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تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها. رکود اقتصادی یعنی پدید آمدن شرایطی که در آن نرخ 
رشد تولید داخلی کند و کاهنده است بطوریکه کارخانه ها با ظرفیت اضافی و بدون استفاده دست 

به گریبانند، نرخ بیکاری باال است، و به زبان ساده تر، بازارها کسادند.
وجود هم زمان این دو »بیماری« ، شرایط دشوار و پیچیده ای پدید می آورد که »رکود تورمی« 
نامیده می شود و درمان ساده ای هم ندارد، ضمن آن که در بهترین حالت و با خردمندانه ترین 

سیاست ها، طول دوره درمان آن چندان کوتاه نیست.
به طور کلي در ادبیات اقتصادي تورم بر اساس منشأ یا ناشي از فشار تقاضا نسبت به عرضه است 
یا ناشي از افزایش هزینه های تولید می باشد. در شرایط موجود ترکیبي از هر دو در اقتصاد ایران 
رخ داده است، یعني به اصطالح »تورم رکودي«. به همین دلیل باید اقدامات خاصي براي رفع آن 
صورت گیرد. در این زمینه از یک سو سیاست هاي »سمت تقاضا« نیاز است که مهمترین آنها 
سیاستهاي پولي است، و از سوي دیگر سیاست هاي »سمت عرضه«  باید اتخاذ شود. در زمینه 
سیاستهاي پولي، با توجه به تسلط سیاستهاي مالي دولت بر سیاستهاي پولي، دولت باید به سمت 
بودجه متوازن و معقول برود و از این طریق بتواند تورم را کنترل کند. بدون وجود انضباط مالي و با 
بروز کسري مزمن در بودجه دولت، سیاستهاي پولي نیز منسجم و ضدتورمي نخواهند بود. از سوي 
دیگر، در زمینه سیاستهاي سمت عرضه نیز دولت باید موانع تولید را کاهش دهد و فضاي کسب و 
کار را بهبود بخشد تا زمینه براي افزایش تولید فراهم شود. با اتخاذ این سیاستها تورم در بلندمدت 

کنترل خواهد شد. 
ازمهم ترین  دارد.  را  تورمی  رکود  پدیده  پذیرش  آمادگی  بالقوه  طور  به  ایران  اقتصادی  شرایط 
راه حل های مقابله با رکود تورمی در ایران می توان به موارد زیر اشاره نمود: انضباط مالی دولت از 
طریق تنظیم صحیح بودجه بطوریکه درآمدهای پیش بینی شده در بودجه غیرواقعی و اغراق آمیز 
نباشد ، اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، نحوه 
افزایش  آن  بالتبع  و  پولی  پایه  افزایش  موجب  که  گونه ای  به  نفتی  دالرهای  از  استفاده  صحیح 
نقدینگی نشود. اصالح ساختار مالیاتی،»بستن مالیات بر فعالیت های سفته بازی کاال و داللی که 
سود زیادی نصیب دالالن آن می کند، می تواند تاثیر مهمی بر سرازیر شدن سرمایه ها به جای بخش 
داللی، به ویژه مسکن، که در ایران سرمایه ها را به خود جذب کرده به بخش های تولیدی شود و به 
جای آن با معافیت مالیاتی برای بخش های تولیدی، سرمایه دارها را تشویق کرده و به سمت تولید 
سوق داد.« واز سوی دیگرمهیا کردن شرایطی برای فعالیت بخش خصوصیاز جمله موارد است که 
جدای از منابع درآمدی که برای دولت ایجاد می کند، باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی می شود. 
این است که سرمایه گذاری در کشور  با رکود تورمی  از بهترین راه ها برای مبارزه  در واقع، یکی 
افزایش یابد که در پی آن افزایش تولید و اشتغال و درآمدزایی و کاهش کسری بودجه به وجود 

می آید و در چرخه علت و معلولی، به کاهش تورم و افزایش تولید منجر خواهد شد.

مدیر مسؤول؛ سید مهدی رمضانی
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در  روحانی،  حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
دیدار با جمعی از کارآفرینان و صاحب نظران اقتصادی 
اقامت  محل  هتل  در  که  کشور  خارج  مقیم  ایرانی 
دنیای  را  امروز  دنیای  شد،  برگزار  جمهوری  رییس 
دانش و رقابت دانست و گفت: اگر در این رقابت برای 
افتیم،  می  عقب  اینکه  نه  نکنیم،  تالش  شدن  برنده 
بلکه کل توسعه و آینده کشور زیر عالمت سوال قرار 
می گیرد. سرعت تحوالت علمی ایجاب می کند که 
های  پارک  توسعه  بنیان،  دانش  های  تقویت شرکت 
های  شهرک  اندازی  راه  همچنین  و  فناوری  و  علم 
پیش  از  بیش  را  کشورها  برخی  با  مشترک  فناوری 
مورد توجه قرار دهیم. دکتر روحانی با تأکید بر اینکه 
بخش اقتصادی دولت از ابتدای استقرار دولت یازدهم 
متکی بر نظرات کارشناسان و متخصصین بوده است، 
گفت: در تشکیل تیم اقتصادی دولت از اساتید دانشگاه 
تیم  تعیین  در  و  گرفته  بهره  برجسته  اقتصاددانان  و 
اقتصادی دولت، مبنا بر این بود که اعضای این تیم، 
همفکر و هماهنگ باشند. رییس جمهوری با اشاره به 
مواجهه مستمر ایران با پدیده رکود تورمی بی سابقه 
اقتصادی  یادآور شد: رکود  طی سال های 91 و 92، 
نزدیک 10  این دو سال، در مجموع رشد منفی  طی 
و  را سخت  کار  و  آورده  بار  به  کشور  برای  درصدی 
پیچیده کرده بود و از طرفی کشور از تورم 42 درصدی 
متوقف  در تشریح مراحل  برد. دکتر روحانی  رنج می 
شدن روند فزاینده تورم در کشور طی یکسال گذشته 
و پیگیری کاهش آن، اظهار داشت: ابتدا به مردم ایران 
 42 از   92 سال  پایان  تا  را  تورم  نرخ  که  دادیم  قول 
درصد به 35 درصد می رسانیم؛ البته برخی نسبت به 
تحقق این وعده تردید داشتند، اما تورم را ظرف مدت 
شش ماه به 34 درصد رساندیم. قول دادیم تورم را تا 

به 25 درصد می رسانیم که در حال  پایان سال 93 
حاضر به 21 درصد رسیده و تا پایان سال به کمتر از 

20 درصد خواهد رسید.
* در حوزه مسائل پولی و بانکی از بانک مرکزی 

هم سخت گیرتر هستم
رییس جمهوری، تصمیم دولت را کاهش مستمر تورم 
اعالم کرد و از تالش دولت برای تک رقمی شدن نرخ 
تورم در کشور تا پایان سال 95 خبر داد و گفت: فرآیند 
مهار تورم را از انضباط پولی و بانکی شروع کرده ایم؛ 
به  و  داریم  کنترل  در  را  نقدینگی  و حجم  پولی  پایه 
بانکی  و  پولی  عنوان رییس جمهور، در حوزه مسائل 
دکتر  گیرتر هستم.  نیز سخت  مرکزی  بانک  از  حتی 
روحانی با ابراز خرسندی نسبت به تحقق پیش بینی 
های دولت درباره امکان خروج از رکود اقتصادی طی 
سه ماهه اول سال 93، خاطرنشان کرد: آمار سه ماهه 
اول سال 93 نشان می دهد که کشور از رکود اقتصادی 
عبور کرده و رشد قتصادی 4.6 درصدی در این مدت 
حاصل شده است. رییس شورای اقتصاد، توفیقاتی را 
که طی یکسال و یک ماه گذشته در حوزه اقتصادی 
بی  ایران  تاریخ  در  است،  آمده  دست  به  کشور  برای 
نظیر دانست و گفت: ایران در مدت یکسال، به اندازه 
به  منفی  رشد  از  و  داشته  کاهش  تورم  در  واحد   22
رشد مثبت باالی 4 درصد رسیده است. پشتوانه اصلی 
نیز  ایران هستند و در مسائل تخصصی  دولت، مردم 

نظرات کارشناسان و متخصصان را همراه خود داریم.
* استقبال از مشارکت ایرانیان خارج از کشور در 

حل مسائل زیست محیطی کشور
دکتر روحانی در بخش دیگر سخنانش به برنامه ریزی 
دولت یازدهم برای مرتفع شدن مسائل زیست محیطی 
کشور اعم از بحران آلودگی هوا، خشک شدن دریاچه 

ریزگردها  تاالب های خشک شده،  هامون،  و  ارومیه 
و ... اشاره کرد و از اندیشمندان ایرانی داخل و خارج 
کشور برای مشارکت در این حوزه دعوت کرد. رییس 
جمهوری درباره تدابیر ایران برای مواجهه با کم آبی 
نیز گفت: برای رفع مشکل کم آبی، عالوه بر اعتباری 
که در قانون برنامه پیش بینی شده بود، 8 میلیارد دالر 
از محل صندوق توسعه ملی اختصاص داده شده که 
امر  این  به  دالر(  میلیارد   2 )ساالنه  سال  چهار  طی 
تخصیص پیدا می کند. البته مهمترین کاری که باید 
انجام گیرد مسئله افزایش بهره وری مصرف آب است. 
پویایی  برای  دیگر  ادامه، طرح مهم  در  روحانی  دکتر 
اقتصادی ایران را توسعه ناوگان ریلی کشور دانست و 
افزود: بخصوص برای اتصال ریلی کشورهای شمالی 
ایران یعنی آسیای مرکزی و قفقاز به خلیج فارس و 
دریای عمان برنامه ریزی کرده و در ماه دسامبر نیز راه 
آهن ایران – ترکمنستان و قزاقستان افتتاح می شود. 
همچنین طرح راه آهن بسیار بزرگی را بین کشورهای 

منطقه با چین دنبال می کنیم.
* تالش برای تحقق کامل دولت الکترونیک

رییس جمهوری با یادآوری اهتمام دولت یازدهم نسبت 
پیگیری  بر  کشور،  داخل  اطالعاتی  شبکه  تقویت  به 
گفت:  و  کرد  تأکید  الکترونیک  دولت  کامل  تحقق 
آنچه که از همه فعالیت های اقتصادی صورت گرفته 
که  است  بازار  در  آرامش  و  ثبات  ایجاد  است،  مهمتر 
این موضوع جهت اطمینان اقتصاددانان و کارآفرینان 
بسیار مهم است. رییس جمهوری از برنامه چهار ساله 
برای افزایش قابل توجه تولید نفت از میادین مختلف 
خبر داد و افزود: تا پایان سال 93، روزانه 100 میلیون 
ایران اضافه خواهد شد و هر  تولید گاز  به  مترمکعب 

ساله همین روند ادامه پیدا می کند.

رهنمود

سرمایه گذاران ایرانی برای  
مشارکت در پروژه ها اولویت دارند

دکتر روحانی در جمع کارآفرینان ایرانی مقیم آمریکا:
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وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری که به مناسبت 
هفته »ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد« برگزار شد 
از  شفافیت  افزایش  و  فساد  با  مبارزه  راهکارهای  گفت: 

 جایگاه ویژه ای در دولت تدبیر و امید برخوردار بوده و جزو 
اولویت های این دولت است. علی طیب نیا در این نشست 
که با حضور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رییس 
کل گمرک جمهوری اسالمی ایران و نمایندگان رسانه های 
گروهی برگزار شد، با اشاره به نامگذاری 18 آذر به عنوان 
روز جهانی مبارزه با فساد و نیز هفته ارتقای سالمت اداری 
و مبارزه با فساد برای دستیابی به یک جامعه عادالنه و 
توسعه یافته عنوان کرد. وی تاکید کرد: در جامعه ای که 
فساد رواج پیدا می کند هم رشد و توسعه کند می شود و 
هم عدالت اجتماعی به خطر می افتد. طیب نیا تصریح کرد: 
رواج فساد و کسب درآمدهای نا مشروع از این طریق با 
عدالت اجتماعی سازگار نیست و این امر اهداف نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران را دچار آسیب می کند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
وزارت  بزرگ  خانواده  برای  راهبردی  برنامه  یک  تدوین 
اقتصاد با هفت اولویت خاطرنشان کرد: مبنای همه برنامه 
ریزهای ما در وزارتخانه این برنامه می باشد. وی یادآور شد: 
مهمترین اولویت این برنامه افزایش توان ثروت آفرینی و 
تولید کشور در کنار افزایش سالمت، انضباط مالی و اداری 
و شفافیت است. طیب نیا افزود:  دو اولویت افزایش سالمت 
و انضباط مالی و اداری و ایجاد یکپارچه سازی اطالعات 
مدیریتی جزو اولویتهایی است که بطور مستقیم با این 
موضوع ارتباط دارد. وزیر اقتصاد رویکرد پشت تریبونی، 
تدوین و ابالغ آیین نامه ها و مقررات مختلف و در نهایت 
رویکرد بنیادین و اصولی و سیستمی برای مبارزه با فساد را 
سه رویکرد کلی قابل تصور برای مبارزه با فساد دانست. وی 
تاکید کرد: بایستی با یک رویکرد اصولی و سیستماتیک 
نسبت به فساد و مبارزه با فساد نگاه کنیم و آنرا در تمام 

برنامه ها اجراکنیم.

ایران به مرکزیت شهر  استان خراسان جنوبی در شرق 
بیرجند واقع شده است که پس از تقسیم استان خراسان 
به سه استان بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی در 

سال 1383ایجاد شد.
و 196  هزار  مساحت151  با  حاضر  حال  در  استان  این 
کیلومتر مربع دارای 11 شهرستان 28 شهر و 25 بخش از 
جمعیتی بالغ بر 700هزار نفر برخوردار می باشد، مهمترین 
شهرستان های استان شامل شهرستان بیرجند به عنوان 
مرکز استان ،شهرستان قائن، سربیشه، زیرکوه، خوسف 
سرایان  و  درمیان  ،نهبندان،  ،فردوس  طبس  ،بشرویه، 
می باشد. استان خراسان جنوبی به دلیل شرایط اقلیمی 
و جغرافیایی آن بیشتر در زمینه خدمات صنایع معدنی و 
همچنین برخی از محصوالت باغی و کشاورزی سازگار 
با آب و هوای خشک و بیابانی مزیت اقتصادی دارد، در 
زمینه معادن باداشتن 38 نوع ماده مختلف معدنی از جمله 
معادن منیزت، مس آهن، گرانیت، کرومیت، کائولون، زغال 

سنگ ،خاک های صنعتی و بنتونیت بیش از 352 معدن و 
15کارخانه فراوری رتبه هشتم را در کشور دارا می باشد. 
در زمینه صنایع کشاورزی و باغی این استان مقام اول 
تولید زرشک کشور ،مقام اول تولید عناب و رتبه دوم تولید 
زعفران و در نهایت رتبه سوم تولید پنبه در کشور را دارا 
می باشد. استان دارای یک منطقه ویژه اقتصادی، 9شهرک 
صنعتی، 11ناحیه صنعتی می باشد که از جمله بستر ها و 
مزیت های اقتصادی برای جذب سرمایه گذار خارجی در 
استان به شمار می رود.همچنین فعالیت دو گمرک رسمی 
بیرجند و ماهیرود در کنار 4بازارچه مرزی به نام ماهیرود در 
شهرستان سربیشه، یزدان در شهرستان قاین میل 78 در 
شهرستان درمیان و بازارچه دوکوهانه در شهرستان نهبندان 
نقش موثری در رونق صادرات و واردات استان بر عهده 
دارندکه در این رابطه بازارچه ماهیرود از جایگاه واهمیت 
بیشتری برخوردار است بطوریکه روزانه بیش از 300 دستگاه 
کامیون از این مرز به سمت افغانستان عبور می کنند. این 

عوامل و زیرساخت های اولیه به همراه جایگاه فرودگاه بین 
المللی بیرجند که در حال حاضر پروازهای مستقیم به عراق 
و عربستان سعودی را دارد بر اهمیت و ظرفیت اقتصادی 
استان می افزاید. شاید یکی از مهمترین ظرفیت های استان 
خراسان جنوبی با داشتن بالغ بر 330 کیلومترمرز مشترک 
با افغانستان همکاری با این کشور همسایه می باشدکه در 
حقیقت به نوعی دروازه اقتصادی افغانستان محسوب میشود 
ودرحکم مرکز دوباره صادرات به این کشور عمل می کند.

