اولیه 

فی النفسه  نقش مهمی در کاهش فقر داشته باشد.
اولین ویژگی اعتبارات خرد کاهش فقر و توانمندسازی 
است. تحقیقاتی که در رابطه با اعتبارات خرد طی سه 
بادوری   ،)1980( باردهان   )1980( رائو  توسط  دهه 
در  کشورهای  در   )1992( همکاران  و  گات   ،)1983(
تحقیقات   از  بسیاری  و  است  شده  انجام  توسعه  حال 
دیگر اعتبارات خرد را به عنوان ابزار مهمی در کاهش 
فقر و توانمندسازی اقشار کم درآمد معرفی نموده اند. 
دومین ویژگی اعتبارات خرد پرداخت وام  بطور مستقیم 
و بدون دریافت وثیقه به تولیدکنندگان  خرد و اقشار کم 
درآمد است در تحقیقاتی که سورش )1991( در هند 
ترین  اعتباری خرد اصلی  داده است مؤسسات   انجام 
رقیب برای جلوگیری از فعالیت بخش مالی غیررسمی 
جباری  و  اهیو  فریمن،  مطالعات  است.  بوده  روستا  در 
)1998( در ایتوپی و کینا به تأثیر مثبت اعتبارات خرد و 
حذف بهره در تولید اشاره دارد. سومین ویژگی اعتبارات 
تحقیقاتی  در  است.  اشتغال  ایجاد  و  درآمدزایی  خرد 
و  پیت  بولیوی،  النکا،  سری  هند،  انزونزی،  در  که 
گراس  اسنود  و  چن  بنگالدش،  در  و  خانذکر)1998( 
انجام   )2005( ویز  و  موتتگومری  مصر،  در   )2001(
شده نقش مثبت اعتبارات خرد در باال بردن میزان تولید 
اند.  داشته  تأکید  اشتغال  افزایش  همچنین  و  درآمد  و 
بهبود  و  توانمندسازی  خرد  اعتبارات  ویژگی  چهارمین 
استاندارد زندگی است. در برخی مطالعات  دسترسی  به 
این اعتبارات حاکی از همبستگی مثبت بین اعتبارات 
توانایی  دانش،  ها،  )مهارت  انسانی  توانمندسازی  خرد، 
در  کنترل  و  استقالل  مناسب،  بهداشت  کار،  انجام 
تصمیم گیری( توانمندسازی اقتصادی ) میزان درآمد، 
توانمندسازی  بدهی(  و  انداز  پس  اقتصادی،  امنیت 
بر  ایجاد گروه ها، شبکه ها، روابط مبتنی   ( اجتماعی 
اعتماد، دسترسی به نهادهای اجتماعی و برکنار ماندن از 
خشونت( رابطه ای مستقیم وجود دارد و این تحقیقات 
توسط مایوکس )1999(، روث)1997(، لطیفی )2002( 
به اثبات رسیده است. کلیه مطالعات انجام شده حاکی از 
این است که اعتبارات خرد وضع فقر )دهک های پایین 
و  بهبود بخشیده  را  زنان  و  جامعه( کشاورزان کوچک 
دسترسی آنها به وام کم بهره و مستقل را افزایش داده 
و ضمن اشتغال زایی و افزایش درآمد، به توانمندسازی 

و بهبود استاندارد زندگی برای آنها موفق بوده و دست 
به  است.  کرده  کوتاه  آنها   زندگی  از  را  خواران  ربا 
همین جهت خانم مارگارت رابینسون از اعتبارات خرد 
اعتبارات خرد" که تحول  "انقالب  نام  به  اندونزی  در 
عظیمی در زندگی مردم  کم درآمد و روستایی ایجاد 

نموده است یاد می کند.
در اصل، اعتبارات خرد یک خدمت مالی مقیاس کوچک 
)سپرده های پس انداز کوچک، وام های کوچک( است  
به این معنی که نقش و جایگاه آن در برخی موارد و 
محرک  و  انگیزشی  است،  ممکن  متقاضیان   برای 
و  باشد و در موارد دیگر  فقر(  )افزایش درآمد، کاهش 
برای متقاضیان دیگر ممکن است دارای نقش حمایتی 
ضروری(  نیازهای  تأمین  به  کمک  مصرف،  تعدیل   (
باشد، متقاضیان  مختلف بویژه فقرا، نیازمند روش های 
هستند  مختلف   های  زمان  در  متفاوت  مالی   تإمین 
بنابراین  چالش اصلی، گسترش طبق خدمات ارائه شده 
در سیستم اعتبارات خرد به گونه ای  است که نیازهای  
مختلف متقاضیان  و مشتریان  خود را بپوشاند. کشور 
تاریخ  از  خاص  ای  مرحله  به  ورودی  مقطع  در  ایران 
حیات اقتصادی خود است و داشتن تحلیل واقع بینانه 
از آن، به سیاست گذاران کمک خواهد کرد تا با اتخاذ 
نا مطلوب  پدیده های  از وقوع  مناسب،  سیاست های 
جلوگیری کنند. مهمترین ویژگی های مقطع جدید ایران 
و  مالی  منابع    وری  بهره  کاهش شدید  توان  می  را 
انسانی جامعه، شکاف بین درآمد جاری  و درآمد بالقوه، 
تحوالت هرم سنی جمعیت و عرضه قابل توجه  نیروی 
انسانی متقاضی کار و عدم ساز و کارهای ایجاد کننده  
زمان،  از  برهه  این  در  لذا  برد.  نام   پایدار  و  باال  رشد 
رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور شتاب بخشیدن  
به رشد اقتصاد ملی- گسترش مالکیت در سطح عموم 
مردم و تأمین عدالت اجتماعی- ارتقاء کارایی بنگاه های 
اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی – افزایش 
افزایش سهم بخش   – اقتصاد ملی  رقابت پذیری در 
مالی  بار  اقتصاد ملی- کاهش  در  تعاونی  و  خصوصی 

اقتصادی-  فعالیت های  در تصدی  دولت  مدیرییت  و 
افزایش سطح عمومی اشتغال- تشویق اقشار مردم به 

پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها .
اصول حاکم بر اعتبارات خرد و گروه های هدف:

گروه مشاوره براي کمک به فقرا )CGAP( کنسرسیومي 
و  دولتي  بخش هاي  به  متعلق  توسعه  آژانس   28  از 
خصوصي است که به طور جمعي براي توانمندي سازي 
و توسعه دستیابي گروه هاي کم درآمد یا فاقد درآمد به 
خدمات اعتبارات خرد در سطح جهان تالش مي کنند. 
اصول یادشده در واقع ضوابطي است که به وسیله این 

نهاد به شرح زیر تهیه شده است:
- مردم فقیر به مجموعه اي از خدمات و نه تنها وام 
نیاز دارند: مشابه هر فرد دیگري، فقرا به مجموعه اي 
از خدمات مناسب قابل انعطاف و قابل ارایه نیاز دارند. 
بسته به شرایط، آنها نه تنها به وام بلکه به پس انداز، 

بیمه و خدمات انتقال وجوه نیز نیاز دارند.
با  مبارزه  براي  قدرتمندي  ابزار  خرد،  مالي  تأمین   -
دسترسي  امکان  فقیر،  مردم  هنگامي  که  است.  فقر 
به خدمات مالي را دارند آنها مي توانند درآمد بیشتري 
و  دهند  افزایش  را  خود  دارایي هاي  و  کنند  کسب 
خود را در مقابل شوک هاي خارجي، مقاوم تر سازند. 
حرکت  براي  را  خرد  مالي  تأمین  فقیر،  خانواده هاي 
و  آینده  براي  برنامه ریزي  به  روزمره  زندگي  یک  از 
بهتر،  تغذیه  اشتغال مورد عالقه،  براي  سرمایه گذاري 
مسکن مناسب تر، آموزش بیشتر و بهداشت بهتر، مورد 

استفاده قرار مي دهند.
- تأمین مالي خرد به معناي ایجاد سیستم هاي موازي 
در  کشورهاي  بیشتر  در  نیست.  فقرا  به  خدمت  براي 
مي برند  سر  به  فقر  در  جمعیت  اکثریت  توسعه  حال 
بانکي را دارند.  و کمتر احتمال بهره مندي از خدمات 
تأمین مالي خرد، اغلب به عنوان یک بخش حاشیه اي 
در کنار سیستم مالي متعارف به ارایه خدمت مي پردازد 
یا  درآمد  کم  افراد  تعداد  بیشترین  مي تواند  زماني  اما 
در سیستم  قرار دهد که  را تحت پوشش  درآمد  فاقد 

مالي ادغام شده باشد.
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- تأمین مالي خرد باید متکي به خود و با هدف خدمت 
به تعداد بیشتري از فقرا باشد. اکثر مردم در کشورهاي در 
حال توسعه از دستیابي به خدمات مالي مناسب محروم 
هستند زیرا نهادهاي مالي قوي که چنین خدماتي را ارایه 
دهند وجود ندارد. نهادهاي قوي براي تأمین هزینه هاي 
خود ناگزیرند که هزینه بیشتري را متحمل شوند از این رو، 
تنها نهاد یا نهادهاي مالي پایدار در اقتصاد ضروري است 
که مي تواند در ارایه خدمات مالي در درازمدت دوام بیاورد 

یا برنامه کاري خود را توسعه بخشد.
- تأمین مالي خرد منوط به وجود نهادهاي دائم مالي 
محلي است. تأمین مالي افراد کم درآمد نیازمند نهادهاي 
مالي مناسب است که بتواند این خدمات را به صورت 
مستمر ارایه دهد. این نهادها نیاز به جذب پس اندازهاي 
داخلي دارند تا بتوانند آنها را به وام تبدیل کرده و همراه 
خدمات دیگر ارایه کنند. نهادهاي محلي بازار مالي در 
جمله  از  و  خیرخواهان  وجود  به  وابسته  بلوغ،  شرایط 

اعتبارات بانک هاي توسعه دولتي نیستند.
نیست.  مشکل  جوابگوي  همواره  خرد،  اعتبارات   -
اعتبارات خرد بهترین ابزار براي کمک به هر فرد در 
هر شرایطي نیست. افراد کم درآمد یا فاقد درآمد پیش 
از آنکه بتوانند از وام، بهره گیري مناسب داشته باشند 
به حمایت هاي دیگري نیاز دارند. در بسیاري از موارد 
ابزارهاي دیگر، نظیر کمک بالعوض کوچک، اشتغال، 
یا بهبود زیرساخت ها، در کاهش  برنامه هاي آموزشي 

فقرا مؤثرتر است.
به  دستیابي  دولت،  توسط  سود  نرخ  سقف  تعیین   -
اعتبارات خرد براي فقرا را مشکل تر مي سازد، وام هاي 
به  معدود  وام هاي  از  بیشتري  هزینه  متعدد  کوچک 
نسبت بزرگ دارد. قرض دهندگان کوچک براي ادامه 
نرخ  از  باالتري  سود  نرخ  اعمال  به  ناگزیر  خود،  کار 
متوسط بهره بانکي هستند. آنها نمي توانند هزینه هاي 
به  را  سود  نرخ  دولت  هنگامي که  بپوشانند.  را  خود 
آنقدر  معمول  به طور  مي کند  تعیین  دستوري  صورت 
نمي توانند  خرد  مالي  مؤسسه هاي  که  است  پایین 

هزینه هاي خود را جبران کنند.
- نقش دولت، واگذاري خدمات مالي است. دولت باید 
سیاست هایي وضع کند که ضمن ایجاد خدمات مالي 
براي فقرا از سپرده ها نیز حمایت به عمل آورد. دولت 
باید ثبات و پایداري اقتصادي را تضمین کند. اجتناب 
از تعیین نرخ بهره ثابت و اجتناب از دخالت و انحراف 
در عملکرد بازار از طریق دادن یارانه، نمونه هایي از آن 
است. دولت باید از فساد جلوگیري کرده و محیط را 
براي واحدهاي کوچک به ویژه از نظر دستیابي به بازار 

و زیرساخت هاي الزم آماده سازد.
- وجوه اهداکنندگان و افراد خیر باید مکمل سرمایه گذاري 
خصوصي باشد و نه رقیب آن. اینگونه کمک هاي بدون 
عوض از قبیل وام و سایر خدمات حمایتي باید نخست، 
موقتي باشند و نه دائمي، دوم آنکه، اینگونه حمایت ها نباید 
در رقابت با سرمایه گذاري بخش خصوصي بوده و موجب 

تضعیف انگیزه آنها براي سرمایه گذاري باشد.
و  مؤثر  نهادهاي  کمبود  خرد،  تأمین  اصلي  مشکل   -
مدیران قوي است. تأمین مالي خرد یک رشته تخصصي 
است که بانکداري و اهداف اجتماعي را به طور مشترک 
و سیستم  مهارت  به  تمام سطوح  در  و  مي کند  دنبال 

اطالعات  سیستم هاي  کارآمد،  مدیران  است.  نیازمند 
و  مرکزي  بانک  فعال  سیاست هاي  با  همراه  مناسب 
نهادهاي تأمین مالي خرد باید در تنظیم آن مشارکت 

داشته باشند.
گروه هاي هدف اعتبارات خرد:

که  است  این  اعتبارات خرد  در خصوص  اصلي  سؤال 
بیشتر چه کساني هستند؟  مالي خرد  منابع  متقاضیان 
مواجه  موقتي  مشکل  با  متقاضیان،  این  کلي  به طور 
شده و اغلب افراد فاقد درآمد، کم درآمد و فقیر هستند. 
جوانان، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، صنعت گران 
و کشاورزان خرده پا و کساني که درصدد ایجاد فعالیت 
دانست.  جمله  آن  از  مي توان  را  هستند  اشتغالي  خود 
به طور معمول سؤالي که مطرح مي شود این است که چرا 
یک مؤسسه مالي خرد باید سودآور باشد. اگر هدف، تنها 
خدمت به گروه هاي فاقد درآمد یا کم درآمد است چه 
لزومي  دارد که ارایه خدمات مالي به آنها سودآور باشد؟ 
در پاسخ به این سؤال گفته مي شود که براي استمرار و 
پایداري فعالیت این مؤسسه ها الزم است که نهاد هاي 
منابع مالي خرد سودآور باشند تا بتوانند در دوره زماني 
به بخش هایي  ادامه دهند و  فعالیت خود  به  درازمدت 
از جمعیت که به آنها خدمتي داده نشده، خدمت ارایه 
مالي  تأمین کننده  مؤسسه هاي  نوع  این  اینکه  یا  کنند 
خرد براي گروه هاي کم درآمد یا فاقد درآمد از پشتوانه 
به طور  که  باشند.  برخوردار  دولت  مالي  حمایت هاي  و 
یا  آسیایي  ویژه  به  توسعه  حال  در  کشور هاي  معمول 
مؤسسه هایي که از لحاظ حقوقي، تحت پوشش دولت 
بوده یا این که از یارانه حمایتي دولت بهره مند هستند. 
در غیر این صورت ویژگي هاي مترتب بر اعتبارات خرد 
اجازه ادامه فعالیت هاي درازمدت براي این مؤسسه ها را 
دریافت  از  پس  خرد،  کارآفرین  بعالوه، یک  نمي دهد. 
اعتبارات اندک مي خواهد دامنه فعالیت خود را گسترش 
دهد، بنابراین یک نهاد تأمین کننده منابع مالي خرد باید 
بزرگ تر  وام هاي  پرداخت  براي  را  خود  توانایي  بتواند 

حفظ کند تا کسب و کار هاي کوچک بتوانند رشد کنند 
و به شرکت هاي کوچک و بعد بزرگ تري تبدیل شوند. 
ضمن اینکه چنانچه گروه هدف اعتبارات خرد، جوانان 
باشند، شرایط کاري و سني آنها اقتضا مي کند تا به طور 
معمول این گروه در سطح درآمدي پایین تري در مقایسه 
با سایر شاغالن قرار گیرند و طبیعي است که دولت در 
سطح حاکمیتي خود باید نگاه ویژه براي این گروه سني 

داشته باشد. 
چگونگی عملکرد مؤسسات تأمین مالی خرد: 

مهمی   نقش  خرد   اعتباری  غیردولتی  های  سازمان 
در تجربه مدل های جدید، انجام پزوهش و توسعه و 
اثبات اینکه تأمین مالی خرد به صورت موفقیت آمیز و 
پایدار می تواند به مشتریان فقیر دسترسی داشته باشد 
ایفا کرده اند. با این وجود این، سازمان های غیردولتی 
نه به صورت سیستماتیک به مقیاس  عملکردی  انبوه  
اهدایی  وجوه  از  مستقل  و  نیاز  بی  نه  و  اند  رسیده 
مهمی  استثناهای  چه  اگر  اند.  شده  دهندگان  کمک 
نیز در آن وجود دارد. برای دسترسی به تعداد زیادی 
سازمان  شکل  به  ناگزیر  خرد  مالی  تأمین  مردم،  از 
هایی درمی آید که دارای  مجوز مقاالت مالی کشور 
 و تحت نظارت آنها می باشد. یک مؤسسه دارای مجوز 
می تواند ارائه دهنده خدمات پس انداز به مشتریان خود 
بوده و سرمایه سهام خود را از طریق سپرده ها چند 
بانکداری  از  متفاوت  مالی خرد  تأمین  زیرا  کند.  برابر 
متداول است قوانین و ضوابط و مقررات بانکداری در 
بسیاری از کشورها سرانجام نیازمند برخی اصالحات و 
تعدیل ها جهت پرداختن به تأمین مالی خرد می باشد.

امداد رسانی، اثربخشی هزینه،  نفوذ پایداری چهار هدف 
مهم قابل بررسی  در طراحی یک مؤسسه تأمین مالی 
خرد است درآغاز همه این اهداف بطور همزمان  قابل 
مؤسسات  به  مربوط  تاریخی  شواهد  نیستند  دسترسی 
تأمین مالی خرد موفق نشان می دهند که این اهداف در 
طول زمان و به شکل متوالی محقق می شود. مهم آن 
است که تقدم و اولویت هر هدف ممکن و شفاف باشد. 
خوداتکایی مالی یک امر بسیار مشکل برای مؤسسات  
و  اقتصادی  شرایط  در  که  است  خردی  مالی  تأمین 
اجتماعی سخت در جوامع دور افتاده  از نظر جغرافیایی  
فعالیت می کنند. تقریباً تمام مؤسسات مالی خرد موفق 
بهره اولیه خود  فعالیت  از حمایت کمک کننده ها در 

جوانان، زنان سرپرست خانوار، 
بازنشستگان، صنعت گران و کشاورزان 

خرده پا و کساني که درصدد ایجاد 
فعالیت خود اشتغالي هستند گروه هدف 

اعتبارات  خرد هستند.

مقاله
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مقاله
حمایت  چنین  هنوز  ازآنها   بسیاری  در  و  اند   برده 
مشخص  مقررات  داشتن  کنند.  نمی  دریافت  را  هایی 
برای انواع متفاوت مؤسسات مالی خود ریسک تقسیم 
می  افزایش  را  مختلف  های  قسمت  به  مالی  بخش 
به  کوچک  غیررسمی  مؤسسه   عملیاتی  پیوند  دهد. 
 عنوان وابسته بخش مالی رسمی است،  به گونه ای که 
نظارت      مسئولیت  حامی،  گذاری   شرکت های سرمایه 
بر آنها رامی پذیرند و مؤسسات تأمین مالی غیر دولتی  و 
یا تعاونی ها به عنوان واسطه ای  بین دولت ها و مردم 
فقیر نقش عامل توسعه بخش صندوق های اعتبارات 
خرد را ایفا می کنند تا ابزاری برای تعدیل و محو فقر 
متمایز در  به طور کلی دو گرایش مشخص و  باشند. 
مالی  تأمین  فعالیت  مؤسسات  برای  مناطق مختلف  

خرد وجود دارد:
الف( سازمان های غیردولتی اعتبارات خرد، به مؤسسات 
و  ملی  سرمایه  بازارهای  به  و  شده  تبدیل   تجاری 

بین المللی مرتبط می شوند.
ب( بانک های تجاری و دولتی با در اختیار گرفتن روش 
های مالی مختلف برای گسترش  فعالیت های جنبی 
خود به صورت فزاینده درگیر تأمین مالی خرد شده اند و 
صندوق های اعتبارات خرد را حمایت و نظارت می کند.

 ویژگي هایي که براي اعتبارات خرد در مقایسه با دیگر 
اعتبارات عنوان مي کنند عبارت اند از :

1- سهل الوصول بودن دریافت این اعتبارات.
2- تناسب با نیاز گیرندگان اعتبارات.

3- محور قرار داشتن گروه هاي کم درآمد به ویژه فقراي 
روستایي.

4- اعمال نرخ سودهایي که هزینه هاي مؤسسه تأمین 
مالي خود را پوشش مي دهد.

5- اتکا هر چه بیشتر به منابع مردمي  تا اتکا به منابع 
دولتي و یارانه اي.

مالحظه مي شود که با توجه به تعاریف یادشده، اعتبارات 
خرد از ویژگي هاي متفاوتي برخوردار است و نمي توان 
تنها به یک مؤلفه آن یعني میزان اعتبار بسنده کرد. در 
گذشته اعتبار خرد به معناي اعتبار به میزان کم، ارزان 
قیمت و به طور عمده یارانه اي بوده، در حالي که امروزه 
ویژگي ممتاز اعتبار خرد را »پوشش هزینه« مي دانند. 
یعني اعتبارات خرد باید با نرخي داده شود که هزینه هاي 
اینکه  کند. ضمن  جبران  را  خود  مالي  تأمین  مؤسسه 
براي رفع مشکالت بازپرداخت وام هاي اعطایي )با توجه 
به اینکه گروه هاي هدف پایین ترین دهک درآمدي را 
از یک طرف سازوکار حمایت هاي  تشکیل مي دهند(، 
اجتماعي به عنوان مکمل حمایت هاي مالي و از طرف 
را  نفري  چند  یا  دو  گروه هاي  ایجاد  سازوکار  دیگر 
پیشنهاد  کنند و به جاي اینکه وام به شخص پرداخت 
شود به یک گروه دو نفري یا چند نفري که هر کدام از 
اعضا، ضمانت دیگري را به عهده دارد، پرداخت مي شود 
و در نتیجه یک نوع نظارت خودکار براي نزدیک شدن 
این نوع وام دهي  اعتبارات به وجود  آید.  این  به هدف 

به صورت گروهي در عمل نیز موفقیت آمیز بوده است.
خوداشتغالي و ویژگي هاي آن:

جامعه اي  هر  در  فعال  کار  نیروي  از  عمده اي  قسمت 
به  تمایلي  و  هستند  خود  توسط  درآمد  ایجاد  خواهان 
مؤسسه هاي  یا  کارفرما  از  دستمزد  و  حقوق  دریافت 

خصوصي و دولتي ندارند یا به لحاظ شرایط اقتصادي 
قادر به اشتغال در واحدها، بنگاه ها و مؤسسه هاي دولتي 
و خصوصي نیستند. این بخش از نیروي کار در ادبیات 
نوع  این  دارد.  تعلق  خوداشتغالي  بخش  به  اقتصادي 
فعالیت ها، بسیار گسترده هستند و در تمام بخش هاي 
اقتصادي دیده مي شود. بسیاري از مطالعه ها به هنگام 
بررسي بازار کار و تقسیم  بندي اشتغال به لحاظ مالکیت 
واحد کسب و کار، شاغالن را به دو بخش خوداشتغالي 

و دستمزد و حقوق بگیري تقسیم مي کنند.
دریافت  دستمزدي  و  حقوق  که  افرادي  از  بخش  آن 
از واحد کسب و کار خود که ممکن است  نمي کنند و 
بخش  به  دارند،  درآمدي  باشد  بزرگ  یا  کوچک 
خوداشتغالي تعلق داشته و آن قسمت از شاغالني که از 
دولت یا کارفرماي خصوصي حقوق یا دستمزدي دریافت 
مي کنند، به بخش دستمزد و حقوق بگیري تعلق دارند. 
تعداد شاغالن در بخش خوداشتغالي به کل اشتغال، نرخ 
خوداشتغالي نامیده مي شود، البته این تعریف در مطالعه هاي 
مختلف، فرق مي کند. در برخي، تعداد شاغالن در بخش 
خوداشتغالي به جمعیت فعال را نرخ خوداشتغالي مي دانند. 
مطالعه هاي  در  بیکاري  نرخ  با  نرخ خوداشتغالي  ارتباط 
مختلف، متفاوت است،  در بسیاري از آنها ارتباط مثبت 
است، به این ترتیب که افزایش نرخ بیکاري باعث افزایش 

نرخ خوداشتغالي مي شود.
کلي،  به طور  خوداشتغالي:  توسعه  زمینه هاي  الف- 
کسب  واحدهاي  داراي  که  کارفرمایاني  و  کارآفرینان 
و کار کوچکي هستند براي برنامه هاي خوداشتغالي و 
توسعه آن، مناسب تر از بیکاراني هستند که از واقعیت 
مي تواند  سواد،  و  تحصیالت  همچنین،  مي کنند،  فرار 
به  خوداشتغالي  برنامه هاي  موفقیت  در  بسزایي  نقش 
مدارس  از  برخي  در  که  به طوري  باشد،  داشته  همراه 
به  کار  و  کارآفریني  موضوع  مختلف  کشورهاي  در 
عنوان یک واحد درسي مدنظر است و حتي در برخي 
آموزش  به  مبادرت  که  هستند  مؤسسه هایي  موارد،  از 
به  تشویق  آنها  اهداف  عمده  و  مي کنند  کارآفریني 
کارآفریني و آموزش خوداشتغالي است، البته این مسأله، 
دانشگاه ها  در  و  مي شود  انجام  دبیرستان ها  در  بیشتر 
مي شود  دنبال  بیشتري  وسعت  با  موضوع،  کالج ها   و 
)مانند مهارت تخصصي، مدیریت شخصي، برنامه ریزي 

شخصي و …(.
موضوع دیگري که باعث رایج شدن کسب و کارهاي 
با  تخصص  و  تحصیالت  ارتباط  مي شود،  کوچک 
به  است،  کوچک  کارهاي  و  کسب  و  خوداشتغالي 
ورود  از  قبل  فارغ التحصیل  دانشجویان  که  طوري 
بنگاه ها و کسب و  با مقوله کارآفریني و  بازار کار  به 

کارهاي کوچک آشنایي پیدا مي کنند.
فعالیت  در  الزم  مهارت  کسب  براي  آموزش  ب- 
خوداشتغالي: در ادبیات خوداشتغالي به طور عمده سه 

نوع آموزش موردنیاز است:

- مهارت یافتن در کارآفریني و کار براي خود که در 
اصل، استفاده از فرصت ها است.

- مهارت براي توسعه کسب و کار و بنگاه کوچک که به 
یادگیري چگونگي پرورش ایده کسب و کار مي پردازد.

- مهارت در ارتباط با مدیریت کسب و کار و بنگاه هاي 
کوچک.

در بیشتر کشورها مؤسسه هایي هستند که به جوانان در 
ارتباط با یادگیري کسب و کار به صورت عملي کمک 
مي کنند، این مؤسسه ها، محیطي را براي جوانان مهیا 
مي کنند که آنها بتوانند براي خود برنامه ریزي کنند و 
ارتباط  همین  در  دهند،  گسترش  را  کارشان  و  کسب 
یادآوري مي شود، ایده این که جوانان براي شروع یک 
کسب و کار و توسعه آن توانایي و تجربه الزم را ندارند 
آموزش هاي الزم و  با  بلکه  است  اشتباه  به طور کامل 
 ایجاد مهارت در آنها مي توان این نقیصه را برطرف کرد.

ج- استفاده از مهارت بنگاه هاي موفق خوداشتغالي: 
یکي از روش هاي مهم براي توسعه خوداشتغالي، توجه 
به فعالیت هاي خوداشتغالي موفق در یک جامعه است 
که مي تواند کمک شایاني به فرد تازه وارد ارایه دهد 
دیگران  موفق  تجربه  از  مي تواند  او  کار،  این  با  زیرا 

استفاده کند.
کارآفرینان  از  بسیاري  مالي:  منابع  به  د- دستیابي 
عمده  که  دارند  مالي  منابع  به  نیاز  کار  شروع  براي 
منابع مالي براي کسب و کارهاي کوچک عبارت اند از: 
وام هاي بدون عوض، وام هاي سبک، وام هاي بانکي 

متعارف و وجود شبکه هاي پشتیباني مالي.
براي  باید  کار:  و  فضاي کسب  به  هـ- دسترسي 
افرادي که خواهان ایجاد یک کسب و کار براي خود 
به فضاي کسب  آنها  تا  اتخاذ شود  هستند، راهکاري 
و کار دسترسي یابند. این موضوع به طور عمده براي 
را  جدیدي  کار  و  کسب  مي خواهند  که  است  کساني 
که  انکوباتورها  وجود  خصوص  این  در  کنند.  شروع 
در  و  است  مهم  بسیار  هستند  شبکه  اي  صورت  به 
کشورهاي مختلف این شبکه ها با ساختارهاي متفاوت 
فضاي  به  دسترسي  براي  را  جوانان  که  دارد  وجود 
نقش  شبکه ها  این  مي کنند.  حمایت  کار  و  کسب 
جوانان  براي  خوداشتغالي  ایجاد  و  توسعه  در  مؤثري 
همچون  مواردي  شامل  آنها  فعالیت  عمده  که  دارند، 
ارتباط  کوچک،  کارهاي  و  کسب  فرهنگ  گسترش 
غیررسمي ،  و  فعالیت هاي رسمي  با  افراد  و تشخیص 
بازگو کردن مسایل جوانان به دولت، ایجاد راه حل هاي 
مناسب براي حمایت  مالي از بنگاه هاي کوچک و ارایه 
جدید،  و  موفق  تجربه هاي  گسترش  بانک ها،  به  آن 
گسترش بازاریابي براي محصول هاي کسب و کارهاي 
خدمات  و  محصول ها  تشخیص  و  توصیف  کوچک، 

جدید و همچنین بازارهاي جدید، است.
کارهاي  و  و گسترش کسب  توسعه  به  و- کمک 
کوچک: به طور معمول در ادبیات اقتصادي خوداشتغالي، 
مسأله گسترش و توسعه یک واحد کسب و کار کوچک 
فراموشي  به  کارآفریني  و  خوداشتغالي  برنامه هاي  در 
یک  به  نیاز  مقوله  این  که  هرچند  است،  شده  سپرده 
دانش و مهارت مجزا دارد. این درحالي است که بسیاري 
از واحدهاي کسب و کار کوچک ظرفیت و گنجایش 

توسعه و گسترش را دارند.

کارآفرینان و کارفرمایاني که داراي 
واحدهاي کسب و کار کوچکي هستند 
براي برنامه هاي خوداشتغالي و توسعه 
آن، مناسب تر از بیکاراني هستند که از 

واقعیت فرار مي کنند.
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ارتباط بیکاري، خوداشتغالي و اعتبارات خرد:
دسته  سه  به  مي توان  را  کار  بازار  در  فعال  جمعیت 

تقسیم کرد:
اشتغال  دستمزدبگیري  بخش  در  که  افرادي  ـ  الف 
دارند و از کارفرماي بخش خصوصي یا دولتي دستمزد 
دولت،  کارمندان  )مانند  مي کنند  دریافت  حقوق  یا 

کارگران و کارمندان یک کارفرماي خصوصي(.
ب ـ افرادي در بخش خوداشتغالي هستند که مشاغل 
افراد،  نوع  این  هستند،  خودکارفرما  و  دارند  مستقل 
خصوصي  یا  دولتي  کارفرماي  یا  شرکت  از  درآمدي 
ندارند و به صورت خوداشتغالي تأمین معاش مي کنند که 

به طور معمول داراي یک بنگاه یا کسب و کار هستند.
بخش  در  یا  خوداشتغالي  بخش  در  که  کساني  ـ  ج 
دستمزدي  یا  حقوق  هیچ  و  نیستند  دستمزدبگیري 
دریافت نمي کنند و به عنوان بیکار محسوب مي شوند، 
البته این امکان در برخي از کشورها وجود دارد که آنها 

مي توانند مقرري یا بیمه بیکاري دریافت کنند.
نیروي  باال،  در  شده  یاد  بخش  سه  به  توجه  با  حال 
کار فعال به طور مستمر و مداوم بین این سه بخش 
جریان دارد، برخي از افراد شغل هاي دستمزدبگیري و 
حقوق بگیري را رها کرده به بخش خوداشتغالي روي 
مي آورند و برخي نیز برعکس، از بخش خوداشتغالي به 
افراد  از  بخش دستمزدبگیري روي مي آورند و برخي 
را  خوداشتغالي  فعالیت  است  ممکن  هستند  بیکار  که 
در  شده  ایجاد  جدید  شغلي  فرصت  یا  کنند  انتخاب 

بخش دستمزدبگیري را اشغال کنند.
اما مطلب مهمي که باید به آن توجه کرد این است که 
افراد بیکار که از جست وجوي کار در بخش دستمزد و 
به بخش خوداشتغالي  حقوق بگیري مأیوس شده اند، 
بیکاري  نرخ  که  هنگامي   بنابراین  مي آورند،  روي 
افزایش مي یابد، سهم بخش بیکاران از جمعیت فعال 
بیشتر مي شود و آنها نمي توانند شغل هاي مناسب خود 

در بخش دستمزد و حقوق بگیري را پیدا کنند، بنابراین 
به بخش خوداشتغالي روي مي آورند و به مرور سهم 
بخش خوداشتغالي از جمعیت فعال بیشتر مي شود. پس 
با بخش  باید بیشتر  به طور عمده، بخش خوداشتغالي 
بیکاران در ارتباط باشد. به همین منظور، این امکان 
یک  شروع  براي  اما  باشد  بیکار  فرد  که  دارد  وجود 
سرمایه  خوداشتغالي،  کوچک  کار  و  کسب  یا  فعالیت 
از  برخي  که  این  ضمن  باشد  نداشته  را  الزم  اولیه 
نبود  دلیل  به  کوچک  کارهاي  و  کسب  و  بنگاه ها 
بنگاه  و  کار  و  کسب  نمي توانند  گردش  در  سرمایه 
خود را گسترش دهند. از این رو، داراي درآمد پایین 
و گاهي اوقات در فقر به سر مي برند. زیرا که افزایش 
رکود  این  و  بوده  اقتصادي  رکود  دلیل  به  بیکاري 
بي تأثیر، بر بخش خوداشتغالي نیست و به همین دلیل 
کردن  بزرگ  و  بیکاران  بخش  کردن  کوچک  براي 
جمعیت  در  حرکت  این  انگیزه  خوداشتغالي،  بخش 
ارتباط  همین  در  دارد.  وجود  نیز  بیکار  بخش  فعال 
وظیفه که  کرده اند  تأسیس  را  مؤسسه هایي   دولت ها، 

 آنها در اختیار گذاشتن اعتبارات خرد و کوچک براي 
بنگاه ها و کسب و کارهاي کوچک یاد شده یا اعطاي 
اعتبارات خرد به فرد بیکار با هدف ایجاد سرمایه اولیه 
است و در این صورت، فرد بیکار از بخش بیکاران به 

دو  هر  در  البته  مي آورد،  روي  خوداشتغالي  بخش 
طریق، اعطاي اعتبارات خرد به فرد بیکار یا به بنگاه 
و واحد کوچک اقتصادي، باعث مي شود که تعدادي از 
بیکاران به بخش خوداشتغالي منتقل شوند، به همین 
منظور، باید فعالیت هاي خوداشتغالي رسمي  و همگام 
با اقتصاد کشور را تقویت و فعالیت هایي که به نحوي 
در مجموعه فعالیت هاي رسمي  اقتصاد قرار نگرفته اند 
با اتخاذ سیاست هاي مناسب توسط همین مؤسسه ها 
یا مؤسسه هاي مشابه به این مجموعه هدایت کرد. در 
ضمن باید یادآور شد که هزینه افراد بیکار به مراتب 

باالتر از هزینه موجود در بخش خوداشتغالي است.
تعامل بین اعتبارات خرد، فقرزدایي و عدالت اجتماعي

مهمي در  نقش  فرصت ها  برابري  که  است  روشن 
از  داشت.  خواهد  امکانات  ناعادالنه  کاهش  تحقق 
ابزارهاي تحقق این رسالت براي گروه خاصي  جمله 
همواره  که  فقیر(  و  درآمد  کم  )گروه هاي  جامعه  از 
اعتبارات خرد  برنامه هاي  دارند،  تأکید  بر آن  دولت ها 
است. این برنامه ها با هدف بهبود وضعیت اقتصادي، 
کاهش بیکاري و ایجاد اشتغال به صورت خوداشتغالي 
کاهش  و  اجتماعي  نابرابري هاي  محو  کارآفریني،  و 
فقر در مناطق شهري و روستایي و همچنین افزایش 
مشارکت زنان در بازار کار در بسیاري از کشورهاي دنیا 
اتخاذ شده است و به همین منظور مؤسسه هاي تأمین 
مالي خرد )MIF ها( به وجود آمدند. این مؤسسه ها 
یافته  توسعه  کشورهاي  در  خانوار  میلیون   10 حدود 
اعتبارات  این  مي دهند.  پوشش  را  توسعه  حال  در  و 
یک  ایجاد  باعث  مي توانند  کوچک  وام هاي  میزان  با 
فعالیت کوچک و جدید در یک روستا توسط یک زن 
از  و  شوند  شهروند  یک  توسط  شهر  در  یا  روستایي 
دریافت کننده  براي  اشتغال  ایجاد  ضمن  طریق  این 
با  را  خانوار  اقتصادي  وضعیت  موردنظر،  تسهیالت 
متحول  افراد  پس انداز  و  سرمایه گذاري ها  توسعه 

تأمین مالي خرد از یک طرف، 
خدمات اجتماعي و مالي را فراهم 

مي سازد که به تقویت سرمایه 
اجتماعي مي انجامد و از جانب 
دیگر، به کارگیري شیوه هاي 
مناسب با نظارت قوي موجب 

اثربخشي بیشتر آن در کاهش فقر 
و محرومیت هاي اجتماعي مي شود.

مقاله
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مقاله
سازند. بنابراین، این سیاست، کاهش فقر و نابرابري ها 
را به همراه دارد. نکته اصلي این است که در برنامه 
اعتبارات خرد، موضوع اشتغال و کاهش فقر از اهمیت 
برنامه هاي  در  همواره  زیرا  است.  برخوردار  بسزایي 
درآمد  ثبات  و  پایداري  هدف  با  خرد  اعتبارات 
خانوارهاي فقیر و کم درآمد به ویژه مناطق روستایي، 
چگونگي ایجاد اشتغال )به صورت خوداشتغالي یا سایر 
موارد( از طریق اعتبارات خرد مطرح است، از این رو 
ارتباط تنگاتنگي بین اعتبارات خرد، اشتغال، فقرزدایي 
اعتبارات  تخصیص  دارد.  وجود  نابرابري ها  کاهش  و 
خرد با سازوکار مشخص، توسط مؤسسه هاي ویژه این 
امر،  براي ایجاد یک واحد کسب و کار کوچک جدید 
سرمایه  تأمین  اول،  حالت  در  که  است  آن  توسعه  یا 
شغلي  فرصت  یک  حداقل  ایجاد  نتیجه  در  و  ثابت 
براي گرداننده واحد، مورد نظر است و در حالت دوم، 
تأمین سرمایه در گردش وام باعث کاهش هزینه تولید 
مي شود.  نکته بعدي، گروه هدف این اعتبارات، یعني 
افراد و خانواده هاي فقیر و کم درآمد و همچنین زنان 
روستایي است. با توجه به گروه هاي درآمدي، نخستین 
ایجاد  چگونگي  کرد  توجه  آن  به  باید  که  مسأله اي 
یک کسب و کار جدید یا توسعه آن توسط این گروه 
خاص است. به همین منظور مشکالت اخذ وام، وثیقه 
حمایت هاي  طرف،  یک  از  اعطایي  وام  بازپرداخت  و 
اجتماعي به عنوان مکمل حمایت هاي مالي از طرف 
نفري  یا چند  ایجاد گروه هاي دو  دیگر، سازوکار هاي 
نظارت  نوع  یک  نتیجه  در  مي کنند.  پیشنهاد  را   ... و 
خودکار براي نزدیکتر شدن به هدف این اعتبارات که 
فراتر از اعطاي تسهیالت بانک هاي تجاري در قالب 

قرارادادهاي مختلف است، به شمار مي آید.
از یک  مالي خرد  تأمین  که  باید گفت  ترتیب  این  به 
طرف، خدمات اجتماعي و مالي )پس انداز، وام، بیمه و 

نقل و انتقاالت پول و پرداخت ها( را فراهم مي سازد که 
به تقویت سرمایه اجتماعي مي انجامد و از جانب دیگر، 
با نظارت قوي موجب  به کارگیري شیوه هاي مناسب 
محرومیت هاي  و  فقر  کاهش  در  آن  بیشتر  اثربخشي 
اجتماعي مي شود. این موضوع در واقع همان افزایش 
کارآیي جریان منابع مالي در راستاي گسترش عدالت 
فقیر  و  درآمد  کم  خانوارهاي  براي  ویژه  به  اجتماعي 
روستایي است. از این رو ارایه اعتبار خرد به شاغالن 
و کشاوزران روستایي به عنوان یک راهبرد مي تواند به 
فرآیند فقرزدایي و توسعه همه جانبه روستایي منجر شود.

جمع بندي بحث
گسترش  و  فقر  راستاي  در  خرد  اعتبارات  موضوع 
مناطق  براي  ویژه  به  خاص  نگرش هاي  با  اشتغال 
کار  به  همواره  جوانان  یا  زنان  روستایي،  کم درآمد، 
براي  خرد  مالي  تأمین  اثرگذاري  و  مي شود  گرفته 
امکانات  این  از  افراد  تمام  برابر  دستیابي  و  فقرزدایي 
و فرصت ها بستگي به شیوه هاي چگونگي پرداخت ها، 
انجام  حسن  بر  نظارت  تسهیالت،  اعطاي  فرآیند 
مالي  تأمین  همواره  اینکه  یعني  دارد.  و...  فعالیت ها 
خرد، به تنهایي منجر به کاهش فقر نخواهد شد بلکه 
مالي  منابع  تأمین  در  مناسب  زمینه هاي  فراهم سازي 
اثر  در  مؤثري  نقش  حمایتي  و  اجتماعي  خدمات  و 
بخشي مثبت اعتبارات خرد در کاهش فقر و بیکاري 
گروه  براي  زیرا  داشت  خواهد  جوانان  براي  ویژه  به 
جوان، آموزش و خالقیت به عنوان پشتوانه هاي اجراي 

طرح هاي تأمین مالي خرد مطرح هستند. 

منابع:
سازمان  خرد،  اعتبارات  و  هزاره  توسعه  اهداف   -1

www.un.org.ir,2005،ملل
اعتبارات  نقش   « ایمانی،  علی  و  مصطفی  ازکیا،   -2

آزاد  زندانیان  اشتغال  ایجاد  و  توامندسازی  در  خرد 
شده«، همایش توسعه روستایی و کاهش فقر، بانک 

کشاورزی، تهران، 19 و 20 آذر، 1384، ص 2
نقش   « سالمی،  اله،  حبیب  و  محمد  بخشوده،   -3
اعتبارات  بر  تأکید  با  فقر  کاهش  در  کشاورزی  بانک 
بانک  فقر  کاهش  و  روستایی  توسعه  همایش  خرد«، 

کشاورزی، تهران، 19 و 20 آذر، 1384، ص 2
4- طباطبائی یزدی، رویا و فردریک ملک،» محاسبه 
فقر و نابرابری در ایران بر اساس فقر مادی«، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، 
پژوهشی  گروه  اقتصادی،  های  پژوهش  معاونت 

شاخص سازی و آینده پژوهی، تیرماه 1385
5- حسین نژاد، مرتضی، » نابرابری درآمد، اندازه، دالیل 
و ثروت آن در ایران«، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 

تهران، 1382
6- عمادی، محمدحسین،» نقش اعتبارات خرد در تسریع 
فرآِند توسعه روستایی: مقایسه دو دیدگاه« همایش توسعه 
روستایی و کاهش فقر، بانک کشاورزی، تهران، 19 و 20 

آذر، 1384، ص 4
7- طباطبائی یزدی، رویاریال طرح تحقیقاتی» سیاست 
های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری 
فعالیت ها و بنگاه های دولتی«، دبیرخانه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، کمیسیون اقتصاد کالن، بازرگانی و اداری، 

تابستان 1385
8- دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام،» طراحی 
شاخص های نظارت بر اجرای سیاست های  کلی اصل 
44، اصالح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی«، معاونت 

بررسی و نظارت، سال 1384 ، ص 16
9- مرکز تحقیقات استراتژی، مجمع تشخیص مصلحت 
توانمندسازی   عملی  راهکار  خرد  اعتبارات  نظام  نظام، 

دهک های پایین درآمدی در پذیرش سهام عدالت.
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مقاله

توزیع درآمد واهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی 

توزیع درآمد، به تشریح چگونگی سهم افراد یک کشور 
از درآمد ملی می پردازد و درجه نابرابری موجود بین 
منظور  کند.  می  توصیف  را  کشور  یک  افراد  درآمد 
که  مقابل خدماتی  در  افراد  پولی  ارزش  نیز  درآمد  از 
ارائه می دهند می باشد، مانند دستمزد، حقوق، بهره 
سرمایه، سود سهام، تعریف ساده یکی از اقتصاددانان 
معروف )مایکل تودارو( از توزیع درآمد ملی این است 
که چه کسی چه مقدار از چه چیزی را به دست می 

آورد.
بیشتر  توجه  آن،  اواسط  تا  بیستم  قرن  ابتدای  از 
رشد  نرخ  افزایش  به  جهان  کشورهای  اقتصاددانان 
بعد،  به  دوم  نیمه  از  ولی  بود  اقتصادی معطوف شده 
بویژه از دهه 1970 با مالحظه افزایش شکاف درآمدی 
آگاهی  در  تحول  و همچنین  ثروتمندان  و  فقرا  میان 
است.  شده  تأکید  زندگی  کیفیت  افزایش  به  عمومی 
این موضوع ابتدا در کشورهای ثروتمند با تغییر قوانین 
کار به نفع کارگران و ارائه خدمات رفاهی قابل توجه 
و  سرمایه  صاحبان  از  مالیات  افزایش  کار،  نیروی  به 
اقشار ثروتمند و ارائه انواع بیمه های تأمین اجتماعی 
برای افراد کم درآمد همراه شد. از این نقطه نظر ایجاد 
از  یکی  صورت  به  درآمدها  توزیع  الگوی  در  تعادل 
اهداف دولت، در سیاستگذاری اقتصادی درآمده است. 
به  امروزه اهمیت نقش دولت در مسئله توزیع درآمد 
غربی  داری  نظام های سرمایه  که حتی  است  حدی 
اقتصاد  بازار در  به عملکرد کامل مکانیسم  که معتقد 
هستند، هنگام مواجهه با مسئله توزیع درآمد )که دست 
نامرئی قادر به حل آن نیست( اهمیت نقش دولت را در 
امور اقتصادی مورد تأکید قرار می دهند.از نقطه نظر 
رفاه اجتماعی هر چه توزیع درآمد برابرتر باشد، عدالت 

اجتماعی رعایت خواهد شد.
1(معیارهای سنجش توزیع درآمد

برای بررسی وضعیت فقر در زندگی خانوارها از دیدگاه 
این  برای  مناسبی  شاخص  است  الزم  اقتصادی، 
تنها  ما  مقاله  این  در  که  باشد.  داشته  وجود  سنجش 
اشاره  تراکم جینی  لورنز و ضریب  بررسی منحنی  به 

خواهیم کرد.

1-1(منحنی لورنز
اگر روی محور طولها، مقدار جمعیت را به صورت تجمعی 
و روی محور عرضها مقدار درآمد را به صورت تجمعی 
مشخص نماییم. به طوری که محور طولها از 0 تا 100 
و محور عرضها نیز از 0 تا 100 تقسیم شود و سپس محل 
تقاطع هر یک از جمعیت ها با درآمدشان را با خطی به 
یکدیگر متصل کنیم منحنی حاصل, منحنی لورنز نامیده 
می شود. در جدول پایین مشخص می شود که مثال 10 
درصد جمعیت با کمترین میزان درآمد، چند درصد درآمد 
یا مثال 20 درصد  به خود اختصاص می دهند،  را  ملی 
جمعیت با کمترین میزان درآمد، چند درصد درآمد ملی را 
به خود اختصاص می دهند و الی آخر. قطر مربع لورنز، خط 
برابری کامل است و هرگاه منحنی لورنز بر این خط منطبق 
شود، نشان دهنده توزیع کامال برابر درآمد است. یعنی 10 
درصد افراد جامعه 10 درصد، از درآمد ملی را کسب می 
کنند و ... . البته در هیچ جامعه ای این حالت رخ نمی دهد. 
هرچه فاصله منحنی لورنز از خط برابری کامل بیشتر باشد, 

نابرابری بیشتر خواهد بود.

1-2( ضریب جینی
شده  ابداع  ایتالیایی  آماردان  جینی،  توسط  روش  این 
است. در این روش نسبت مساحت بین منحنی لورنز 
به دست می  مربع  به نصف مساحت  را  مربع  و قطر 
آوردند. بنابراین مقدار ضریب جینی بین صفر و عدد 1 
خواهد بود و هر چه از صفر به سمت 1 برویم، بر میزان 

نابرابری افزوده خواهد شد. در حالتی که منحنی لورنز 
بر خط برابری کامل منطبق شود، آنگاه مقدار ضریب 
جینی برابر صفر می شود و توزیع درآمد کامال عادالنه 
می باشد که در هیچ کشوری، حتی شوروی سابق و 

چین کمونیست، ضریب جینی صفر نشده است.
و معموال اگر این شاخص بین 3/5 – 2 باشد, توزیع 
نسبتا متعادل و اگر میان 5 – 3/5 باشد توزیع نسبتا 
نابرابر و اگر میان 7/0 – 5/0 باشد توزیع کامال نابرابر 
ایران در حول  به طور معمول ضریب جینی در  است. 
5/5 – 3/5 بوده که این نشان می دهد توزیع درآمد در 

ایران همیشه ناعادالنه بوده است.
بر این اساس در شرایط امروزی کشورمان، که توزیع 
از  کمتر  مان  ملی  درآمد  سطح  و  ناعادالنه  درآمد 
تاکید  با  رشد  همراه  توزیع  الگوی  باشد  می  متوسط 

بیشتری، پیشنهاد می شود
پراکندگی توزیع درآمد بر   1-2-1( عوامل موثر 

)ضریب جینی(
 فقدان سرپرست خانوار: خانوارهای با سرپرست 
زن, چون تحرک اقتصادی کمتری دارند, ارتقای توزیع 

درآمد کمتر و فقر بیشتر است.
مختلف  درجات  اعضای خانوار:  سطح تحصیلی 
تاثیر  درآمد  توزیع  بر  خانوار  اعضای   تحصیلی 
می گذارد )هرچه سطح سواد خانوار بیشتر باشد, تحرک 
اقتصادی خانوار بیشتر و از ارتقای توزیع درآمد باالتری 
فقر  به طوری که، ضریب خط  بود(  برخوردار خواهند 
درخانواده هایی که سرپرست آنها تحصیالت عالیه دارند 

حدود 25 درصد کاهش می یابد.
امکانات دولتی و ملی  نابرابر  تمرکز گرایی: توزیع 
در شهر های بزرگ سبب ایجاد نابرابری های منطقه 
در  سکونت  مثال،  عنوان  به  شود.  می  کشور  در  ای 
ضریب  درصد،   25 شرقی  های  استان  روستاهای 

ریسک فقر را افزایش می دهد.
 11 روستا  در  و  درصد   8 شهر  در  بیکاری  بیکاری: 

درصد، ریسک فقیر شدن را افرایش می دهد. 
تحرک اقتصادی خانوار: که با میزان اشتغال اعضای 
خانوار رابطه مستقیمی دارد )چه تعدادی از اعضای خانواده 

چکیده:
توزیـع درآمـد درجـه نابرابـری موجـود بیـن افـراد یک کشـور را توصیـف می کنـد، منحنـی لورنز و ضریـب جینـی مهمترین معیارهای سـنجش 
توزیـع درآمـد مـی باشـند، عوامـل مؤثـر بـر ضریـب جینـی  عبارتنـد از فقدان سرپرسـت خانـوار، سـطح تحصیلـی اعضـاء خانـوار، تمرکزگرایی، 
بیـکاری، تحـرک اقتصـادی. هـر چـه توزیـع درآمـد ناعادالنـه تـر باشـد  فقـر افزایش مـی یابد  که خـود بـه دو بخش  فقـر مطلق و فقر نسـبی 

تقسـیم  مـی شـود . دولـت بـرای توزیـع مناسـب درآمد  مـی توانـد از چهار روش اسـتفاده کنـد کـه عبارتند از: 
 تغییـر توزیـع درآمـد مبتنـی بـر عوامـل تولیـد،  تعدیـل توزیـع  مقـداری درآمـد، کاهـش توزیع مقـداری درآمد در سـطوح بـاال، افزایـش  توزیع 

درآمـد در سـطوح پایین 

* محمد بهروزی؛ کارشناس اقتصادی

2% درآمد ملی10% اول
3% درآمد ملی10% دوم
4% درآمد ملی10% سوم

5% درآمد ملی10% چهارم
6% درآمد ملی10% پنجم
9% درآمد ملی10% ششم
13% درآمد ملی10% هفتم
22% درآمد ملی10% هشتم

جدول توزیع درآمد در یک جامعه فرضی
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مقاله

شاغل هستند (. 
سبب  رشداقتصادی  وکاهش  درآمد  ناعادالنه  توزیع 
با  تنگاتنگی  ارتباط  ایجاد فقر می شود بطوریکه فقر 

دو مسئله زیر دارد:
الف:کاهش درآمد ملی

مطلق  فقر  باشد,  تر  پایین  ملی  درآمد  سطح  هرچه   
گسترده تر می شود؛ از این جهت تالش برای افزایش 
و رشد درآمد ملی, می تواند سطح فقر مطلق را کاهش 
دهد و جامعه را به سوی رفاه پیش ببرد. طبق گزارشی 
 :1387 )سابق(  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  از 
رشد  به  توجه  با  بود:  شده  برآورد  دوره86-1379  در 
جمعیت درایران، اگر اقتصاد کشور با نرخ ساالنه کمتر 
فقر  و  بیکاری  کند، شاهد گسترش  رشد  درصد   6 از 

خواهیم بود.
ب:  توزیع نا عادالنه درآمد

 با ثبات سطح درآمد سرانه، هرچه توزیع نا متعادل تر 
باشد، فقر نسبی گستردگی بیشتری می یابد و هر چه 
نابرابری کمتر باشد، از شدت فقر نسبی کاسته خواهد 
شد.  رشد درآمد ملی و کاهش نابرابری ) توزیع ناعادالنه 
درآمد(  کمک شایانی به کاهش فقر کرده است، چنانکه 
در  را  باالیی  بسیار  اقتصادی  رشد  نرخ  که  چین  در 
سالهای اخیر داشته است؛ جمعیت فقیر، در دهه90  از 
20 درصد کل جمعیت به 13 درصد رسیده است؛ و در 

بنگالدش از %43 در دهه 80 به %36 رسیده است.
و در این نوع کشورها فقر مطلق روند رو به کاهشی 
داشته است. چون به فقراشاره شد، مفهوم فقروفقرمطلق 

وفقرنسبی ،توضیح داده میشود:
2( مفهوم فقر

مفهوم فقر به ناکافی بودن درآمد اطالق می شود، با 
تعیین خط فقر، آنهایی که زیر خط فقر قرار می گیرند، 

فقیرند ) فقر درآمدی(.
عدم  و  است؛  محرومیت  همان   ، فقر  اصلی  شناسه 
دسترسی به مقادیر کاال و خدماتی که برای رفاه خانواده 

ضروری است؛ فقر از دیدگاه اقتصادی را به دو بخش فقر 
مطلق و فقر نسبی تعریف می کنند و خط فقر ، بر اساس 
مفهوم حداقل امکانات معیشتی قابل قبول می باشد، که در 

ذیل توضیح داده می شود. 
سنجیده  اساسی  نیازهای  براساس  فقرمطلق:   )1-2
می شود، معمواًل نیازهای اساسی شامل حداقل کالری 
خدمات  حداقل  اضافه  به  خانوار  یا  فرد  نیاز  مورد 
می  پرورش  و  آموزش  و  بهداشت  پوشاک،  مسکن، 
نیازهای اساسی فقرمطلق  به  باشد.که عدم دسترسی 

رابوجودمی آورد.
خط فقر مطلق: مقدار در آمدی است که افراد جامعه 
برای تامین حداقل نیازهای اساسی خود ) که در باال 
بیان شد ( نیاز دارند و عدم تامین آن توسط هر فرد، 

وی را به طبقه فقیر منتقل می سازد.
2-2( فقرنسبی: که با نسبت بین باالترین دهک 
جامعه  دهک  ترین  پایین  به  ترین(  )ثروتمند  جامعه 
)فقیر ترین( ، اندازه گیری می شود که باال بودن این 
ناعادالنه تر   ، نسبت نشان می دهد که توزیع درآمد 

است و فقر نسبی بیشتر است.
خط فقرنسبی: بر اساس درجه ارضای نیازهای فرد 
نسبت به دیگر افراد جامعه تعریف می شود و لذا هر 
چه توزیع در آمد در جامعه، ناعادالنه تر باشد، شکاف 
بیشتری بین اقشار پایین درآمدی با اقشار با درآمد باال، 
ایجاد می شود و تعداد بیشتری از افراد به زیر خط فقر 
برابر   18 تا   5/17  ، باال  دهک  ایران  در  پیوندند.  می 

دهک پایین جامعه است.
 گزینش خط فقر نسبی به عنوان معیار سنجش فقر، 
می  موجب  که  علت  بدان  زدایی،  فقر  سیاستهای  در 
شود تا فقر همیشه در جامعه وجود داشته باشد، معیار 
شاخصهای  و  نسبی  فقر  اصواًل خط  و  گیرد  می  قرار 
باشند،  فقر  نماگر  آنکه  از  بیشتر  آن،  بر  مبتنی  فقر 
هستند  جامعه  در  درآمد  ناعادالنه  توزیع  نشاندهنده  
نمیدهد. راتغییر  آن  اندازه  جامعه،  اقتصادی  رشد    و 

در حالی که خط فقر مطلق در نتیجه رشد  اقتصادی  
تغییر می کند. 

عواملی که سبب توزیع ناعادالنه درآمد وکاهش 
رشداقتصادی می شود:

الف ( رانت خواری 
مکانیزم  بواسطه  اقتصادی  لحاظ  از  رانت  صاحبان 
هایی از قبیل نشت اطالعات )رانت اطالعاتی(، توزیع 
ناعادالنه امکانات بانکی، نادیده گرفتن قوانین توسط 
دارای   ... و  ادرای(  فساد   ( قدرت  صاحبان  از  برخی 
در  وسیله،  بدان  که  می گردند  نابرابری  های  فرصت 
عرصه رقابت اقتصادی، می توانند موفق تر عمل کنند. 
مثال رانت اطالعاتی که در نتیجه نشت اطالعات، از 
تصمیم گیری های اقتصادی به وجود می آید ، منشا 
طالئی  های  فرصت  و  آورده  باد  های  ثروت  ایجاد 
اقتصادی می شود. و یا  بسیاری از وام هایی که دولت 
به کارخانجات و شرکتهای تولیدی می دهد،  این وام 
ها به جای اینکه صرف افزایش تولید و سرمایه گذاری 
در کارخانجات دولتی به ظاهر خصوصی شود، در امور 
بازرگانی و خرید زمین صرف می شود و به نوعی به 
جای افزایش تولید بیشتر، در امور واسطه ای و داللی 
صرف می شود و پول حاصل از این تجارت را برای 
جبران ضرر کارخانجات تولیدی خود صرف می کنند 
کشور  در  تولید  افزایش  به  تنها  نه  واقع  در  این  که 
کمک نمی کند بلکه  باعث دلسرد کردن افرادی می 
شود که در جامعه به کار اقتصادی و مولد می پردازند 
و در واقع باعث فلج شدن چرخ های کار و تولید در

با ثبات سطح درآمد سرانه، هر چه 
توزیع نا متعادل تر باشد،  فقر نسبی 
گستردگی بیشتری می یابد و هر چه 
نابرابری کمتر باشد، از شدت فقر 

نسبی  کاسته خواهد شد. 
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آمد  در  ناعادالنه  توزیع  منجربه  شود،که  می  کشور 
ودرنتیجه   وبیکاری  ،فقر  طبقاتی  شکاف  ،افزایش 

کاهش رشد اقتصادی در جامعه می گردد . 
ب( تورم 

تورم عامل اصلی سود بری الیه های باالی اقتصادی 
وسبب توزیع ناعادالنه درآمد وافزایش شکاف طبقاتی 

و محرومیت میشود.
اقتصاد  در  که  معتقدند  اقتصادی  کارشناسان  بطوریکه 
تورم زا، هر روز فقیر ، فقیرتر و غنی، غنی تر می شود 
و روزمزدبگیران و افرادی که درآمد ثابتی دارند در تورم 
آسیب می بینند و افرادی که در کارهای خدماتی و تجارت 

و داللی و واسطه گری کار می کنند، سود می برند. 
تورم وتوزیع ناعادالنه درآمد: تورم درایران که 
بیشتر به دلیل همین شوکهای نفتی )اقتصادمتکی به 
نفت (ایجاد شده است ،به این صورت که کشور ما  به 
برکت وجود نفت و گاز، با افزایش هنگفتی در درآمد 
نرخ  ما که  در کشور  مواجه می شود، حال  ارزی خود 
ارز( تبدیل  ارز ثابت یا کنترل شده است )تثبیت نرخ 
ارزهای حاصله به پول ملی، موجب افزایش حجم پول 
در گردش و نقدینگی شده و افزایش تقاضایی که از 
قیمتهای  افزایش  به  منجر  آید،  می  پدید  بابت  این 

داخلی یعنی تورم  می گردد.
حال کاهش نرخ ارز توسط دولت، سبب می شود که 
گرانتر  ها  خارجی  برای  کشورمان  تولیدی  کاالهای 
ارزان  کشور  شهروندان  برای  وارداتی  کاالهای  و 
کنندگان  تولید  برای  رقابت  قابلیت  امر  این  شود،  تر 
خارجی  رقبای  به  نسبت  را،  داخلی  کنندگان  وصادر 
آنها کاهش می دهد و سبب افزایش واردات و کاهش 
نرخ  این  حال   ) گاز  و  نفت  شود)غیراز  می  صادرات 
تورم برای کاالها و خدمات وارد شدنی نظیر مسکن 
و اغلب خدمات بسیار شدید تر است و به همین دلیل 
و  کاالها  کننده  تولید  در بخش های  گذاری  سرمایه 
خدمات )وارد نشدنی ( جذابیت بیشتری یافته و بخش 
های تولید کننده کاالی قابل واردات ) عمدتًا صنعت 
و کشاورزی ( فلج شده، از این بابت در محدودیت قرار 
است  کنندگانی  تولید  دیدن  لطمه  وسبب  گیرند.  می 

که محصوالت وارد شدنی تولید می کنند و نیز صادر 
کنندگان کاالهای غیر نفتی کشور.