استان خراسان جنوبی با برخورداری از 1189 آثار تاریخی 
و ثبت 589 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور و 10 
منطقه گردشگری و تعداد 13 روستای هدف گردشگری از 
جایگاه ویزه ای در حوزه گردشگری برخوردار است به ویزه 
اینکه مجتمع آبگرم فردوس و آب گرم لوت از مجتمع های 
آب درمانی مهم استان می باشد و سه منطقه کویرنوردی 
و گردشگری سه قلعه با ظرفیت گردشگری نجوم منطقه 
با  دهسلم  منطقه  و  زیستی  تنوع  ظرفیت  با  آباد  همت 
ظرفیت طبیعت گردی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ 
مدرسه شوکتیه باغ اکبریه ،قلعه بیرجند، باغ گلشن روستای 
ناب بند طبس، قلعه فورگ درمیان ،شهر قدیمی تون در 
فردوس و کاروانسرای سرایان از جمله آثار تاریخی و جاذبه 
های تاریخی دیگر این استان می باشد. از نظر فرهنگی 
و دانشگاهی استان خراسان جنوبی با داشتن 14 دانشگاه 
معتبر دولتی و غیر دولتی 5 مرکز آموزش عالی و بیش از 42 
هزار نفر دانشجو قطب فرهنگی و دانشگاهی شرق کشور 
می باشد که به دلیل وجود این مراکز علمی به ویژه دانشگاه 
فرهنگیان ،دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه صنعت ومعدن و 
دانشگاه علوم پزشکی از ظرفیت بسیار خوبی برای همکاری 

متقابل با سایر کشورها برخوردار است.
درپایان امیدوارم در آینده ای نزدیک بتوانیم در بیرجند 
میزبان شما سرمایه گذاران  استان خراسان جنوبیی  و 

عزیز باشیم.

وزیر اقتصاد: 

مبارزه با فساد و افزایش شفافیت 

مشروح سخنرانی استاندار محترم خراسان جنوبي 
در همایش معرفي فرصت ها و توانمندي هاي اقتصادي و سرمایه گذاري استان در تهران
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سخنرانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی
 در همایش معرفی فرصت های اقتصادی، فرهنگی و سرمایه گذاری استان 

با حضور سفرای کشورهای خارجی در تهران
و  فرهنگی  اقتصادی،  های  فرصت  معرفی  همایش 
سرمایه گذاری خراسان جنوبی با حضور سفرا و رایزنان 
، مسئولین و  از 38 کشور  بیش  اقتصادی  و  بازرگانی 
کارشناسان وزارتخانه های اقتصادی، استاندار و مدیران 
فعالین  و  بازرگانان  و  گذران  سرمایه  و  استانی  ارشد 
بخش خصوصی استان در هتل بزرگ فردوسی تهران 

برگزار شد.
سید مهدی رمضانی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
بخش  منتخب  سخنران  عنوان  به  جنوبی  خراسان 
ها  مزیت  بیان  به  همایش  این  در  استان  اقتصادی 
و  پرداخت  استان  در  گذاری  سرمایه  های  پتانسیل  و 
عنوان نمود: استان خراسان جنوبی شرقی ترین استان 
در بخش  و  بوده  ایران  پهناور  استان  و سومین  ایران 
های مختلف اقتصادی دارای مزیت ها و پتانسیل های 
فراوان برای سرمایه گذاری و تجارت می باشد که از 
جمله آن ها می توان به استقرار استان در مسیر بزرگراه 

های آسیایی و مرکز ثقل محور ترانزیتی شرق ایران، 
امکان  استان،  مرکز  در  اقتصادی  ویژه  منطقه  وجود 
استفاده از انرژی های تجدید شونده خورشیدی و بادی، 
بخش کشاورزی و دامی با قابلیت تولید، فراوری، بسته 
امور  پایان مدیر کل  در  نمود.  اشاره  بندی و صادرات 
اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی و نائب رئیس مرکز 
خدمات سرمایه گذاری خارجی استان، مزایا، مشوق ها 
و تسهیالت قانونی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری 
خارجی از جمله برخورداری سرمایه گذاران خارجی از 
رفتار یکسان و برابر با سرمایه گذاران داخلی، تضمین 
کامل ریسک های غیر تجاری توسط دولت جمهوری 
اسالمی ایران، پرداخت خسارت ناشی از سلب مالکیت 
 3 اقامت  پروانه  صدور  خارجی،  سرمایه  شدن  ملی  و 
ساله برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی، 
صادرات،  از  حاصل  درآمد   %100 مالیاتی  معافیت 
معافیت مالیاتی واحد های تولیدی و معدنی در مناطق 

کمتر توسعه یافته به میزان 100% و به مدت 10 سال، 
فعالیت های کشاورزی  درآمد  مالیاتی %100  معافیت 

و... تشریح نمود.
کشور   6 سفرای  همایش  این  در  است  ذکر  شایان 
افغانستان ، اسلواکی، صربستان، کرواسی ، تاجکستان و 
سیرالئون و رایزنان اقتصادی و بازرگانی 38 کشور حضور 
داشته و از وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز جناب آقای 
کوده ای مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی و آقای 
رئیس کل سازمان مذکور حضور  دکتر جمالی مشاور 
یافتند گفتنی است مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی 
استان ضمن مسئولیت هماهنگی برگزاری نمایشگاه، با 
اقتصادی و سرمایه  توانمندیهای  معرفی  برپایی غرفه 
گذاری استان به کانون توجه سرمایه گذاران و  بازدید 
اقدامات  از  مطلوبی  استقبال  و  شده  تبدیل  کنندگان 

صورت گرفته در این مرکز بعمل آمد. 

اصالحیه: 
بدینوسیله عنوان و منبع نویسندگان مقاله » اقتصاد مقاومتي و ضرورت مقاومت اقتصادي« چاپ شده در شماره 15 و 16- صفحه6 به 
منبع: پایگاه راسخونwww.rasekhoon.net و نویسندگان به داود غفار پور )معاون اقتصادي اداره کل امور اقتصادي و دارایي استان 
مرکزي( و زهره پورحاتمي )کارشناس اقتصادي( اصالح و از نویسندگان و منبع مذکور به دلیل اشتباه صورت پذیرفته، عذرخواهي مي گردد.
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مقدمه:
که  است  مخارج کل  اجزای  از  یکی  گذاری  سرمایه 
نقش مهمی در قدرت تولید اقتصاد کشور دارد. برای 
تولید محصول به نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی نیاز 
کمتر  کشورهای  عمده  مشکالت  از  یکی  باشد.  می 
یافته و در حال توسعه، کمبود سرمایه جهت  توسعه 
سرمایه گذاری می باشد که مانع اصلی توسعه کشور 

است. 
سرمایه گذاری در هر کشوری مستلزم ثبات سیاسی 
و اقتصادی، شرایط مناسب حقوقی و نهادی، شفافیت 
است.    ... و  زیرساختها  کیفیت  مقررات،  و  قوانین 
کشوری  در  را  خود  های  سرمایه  سرمایه،  صاحبان 
به کار خواهند انداخت که عالئم و نشانه های فراهم 
بودن این عوامل به خوبی در آن قابل مشاهده باشد. 
و  گذاران  سیاست  جمله  از  ارشد  مدیران  و  مسئولین 
را  فوق  عوامل  وضعیت  باید  جامعه  هر  ریزان  برنامه 
به طور مستمر در آن جامعه »اندازه گیری« و کنترل 
و  تصمیمات  آن،  از  حاصل  نتایج  براساس  و  نمایند 
راهکار های گره گشا برای »حفظ سرمایه های داخلی« 
نمایند. عملیاتی  خارجی«  گذاران  سرمایه  »جلب  و 

در این راستا،  شناخت  عوامل موثر برجذب سرمایه گذاری 
گذاری  سرمایه  موانع  همچنین  و  کشور  در  خارجی 
داخلی و خارجی می تواند راهگشای حل چالش های  
گذاران  سرمایه  بویژه  گذاران  سرمایه  روی  پیش 

خارجی باشد. 
تعریف سرمایه گذاری:

کاالهاي  آن  در  که  است  فرایندي  گذاري  سرمایه 
سرمایه اي براي تولید کاالها و یا خدمات دیگر به 
فقط  گذاري  سرمایه  دیگر  عبارت  به  رود.  مي  کار 
هزینه هایي را دربرمي گیرد که موجودي کاالهاي 
و  فني  تجهیزات  ها،  کارخانه  نظیر  اي  سرمایه 
موجودي کاالها را افزایش دهد. خرید ماشین آالت 
فرسوده یا کارخانه هایي که در سال هاي قبل ساخته 
نمي  تلقي  گذاري  سرمایه  اقتصادي  ازنظر  اند  شده 
شود و بدین جهت عنوان سرمایه گذاري را فقط به 
هزینه هایي مي توان اطالق کرد که به منظور ایجاد 
کارخانه و نصب ماشین آالت نو یا گسترش ظرفیت 
کاالها  موجودي  افزایش  یا  و  موجود  هاي  کارخانه 
انجام شده باشد. مفهوم اقتصادي سرمایه گذاري با 
مفهوم تجاري آنکه در گفت وگوهاي روزانه به کار 
هرگاه  مثال  براي  دارد.  بسیار  هاي  تفاوت  رود  مي 
بخرد،  دیگري  شخص  از  سهم  صد  تعداد  شخصي 
گذاري  سرمایه  نوعي  را  اقدامي  چنین  است  ممکن 
تلقي کنند، درحالي که معادل مقدار سرمایه گذاري 
شخص مزبور، فروشنده سهام سرمایه گذا ري منفي 

گذاري  سرمایه  گونه  هیچ  اقتصادي  ازنظر  و  کرده 
جدید اقتصادي انجام نشده است )تجلی و همکاران، 

1389؛ 17(.
تعریف سرمایه داری:

سرمایه داری، به سامانه اقتصادی گفته می شود که 
صفت ویژۀ آن مالکیت خصوصی وسایل جمعی تولید 
و توزیع، رقابت آزاد و جستجوی سود پولی از واحدهای 
کار و تولید است. در یک نظام سرمایه داری، سرمایه 
دار، با سرمایه خود می تواند کاال یا نیروی انسانی را 
در اختیار بگیرد و از راه بدست آوردن ارزش اضافی، 
به انباشت و تراکم سرمایه بپردازد. در واقع، سرمایه 
یا غیر مستقیم(  با گسیل سرمایه خود )مستقیم  دار، 
به کشورهای دیگر، تنها یک هدف را دنبال می کند 
اگر  انباشت سرمایه است.  و آن کسب سود بیشتر و 
نشان   G حرف  با  را  کاال  و   K حرف  با  را  سرمایه 

دهیم، جریان سرمایه، چنین نمایه یی خواهد داشت:
 K     G     K   

صدور سرمایه به خارج کشور، به صورت های گوناگون 
صورت می گیرد. زمانی، به صورت مالی و گاهی به 
صورت تجهیزات سرمایه ای و در پاره ای موارد، ترکیبی 
از این صورت ها است. ممکن است صدور سرمایه به 
کشورهای دیگر به شکل مستقیم یا غیر مستقیم باشد. 

در شکل مستقیم، صاحبان سرمایه های خارجی، خود 
به طور مستقیم به فعالیت اقتصادی در کشور میزبان 
دست می زنند، اما در شکل غیر مستقیم، سرمایه های 
خارجی به صورت های کمک های مالی و یا وام به 
دولت یا بنگاه های خصوصی کشور میزبان داده می شود. 
در وضعیت دوم، صاحبان سرمایه مستقیماً در فعالیت 
های اقتصادی کشور میزبان دخالتی ندارند )ربانی و 

همکاران؛ 1386(.
توجه به سرمایه گذاری داخلی:

دهنده  نشان  داخلی  گذاری  سرمایه  که  آنجایی  از 
نیز  و  کار  و  کسب  برای  کشور  یک  مردم  گرایش 
اعتماد آنها به آینده اقتصاد می باشد، از جمله عوامل 
توجه  با  رود.  می  شمار  به   FDI جذب  در  کلیدی 
در  اطالعاتی  با خود  آنکه سرمایه گذاری همراه  به 
رابطه با محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور 
به همراه دارد، بنابراین سطح سرمایه گذاری داخلی 
یک کشور امکان ورود حجم بیشتری از FDI را به 
همراه خواهد داشت و پویایی سرمایه گذاری داخلی 
کشور  در  بازار  اقتصاد  حاکمیت  از  حاکی  خصوصی 
گذاری  سرمایه  برای  موضوع  این  که  است  میزبان 
خارجی مورد توجه می باشد )حیدر پور و همکاران، 

.)1392
انواع سرمایه گذاری خارجی:

از  مواد  یا  به: »انتقال وجوه  سرمایه گذاری خارجی 
یک کشور به کشور دیگر جهت استفاده در تأسیس 
یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر در ازاء مشارکت 
مستقیم یا غیر مستقیم در عواید آن« اطالق می گردد. 
سرمایه  صدور  اشکال  از  خارجی  گذاری  سرمایه 
پذیر  سرمایه  کشورهای  به  گذار  سرمایه  کشور  از 
و  تولید  در  گذاری  سرمایه  شکل  به  و  باشد  می 
ساخت کاال، استخراج مواد خام، تأسیس و گسترش 
ملی  مرزهای  فراسوی  در  غیره  و  مالی  نهادهای 
روش   .)2011 همکاران،  و  )جلیلی  شود  می  انجام 
قالب  در  کلی  طور  به  خارجی  گذری  سرمایه  های 
 : است  بندی  تقسیم  قابل   )2-1 )نمودار  مدل  دو 

)قاسمی، 1392(.

چالش های سرمایه گذاری خارجی در ایران
* محسن مودی- کارشناس  ارشد اقتصادی

  
  
  
  
  
  

سرمايه گذاري خارجي 
(Foreign Direct Investment)   سرمايه گذاري مستقيم خارجي

: حداقلي از مالكيت و به منظور كنترل و مديريت بنگاه در بلند مدت)صر اصلي(عنا
(Foreign portfolio Investment سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي  ( 

(مالكيت و مديريت در چارچوب و در حدود ضوابط و شرايط قرارداد)

نمودار1-2. روش های سرمایه گذاری خارجی در قالب دو مدل.
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 :)FPI( سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی
تنها قرار دادهای منعقد  این نوع سرمایه گذاری،  در 
شده بین طرفین سرمایه گذاری )سرمایه گذار خارجی 
و طرف داخلی( تعیین کننده چارچوب و جزئیات نحوه 
این  اینکه  سرمایه گذاری و روابط شرکا است بدون 
گذار  سرمایه  برای  مالکیتی  حق  ضرورتًا  قراردادها 

خارجی ایجاد کند)جلیلی و همکاران، 2011(.
به عبارت دیگر در یک تعریف کلی از FPI می توان 
گفت: "سرمایه گذاری غیرمستقیم آن دسته از سرمایه 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  که  است  هایی  گذاری 
خارجی به صورت خرید اوراق بهادار از یک موسسه یا 
شرکت مالی بدون آنکه مستقیما در امر سرمایه گذاری 
شرکت نمایند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان 

قرار می دهند" )شمس الدین،1383؛10(.
هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود 
از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین 
المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف 
معامالت  در  ها  و سهام شرکت  قرضه  اوراق  با خرید 
بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانک های 
دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند 
تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش 
دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه 
گذاری خارجی، بر خالف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 
سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و 
مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست )جلیلی و همکاران، 

.)2011
بودن  فرار  گذاری  سرمایه  نوع  این  ایرادات  از  یکی 
که  لحظه  هر  خارجی  گذار  سرمایه  یعنی  است؛  آن 
بهادار،  اوراق  یا  سهام  فروش  با  تواند  می  بخواهد 
منتقل  ثالث  کشور  یا  خود  کشور  به  را  اش  سرمایه 
نماید و چنانچه وضعیت کشور میزبان رو به وخامت 
گذارد و وارد دوره رکود شود یا سطح بازدهی سرمایه 
به  گذاری  سرمایه  نوع  این  معمواًل  یابد،  کاهش 
تشدید  باعث  و  شده  خارج  میزبان  کشور  از  سرعت 
نابسامانی اقتصادی در آن کشور خواهد شد که نمونه 
 1997 سال  در  آسیا  شرقی  جنوب  بحران  آن  بارز 

است. )شمس الدین،1383؛10(. 
 :)FDI( سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مستقیم  گذاری  سرمایه  از  مختلفی  های  تعریف 
تعریف  آن  ترین  عمومی  اما  دارد  وجود  خارجی 
)آنکتاد(  برای تجارت و توسعه  کنفرانس ملل متحد 
مستقیم  گذاری  تعریف سرمایه  این  مبنای  بر  است. 
خارجی عبارتست از سرمایه ای که متضمن مناسبات 
مستمر  نفع  و  کنترل  کننده  منعکس  و  درازمدت 
در  کشور  یک  مقیم  حقوقی  یا  حقیقی  شخصیت 

شرکتی خارج از موطن سرمایه گذار باشد.
در این نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار سهام واحد 
تولیدی را خریداری کرده و در مالکیت آن سهیم می 
شود و می تواند به مدت نامحدود مالک سهام خود 
کاال  فروش  اجازه  گذار  سرمایه  به  همچنین،  باشد. 
شود  می  داده  خارج  و  داخل  در  تولیدی  خدمات  و 

)جلیلی و همکاران، 2011(.
اصلی،  عناصر  از  یکی  مستقیم  گذاری  سرمایه  در 
حداقل مالکیت است که سرمایه گذار به منظور کنترل 

مدیریت بنگاه به آن توجه دارد. یعنی اگر یک سرمایه 
مدیریت  در  و  شرکت  از  سهمی  شراکت  در  گذار 
مستقیم  گذاری  سرمایه  نکند،  مشارکت  شرکت 
صورت نگرفته است و حداقل مشارکت در سهام شرکت 
است.  درصد   10 خارجی  مستقیم  گذاری  سرمایه  در 
چرا که ضمن ایجاد مالکیت معنی دار امکان اعمال 

مدیریت را نیز فراهم می سازد )قاسمی، 1392(.
گذار  سرمایه  کشور،  مقررات  و  قوانین  با  مطابق 
ایرانی  درصد یک شرکت  تا 100  تواند  خارجی می 
را  زمین  و  تجهیزات  مالکیت  و  نموده  خریداری  را 
و  تشویق  قانونی  طبق  باشد.  داشته  اختیار  در  هم 
مقررات  و  قوانین  و  خارجی  گذاری  سرمایه  حمایت 
در  آپارتمان  یا  زمین  مانند  غیرمنقول  اموال  کشور 
ثبت  کشور  در  را  شرکتی  اگر  نماید،  تملک  ایران 
اموال  تواند  می  شرکت  این  ایرانی(  )شرکت  نماید 
غیرمنقول را نیز خریداری نموده و مالکیت آنها را هم 

در اختیار داشته باشد )قاسمی، 1392(.
تئوری های سرمایه گذاری خارجی:

و  گرایش  بر  توجهی  قابل  تأثیر  تئوریک،  تضادهای 
نگرش کشورها نسبت به سرمایه گذاری خارجی دارد. 
این تضاد و تعارض بین دو تئوری قابل مشاهده است: 
یکی از این تئوری ها بیان می کند که سرمایه گذاری 
میزبان مفید است، در حالی که  برای کشور  خارجی 
تئوری دوم، معتقد است کشور میزبان تنها در صورتی 
که بتواند خود را از وابستگی ناشی از سرمایه گذاری 
بود.  خواهد  مفید  کشور  این  برای  برهاند،  خارجی 
تئوری های دیگری نیز وجود دارند که در صدد اتخاذ 
مسیر میانه بین این دو دیدگاه هستند. همه تئوری ها 
توجه خود را روی توسعه اقتصادی کشور میزبان - به 
اند  کرده  متمرکز  توسعه-  حال  در  کشورهای  ویژه 

)جمالی و همکاران، 1389؛42(.
الف. تئوری کالسیک:

خارجی  گذاری  سرمایه  کالسیک  اقتصادی  تئوری 
معتقد است که سرمایه گذاری خارجی، برای اقتصاد 
عامل  چندین  تئوری،  این  است.  مفید  بسیار  میزبان 
سرمایه  کند  می  ارایه  خود  دیدگاه  توضیح  برای  را 
گذار خارجی معمواًل فناوری را که کشور میزبان فاقد 
انتشار  به  منجر  امر  این  و  کند  می  وارد  است،  آن 
سرمایه  ورود  با  شود.  می  میزبان  کشور  در  فناوری 
بدون  که  حالی  در  شود،  می  ایجاد  اشتغال  خارجی، 
اشتغال  برای  فرصتی  چنین  خارجی  گذاری  سرمایه 
در  شده  استخدام  کار  نیروی  داشت.  نخواهد  وجود 
فناوری  با  مرتبط  های  مهارت  ملیتی،  چند  شرکت 
ارایه شده توسط سرمایه گذار خارجی را کسب خواهد 
کرد. در نتیجه سرمایه گذاری خارجی، مهارت های 
محلی  پرسنل  به  نیز  بزرگ  های  پروژه  مدیریت 
منتقل خواهد شد. با ورود سرمایه خارجی، تسهیالت 
زیر بنایی توسط سرمایه گذار خارجی یا دولت میزبان 
ساخته می شود که نهایتًا به نفع اقتصاد کشور میزبان 
و  حمل  نظیر  تسهیالتی  بهبود  و  ارتقا  بود.  خواهد 
نقل، بهداشت یا آموزش نیز در نتیجه انتقال سرمایه 
صورت می گیرد که به نفع جامعه میزبان خواهد بود. 

)جمالی و همکاران، 1389؛ 43(

ب. تئوری وابستگی:
و  بوده  کالسیک  تئوری  مقابل  در  وابستگی  تئوری 
توسعه  به  منجر  گذاری خارجی  است سرمایه  معتقد 
فیلسوفان  توسط  تئوری  این  شود.  نمی  اقتصادی 
سیاسی و اقتصاددانان آمریکای التین ارایه شده و در 
سایر نقاط جهان نیز روی آن کار شده است)جمالی 
ای  نتیجه  به  تئوری  این   .)47 1389؛  همکاران،  و 
کاماًل مخالف با نتیجه حاصل از تئوری کالسیک دست 
می یابد. به اعتقاد این تئوری، سرمایه گذاری خارجی 
بیش از اینکه منجر به توسعه شود، منجر به وابستگی 
دایمی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه 
یافته می شود. توسعه اقتصادی در کشورهای در حال 
توسعه ممکن نخواهد بود، مگر اینکه وابستگی خود 
و  )جمالی  کنند.  قطع  را  یافته  توسعه  کشورهای  به 

همکاران، 1389؛ 48(
ج. تئوری مسیر میانه:

بر خالف تئوری کالسیک - که موافق آزادسازی و 
آزادی جا به جایی شرکت های چند ملیتی با هدف 
میانه(  )مسیر  جدید  تئوری   - است  توسعه  تشویق 
حق قانون گذاری برای فرایند سرمایه گذاری خارجی 
توسط کشور میزبان را به رسمیت می شناسد)جمالی 

و همکاران، 1389؛ 52(.
ترکیبی از اعمال قوانین و آزاد سازی، به منظور حصول 
اهداف فوق، مناسب می باشد. استراتژی صنعتی سازی 
که مورد نظر کشورهای در حال توسعه است، نیاز به 
سرمایه ای دارد که تنها شرکت های چند ملیتی می توانند 
اتخاذ سیاست  واقعیت مستلزم  کنند.این  تأمین  را  آن 
های جدیدی است که نشان دهنده تمایل به در نظر 
گرفتن منافع شرکت های چند ملیتی است. از سوی 
دیگر به منظور تأمین اهداف کشور میزبان، باید حمایت 
چارچوب  در  که  گیرد  صورت  هایی  شرکت  از  تنها 
قوانین و سیاست های کشور میزبان عمل می کنند 

)جمالی و همکاران، 1389؛ 53(.
جذب سرمایه گذاری خارجی:

سرمایه گذاری خارجی متأثر از چندین عوامل است 
که می توان این عوامل را به شرح ذیل تقسیم نمود:

1- عوامل سنتی )جغرافیایی، منابع طبیعی، مکانی و 
نیروی کار فراون و ماهر(

و  اقتصادی  گذاری  )سیاست  اقتصادی  عوامل   -2
ساختار اقتصادی(

ثبات  )مثل  اقتصادي  سیاستگذاري  عوامل  الف- 
اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و...(

ب - عوامل ساختار اقتصادي )مثل زیر ساخت هایی 
نظیر راه ها، بنادر، سیستم هاي ارتباطي، ...(

های  معافیت  )مثل  حمایتی  و  تشویقی  عوامل   -3
مالیاتی، اعطای یارانه، ...(

4- عوامل سیاسی- امنیتی
5- عوامل حقوقی و فرهنگی

و  اقتصادی  گذاری  )سیاست  اقتصادی  عوامل   .2
ساختار اقتصادی(:

ثبات  اقتصادي)مثل  سیاستگذاري  عوامل  الف- 
اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و... :

کشور  در  اقتصادی  های  گذاری  سیاست  گاه  هر 
ثبات  با  و  باز  فضای  ایجاد  راستای  در  میزبان، 

مقاله
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اقتصادی باشد، میزان ریسک سرمایه گذاری کاهش 
خواهد یافت و به تبع آن جریان سرمایه نیز متاثر از 
بازرگانی  یاست  ارزی،  مالی،  پولی،   های   سیاست 
میزبان  کشور  در  مقررات  بر  ناظر  های  سیاست  و 

خواهد بود.
ب - عوامل ساختار اقتصادي )مثل زیر ساخت هایی 

نظیر راه ها، بنادر، سیستم هاي ارتباطي، ... :
یک  اقتصادی  های  ساخت  زیر  و  ساختار  چقدر  هر 
تمایل  خارجی  گذاران  سرمایه  باشد  تر  قوی  کشور 
کشور  آن  در  مستقیم  گذاری  سرمایه  به  بیشتری 
ساختاری  عوامل  ترین  عمده  از  همچنین  دارند. 
مؤثر  سرمایه  جذب  بر  مستقیم  طور  به  که  اقتصاد 
است می توان به: ثبات تراز تجاری، گستردگی بازار، 
زیر  تأسیسات  مالی،  تأمین  ساختار  خارجی،  بدهی 
تر  گسترده  اقتصادی  های  ساخت  زیر  )وجود  بنایی 
نظیر راهها، بنادر، سیستم های ارتباطی و ...(، نیروی 
کار ماهر و توسعه منابع انسانی و وجود شبکه اطالع 

رسانی گسترده اشاره نمود )آدینه وند، 1393(.
های  معافیت  )مثل  حمایتی  و  تشویقی  عوامل   .3

مالیاتی، اعطای یارانه، ...( )جعفر پور، 1386(:
برخي از کشورها جهت جلب سرمایه گذاران خارجي 
اقدام به اعطاي امتیازاتي مي نمایند مسلم است که 
با  گذاران  سرمایه  باشد  بیشتر  امتیازها  میزان  هرچه 
نمایند  مي  گذاري  سرمایه  به  اقدام  بیشتري  تمایل 

دراین ارتباط مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
• بیمه و قوانین بیمه،

• اعطاي معافیت هاي گمرکي،
• تشویق هاي مالیات بردرآمد 

• اعطاي یارانه درامر آموزش نیروي کارمحلي.
عمومي  خدمات  و  زیربنایي  تسهیالت  اعطاي   •

ارزان تر نظیرآب و برق.
• تضمین برگشت سود واصل سرمایه و جلوگیري 

از مصادره و ملي کردن آن.
براي  صنعتی   - تجاری  آزاد  مناطق  ایجاد   •

سرمایه گذاري )جعفر پور، 1386(.
• ضمانت اجرای حق اختراع )آدینه وند، 1393(.

از  حمایت  در  دولت  عملي  سیاستهاي  افزایش   •
سرمایه گذاران.