لطمه از این بابت است که تولید کنندگان داخلی می 
بایست به رغم افزایش هزینه های تولید )ناشی از تورم 
داخلی( کاالهایی را تولید و عرضه کنند که به وسیله 
برکت  )به  تر  مناسب  قیمت  به  آنها  خارجی  رقبای 
ارزانی نسبی پول خارجی( در اختیار مصرف کنندگان 
قرار می گیرد. این شرایط بخش صنعت داخلی را به 
و  گذاری  سرمایه  رشد  کندی  به  و  کشاند  می  رکود 
سبب  و  زند   می  دامن  بخش  این  در  زایی  اشتغال 
فرار سرمایه از فعالیتهای تولیدی به سوی بخش های 
خدماتی و بازرگانی می شود که این تهدید جدی در 
جهت افزایش توزیع ناعادالنه درآمد وشکاف طبقاتی 

و فقر است. 
ج( گسترش بخش خدمات وتوزیع ناعادالنه 

درآمد:
 تورم در مسکن  سبب می شود که آن را از یک کاالی 
مصرفی به یک کاالی سرمایه ای پر بازده تبدیل کند، 
با دوام  در حالیکه خانه و مسکن یک کاالی مصرفی 
است و باید بر اساس تولید و عرضه متناسب با تقاضا 
به تعادل قیمت برسد؛ اما به دلیل تبدیل شدن به یک 
کاالی سرمایه ای، به راحتی توسط عرضه کننده، قیمت 
آن افزایش می یابد و متقاضی نیز به دلیل نیاز به آن در 
هر صورت، تن به قیمت عرضه شده خواهد داد و، منجر 
به رانت بازی و داللی در بازار مسکن وکاهش نرخ رشد 
اقتصادی کشور وتوزیع ناعادالنه درآمدوشکاف طبقاتی 

میشود.
ناعادالنه  ای وتوزیع  یارانه  د( سیاست های 

درآمد:
دولت همواره قسمت عمده ای از بودجه خود را به انواع 
یارانه ها و باالخص یارانه های کاالهای اساسی )مواد 
غذایی و انرژی( اختصاص می دهد. این سیاستها اگر چه 
ممکن است در کوتاه مدت کمک به اقشار محروم جامعه 
باشد، ولی با افزایش مداخله دولت، به افزایش مصرف 
کاهش انباشت سرمایه و اغتشاش در قیمت ها و در نتیجه 
کاسته شدن از آهنگ رشد اقتصادی منجر می شود.  و 

عالوه بر این بسیاری از افراد که استحقاق دریافت این 
کمک ها را ندارند، از این کمک ها استفاده میکنند، سبب 

توزیع ناعادالنه درآمدوافزایش فاصله طبقاتی میشود. 
ه( سیاست قیمت گذاری کاالهای مختلف: 

قیمت گذاری کاالها، باعث محدود شدن سود بنگاهها 
افزایش  و  بیشتر  گذاری  سرمایه  در  را  بنگاه  و  شده 
از طرف دیگر  و  با مشکالتی مواجه می سازد.  تولید 
افزایش مداخله دولت در  با  سیاستهای قیمت گذاری 
اقتصاد باعث اغتشاش در قیمت و افزایش مصرف و در 

نتیجه کاهش آهنگ رشد اقتصادی می گردد.
و( سیاستهای محدودیت های صادرات:

در بسیاری از موارد، دولت محدودیت هایی را درباره 
باالخص  و  کاالها  از  بسیاری  برای  صادرات  سقف 
ممنوع  را  کاال  یا صادرات  و  کاالهای ضروری وضع 
اعالم می کند. اجرای محدودیت های مختلف در مورد 
صادرات به دلیل کنترل قیمت این محصول در داخل 
اما  و کاهش فشار بر اقشار محروم صورت می گیرد 
این سیاستها اگر چه ممکن است   تا حدی در توزیع 
عادالنه درآمد، موثر باشد ولی به دلیل کاهش صادرات 

، منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردد.
افزایش  مانع  ودائمی:  رسمی  های  4-6(شغل 
در  ناعادالنه  توزیع  وباعث  افراد  نوآوری  و  مهارت 
آمد،کاهش بهره وری و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی 

کشور می شود. 
3(ضرورت توجه به توزیع عادالنه درآمد

تئوري هاي رایج در اقتصاد نظري حکایت از آن دارند که 
توزیع نا برابر درآمدها از جمله عوامل اثرگذار بر کاهش 
پشتوانه  اقتصادي است.  بازدارنده رشد  و  تقاضاي کل 
استداللي این نظر آنست که تقاضاي مصرفي جمعیت 
بر درآمد جامعه به سرعت اشباع مي شود و حجم بزرگي 
از تقاضا را ایجاد نمي نماید. جمعیت کم درآمد نیز به 
علت مشکالت معیشتي متقاضي حجم بزرگي از تقاضا 
نیست. در این شرایط تنها آن بخش کوچک از طبقه 
بوجود مي  را  تقاضا  بیشترین  متوسط جامعه است که 
آورد. تا چندي قبل اقتصاددانان توسعه به جاي توجه 
به مسئله توزیع درآمد ورفع نابرابریها ي شدید درآمدي   
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مقاله
میان آحاد جامعه برایجاد رشد اقتصادي وتسریع آن به 
ویژه درکشورهاي فقیر تاکید داشتند. حتي نابرابري زیاد 
درآمدها الزمه رشد وکارآیي اقتصادي شمرده مي شد ، 
زیرا چنین استدالل مي گردید که ثروتمندان نسبت به 
انداز  از درآمدهایشان را پس  فقرا درصد قابل توجهي 
به  تواند  است که مي  اندازها  نمایندوانباشت پس  مي 
نوبه خود سرمایه گذاري ورشد اقتصادي را امکان پذیر 
سازد .همچنین کوزنتس ، اقتصاددانان شهیر معاصر که 
تاریخي کشورهاي  الگوي رشد  به  راجع  تحلیل هائي 
داشته  اظهار   ، است  داده  انجام  معاصر  یافته  توسعه 
اي  درمرحله  اقتصادي  اگرچه درجریان رشد  است که 
نابرابري درآمدها میان گروههاي درآمدي جامعه  ابتدا 
از  ناشي  ازمدتي ثمرات  اما پس  پیدا مي کند  افزایش 
رشد اقتصادي نصیب گروههاي فقیر وکم درآمد شده 
وتوزیع درآمدها درجامعه بهبود مي یابد. برخالف نظریه 
فوق که نابرابري شدید درآمدها را الزمه رشد اقتصادي 
میداند،گروه دیگري از اقتصاددانان در رد آن ، دالیل زیر 

را به این شرح اظهار مي دارند:
قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان درکشورهاي 
درحال توسعه )که غالبا" ازمالکین بزرگ ، سوداگران 
گروههاي   ، وابسته  داران  سرمایه   ، وتجارعمده 
باشند(  مي  سیاسي  نظام  به  وابستگان  و  ممتازحاکم 
صرف  تولیدي  درفعالیتهاي  گذاري  سرمایه  بجاي 
خرید کاالهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه 
هاي مجلل وگران قیمت ، مسافرتهاي خارج ازکشور، 
خرید  ویا  وعتیقه  زینتي  واشیاء  جواهرات   ، خرید طال 
ویال و افتتاح حساب بانکي درخارج ازکشور مي گردد 
درفعالیتهاي  گذاري  سرمایه  مانع  مخارج  اینگونه  که 
اقتصادي  توسعه  و  پیشرفت  عدم  ودرنتیجه  تولیدي 
اجتماعي درکشورهاي فوق الذکر مي گردد. عالوه برآن 
نابرابري شدید درآمدها موجب مي شود ثروتمندان که 
درصد کوچکي از کل جمعیت را تشکیل مي دهند بعلت 
قدرت خرید باالي خود بربازار حاکمیت پیدا کنندوچون 
تقاضایشان براي کاالهاي مصرفي تجملي وگران قیمت 
را  وواردات  درداخل  تولید  الگوي  بنابراین  است  بیشتر 
جامعه منفعت  نه  ارجحیت هاي مصرفي خود   مطابق 

 درآورند حتي درشرایطي که ممکن است میلیونها نفر 
تولید  که  ازآنجا  بسربرند.  مطلق  درفقر  جامعه  ازافراد 
تولیدي  روشهاي  محتاج  معموال"  کاالها  قبیل  این 
سرمایه بر درمقایسه با کاالهاي ضروري ، که نسبتا" 
به  منجر  باشدلذا  مي  طلبد،  مي  را  بري  کار  روشهاي 
نیروي  با سهم  درمقایسه  وافزایش سود  اشتغال کمتر 
کار درتولید  ) ازجمله سود شرکتهاي خا رجي سازنده 
وصادرکننده این کاالها( شده درنتیجه اختالف درآمدي 
کند.)  مي  بیشتر  پیش  از  را  وفقرا  ثروتمندان  میان 
درآمد سرشار  نشان می دهد که  تجربی  حتی شواهد 
ثروتمندان ناشی ازوتجارعمده ، سرمایه داران وابسته ، 
گروههاي ممتازحاکم و وابستگان به نظام سیاسي مي 
باشند( بجاي سرمایه گذاري درفعالیتهاي تولیدي صرف 
خرید کاالهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساختن خانه 
هاي مجلل وگران قیمت ، مسافرتهاي خارج ازکشور، 
خرید  ویا  وعتیقه  زینتي  واشیاء  جواهرات   ، خرید طال 
ویال و افتتاح حساب بانکي درخارج ازکشور مي گردد 
درفعالیتهاي  گذاري  سرمایه  مانع  مخارج  اینگونه  که 
اقتصادي  توسعه  و  پیشرفت  عدم  ودرنتیجه  تولیدي 
اجتماعي درکشورهاي فوق الذکر مي گردد. عالوه برآن 
نابرابري شدید درآمدها موجب مي شود ثروتمندان که 
درصد کوچکي از کل جمعیت را تشکیل مي دهند بعلت 
قدرت خرید باالي خود بربازار حاکمیت پیدا کنندوچون 
تقاضایشان براي کاالهاي مصرفي تجملي وگران قیمت 
را  وواردات  درداخل  تولید  الگوي  بنابراین  است  بیشتر 
جامعه  منفعت  نه  ارجحیت هاي مصرفي خود  مطابق 
درآورند حتي درشرایطي که ممکن است میلیونها نفر 

ازافراد جامعه درفقر مطلق بسربرند. ازآنجا که تولید این 
قبیل کاالها معموال" محتاج روشهاي تولیدي سرمایه 
بر درمقایسه با کاالهاي ضروري ، که نسبتا" روشهاي 
کار بري را مي طلبد، مي باشدلذا منجر به اشتغال کمتر 
وافزایش سود درمقایسه با سهم نیروي کار درتولید  ) 
ازجمله سود شرکتهاي خا رجي سازنده وصادرکننده این 
کاالها( شده درنتیجه اختالف درآمدي میان ثروتمندان 
وفقرا را از پیش بیشتر مي کند.) حتی شواهد تجربی 
از  ناشی  ثروتمندان  سرشار  درآمد  که  دهد  می  نشان 
مکانیسم رشد تولید نیست بلکه حاصل دسترنج کارگران 
عادی و فقیر جامعه است و یا ناشی از ثروت فروشی، 
همچون کشورهای صادرکننده نفت.. درآمد کم و سطح 
نازل زندگی فقرا در زمینه بهداشت، آموزش، تغذیه و... 

بهره وری اقتصادی را کاهش می دهد.(
قشر  داراي  جامعه  درآمدها،  تر  عادالنه  توزیع  با 
بزرگتري از طبقه متوسط و قشر با درآمدتري در دهک 
در  کل  تقاضاي  مجموع  در  و  شود  مي  پایین  هاي 
جامعه افزایش مي یابد. افزایش تقاضا نیز – در صورت 
و داد  معناي  به   – عرضه  سمت  بودن  پذیر   کشش 

و پس  درآمد  و  اشتغال  و  بیشتر  کار  و  و کسب  ستد 
انداز و سرمایه گذاري فراوان تر و درنهایت رشد بیشتر 

اقتصادي است. 
در واقع  افزایش سهم نسبي درآمدگروهاي فقیر وکم 
ضروري  کاالهاي  براي  را  کل  تقاضاي  جامعه  درآمد 
ونظایرآن  غذائي  محصوالت  مسکن،   ، نظیرپوشاک 
بجاي  دارد  وجود  درداخل کشور  آنها  تولید  امکان  که 
قیمت،  گران  تجملي  مصرفي  کاالهاي  ورود  و  تولید 
افزایش داده وموجبات رشد اقتصادي را درداخل کشور 
فراهم مي سازد . عالوه بردالیل فوق بهبود در توزیع 
وسیعي  اقشار  زندگي  سطح  باالرفتن  موجب  درآمدها 
 ، دراموربهداشت  بهبود  ازطریق  مردم  هاي   توده   از 
تغذیه وسواد آنان مي شود که درنتیجه باعث افزایش 
بهره وري آنان درتولید وتقویت انگیزه مردم و تشویق 
آنها به مشارکت دراجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي 
اقتصادي  قدرت  هرگاه  گرددزیرا  مي  جامعه  اجتماعي 
درامور  مردم  و  باشد  معدودي  گروه  دردست  سیاسي  

با توزیع عادالنه تر درآمدها، جامعه 
دارای قشر بزرگتری از طبقه 

متوسط  و قشر ب درآمد تری  از 
دهک های پایین می شود و در 
مجموع تقاضای کل در جامعه 

افزایش می یابد.
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مقاله
مشارکت نداشته بحث هاي پیرامون سیاستهای کلی 
به  پاسخ  جهت  در  تالشي  اساسي  قانون   44 اصل 
بزرگ  صنایع  و  دارائیها  تمرکز  پرسشهاست.  همین 
گوناگون  از جهات  دولت  مالکیت  و  در دست  مادر  و 
مي توانسته است استداللي براي ایجاد همین سرمایه 
توسعه  و  اشتغال  و  تولید  براي  مولد  و  متراکم  هاي 
باشد. امروز اما تجربیات جهاني حاکي از آن است که 
مقصود  به  نیل  براي  راه  بهترین  گزینش،  شیوه  این 
به  احتیاج  خود  کنار  در  بزرگ  سرمایه  است.  نبوده 
مدیریتي بسیج کننده و انگیزه ساز دارد تا بتواند نتایج 
سطح  ارتقاي  همانا  که  را  سرمایه  بزرگي  از  حاصل 
آورد.  بدست  خوبي  به  است  مردم  رفاهي  و  معیشتي 
تجربه تقریبًا تمامي کشورها این بوده است که دولت 
ها بهترین مدیران بسیج کننده و انگیزه ساز نبوده اند 
و هیچگاه در این مسیر توفیق بایسته را بدست نیاورده 
اند. چنانچه تجمیع سرمایه هاي کوچک با ساز و کار 
متناسب و معقول خود در اختیار و مالکیت بخش غیر 
دولتي قرار گیرد به علت عوامل پیشران انگیزشي بهتر 
و بیشتر مي توان به نتایج مولد آن که افزایش سطح 
عمومي درآمد جامعه و توزیع عادالنه تر درآمد است 

امید بست. 
نتیجه گیری:

کوششی که در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 

به  منوط  تواند  مي  گرفته  صورت  اساسي  قانون   44
که  معضل  این  اصالح  براي  امیدي  روزنه  شرایطي، 
یکي از بزرگترین مشکالت اقتصادي کشورما بوده و 
هست فراهم آورد. اینکه هشتاد درصد از سهام دولتي 
طریق  از  آن  از  نیمي  که  گیرد  قرار  مردم  اختیار  در 
پائین  به دو دهک  واگذاري  از طریق  نیمي  و  بورس 
درآمدي جامعه باشد، تنها دستورالعمل حل مساله در 
سطح بسیار کالن سیاستگذاري است. در اجرا اما ، کار 
به روشني و شفافیت و اجرایي بودن بیشتري نیازمند 
است که به واقع، اقدامات انجام شده به توزیع عادالنه 

تر ثروت و متعاقبًا درآمد منتهي شود. 
توزیع  برای  راه  چهار  از  میتواند  دولت  کلی  طور  به   

مناسب درآمد اقدام کند:
از  که  تولید  عوامل  بر  مبتنی  درآمد  توزیع  تغییر   -1
ایجاد  تولید  عوامل  نسبی  قیمت های  تغییر  طریق 

میشود.
2- تعدیل توزیع مقداری درآمد از طریق توزیع مجدد 

داراییها.
که  باال  سطوح  در  درآمد  مقداری  توزیع  کاهش   -3
ثروت  و  بردرآمد  تصاعدی  مالیاتهای  وضع  طریق  از 

بدست می آید.
پایین  سطوح  در  درآمد  مقداری  توزیع  افزایش   -4
صورت  به  انتقالی  پرداخت های  طریق  از  اجتماع 

مستقیم و یا تامین کاالهای ضروری و خدمات اساسی.
 اگر چنانچه بر اثر سیاست توزیع عادالنه درآمد، درآمد 
فقرا افزایش یابد با توجه به این که تقاضای افراد کم 
برای کاالهای ضروری است که در بازار  درآمد اکثراً 
داخلی و محلی موجود می باشد، به این ترتیب شرایط 
در  توده های مردم  و مشارکت  اقتصادی سریع  رشد 

این رشد به وجود می آید.
در  گرفته  صورت  مطالعات  از  آمده  دست  به  نتایج   
نابرابري  از آن است که  با این موضوع حاکي  ارتباط 
و  معکوس  اثر  اقتصادي  رشد  بر  درآمدی  توزیع 
معناداري دارد. این در حالي است که رشد اقتصادي بر 
نابرابري توزیع درآمدي اثري ندارد. همچنین نتایج به 
دست آمده بیان مي کنند که متغیرهاي کنترل)مانند 
این  بر  و...(  ولد  و  زاد  مبادله،  رابطه  انساني،  سرمایه 

ارتباط موثر بوده اند.
منابع:

- طالقانی، قاضی؛ نقش توزیع عادالنه ثروت بر رشد 
و توسعه اقتصادی 1386.

و  رشد   ارتباط  مقایسه  تقی؛  ساالری،  ابراهیمی   -
توزیع درآمد از دیدگاه اسالم 1385.

- نیلی، مسعود؛ و فرح بخش،علی؛1377 ارتباط رشد 
بودجه  و  برنامه  دوفصلنامه  درآمد،  توزیع  و  اقتصادی 
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بررسی نقش كارآفرینی و ارائه ی آموزش های كارآفرینی در بهبود كسب و كار فراگیران
    * زهره مرادی؛ کارشناس اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
    * مسلم جابری؛ کارشناس اقتصادی استانداری خراسان جنوبی

    * زهرا مرادی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی بین الملل

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسي نقش کارآفرینی در بهبود کسب و کار است و سعی شده با بررسی پژوهش های صورت گرفته و نظریات ارائه شده در 
این زمینه به تبیین این رابطه پرداخته شود همچنین میزان تاثیرگذاری آموزش های کارآفرینی بر ایجاد و بهبود کسب و کار فراگیران نیز با توجه 
به نتایج تحقیقات انجام شده مورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات الزم برای انجام تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. 
بررسی مطالعات صورت گرفته نشان می دهد کارآفرینی موجب رشد و توسعه ی اقتصادی و کاهش بیکاری در جامعه می شود و آموزش های 
کارآفرینی در ظهور رفتارهای کارآفرینانه و بهبود کسب و کار نقش مهمی ایفا می کند.از این رو توجه به این مهم می تواند راهگشای بسیاری از 

مسائل در مسیر ایجاد اشتغال و توسعه باشد.

مقدمه:
از ویژگی های کشورهای جهان  بیکاری یکی  مسأله 
سوم است. در این کشور ها بیکاری به صورت حاد دیده 
می شود. علل بیکاری در این کشورها بی شمار است. 
صنعت  گسترش  عدم  شهرها،  به  روستائیان  کوچیدن 
این  در  بیکاری  بزرگ  از علت های  تولیدی  نیروی  و 
)آشفته تهرانی،52:1374(  آید.   کشورها به حساب می 
به گونه ای که ارائه راهکارهای مناسب برای حل این 
مسأله یکی از دغدغه های اصلی این کشورهاست.کسب 
وکار مفید و مولد از پیش نیازهای توسعه اقتصادی یک 
جامعه است. پیشینه اقتصادی کشورهای توسعه یافته 
نیز مبین این مسأله است که داشتن اقتصادی مولد و 
پویا مدیون توجه ویژه به کسب وکار است. کارآفریني 
افزون بر افزایش سطح اشتغال منجر به افزایش نوآوري، 
افزایش تعداد ثبت اختراعات و بهبود توزیع درآمد می 
توانایي  آفریني  کار   )1391 دیگران،  و  )عقیلی  شود. 
تقویت  تحقیقات  انجام  و  ها  ایده  را جهت خلق   افراد 
و  برد  مي  باال  را  ها  ایده  این  تجاري  کند،کاربرد  مي 
هاي  شرکت  بهبود  و  حفظ  هاي  مهارت  نهایت  در 
نوپا را در افراد ایجاد مي کند )کردنائیج و زالی،1387: 
3-4( تمامي این موارد از عناصر اثرگذار براي رسیدن 
جدید  هاي  فرصت  تحقق  و  اقتصادي  ي  توسعه  به 
در  کارآفریني  امروزه موضوع   باشد.  مولد مي  اشتغال 
کشورهاي توسعه  یافته مورد توجه همگان قرار گرفته 
دانند.  می  اقتصادي  توسعه  موتور  به  را  آن  و   است 

)صمدآقایي،15:1377(. 
کارآفرینی؛  فرهنگ   توسعه   مختلف   کشورهاي 
هاي  آموزش  ارائه  کارآفرینان؛  از   الزم  هاي  حمایت 
مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش هاي الزم 
در این زمینه را راه حلي براي فائق آمدن به مشکالت  
کاراد سازمان  )مرکز  دانند.  اجتماعي می  و  اقتصادي  
و  اهمیت  به  توجه  با  آموزش کشور،1381(.  سنجش  
بهبود  آموزش های کارآفرینی در  نقش کارآفرینی و  
فضای کسب و کار پژوهش در این زمینه می تواند گام 

مهمی در بهبود کسب و کار  و رشد اقتصادی باشد.
کارآفرینی:

از  و  دارد  قدمت  سال   150 از  بیش  کارآفرینی  کلمه 
کلمه فرانسوی)Entreprendre(در سال 1828 به 
انگلیسی برگردانده شده است. از کارآفرینی تعاریف زیادی 

ارائه شده است. اما به طور کلی کارآفرینی فرایند خلق چیز 
جدید و با ارزش است؛ با اختصاص زمان و تالش الزم؛ 
در نظر گرفتن ریسک های مالی، روانی و اجتماعی و 
رسیدن به رضایت فردی، مالی و استقالل )آقایی فیشانی 
و زارع نیا،1390: 27(، امروزه واژه کارآفرینی مفاهیم زیر 
را به ذهن متبادر می سازد:نوآوری،مخاطره پذیری،ایجاد، 
اقتصادی-اجتماعی،رضایت  واحد  یک  ساختار  تجدید 

شخصی و استقالل طلبی) نظری، 1387: 53(.
از خلق محصولی  چیز،  شامل همه  تواند  می  نوآوری 
ایجاد  حتی  یا  نوین  توزیع  نظام  یک  ایجاد  تا  جدید 
باشد.  کارها  انجام  برای  جدید  سازمانی  ساختار  یک 
رقابت  افزایش  خاطر  به  مفهوم  این  شدن  اضافه 
نوآوری  از  استفاده  در  تالش  و  محصوالت  بازار  در 
رقابتی در کسب و کارهای موجود  ایجاد مزیت  برای 
و  شارما   .)25  :1386 )ساداتی،  آنهاست  بقای  و 
کریسمن)1999( بر این باورند که کارآفرینی به اقدامات 
می  اطالق  سازمانی  نوآوری  و  احیا  ایجاد،  به  مربوط 
رخ  موجود  سازمان  از  مستقل  یا  داخل  در  که   شود؛ 
می دهد. فعالیت های کارآفرینی می تواند به صورت 
در  که  کارآفرینی  فعالیت  باشد.  مستقل  یا  و  سازمانی 
مرزهای سازمان موجود رخ می دهد، کارآفرینی سازمانی 
ی  دربرگیرنده  مستقل  کارآفرینی  شود.  می   نامیده 
فعالیت های خالقانه ی سازمانی است که توسط افرادی 
که مستقل از سازمان موجود عمل می کنند شکل می 
شود  می  اطالق  افرادی  به  کارآفرین  ی  واژه  گیرد. 
یا کارآفرینی سازمانی  فعالیت های مستقل   که درگیر 
می گردند. کارآفرینی ویژگی فردی است که با عزمی راسخ 
و با وجود موانع بسیار در رساندن یک محصول و یا ارائه 
 خدمت جدیدی به بازار فرآیند نوآوری را با موفقیت هدایت 

می کند. )سعیدی کیا،1386: 61(
»کارآفرینان، افراد یا گروه هایی هستند که به شکل 
مستقل و یا در یک سیستم سازمانی عمل می کنند، 
سازمان هایی جدید ایجاد می کنند یا اقدام به نوآوری 
داشته  وجود  قباًل  که  کنند  می  سازمانی  احیای  و 
دهد،  می  نشان  تعریف  این  که  طور  همان  است«. 
هم  و  مستقل  صورت  به  هم  توانند  می  کارآفرینان 
چند  کنند هر  سازمان عمل  از یک  تابعی  به صورت 
توجه  بیشترین  و  بوده  تر  رایج  ها  آن  فردی  فعالیت 
را به خود جلب کرده است .کارآفریني فرآیندي است 

جدید  تقاضاي  یا  و  رضایتمندي  ایجاد  به  منجر  که 
از  ارزش  ایجاد  فرآیند  مي تواند  کارآفریني  مي گردد. 
به  منابع  از  فردي  به  منحصر  مجموعه  تشکیل  راه 
منظور بهره گیري از فرصت ها معني شود. همه بر این 
اقتصادي  توسعه  موتور محرکه  کارآفریني،  که  باورند 
سه  است.  توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهاي 
کارآفریني،  مقوله  به  توجه  براي  کشورها  مهم  دلیل 
است.  مولد  اشتغال  و  تکنولوژي  توسعه  ثروت،  تولید 
صرفًا  مفهوم  این  اشتباه  به  ما  کشور  در  که  درحالي 
براي حل  فقط  و  شده  گرفته  مترادف  اشتغال زایي  با 
مي رویم.  پیش  کارآفریني  سمت  به  اشتغال  مشکل 
ارائه  شاید بهترین تعریفی که از کارآفرینی می توان 
از  بهره گیری  و  نوآوری  فرآیند  از:  کرد عبارت است 
فرصت ها با تالش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش 
انگیزه  با  که  اجتماعی  و  روانی  مالی،  های  ریسک 
شخصی  رضایت  طلبی،  توفیق  مالی،  سود  کسب 
است  شخصی  پذیرد.کارآفرین  صورت  استقالل  و 
تخصصی،  حوزه  یک  در  علم  داشتن  بر  عالوه  که 
قدرت ابتکار، خالقیت و خطرپذیری دارد و می تواند 
ها،  توانمندی  و  ها  فرصت  امکانات،  از  استفاده  با 
اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کند. بنابراین، کارآفرینان 
های  فرصت  کنند،  می  نوآوری  که  هستند  کسانی 
 محیطی را شناسایی می کنند و با ترکیبی نو از منابع 
روش  محصول،  مخاطرات  پذیرش  با  ها  فرصت  و 
محیط  در  بقا  ضمن  تا  کنند  می  ارائه  خدماتی  و 
دست  به  سود  نیز  نوآوری  این  از  رقابتی  و  ثبات  بی 
و  تالش  نماد  و  سنبل  عنوان  به  کارآفرینی  آورند. 
موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان پیشگامان 
آنها  توانایی  هستند.  جامعه  در  تجاری  موفقیتهای 
نوآوری  در  آنها  نیروی  ها،  فرصت  از  گیری  بهره  در 
موارد  مهمترین  از  موفقیت،  قبال  در  آنها  ظرفیت  و 
کارآفرینان  هستند.  کارآفرینان  و  کارآفرینی   اهمیت 
از نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارآیی، ایجاد شغل، 
سهم  جدید،  شرکتهای  تشکیل  و  وری  بهره  رقابت، 
 chrisman( دارند.  اقتصادی  رشد  در  مهمی 

)&kellermanns, 2006:61
کارآفرینی و کسب و کار

زندگی  فرایند  در  که  نیست  پوشیده  کسی  بر  امروزه 
اجتماعی تولید و خلق کار از ضروریات جامعه بشری 
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است؛ دنیای جدید به کارهای جدید و نو نیاز دارد که 
بتوان از طریق آن ها فرایند توسعه جامعه را سرعت 
بخشید؛ در این رابطه نقش آموزش و پرورش اساسی 
و مهم است؛ آموزش و پرورش منبع مهم کارآفرینی و 

خالقیت است. )ربانی، انصاری،1384: 126(
تواند  مي  اشتغال  سطح  افزایش  بر  افزون  کارآفریني 
منجر به افزایش نوآوري، افزایش تعداد ثبت اختراعات 
این  تمامي  که  شود  درآمد  توزیع  بهبود  و  ابداعات  و 
ي  توسعه  به  رسیدن  براي  اثرگذار  عناصر  از  موارد 
اقتصادي و تحقق فرصت هاي جدید اشتغال مولد مي 

باشد. )عقیلی و دیگران، 1391(
اقتصادی  وتوسعه  رشد  موتور  را  شومپیترکارآفرینی 
کارآفرینی  بستر  اگر  سازمان  هر  در  یعنی  نامد.  می 
فراهم آید، اشتغال زایی ایجاد می شود و عامل انتقال 
از طرف دیگر عامل ترغیب و  و  فناوری خواهد شد. 
عامل  آفرینان  کار  هست.  نیز  سرمایهگذاری  تشویق 
هستند. جدید  بازارهای  گسترش  و  ایجاد  شناخت، 

)ربانی، انصاری،1384: 126( البته شومپیتر کارآفریني 
را نوعي تخریب خالق نیز مي داند، یعني با  کارآفریني 
فعالیت هاي سنتي تعطیل مي شود و اهم فعالیت هاي 
گیرد  مي  صورت  تري  مدرن  صورت  به  اقتصادي 
)شومپیتر، 1934، به نقل از عقیلی و دیگران،1391(، 
که  آن  از  بیش  کارآفرینی  که  است  آن  واقعیت  اما 
افزایش  و  اشتغال  سبب  گردد،  افراد  بیکاری  موجب 
مشاغل جدید می گردد.بدین ترتیب می توان گفت که 
بازار و  از  اگر چه کارآفرینی موجب خروج شرکت ها 
بیکاری عده ای دیگر می شود. اما این سازمان ها که 
خارج می شوند، سازمان هایی هستند که در واقع مانع 
رشد و توسعه اقتصادی بوده و اغلب افراد آن نیز به 
دلیل ساختار و فرهنگ سازمانی غلط پایین ترین بهره 
وری و خالقیت را دارند. به عبارت دیگر چنین سازمان 
هایی باعث بیکاری پنهان به قیمت هدر دادن منابع 
گونه  این  کردن  بیرون  با  کارآفرینان  لذا  شوند،  می 
ایجاد فرهنگ خالقیت،  بازار زمینه ی  از  سازمان ها 
می  مهیا  را  منابع  از  بهینه  استفاده  و  تحول  رقابت، 
 سازند و بدین ترتیب موجب توسعه اقتصادی در کشور 

می شوند. )سعیدی کیا،1386: 46-45 (
اند. کارآفرینان  نامیده  عصر جدید را عصر کارآفرینی 
به عنوان ارزش آفرینان انقالبی را برانگیخته اند که 
جوهره  کارآفرینی  است.  داده  تغییر  را  جهانی  اقتصاد 
چراکه  باشد  می  اقتصادی  توسعه  و  رشد  اساسی 
پیدایش کسب و کارهای جدید تاثیرات مثبت اقتصادی 
بازار  اقتصاد  به  از جمله شور و نشاط بخشی  فراوانی 
دارد. فعالیت های کارآفرینی باعث ارائه فراورده ها و 

خدمات نوین می شوند که شیوه های زندگی را تغییر 
و  متمرکز  فکر  با  نوآور  افرادي  دهند.کارآفرینان  می 
به دنبال کسب موفقیت هستند که در نظام اقتصادي 
ایجاد  را  سریع  رشدي  با  و  سودآور  نوآور،   شرکتهاي 
به  توجه  براي  کشورها  مهم  دلیل  سه  نمایند..   مي 
مقوله ي کارآفریني تولید ثروت، توسعه تکنولوژي و 
پیشرفته،  و  بزرگ  کشورهاي  در  است.  مولد  اشتغال 
نیست،  شغل  ایجاد  دلیل  به  فقط  کارآفریني  اهمیت 
 بلکه دلیل اصلي این است که فعالیت هاي اقتصادي

 

کوچکي که در این کشورها به وجود آمده اند و رشد 
و  روز  آوري  فن  عمده  سهم  اند  توانسته  اند،  کرده 
خود  به  را  درآمد  و  ثروت  از  بزرگي  سهم  نتیجه  در 

اختصاص دهند.)عقیلی و دیگران، 1391: 148( 
به  توصیفي  بررسي  یک  در   ،)1384( جریبي  هزار 
اشتغال  موجب  کارآفریني  که  است  رسیده  نتیجه   این 
هم  کاهد.  مي  جامعه  بیکاري  ازسطح  و  شود  مي 
 چنین کیفیت زندگي را بهبود مي بخشد و به ابداع و 
توسعه ي کاالها و خدمات جدید مي پردازد. کارآفریني 
موجب بهره برداري از منابع و فعال شدن آن ها براي 
بهره وري عظیم ملي مي شود و موجب توزیع متناسب 
درآمد مي شود و اضطراب هاي اجتماعي را به آرامش 
رفاه  و  موجب سود  کارآفریني  کند.  مي  تبدیل  تبدیل 
کائو،  و  از طریقي دولت مي شود. تي ساي  اجتماعي 
ضمن ارائه یک  مطالعه تجربي در تایوان، به ارزیابي 
و  کوچک  هاي  بنگاه  در   کارآفریني  هاي   سیاست 
متوسط پرداخته اند. از نظر آن ها  بنگاه هاي کوچک 
و متوسط نقش حیاتي در ایجاد اشتغال ایفا مي کنند. 
اقتصادي  رشد  موتور  عنوان  به  کارآفریني  همچنین  
دلیل  همین  به  است.  مدنظر  اجتماعي  توسعه   و 
را  کارآفریني  جامع  هاي  سیاست  باید  ها  دولت 
مناسب  صورت  به  را  ها  آن  و  داده  قرار  توجه  مورد 
کار  به  متوسط  و  بنگاه هاي کوچک  توسعه ي  براي 
دهد  مي  نشان  مطالعات  این  از  حاصل  نتایج  گیرند. 

کردن  فراهم  اطالعات،  و  مشاوره  ارائه خدمات  با   که 
 حمایت هاي مالي و ایجاد پایگاه هاي دانش، دولت ها 
مي توانند نرخ موفقیت کارآفریني را افزایش داده و افراد 
تشویق  متوسط  و  بنگاه هاي کوچک  ایجاد   براي  را 
کنند، این امر تسهیل رشد اقتصادي و در نتیجه افزایش 
اشتغال را به دنبال دارد. )تي ساي و کائو، 2011، 847( 
جانسون و همکارانش، معتقدند کارآفرینی یک مفهوم 
چند وجهی پیچیده است که امروزه توجه زیادی را به 
خود جلب کرده است، بیشتر صاحب نظران توافق دارند 
توسعه  در  بسزایی  سهم  کارآفرینان  و  کارآفرینی  که 
اقتصادی دارند. )جانسون و همکارانش2006، به نقل از 
کردنائیج و زالی، 1387( روچا، در بررسی خود با استفاده 
از نقش خوشه ها اثر کارآفریني را بر توسعه مورد ارزیابی 
قرار داد. بر اساس نتایج بدست آمده، بین کارآفریني و 
رشد اقتصادي یک ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین  
کارآفریني در تغییرات ساختاري  اقتصاد نقش مهمي ایفا 
مي کند.) روچا،،2004،369(. بروسما و گاتر، در مطالعه 
ي خود به نام ایجاد و نابودي شغل در  بنگاه هاي کوچک 
به بررسي تفاوت اشتغال در  بنگاه هاي کوچک و بزرگ 
پرداخته اند. محققین به این نتیجه رسیده اند که میزان 
اشتغال در  بنگاه هاي کوچک بیشتر از  بنگاه هاي بزرگ 
است و اشتغال در  بنگاه هاي کوچک از ثبات بیشتري 
برخوردار است و در زمان هاي بحراني و رکود،  بنگاه 
هاي کوچک بیشتر مي توانند شغل ایجاد کنند.) بروسما و 
گاتر،1997،218( ژان باتیست سی اشراف زاده و صنعتگر 
فرانسوی در سال 1803 در اثر خود تحت عنوان »پرسش 
و پاسخ در اقتصاد سیاسی« درباره کارآفرین می نویسد:» 
کارآفرین عاملی است که تمامی ابزار تولید را ترکیب می 
کند و مسئولیت ارزش تولیدات، بازیابی کل سرمایه ای 
را که به کار می گیرد، ارزش دستمزدها، بهره و اجاره 
عهده  بر  را  سودحاصل  همچنین  پردازدو  می  که   ای 

می گیرد.) قوامی و لطفی پور،1387: 174( 

کارآفریني افزون بر افزایش سطح اشتغال 
مي تواند منجر به افزایش نوآوري، افزایش 

تعداد ثبت اختراعات و ابداعات و بهبود 
توزیع درآمد شود که تمامي این موارد از 

 عناصر اثرگذار براي رسیدن به 
توسعه ي اقتصادي و تحقق فرصت هاي 

جدید اشتغال مولد مي باشد.
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هی نونن و پویکیجوکی، معتقدند کارآفرینی به علت 
اثرات قابل مالحظه ای که بر روی سطح خرد و کالن 
کارآفرینی  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  دارد  اقتصاد 
ایده های جدید، خلق شرکت  ایجاد  در  عامل حیاتی 
پرورش  کلی  به طور  و  کارهای جدید  و  و کسب  ها 
نظیر  جهانی  فشارهای  و  شدن  جهانی  است.  اقتصاد 
تکنولوژیک،  های  پیشرفت  و  تجاری  موانع  کاهش 
فرصت ها و در عین حال، عدم قطعیت های زیادی 
را در دنیا فراهم ساخته و مؤسسات اجتماعی و دولتی، 
سایر  و  مستقل  مؤسسات  و  اقتصادی  های  بنگاه 
بازیگران فردی را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین 
از  ای  گسترده  دامنه  کارآفرینانه   رفتار  و  کارآفرینی 
بازیگران و ذی نفعان را در جامعه تحت الشعاع قرار 
داده است. از این رو رفتار کارآفرینانه متداول تر شده 
است و برای اداره چالش های فعلی و آینده نامطئن، به 
توانایی ها و رفتارهای کارآفرینانه بیشتری نیاز است. 
)هی نونن و پویکیجوکی،2006، به نقل ازکردنائیج و 
زالی،1387( کوراتکو)2005( در مقاله ای تحت عنوان 
ظهور آموزش کارآفرینی بیان کرده است که انقالب 
کارآفرینی سراسر کره زمین را در بر گرفته است و به 
طور غیرقابل انکاری کسب و کار را تحت تاثیر قرار 
فعالیت  قدرتمند  ظهور  موضوع،  این  گواه  است.  داده 
امریکا در طول ده سال  ایاالت متحده  کارآفرینی در 
اخیر است. در این کشور در هر سال به طور متوسط 

600 هزار کسب و کار جدید ایجاد شده است. 
و  تولید  در  مهمی  نقش  جامعه  هر  در  کارآفرینان 
می  نحو  بهترین  به  آنان  دارند؛  ملی  درآمد  افزایش 
آنان  نمایند؛  استفاده  اختیار  در  های  فرصت  از  توانند 
لوازم  مناسب  ترکیب  در  مهارت الزم  از  اینکه  ضمن 
را  توانایی  این  برخورداند؛  خدمات  و  تولید  برای  کار 
به شکوفایی و جهت دهی  به نحو مطلوب  دارند که 
انسانی  نیروی  از  مناسب  استفاده  در مسیر  استعدادها 
جوامع  در  کارآفرینی  وی  نمایند.  کمک  امکانات  و 
مختلف را با توجه به تنوع فرهنگی متفاوت می داند، 
به نظر وی منابع طبیعی و سرمایه نقدی ممکن است 
رفتار  تفاوت  درک  در  باید  را  آنچه  اما  باشد،  یکسان 
اجتماعی،  عقاید  مانند  عواملی  داد،  قرار  توجه  مورد 

ملی،  و  فردی  آرمانهای  رفتارها،  پاداشها،  هنجارها، 
مکاتب دینی و تعلیم و تربیت است.

کارآفرینی تاثیر مستقیمی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی 
فعالیتهای  در  بیشتر  جامعه  یک  چه  هر  دارد.  مردم 
اقتصادی  توسعه  به  تر  سریع  کند،  شرکت  کارآفرینی 
پیوسته در حال  یابد.کارآفرینان  اجتماعی دست می  و 
دنبال  به  نیز  و  ابداع و توسعه کاالها و خدمات جدید 
روشهایی هستند که این کاالها و خدمات را به طور مؤثر 
تولید و عرضه کنند، از این رو کیفیت زندگی را بهبود 
درآمد  متناسب  توزیع  موجب  کارآفرینی  بخشند،  می 
می شود. بدین ترتیب،مردم جامعه برای خرید کاالها 
به  بیشتری  سود  و  دارند  بیشتری  پول  محصوالت  و 
کارآفرینان می رسانند. آنها حتی می توانند در کارهای 
بهره  افزایش  موجب  و  کنند  گذاری  سرمایه  خودشان 
تر  سریع  کشور  نظر  این  از  و  شوند  ملی  عظیم  وری 
می  دولت  نصیب  را  اجتماعی  سود  و  یابد  می  توسعه 
کند. از طریق ایجاد فرصتها برای کارآفرینان می توان 
به میزان درآمد ساالنه باالتر و زندگی بهتر دست یافت. 
برای  باال  قابلیت  نشانه  باال  سرانه  درآمد  میزان  زیرا 

کارآفرینی است )هزار جریبی،1382: 5-4(
آموزش های کارآفرینی و کسب وکار:

اصواًل هر نوع آموزشي باعث ایجاد تغییر یا تغییراتي 
در افراد مي گردد و این تغییرات شامل سه حیطه تغییر 
در دانش و آگاهي فراگیران، تغییر در بینش و نگرش 
آنها و یا تغییر در رفتار و مهارت عملي که انتظار است 
در اعمال فرد یا افراد مشاهده شود می باشد.در رابطه 
با بررسی میزان موثر بودن آموزش های کارآفرینی در 
بهبود کسب و کار بحث مهمی که مطرح می شود این 
است که اساسا آیا کارآفرینی قابل آموزش می باشد.

در گذشته، افسانه اي شایع بود که کارآفرینان داراي 
تهاجمي،  ابتکار،روحیه  جمله:  از  هستند  ذاتي  ویژگي 
توان تحلیلي و  بکارگیري ریسک،  تحرک، تمایل در 
آن  اساسي  فرض  بنابراین  انساني،  روابط  در  مهارت 
این بود که کارآفرینان از طریق آموزش، پرورش نمي 
علمي  رشته  یک  بعنوان  کارآفریني  امروزه  اما  یابند. 
افسانه  این  فروپاشي  و  گرفته   قرار  شناسایي  مورد 
قدیمي را به دنبال داشته است. ) مقیمی و احمد پور 

داریانی،1387: 9(. اکثر صاحب نظران مدیریت بر این 
باورند که  کارآفریني یا حداقل برخي از ابعاد مهم آن 
قابل آموزش و انتقال هستند. مطابق نظر پیتر دارکر،  
و  نیست  جادویي  و  العاده  خارق  چیز  هیچ  کارآفریني 
کارآفریني یک  بلکه  ندارد  افراد  به ژن  ارتباطي  هیچ 
نظام است و مانند هر نظام دیگري مي تواند آموخته 
کارآفریني  آموزش  پیرامون  پژوهش  همچنین  شود. 
کوچک،  کارهاي  و  کسب  مدیریت  هاي   مهارت  و 
مبین این است که کارآفریني قابل آموزش بوده و یا 
گردد،  مي  تقویت  به شدت  آموزش  از طریق  حداقل 
بنابراین مي توان از بسیاري از دالیل شکست کسب 
و کارهاي کارآفرینانه به کمک آموزش اجتناب نمود.

)حسینی خواه و همکاران،1385: 6( از این رو امروزه 
 آموزش کار آفریني یکي از مهمترین و گسترده ترین 
ها،  دانشگاه  مانند  آموزشي  موسسات  هاي  فعالیت 
و...است.)صالحي  سازمانها   ، محلي  هاي  آموزشکده 
آموزش  اصلي  دالیل  از  یکی   .)205-183  :1385،
کار آفریني این است که آموزش کارآفریني مساله اي 
که  چرا  است،  کار  و  کسب  معمول  آموزش  از  مجزا 
اصوال ورود به تجارت، فعالیتي است که با  مدیریت  
کسب و کار تفاوت دارد. آموزش کار آفریني  باید به 
ماهیت مبهم و نا مشخص ورود به تجارت نیز توجه 

داشته باشد. )ا.حسینی، ر.حسینی،1391: 6-5(
بدون آموزش های الزم، استفاده موثر و فزاینده از منابع 
و امکانات به خوبی صورت نخواهد گرفت و امکانات و 
سرمایه های جامعه به هدر خواهد رفت؛ آموزش شرایط 
الزم را برای بهروری بیشتر و به کارگیری نیروی انسانی 
در جهت رشد و توسعه فراهم می کند همچنین آموزش 
استفاده  و  تولید  دهنده  شتاب  عامل  کارآفرینی،  های 
انسانی است. آموزش های کارآفرینی  از نیروی  بهینه 
درجوامعی که در مرحله ی توسعه اقتصادی هستند از 
و  پویایی  به  مناسب  ایجاد فرصت هاي شغلي  طریق 

بالندگی جامعه کمک می کند.
مؤثر  عامل  مهمترین  که  دهد  نشان مي  ها  پژوهش 
روحیه   بروز  فعل،  به  قوه  از  کارآفریني  حرکت  در 
کارآفریني در افراد از طریق آموزش مي باشد و مناسب 
هاي محیط  کارآفرینان  پرورش  براي  محیط  ترین 
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دبیرستان( تا  ابتدایي  مدارس)از  ویژه  به  و  آموزشي 
ي  مطالعه  انجام  با  وسپر   .)3 )غالمي،1382:  است. 
آمریکا دریافت  استادان دانشگاهي  پیمایشي در میان 
که 93 درصد پاسخگویان معتقدند که کار آفریني قابل 
آموزش دادن است.  هیل در پژوهش میداني خود در 15 
دانشگاه که مشغول  آموزش کار آفریني بودند، دریافت 
به  نسبت  فراگیران  آگاهي  افزایش  موجب  دوره  این 
است.  شده  آن  مدیریت  و  کار  و  کسب  آغاز  فرآیند 
فلمینگ در پژوهشي به بررسي اثر بخشي دوره هاي 
وی  پژوهش  ی  پرداخت،نتیجه  آفریني  کار  آموزش 
نشان داد که این آموزش ها منجر به افزایش آگاهي 
فراگیران  در  آفرینانه  کار  فرایند  تسهیل  همچنین  و 
17- داریانی،1387:  پور  احمد  و  )مقیمی  است.  شده 

آبادی  نجف  طباطبایی)1389(،  تحقیقات  نتایج   )14
های  آموزش  که  داد  نشان  نیز  ودیگران.)1385(  و 
کارآفرینی موجب  افزایش فعالیت های کارآفرینانه و 
بهبود کسب و کار می شود.  تجربه دانشگاه کالگري 
در  کوچکي  گذاري  سرمایه  که  دهد  مي  نشان  نیز 
آموزش کار آفرینان کسب و کار هاي کوچک، منجر 
آن  بر  عالوه  و  شده  فراواني  افزوده  ارزش  ایجاد  به 
تاثیر زیادي در ایجاد فرصت استخدام و تسهیل ایجاد 
سرمایه داشته است. مطالعات متعدد سایر اندیشمندان 
آموزش  قابل  آفریني  کار  که  است  آن  از  حاکي  نیز 
شده  داده  انتقال  تواند  مي  آموزش  طریق  از  و  بوده 
انضباطی  بارورتر شود. )کردنائیج و زالی،1387: 3(  و 
تأثیر  بررسی  با عنوان  تحقیقی  در  پور)1388(  ولی  و 
رابطه ی بین آموزش کارآفرینی و کارآفرینی و نقش 
آن در نگرش جوانان نسبت به خود اشتغالی، شناسائی 
این  به  کارآفرینانه؛  مهارت  و  استعدادها  تحریک  و 
کسب  بر  کارآفرینی  آموزش  که  یافتند  دست  نتیجه 
های مهارت  و  استعدادها  تحریک  و  شناسایی   وکار، 

قرار  تایید  مورد  کارآفرینانه و کشف فرصتهای جدید 
تاثیر  عنوان  با  پژوهشی  در   )1391( گلستانی  گرفت. 
آموزش کارآفرینی بر رشد کسب و کار های جدید به 

نتایج زیر دست یافته است:
آموزش های کارآفرینی هنگامی موثر اس که کوتاه، 
دقیق، فشرده، خاص و مرتبط با مسائل ضروری فراگیران 
باشد احمدی پور )1388(، در پژوهشی با عنوان بررسی 
اثربخشی آموزش مهارت های کارآفرینی، آموزش های 
دانسته  موثر  تولید  و  کار  فرایند  بهبود  بر  را   کاآفرینی 

آموزش  عنوان  با  پژوهشی  در   )1391( حسینی   است. 
 کارآفرینی رویکردی نو در جهت حل مشکل اشتغال به

 نتایج زیر دست یافته است:
1( آموزش مناسب مهمترین عامل در حرکت کارآفرینی 

از قوه به عمل است.
2( آموزش های متناسب با نیازها به حل مشکل اشتغال 

کمک می کند.
تمامی موارد ذکر شده موید این مساله است که کارآفرینی 
هر  اقتصاد  پویایی  و  توسعه  اشتغال،  در  مهمی  نقش 
به  افراد  گرایش  افزایش  علت  به  امروزه  دارد.  جامعه 
کارآفرینانه،  هاي  فعالیت  انجام  به  جوانان  خصوص 
 آموزش کار آفریني، به موضوع مهمي در مجامع علمي و 
غیر علمي تبدیل شده است. پژوهش ها نشان مي دهد 
 که مهمترین عامل مؤثر در حرکت  کارآفریني از قوه به

 فعل، بروز روحیه  کارآفریني  در افراد از طریق آموزش 
مي باشد و مناسب ترین محیط براي پرورش کارآفرینان 
در هر جامعه اي، محیط هاي آموزشي و به ویژه مدارس 

)از ابتدایي تا دبیرستان(مي باشد )غالمي،1382: 3(.
کارآفریني  جنبه   مهمترین  انساني  عامل  اینرو  از   
پیشرفت  روند  در  انساني  عامل  آموزش   و  بوده 
داشت. خواهد  و  داشته  سزایي  به  تاثیر  کارآفریني 

و  مهمترین  از  یکي  به  آفریني   کار  آموزش  امروزه  
مثل  آموزشي  موسسات  هاي  فعالیت  ترین  گسترده 
ها،  ،آموزشگاه  محلي  هاي  آموزشکده   ، ها  دانشگاه 
تبدیل  و...  سازمانها  آموزشي،  انتفاعي  غیر  موسسات 
شده است )صالحي ،1385: 183-205(. الزم به ذکر 
این   آفریني  آموزش کار  اهداف اصلي   از  است یکي 
است که آموزش کارآفریني مساله اي مجزا از آموزش 
تجارت،  به  ورود  اصوال  است.  کار  و  کسب  معمول  
فعالیتي است که با  مدیریت  کسب و کار تفاوت دارد. 
آموزش کار آفریني  باید به ماهیت مبهم و نا مشخص 
این  به  نیل  براي  و  داشته  توجه  نیز  تجارت  به  ورود 

در  ساز  مهارت  هاي  واحد  شامل  است  هدف،الزم 
و  جدید،تفکر خالق  محصول  رهبري،توسعه  مذاکره، 
رویکرد باز به نوآوریهاي فناوري باشد.سایر قلمروهایي 
داده  تشخیص  مهم  آفریني   کار  آموزش  براي   که 
شغل   در  موجود  هاي  انتخاب  از:  عبارتند  اند؛  شده 
حفظ  کار،  و  کسب  براي  سرمایه  منابع  کارآفریني، 
ایده، شاخصه هاي شخصیت کارآفریني، تحمل ابهام 
از توسعه کسب و  با هر مرحله  و چالش هاي همراه 
کار .)حسینی،ا و حسینی،ر،1391: 5-6( جونز و انگلس 
جهت  را  افراد  توانایي  آفریني  کار  آموزش  معتقدند، 
خلق ایده ها و انجام تحقیقات تقویت مي کند،کاربرد 
تجاري این ایده ها را باال مي برد و در نهایت مهارت 
افراد  در  را  پا  نو  هاي  شرکت  بهبود  و  حفظ  هاي 
توجه  آفریني  کار  موضوع  واقع  در  کند.  مي  ایجاد 
 فزاینده و عالقه مداومي را دریافت مي کند و به نظر 
مي رسد که بیش از بحث کوتاه مدت و زود گذر باشد. 
است  کرده  بیان  ونکاترمن  که  همانگونه  حقیقت  در 
ظهور  حال  در  اقتصادي  محیط  یک  رشته  »این  که 
در  تغییرات  تالقي  وسیله  به  که  کند  منعکس مي  را 
دنیاي شرکت ها،تکنولوژي جدید و ظهور مهارت هاي 
جدید ایجاد مي شود«. )کردنائیج و زالی،1387: 4-3(

اهداف برنامه های آموزش کارآفرینی
آفریني  کار  مربي   15 از  خود  تحقیقات  در  هیلز 
هاي  برنامه  مهم  هدف  دو  که  دریافت  آمریکا،  در 
فرایند  درک  و  آگاهي  افزایش  آفریني،  کار  آموزش 
آگاهي  افزایش  و  ایجاد و مدیریت کسب وکار جدید 
هاي  کار  و  کسب  این  مالکیت  نحوه  از  فراگیران 
مي  ترقي  مسیر  جدي  گزینه  یک  عنوان  به  کوچک 
برنامه  بیشتر  که  معتقدند  کاساردا  و  سکستون  باشد. 
هاي آموزش کار آفریني دو هدف اساسي دارند. یکي 
اینکه برنامه هاي آموزش کار آفریني باید افراد را براي 
موفقیت در کارشان آماده کنند و دوم اینکه این برنامه 
باال  آینده  در  یادگیري  را جهت  افراد  توانایي  باید  ها 
ببرند و به طور کلي نکته مهم در اهداف  آموزش کار 
آفریني این است که موفقیت فرد یادگیرنده را باال ببرد 
و به جامعه نیز کمک کند. سنجش نهایي آموزش کار 
تمام  به  آموزش ها  این  این است که چگونه  آفریني 
این آرمان ها جامه عمل مي پوشاند و به شروع کسب 
و کار ها منجر مي شود.کوگس  معتقد است که هدف 

اصلي  آموزش کار آفریني باال بردن باور 

پژوهش ها نشان مي دهد که 
مهمترین عامل مؤثر در حرکت  
 کارآفریني از قوه به فعل، بروز 

 روحیه  کارآفریني در افراد 
از طریق آموزش مي باشد.
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ایجاد کسب وکار هاي   در  تا  است  افراد  خودکامیابي 
جدید و مدیریت آنها موفق باشند و به طور کارآفرینانه 

رفتار کنند. )کردنائیج و زالی،1387: 4(
گاراوان و اوسینید اهداف برنامه هاي آموزشي  کارآفریني 

را در قالب موارد زیر بیان مي کنند: 
براي  بالقوه  کارآفرینان  سازي   آماده  و  شناسایي   -
شروع یا تو سعه ي دانش  و فناوري در  کسب و کار 

هاي مخاطره آمیز؛
هاي  برنامه  تنظیم  براي  مخاطبین  سازي  توانمند   -

کسب وکار؛
هاي   ه  پروژ  اجراي  براي  که  موضوعاتي  بر  تمرکز   -
کارآفرینانه همچون تحقیق بازار و تحلیل رقبا، تأمین مالي 
کسب و کار و موضوعات مالیاتي و قانوني، حیاتي هستند؛

ریسک  مستقالنه،  هاي  رفتار  ي  توسعه  و  بهبود   -
پذیري و تقبل مسؤلیت ها؛

پایان  در  که  اي  گونه  به  مخاطبین  سازي  توانمند   -
دوره ي آموزشي بتوانند اقدام به تأسیس  کسب و کار 
کنند   باال  فناوري سطح  با  محور  دانش  آمیز  مخاطره 

)Garavan& O,Cinneide,1994,p.15(
اهداف  کارآفریني  ي   رشته  آموزش  در  کلي  طور  به 
این  ترین  مهم  از  برخي  که  است  نظر  مورد  متعددي 

اهداف عبارتند از :
کسب دانش مربوط به  کارآفریني؛

کسب مهارت در استفاده از فنون تحلیل فرصت هاي 
اقتصادي و ترکیب برنامه هاي عملیاتي؛

شناسایي و تحریک استعداد ها و مهارت هاي کارآفرینانه ؛
القاي مخاطره پذیري با استفاده از فنون تحلیلي؛

 ایجاد همدلي و حمایت براي جنبه هاي منحصر به فرد
)Sexteen&kasarda,1992,p.31(کارآفریني

سایر   و  جدید  هاي  کار  و  کسب  ترغیب  و  تشویق 
کسب و کار هاي مخاطره آمیز  کارآفرینان؛

سوق دادن نگرش ها به سمت تغییر 
)Garavan& O.Cinneide, 1994,p.5(

کوریسلي )1995(، اجزاي دوره آموزش  کارآفریني را در 
سه گروه طبقه بندي نموده است:شناخت فرصت،بسیج 
فرصتشامل  اندازي شرکت.شناخت  راه  و  ایجاد  منابع، 
شناسایي نیاز هاي تامین نشده در بازار و توسعه ایده 
براي ارائه کار و خدمات جهت تامین آن ها است.شناخت 
بصیرت  و  بینش  بازار،داشتن  فرصت مستلزم مشاهده 
است.  نوآوري  و  ،ابتکار  مشتریان  هاي  نیاز  به  نسبت 
بسیج منابع شامل تمایل به خطر پذیري و نیز داشتن 
مهارت در ایجاد امنیت در محیط بیروني است. ایجاد 
سازمان یا شرکت تجاري براي ارائه کاال و یا خدمات 
و  بازاریابي  مالي،  مدیریت  مانند  هایي  مهارت  شامل 
مهارت هاي  مدیریتي است)زالي و  رضوي،1383: 64(

نتایج:
با توجه به مطالب مطرح شده کارآفرین و کارآفرینی برای 

یک جامعه دارای نتایج زیر است:
1- کارآفرینی موجب اشتغال می شود.

2- کارآفرینی کیفیت زندگی را بهبود می بخشد.
و  شود  می  درآمد  متناسب  توزیع  موجب  3-کارآفرینی 

اضطراب های اجتماعی را آرامش می بخشد.
4- کارآفرینی موجب بهره برداری از منابع و فعال شدن آنها 

برای بهره وری عظیم ملی می شود.

5-کارآفرینی موجب سود اجتماعی از طریق دولت می شود.
6- عامل رفع خلل، شکاف و تنگناهای بازار و اجتماع. 

پویا و ترغیب و تشویق در  اقتصاد  تعادل در   7- عامل 
سرمایه گذاری.

8- عامل تحول و تجدید حیات ملی و محلی.
9-عامل کاهش بوروکراسی اداری )کاهش پشت میزنشینی 

و مشوق عمل گرایی و ...(
10- عامل نوآوری و روان کننده تغییر.

11- عامل تحریک و تشویق حس رقابت.
12-عامل ایجاد ثروت و توزیع درآمد )سلجوقی،1387:37-36(

بحث و نتیجه گیری:
کارآفرینی،  بین  شده  انجام  تحقیقات  نتایج  مطابق 
کسب و کار و آموزش های کارآفرینی رابطه ی مثبتی 
وجود دارد.این مطلب با نتایج تحقیقات انجام شده  از 
انضباطی  توسط  گرفته  صورت  های  پژوهش  جمله 
پور  )1391(،احمدی  پور)1388(،گلستانی  ولی  و 
)1388(،حسینی )1391(،طباطبایی)1389(، نجف آبادی 
و ودیگران)1385( و هزار جریبي )1384(همخوانی دارد. 
آموزش  و  شناسائی  داد،  نشان  ها  آن  تحقیقات  نتایج 
کارآفرینی بر کسب وکار، شناسایی و تحریک استعدادها، 
موثر  جدید  فرصتهای  کشف  و  کارآفرینانه  مهارتهای 
است و ازسطح بیکاري جامعه مي کاهد. نتایج تحقیق 
حسینی )1391( نیز نشان داد: آموزش مناسب مهمترین 
عامل در حرکت کارآفرینی از قوه به فعل است و آموزش 
اشتغال کمک  مشکل  به حل  نیازها  با  متناسب  های 
می کند. لذا این مطلب توجه هر چه بیشتر دست اندر 
کاران و دقت نظر آن ها را در طراحی و اجرای دوره 
فعالیت های  افزایش  به منظور  آموزشی مناسب  های 

کارآفرینانه می طلبد. 
منابع و مآخذ:

احمدی پور، لقمان)1388(، بررسی اثربخشی آموزش 
مهارت های کارآفرینی، نشریه اقتصاد، کار و جامعه.