• حذف موازیکاري ها و بروکراسي هاي دست و 
پا گیر و تشریفات زائد اداري

• رفع تبعیض هاي غیرهدفمند 
و  یافتن  در  خارجي  گذاران  سرمایه  به  کمک   •
مدیران  و  کارآمد  متخصص،  نیروهاي  جذب 
نیروي  و  فني  ساختارهاي  ایجاد  براي  کارآفرین 
هدف  با  آنها  نیاز  مورد  متخصص  و  فني  انساني 
حلقه  ایجاد  در  خارجي  گذاران  سرمایه  به  کمک 
با  کشور  صنایع  فني  انطباقي  و  ارتباطي  هاي 

تکنولوژي هاي وارد شده از خارج.
مراجع  و  مدیریتي  نهادهاي  کردن  منسجم   •
با  مواجهه  در  کشور  اقتصاد  قانوني  گیر  تصمیم 

سرمایه گذاران خارجي، 
فرهنگ  در جهت  آگاهي هاي عمومي  ارتقاي   •
هاي  محدودیت  از  بعضي  تعدیل  براي  سازي 
خارجي  گذاران  سرمایه  حضور  مانع  که  فرهنگي 

ارزیابي مي شوند.
سرمایه  دسترسي  براي  الزم  امکانات  توسعه   •
گذاران به انرژي، مواد اولیه و منابع معدني ارزان 

قیمت و مطمئن در داخل کشور.
• ایجاد و تکمیل زیرساخت ها و امکانات زیربنایي 
الزم در مناطق با نگاه ویژه به اولویت هاي آمایش 
هاي  سیاست  به  کمک  جهت  در  آنها  سرزمیني 

افزایش تولیدات صادراتي آنها )شوطی، 1393(.
4. عوامل سیاسی- امنیتی:

کشوري که درگیر ناآرامي هاي سیاسي و یا اجتماعي 
است که دارایي سرمایه گذاران را تهدید مي کند به 
هر اندازه هم که از نظر اقتصادي جذاب باشد باز هم 
در جذب منابع خارجي موفق نخواهد بود. در حقیقت 
گیرد  مي  محیطي شکل  در  خارجي  گذاري  سرمایه 
که فضاي مورد نیاز آن وجود داشته باشد. این محیط 
شامل متغیرهایي نظیر ثبات سیاسي، ثبات نهادهاي 
کیفیت  اجتماعي،  ثبات  قوانین،  ثبات  قانونگذاري، 
تصرف  و  اداري، مصادره  دستگاه  فساد  بوروکراسي، 
شود.  مي  و...  معنوي  مالکیت  حق  خارجیان،  اموال 
هزینه هاي معامالتي و نااطمیناني و ریسک سیاسي، 
اقتصادي و حقوقي از عوامل تعیین کننده FDI است 
افزایش  با  دیگر،  عبارت  به   .)1386 حدید،  )احمدی 
ریسک سیاسی، شرکت ها در موقعیت "منتظر باش 
و ببین" قرار می گیرند و سرمایه گذاری های پیش 
بینی شده خود را تا زمانی که درک مطلوب تری از 
آورند، متوقف می  به دست  اقتصادی  توسعۀ شرایط 
کنند)کالنتری بنگر، 1383(. ریشه ریسک سیاسي را 
مي توان در اقدامات دولت در کشورمیزبان، مناسبات 
دانست.  فقر  و  خارجي  عوامل  ها،  دولت  میان 

)جعفرپور، 1386(.
5. عوامل حقوقی و فرهنگی:

روشن  های  مشی  خط  و  مقررات  و  قوانین  وجود 
قوانین  قبیل  از  خارجی  گذاری  سرمایه  با  مرتبط 
راهکارهای  از  و...  تجاری  های  فعالیت  گمرکی، 
تسهیل کننده سرمایه گذاری هستند تفاوت ارزش های 
فرد  یا  شرکت   ، کشور  با  میزبان  کشور  فرهنگی 
سرراه  بر  مانعی  است  ممکن  خارجی  گذار  سرمایه 
سرمایه گذاری  باشد که باید با اتخاذ تدابیر و شیوه 
های منطقی و راه کارهای الزم که اصول و ارزشها 
گذار  سرمایه  تا  برطرف  موانع  این  شوند  حفظ  نیز 
خارجی راغب به سرمایه گذاری شود )حسین زاده و 

همکاران، 1390(.
اثرات سرمایه گذاری خارجی:

مزیت های جذب سرمایه گذاری خارجی را می تواند 
از دو منظر کالن )حاکمیتی( و خرد )شرکتی( طبقه 

بندی کرد:
الف: اثرات سرمایه گذاری خارجی در سطح کالن:

به طور خالصه جذب سرمایه گذاری خارجی از منظر 
کالن و حاکمیتی دارای مزیت های ذیل می باشد:

ارتقای  و  پایدار  اقتصادی  توسعه  به  کمک   •
جایگاه جهانی کشور

• خلق فرصت های شغلی جدید
• افزایش میزان صادرات

• افزایش درآمدهای مالیاتی

• باالرفتن حاشیه امنیت ملی
• کاهش هزینه های تأمین منابع مالی

ب: اثرات سرمایه گذاری خارجی در سطح خرد:
از منظر خرد و شرکتی، مزیت های جذب سرمایه گذاری 

خارجی به شرح ذیل طبقه بندی می شود:
• بهبود سطح کیفیت عرضه کاال و خدمات و قابل 

رقابت در حوزه تجارت بین الملل
• تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه ها

• دسترسی به بازارهای صادراتی جدید
• ارتقای مهارت های مدیریتی

انتقال تکنولوژی و فناوری روز در عرضه کاال   •
و خدمات

زمینه  و  بنگاه  سطح  در  نهادی  ظرفیت  ایجاد   •
تبدیل شدن به شرکتی بزرگ )فتحی، 1392(.

موانع سرمایه گذاری داخلی در ایران:
این  اقتصاددانان  و  شناسان  جامعه  بحث  ماحصل 
است که سرمایه گذاری در خأل انجام نمی شود. شبکه 
ارتباطات میان مصرف کنندگان،  از  بسیار پیچیده ای 
بنگاه ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و .... وجود دارد 
که  ارتباطات  این  است.  سرمایه گذاری  »ظرِف«  که 
متبلور شود،  غیررسمی  و  رسمی  اشکال  در  می تواند 
اقتصادی  رفتارهای  کلیه  که  است  بستری  مثابه  به 
آن تحقق می یابد.  در درون  از جمله، سرمایه گذاری 
)حسین زاده بحرینی و همکاران، 1390( بطوری که 
روی  پیش  و مشکالت  موانع  یکسری  میان  این  در 
سرمایه گذاران داخلی قرار خواهد گرفت که می توان 

به شرح ذیل به این موارد اشاره نمود:
1.  سیاست ها، قوانین و مقررات:

اساسی،  قانون  از  اعم  جاری،  مقررات  و  قوانین 
قوانین عادی، آیین نامه ها و ... و سیاست های حاکم 
از مؤلفه های اصلی شکل  بر تدوین و اجرای آن ها، 
به  کشور  هر  در  کار  و  کسب  نهادی  محیط  دهندۀ 
همکاران،  و  بحرینی  )حسین زاده  می روند.  شمار 
1390(. در این رابطه مهمترین مشکالت موجود در 

کشور عبارتند از:
1( نوسانات و تعدد قوانین، مقررات و سیاست های 

مربوطه )اژدری،1385(.
2( وجود قوانین و مقررات انعطاف ناپذیر و نامناسب 

)اژدری،1385(.
• قوانین مربوط به جواز تأسیس

• قانون کار
• قانون بیمه و تأمین اجتماعی

• قانون تجمیع عوارض
3( عدم وجود قوانین الزم )اژدری، 1385(.

• قانون رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی
• قانون صندوق ضمانت اعتبارات

اعتماد  قابل  کمتر  آن ها  در  قوانین  که  کشورهایی 
است، سرمایه گذاری و رشد کمتری را تجربه می کنند 

)حسین زاده بحرینی و همکاران،1390(.
2. ثبات سیاسی و دولت
3. امنیت حقوق مالکیت:

دیگر  از  )اژدری،1385(،  مالکیت  حقوق  رعایت  عدم 
مشکالت فضای کسب وکار در ایران است.

مقاله
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4. خدمات عمومی و زیرساخت ها:
اقتصادی  فعاالن  نیاز  مورد  زیرساختهای  کلیه  تأمین 
که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه 

آن را ندارد، وظیفه سخت افزارِی دولت در مسیر آماده 
آب،  تأمین  است.  کار  و  کسب  نهادی  محیط  سازی 
برق، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل، و ... بخش های 

مختلفی از وظایف سخت افزاری دولت ها هستند. 
بدیهی است کسب و کار و سرمایه گذاری در جامعه ای که 
فاقد استانداردهای الزم در این امور باشد، حتی با فرض 
وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات 

نیست. )حسین  نتیجه بخش  و  سیاسی، چندان جذاب 
زاده بحرینی و همکاران،1390(. 

5. امنیت اقتصادی :
امنیت اقتصادی در کشور از مهمترین مسائل پیش روی 
سرمایه گذاران داخلی است که متاسفانه سرمایه گذاران 
داخلی در این زمینه با مشکالت متعددی از جمله موارد 

ذیل روبرو هستند:
1( وجود تبعیض بین سرمایه گذاری مولد و غیر مولد 

)اژدری، 1385(.
در  بازرگانی  بخش  در  سرمایه  سریع  بازگشت   •

مقایسه با بخش تولید
• باال بودن هزینه های تولید در مقایسه با دیگر 

بخش های اقتصادی
• وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در بخش 

مولد
• عدم صرفه در استفاده از منابع مالی با توجه به 
باال بودن هزینه های مبادالتی و زمان باز پرداخت

2( فقدان بازار داخلی برای تولیدات داخلی؛
• عدم وجود فرهنگ مناسب مصرفی برای استفاده 

از محصوالت داخلی
• باال بودن قیمت محصوالت تولیدی

صنایع  بین  هماهنگ  و  منسجم  ارتباط  عدم   •
کوچک و متوسط و صنایع بزرگ 

3( مناسب بودن خروج سرمایه از کشور؛
4( فقدان استراتژی جامع و ستاد تصمیم گیری واحد 

در عرصه اقتصاد؛
تسهیالت  و  مالی  منابع  به  آسان  دستیابی  عدم   )5

زیر بنایی؛
هدایت  زمینه  در  موازی  و  متعدد  متولیان  وجود   )6

سرمایه گذاری ها به سمت تولید؛
بخش  از  مالی  حمایت  و  اقتصادی  رانت  وجود   )7
نقش  خصوصی)وجود  بخش  با  مقایسه  در  دولتی 

قدرتمند رانت(؛
8( تصدی گری دولت و بخش عمومی در فعالیت های 

اقتصادی )بزرگ بودن دولت(؛
9( تغییر مکرر قیمت مواد اولیه و واسطه و تغییر تعرفه ها؛

10( مخدوش بودن روابط بین عوامل تولید به دلیل 
نقص در قوانین؛

11( اجرای قوانین و مقررات به صورت سلیقه ای و 
فقدان ضابطه؛

12( عدم شفافیت اقتصادی )اژدری، 1385(.
دسترسی  و  سرمایه  قانونمند  های  بازار  ضعف   )13

سهل به اطالعات؛
14( بزرگ بودن دولت )دشتی، 1387(.

بسیار  اما  متشکل  نسبتًا  پنهان  پولی  بازار  15( وجود 
قوی با نرخ های بهره بسیار باالتر از نرخ های بهره 
بانکی رسمی )ضد تله نقدینگی کنیزی-  یعنی هرچه 
عرضه پول بیشتر می شود نرخ بهره پایین نمی آید(؛

16( وجود اقتصاد زیر زمینی )رئیس دانا، 1380(.
17( عدم وجود فرهنگ کار و تولید در جامعه )اژدری، 

.)1385
• فقدان نظام آموزش و پرورش خالق پرور و مولد؛

• ارزش قائل نشدن برای سرمایه گذار مولد؛
و  سال  در  مرخصی  روزهای  تعداد  بودن  باال   •

مرخصی قانونی ساالنه؛
• پایین بودن بهره وری نیروی کار؛

مراکز  و  علمی  مراکز  بین  منسجم  ارتباط  عدم   )18
صنعتی )اژدری، 1385(.

موانع جذب سرمایه های خارجی در ایران:
کنند  می  تشبیه  جیوه  به  اقتصاددانان  را  سرمایه 
جا  جابه  تکانی  کوچکترین  با  و  است  لغزان  که 
زودتر  سرمایه  که  معتقدند  دیگر  برخی  شود.  می 
عبارت  به  و  گریزد  می  معرکه  از  آدمی«  »جان  از 
دیگر صاحبان اندوخته و سرمایه به محض مشاهده 
جان  نجات  فکر  به  اینکه  از  قبل  خطر  احساس  و 
خود باشند، ابتدا، سرمایه را از خطر نجات می دهند 

تا امنیت را برای خود در جایی دیگر تامین کنند.
اقتصادي  تحریم  مانند  مهمي  هاي  چالش  وجود 
در  ایران  سیاسي  هاي  تنش  آمریکا،  توسط  ایران 
و  اي  منطقه  تنش  پر  فضاي  وجود  خارجي،  روابط 
براي  کافي  و  کارآمد  هاي  زمینه  نبود  المللي،  بین 
تعامل و همگرایي بین المللي، ریسک سرمایه گذاري 
انعطاف  کشور،  در  قانوني  و  حقوقي  موانع  ایران،  در 
شفاف  و  مبهم  و  مقررات  و  قوانین  تعدد  ناپذیري، 
نبودن آنها و برخي سیاست هاي داخلي مانند سیاست 
هاي بانکي، مالي، گمرکي که ریسک هاي متفاوت 
ریسک  اقتصادي،  گذاري  سیاست  ریسک  مانند 
دنبال  به  را  نقدینگي  ریسک  و  اقتصادي  ساختار 
داشته است )پرتوی، 1387(. توجه اصلي سازمانهاي 
فعالیت هاي آشکار و شفاف است  بر  مالیات  وصول 
بوروکراسي  ناحق،  به  گاه  و  مالیات کالن  دریافت  و 
بسیار پیچیده اداری و پر افت و خیز، فقدان یا ضعف 
با  مدبرانه  مواجه  قادربه  که  است  اقتصادي  مدیریت 
باشد.  نمي  کند،  مي  بروز  که  تغییراتي  و  مشکالت 
باور و ذهنیت منفي نسبت به سرمایه گذاران خارجي، 
داشتن قانون تجارت قدیمي و وجود قاچاق کاال که 
پدیده مخربي است که لطمه شدید بر اقتصاد کشور 
وارد مي کند. غیر از موضوع قاچاق، واردات بي رویه 
کاال و خدمات به تولید داخلي آسیب جدي مي رساند. 
اثرمنفي  که  است  عواملي  دیگر  از  ارز  نرخ  تغییرات 
برسرمایه گذاري مستقیم خارجي درایران داشته است. 
عالوه بر متغیرهاي یادشده، شاخص اسمي دستمزد، 
وانباشت سرمایه داخلي از جمله عوامل دیگري هستند 
که اثرمنفي برسرمایه گذاري مستقیم خارجي در ایران 

داشته اند )جانی، 1388(. 

خارجی  گذاری  سرمایه  بالقوه  های  تهدید 
در ایران:

هرچند سرمایه گذاری خارجی منافع زیادی را بهمراه 
نیز  ای  بالقوه  تهدیدهای  یا  خطرات  دارای  اما  دارد. 
تواند زیان های  آنها می  به  هست که توجه نکردن 
جبران ناپذیری را بهمراه داشته باشد )رفیعی، 1388(:

اقتصاد  در  ناپایداری  و  نوسانات  افزایش   •
گذاری  سرمایه  که  جایی  آن  از  میزبان:  کشور 
خارجی، بسیار فرار بوده به تغییرات و بحران های 
داخلی و بین المللی بسیار حساس است، می تواند 
اقتصاد کشور  در  ناپایداری  و  نوسانات  افزایش  به 
میزبان منجر شود. )جمالی و همکاران، 1389؛ 252(.

• وابستگی اقتصادی و فناورانه: سرمایه گذاری 
خارجی به واقع به صورت شمشیر دو لبه ای در می 
آید که از هر دو سو می تواند برای کشور میزبان غیر 
مفید و حتی مضر باشد. چنانچه برای بومی کردن و 
درونی فناوری وارداتی کوشش های الزم به عمل 
نیاید، امکان وابستگی فناورانه افزایش می یابد )جمالی 

و همکاران، 1389؛ 251(
های  بنگاه  وقتی  سرمایه:  معکوس  انتقال   •
خارجی به انتقال سود به کشور مبدأ، دست می زنند، 
انتقال سرمایه و ارز گریزی از کشور میزبان صورت 

می گیرد. 
• ایجاد انحصار و مخدوش کردن ساختار بازار.

همکاران،  و  )جمالی  مفید  غیر  فناوری  انتقال   •
1389؛ 251(

عالوه بر این موارد، می توان به خطر افزایش مالکیت 
افزایش  داخلی،  شرکتهای  بر  خارجیان  کنترل  و 
نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره و خطر گسترده ترشدن 
دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران خارجی بدلیل دنباله 
روی سرمایه گذاران داخلی از رفتار آنها، بعنوان دیگر 
تهدیدات بالقوه سرمایه گذاری خارجی نیز اشاره کرد. 
تمامی این موارد می تواند بطور قابل مالحظه ای از 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی جلوگیری کند و نهایتا 
برای اقتصاد کشور بسیار مضر باشد )رفیعی، 1388(.

نتیجه گیری:
 نتیجه حاصل شده از این مبحث داللت بر مناسب 
را دارد  نبودن وضعیت فضای کسب وکار در کشور 
است  این  دولتمردان  وظیفه  خصوص  این  در  که 
تالش نمایند تا شرایطی را برای ساختار اقتصادی و 
امن  فضای  تا  سازند  مهیا  درکشور  اقتصادی  امنیت 
و جذاب و با کمترین هزینه برای سرمایه گذاری در 
زیرساخت  ایجاد  آن  مهمترین  که  آید  بوجود  ایران 
های مناسب، رفع موانع حقوقي و قانوني در کشور و 
بانکي، مالی، مالیاتی وگمرکی  تدوین سیاست هاي 
بروکراسی  و  متعدد  قوانین  حذف  انعطاف،  قابل 
برای  مثبت  فرهنگی  باور  ایجاد  اداری،  پیچیده 
تدوین  همچنین  و  خارجی  گذاران  سرمایه  حضور 
مشوق های حمایتی مناسب و جذاب در بستر قانون 
بویژه سرمایه  گذاران  برای سرمایه  تولید  در عرصه 

گذاران خارجی می باشد. 
منبع:

مراجعه به سایت فصلنامه
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چکیده :
در آغاز قرن بیستم، مکتب جدیدی بویژه در آمریکا، به 
وجود می آمد که در تاریخ اقتصاد به عنوان »نهادگرایی 
اولیه« معروف است. نهادگراهای جدید از دهه 1970 به 
تاریخی  مکتب  پیروان  اولیه  نهادگراهای  آمدند.  وجود 
قرار داشت  انگلستان  آلمان و  اقتصادی هستند که در 
بود. اقتصاد مخالف  با فرمالیزه شدن وریاضی شدن  و 

در آن موقع اقتصاد را علمی مربوط به چند قضیه می دانستند 
که نتایج را می توان از آن قضایا استنباط کرد و به زمینه 
های تاریخی کمتر توجه شد و علم اقتصاد محدود به چند 
فرض و قضیه و نتایج ماحصل از قضیه ها بود. ساختار 
علم اقتصاد به تدریج که رشد می کرد به این سمت و سو 
گرایش پیدا کرد. آن زمان اعتراضی نسبت به فرمالیزه 
شدن اقتصاد زیر عنوان »مکتب تاریخی اقتصاد« و یا 
نهادگراهای اولیه شکل گرفت.نهادگراها معتقد بودند این 
نتایج تاریخی که مورد توجه قرار نمی گیرند از اهمیت 
باالیی برخوردارند و در عملکرد اقتصاد، نهادها جایگاه 
مهمی دارند. نهادگراهای اولیه نفوذ زیادی در علم اقتصاد 

پیدا نکردند.
اقتصاد بویژه در میان دو جنگ جهانی و بعد از جنگ دوم 
جهانی که در واقع زمان اوج گرفتن اقتصاد نئوکالسیک 
و  ها  فرضیه  به  واتکا  ریاضی  سمت  به  بیشتر  است، 
قضیه ها و فرمالیزه شدن گرایش پیدا کرد. علم اقتصاد 
در چارچوب این قضیه ها رشد زیادی پیدا کرد. پس از 
جنگ دوم جهانی از نیمه دوم قرن بیستم علم اقتصاد 
به سمت ریاضی، اقتصاد سنجی و هرچه دقیق تر کردن 
فرضیه های آدام اسمیت بدون توجه به نهادهایی که آدام 
اسمیت آنها را برای رشد اقتصاد ضروری می دانست، 
گرایشی عمده داشت. به تدریج از دهه های 60 و 70 
میالدی، برخی از اقتصاددان ها که آموزش دیده مکتب 
نئوکالسیک بودند، به نهادها توجه کردند. نهادگرایی در 
واقع برای تکمیل و رفع نقایص نظریه نئوکالسیک به 
وجود آمد و در ابتدا بوسیله  اقتصاددانان مورد استفاده قرار 
گرفت. نئوکالسیکها با ارائه مفروضاتی از جمله کمیابی، 
تنش جمعیت و منابع، عقالنیت و بیشینه خواهی انسان 
معتقدند در نهایت، رقابت سبب حذف واحدها، نهادها، 
شواهد  اما  شود؛  می  ناکارآمد  ساختارهای  و  سازمانها 
تاریخی چنین چیزی را تایید نمی کنند. نظامهای اقتصادی 
ناکارآمدی  علیرغم  که  دارند  و  داشته  وجود  سیاسی  و 
همچنان به حیات و بقای خود ادامه می دهند، بنابراین 

عوامل دیگری در توضیح روند توسعه دخیلند. 
اگر به ریشه های اندیشه نهادگرایی رجوع کنیم، به آدام 
رسیم.این  می  اقتصاد  علم  بنیانگذاران  ودیگر  اسمیت 

اقتصاددانان توجه ویژه ای به نهادها داشتند. نهادها در 
واقع قواعد و قوانینی هستند که رفتارهای اقتصادی مردم 
را معین می کنند. یعنی رفتارهای اقتصادی جامعه در 
چارچوب نهادها معین می شود. بنابراین توسعه اقتصادی 
منوط به این خواهد بود که نهادهای موجود در کشور 

برای توسعه اقتصادی مناسب هستند، یاخیر؟!
آدام اسمیت می گوید: »اگر در جامعه نهادهای آزاد مشوق 
تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید شده در جامعه بیشتر 
می شود و جامعه رشد می کند وثروت ملل افزایش می 
نهادگرا  هایی  اقتصاددان  اولیه،  های  اقتصاددان  یابد«. 
بودند. اما به تدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده 
و اوایل قرن بیستم دقیق تر و فرمالیزه می شود توجه 
به نهادها در بخشی از علم اقتصاد کمترمی شود. توجه 
به  و  اقتصادی  نظام  عملکرد  روی  بر  بیشتر  وتمرکز 
اصطالح، تخصیص منابع قرارمی گیرد. اما خود نهادها 
که عملکرد نظام اقتصادی مبتنی برآنها است در سایه قرار 

می گیرند و کمتر به آنها توجه می شود.
اقتصاد نهادگرایی از جهت تاکید بر اهمیت منابع محدود، 
بازار و رقابت مانند اقتصاد نئوکالسیک است. اما برخالف 
نئوکالسیک ها در اقتصاد نهادگرایی فرض بر این است 
که انسان ها اطالعاتشان کامل نیست، ظرفیت ذهنی 
محدودی دارند و در مبادالتشان با یکدیگر با مخاطره 
و عدم قطعیت مواجهند. برای کاهش مخاطرات و هزینه ها، 
انسان ها قوانین، قرارداد ها و هنجارها را تعبیه می کنند 
بینی تر کنند. چنین قوانین،  تا مبادالت را قابل پیش 
قراردادها، هنجارها و عاداتی تاثیر زیادی بر نحوه عملکرد 

بازار ها خواهند داشت. 
بازار  پندارند که عملکرد  اینگونه می  نئوکالسیک ها   
وابستگی زیادی  به عواملی مانند کیفیت و کمیت منابع، 
سیاست های کالن اقتصادی و تغییرات تکنولوژی دارد. 
اما نهادگرایان معتقدند تسهیالت و هزینه های مبادله ای 
که توسط نهادها ایجاد می شود تاثیر به سزایی در نحوه ی 
استفاده از منابع، نوع سیاست های انتخابی و اینکه آیا 
از تکنولوژی جدید استفاده شود یا خیر، دارند. در واقع  
اقتصاد نهادگرایی نگاه ها را از سوی حوزه اقتصاد کالن 

صرف به سمت نهادها سوق می دهد. 
اگرچه از  نهادها به عنوان محرک اصلی اقتصاد نام برده 
می شود اما هنوز تاثیر آنها به خوبی شناخته شده نیست.  
هنوز تحقیقات بیشتری نیاز است تا بتوان فهمید چگونه 
نهادها در جوامع مختلف با عقاید و آداب  مختلف عمل 
می کنند. با شناخت بهتر نهادها می توانیم پاسخ بهتری 
از کشورها  به این سوال اساسی بدهیم که چرا برخی 

ثروتمندند و برخی فقیر. )پورابراهیمی، آرش ؛ 1392(

جایگاه  نهادها در اقتصاد 
از نظر تعریف، نهادها قوانین بازي یا قیدهایي هستند که 
از جانب نوع بشر به منظور تنظیم روابط متقابل انسان ها 
وضع شده اند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن 
انگیزه هاي نهفته در مبادالت سیاسي و اقتصادي مي 
شوند. مهم ترین کارکرد نهادها، کاهش عدم اطمینان و 
هزینه هاي مبادله در فعالیت هاي اقتصادي، اجتماعي و 

سیاسي جوامع است.
نهادها، سه وظیفه مهم بر عهده دارند:

 1- موجب هدایت اطالعات درباره شرایط بازار، کاالها 
و مشارکت کنندگان در بازار مي شوند. جریان مناسب 
اطالعات به بنگاه ها در شناسایي الگوها و فعالیت هاي 
پربازده و نیز ارزیابي اعتبار آن ها کمک مي کند. این 
براي تنظیم مقررات  به دولت  ها  اطالعات همچنین 
مناسب کمک مي کنند. درنتیجه، نهادها مي توانند بر 
تولید، جمع آوري، تحلیل، بازبیني و توزیع یا خودداري از 
توزیع اطالعات و دانش براي مشارکت کنندگان در درون 
بازارها تاثیر بگذارند. نهادهایي که بر  و میان جوامع و 
توزیع عادالنه اطالعات تاثیرمي گذارند عبارتنداز: بنگاه هاي 
حسابداري، دفاتر اسناد اعتباري و مقررات دولتي درباره 

محدود کردن رسانه ها در افشاي اطالعات.
2- نهادها حقوق مالکیت و قراردادها را تعریف کرده و 
تعیین مي کنند که چه کسي باید چه چیزي را و چه 
زماني کسب کند. آگاهي افراد جامعه درمورد حقوق خود 
در زمینه دارایي ها و درآمدهایشان و توانایي حفظ این  
حقوق ازجمله حقوق بخش خصوصي نسبت  به دولت 
براي  توسعه  بازار بسیار با اهمیت است. نهادها مي توانند 
احتمال بروز اختالف را کاهش دهند و به اجراي قراردادها 
کمک کنند. نمونه هایي از این نهادها عبارتنداز: قانون 
اساسي، نظام قضایي و مجموعه اي کامل از شبکه هاي 

اجتماعي.
- موجب افزایش یا کاهش رقابت در بازارها مي شوند. 
رقابت انگیزه هایي را به مردم مي دهد تا فرصت هاي 
خود را به طور برابر گسترش دهند. در بازارهاي رقابتي 
احتمال این که منابع براساس سودمندي یک طرح و نه 
روابط  سیاسي و اجتماعي یک کارآفرین، مورد استفاده 
موجب  همچنین  رقابت  درجه  است.  بیشتر  گیرد  قرار 
تحریک نوآوري و رشد اقتصادي خواهد شد ولي گرچه 
برخي از نهادها رقابت را تسهیل مي کنند، نهادهاي دیگر 
مانع از آن مي شوند. با برقراري  محدودیت هاي قانوني 
فراوان براي ورود به بنگاه هاي جدید بازار، دولتها مي 
توانند مانع از رقابت شوند و با سازماندهي فعالیت هاي 
بازار در اطراف یک گروه محدود از مشارکت کنندگان

اقتصاد نهادي ، سیر تاریخي وکارکرد آن
*تهیه و تدوین: محمد بهروزي؛ سرپرست معاونت اقتصادي - دانشجوي دکتري تطبیق و توسعه 
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این  وجود  با  حتي  گروه  این  روي  پیش  هاي  فرصت 
که رقابت سخت تر شده است، ممکن است افزایش و 

فرصت هاي افراد خارج از گروه کاهش یابد.
از طریق این سه وظیفه تمام ساختارهاي نهادي توزیع 
دارایي ها، درآمدها و هزینه ها و نیز انگیزه هاي مشارکت 
کنندگان در بازار از طریق حقوق توزیعي براي کارآمدترین 
کارگزارها، نهادها مي توانند بهره وري و رشد را تقویت 
تاثیر قراردادن مشوق هاي  با تحت  براي مثال،  کنند. 
سرمایه گذاري از طریق تقویت حقوق  مالکیت، نهادها 
مي توانند بر سطوح سرمایه گذاري و انتخاب فناوري 
جدید تاثیر بگذارند. با تعیین حقوق بازاري، مثال ازطریق 
قانون رقابت، نهادها  موجب محدود شدن رانت هاي 
تولیدکننده مي شوند و از مصرف کنندگان در مقابل قیمت 
از طریق روشن ساختن  هاي باال حمایت مي کنند و 
حقوق مربوط به اشکاالت موجود در بازارها، نهادها مي 
توانند به طور مستقیم زندگي مردم فقیر را تحت تاثیر قرار 
دهند. براي مثال، با ارائه اسناد رسمي به مردم فقیري 
که حقوق مالکیت آن ها توسط وام دهندگان به رسمیت 
شناخته نشده است، به آن ها اجازه مي دهد تا استقراض 

و سرمایه گذاري کنند.