آشفته تهرانی، امیر)1374(، جامعه شناسی جهان سوم، 
انتشارات دانشگاه پیام نور.

آقایی فیشانی، تیمور ومحمود زارع نیا)1390(،کتاب جامع 
کارآفرینی و کسب و کار،تهران، کتاب طالیی جامع.

انضباطی و ولی پور)1388( بررسی تأثیر رابطه ی بین 
آموزش کار و کارآفرینی و نقش آن در نگرش جوانان 
و  استعدادها  تحریک  و  شناسائی   – اشتغالی  خود  در 

مهارت کارآفرینانه مجله کار و کار آفرینی.
کار  آموزش  الهام)1391(  وسیده  راحله  سید  حسینی، 
اشتغال  مشکل  حل  جهت  در  نو  رویکردي  آفریني، 
فارغ التحصیالن کشاورزي کنفرانس ملی کارآفرینی و 
مدیریت کسب کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازندران.  
ربانی،رسول و انصاری،اسماعیل)1384(،جامعه شناسی 

کار و مشاغل، انتشارات دانشگاه اصفهان.
ساداتی، سید اکبر و سید عباس ساداتی)1386(،کارآفرینی 
و مدیریت استراتژیک، ساری، مرکز انتشارات توسعه علوم.

سعیدی کیا ، مهدی)1386( اصول و مبانی کارآفرینی، 
تهران، انتشارات کیا.

سلجوقی، سید محمد )1387(،کارآفرینی ایجاد و توسعه - 
کسب و کار جدید کرمان، خدمات فرهنگی. 

صالحی، سعید و برادران، مسعود.)1385(، راهکارهای 
جهاد،  کشاورزی،  آموزش  در  کارآفرینی  کارگیری  به 

شماره ی 274.
چاپ  کارآفرین،  سازمان   ،)1383( جلیل  صمدآقایی، 

اول،تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عقیلی،فریباسادات، طیبی، سیدکمیل، زمانی، زهرا،ابراهیمی، 
نسرین)1391( اثر کارآفرینی و توسعه ی بنگاه های کوچک 
و متوسط در اشتغال تجربه ی چند کشور منتخب در حال 
توسعه،فصلنامه ی توسعه ی کارآفرینی سال پنجم جلد 

دوم،ص 65-44
غالمی،ک.)1382( آموزش کارآفرینی در مدارس،گاهنامه 
ی مرکز مطالعات، تحقیقات و ارزشیابی آموزشی سازمان 

سنجش آموزش کشور،شماره ی 7.
قوامی، هادی و محد رضا لطفی پور، )1387( بررسی 
عوامل مؤثر بر انتخاب کارآفرینی در مقایسه با اشتغال 
توسعه،  و  دانش  مجله  آموختگان"  دانش  دستمزدی 

سال پانزدهم، شماره 24.
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نقش زنان در اصالح الگوی مصرف و تولید ملی
* عالیه علیدوست

چکیده:
امروزه مسئله اقتصاد و تولید و استفاده صحیح از منابع در دسترس هر جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است و فرهنگ سازی مناسب در زمینه اصالح الگوی 
مصرف و بسترسازی و گسترش تولید ملی نقش مهمی در توسعه ی پایدار اقتصادی جوامع دارد در این بین نقش خانواده در جایگاه کوچکترین نهاد اجتماعی 
حائز اهمیت می باشد و هر یک از اعضای خانواده میتوانند با تدابیر درست خویش در مدیریت اقتصادی خانواده نقش جدی داشته باشند در این میان نقش 
زنان با توجه به جایگاه و  مسئولیت آنان بیشتر است مادران با مدیریت صحیح نقش مهمی در اصالح الگوی مصرف و امور اقتصادی جامعه و خانواده بر 
عهده دارند . زنان نه تنها در خرید لوازم و مواد مصرفی نقش مهمی دارند، بلکه در درست مصرف کردن و همچنین نگهداری موارد مصرفی نیز باید مدیریت 
داشته باشند. اگراحساس وظیفه و حفظ سرمایه های کشور در زنان ایجاد شود، آنان در حفظ منابع ملی نیز تأثیر بسزایی دارند و این امر خود به خود عاملی 

برای ایجاد الگوی مناسب مصرف برای نسل های بعدی خواهد بود. 
راهکارهای زنان در اصالح الگوی مصرف عبارت است از:

 1ـ ارتقای سطح آگاهی زنان 2ـ فرهنگ سازی در بین زنان3ـ پیروی از تعالیم اسالمی4ـ تغییر و اصالح رفتار مصرف توسط زنان 6ـ نظارت زنان به نحوه 
باداوم 9ـ کاهش میزان سمی بودن زباله های خانگی 10ـ کاهش  از اجناس تولیدی  مصرف خانواده 7ـ میانه روی در میهمانی های خانوادگی 8ـ استفاده 
 استفاده از کاالهای یک بار مصرف 11ـ کاهش حجم زباله  از طریق بازیافت و استفاده مجدد 12ـ آموزش صحیح به فرزندان 13ـ استفاده از محبت مادرانه

 14ـ مصرف صحیح نان 15ـ مصرف صحیح آب 16ـ مصرف صحیح برق 17ـ اطالع رسانی از طریق رسانه ها 18ـ افزایش ارتباطات اجتماعی 19ـ آسان سازی 
ازداوج 20ـ ایجاد مشاغل خانگی و کارآفرینی

مقدمه 
رویه  بی  مصرف  از  صحبت  جوامع  اکثر  در  امروزه 
انرژی و نگرانی های ناشی از کمبود آن مطرح است. 
بدون امنیت زیست محیطی،امنیت ملی وجود نخواهد 
داشت وبرای هماهنگی و بقا در طبیعت باید از قوانین 
به  تغییراتی  آن پیروی کرده و در شیوه های زندگی 
با تبیین اصالح الگوی مصرف  وجود آورد و در واقع 
از  استفاده  روش صحیح  کردن  نهادینه  معنی  به  که 
منابع کشور است و یک رسالت ملی می باشد، سبب 
ارتقای شاخص های زندگی و کاهش هزینه ها شده و 
زمینه ای را برای گسترش عدالت ایجاد نمود. در این 
میان نقش زنان ایراني در فرهنگ ما با توجه به شرایط 
کنوني کشورمان بسیار قابل تأمل و اثربخش مي باشد؛ 
چرا که دقت و توجه زنان به انرژی و روش مصرف 
در  خانواده  که  چرا  است  بیشتر  مردان  به  نسبت  آن 
. به عنوان مثال: همان طور  تابع زنان است  مصرف 
استفاده صحیح  و  خانه  مایحتاج  تأمین  دانیم  که می 
از آنها نیاز به برنامه ریزی صحیح دارد که زنان می 
هزینه  کمترین  با  تا  سازند  فراهم  را  شرایطی  توانند 
خانواده  افراد  و  خانه  نیازهای  مطلوبیت  باالترین  و 
با حذف  مواقع کمبود  در  توانند  آنها می  تأمین شود. 
نمایند  انتخاب  را  مناسبی  جایگزین  امکانات،  برخی 
ایجاد شود. پس  تغییری  آنکه در مطلوبیت آن  بدون 
اگر مدیریت اقتصادی خانواده را یکی از وظایف زنان 
بدانیم در این زمینه فرهنگ سازی مطلوب و نهادینه 
فرهنگی  معیارهای  و  ارزشها  از  ای  مجموعه  کردن 
امری  جامعه  ملی  اقتصاد  در  زنان  نقش  با  متناسب 
مقاله  این  در  بود.  خواهد  ناپذیر  اجتناب  و  ضروری 
تولید  به  کمک  در  زنان  نقش  اهمیت  به  که  برآنیم 
ملی و اصالح الگوی مصرف بپردازیم چرا که الگوی 

مصرف در اقتصاد، اهمیت ویژه ای دارد. هم از این رو 
که مخارج مصرفي در درآمد ملي دارای سهم بزرگي 
است و هم از این جهت که آن بخش از درآمد ملی که 
سرمایه گذاری  و  پس انداز  سرانجام  نمی شود،  مصرف 
خواهد شد؛ در نتیجه، مطالعه الگوی مصرف کالن به 
صورت غیرمستقیم، مطالعه سرمایه گذاری کل و رشد 

اقتصادی نیز می باشد
جایگزینی کاالی ایرانی در خانه وظیفه جهادی 

زنان
الگوی مصرف  در اصالح  را  تأثیرگذاری  نقش  زنان   
و حمایت از تولید داخلی دارند آنها می توانند با خرید 
لوازم خانگی و البته »بالیدن« به خرید کاالي ایراني و 
جایگزینی آن با کاالی خارجی به رونق اقتصاد کشور و 
روان تر کردن حرکت چرخ هاي صنعتي کمک شایانی 
نمایند. مادران با مصرف کاالی ایرانی می توانند ذائقه 
این  و  دهند  تغییر  داخلی  به سمت کاالی  را  خانواده 
را در میان فرزندان خود فرهنگ سازی کنند  موضوع 
لوازم  می کند  مشاهده  ابتدا  همان  از  که  کودکی 
خانگی، البسه و موادغذایی خارجی پشت سر هم روانه 
خود  که  آینده  در  می تواند  چگونه  می شود  خانه شان 

تصمیم گیر می شود کاالی ایرانی را جایگزین کند؟
حمایت از تولید ملی رکن اصلی پیشرفت اقتصاد یک 
یک  تولیدی  کاالهای  شود.اگر  می  کشورمحسوب 
اقتصاد خریداری  در همان  توسط مردم حاضر  کشور 
خورد  خواهد  برزمین  اقتصاد  آن  نشود  پشتیبانی  و 
در  تولیدات  ماندن  معناي  به  ایراني  کاالي  نخریدن 
براي  شده  صرف  هاي  هزینه  اینکه  و  انبارهاست 
نیز  زیان  با  بلکه  نشده  تبدیل  سود  به  تنها  نه  تولید 
کم  کم  مي شود  باعث  اتفاق  این  است.  مواجه شده 
تولیدکنندگان نه انگیزه اي براي تولید داشته باشند و 

نه پولي که براي این فعالیت اقتصادي سرمایه گذاري 
کنند. برچیده شدن بساط تولید هم عاقبتي جز افزایش 
نرخ بیکاري و افول شاخص هاي اقتصادي مانند تولید 
ناخالص داخلي، ارزش افزوده، رشد اقتصادي و ... ندارد 
ها  خانواده  در  ملی  تولید  از  حمایت  شدن  نهادینه   .
باید  نیازمند برنامه ریزی دقیق است و در این زمینه 
کیفیت مطلوب  با  داخلی  تالش شود که محصوالت 
تولید شوند و پاسخگوی نیازهای جامعه باشند و زنان 
در جامعه باید بدانند که مصرف کاالهای داخلی باعث 
باعث  از همه  زایی و مهمتر  ،اشتغال  بیکاری  کاهش 

پویایی اقتصادکشورمیشود.
جایگاه و نقش زنان در تبیین و تصحیح الگوی 

مصرف
مدیریت  با  توانند  می  و  هستند  خانواده  کانون  زنان 
منابع و جلوگیری از اسراف در کمک به اقتصاد خانواده 
موثر باشند و از امکانات به طور درست و بهینه استفاده 
کنند و در اقتصاد جامعه نیز نقشی موثر ایفا کنند. همان 
طور که حضرت علی نیز  سه خصلت متانت و احتیاط 
و حسابگری را از ویژگی های مهم زن مسلمان میداند 
و به زنان حسابگر ارج می نهد و متذکر می شود که 
زنان حسابگر و دقیق از مال و آبروی همسر خویش 
مراقبت می کنند . به این ترتیب زن فردی فعال در 
عرصه خانواده و تربیت فرزند و ایجاد الگوی صحیح 

مصرف برای خانواده خویش و جامعه می باشد.
.مهمترین عاملي که زنان را در بستر خانواده به سمت 
مصرف بي رویه سوق میدهد مد گرایی و  تجمل گرایي 
است ، تجمل گرایي عامل عمده زیاد مصرف کردن و 
عامل بازدارنده مهمي در درست مصرف کردن است. 
پرستیژ  دادن  نشان  براي  اي  استراتژي  مد   امروزه 
اجتماعي براي همه طبقات است ، چون آنها با استفاده 
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از شیوه هاي دیگر مصرف به عناوین مختلف به دنبال 
متمایز کردن خود هستند . امري که »زیمل « آن را 
تقلید  آنرا    » پایین  به  »رخنه  نظریه  و   » »دوآلیسم 
گرایي  که سبب مصرف  نامد  مي  یکدیگر  از  طبقات 
مدرن شده است، که در آن لذت خواستن اشیاء بیش 
چرخه اي  کردن  مصرف  و  است  آنها  داشتن  لذِت  از 
مصرف  خیال  از  مصرف  تجربه   زیرا  انتهاست  بي 
نیازهاي  میان شناسایي  این  در  همواره عقب تر است 
واقعي و رعایت اعتدال و صرفه جویي در بهره برداري 
مي کند.در  بیان  الگوي صحیح مصرف  را  امکانات  از 
مصرف  مدیریت  در  زن  جایگاه  تشخیص  میان.  این 
رقم  و  عدد  با  بتوان  که  است  آن  از  فراتر  خانواده، 
سنجیده شود؛ زیرا بسیاری از تالش های زنان در ابعاد 
ارقام ریاضي و کمي نیست  با  قابل احتساب  مختلف 
و نیاز به مفاهیمي جدید در تحلیل دارد. زن به عنوان 
مدیر اقتصادی خانواده درخرید و نحوه مصرف نقش 
مهمي به عهده دارد. زنان با کسب آگاهي های الزم 
درمورد نحوه مصرف و و سرمایه گذاری و پس انداز 
کردن و امتناع از اسراف و زیاده روی  قادر خواهند بود 
که هزینه های یک  خانواده وجامعه را کنترل نمایند 
و باعث ارتقا سطح مدیریت بهره وری ملي شوند، که 
این امر از طریق بهینه سازی مصرف در خانواده حاصل 
مصرف  مناسب  الگوی  ایجاد  به  همچنین  و  مي شود 

برای نسل های بعدی کمک خواهند کرد .
 یک زن مسئول، تنها خود را محدود به مسائل زنانه 
نمي کند و با احساس مسئولیت و دلسوزی تمام، برای 
پای  به  پا  زندگي  مختلف  مسائل  بهتر  هرچه  اجرای 
مردان گام برمي دارند؛ تا همچنان به کنترل و نظارت 
دلسوزانه شان ادامه دهند. زنان به خاطر اینکه بیشترین 
تولیدات  نوع  در  می نوانند  می دهند،  انجام  را  خریدها 
وارد شده، مد و تعداد  کاالها به بازار نیز دخالت داشته 
باشند. زنان باید در رابطه با نحوه درست مصرف کردن 
توجیه شوند و آموزش ببینند؛ چرا که این امر منجر به 
اندازه  هر  مي شود.  خانواده  و  جامعه  در  جویي  صرفه 
درک  و  شود  بیشتر  زنان  حساسیت  و  آگاهي  دانش، 
اقتصادی بیشتری در این زمینه بیابند، نسبت به طریقه 

مصرف حساس مي شوند
• مدیریت مصرف انرژی از واحد خانوار شروع مي شود 

و آموزش آن توسط مادر خانواده نقش اساسي و مهمي 
را در رفتار خانواده دارد. چرا که زنان به علت حضور 
بیشتر در منزل حتی بر نحوه استفاده از نیروی برق نیز 
می توانند کنترل داشته باشند و درساعات اوج مصرف 
برق از روشن کردن وسایل برقی و المپ ها خوداری 
را  خانگی  لوازم  از  استفاده  های صحیح  راه  و   کنند 
بیاموزند و در صورت آسیب دیدن بالفاصله به تعویض 
آن اقدام نکرده بلکه آن را تعمیر نمایند و به جای این 
مبلغ  باشند  کننده  تولید  برای مصرف  بازار خوبی  که 
امکان پس  و  دهند  قرار  خانواده  در جیب  را  مربوطه 
انداز و سرمایه گذاری را برای چرخ اقتصاد خانواده و 

به تبع آن جامعه فراهم سازند 
از  برداری  بهره  اسراف و  از  • صرفه جویی و دوری 
به  نان  است  وحیاتی  مهم  ،بسیار  انرژی  و  نان،آب 
عنوان ))قوت غالب((جامعه در اسالم ،از احترام باالیی 
بر خوردار است و نباید مورد بی حرمتی و بی اعتنایی 
قرار گیرد و دور ریخته شود. روایات بسیاری در استفاده 
صحیح از آب داریم چناچه گفته اند با نیم یا یک لیوان 

آب به راحتی می توان وضو گرفت. 
کنند  مدیریت  را  خانه  در  نان  مصرف  باید  زنان   -
.بیشترین ضایعات یک خانه در مصرف نان است که 
این امر مختص قشر خاصی نبوده و تمام اقشار جامعه 
اعم از غنی و فقیر را در بر می گیرد زنان نقش بسیار 
مهمی در جلوگیری از هرگونه مواد غذایی به خصوص 

نان دارند.
• کاهش استفاده از کاال های یک بار مصرف :خانواده 
ها با تغییر الگوی مصرف و کاهش استفاده ازکاالهای 
یک بار مصرف می توانند زباله های تولیدی خود را تا 

حد زیادی کاهش دهند. 
• افزایش دوام اجناس تولیدی:اگر محصوالت تولیدی 
از  روزمره  ریزی  برنامه  در  زنان  و  باشند  تر  دوام  با 
محصوالت با دوام تری استفاده کنند مدت استفاده از 

آنها طوالنی تر خواهد شد 
• کاهش میزان سمی بودن زباله های خانگی:خانم ها با 
تفکیک مواد زاید سمی خانگی در محل تولید می توانند 

از خیلی از آلودگی های محیط زیست جلوگیری کنند 
مدیریت  توانند  می  نیز  ها  جهیزیه  تهیه  در  زنان   •
مایحتاج  جهیزیه  که  نحوی  به  کنند  اعمال  را  خوبی 

خانواده جدید را شامل می شود و سلیقه کافی در تهیه 
آن به کار می رود و اجتناب از زیاده روی های بیهوده 
هم به اقتصاد خانواده کمک می کند وهم امکان کمک 

رسانی به خانواده های کم در آمد را عملی سازد. 
از مهم ترین  باید به مدیریت زمان که یکی  • زنان 
اینکه  دلیل  به  باشند  داشته  توجه  هاست  مصرف 
مدیریت نادرست زمان مشکالت زیادی ایجاد می کند 
برای مثال :با دانستن میزان کالری مورد نیاز بدن در 
خواهد  کمک  مواد  اندازه  به  خرید  به  مختلف  سنین 
مورد  کاالهای  فهرست  داشتن  خرید  درهنگام  و  شد 
نیاز از خرید بی مورد جلوگیری می کند و خرید یک 
روز در هفته می تواند از آلودگی هوا وهم از خرید زاید 

ممانعت نماید.    
نقش زنان در نگهداری و فراوری و مصرف 

مواد غذایی 
موثری  بسیار  نقش  زنان  که  مواردی  عمده  از  یکی 
در آن دارند، نگهداری مواد غذایی خریداری شده در 
این راستا و به منظور مصرف صحیح  خانه است. در 
مواد غذایی باید این مواد به صورت صحیح در منزل 
خرید  یک  از  پس  دیگر،  عبارت  به  شوند.  نگهداری 
صحیح و به اندازه نیاز جمعیت خانواده، باید این مواد 
نگهداری  به طور صحیح  نهایی  تا مصرف  را  غذایی 
کرد تا با ارزش غذایی باال مورد استفاده قرار گیرند. به 
عنوان مثال، برای نگهداری کنسروهای بازنشده نیاز به 
قرار دادن آنها در یخچال نیست؛ بنابراین میتوان، فضا 
یخچال را با بی دلیل قرار دادن مواد غذایی کنسروی 
اشغال نکرد. از سویی، نگهداری نامناسب مواد غذایی 
باعث کاهش ارزش غذایی آنها و در نهایت منجر به 
افزایش ضایعات غذایی می شود که خسارت اقتصادی 
نیز به همراه خواهد داشت. زنان نه تنها در نگهداری 
صحیح  روش های  کارگیری  به  با  بلکه  غذایی،  مواد 
فرآوری در تامین مواد مغذی مورد نیاز اعضای خانواده 
نقش اساسی دارند. در این خصوص، با استفاده صحیح 
اتالف  از  می توان  غذایی،  مواد  فرآوری  از روش های 
به  کرد.  حفظ  را  آنها  غذایی  ارزش  و  جلوگیری  آنها 
عنوان مثال، جوشاندن مواد غذایی باعث اتالف بیشتر 
مواد مغذی موجود در آنها می  گردد؛ به ویژه وقتی که 

آب آنها دور ریخته می شود؛ مانند برنج یا 
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بعضی سبزی ها که با جوشاندن ویتامین های محلول 
در  اگر  به خصوص  رفت.  خواهد  بین  از  آنها  آب  در 
آب  بعد  و  اضافه شده  آنها  به  نمک هم  پخت،  حین 
هدر  به  هم  پروتئین  مقداری  شود،  ریخته  دور  آنها 
بعضی مواد در هنگام  اضافه کردن  خواهد رفت. گاه 
پخت نیز موجب اتالف مواد مغذی می شود؛ مثال اگر 
جوش شیرین به غذا اضافه شود، عمل پخت را تسهیل 
و رنگ غذا را حفظ می کند، اما بخش اعظم ویتامین 
B1 )تیامین( غذا از بین می رود. بخارپز کردن یکی 
از اتالف مواد مغذی،  از روش های فرآوری است که 
همچنین،  می کند.  جلوگیری  سبزیجات،  ویژه  به 
پوست  با  سیب زمینی،  مثل  غده ای،  سبزی های  اگر 
اندک  نسبتا  آنها  مغذی  مواد  اتالف  شوند،  جوشانده 
غذایی  مواد  مدت  طوالنی  پخت  کلی  طور  به  است. 
باعث از بین رفتن بیشتر مواد مغذی، به ویژه ویتامین 
C و ویتامین B1 می شود. از سویی اگر غذا در مقدار 
آب  این  و  شده  پخته  مناسب  مدت  به  و  آب  کمی 
دور ریخته نشود، اتالف مواد مغذی ناچیز است. چنان 
دور  را  آن  نباید  اضافه شود،  به غذا  بیشتری  چه آب 
پتاسیم  و  مثل سدیم  مغذی  مواد  زیرا حاوی  ریخت، 
آبگوشت  یا  تهیه سوپ  در  را  باید آب  بلکه  می باشد؛ 
مصرف نمود. پخت مواد غذایی در ظروف در دار باعث 
محافظت از ویتامین C می شود.بنابراین یک زن آگاه 
و مسئول میتواند با علم خود نقش شایانی در استفاده 
صحیح از مواد غذایی داشته باشد و به این ترتیب به 
بهبود وضعیت اقتصادی و بهداشتی و سالمت خانواده 

خود کمک نماید.
نقش زنان درایجاد الگوی صحیح مصرف مواد 

غذایی در خانواده 
والدین،  تغذیه ای  رفتار  که  باورند  این  بر  متخصصان 
تاثیر مستقیم بر رفتار غذایی فرزندان دارد. از سویی، با 
توجه به نقش مهم زنان در خانواده الگوپذیری فرزندان 
الگوی  ایجاد  منظور  به  بنابراین،  است.  بیشتر  آنان  از 
صحیح مصرف مواد غذایی، والدین، به خصوص مادران، 
 باید با به کارگیری روش های صحیح مصرف، از جمله

 

 کاهش مصرف نمک، قند، شکر، روغن ،به شکل گیری
 الگوی صحیح در منزل کمک کنند. همچنین، با توجه به 
جذب باالی روغن در غذاهای سرخ کردنی و یا مصرف 
روغن های هیدروژنه، با کاهش مصرف چنین غذاهایی 
سالمت افراد خانواده را تضمین نمایند. همچنین خانم های 
خانه با افزایش وعده های غذایی در طی روز و کاهش 
حجم غذا، می توانند از پرخوری افراطی افراد خانواده در 

وعده های کم )دو تا سه وعده در روز( جلوگیری کنند
میانه روی در میهماني های خانوادگي: اگر چه سخن در 
باب میهماني های رسمي و مراسم جشن و عزا و ولیمه 
میهماني های  به  را  خود  کالم  اما  است؛  بسیار  و.... 
زیاده روی  متأسفانه  که  مي کنیم  منحصر  خانوادگي 
سایه  هم  میهماني ها  از  نوع  این  بر  حتي  اسراف  و 
گسترانیده است. این تأسف هنگامي دو چندان مي شود 
که رد پای تجمل و تجمل گرایي و چشم و هم چشمي 
سفره های  همچون  معنویتي  پر  سفره های  سر  بر  را 
با  نیز مشاهده مي کنیم. زنان خانواده مي توانند  افطار 
برگزاری میهماني های ساده و به دور از تجمل؛ اوال بر 
افزایش رفت و آمدهای خانوادگي و برقراری صله رحم 
از قید و بند تهیه چند  ثانیَا خود را نیز  گام بردارند و 
از همه  نوع غذا و تجمالت اضافي برهانند و مهم تر 

فرهنگ ساده زیستي را نیز به فرزندان خود بیاموزند.
کاهش حجم زباله از طریق بازیافت و استفاده مجدد: 
یکدیگر  از  زباله  تفکیک  در  مدیرخانه  عنوان  به  زن 
مي تواند به نحو احسن عمل نماید به طوری که نان 
جدا  هم  از  را   ... و  پالستیک  شیشه،  کاغذ،  خشک، 
فرستاده  بازیافت  برای  مجدد  استفاده  برای  و  کرده 

شود. امروزه در کشورهای مختلف جهان بازیافت زباله 
اولیه  مواد  اهمیتي که  به علت  و  است  بسیار معمول 
نیز محدودیت منابع و  در فعالیت های صنایع دارند و 
افزایش قیمت مواد اولیه مواد خام و سرانجام به دالیل 
مالحظات زیست محیطي، سي درصد اجزای ترکیبي 
از  فلزات  پالستیک،  شیشه،  مقوا،  کاغذ،  نظیر  زباله 
طریق بازیافت مورد استفاده مجدد قرار مي گیرند و بار 
دیگر به عنوان مواد اولیه به کارخانه ها تحویل داده 
مي شوند. هفتاد درصد مابقي اجزای ترکیبي زباله نیز 
توسط کرم خاکي با نام علمي آیزینیافوتیدا به کود آلي 
بیولوژی ورمي کمپوست تبدیل و کودش به افزایش 
محصوالت آنهم از نوع ارگانیک میا نجامد و خود کرم 
هم در توسعه صنایع داروسازی، صنایع غذایي، صنایع 

آرایشي و بهداشتي استفاده مي شود
•نقش محبت مادرانه: مادران و زنان خانواده به دلیل 
برخورداری از عواطف و روحیه زنانه مي توانند با توضیح 
و توجیه محبت آمیز به افراد خانواده آن ها را به رعایت 
نظم، نظافت و استفاده بهینه و درست از وسایل و منابع 
تشویق کنند . مادری که نگرش اقتصادی دارد فرهنگ 
اقتصادی اش را به خانواده و فرزندان منتقل و مانع از 
ریخت و پاش های بی مورد می شود.نقش اقتصادی 
مادر در کل خانواده جاری است و به طور کلی بخش 
از طریق  تربیت و فرهنگ سازی فرزندان  از  عظیمی 

کردار و رفتار صحیح مادر نقش می گیرد.
 تقویت فرهنگ کار و تولید

تلقی  ارزش  یک  عنوان  به  کار  اسالمی  فرهنگ  در 
می شود. اسالم، مردم را برای برطرف کردن نیازهای 
زندگی، به کار و کوشش امر کرده و از بیکاری، تنبلی و 
سربار دیگران شدن به شدت منع کرده است در قرآن 
کریم آمده: به تحقیق شما را در زمین مسلط کردیم و 
برای شما در آن وسایل و مایه های زندگی قرار دادیم 
)تا شما به کوشش خود از زمین و آنچه در آن است، 
اندک شکر می  ولی شما  و شکرگزارید،  برید  استفاده 
کنید. زن در خانواده با تربیت صحیح و مناسب می تواند 
فرزندانی به جامعه تحویل دهد که دغدغه کار داشته 
باشند و نسبت به فرهنگ کار و تالش نگاه مثبت و 

ارزشمند داشته باشند.
امام خمینی)ره( اقتصاد را به عنوان یک ابزار به حساب 
می آورند و در ارتباط با نقش تربیتی و اقتصادی بانوان 
به اشتغال بانوان در کنار آقایان تأکید داشتند و فرمودند: 
»ما مفتخریم که بانوان و زنان در صحنه های فرهنگی و 
اقتصادی و نظامی حاضر همدوش مردان یا بهتر از آنان 

در راه تعالی اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند«
در  و  گریزناپذیر  امری  توسعه،  جریان  در  زنان  اشتغال 
نیازهای فرد و جامعه ضروری  یافتن  با شدت  مواردی 
است. در پی ضرورت وجود برخی مشاغل خدماتی ویژه 
مسئله  و  خانگی  مشاغل  گسترش  همچنین  و  بانوان 
کارآفرینی زنان در سالهای اخیر زمینه ورود جدی آنان در 
فعالیت های اقتصادی در جامعه فراهم شده است که این 
امر به نوبه خود باعث اشتغال زایی و افزایش درآمد ملی 
می شود و همچنین زنانی که در خارج ازخانه اشتغال دارند 
و حقوق دریافت می کنند در مصرف و استفاده درست از 
در آمد خود برنامه ریزی داشته و نسبت به طریقه استفاده 

از آن حساس تر هستند.