یک موضوع مهم در طراحي نهاهاي عمومي اطمینان 
از این است که انگیزه هایي که ایجاد شده است به طور 
واقعي منجر به رفتار نامطلوب شود. مثال تجربه نشان مي 
دهد بیمه سپرده ها که براي حمایت از سپرده هاي افراد 
در مقابل خطرهاي ذاتي ناشي از نهادهاي مالي طراحي 
شده، مي تواند موجب تضعیف انگیزه هاي مدیران مالي 
براي پرداخت وام به صندوق هاي سپرده گذاران به طور 

محتاطانه شده و منجر به ریسک پذیري گسترده شود.
نورث  داگالس  جمله  از  و  اقتصادی  نهادگرایان 
عقالنی  انسان  مانند  نئوکالسیکها  مفروضات  برخی 
بازسازی  را  اصطحکاک  بی  بازار  و  خواه  بیشینه  و 
نهادها، دولت،  درباره  برخی مفروضات دیگر  کرده و 
حقوق مالکیت و ایدئولوژی را نیز به آن افزودند. این 
تاریخی شد  به روندهای  تبدیل، سبب توجه  تغییر و 
نزدیک  جامعه  شناسی  به  را  اقتصادی  نهادگراهای  و 
کرد، زیرا جامعه شناسان راحتتر از اقتصاددانان به تاریخ 
برمی گردند. جامعه در واقع روابط اجتماعی است که 
و  باشد  می  تاریخی  هویت  و  جاری  هویت  دارای 
گذشته،  است.  وابسته  خود  تاریخ  به  جامعه ای  هر 
انتخابهای امروز ما را مقید می کند و ما به مسیر طی 

شده وابسته ایم. 
اهمیت حضور و نقش دولت در نظریه نورث به دلیل 
تاثیری است که بر تعریف حقوق مالکیت و بر هزینه 
دولت  توسط  مالکیت  تعریف حقوق  نحوه  دارد.  مبادله 
انجام فعالیت  افراد برای  انگیزشی  ممکن است به بی 

مولد منجر شود. مالکیت دربرگیرنده  مجموعه  سیطره و 
توانایی ارزشگذاری افراد بر توانمندیها و نیروی خود، و 
کاال و خدماتی است که در اختیار دارند. یک فرد باید 
بتواند دارایی خود را با کمترین هزینه نگهدارد، افزایش 
دهد، بکار گیرد، و از آن استفاده کند. اگر دارایی به نحوی 
در معرض تعرض قرار گیرد که بر حقوق مالکیت افراد 

تاثیر بگذارد، ارزش دارایی کاهش می یابد. 
مداخله دولت در نحوه بکارگیری و استفاده از سرمایه های 
علمی نخبگان، حق مالکیت آنان نسبت به دارایی شان را 
مخدوش کرده و می تواند به دو پیامد منجر شود: سبب 
شود سایرین از سرمایه گذاری در این حوزه منصرف شوند 
و یا اینکه سرمایه خود را به جایی ببرند که از دارایی ها 
بهتر حفاظت شده و از ارزش آن کاسته نشود. در واقع 
هرجا که حقوق مالکیت کارآمدتر باشد، از دارایی ها بهتر 

حفاظت شده و دارایی به همانجا منتقل می شود.
از همین زاویه می توان فرق بین ریال و دالر را تبیین 
نمود. مداخالت و سیاستگذاریهای دولت سبب کاهش 
ارزرش پول ملی شده و سرمایه ها به زمین، طال، و دالر 
تبدیل می شوند تا دارایی محفوظ بماند. در سطح خرد نیز 
نمی توان به تحلیل اقتصاد پرداخت ولی به نقش دولت در 
تعریف حقوق مالکیت و تاثیری که بر انگیزشهای فردی 
دارد توجه نکرد. تعریف حقوق مالکیت به نفع دولت سبب 
می شود تا انباشت سرمایه و برنامه ریزی بلندمدت برای 

فعالیت اقتصادی نامعقول باشد. 
به  مبادله  هزینه  مفهوم  کردن  وارد  با  نورث  دیدگاه 
دستگاه نظری خود به تبیین این مسئله کمک می کند. 
معامله  باشد  باالتر  حدی  از  مبادله  هزینه های  وقتی 
صورت نمی گیرد. کسب اطالعات درباره کاال، اوصاف 
در  قراردادها  اجرای  و  قراردادها  شناخت  کارگزار، 
توسعه تخصص گرایی و خروج از فعالیتهای واسط  ای 
عملکرد  و  ماهیت  تاثیر  تحت  عوامل  این  است.  مؤثر 
به  دادن  توجه  با  نهادي  دیدگاه  دارند.  قرار  دولت  نهاد 
فرآیندها و نهادهای تاریخی، کمک می کند تا ناکامی 
تبیین  را  انقالبها  مانند  ناگهانی  تغییرات  در  جهش 
آوریم. بدست  حال  شرایط  از  بهتری  درک  و  کرده 

ابعاد انساني نهاد گرایي :
انسان نئوکالسیک نیست.  انسان در نهادگرایی همان 
نهادگرایی با اضافه کردن ایدئولوژی، اطالعات، اهداف، 
ارتباطات و عواقب ناخواسته به کنشگر مورد نظرش، انسان 
بیشینه خواه را دیگرخواه هم کرده، عقالنیت را مشروط 
کرده، و صافی ذهنی )فرهنگ و نهادهای غیررسمی( را 
وارد عملکردها و انتخابهای انسان کرده است. این بشر 
برای کاستن از عدم اطمینان و کاهش هزینه های مبادله 
به تاسیس نهادها دست میزند و توسعه چیزی نیست جز 
تا سودهای  نهادهای کارآمد  اداره  و  ایجاد  موفقیت در 
بیشتری نصیب جامعه شود. هم ساختار انگیزشی افراد 
و فرد و انگیزه هایش با نهادها ارتباط پیدا می کنند و این 
ارتباط متقابل چنان پیچیده است که نمی توان آنها را از 

یکدیگر جدا نمود.
نگاهي به سیر تطور نهاد گرایي 

نهادگرایی قدیم حتی به دوران باستان و نخستین تفکر 
نظام مند درباره تفکر سیاسی بر می گردد. پرسش های 
اولیه طرح شده توسط عالمان به توجه به طبیعت نهادهای 
حاکم گرایش داشت که می توانست رفتار افراد - هم 
حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان - را به سمت 
اهداف بهتر طبیعت متغیر و ناپایدار رفتار فردی و نیاز به 
هدایت آن رفتار به سمت اهداف جمعی نیازمند به شکل 
گیری نهادهای سیاسی بنا کند. )لک زایی، نجف 1388 (
ریشه هاي اندیشه نهادگرایي جدید تر  به ، آدام  اسمیت 
ودیگر بنیانگذاران علم اقتصاد مي رسد. این اقتصاددانان 

توجه ویژه اي به نهادها داشتند. 
بود که  این خواهد  به  منوط  اقتصادي  توسعه  بنابراین 
نهادهاي موجود در کشور براي توسعه اقتصادي مناسب 
جامعه  در  اگر  گوید:  مي  اسمیت  آدام  یاخیر؟!  هستند، 
نهادهاي آزاد مشوق تولید وجود داشته باشد، ثروت تولید 
شده در جامعه بیشتر مي شود و جامعه رشد مي کند 

وثروت ملل افزایش مي یابد.  
اقتصاددان هاي اولیه، اقتصاددادن هایي نهادگرا بودند؛ 
اما به تدریج که علم اقتصاد در اواخر قرن نوزده و اوایل 
قرن بیستم دقیق ترو فرمالیزه  مي شد توجه به نهادها 

مقاله

که  هستند   نهادهایي  کارآمد  نهادهاي 
سازگار و با انگیزه هستند. نهادهاي داراي 
سازوکارهاي اجرایي دروني به دلیل این که 
متقابل شناخته  پاداش و جریمه  نظام  یک 

شده وجود دارد، نهادهاي کارآمدي هستند. 
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در بخشي ازعلم اقتصاد کمتر مي شود. توجه و تمرکز 
به اصطالح،  و  اقتصادي  نظام  بر روي عملکرد  بیشتر 
تخصیص منابع قرارمي گیرد؛ اما خود نهادها که عملکرد 
نظام اقتصادي مبتني بر آنها است در سایه قرار مي گیرند 

و کمتر مورد توجه قرار مي گیرند.
با اذعان به این امر که نهادها خود در گذر زمان تغییر 
می کنند و بیشتر به عوامل اقتصادی، حساسیت نشان 
می دهند. پس می توان میان نهادگرایان قدیم و جدید 
واندیشه هایشان تفاوتی قائل شد. نزدیک به یک سده 
است که از عمر مکتب نهادگرایی می گذرد. در طول این 

سال ها، مکتب نهادگرایی دستخوش تحوالت و گرایش 
های وسیعی شده است. نگاه های متفاوت به مقوله هایی 
به  و  ایدئولوژی  کارایی،  نهادی،  تغییرات  نهادها،  چون 
ظهور و پیدایش مکتب عمده نهادگرایی قدیم و جدید، 

انجامیده است.
مکتب های نهادگرایی قدیم وجدید،به واسطه بی اعتنایی 
اقتصاد نئوکالسیکی متعارف نسبت به نهادها، ظهور یافته 
اند. موضوع تأثیر نهادها درشکل دهی رفتار و عملکرد 
اقتصادی، اعتقاد اصلی هر دو مکتب نهادگرایی قدیم 
نئوکالسیکی  رویکرد  قدیم،  نهادگرایان  است.  جدید  و 
در تأکید بر »انسان معقول اقتصادی« را رها کرده اند 
ودر مقابل به بررسی رفتار اقتصادی در فضایی فرهنگی 
روی آورده اند.اما نهادگرایان جدید نه تنها رویکرد متعارف 
بنیان  عقالیی  انتخاب  الگوی  برپایه  که  نئوکالسیکی 
گذاشته شده است را رها نکرده اند، بلکه آن را گسترش 

داده و یا به عبارتی جرح و تعدیل نموده اند.
با تمامی این اوصاف، در نگاهی کلی، تفاوت بنیادین این 
دو مکتب درتمایل نهادگرایان جدید به بررسی چگونگی 

توسعه وعملکرد نهادها نهفته شده است.
نوزدهم،  قرن  اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  شرایط 
اقتصاددانان را از نظریه ها وعقاید اقتصاددانان نئوکالسیک 
ناخشنود کرد و به غیر از سوسیالیست ها، اقتصاددانان 
دیگری نیز بودند که با فرضیه ها و نظریه های مکتب 
نئوکالسیک مخالفت می ورزیدند. تحوالت اقتصادی این 
دوران اصول نظری نئوکالسیک را از نظرتطبیق با واقعیت 
با تردید روبرو کرد.در چنین اوضاعی، دفاع از نظام سرمایه 
داری که درآن دولت نقش عمده ای نداشته باشد دور از 
منطق به نظرمی رسید.در این دوران،برای نیل به تغییرات 
اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان 
قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه 
از طریق روش های سوسیالیستی بود. روش دوم بر آن 
بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه داری را از راه 
اصالحات اجتماعی پدید آورد.دراین روش هدف آن بود 
که وضع موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصالح 
کند. با اعمال برنامه های اصالحات اقتصادی امکان حفظ 
با بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم  سرمایه داری 
درآمد و بویژه توده ها فراهم می آمد واین دقیقاً پیشنهاد 
اقتصاددانان پیرو مکتب نهادی یا نهادیون را تشکیل می 

دهد. ) نصیري اقدم، علي ؛1384(
پیش فرضها والزامات مکتب نهادي

مبانی فکری مکتب نهادی طبق اندیشه های اقتصاددانان 
پیرو این مکتب برشش اصل مهم و اساسی به شرح زیر 

متکی است:
1- اقتصاد باید به عنوان یک سازمان با مجموعه کامل 
و واحد تشکیالت که تمامی اجزای آن با یکدیگر ارتباط 
دارد،مورد بررسی قرار گیرد.دراین مورد،مطالعه یک دوره 
کامل از یک سازمان را نمی توان تنها با بررسی اجزای 
آن به صورت قسمت های مجزا و جدا از یکدیگر قرار داد.

مجموع  جامعه  اقتصادی  های  فعالیت  ترتیب،  همین  به 
منافع  بیشترین  آوردن  بدست  برای  فردی  های  تصمیم 
پولی نیست بلکه فراترازآن بوده وناشی ازفعالیت های جمعی 
می شود که بزرگتر از مجموع اجزاء جدا از یکدیگر است.

2-  مکتب نهادی نقش مؤسسه ها و نهادها را در زندگی 

تنها یک  »نهاد«  دهد.  می  قرار  تأکید  مورد  اقتصادی 
مؤسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، 
خدمات اقتصادی، اتحادیه ویا بانکی نیست، بلکه الگویی 
متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است که به عنوان جزء 
نهاد  پذیرفته می شود.  فرهنگ  اساسی یک  بخش  و 
شامل رسوم،عادت اجتماعی، قوانین، روش های فکری 
وبه طورکلی روش زندگی است. نهادگراهامعتقدند که 
زندگی اقتصادی به وسیله نهادهای اقتصادی و نه به 
وسیله قوانین اقتصادی کالسیک ها و نئوکالسیک ها 
کنترل می شود. بنابراین، در تجزیه و تحلیل اقتصادی، 
رفتارگروهی است که روش زندگی را تحت تأثیرقرار می 
دهد و از این رو در مقایسه با فلسفه فردگرایی مطلق 
نهادگرایان  نزد  در  ها  نئوکالسیک  و  ها  کالسیک 

رفتارهای جمعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
اقتصادی  وتحلیل  درتجزیه  داروین  تکامل  نظریه   -3
بایدمورداستفاده قرارگیرد،زیرا جامعه و نهادهای آن دائماً در 
حال تغییر نیستند. به جای وجود تعادل همواره حرکت تغییر 
وجود دارد. این مکتب با نظریه تعادل ایستای اقتصاددانان 
کالسیک ونئوکالسیک که به دنبال کشف حقایق ابدی 
وازلی اقتصاد بوده وهیچ گونه توجهی به تفاوت های زمانی 
و مکانی و تغییراتی که دائماً تحقق می یابند،معطوف نمی 
داشته اند،به مخالفت برمی خیزد.تکامل نهادهای اقتصادی 
باید زمینه اصلی تحوالت اقتصادی را تشکیل دهد. این 
اقتصاد،  زمینه  در  اطالعاتی  به  دسترسی  مستلزم  روش 
تاریخ، انسان شناسی، علوم سیاسی، جامعه شناسی، فلسفه، 
مکتب  است.بنابراین  اجتماعی  روانشناسی  و  روانشناسی 
بر  را،مبنی  نهادی نظریه کالسیک ها ونئوکالسیک ها 
مردود  اقتصادی،  جامعه  در  عادی  و  تعادل ساکن  وجود 
دانسته و به جای آن بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی 
که در جریان رسیدن به هدف های اجتماعی واقتصادی 
ممکن است منجر به نتایج مثبت یا منفی گردد، تکیه می 
کند. به عبارت دیگر،تعدیل کمتر و یا بیشتر از مقدار الزم 
برای رسیدن به تعادل در زندگی اقتصادی انحراف از تعادل 

به شمار نمی آید، بلکه این نوع انحراف خود عادی است.
برپایه  داری  سرمایه  درنظام  اقتصادی  بیشترمکاتب   -4
وجود  خود  های  نظریه  در  مورداستفاده  های  فرضیه 

هماهنگی درمنافع افرادجامعه را استنتاج می کنند، 

در این صورت،دولت باید تضادهای مربوط به رفاه عمومی 
را  اقتصادی  و تضادهای مربوط به عملکرد کارآمد نظام 

بایکدیگر آشتی دهد.

مقاله

مکتب نهادی معتقد به وجود تضاد منافع است 
و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می داند 
که برای حفظ منافع متقابل و مشترک خود با 
دیگران اقدام به تشکیالت گروهی می کند.با 
این وجود، میان منافع گروه های مختلف جامعه 
های  بنگاه  مقابل  در  بزرگ  های  بنگاه  نظیر 
تولیدکننده،  درمقابل  کننده  مصرف  کوچک، 
کشاورز در مقابل شهرنشین و کارفرما درمقابل 

کارگر تضادهایی به وجود می آید. 

نهادها در واقع قواعد و قوانیني هستند که 
رفتارهاي اقتصادي مردم را معین مي کنند، 
یعني رفتارهاي اقتصادي جامعه در چارچوب 

نهادها معین مي شوند. 