نقش اقتصادی مادر در کل خانواده 
جاری است و به طور کلی بخش 
عظیمی از تربیت و فرهنگ سازی 
فرزندان از طریق کردار و رفتار 

صحیح مادر نقش می گیرد.
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نقش پنهان زنان خانه دار در اقتصاد جامعه و خانواده 
نوعی  به عنوان  منزل  در  دار  زنان خانه  وتولید  نقش 
نادیده  ملی  محاسبات  در  جامعه  پنهان  تولیدات  از 
آن  ریالی  ارزش  اگر  که  صورتی  در  شود  می  گرفته 
را محاسبه نماییم سهم قابل توجهی از تولید ناخالص 
علت  به  ولی  داد  خواهد  اختصاص  خود  به  را  داخلی 
اقتصادی  فعالیت  کشورها  تمام  در  که  موضوع  این  
دریافت  مزد  آن  برابر  در  که  میشود  محسوب  کاری 
شود و  چون زنان برای کارهای خانه مزدی دریافت 
نمی کنند لذا کار آنان فعالیت اقتصادی محسوب نمی 
انجام این خدمات  . این در حالی است که اگر  گردد 
توسط موسسات  دیگر انجام گیرد هزینه بسیار باالیی 
بنابراین کار خانه   ، برای خانواده در بر خواهد داشت 
پنهان  درآمد  این  ولی   ، کند  می  درآمد  تولید  داری 
است پولی که به علت زحمات زنان خانه دار پس انداز 
می شود  تا صرف رفاه و آسایش خانواده گردد ، در 
واقع خدمات زنان خانه دار در زمینه تربیت و نگهداری 
فرزندان و انجام امور خانه به طور غیرمستقیم کارایی 
و تولید سایر اعضای خانواده را در خارج از منزل باال 
کند. می  کمک  تولید  حجم  افزایش  به  و  برد   می 

نتیجه گیری:
و  جهانی  در سطح  با گسترش حجم جمعیت  امروزه 
و عدم  از یک سو  بشر  در دسترس  منابع  محدودیت 
مصرف  الگوی  اصالح  به  توجه  منابع  متوازن  توزیع 
می  اهمیت  حائز  جویی«  »صرفه  دیگر  عبارت  به  و 
باشد . در این میان کشور ما علی رغم  بهره مندی از 
منابع طبیعی فراوان برای گسترش و پیشرفت بیشتر 
نیازمند برنامه ریزی صحیح برای حفظ منابع و برقراری 
ارتباط مناسب میان منابع موجود و شیوه مصرف است 

که  باید به صورت  فرهنگ در جامعه نهادینه شود . 
می  خانواده  سازی  فرهنگ  امر  در  مهم  مکان  اولین 
باشد که در این میان نقش مادر و زن به عنوان مدیر 
و رهبر خانواده دارای اهمیت بیشتری می باشد . زنان 
به عنوان مدیران اقتصادی خانواده نقش تعیین کننده 
ای در برنامه ریزی و ساماندهی منابع مالی خانواده بر 
آینده  عهده دارند و هم به عنوان تربیت کننده نسل 
وظیفه فرهنگ سازی کودکان و نوجوانان را بر عهده 
مردان  از  تر  پررنگ  زنان  نقش  نظر  این  از  و  دارند 
می باشد. اولویت بندی مخارج و توجه به ضروریات 
زندگی در وهله ی نخست مورد توجه زنان است چرا 
را  خانواده  متعدد  نیازهای  محدود  منابع  با  باید  که 
برآورده سازند وسبب آسودگی خاطر خانواده شوند. در 
این میان بازیابی هویت زن ایرانی و پرهیز از چشم و 
هم چشمی و تجمل گرایی و توجه و  استقبال زنان 
از کاالهای داخلی میتواند نقش مهمی در حمایت از 

تولید ملی وپیشرفت اقتصادی  کشور داشته باشد.
کارآفرینی  و  خانگی  مشاغل  ایجاد  زنان  با  همچنین 
میتوانند نقش مهمی در اقتصاد خانواده و جامعه داشته 
برنامه ریزی و توجه  این میان  باشند هر چند که در 
و حمایت مسئوالن و سیاستگذاران در خصوص نقش 
های  سازمان  یاری  و  اقتصادی  مشارکت  در  زنان 
دولتی و فراهم کردن زمینه تحصیل و برگزاری دوره 
های آموزشی برای زنان در زمینه مدیریت اقتصادی 
و آموزش برای افزایش مهارتهای زنان دارای اهمیت 

ویژه ای می باشد و باید توجه کافی به آن شود.
منابع:

الگوی مصرف و تهاجم   .) ابراهیم.) 1373  - رزاقی، 
فرهنگی، تهران: چاپخش: 164 ـ 163.

- برادران رضایي م، شیرواني م.) 1385 (. وضعیت عادت 
غذایي دانشجویان دانشگاه های تبریز؛ بر اساس رفتارهای 

خطرزای جوانان، نهمین کنگره تغذیه ایران، تبریز.
- تفّضلي، فریدون.) 1376 (. اقتصاد کالن، نظریه ها 

و سیاست های اقتصادی، تهران: ني.
- حسیني، سّیدرضا،)1379(، الگوی تخصیص درآمد و 
رفتار مصرف کننده مسلمان،تهران: مؤسسه فرهنگي 

دانش و اندیشه معاصر.
پسماندهای  مدیریت  خسرو.)1387(.  سلجوقي،   -

شهری به وسیله نعمت های خداوند، تهران .
ورمي  تولید  چگونگي   ،)1380( سعید،  سماوات،   -
کمپوست از ضایعات شهری وکشاورزی، تهران: دفتر 

خدمات و فن آوری آموزشي نشر آموزش کشاورزی.
انقالب  کبیر  رهبر  الهی  ـ  سیاسی  نامه ی  وصیت   -
وزارت  انتشارات  و  چاپ  سازمان  تهران،   اسالمی، 

فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1369، ص4
مهدی   ،)4-1( ملی  اقتصاد  در  ایرانی  زن  نقش   -
سعادت، ماهنامه تحلیلی خبری سازمان بسیج جامعه 

زنان ،سال چهارم ،شماره 47-46،آبان 1391
اندیشه  طنین  اجتماعی  سیاسی  تحلیلی  فصلنامه   -

،شماره 12،بهار 1390
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تحلیل

مقدمه:
در  ناسالم  رقابت  نمونه های  از  بعنوان یکی  دامپینگ 
عرصه تجاری کشورها و یکی از مباحث مورد توجه در 
سازمان تجارت جهانی محسوب می شود. در تحقیقات 
فشرده صنعتی )R&D( این امر مشاهده می شود که 
تغییر سریع در فناوری و پیشرفت تکنولوژی این امکان 
را به شرکت های  خارجی می دهد که دست به صادرات 
بیشتر ازحد نرمال بزنند که این امر منجر به فروش زیر 
قیمت کاالی تولید شده توسط شرکت های خارجی می 
شود اما در بیشتر مواقع این کار زمانی صورت می گیرد 
که شرکت های خارجی یا دارای شهرت کمی هستند 
یا می خواهند بازار را در دست بگیرند که حتی ممکن 
است سود شرکت ها را برای یک دوره کاهش دهد. از 
اوایل قرن بیستم نخستین مقررات ملی مقابله با قیمت 
شکنی)AD(تدوین گشت ودر طول قرن شمار فزاینده 
ای از قوانین ملی کشورها در خصوص مقابله با قیمت 
شکنی شکل گرفت. سابقه مقررات ضد قیمت شکنی 
در نظام تجارت جهانی نیز به ماده 6موافقتنامه عمومی 

تعرفه و تجارت برمی گردد.
دامپینگ چیست و تحت چه شرایطی بوجود 

می اید: 
المللي  بین  بازارهاي  در  ناقص  رقابت  واقع  عالم   در 
پیشنهاد  الملل  بین  تجارت  براي  موثري  آوردهاي  ره 
کرده است که یکي از آنها دامپینگ مي باشد. دامپینگ 
در اصل به تبعیض قیمت یک کاال در داخل و خارج گفته 
مي شود که توسط دولت ها یا شرکت ها اعمال مي شود. 
در بازار رقابت ناقص شرکت ها یا دولت ها معمواًل براي 
کاالهاي صادراتي قیمتي را وضع مي کنند که آن قیمت 
براي کاالهاي مشابه عرضه شده داخلي، متفاوت است. 
در کل وضع قیمت هاي متفاوت براي مصرف کنندگان 
نامیده  ها  قیمت  تبعیض  تولیدي  کاالي  نوع   یک 
 مي شود.  اما بارزترین نمود این تبعیض در تجارت بین الملل 

»دامپینگ« خوانده مي شود. در این حالت تولید کننده 
قیمت صادراتي کمتري نسبت به عرضه داخلي براي 
مصرف کنندگان در نظر مي گیرد. دامپینگ بحث جدال 
آنرا در تجارت غیر عادالنه  انگیزي است که بسیاري 
مي خوانند و باعث شده که بعضي از کشورها آنرا تحت 
شرایط خاص و محدود کننده اي قرار دهند.اخیرا تعاریف 
دیگري از دامپینگ ارائه شده است که از جمله مي توان 
به معناي فروش  اشاره کرد. دامپینگ  تعریف ذیل  به 
کاال به قیمتي کمتر از هزینه تولید در بازارهاي جهاني 
است. این سیاست یکي از سیاست هاي مخربي است 
اعمال  جهاني  بازارهاي  در  ثروتمند  کشورهاي  که 
کشاورزي  بخش  در  بخصوص  مساله  این  کنند.  مي 
بشدت وجود دارد و محصوالت اصلي کشاورزي مثل 
 گندم ، سویا ، ذرت ، پنبه و برنج از آن متاثر شده اند.

برقرار  شرط  دو  که  آید  مي  بوجود  هنگامي  دامپینگ 

باشد. اول اینکه صنعت در شرایط رقابت ناقص باشد 
کننده  وضع  بلکه  گیرنده،  قیمت  نه  شرکت  بطوریکه 
قیمت در بازار باشد. دوم اینکه بازار یک حالت هدایت 
داخلي  کنندگان  که مصرف  بطوري  باشد  داشته  شده 
نتوانند کاالئي را که جهت صادرات در نظر گرفته شده 
خریداري کنند با توجه به این دو شرط یک تولید کننده 
انحصاري این امکان را در خود مي بیند که از دامپینگ 

سود تجاري سرشاري بدست آورد. 
های  تعرفه  اعمال  معنای  )AD(به  دامپینگ  آنتی 
کشور  یک  از  خاص  محصول  یک  بر  باالتر  گمرکی 
صادرکننده خاص است وبه این منظور اعمال می شود 
که قیمت آن را به قیمت متداولداخلی آن کشور در بازار 
که در بازارآن کشور است نزدیک کند و صدمه وارده 
به صنعت کشور واردکننده را جبران کند )طبق تعریف 

سازمان تجارت جهانی(.

چکیده:
تنظیم بازار کاالها و خدمات در جهت رشد و توسعه تولید انواع کاالها و خدمات در داخل هر کشوری و به تبع آن افزایش ایجاد درآمد و اشتغال 
نیروی کار از جمله وظایف ذاتی دولت ها محسوب می شود. بر این اساس در همه کشورها دولت ها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جامعه اقدام به برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور افزایش سرمایه گذاری در تولید انواع کاالها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کاالها و خدمات 
مورد نیاز سایر کشورها در وهله نخست برای افزایش درآمد ملی و در مراحل بعدی برای توزیع عادالنه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه 
می کنند. با توجه به محدودیت های مختلف نظیر مواد اولیه، کمبود تقاضای داخلی برای کاالها و خدمات تولید شده در کشور و همچنین عرضه کمتر 
از نیاز داخلی برخی کاالها و خدمات با توجه به نیاز جامعه، الزم است که این کمبودها از طریق تجارت با سایر کشورها مرتفع شود اما طی سال های 
اخیر رکود اقتصاد جهانی، موجب شده تا برخی کشورهای توسعه یافته حضور خود در بازارهای هدف را حتی با تمسک به روش های متقلبانه مانند 
دامپینگ دنبال کنند. درگذشته با توجه به محدودیت های مختلف از جمله ارتباطات و وسایل حمل ونقل، تجارت با سایر کشورها در ابعاد کمی انجام 
می گرفت و تقریبا می توان گفت که بخش اعظم محصوالت مورد نیاز مردم کشورها از محل تولیدات داخلی این کشورها تأمین می شد اما همراه 
با رشد و توسعه ابزار و امکانات ارتباطات و حمل ونقل دریایی، زمینی و هوایی و در کل پیشرفت فناوری های مختلف در چند دهه اخیر، تجارت در 
بازار های جهانی از گسترش زیادی برخوردار شده است. در نتیجه مشاهده می شود که در این شرایط بسیاری از کاالها و خدمات از کشورهای توسعه 

یافته به سمت کشورهای در حال توسعه هجوم آورده اند. 

لزوم جلوگیری از ایجاد دامپینگ جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی 
* مریم مختاری مسینائی؛ کارشناس اقتصادی
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انواع دامپینگ:
- دامپینگ مستمر یا دائمی

دامپینگ مستمر یا دائمی تمایل یک انحصار گر داخلی 
برای حداکثر کردن سود خود با فروش کاال به قیمتی 
باال در بازار داخلی که فاقد محدودیت های تجاری یا 
هزینه های حمل ونقل است نسبت به قیمت خارجی که 
تحت تأثیر رقبای قدرتمند خارجی است ناشی می شود. 
در این مورد می شود بازار خودرو در ایران را مثال زد 
که مثال قیمت خودروهای ایرانی در بازارهای خارجی 
ایران  در  خودروها  همان  قیمت  از  پایین تر  به مراتب 
است یا حتی شرکت سامسونگ که زمانی گوشی های 
به  ایران نسبت  ارزان تر در  را 25 درصد  موبایل خود 

کشور خود می فروخت. 
- دامپینگ مخرب یا غارتگر

فروش  از  است  عبارت  غارتگر  یا  مخرب  دامپینگ 
موقتی کاال در خارج به قیمت کمتر از قیمت داخل یا 
حتی با ضرر و فروش آن به قیمت کمتر از هزینه های 
تولید برای بیرون راندن رقبای دیگر و یا از بین بردن 
بی رقیب  از  بعد  بنابراین  کشور.  یک  داخلی  صنعت 
شدن در بازار کاالی مذکور، قیمت ها جهت کسب سود 
حاصل از قدرت انحصاری باال می رود. به عنوان مثال 
می شود از اقدام شرکت های چینی در بازار پوشاک و 

سایر کاالها را نام برد.
- دامپینگ تصادفی

 دامپینگ تصادفی، عبارت است از  فروش اتفاقی یک 
کاال در بازار خارجی به قیمت کمتر از بازار داخلی برای 
تخلیه مازاد پیش بینی نشده کاالها به این دلیل که این 
مازاد باعث کاهش قیمت در بازار داخلی نشود، در واقع 
متوقف  دامپینگ  شد  فروخته  تولید  اضافه  که  زمانی 
می شود. ایجاد محدودیت های تجاری در بازار رقابتی 
شناخته  مجاز  داخلی  صنایع  از  حمایت  جهت  ناسالم 
شده است. این محدودیت ها اغلب به صورت عوارض 
ضد دامپینگ و یا تهدید به وضع این عوارض خود را 
نشان می دهد.به هر حال تعیین نوع دامپینگ مشکل 
از  دامپینگی  نوع  هر  مقابل  در  تولید کنندگان  و  است 
بازار داخلی حمایت می کنند.با این کار واردات محدود 
می شود و تولید و سود عرضه کنندگان داخلی افزایش 
تصادفی  یا  مستمر  دامپینگ  در  دارد  می یابد.امکان 
سودی که بابت پایین بودن قیمت نصیب مصرف کننده 

می شود بیش از زیانی باشد که تولید کننده می بیند.
از  حمایت  و  دامپینگ  از  جلوگیری  لزوم 

تولیدات داخلی:
 با بررسی روند توسعه و رشد تجارت جهانی می توان 
ابزارها  از  استفاده  با  توسعه یافته  کشورهای  گفت 
درآمد  و  ثروت  افزایش  برای  مختلف،  روش های  و 
برنامه ریزی  همواره  جهانی،  بازارهای  از  کشورشان 
به دنبال  پویا  به صورت  کشورها  این  دارند.  و  داشته 
ضرر  به  امر  این  گرچه  هستند،  و  بوده  خود  منافع 
البته  هست.  و  بوده  ضعیف  کشورهای  زیان  و 
انجام  برای  یافته  توسعه  کشورهای  به  نمی توان 
جهت  در  آنان  که  چرا  کرد  انتقاد  فعالیت ها  این 
حال  در  کشورهای  اما  کرده اند،  عمل  منافع شان 
بازار های  در  قدرتمند  حضوری  برای  باید  توسعه 
 جهانی در جهت رشد و توسعه کشورشان گام بردارند.

-قدرت نمایی در بازارها 
بررسی روند رشد و توسعه تجارت جهانی نشان می دهد 
نشان دادن  برای  محلی  جهانی،  بازارهای  امروزه  که 
قدرت و توان کشورها هستند. در نتیجه کشورها برای 
ملی  درآمد  افزایش  و  جهانی  بازار  در  قوی تر  حضور 
برای  را  گسترده ای  سیاستگذاری  و  برنامه ریزی  باید 
حضور هرچه موفق تر در بازارهای جهانی داشته باشند. 
و  موارد  از  بسیاری  که  داشت  توجه  باید  همچنین 
بازارهای  در  یافته  توسعه  کشورهای  نظر  مد  شرایط 
جهانی همچون افزایش تجارت آزاد، در شرایط فعلی 
در جهت تأمین منافع این کشورها بوده و کشورهای 
خود  تولیدات  برای  تهدیدی  کوچک ترین  با  مذکور 
تغییر  نمونه  می کنند.  سیاست ها  این  تغییر  به  اقدام 
وضعیت سیاستگذاری کشورهای توسعه یافته با تهدید 
قراردادن  در  می توان  را  جهانی  بازار  از  آنها  صنایع 
به  فوالد  واردات  تعرفه  افزایش  و  مقداری  سهمیه 
از صنایع  برای حمایت  بوش  دولت  در  آمریکا  کشور 

فوالد آمریکا مشاهده کرد.
- تجارت متقلبانه 

کشورهای  بازارهای  در  حضور  برای  کشورها  برخی 
به قیمت  صادراتی،  کاالهای  عرضه  به  اقدام  دیگر، 
پایین تر از قیمت تولید کننده در کشور مقصد می کنند. 
شناخته  »دامپینگ«  عنوان  تحت  که  فعالیت  این 
می شود تجارت متقلبانه ای است که در بیشتر کشورها 
صادرشده  کاالی  که  شود  ثابت  اگر  و  است  ممنوع 
دامپینگ  شرایط  تحت  رقبا  سایر  کردن  خارج  برای 
می شود.  گرفته  نظر  در  سنگینی  جرایم  شده،  عرضه 
و  قوانین  طرف  یک  از  ما  کشور  در  متأسفانه  اما 
شکل گیری  ابتدای  مراحل  در  دامپینگ  ضد  مقررات 
وارداتی  کاالهای  حجم  دیگر  سوی  از  و  بوده 
در  دامپینگ  شرایط  در  عموما  که  قاچاق،  به صورت 
است. زیاد  بسیار  می شوند،  عرضه  داخلی   بازارهای 

 با توجه به این موارد اکنون مقابله با کاالهای وارداتی 
 به صورت دامپینگ در ایران بسیار سخت و دشوار است.

- لزوم حفاظت و حمایت  از بازار داخلی
اکنون کشورها از تمام قدرت و توان خود برای حضور هر چه 
بیشتر در بازارهای جهانی استفاده  کرده و در نتیجه دولتمردان 
زمینه ها این  در  و کشور  ملت  منافع  در جهت  باید   نیز 

برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند. شرایط فعلی بازارهای 
اواسط  در  مالی گسترده  بحران  وقوع  از  بعد  جهانی که 
سال 2008 میالدی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته 
شکل گرفته، موجب کاهش قیمت بیشتر کاالها و خدمات 
شده است. توجه به وضعیت قیمت کاالها در بازارهای 
 جهانی و همچنین وضعیت تولید و عرضه کاالها در ایران

در  و  کشور  تورم 2رقمی  نرخ  به  توجه  با  به خصوص   
بیشتر کشورها، ضرورت در  منفی  تورم  نرخ های   مقابل 
بازار به  کاالها  این  هجوم  از  ممانعت  برای   هوشیاری 

 داخلی را گوشزد می کند.
اثرات دامپینگ برای کشورهای غیر صنعتی:

دامپینگ برای کشورهای غیرصنعتی، باعث خوشحالی 
است زیرا هر چه جنس را ارزان تر وارد کنند، منافعشان 
دبی،  بازار  به  آهن االت  ورود  مثاًل  خواهد شد.  بیشتر 
کشور  این  و مصرف کنندگان  دولت  باعث خوشحالی 
نمی کند،  تولید  آهن  عربی،  متحده   امارات  زیرا  است 
در  می کنند.  خریداری  ارزان  را  آهن آالت  مردم  اما 
کشورهای فاقد صنعتی خاص، به طور اصولی دامپینگ 
انجام نمی شود زیرا رقیبی برای کاالی وارداتی وجود 

ندارد تا از بازار خارج شود.
مهمترین اهداف به کارگیری دامپینگ

1- بیرون کردن رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار 
بازار حتی با تحمل زیان های کوتاه مدت

2- کاهش مازاد موقتی ذخائر کاال به منظور جلوگیری 
درآمد  نتیجه  در  و  داخلی  های  قیمت  آمدن  پایین  از 

تولیدکنندگان
3- به دست آوردن سهمی از بازار کاالی مربوطه

4-کاهش ضررهای مربوط به کاالی فاقد قابلیت رقابت 
و فروش

الزم به ذکر است که پایین بودن قیمت کاالهای وارداتی 
نسبت به قیمت های داخلی و یا قیمت های صادراتی 
نسبت به قیمت مشابه مصرفی در داخل لزوما به معنی 

ریسک نیست.
 نتیجه گیری:

اقتصادی  رقابت  دالیل  به  بیشتر  تولیدکنندگان 
این  در  دولت  دخالت  و  زنند  می  دامپینگ  به  دست 
های  پرداخت  تراز  در  بهبود  منظور  به  بیشتر  مورد، 
گیرد. می  صورت  سیاسی  دالیل  دیگر  یا  و   خارجی 

)سازمان تجارت جهانی( هدف دامپینگ، بیرون کردن 
رقبای خارجی و به دست آوردن انحصار بازار حتی با 
تحمل زیان های کوتاه مدت، کاهش مازاد موقتی ذخائر 
قیمت های  آمدن  پایین  از  جلوگیری  منظور  به  کاال 
دست  به  تولیدکنندگان،  درامد  نتیجه  در  و  داخلی 
آوردن سهمی از بازار کاالی مربوطه، کاهش ضررهای 

مربوط به کاالی فاقد قابلیت رقابت و فروش.
البته باید توجه داشت که صرف پایین تر بودن قیمت 
دامپینگ  آن،  داخلی  قیمت  از  شده  صادر  کاالهای 

نیست. 

فروش کاال به قیمتی کمتر از 
هزینه تولید در بازارهای جهانی 
یکی از سیاست های مخربی 

است که کشورهای توسعه یافته 
برای بدست آوردن بازار جهانی 

انجام می دهند.
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قوانین و مقررات

پاره  شوند.  می  محسوب  دولت  های  دریافت  منابع 
می  وصول  جامعه  بافت  از  قانون  موجب  به  ای 
که  گردند  می  واریز  دولت  خزانه  مستقیمًابه  و  شوند 
صورت  به  بخشی  است.  موسوم  عمومی  درآمد  به 
ها،  ساختمان  فروش  گاز،  خام،  نفت  مستقیم  فروش 
تأسیسات، ماشین آالت و اموال و دارایی های دولت 
می باشند که به صورت واگذاری دارائی های سرمایه 
اس ظاهر می گردند و قسمتی به صورت  سایر منابع 
تأمین اعتبار از طریق  فروش اوراق مشارکت، استفاده 
های  شرکت  سهام  فروش  ارزی،  ذخیره  صندوق  از 
دولتی، استقراض از سیستم بانکی ، استفاده از وام ها 
و تسهیالت خارجی و دریافت اصل وام های داخلی 
های  دارائی  واگذاری  به  که  گردد  می  تأمین  دولت 

مالی موسوم است.
اگر چه تجمع همه آنها به صورت پول رفع نیاز جامعه 
را جهت انجام هزینه های  دولت میسر می سازد، لکن 
چگونگی نحوه تدارک آنها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
و  دولت  برای  محیطی   زیست  و  سیاسی  فرهنگی، 
مجلس قانون گذار مهم است به این دلیل فلسفه طبقه 
بندی  منابع پایه گذاری شده است تا از کم و کیف 

آنها آگاه باشند.
درآمدهای اختصاصی نیز به موجب قانون وصول می 
عمدتًا  لکن  گردند  می  واریز  دولت  خزانه  به  شوندو 
معادل صد در صد آن یا معادل اعتباری که در قانون 
بودجه سالیانه  پیش بینی شده است در اختیار دستگاه 
نوه درآمدها خالف  این  وصول کننده قرار می گیرد. 

اصل عدم تخصیص از اصل بودجه است.
منابع مالی دولت شامل: 
الف( درآمدهای عمومی

ب( واگذاری دارائی های  مالی
د( درآمدهای اختصاصی

الف( درآمدهای عمومی: این درآمدهای از درون 
ها،  مالیات  جامعه کسب می شوند که شامل  اقتصاد 
دریافت های اجتماعی، دریافت کمک های بالعوض، 
و  خدمات  درآمدهای  ها،  دارائی  و  اموال  درآمدهای 
فروش کاال، درآمدهای جرائم و خسارات و درآمدهای 
متفرقه می باشند. بخش اول درآمدهای مالیاتی شامل 

موارد ذیل می باشد: 
1- مالیات بر شرکت ها 

2- مالیات بر درآمد
3- مالیات بر ثروت

4- مالیات بر واردات
5- مالیات بر کاال و خدمات

بخش دوم دریافت کمک های اجتماعی:  این درآمدها 
شامل حق بیمه سهم کارفرما است لکن چون سازمان 
غیردولتی  عمومی  مؤسسات  عنوان  به  اجتماعی  تأمین 
طبقه بندی شده است لذا حق بیمه های  دریافتی به عنوان 

درآمدهای اختصاصی  منظور و در این قسمت قرار ندارند.
بخش سوم دریافت کمک های بال عوض: دولت ایران 

از هیچ کشوری کمک بالعوض دریافت نکرده است 
کشورهای  یا  المللی  بین  مؤسسات  که  هایی  کمک 
ایران مستقیمًا  دنیا به هالل احمر جمهوری اسالمی 
مؤسسه  آن  حقوقی  شکل  چون  نمایند  می  پرداخت 
به  دستگاه  آن  بودجه  در  است   دولتی  غیر  عمومی 
عنوان درآمدهای اختصاصی  منظور می شود. کمک 
هایی که مؤسسات  بین المللی مانند  UNDP به 
پاره ای از دستگاه های دولتی جهت انجام امور خاصی  
به صورت موردی پرداخت می نماید در بودجه دستگاه 

ها و بودجه کل کشور ظاهر نمی شود.
بخش چهارم درآمدهای اموال و دارائی: این درآمد ناشی 
از اموال و دارائی هایی است که در مالکیت دولت قرار 
دارند مانند سود سهام شرکت های دولتی، سود  اوراق 
دولتیف سود  داخلی  وامهای  کارمزد  و  مشارکت، سود 
حاصل از سرمایه گذاری های  دولت در خارج از کشور 

و سایر درآمزدهای حاصل از مالکیت دولت.
و فروش کاال: از خدمات  درآمد حاصل  پنجم   بخش 

های  دستگاه  خدمات  ارائه  از  ناشی  درآمد  این   )1
اجرایی دولت است  که شامل خدمات قضایی و ثبتی، 
خدمات انتظامی، خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات 
صنعتی،  و  کشاورزی  خدمات  درمانی،  و  بهداشتی 

خدمات پستی و مخابراتی و سایر خدمات می باشد.
2( درآمد حاصل از فروش کاال: دولت در اجرای حاکمیت 
عمدتاً فروشنده کاال نیست و این وظیفه تصدی گری 
دولت عموماً بر اثر تحقیقات در ایستگاه های تحقیقاتی 
که  آورد   می  بدست  را  کاالهایی  امور  از  ای  پاره  و 
مبادرت به فروش آنها می نماید مانند  فروش کاالهای 
کشاورزی و کاالهای صنعتی و فروش نشریات و فروش 

ارز  و سایر درآمدهای حاصل از فروش.
درآمدهای غیرمالیاتی:

بخش ششم درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات: این 
درآمد ناشی از تخلفات جامعه است و در آمد خوبی محسوب 

نمی شود این درآمدها  شامل جرائم رانندگی، درآمد حاصل 
دانشجویان  شهریه  و  بورسیه  دانشجویان  تعهد  عدم  از 
انصرافی، جرائم صید و شکار  و چوب های جنگلی و مواد 

باز داشتیف جرائم تعزیرات حکومتی و ... می شود.
بخش هفتم درآمدهای متفرقه: این درآمدها به موجب 
قانون توسط ارتش،  سپاه و وزارت دفاع و پشتیبانی، 
گمرک، دانشگاه ها و وزارت  آموزش و پرورش و سایر 

دستگاه های اجرایی حسب مورد وصول می گردد.
ب( واگذاری دارایی های سرمایه ای: شامل موارد 

زیر می باشد:
1- درآمد نفت خام 

2- درآمد گاز
3- فروش ساختمان ها و تأسیسات دولتی

4- فروش و واگذاری اراضی
5- فروش ماشین آالت و تجهیزات 

6- فروش و واگذاری سایر دارائی های  سرمایه ای 
ج( واگذاری دارایی های مالی: شامل موارد زیر 

می باشد:
1- استقراض سیستم بانکی 

2- فروش اوراق مشارکت
3- استفاده از تسهیالت خارجی 

4- استفاده از موجودی حسابها صندوق ذخیره ارزی
5- دریافت اصل وام های خارجی دولت

6- پیش فروش بابت حج
7- وصول از واگذاری شرکت های دولتی 

8- دریافت اصل وام های داخلی دولت 
9- برگشتی از پرداختهای  سال های گذشته

د(درآمدهای اختصاصی: این درآمدها به موجب قانون 
 وصول و به خزانه دولت واریز و معادل درآمدهای وصولی به مصرف 
 هزینه های خاص دستگاه های  وصول کننده اختصاص 

می یابد.
مأخذ: قانون بودجه

منابع دولت
* غالمرضا منصوری راد؛ ذیحساب
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اقتصاد اسالمی

شیخ رجبعلی خیاط برای جسد بی روح نماز، ارزش چندانی قائل نبود و می کوشید 
تربیت شدگان  برجسته  ویژگی های  از  یکی  باشند.  نمازگزار  او حقیقتًا  عالقمندان 
مکتب جناب شیخ رجبعلی خیاط، حضور قلب در نماز است. در رهنمودهای جناب 
شیخ درباره نماز چهار نکته اساسی وجود دارد که هر چهار مورد برگرفته از متن 

قرآن و احادیث اسالمی است:
1-عشق

شیخ رجبعلی خیاط معتقد بود همانگونه که عاشق از سخن گفتن با معشوق خود 
لذت می برد، نمازگزار باید از راز و نیاز با خدای خود احساس لذت کند؛ او شخصًا 

چنین بود و اولیای الهی همگی چنین اند.
رسول خدا )ص( لذت خود از نماز را این گونه توصیف می فرمایند:

جعل اهلل جل ثناؤه قرة عینی فی الصالة، و حّبب إلی الصالة کما حّبب إلی الجائع 
الطعام، و إلی الظمآن الماء، و إّن الجائع إذا أکل شبع، و إّن الظمآن إذا شرب روی، 
و أنا ال أشبع من الصالة؛ خداوند )جل ثناؤه( نور دیده مرا در نماز قرار داد و نماز 
 را محبوب من گردانید، همچنان که غذا را محبوب گرسنه و آب را محبوب تشنه. 
)با این تفاوت که( گرسنه هر گاه غذا بخورد سیر می شود و تشنه هر گاه آب بنوشد 

سیراب می شود، اما من از نماز سیر نمی شوم.«
یکی از شاگردان شیخ، که حدود سی سال با او بوده می گوید: خدا شاهد است که 
من می دیدم در نماز، مثل یک عاشق در مقابل معشوقش ایستاده، محو جمال اوست.