فصلنامه خبری، تحلیلی، پژوهشی
13

93
ییز

 پا
  و

ان
ست

 تاب
- 6

 و 
5 

پی
پیا

 -1
8 

1 و
7 

ریه
نش

ره 
شما

 - 
وم

ل د
سا

 

5- مکتب نهادی ازبرنامه اصالحات اجتماعی به منظور 
توزیع عادالنه تر ثروت و درآمد حمایت می کند. این مکتب، 
با وجود عقاید کالسیک ها دایر بر این که قیمت های بازار 
شاخص رفاه فردی و اجتماعی بوده و بازار بدون دخالت 
دولت می تواند تخصیص مؤثر منابع و توزیع بهینه درآمد 
را انجام دهد،توجه خود را به هزینه ها و منافع اجتماعی 
معطوف می دارد.به عبارت دیگر،این مکتب اقتصاد آزاد 
سرمایه داری را محکوم می کند و به نقش بسیار مهم 
دارد. اعتقاد  مردم  اجتماعی  و  اقتصادی  امور  در  دولت 
6- ازنقطه نظر روش شناسی،مکتب نهادی روش استقراء 
را بر قیاس ترجیح داده و براین عقیده است که برای درک 
بهتر عملکرد نظام اقتصادی باید مطالعات دقیق تری از 
طرز کارآن به عمل آورد.از این نظر، اقتصاددانان نهادی 
با اقتصاددانان تاریخی هم عقیده اند و معتقدندکه روش 
استدالل منطقی روشی است که از حقایق شخصی آغازمی 
شود و از حاالت خاص به نتایج کلی می رسد. چنانچه این 
روش به درستی به کار رود از لحاظ تحقیق علمی حائز 

اهمیت بوده و به قانونمندی های علمی منجر می شود.
چه کسي نهادها را ایجاد مي کند؟ 

با توسعه اقتصادها، براي حمایت از مبادالت پیچیده در 
حال افزایش، نهادها نیز تکامل مي یابند. این تکامل مي 
تواند از تغییرات در نهادهاي موجود حاصل شود، ولي 
همچنین مي تواند ناشي از ایجاد یا بنا نهادن نهادهاي 
ایجاد مي شوند، ولي  باشد. نهادها توسط دولت  جدید 
بازیگران فعال در جامعه و فعاالن اقتصادي و بازیگران 

بازارهاي بین المللي نیز در ایجاد نهادها نقش دارند.
هنگامي که دولت ها اقدام به ایجاد نهادهاي جدید مي 
منافع  یابند.  مي  دست  زیادي  هاي  موفقیت  به  کنند 
گروه هاي خصوصي نیز مي تواند در ایجاد نهادها نقش 
داشته باشد. این منافع همچنین مي تواند محرک یا مانع 
باشد.  یا مشارکتي  انفرادي  تغییرات نهادي، به صورت 

)دادگر، یداهلل؛ 1383(
به  توانند  مي  نیز  المللي  بین  هاي  سازمان  همچنین 
عنوان نیرویي مهم براي تغییرات نهادي عمل کنند. آنها 
همچنین در کمک به ایجاد نهادهاي مناسب با نیازهاي 
کشورهاي در حال توسعه موفقیت هاي متفاوتي داشته اند. 

نهاد گرایي از منظر داگالس نورث وکامونز
نهادگرایی،  نمایندگان  ترین  مهم  از  یکی  بدون شک 
داگالس نورث است او می گوید: نهادها قید وبندهایی 
هستند که شرایط فعالیت اقتصادی در جامعه را تعیین 

می کنند.
بی شک، نقطه آغازین در بررسی تاریخچه اقتصاد نهادی 
نورث، اثر ظهور جهان غرب است. اودراین کتاب تالش 
می کند تا نهادها را در ساختار اقتصاد نئوکالسیکی، وارد 
کند.الگوی تلویحی ای که دراین کتاب بیان شده براین 
ایده استوار است که نهادها ازتصمیم های بهینه انسان 
ها سرچشمه می گیرند و در نتیجه، به تغییراتی که در 
مجموعه قیمت های نسبی رخ می دهد و افراد با آن 

روبرو می شوند- واکنش نشان می دهند.
تیول  نظام  وسطی،  قرون  آغازین  درشرایط  رو،  ازاین 
رشد  با  نهایت  در  بود.اما  کارایی  نهادی  نظام  داری، 
داری  تیول  نظام  مبادالت،  گسترش  و  جمعیت 

نیازمندکاهش هزینه های مبادالتی، برای ایجاد نظامی 
از قراردادهای دستمزد، اجاره بها و بهره شد. نورث و 
گسترش  در  را  ازاروپا  هایی  ناحیه  شکست  توماس، 
نهادهای کارا، با استفاده از عامل نیازهای کوتاه مدت 
حاکمان تبیین و تفسیرمی کنند. همانگونه که نورث 
نقش  تبیین  کتاب،  کلی  چارچوب  است،  کرده  بیان 
کارایی است: تغییرات در قیمت های نسبی،انگیزه ها 

را برای ایجاد نهادهایی کاراتر برمی انگیزد.
ایده  رسد  می  نظر  دارد.به  وجود  نیز  دیگری  مشکل 
نهادها- که در آن نهادها به قیمت های نسبی واکنش 
نشان می دهند - هر گونه تأثیر حقیقی نهادهای پیشین 
را درسرعت و جهت تغییرات نادیده می انگارد. با این 
وجود، دربرخی موارد نورث و توماس در تبیین اینکه چرا 
برخی از نهادها به چالش کشیده نشده اند و یا آنکه چرا 
تغییرات در این سبک وسیاق انجام پذیرفته است،اشاراتی 
تعصبات  است  اند.ممکن  داشته  کاری  اثرمحافظه  به 
تغییرات  آنکه  یا  و  دهد  نشان  مقاومت  دربرابرتغییرات 
نهادی سریع و یا حساس، مشروعیت نهادها را کاهش 
داده، هزینه های اعمال حق مشروعیت را افزایش دهد.
اما مشکل درآنجاست که اشاره به اصل محافظه کاری 
موردی است ودرتضاد با الگوی تلویحی تغییرات نهادی 

قرار دارد.
نورث در کارهای بعدی خود از توجه به کارآیی نهادها دست 
کشید و با اشاره به اهمیت ایدئولوژی در تاریخ نهادی، به 
جرح و تعدیل فرض عقالنیت - که در اقتصاد متعارف 
تغییر نگرش،  نئوکالسیکی مطرح است - پرداخت.این 
درآثاری چون ساختار وعملکرد؛ وظیفه تاریخ اقتصادی و 
ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی مشهود است. در این 

آثار نورث بر توسعه حقوق مالکیت تأکید می ورزد.
او این حقوق را در قالب منافع اقتصادی حاکمان تبیین 
می کند. الزام حاکمان در توجه به گروه های قدرتمند 
ذی نفع و وجود هزینه های مبادالتی، به حقوق مالکیت 
ناکارآمد منجر می شود. با استفاده از این ایده است که 
نورث به بیان علل وجود دامنه وسیعی از حقوق ناکارآمد 
مالکیت می پردازد که به رشد اقتصادی نمی انجامد. او 
این سؤال را مطرح می کند که در حالی که حقوق مالکیت 
ناکارآمد نسبی، بقای یک کشور را درمقابل همسایگان 
کارآمدتر خود تهدید می کند،چه چیزی ممکن است حاکم 

اقتصادی بی رونق را به رقابت با همسایگان موفق تر خود 
نمی دهد. این سؤال  به  را  پاسخ  آخرین  او  اما  وادارد؟ 

با  را  دولت  نئوکالسیکی  نظریه  نورث  وجود،  این  با 
توجه پیوسته خود به نقش وجایگاه ایدئولوژی درخالل 
تغییرات نهادی،موردجرح وتعدیل قرار می دهد. درنگاه 
نورث، ایدئولوژی عاملی است که دردامنه انتخاب های 
انسان  ازاهداف  گیرد؛  می  جای  ها  انسان  قبول  قابل 
ها درزندگی به شمارمی آید؛درایجاد تفکر بی طرفی و 
مشروعیت نهادها نقش بسزایی دارد؛ قادر است بدون 
هزینه بر مشکالت فائق آید؛ منجر به شکل گیری گروه 
هایی می شود که قادر به اعمال فشارهای سیاسی اند و 
در نهایت عاملی است که بر تصمیمات سیاستمداران و 

قضات، تأثیرات بنیادینی می گذارد.
نهادی،  تغییرات  پویای  نظریه  که  است  آن  حقیقت 
عقالنی  ارادی  فعالیت  نئوکالسیکی  محدودیت  با 
هیچ  به  محدودیت  این  است.  شده  مقید  وفردگرایانه 
از  را  نهادها  عرفی  تغییرات  تبیین  اجازه  ما  به  عنوان 
کشمکش های لجوجانه یهودیان از رفع تبعیض گرفته 
دهد.بنابراین  نمی  اجتماعی  تأمین  قانون  تصویب  تا 
مسأله موردعالقه نورث درباب ایدئولوژی، آن گونه که 
است.  نشده  یکپارچه  و  تلفیق  نظری  باچارچوب  باید، 
)دادگر،یداهلل؛1383( دیگرعقاید تحول یافته نورث را می 
توان در اثرنهادها، تغییرات نهادی وعملکرد اقتصادی و 
دیگر مقاالت جدید نورث یافت. در این اثر بر نهادهای 
غیررسمی، حقوق مالکیت و نقش سازمان ها، تأکید بسیار 
بیشتری شده وعامل ایدئولوژی نیزمورد توجه بیشتری 
قرار گرفته است.تحلیل بدین گونه است که در موضوع 
های تاریخی، نهادهای موجود ودیدگاه های مکتبی و 
مسلکی، بر سرعت و جهت تغییرات تأثیر می گذارند. 
عنصر اصلی در بحث آن است که نهادهای موجود )چه 
رسمی و چه غیر رسمی(، ساختاری انگیزشی را به وجود 
های  سازمان  وگسترش  توسعه  موجب  که  آورند  می 

اقتصادی، سیاسی واجتماعی می شود.
این سازمان ها، ساختارهایی انگیزشی را منعکس می 
کنند که ممکن است قاچاق و یا بالعکس، فعالیتی مفید 
را مورد تحبیب و تقدیر قرار دهند. تغییرات نهادی در 
نتیجه انتخاب های افراد و کار آفرینان سازمان ها به 
وجود می آید. بسیاری از این انتخاب ها، اموری روزمره 

مقاله
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انتخاب  چنین  اوقات،  از  گاهی  اما  هستند.  روتین  و 
هایی بر سر جانشینی و جایگزینی خود با روابط رسمی 
وقوانین،به نزاع بر می خیزند؛ بویژه اگر از برخی از این 
تغییرات نهادی این گونه برداشت شود که دارای سود 

و منفعتی هستند.
نتایجی که از رفتارهای گوناگون برداشت می شود، ممکن 
است به دلیل شوک هایی که از خارج بر نهاد تحمیل 
شده است و یا دانش ها وآموزه هایی که در درون نهاد به 
وجود آمده اند، تغییر یابد. با این وجود، ایجاد دانشی جدید، 
از تمایالت موجود و نیز از مدل های ذهنی و الگوهای 

عقیدتی تصمیم گیرنده تأثیر می پذیرد.
آن  گرو  در  نهادی  تغییرات  فهمیدن  و  بنابراین درک 
است که بفهمیم چگونه عقاید، ایدئولوژی ها، اسطوره 
ها، تعصب ها و پیش داوری ها در گذر زمان تحول 
می یابند. پس دانش یک فرآیند رشد یابنده است که از 
فیلتر فرهنگ جامعه می گذرد و این فرهنگ است که 
نتایج برداشت های افراد را مشخص می کند.همچنین 
را  آنها  که  است  افراد  کنونی  بردانش  فرهنگ  تأثیر 
برادامه مسیر فعلی خود راسخ و پابرجا می گرداند.امروزه 
برخی از جوامع ممکن است درگیر نهادهایی ناکارآمد 
باشند؛درحالی که توسعه اقتصادی اروپای غربی از قرن 
دهم تا قرن هجدهم،داستانی است ازتکامل تدریجی 
میان بخش  آمیز  رقابت  الگوهای عقیدتی درمحیطی 
های سیاسی و یا اقتصادی تجزیه شده و متالشی گشته 

است.
کامونز:

کامونزتوجه زیادی به ترکیب علوم اجتماعی نظیرجامعه 
شناسی،روانشناسی،علوم سیاسی و تاریخ باعلم اقتصاد 
داشته است. وی درزمره آن دسته ازطرفداران اصالحات 
اجتماعی قرار دارد که برای دخالت دولت درجریان تعدیل 

منافع متضاد گروه های مختلف نقش مؤثر قائل است.
کامونز معتقداست که هرمکتب اقتصادی محصول تضاد 

منافع اقتصادی بوده وخود به از میان بردن تضادی 
ناشی شده است.به نظر کامونز،تضاد  ازآن  پرداخته که 
اقتصادی که منجر به تضادهای سیاسی و نظامی می 
شود بر مبنای کمیابی شکل می گیرد، چرا که طبقات 
اجتماعی از رفتار موجود میان افراد برای بدست آوردن و 

نگهداری سهمی از مالکیت کوشش می کند.
توسعه اقتصادي از منظر نهاد گرایان

در نگرش نهادگرا، توسعه در پاسخ به تکامل تدریجي 
نهادهاي حمایتي اجتماعي و تجارت ایجاد مي گردد. 
بنابراین میزان رشد و توسعه یافتگي کشورها بستگي 
تجاري  مخاطرات  و  ریسک ها  کنترل  درجه  به 
قانوني  غیر  سودجوئي  عدم  معامالت،  نکول  )شامل 
در فعالیت هاي اقتصادي و تقسیم متوازن و متناسب 
زیان ها و...( به وسیله نهادها مي باشد. نهادهاي کارآمد 
تشکیل  تشویق  اطالعاتي،  هزینه هاي  کاهش  باعث 
سرمایه و حرکت آزادانه آن، اجازه قیمتي شدن ریسک 
)بیمه ها( و همچنین سایر تسهیالت مشارکتي مي شود. 
و  باعث گسترش  به خود  نهادها، خود  این  گسترش 
.. در  اقتصادي مي گردد  توسعه صنایع و فعالیت هاي 
عدم  و  معامالتي  هزینه هاي  نرخ  که  زماني  مقابل، 

شکل گیري  عدم  باالست،  نااطمیناني ها  و  قطعیت ها 
تخصص ها و اکتفا به تعامالت خود اتکاء، نوعي بیمه 

محسوب مي گردد. )نصیري اقدم، علي؛1384( 
بنابراین حرکت ناموزون و درازمدت از سنت ها و رسوم 
با  است  مرتبط  مکتوب  قوانین  سوي  به  مدون،  غیر 
تخصصي شدن روزافزون و تقسیم کار فزاینده اي که 
متناسب جوامع پیچیده تر است. همچنین نهادگرایان 

چینش  دنبال  به  توسعه،  براي  سیاست گذاري  در 
ساختار هاي حقوقي و اقتصادي خاصي نیستند، بلکه 
تعدیل  یا  و  اصالح  طوري  بایستي  نهادها  معتقدند 
شرایط  و  شده  برطرف  بازار  توسعه  موانع  که  گردند 
عملکرد بهینه نظام اقتصادي مهیا شود . براي نیل به 
این مهم، نهادها چهار رهیافت اساسي را مورد استفاده 

قرار مي دهند:
تکمیل نهاد هاي موجود . 1
نوآوري براي ایجاد نهاد هاي کارآمد . 2
ایجاد ارتباط میان جوامع از طریق گسترش جریان . 3

تجارت و اطالعات ]تا بر اثر گسترش بازار، تقاضا 
براي نهاد هاي جدید فزوني یافته و آنها تولید شده 

و یا وارد گردند.[
بهبود رقابت در اقتصاد . 4

همچنین در نظر نهادگرایان در تعیین مسائل توسعه 
که  معتقدند  آنها  سوم،  جهان  کشورهاي  نیافتگي 
تشویق  را  فرصت هایي  بیشتر  کشورها،  این  مدیران 
بیشتر  تولید  تا  درآمدند  توزیع  مشوق  که  مي نمایند 
یا  و  توزیعي  فعالیت هاي  دهنده  گسترش  و  درآمدها 
باز توزیعي هستند تا فعالیت هاي تولیدي. سازمان هاي 
فعال در کشورهاي توسعه نیافته بیشتر توسعه دهنده 
انحصارند تا رقابت و محدود کننده فرصت ها هستند تا 
خالق آنها. این سازمان ها کارآمد هستند، ولي در جهت 
موجود.  نهادهاي  نمودن  ناکارا  و  خود  سود  افزایش 
بروز  باعث  این کشورها  در  ناقص  نهادهاي  بنابراین 
این  ضعیف  اقتصادي  عملکرد  و  ناکارا  سازمان هاي 

کشورها مي گردد. 