2- ادب
مؤدب بودن نمازگزار در محضر آفریدگار متعال، یکی از مسایلی است که اسالم به 

آن اهمیت بسیاری داده است.
امام سجاد علیه السالم در این باره می فرماید: »و حق الصالة أن تعلم أنها وفادة إلی 
اهلل عز و جل، و أنک فیها قائم بین یدی اهلل عز و جل فإذا علمت ذلک قمت مقام 
الذلیل الحقیر، الراغب الراهب، الراجی الخائف، المستکین المتضرع، و المعظم لمن 
کان بین یدیه بالسکون و الوقار، و تقبل علیها بقلبک و تقیمها بحدودها و حقوقها.

حق نماز این است که بدانی نماز، وارد شدن بر خدای عز و جل است و تو با نماز در 
پیشگاه خداوند عز و جل ایستاده ای، پس چون این را دانستی، باید همچون بنده ای 
ذلیل و حقیر، راغب و راهب و امیدوار و بیمناک و بینوا و زاری کننده باشی و به 
احترام کسی که در مقابلش ایستاده ای با آرامش و وقار بایستی و با دل به نماز رو 

کنی و آن را با رعایت شرایط و حقوقش، به جای آوری. «
جناب شیخ درباره ادب حضور می گوید: »شیطان همیشه می آید سراغ انسان، یادت 

باشد که توجه خود را از خدا قطع نکن، در نماز مؤدب باش.
در نماز باید همانند هنگامی که در برابر شخصیت بزرگی خبردار ایستاده ای باشی، 

به گونه ای که اگر سوزن هم به تو بزنند تکان نخوری! «
نماز  که  موقعی  شما  که:  سؤال  این  به  پاسخ  در  فرزندش  به  شیخ  را  این سخن 
حدس  من  می گوید:  خیاط  رجبعلی  فرزند  است.  گفته  می زنید،  لبخند  می خوانید 
می زنم که لبخند ایشان به شیطان است، که با لبخند به او می گوید: زورت نمی رسد!

وسوسه  معلول  آفریدگار،  محضر  در  ادب  خالف  حرکتی  هر  که  بود  معتقد  شیخ 
شیطان است و می گفت: »شیطان را دیدم بر جایی که انسان در نماز، می خاراند، 

بوسه می زند!! «
3- حضور قلب 

باطن نماز، یاد خدا و حضور صادقانه دل نمازگزار در محضر قدس حق تعالی است، 
و از این رو پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »ال یقبل اهلل صالة عبد ال یحضر قلبه مع 

بدنه؛ خداوند نماز بنده ای را که دلش با بدنش حضور ندارد، نمی پذیرد. «
جناب شیخ با توجه به این نکته، سعی می کرد قبل از اقامه نماز جماعت، حاضران 

را آماده نماز با حضور قلب کند. نماز او نمونه یک نماز با حضور قلب بود.همچنین 
حمید فرزام یکی از شاگردان “رجبعلی خیاط “در این باره می گوید: نمازشان خیلی با 
طمأنینه و با آداب بود و گاهی که دیر می رسیدم و قیافه ایشان را در نماز می دیدم 
انگار لرزه ای بر اندامشان مستولی، قیافه نورانی، رنگ پریده و غرق در ذکری بودند 
که می گفتند؛ حواسشان کاماًل جمع نماز بود و سرشان پایین، استنباطم این است 
از  نبود.یکی دیگر  اندازه سر سوزن در دلش  به  که جناب شیخ هیچ شکی، حتی 
شاگردان شیخ می گوید: گاهی به من می گفت: »فالنی! می دانی در رکوع و سجود 
چه می گویی؟ در تشهد که می گویی: »اشهد أن ال اله أال اهلل وحده ال شریک له«، 

آیا راست می گویی؟ آیا هوای نفس نداری؟! آیا به غیر خدا توجهی نداری؟!«
4- مواظبت بر نماز اول وقت

در احادیث اسالمی بر نماز گزاردن در اول وقت تأکید فراوانی شده است، امام صادق 
)ع( می فرمایند: »فضل الوقت األول علی اآلخر کفضل االخرة علی الدنیا؛ فضیلت 

اول وقت )نماز( بر آخر وقت، همچون فضیلت آخرت است بر دنیا. «
رجبعلی خیاط مقید بود که نمازهای پنجگانه را در اول وقت می خواند و دیگران را 

نیز بدان توصیه می فرمود.
خطیب توانا، حجت االسالم والمسلمین سیدقاسم شجاعی، خاطره جالبی از رجبعلی 

خیاط در این  باره دارند.
وی در این باره مطرح کرده است: من از دوران مدرسه و ابتدایی منبر می رفتم و 
چون لحن سخن گرمی داشتم روضه های زیادی را می رفتم از جمله روزهای هفتم 

ماه به منزل جناب مرحوم آقا شیخ رجبعلی نکوگویان )خیاط( می رفتم.
از پله ها که باال می رفتیم، اتاق دست چپ، خانم ها جمع می شدند و برایشان روضه 
ماهانه می خواندم، اتاق جناب شیخ هم طبقه پایین آن قرار داشت. آن زمان 13 ساله 

بودم و هنوز به حد بلوغ نرسیده بودم.
روزی بعد از اتمام منبر به طبقه پایین آمدم و برای اولین بار با جناب شیخ برخورد 
کردم، گویا عازم بازار بود، سالم کردم، یک نگاه به صورت من کرد و فرمود: »پسر 

پیغمبر )ص( و نوکر امام حسین )ع( نمازش تا االن نمی ماند!! «
گفتم: چشم، در حالتی که دو ساعت به غروب مانده بود و آن روز مهمان بودم و 
تا آن ساعت نماز نخوانده بودم، به محض اینکه به صورتم نگاه کرد، این حالت 
را در من دید و گوشزد کرد.این مطلب موجب شد که من مواقعی در همان دوران 
قبل از بلوغ و بعد از آن گاهی در مجالس ایشان – که مثاًل در منزل آقای حکیمی 
آهن فروش بود – می رفتم و از همان نوجوانی احساس می کردم این مرد، صحبت 
که می کند مطالبش الهامی است، چون اطالعات علمی نداشت، ولی وقتی صحبت 
می کرد تمام مخاطبین را مجذوب می کرد، وقتی این طور کلمات را مرحوم رجبعلی 

خیاط مطرح می کرد، در قلب و فکر انسان نقش می بست .
*خشم، آفت نماز

از شیخ رجبعلی خیاط نقل شده  است که: »شبی حوالی غروب از نزدیک مسجدی 
در اوایل خیابان سیروس تهران عبور می کردم – برای درک فضیلت نماز اول وقت 
– وارد شبستان مسجد شدم دیدم شخصی مشغول اقامه نماز است و هاله ای از نور 
اطراف سر او را گرفته، پیش خود فکر کردم که بعد از نماز با او مأنوس شوم ببینم 

چه خصوصیاتی دارد که چنین حالتی در نماز برای او پدیدار است.
با خادم  از مسجد خارج شدم نزدیک در مسجد، وی  او  نماز همراه  پایان  از  پس 
مسجد بگو مگویی پیدا کرد و به او پرخاش کرد و به راه خود ادامه داد، پس از 

عصبانیت دیدم آن هاله نور از روی سرش محو شد! «
________________________________________

منبع:کتاب کیمیای محبت،  حجت االسالم محمدی ری شهری

آداب نماز از منظر شیخ رجبعلی خیاط
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عملکرد گمركات استان در فصل زمستان 1392

 ارزش نام كاالرتبه
وزن ) تن()هزار دالر(

1461818687هيدروكربورسنگين1

318852689سيمان خاكستري2

1630494موكت نمدي طرح دار3

19337407كاشي و سراميك4

1029568كنسرو رب گوجه فرنگی5

916874رطب مضافتی6

821164نخ خام فرش دستباف7

952318966دیگر اقالم صادراتی 8

3365899849 كل صادرات

 ارزشنام كاالرتبه
وزن ) تن( )هزار دالر(

115288تخم اسپند1

96137شاهدانه بوداده2

3918شتر3

377گوسفند4

2914گاو5

316464 كل واردات

در جـدول فـوق عمـده کاالهـای صادراتـی از گمـرکات اسـتان در زمسـتان 1392 را داریـم که صـادرات هیدروکربورسـنگین به 
ارزش 14618 هـزار دالر بیشـترین ارزش نسـبت بـه دیگـر کاالهـای صادراتـی دارد و معـادل 43 درصـد از کل ارزش صـادرات 
کاالهـا میباشـد . ارزش کل صـادرات زمسـتان1392  نسـبت بـه پاییـز 1392 ، 21 درصـد کاهـش و نسـبت به زمسـتان 1391 ، 

11 درصـد کاهش داشـته اسـت .

در جـدول فـوق عمـده کاالهـای وارداتـی از گمـرکات اسـتان در زمسـتان 1392را داریم که واردات تخم اسـپند بـه ارزش  115 
هزار دالر بیشـترین ارزش نسـبت به دیگر کاالهای  وارداتی دارد و معادل 37 درصد از کل ارزش واردات کاالها میباشـد. ارزش 
کل واردات زمسـتان1392  نسـبت به پاییز1392 ، 5 درصد کاهش و نسـبت به پاییز 1391، 166 درصد افزایش داشـته اسـت .

گزارش
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گزارش

شرح 
ارزش معامالت  فروش سهمخرید سهم

)میلیون ریال( میلیون ریالتعدادمیلیون ریالتعداد

16,616,83370,21111,539,88746,886117,096دی 

10,882,73239,8428,140,18534,36174,203بهمن

10,313,40728,0805,825,58118,06746,146اسفند

37,812,972138,13225,505,65399,313237,445جمع

عملکرد تاالر  بورس منطقه ای خراسان جنوبی در فصل زمستان 1392

ارزش معامـالت بـورس خراسـان جنوبی در زمسـتان 1392 برابر 237445 میلیون ریال بوده اسـت کـه از این مقدار 
49 درصـد دردی مـاه ، 31 درصـد در بهمـن مـاه و 20 درصـد دراسـفند ماه انجام شـده اسـت . کـه 58 درصد خرید 
و 42 درصـد فـروش سـهام بـوده اسـت ، و همچنین نسـبت به پاییـز92   برابر 59 درصد کاهش داشـته اسـت ، که  

55 درصـد کاهـش بـراي خریـد و 64 درصد کاهش براي فروش سـهام مي باشـد.

عملکرد شركت های بیمه  استان) البرز- دانا - آسیا - ایران (
 در فصل زمستان 1392 ) مبلغ به میلیون ریال(

حق بیمه شرح
صادره       

خسارت 
پرداخت 

شده            

نسبت خسارت 
پرداختی به حق 

بیمه صادره

حق بیمه صادره  منهاي 
خسارت پرداخت شده  

سهم ازكلمبلغ

اتومبیل

%19-1985%12,98811,00385 سرنشین

%13-1307%110,294108,98799 ثالث

%116-12134%20,4698,33541بدنه

%48-5012%5,4954839آتش سوزي

%510%5212باربري

%68-7105%10,1753,07030عمر )زندگی(

%39759381-%12,45552,214419درمان

%460%1,4621,41697حوادث

%10-1064%14,13913,07592  مسئولیت

%4-436%72729040  مهندسي 

%2-189%39921053سایر

%10430100-%188,653199,084106جمع کل

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

بـا توجـه بـه جـدول فـوق، میـزان حـق بیمـه صادر شـده 
توسـط بیمـه هـای ایران ، آسـیا ، البـرز ، دانا  در زمسـتان 
1392  بالـغ بـر 188653 میلیـون ریال و خسـارت پرداخت 
شـده برابـر  199084 میلیـون ریـال مـي باشـد. و نسـبت 
خسـارت پرداختـی بـه حـق بیمه صـادره برابـر 106 درصد 
اسـت کـه نسـبت بـه فصـل قبـل 39 درصـد افزایـش و 
نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل 13 درصـد کاهـش 
داشـته اسـت. همچنین جمـع کل حق بیمه صـادره منهاي 
خسـارت پرداخـت شـده برابـر 10430 -  میلیـون ریـال 
اسـت کـه بیشـترین مقـدار آن متعلـق بـه بیمه درمـان  به 
مبلـغ  -39759  میلیـون ریـال با 381 درصد سـهم از کل 
میباشـد. همچنیـن در بخـش درمـان نسـبت خسـارت بـه 
حـق بیمـه 419 درصد میباشـد کـه در این فصل بیشـترین 

نسـبت را داشـته است.



ن
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40  فصلنامه خبری، تحلیلی،پژوهشی
سال دوم ـ شماره نشریه 15و 16 - پیاپی3و4 ـ زمستان 92  و بهار 93

گزارش

عملکرد بانک های دولتی استان خراسان جنوبی تا پایان اسفند ماه1392 ) میلیارد ریال(

مانده مصارف بخش های عمده غیردولتی اقتصاد

  صنعت و كشاورزيشرح 
معدن

  مسکن و 
ساختمان

  خدمات و 
سهم از   جمع سایربازرگاني 

كل

%6273787152431  پست بانك

%2359052436339116025  تجارت

%261942933455210453  رفاه

%151443181346011204  سپه

%304533924821125839  صادرات

%1534611411425021817  ملت

%285880136416590418814  ملي

%02350002351  صنعت و معدن

%52355212512140662622  كشاورزي

%009708096980433  مسكن

%118673110203181توسعه تعاون

%013301001430توسعه صادرات

%6804306113297637255530089100  جمع 

%100%2%21%44%10%23سهم از كل

  فروش شرح
  مشاركت   مضاربهاقساطي

مدني
قرض الحسنه 

اعطایي

  اجاره 
به شرط 

تملیک

  معامالت 
  جمع   سایر  جعالهسلف

تسهیالت 
سهم از 

كل

  پست 
%41679541007152651بانك

%75806181350009116025  تجارت

%993486448000010453  رفاه

%4281784223003411811204  سپه

%106411588732700190025839  صادرات

%910145851271300021817  ملت

%10711781368561986279060418814  ملي

  صنعت و 
%1750270042272351معدن

%32412842660388010420662622كشاورزي

%75730196581601800980433  مسكن

توسعه 
%2007663500903181تعاون

توسعه 
%4801100720121430صادرات

 بانكهای 
%15609100998341918107152128220130111100دولتي

سهم از 
%100%1%4%1%0%6%33%3%52كل

مانده مصارف در بخش های اقتصادی بر اساس عقود اسالمی

طبـق جدول، تسـهیالت اعطایی بر اسـاس عقود اسـالمی 
بـه شـرح زیر می باشـد. سـهم فـروش اقسـاطی، مضاربه، 
مشـارکت مدنـی، قرض الحسـنه اعطایـی، اجاره به شـرط 
تملیـک،  معامـالت سـلف،  جعالـه و سـایر  بـه ترتیـب 
برابر52 ، 3 ، 33 ، 6 ، 0 ، 1 ، 4 ، 1 درصد از کل تسهیالت 
مـی باشـد. در بخش فروش اقسـاطی سـهم بانک مسـکن 
48 درصـد، کشـاورزی 21 درصد ، ملـی 7 درصد، صادرات 
دیگـر  و  درصـد   5 تجـارت  درصـد،   6 ملـت  درصـد،   7 
بانـک هـا 6 درصـد  مـي باشـد. در بخش مشـارکت مدنی 
سـهم بانـک کشـاورزی 27 درصـد، مسـکن 20 درصـد،  
ملـی 14 درصـد، ملـت 9 درصـد، صـادرات 9 درصـد، رفاه 
9 درصـد، تجـارت 6 درصـد و دیگـر بانـک هـا 6 درصـد 

باشـد. مي 

کل مانـده مصـارف بانک های دولتی اسـتان در پایان اسـفند مـاه 92 برابر 
30089 میلیـارد ریـال مـی باشـد کـه از ایـن میـزان 23 درصـد در بخـش 
کشـاورزی ، 10 درصـد در بخـش صنعـت و معـدن ، 44 درصـد در بخـش 
مسـکن و سـاختمان، 21 درصـد در بخـش خدمـات و بازرگانـی و 2 درصد 
سـایر اختصـاص داده شـده اسـت.  در بخـش مسـکن و سـاختمان سـهم 
بانـک مسـکن 73 درصد، ملـي 10 درصد، صادرات 7 درصـد و دیگر بانک 
هـا 20 درصـد مي باشـد.  در بخش کشـاورزی سـهم بانک کشـاورزی 77 
درصـد، صـادرات 5 درصـد، رفـاه 4 درصد، ملـی 4 درصد و دیگـر بانک ها 
10 درصـد مـی باشـد. در بخـش خدمـات و بازرگانی سـهم بانـک ملي 26 
درصـد، ملـت 22 درصـد، کشـاورزی 19 درصد، صـادرات 13 درصد، سـپه 
6 درصـد، تجـارت 6 درصـد، رفـاه 5 درصـد و دیگر بانک هـا 3 درصد می 
باشـد. در بخـش  صنعـت و معـدن سـهم بانک ملـي 29 درصـد، صادرات 
17 درصـد، ملـت 15 درصـد، سـپه 15 درصـد، صنعت و معـدن 8 درصد  و 

دیگـر بانـک هـا 16 درصد می باشـد.

مأخذ :  بانکهای دولتی استان خراسان جنوبی
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گزارش

مانده كل سپرده های  بانک ها ی دولتی استان تا پایان اسفند ماه 92  )میلیارد ریال(

مانده كل تسهیالت اعطایي بانک های دولتی استان تا پایان اسفند ماه 92 )میلیارد ریال(

شرح
سپرده هاي 

 دیداري 
) جاری (

   سپرده هاي 
قرض الحسنه 
پس انداز و 

مشابه

سپرده هاي 
سرمایه گذاري 

كوتاه مدت

سپرده هاي 
سرمایه گذاري 

بلند مدت

سپرده های 
ارزی

 سایر 
سپرده ها

 جمع 
سپرده ها

سهم از 
كل

%1104611592063682  پست بانك

%33818365960212318058  تجارت

%3409822078009615347  رفاه

%170149747614922919189  سپه

%35238176210671984266712  صادرات

%4832478951211150285113  ملت

%101455513192100130500023  ملي

%9014700290  صنعت و معدن

%684504155710031209395918 كشاورزي

%25384556298011513086  مسكن

%5914110929013382توسعه تعاون

%900012120توسعه صادرات

%38212388695478025976521789100  جمع كل 

 %100%4%0%36%32%11%18سهم از كل

شرح
خالص 

تسهیالت عادي 
دولتي

خالص تسهیالت 
عادي غیر 

دولتي

تسهیالت 
تبصره اي و 

تکلیفي
سهم از كلجمع تسهیالت

%024302431پست بانك

%0100959316025تجارت

%09539210454رفاه

%049562611204سپه

%0174484025839صادرات

%02179221817ملت

%036520365212ملي

%0224112351صنعت و معدن

%045052121662622كشاورزي

%017098096980433مسكن

%0250673181توسعه تعاون

%014301430توسعه صادرات

%0171061244729553100جمع

%100%42%58%0سهم از كل

کل سـپرده هـای بانکهـای دولتـی اسـتان  تـا پایان 
اسـفند مـاه 92 برابـر 21789 میلیـارد ریال می باشـد 
. سـهم سـپرده هـای جـاری ، قـرض الحسـنه پـس 
انـداز، سـرمایه گـذاری کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت ، 
سـپرده هـای ارزی و سـایر سـپرده ها از کل سـپرده 
هـا بـه ترتیـب  18 ، 11 ، 32 ، 36 ، 0 ، 4   درصـد 
میباشـد . بیشـترین مانـده سـپرده در بیـن بانکهـای 
دولتـی اسـتان مربـوط به بانـک ملی به مبلـغ  5000 
میلیـارد ریـال اسـت کـه شـامل 23 درصـد از کل 

سـپرده هـا می باشـد .
مأخذ :  بانکهای دولتی استان خراسان جنوبی

مأخذ :  بانکهای دولتی استان خراسان جنوبی

، 58 درصـد  اعطائـی  از کل تسـهیالت   ، طبـق جـدول 
درصـد   42 و  دولتـی   غیـر  عـادی  تسـهیالت  خالـص 
تسـهیالت تبصـره ای و تکلیفـی میباشـد کـه در بخـش 
تسـهیالت عـادی غیـر دولتی سـهم بانک  کشـاورزی 26 
درصـد ، ملـی 21 درصـد ، ملـت 13 درصـد ، مسـکن 10 
درصـد ، صـادرات 10 درصـد ، تجـارت 6 درصـد ، رفـاه 6 
درصـد ، سـپه 3 درصـد و دیگـر بانکها 5 درصد مي باشـد. 
و در بخـش تسـهیالت تبصـره اي و تکلیفـي سـهم بانـک  
مسـکن 65 درصـد ، کشـاورزي 17 درصـد ، صـادرات 7 
درصـد ، تجـارت 5 درصـد ، سـپه 5 درصد و دیگـر بانکها 

1 درصـد مي باشـد.
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سال دوم ـ شماره نشریه 15و 16 - پیاپی3و4 ـ زمستان 92  و بهار 93

و  بزرگتریـن  از  یکـی  بیرجنـد  فـروزان  شـرکت   کشـارگاهی  مجتمـع 
مجهزتریـن کشـتارگاه هـای صنعتی کشـور فعالیت خود را در سـال 1377 
بـا کسـب مجوزهای بهـره برداری از سـازمان دامپزشـکی  و وزارت صنایع 
و معـادن آغـاز نمـود و موفـق بـه دریافـت عنـوان واحـد نمونه سـال های 
84 و 87 از وزارت صنایـع و معـادن و کارآفریـن برتر سـال هـای 86 و 88 
گردیـد. در حـال حاضـر در زمینی به مسـاحت 90.000 مترمربـع با زیربنای 
بالـغ بـر 7000 متـر مربـع بـا ظرفیـت 4000 قطعـه در سـاعت و اشـتغال 
250نفـر، واقع در 18 کیلومتری  شـرق شهرسـتان بیرجنـد، دارای امکانات 

ذیـل می باشـد:
•سـالن کشـتار طیور به ظرفیت 4000 قطعه در سـاعت مجهز به  ماشـین آالت 

اتومات.
•سـالن فـرآوری و بسـته بنـدی آالیـش خوراکـی ) جگـر، سـنگدان، دل، 

مـرغ(. پای 
•سـالن ایرچیلـر )خـط سـرد هوایـی( بـه طـول 800 متـر در یـک طبقـه 
بـرای سردسـازی عمـق گوشـت مرغ تـا صفر درجـه، جهت بسـته بندی و 

باالبـردن عمـر مانـدگاری محصول.
•سـالن بسـته بنـدی  مرغ مجهز بـه  خط اتومات بسـته بنید مرغ با کیسـه های 

پالستیکی.
•سالن سورتینگ دارای سیستم سورتینگ کامپیوتری نمام اتوماتیک.

•سالن پیش سرد باالی صفر.
•تونل انجماد به ظرفیت 50 تن در شیفت.

•سالن نگهداری زیر صفر به ظرفیت 1200 تن.
•سالن قطعه بندی  مجهز به دستگاه ها ی برش و پوست گیر اتومات.

شینسـل،  و  کبـاب  جوجـه  انـواع  فـرآوری  و  آوری  عمـل  •سـالن 
گیاهـی  اولیـه  مـواد  و  دنیـا  روز  تکنولـوژی  از  اسـتفاده  بـا 
طبیعـی. درصـد   100 و  متنـوع  هـای  مـزه  و  طعـم  بـا   بومـی 

•خـط فـول اتوماتیـک ترموفرمینـگ بـرای بسـته بنـدی وکیومـی مـرغ با 
مانـدگاری بـاال بـرای اولیـن بـار در ایـران.

•سالن شیرینگ  پک دارای دو خط شیرینگ و تسمه کش اتوماتیک.
 •خـط بسـته بنـدی  اتوماتیـک اسـتریج  بـا سـرعت 40 بسـته در دقیقه با 

بهره برداری از سیستم  توزین لیبینگ بدون دخالت دست.
•آزمایشگاه مجهز کنترل کیفی محصول.

•واحـد یخسـاز 10 تنی و سیسـتم آب سـردکن با ظرفیـت 100 متر مکعب 
در روز.

•واحـد تصفیـه آب  RO بـه ظرفیـت 100 متـر مکعـب در روز بـه منظور 
تأمیـن آب مصرفـی بـا عالی تریـن کیفیت.

مـواد  از ضایعـات کشـتارگاهی و ضایعـات  پـودر گوشـته  تولیـد  •واحـد 
پروتئینـی بـه ظرفیـت 500 تـن در سـال.

•تصفیـه خانـه بیولوژیـک بـرای حفظ و صیانـت از محیط زیسـت با ظرفیت 
300 متـر مکعب پس آب خروجـی در روز.

•ناوگان حمل مرغ زنده به ظرفیت 100 تن در روز.
•ناوگان حمل مرغ یخچالی به ظرفیت روزانه 150 تن.

شـرکت فـروزان بیرجنـد خـود را پیشـگام در ارائـه محصوالت سـالم برای 
تأمیـن سـالمت و بهداشـت جامعـه مـی دانـد. در دنیـای کنونی، لـزوم فن 
آوری  و سـالمت و بهداشـت جـزو الینفـک صنایـع غذایـی مـی باشـد. 
امـروزه توسـعه و بهبـود کیفیـت مراحـل آمـاده سـازی صنایـع گوشـتی 
طیـور دارای اهمیـت فراوانـی مـی باشـد. مدیـران، متخصصـان و پرسـنل 
کارآزمـوده همـگام بـا فـن آوری روز دنیـا در یـک مجموعـه کشـتارگاهی 
سـالم و اطمینـان را بـرای مصـرف کننـدگان خـوش سـلیقه  ایرانـی بـه 

ارمغـان مـی آوردند.
شـرکت فـروزان بیرجنـد در راسـتای  تحقـق شـعار امنیـت غذایـی، حلیت 
پایـدار و بـه منظـور  تولیـد غـذای حـالل زیـر نظـر ناظریـن بهداشـتی و 
شـرعی سـازمان دامپزشـکی  کشـور، آماده ارائه خدمات به جوامع اسـالمی 

باشـد. می 
شـرکت فروزان بیرجند توانسـته همـگام با صنعت غذایـی روز دنیا تولیدات 
خـود را بـا کیفیتی همسـان بـا اسـتاندارد  و تکنولـوژی روز دنیـا  و مطابق 
بـا ذائقـه ایرانـی و بـا رعایـت مسـائل بهداشـتی با کیفیـت عالـی  در قالب 
بیـش از 40 فـرآورده بـا برنـد ) نـام تجـاری( کاکل زری عرضـه و رضایت 

مشـتریان خود را جلـب نماید.

معرفی

این فصلنامه قصد داردجهت قدر دانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران و 
فعاالن حوزه اقتصادی استان  در هرشماره نسبت به معرفی یک واحد تولیدی 

فعال اقدام نماید.در این شماره شرکت فروزان بیرجند معرفی می گردد:

مجتمع كشتارگاهی شركت فروزان بیرجند 
)كاكل زری(
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معرفی

معرفی بسته بندی جدید و پیشرفته وکیومی با روش ترموفرمینگ
روش تولید:

بـا اسـتفادهاز خـط ترموفرمینگ )سـاخت اسـپانیا( و فیلم ترکیبی پلـی آمید – پلی 
اتیلـن سـه الیـه ) سـاخت فراسـنه(، کار پیچیـده تولید بسـته های وکیومـی انجام 
مـی گیـرد، فیلـم زیره در دسـتگاه شـکل گرفته، محصـوالت درآن چیده شـده، در 
محفظـه مخصوصـی کامـاًل عـاری از هـوا شـده که عـالوه بـر آن امـکان نزریق  
اتمسـفر  اصـالح شـده رانیـز دارا مـی باشـد،  سـپس عملیـات دوخـت و کاتینـگ  
دوالیـه فیلـم زیـره و رویـه  صـورت گرفتـه و پس از الصاق برچسـب مشـخصات 

آمـاده ارائـه بـه بازار مـی گردد.
مزایا:

1- زمـان مانـدگاری محصـوالت به میـزان قابل توجهی افزایش مـی یابد و محصول 
بـرای مـدت طوالنی تری خـواص خود را حفـظ می کند.

2- حذف هوا از بسـته بندی، موجب می شـود که اکسـیژن سـبب فاسـد شـدن  غذا 
نشـده و به علت نبود اکسـیژن، اکسیداسـیون رخ نداده و طعم نامطلوب نمی گیرد.

3- موجـب تثبیـت و حفظ رنگ محصول شـده و مشـتری به خریـد محصول ذکر 
شده، اشـتیاق بیشتری نشـان می دهد.

4-  کیفیت ذخیره غذا را افزایش می دهد و ارزش غذایی محصول کاماًل حفظ می شود.
5- طـراوت و تازگـی محصـول حفظ مـی گردد و الیه هـای غیرقابـل نفوذ باعث  

تازگـی و آبـدار بـودن محصول بـرای مدت طوالنی می شـود.
6- بـا توجـه بـه اسـتفاده از نایلـون های سـه الیه محکم، امکان سـوراخ شـدن و 

آلودگـی ثانـوی بـه کلی از بیـن می رود.
7-  تراوشـات موجود در بسـته های مرغ و فرآورده های  وابسـته به آن، دسـت و 
لبـاس و کانتـر و اتومبیـل و پزخانـه و یخچال را کثیف نمی کنـد و موجب رضایت 

مندی بیشـتر مشـتری می گردد.
8- بسـته بنـدی هـای فوق،جذابیـت بیشـتری بریا مشـتری دارند، پـس در رقابت 

فـروش بـا دیگـر بسـته بندی ها بیشـتر بـه فروش مـی روند.
9- کیفیـت و طـراوت محصـول در طـول مـدت نگهداری تـا اتمام تاریـخ انقضاء 

بـه هیـچ عنوان تغییـر نکـرده و مانند روز اول اسـت.
10- کیفیـت و سـالمت گوشـت مرغ مصرفی، به نحو چشـمگیری بـاال رفته، که این 

دربردارنده سـالمت جامعه و داشـتن زمان بیشـتری  برای فروش محصول اسـت.
شـایان ذکـر اسـت کـه بدانیـد، یکـی از راه هایـی کـه سـالمت و بهداشـت مـواد 
غذایـی را بـه مخاطـره مـی انـدازد، اسـتفاده از روش هـای نامناسـب تولیـد مـواد 

غذایـی مـی باشـد، ایـن شـرکت مفتخر اسـت که بـا بهره منـدی از سیسـتم های 
پیشـرفته و تکنولوژی  روز دنیا، مناسـبترین و با کیفیت ترین  محصول را از حیث 
بسـته بنـدی  و مانـدگاری عرضـه کـرده  و بـرای اولیـن بـار در ایران، بـه صورت 
انحصـاری مـرغ را بـه صـورت وکیـوم بـا روش ترموفرمینگ بـا برنـد کاکل زری 
را تولیـد نمـوده اسـت کـه بـرگ سـبز و افتخـار دیگری بـرای این خطه از کشـور 

عزیزمـان گردیده اسـت.
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استان در یک نگاه

شهرسـتان طبس درغرب اسـتان خراسـان جنوبي و در حد فاصل 55 
درجـه و 25 دقیقـه تـا 58 درجـه و 16 دقیقه طول شـرقی و 31 درجه 
و 41 دقیقـه تـا 35 درجـه و 7 دقیقـه عـرض شـمالی قـرار داشـته و 
متوسـط ارتفاع آن از سـطح دریا 690 متر می باشـد )سـالنامه آماري 

اسـتان یزد، 1385(
این شهرسـتان هم اکنون یکی از شهرسـتان اسـتان خراسـان جنوبي 
مـي باشـد. کـه در سـال 1380 از اسـتان خراسـان جـدا و به اسـتان 
یـزد ملحـق و در آخر  سـال 1391 از اسـتان یزد انتزاع و به خراسـان 
دامنـه غربـی  از نظـر موقعیـت در  الحـاق گردیـده اسـت.  جنوبـي 
ارتفاعـات کـوه شـتري در حاشـیه کویر نمک قـرار گرفته و از شـمال 
به کویر نمک، شهرسـتان کاشـمر و بردسـکن از توابع استان خراسان 
رضـوي و شهرسـتان شـاهرود از توابـع اسـتان سـمنان، از جنـوب به 
کویـر لـوت و اسـتان کرمان، از شـرق به شهرسـتان بشـرویه از توابع 
اسـتان خراسـان جنوبی و از شـمال شـرق به شهرسـتان بجسـتان از 
توابـع خراسـان رضـوی و از غرب به شهرسـتان هاي بافـق و اردکان 

در اسـتان یـزد و ناییـن در اسـتان اصفهـان محدود مـی گردد. 
اصـواًل شهرسـتان طبـس بـر روي نـوار بیابانـی جهـان قـرار گرفتـه 
اسـت کـه از صحـراي نودا در آمریکا شـروع شـده وتا صحـراي گبی 
در آسـیا امتـداد دارد و ایـن خـود یکـی از علل گرماي طاقت فرسـاي 
ایـن شهرسـتان اسـت. مرکـز ایـن شهرسـتان، شـهر تاریخـی طبس 
اسـت کـه در مـدار 36 درجـه و 26 دقیقه شـمالی و نصـف النهار 57 
درجـه و 55 دقیقه شـرقی قـرار گرفته اسـت از نظر موقعیت سیاسـی 
ایـن شهرسـتان داراي 3 شـهر طبـس، عشـق آبـاد و دیهـوک و 3 

بخش مرکزي، دسـتگردان و دیهوک و 8  دهسـتان گلشـن،منتظریه، 
نخلسـتان، پیرحاجـات، دسـتگردان، کـوه یخـاب، دیهـوک و کویـر و 

507 روسـتا که 232 روسـتا داراي سـکنه اسـت.
 براسـاس آخریـن سرشـماري آمار جمعیتي به شـرح جـدول ذیل مي 
باشـد. شهرسـتان طبـس بـا حـدود 56 هـزار کیلومتـر مربع وسـعت، 
بزرگتریـن شهرسـتان کشـور بـه تنهایی از چند کشـور جهـان بزرگتر 
اسـت. بزرگـی شهرسـتان باعث تنـوع آب و هوایی و تنـوع گیاهان و 

درختـان و محصوالت گوناگون شـده اسـت.
شهرسـتان طبس بـا قدمتی هزاران سـاله دارای معـادن غنی مختلف 
بـوده بـه طـوری کـه این شـهر بـه کلکسـیون معـادن شـهرت یافته 
اسـت. معـادن زغال سـنگ بـا ذخایـر میلیـاردی از بزرگتریـن معادن 
خاورمیانـه مـی باشـد کـه در ایـن قسـمت مـی توانـد نیـاز کشـور را 

تأمیـن و از واردات زغـال سـنگ بـه کشـور جلوگیـری نماید.
معـادن غنـی ذغال سـنگ این شهرسـتان حاکی از وجـود جنگل های 
منطقـه  ایـن  در  دور  گذشـته های  در  بـزرگ  دریاچه هـای  و  انبـوه 
می باشـد. ایـن معـادن، طبـس را در ردیـف یکی از غنی تریـن مناطق 

کشـور بـه لحاظ ثـروت ملـی قرار داده اسـت. 
طبـس در زمین لـرزه شـهریور 1357 بـه طـور کامـل نابود شـد و بعد 

از آن بازسـازی هایی در آن انجـام شـد. 
شکسـت مفتضحانـه حملـه نظامـي آمریـکا در پنجم اردیبهشـت ماه 
1359 در کویـر طبـس رخ داد و پهبـاد جاسوسـي فوق مـدرن آمریکا 
نیـز در آذرمـاه  سـال 1390 در ایـن شهرسـتان بـه زمیـن نشـانده و 

شـد. تصرف 

» شهرستـان طبـس«

این فصلنامه قصد دارد در هر شماره به معرفی وضعیت اقتصادی اجتماعی یکی از شهرستان های 
استان بپردازد. در این شماره شهرستان طبس معرفی می گردد.
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استان در یک نگاه

تقسیمات کشوری 
- بخش مرکزی شهرستان طبس 

- دهستان پیرحاجات
- دهستان گلشن

- دهستان منتظریه
- دهستان نخلستان
- بخش دستگردان 

- دهستان دستگردان
- دهستان کوه یخاب

شهر: عشق آباد
- بخش دیهوک 

- دهستان دیهوک
- هستان کویر )طبس(

شـغل اکثـر مـردم بخـش هـاي سـه گانـه طبـس، 
باشـد. کشـاورزي و معـدن مـي 

جاذبه هاي گردشگري و دیدني طبس:
امامـزاده : امامـزاده حسـین بن موسـی الکاظـم برادر 

تنـی امـام رضـا در طبس 
بـاغ گلشـن: بـاغ گلشـن بـا معمـاری تاریخی در شـهر 
طبـس بـا وجـود دو نهـر زیبـای آب در آن کـه تامیـن 
کننده آب مورد نیاز کشـاورزی در طبس بوده و هسـت.

روسـتای خرو: روسـتای ییالقی خـرو در 24 کیلومتری 
طبـس بسـیار بسـیار زیبـا بـا آب و هوایی متفـاوت در 
شـهر کویـری طبـس دارای چشـمه هـای آب گـرم و 

سـرد و حمـام مرتضـی علی
50کیلـو  در  ازمیغـان  روسـتای   : ازمیغـان  روسـتای 
متری طبس در مسـیر جاده طبس مشـهد واقع شـده 
کـه در این روسـتا ما شـاهد شـالی کاری می باشـیم.

روسـتای نـای بند : این روسـتای تاریخـی معروف به 
ماسـوله کویر می باشـد که از معماری باسـتانی سـود 
مـی بـرد و در 250کمیلـو متـری طبـس بـه سـمت 

کرمان واقع شـده اسـت.
طـاق شـاه عباسـی : ایـن طـاق در روسـتای خـرو مـی 

باشـد کـه دارای بیـش از 700 سـال قدمـت اسـت
سـد کریت )قدیمـي ترین سـد تاریخي ایـران( کیلومتر 

25 جـاده طبـس - دیهوک(
 منطقـه ییالقـي و تخـت عـروس روسـتاي ازمیغـان 

)کیلومتر 20 جاده طبس- بشرویه(
جدیـد  جـاده   15 الـي  )کیلومتـر10  کویـري   باتـالق 

طبس- یزد(
چشـمه آب معدنـي دیـگ رسـتم )کیلومتـر 200 جـاده 

طبـس - کرمـان(

قلعه الموت )پادگان فدائیان حسن صباح( روستاي خرو
قلعـه الموت)پـادگان فدائیـان حسـن صبـاح( روسـتاي 

ملونـد )کیلومتـر71 جـاده طبـس- بشـرویه(
قلعـه دالکـو- عشـق آباد)مسـیر طبـس- عشـق آباد- 

) شمر کا
روستاي ییالقي ُسُرند و ماْوَدر 

تاسیسات زیربنایي طبس:
راه آهن، فرودگاه

جاده هاي مواصالتی 7 استان از طریق شهرستان طبس
احداث نیروگاه حرارتي

وجود معادن غني زغالسنگ
وجود سه سد )نهرین، دربید، کریت(

احداث کارخانه سیمان.
از آنجایـي کـه شهرسـتان طبـس داراي معـادن غني 
ایـن  در  مـردم  از  اي  مالحظـه  قابـل  میباشد،قشـر 
بخـش اشـتغال بـه کار دارنـد،و ایـن معـادن بخـش 

مهمـي از اقتصـاد شـهر را تــشکیل مـي دهـد.
از جمله صنایع دسـتي شهرسـتان میتـوان به مواردي 
همچـون :گلیـم بافي،سـبد بافـي ، قالـي بافـي، مس 
گـري و قلـم زني روي مس و سـفالگري ،اشـاره کرد.
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اقتصاد کشاورزی

قیـچ

 دارواش                       

صابونک دندانه دار

)Zygophyllum eurypterum BOISS & BUHSE. )Zygophyllaceae :نام علمی
مشخصات گیاه شناسی:

گیاهی چند ساله و سازگار با شرائط اکولوژیک منطقه است. گونه های دیگر از آن به نام سی منگ و چاشوم در 
طب گیاهی مورد استفاد دارد. برگ های مرکب از دو برگچه تخم مرغی بوده که در انتهای دمبرگ  قرار دارند. 

ساقه آن چوبی است.
ترکیبات شیمیایی:

در تجزیه شیمیایی گیاه موادی از قبیل ساپونین، تانن، زیگوفبلن و کینوویک اسید یافت می شود.
خواص دارویی و کاربرد: 

قیچ خاصیت مسهلی دارد و در دفع کرم های انگلی از آن استفاده می شود. دم کرده برگ و میوه گیاه برای ناراحتی 
های چشمی  و لکه سفید تیره روی قرنیه به صورت استعمال خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

زیستگاه:
در منطقه وسعی از خراسان جنوبی از نواحی خور تا حوالی بصیران و سرچاه عماری، سهل آباد،  اطراف سه قلعه، 
سرایان، دشت قائن و در مسیر بیرجند به قلعه زری و نهبندان مشاهده می شود. نمونه برداشت شده از مسیر 
بیرجند- سربیشه. دو راهی بیدک، طول جغرافیایی55   و 59، عرض جغرافیایی 56 و 31 و ارتفاع از سطح دریا 

1465 متری می باشد. 

)Viscum album. )Loranthaceae :نام علمی
مشخصات گیاه شناسی:

گیاهی نیمه انگل که در این منطقه روی درختان زردآلو، آلو، بادام و گالبی مشاهده می شود. برگ های آن 
ضخیم و شکل پهنک آن بیضی کشیده است. میوه آن سته به اندازه نخود و سفید رنگ است.

ترکیبات شیمیایی:
در تجزیه آن مواد کولین، اسیداولئانولیک، زرین الکل و پروپیونیل کولین گزارش شده است. ماده ای به نام 
ویسکونوکسین که سمی است و نیز ماده ای  چسبنده به نام ویسین در آن وجود دارد. در شیره تازه گیاه آرژنین، 

آسپاراژین، پرولین، کینورنین و هایدروکسی لیزین گزارش شده است.
خواص دارویی و کاربرد: 

مصرف آن مقوی کلیه ها، استحکام دهنده استخوان، افزاینده شیر  بوده، فشار خون را پایین می آورد. ضداسپاسم 
و آرام بخش است. برای رشد مو، رفع التهاب کبد و تقویت قلب کاربرد دارد. ضماد آن برای سرباز کردن دمل 

مفید است.
زیستگاه:

به صورت نیمه انگل روی میزبان های بادام، گالبی، زردآلو و هلو در اغلب زیستگاه ها مانند درخش،  نوغند، 
گلون آباد، فنود، هریوند و ... مشاهده می شود.

)vaccaria oxyodonta. )caryophyllaceae :نام علمی
مشخصات گیاه شناسی:

گیاهی یک ساله، علفی و متعلق به خانواده گل میخک است. سطح گیاه بدون کرک و برگ ها متقابل هستند. 
گل ها به رنگ صورتی و قرمز بوده، گل آذینی دیهیمی – پانیکولی دارند.  میوه کپسول تخم مرغی و شکوفا 

می باشد. نام دیگر آن در کتب فارسی غاسول ایرانی است.
ترکیبات شیمیایی:

در دانه گیاه هیدرات کربن الکتوزین و در ریشه ساپونین وجود دارد.
خواص دارویی و کاربرد: 

شیره گیاه خاصیت تب بر دارد. گیاهی است مقوی که برای معالجه ناراحتی های پوستی همراه با خارش اثرات 
مفیدی دارد. میوه آن  بند آورنده خون، ضدعفونی کننده و التیام دهنده زخم است. مصرف آن باعث افزایش 

شیر می شود.
زیستگاه:

در مناطق و زیستگاه های مجاور مزارع و باغات استان مشاهده می شود. نمونه برداشت شده از منطقه حفاظت 
شده آرک کیلومتر 60 از مسیر بیرجند- مامیران، طول جغرافیایی 58-47، عرض جغرافیایی 32-57 و ارتفاع  از 

سطح دریا 1597 متر می باشد.
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اصطالحات

 اصطالحات تخصصی
          Administrative- Revolution       انقالب اداری
تغییر بنیادین تشکیالت و روش های انجام کار در وزارتخانه ها 
و دستگاه های دولتی که طی آن روش های کند و وقت گیر 

جریان امور اداری کنار گذاشته می شود.
          Agrarian- Revolution        انقالب ارضی
اشاره به تغییر سازمان ها و روش های فنی در کشاورزی 
و افزایش بازده است. وضعیتی که در آن تولید یا بازده 
کشاورزی بر اثر تغییرات در سازمان و روش های فنی به 

میزان چشمگیری افزایش یافته است.
          Economic- Revolution    انقالب اقتصادی
اقتصادی  زندگی  عمومی  سازمان  دگرگونی  عنوان 
با سه  است  بیستم  قرن  آغاز  و  نوزدهم  قرن  پایان  در 
تغییر  و  مبادالت  و  مصرف  و  تولید  افزایش  خصیصه: 
 ماهیت آنها از بسیاری جهات؛ اهمیت فوق العاده شکل 
 سازمان های سرمایه داری در رشته های گوناگون؛ افزایش  اثر 
پدیده های پولی و سرمایه داری از لحاظ مالی و بانکداری 

در به تخت نفوذ در آوردن افراد و دولت. 
انقالب بانکداری اسالمی

عنوانی بر آن چه که هفته نامه »یوروپین« ضمن انتشار 
گزارشی درباره سابقه بانکداری اسالمی در دنیا از وقوع 
آن خبر داد که بر اندیشه زیربنایی اقتصاد اسالمی مبتنی 
است و با بنیان اقتصاد غرب و نهادهای برخاسته از آن 
در مبارزه است و می کوشد تا قوانین اسالم را بر نظام 

بانکداری و معامالت مالی حاکم گرداند.
Bourgeois- Revolution     انقالب بورژایی

انقالبی که طبقه  بورژوازی ) یا سرمایه دار( آن را رهبری 
می کند. این انقالب برای استقرار روابط  تولید سرمایه 
داری صورت می گیرد و در جامعه فئودالی و برای حل 
تضاد نیروی تولیدی آن  جامعه با روابط  تولید فئودالی 
اواخر  انقالب در  این  انجام می شود. طبق مارکسیسم 
به  فئودالیسم  سلطه  براندازی  با هدف  فئودالیته  دوران 
رهبری بورژوازی صورت گرفت و به استقرار نظام سرمایه 

داری منجر گردید.
انقالب خصوصی سازی

خصوصی سازی، روند تغییر مالکیت و مدیریت مؤسسات 
اقتصادی از بخش عمومی )دولتی( به بخش خصوصی 
است از طریق فروش مستقیم واحدهای تحت تملک یا 
مشارکت  دادن بخش خصوصی در گوشه ای از فعالیت 
های مؤسسات دولتی یا واگذاری بخش های معینی از 
وظایف دولتی یا انتقال اموال و امالک  و مسئولیت و 
نیز انتقال نیروی انسانی  و یا راه های دیگر ) به طوری 
که در گزارشی از بانک جهانی در سال های میانه دهه 
1990 تصریح شد که در سراسر جهان 53 اقدام متفاوت 
تحت عنوان" خصوصی سازی" صورت گرفته است و 
اما از نظر علمی اقتصاددانان سه مدل خصوصی سازی 
در ارتباط با اهداف آن در کشورهای گوناگون شناسایی 
کرده اند: خصوصی سازی مالی، خصوصی سازی سیاسی 
و خصوصی سازی اقتصادی(. خصوصی سازی را انقالب 
آرامی دانسته اند که به تدریج  تمامی جهان اعم از سرمایه 
داری و غیر سرمایه داری را فر گرفته است چرا که با 

وجود تمام فوایدی که برای دولتی نمودن فعالیت های 
اقتصادی دولت وجود دارد از دهه 1970 به بعد نگرانی 
هایی در مورد گسترش بخش عمومی باال گرفت. رشد 
کم، کمبود سرمایه گذاری و پس اندازهای  خصوصی، 
افزایش تورم، کسری تراز پرداخت ها، بدهی های خارجی 
سنگین،  فقر مداوم و بیکاری که حداقل قسمتی از آنها 
به دلیل رشد اضافی  و بیش از حد  بخش عمومی  بود 
باعث گردید که نفوذ گسترده  اکثر دولت ها  زیر سؤال 
 رفته و ناتوانی  اقتصاد را در رویارویی  با بحران های  
بین المللی  موجود آشکار سازد. معمواًل آغاز خصوصی 
سازی را به دولت محافظه کار مارگارت تاچر که در سال 
1979 به قدرت رسید نسبت می دهند. در این سال تاچر با 
» برنامه توریس« خصوصی سازی را مورد توجه قرار داد. 
Digital-Revolution           انقالب دیجیتال

انقالبی که از ابتدای دهه 1990 آغاز شد و در کل این دهه  
امتداد یافت و نتایج بسیار عمیق  و گسترده ای  در عرصه های  
فنی و اقتصادی و فرهنگی  به وجود آورد. این انقالب شیوه 
های برقراری ارتباط  و دریافت اطالعات را دگرگون کرد و به 
ناگاه کامپیوترهای شخصی و شبکه ها، دست اندرکاران امور 
تجاری و مردم را قادر ساخت با سرعت  باور نکردنی  به مبادله  
پست الکترونیک و دیدگاه ها  بپردازند. این انقالب، تکنولوژی 
دیجیتال را به بخشی ضروری از دنیای تولد  و تجارت  تبدیل 
کرد و مفهوم کاماًل جدیدی از انجام شخصی کارها و میزانی 
بی سابقه  از کنترل بر نحوه تولید کاالها و خدمات را بوجود 
آورده است. پیامدهای بلندمدت  انقالب دیجیتال  که بسیار  
فراگیر و قابل مالحظه خواهد بود ساختارهای اقتصادی بازارها  

را از بنیان دگرگون خواهد کرد.
انقالب ریگان

عنوان اقداماتی است که رونالدریگان رییس جمهور  ایاالت  
و  اقتصادی  در صحنه    )1980-1988( آمریکا  متحده 
سیاسی آمریکا بدان دست زد. او مالیات ها را تا سطح سی 
و پنج درصد کاهش داد و گام هایی در راستای محدود 
کردن دایره نفوذ  قدرت  دولت و مقررات زدایی از بخش 
خصوصی برداشت. اقدامات او اقتصاد رو به افول آمریکا را 
دوباره به راه انداخت و رشد و رونق اقتصادی  باز هم در 
این  کشور برقرار شد. با پیروزی نسبی او در سطح داخلی 
آمریکا  بویژه از نظر اقتصادی  و به پیروی از اقدامات 
وی از آن به بعد روند کلی شعارهای سیاستمداران احزاب 
کشور آمریکا تغییر کرد  و همگان شعار کم کردن مالیات، 
تراز بودجه، کوچکتر کردن دولت )یا دولت حداقل(، آزاد 
گذاشتن  بخش خصوصی  و مقررات زدایی از صنایع و 

بازرگانی را سرلوحه کار خود قرار دادند.

Green-Revolution                انقالب سبز
اصطالح ابداعی اواخر دهه 1960 است در اشاره به استفاده 
از علم و تکنولوژی در کشاورزی که باعث ایجاد  نتایج 
شگفت آوری شد. انقالب سبز یا جهش توسعه مواد غذایی 
که به طور بی سابقه و در مقیاس وسیع با کمک دانش 
و وسائل علمی صورت گرفت  افزایش چشمگیر بازدهی 
کشاورزی در کشورهای در حال توسعه را به وجود آورد که 
حاصل به کارگیری بذرهای پرمحصول و مقاوم در برابر 
آفات نباتی بود. عامل این انقالب وجود شمار محدودی از 
مراکز پژوهشی کشاورزی بین المللی است و محل تولد 
رسمی انقالب سبز کشور مکزیک است به سال 1943. 
چهار پاتولوژیست ومتخصص ژنتیک گیاهی که به هزینه 
بنیاد راکفلر به مکزیکو منتقل شدند »مرکز بین المللی 
بهبود کشت گندوم و جو« را بنیاد نهادند که اولین نتایج 
کوشش های علمی آنان منجر به معرفی دانه های جدید 
گردید و میزان محصول در واحد سطح افزایش یافت. 
به دنبال این موفقیت، »انستیتوی بین المللی تحقیقات 
برنج« در سال 1962 به کمک بنیادراکفلر و بنیاد فورد در 
فیلیپین پایه گذاری شد که تحقیق و پژوهش آن در تولید 
انواع پر محصول برنج مؤثر واقع گردید. »مرکز بین المللی 
ذرت« در سال1966 در مکزیک تأسیس شد و موفقیت 
مشابهی در توسعه گندم به دست آورد ) و مدیر بخش 
گندم این مرکز »نورمن بور الگ« کارشناس کشاورزی 
اهل آمریکا در سال 1970 برنده جایزه صلح نوبل گردید(. 
در اواخر دهه 1960 مراکز پژوهشی دیگری ایجاد شدند 
که توجه خود را بر روی سیب زمینی هندی، حبوبات و 
سایر محصوالت گرمسیری متمرکز تمودند و بدین نحو 
نرخ رشد کشاورزی در کشورهای کمتر توسعه یافته بعد 
از اواسط دهه 1960 )بویژه در بزرگترین کشورهای  کمتر 
توسعه یافته جنوب و شرق آسیا( شتاب بیشتری یافت. 
انقالب سبز موجب انگیزش رشد کشاورزی در بسیاری 
از نواحی جهان سوم شد اما اثر کمی بر کشورهای جنوب 
صحرای آفریقا داشت و نیز نابرابری  بین زارعینی را که از 
عهده تأمین  هزینه های این روش برمی آیند و آن هایی 
که از عهده اش برنمی آیند بیشترکرده و تفاوت بین نواحی 
مورد توجه و قسمت هایی را که مورد غفلت قرارگرفته اند 

تشدید نمود.
انقالب سرمایه داری 

سر  فئودالی  نظام  از  که  است  انقالبی  لنین،  گفته   به 
سازمان  بتدریج  قدیمی  نظام  این  قلب  در  زند.  می 
رفته  رفته  که  آید  می  وجود  به  جدیدی  اقتصادی 
به  را دگرگون می سازد.  فئودالی  تمامی چهره جامعه 
گفته استالین، انقالب سرمایه داری  به گرفتن حاکمیت 
سیاسی از جمعی استثمارگرو تحویل دادن آن به جمعی  
استثمارگر دیگر اکتفا می کند و به همین جهت احتیاجی 
به درهم شکستن دستگاه دولت قدیم ندارد. مارکسیست 
ها انقالب کبیر فرانسه را انقالب سرمایه داری می دانند 
و به قول انگلیس، انقالب کبیر فرانسه به نابودی طبقه 
اشرافی فئودال ها و به پیروزی نهایی و قطعی طبقه 

سرمایه داری انجامید.



ن
اقتـصـادخــاورا

48  فصلنامه خبری، تحلیلی،پژوهشی
سال دوم ـ شماره نشریه 15و 16 - پیاپی3و4 ـ زمستان 92  و بهار 93

از  الهام  با  احتمااًل  موفقیت(  علم  چهره های  سرشناسترین  )از  کاوی  استفان 
انیشتین است که می گوید:» اگر می خواهید در زندگی و روابط  همین حرف 
توجه  رفتارتان  و  گرایش ها  به  آورید  وجود  به  جزیی  تغییرات  شخصی تان 
کنید؛ اما اگر دلتان می خواهد قدم های کوانتومی بردارید و تغییرات اساسی در 

زندگی تان ایجاد کنید باید نگرش ها و برداشت هایتان را عوض کنید .«
او حرفهایش را با یک مثال خوب و واقعی، ملموس تر می کند:...

» صبح یک روز تعطیل در نیویورک سوار اتوبوس شدم. تقریباً یک سوم اتوبوس 
پر شده بود. بیشتر مردم آرام نشسته بودند و یا سرشان به چیزی گرم بود و 
اینکه مرد  تا  بود  برقرار  دلپذیر  آرامش و سکوتی  از  درمجموع فضایی سرشار 

میانسالی با بچه هایش سوار اتوبوس شد و بالفاصله فضای اتوبوس تغییر کرد.
بچه هایش داد و بیداد راه انداختند و مدام به طرف همدیگر چیز پرتاب می کردند. 
یکی از بچه ها با صدای بلند گریه می کرد و یکی دیگر روزنامه را از دست این و 

آن می کشید و خالصه اعصاب همه مان توی اتوبوس خرد شده بود.
اما پدر آن بچه ها که دقیقًا در صندلی جلویی من نشسته بود، اصاًل به روی 
خودش نمی آورد و غرق در افکار خودش بود. باالخره صبرم لبریز شد و زبان 
آزار  را  همه  دارند  واقعًا  بچه هایتان  محترم!  »آقای  که:  بازکردم  اعتراض  به 
می دهند. شما نمی خواهید جلویشان را بگیرید؟« مرد که انگار تازه متوجه شده 
بود چه اتفاقی دارد می افتد، کمی خودش را روی صندلی جابجا کرد و گفت: 
بله، حق با شماست. واقعًا متاسفم. راستش ما داریم از بیمارستانی برمی گردیم 
که همسرم، مادر همین بچه ها نیم ساعت پیش در آنجا مرده است. من واقعًا 
گیجم و نمی دانم باید به این بچه ها چه بگویم. نمی دانم که خودم باید چه کار 

کنم و ... و بغضش ترکید و اشکش سرازیر شد.«
بگویید  صادقانه  می پرسد:»  خاطره  این  نقل  از  پس  بالفاصله  کاوی  استفان 
آیا اکنون این وضعیت را به طور متفاوتی نمی بینید؟ چرا این طور است؟ آیا 
دلیلی به جز این دارد که نگرش شما نسبت به آن مرد عوض شده است؟ « و 
خودش ادامه می دهد که:» راستش من خودم هم بالفاصله نگرشم عوض شد 
و دلسوزانه به آن مرد گفتم: واقعًا مرا ببخشید. نمی دانستم. آیا کمکی از دست 

من ساخته است؟ و....
اگر چه تا همین چند لحظه پیش ناراحت بودم که این مرد چطور می تواند تا 
این اندازه بی مالحظه باشد ما ناگهان با تغییر نگرشم همه چیز عوض شد و من 

از صمیم قلب می خواستم که هر کمکی از دستم ساخته است انجام بدهم .«

 حکایـت های آموزنده 

آنها  از  یکی  بروند،  شهر  به  شغل  یافتن  برای  خواستند  می  روستایی   دو 
می خواست به شهر»الف« و دیگری به شهر»ب« برود . اما در اتاق انتظار آنان 
برنامه خود را تغییر دادند . زیرا مردم می گفتند که مردم شهر»الف« خیلی زرنگ 
اما مردم از راه می پرسند، پول می گیرند،   هستند و حتی از غریبه هایی که 

شهر»ب« ساده لوح هستند و اگر کسی را گرسنه ببینند، نه تنها غذا بلکه پوشاک به 
او می دهند. فردی که می خواست به شهر»الف« برود، فکر کرد: شهر»ب« جای 
بهتری است، کسی در آن شهر پول نداشته باشد، بازهم گرسنه نمی ماند. با خود 
 گفت: خوب شد سوار قطار نشدم، وگر نه به گودالی از آتش می افتادم. فردی که 
می خواست به شهر»ب« برود، پنداشت: شهر»الف« برای من بهتر است، حتی 
راهنمایی دیگران نیز سود دارد، خوب شد سوار قطار نشدم، در غیر این صورت 
فرصت ثروتمند شدن را از دست می دادم. هر دو نفر در باجه بلیت با یکدیگر 

برخورد کرده و بلیت را عوض کردند.
 فردی که قصد داشت به شهر»ب« برود بلیت شهر»الف« را گرفت و کسی که 
می خواست به شهر»الف« برود بلیت شهر»ب« را به دست آورد. نفر اول وارد 
شهر»ب« شد، متوجه شد که آنجا واقعا شهر خوبی است. ظرف یک ماه اول هیچ 
کاری نکرد، همچنین گرسنه نبود. در بانک ها آب برای نوشیدن و در فروشگاه 
های بزرگ شیرینی های تبلیغاتی را که مشتریها توانستند بدون پرداخت پول 
بخورند، می خورد. فردی که به شهر»الف« رفته بود، متوجه شد که آنجا واقعا 
شهر خوبی است هر کاری در این شهر حتی راهنمایی مردم و غیره سود آور است. 
فکر خوبی پیدا شود و با زحمت اجرا گردد، پول بیشتری به دست خواهد آمد. او 
سپس به کار گل و خاک روی آورد. پس از مدتی آشنایی با این کار 10 کیف 
حاوی از شن و برگ های درختان را بارگیری کرده وآن را "خاک گلدان" نامیده 
و به شهروندان شهر»الف« که به پرورش گل عالقه داشتند، فروخت. در روز 
سود زیادی برد و با ادامه این کار در عرض یک سال در شهر»الف« یک مغازه باز 
 کرد. او سپس کشف جدیدی کرد: تابلوی مجلل بعضی از ساختمان های تجاری

  کثیف بود ، متوجه شد که شرکت ها فقط به دنبال شستشوی عمارت هستند و 
تابلو ها را نمی شویند از این فرصت استفاده کرد، نردبان، سطل آب و پارچه کهنه خرید 
 و یک شرکت کوچک شستشوی تابلو افتتاح کرد. شرکت او اکنون 150کارگردارد 

وفعالیت آن از شهر»الف« به شهرهای دیگرتوسعه یافته است .
او برای بازاریابی با قطار به شهر»ب« سفر کرد. در ایستگاه راه آهن، آدم ولگردی 
دید که از او بطری خالی می خواهد، هنگام دادن بطری، چهره کسی را که پنج سال 

پیش بلیط قطار را با او عوض کرده بود، به یاد آورد.

حکایت