نتیجه گیري 
و خصوصًا  رشته اي  بین  رویکرد  با  نهادگرائي  نگرش 
توجه ویژه به روابط عرفي وحقوقي، سعي دارد به درک 
صحیحي از نظام اقتصادي جوامع دست یابد. اثر عملی 
در جامعه ظاهر  بازی هنگامی  قواعد  مثابه  به  نهادها 
می شود، که چارچوب نهادی به نحو مطلوبی اجرا شود؛ 
قاعده بازی هنگامی که نه تنها ضمانت اجرایی نداشته 
باشد، بلکه عمال نیز در جریان بازی اعمال نشود، عمال 
تاثیری در جریان بازی نخواهد داشت. اجرای نهادی 
هزینه بر است و این مساله را باید در دو سطح بررسی 
کرد؛ اول ارتباط اجرای نهادی با فرهنگ و ایدئولوژی و 
دوم ارتباط آن با ساختار سیاسی و به نحو تعیین کننده ای 

سازمان حکومت است.
اجرایی،  قوای  مشخص،  طور  به  و  حکومت  سازمان 
قضایی و انتظامی آن ناظر و ضامن اجرای چارچوب 

نهادی و به طور مشخص نهادهای رسمی است. 

و  فرهنگی  لحاظ  به  نهادی رسمی  هر چه مجموعه 
ایدئولوژیک مورد پذیرش عام مردم باشد، به واسطه 
هزینه های  نهادی،  اجرای  در  مردم  اجرایی  خود 
رسمی  نهادی  مجموعه  اعمال  در  حکومت  سازمان 
قواعد رسمی بازی( کمتر خواهد بود و ثبات و امنیت 
صورت  در  اما  شد؛  خواهد  فراهم  اجتماعی  بیشتر 
باورهای  و  نگرش  میان  بنیادی  تنش  و  تضاد  وجود 
)به  نهادی  و مجموعه  مردم  ایدئولوژیک  و  فرهنگی 
طور مشخص، نهادهای رسمی(، هزینه های سازمان 
حکومت در اعمال چارچوب نهادی به نحو فزاینده ای 
افزایش خواهد یافت و نه فقط سازمان حکومت، بلکه 
کل نظام اجتماعی دچار بحران، بی ثباتی و عدم امنیت 

اجتماعی خواهد شد.
منابع ومآخذ:

آرش پورابراهیمی اقتصاد نهادگرایی جدید چیست؟  
www.ireconomy.ir 

قم،  اقتصادی،  اندیشه  تحوالت  ناریخ  دادگر،یداهلل؛ 
انتشارات دانشگاه مفید، 1383 

تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی، تهران، نی، چاپ 
اول، 1372

صمدي، هادي )1384)، نهاد، نهاد گرایي، نهادینه شدن، 
تابستان 84،  و  بهار  تکاپوـ  تخصصي  علمي  فصلنامه 

شماره هاي11 و 12.
جدید،  نهادگرائي  اقتصاد   ،)1384( علي  اقدم،  نصیري 

فصلنامه تکاپو، بهار و تابستان 84، شماره11 و 12.
نورث ، داگالس سي )1384(، اقتصاد نهادگرائي جدید و 

توسعه جهان سوم، تکاپو، شماره 11 و12.
isu.ac.ir  pub.                     کیواني امینه محمد
http://www.donya-e-eqtesad.com

مقاله

هرچه میزان تخصصي شدن و تعداد و تنوع 
باشد،  بیشتر  قراردادها  ارزش  با  صفات 
به  که  اطمیناني  قابل  نهادهاي  به  بایستي 
و  نگراني  بدون  تا  مي دهد  اطمینان  افراد 
پیچیده  قراردادهاي  پذیرش  به  تردید، 
داد.  مي  بیشتري  اهمیت  دهند،  در  تن 

در مجموع بایستي عنوان نمود نهادگرایان 
معتقدند، جهت رسیدن به توسعه اقتصادي 
نهادي در جهت کاهش  و صنعتي، توسعه 
ضرورت  مبادالتي  هزینه هاي  و  مخاطرات 
داشته و این دو به صورت دو سویه باعث 
مي باشند  یکدیگر  تضعیف  یا  و  تقویت 

)کیواني امینه محمد1392(.

کلیدی است؛  ایدئولوژی،  و  فرهنگ  نقش 
که  این  بر  عالوه  ایدئولوژی  و  فرهنگ 
شامل  غیررسمی  نهادهای  تعیین کننده 
نقش  است،  سنت ها  و  اخالقی  قواعد 

مهمی در اجرای نهادی نیز دارد. 
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چکیده
صورت  اقتصادی  رشد  مباحث  روی  بسیاری  مطالعات 
بوده اند،  آن  دنبال  به  پژوهشگران  آن چه  است.  گرفته 
شناخت علل رشد اقتصادی و تبیین موتور محرکه ی آن 
در کشورهای مختلف بوده است. جدیدترین تحقیقات 
روی مسأله ی تأثیر تحقیق و توسعه و سرمایه ی انسانی 
در  که  آن چه  دارد.  تأکید  دانش محور  اقتصادی  بر رشد 
زمینه های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت 
آن بر رشد اقتصادی است. پدیده افزایش جمعیت در 
کشورهایي که از منابع و امکانات الزم به نحو مطلوب 
در  و  مي شود  محسوب  فرصت  یک  کرده اند،  استفاده 
کشورهایی که با مشکل منابع اولیه و نبود آموزش هاي الزم 
در زمینه چگونگي بهره مندي ازجمعیت روبرو هستند، رشد 
جمعیت بر اثرات سوء آن مي افزاید و به یک تهدید براي 

این کشورها تبدیل مي شود . 
مقدمه

جمعیت بشر، به طور بالقوه بر روي بسیاري از جنبه هاي 
زندگي نظیر ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و سیاسي 
اثرگذار است. بر همین اساس مطالعات زیادي از دیدگاه 
علوم مختلف در کشورها انجام شده است که در این میان 
مطالعات اقتصادي بخش قابل توجهي از این مطالعات را 
به خود اختصاص میدهد. جمعیت به معنی کمّیت تجمعی 
انسان همواره از موضوعات مهم علم اقتصاد بوده و حجم 
جمعیت و آهنگ تغییرات آن و تأثیرات این دو بر دیگر 
متغیرهای اقتصادی، در مطالعات انجام شده به شکل های 
این که  به  با توجه  مختلفی بررسی  شده است. در واقع 
اندازه ی جمعیت و تغییرات آن تأثیر بسیار مهمی بر رشد و 
توسعه ی اقتصادی دارد، بسیاری از مطالعات صورت گرفته 

در علم اقتصاد به نوعی بر این موضوع تمرکز دارد.
ارتباط بین جمعیت و رشد اقتصادي 

ارتباط بین جمعیت و رشد اقتصادي از موضوعات قابل 
از  اقتصادي  دیدگاههاي  تمامي  در  که  است  توجهي 
کالسیکي تا تئوریهاي نوین اقتصادي به آن توجه شده 
است . در دیدگاه تئوریکي، گروهي از اقتصاددانان مخالف 
افزایش جمعیت بوده و معتقدند افزایش جمعیت از طریق 
کاهش منابع تجدید شونده، عامل منفي براي رشد اقتصادي 

به حساب میآید. از دیگر سو و از منظر بهینگي، اقتصادداناني 
معتقدند افزایش جمعیت منجر به بهبود تکنولوژي مي شود 
و در نتیجه عامل مثبتي براي رشداقتصادي به حساب مي 
آید و در یک گروه بزرگ تري از جمعیت، احتمال کلي 
بیش تر ي وجود دارد که گروههاي بزرگ تر ي از محققان 
و مهندسان شکل گرفته و در نتیجه ظرفیت و توان جامعه 
در ابداع علوم جدید باال رفته و از این مسیر، درآمد سرانه 

نیز افزایش یابد. 
در  در کشور  گرفته  انجام  مطالعات  به  اجمالي  نگاهي 
زمینه ي روابط جمعیت و توسعه نشان میدهد که مناسبات 
چندسطحي و پیچیده  بین جمعیت و توسعه برقرار است. 
در نتیجه سیاستها و برنامه هاي جمعیتي نمي تواند مستقل 
از برنامه ها و سیاست هاي توسعه باشد و بالعکس. جمعیت 
و مؤلفه هاي مختلف آن از جمله »تعداد مطلق جمعیت«، 
و  »خصوصیات  جمعیت«،  »رشد  جمعیتي«،  »تراکم 
کیفیت هاي خاص جمعیت« و شاید مهم تر از همه، 
مؤلفه هاي مربوط به حرکات جمعیتي )یعني مرگ و میر، 
باروري و مهاجرت( مناسبات تنگاتنگي با توسعه و ابعاد 
مختلف آن شامل توسعه ي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و سیاسي دارند. بدنه ي دانش و ادبیات پژوهشي موجود 
درباره مناسبات جمعیت و توسعه مؤید آن است که تحوالت 
کمي و کیفي جمعیت این استعداد و قابلیت را دارد که روي 
مؤلفه هاي خاص توسعه تأثیرگذار باشد، درحالي که از 

آن ها تأثیر نیز مي پذیرد )قاضي طباطبائي، 1388 (.
در ارتباط با تأثیر جمعیت و متغیرهاي جمعیتي روي توسعه 
در ایران، شواهد حاکي از آن است که افزایش جمعیت در 
طول سه دهه ي گذشته سبب شده است که رشد اقتصادي 
تحت الشعاع قرار گرفته و در نتیجه شاخص های اقتصادي 
سرانه تغییر چنداني نکند. مروري بر شاخص هاي اقتصادي 

نشان میدهد که این شاخص ها اگرچه بیش از هر چیز 
تحت تأثیر قیمت نفت بوده اند، ولي ارتباط آن ها با جمعیت 
هنوز وجود دارد و رشد جمعیتي که به ویژه در دوره ي 
زماني یک دهه ي بعد از انقالب اسالمي در کشور اتفاق 
افتاده، تا به امروز تأثیر خود را در پایین نگه داشتن شاخص 
هاي اقتصادي از جمله تولید ناخالص داخلي سرانه حفظ 

کرده است )همان، 192(.
نظریه ی »هارود« - از روی هارود، اقتصاددان انگلیسی 
پیرو مکتب کینز، که تا مدت ها کتاب »اقتصاد بین الملل« 
او در دانشگاه ها تدریس می شد- نیز رشد جمعیت را عامل 
رشد طبیعی اقتصاد عنوان می کند. بر اساس این نظریه، 
سیاست گذاران اقتصادی باید به گونه ای برنامه ریزی کنند 
که نرخ های رشد واقعی با نرخ رشد طبیعی تنظیم شود. 
از نظر هارود، در نظام اقتصادی بازار، امکان تعادل بازار 
تقریباً منتفی است، زیرا سه نرخ طبیعی، واقعی و تضمینی، 
تعیین کننده های متفاوتی دارند و هریک جداگانه محاسبه 
می شوند. پس امکان برابرشدن این سه نرخ رشد در اقتصاد 
بازار بسیار بعید است. بنابراین ممکن است رشد جمعیت به 
صورت مازاد ظرفیت بروز کند )زیرا معمواًل نرخ رشد واقعی، 
پایین تر از نرخ رشد طبیعی قرار می گیرد.( البته نمی توان 
نتیجه گرفت که برای از بین بردن شکاف بین رشد طبیعی 
)ناشی از جمعیت( و رشد واقعی، باید نرخ رشد طبیعی )نرخ 
رشد جمعیت( را کاهش داد، بلکه وارون این گزاره نتیجه 
می شود. از سوی دیگر و با وجودی که از برخی مطالعات 
نئوکالسیک اشتباهاً چنین استفاده می شود که جمعیت 
باالتر به معنی درآمد سرانه ی پایین تر است، اما سیمون 
کوزنتس  اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه ی نوبل اقتصاد 
با بررسی آهنگ رشد درآمد سرانه و  در سال 1971 - 
آهنگ رشد جمعیت در کشور های مختلف، به این نتیجه 
رسیده که همبستگی معنی داری بین این دو وجود ندارد. 
در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و 

تحلیل ها مؤید همین دیدگاه است ) لی2009(
همچنین کنت آرو - و همکارانش )2003( در خصوص 
رشد جمعیت معتقد هستند که ، جمعیت یک متغیر وضعیتی 

تـأثـیر جمعیـت بر رشـد اقتـصادی
* مجتبی رسولی؛ کارشناس اقتصادی

 سیاستها و برنامه هاي جمعیتي نمي تواند 
مستقل از برنامه ها و سیاست هاي توسعه 

باشد و بالعکس.

مقاله
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است و نه یک متغیر کنترلی. در این نظریه، جمعیت شکلی 
از سرمایه است و بنابراین باید آن را به صورت یک متغیر 
وضعیتی در مدل برنامه ریزی وارد کرد. بر این اساس، با 
کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می شود. 
به این ترتیب، برنامه ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب 
با جمعیت تنظیم کند )و نه عکس آن(. آرو و همکارانش، 
فرض برون زا بودن جمعیت را کنار گذاشته و کوشیده اند 
تغییرات ایجادشده در سیستم به دلیل تغییرات رشد جمعیت 
را بررسی کنند. از نظر آن ها اگر ارزش زندگی از دیدگاه 
اقتصادی مثبت باشد، )مثبت بودن ارزش زندگی در قالب 
یک تابع بین زمانی تعریف می شود(، به این معنی که 
افزایش جمعیت سبب رشد ارزش جمعیت خواهد شد. 
بنابراین هنگامی که ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت 
است، افزایش جمعیت به توسعه  ی پایدار کمک خواهد کرد.

نرخ باروری، موتور محرک رشد اقتصادی
آن چه که اکنون در مدل های رشد به عنوان موتور رشد 
اقتصادی مطرح می گردد، تنها سرمایه ی فیزیکی نیست. 
حتی به طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه ی انسانی 
کنار  حال  در  نیز  جامعه  در  انسانی  دانش  متوسط  و 
گذاشته شدن است. اقتصاددانان اکنون مستقیماً به سراغ 
اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمّیت جمعیت رفته اند. از 
این رو مدل هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده 
قرار می گیرند، نرخ باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی 
در نظر می گیرند. به زبان فنی تر می توان گفت همه ی 
مدل های رشد پایدار به نوعی خطی هستند و ادبیات رشد 
درون زا را می توان به عنوان ادبیاتی مطرح کرد که به دنبال 

معادله ی دیفرانسیلی مناسبی برای رشد اقتصادی است.
در طول 50 سال اخیر، مطالعات بسیاری روی مباحث 
رشد اقتصادی صورت گرفته است. آن چه پژوهشگران به 
دنبال آن بوده اند، شناخت علل رشد اقتصادی و تبیین موتور 
محرکه ی آن در کشورهای مختلف بوده است. جدیدترین 
تحقیقات روی مسأله ی تأثیر تحقیق و توسعه و سرمایه ی 
انسانی بر رشد اقتصادی دانش محور تأکید دارد. آن چه که 
در زمینه های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت 
آن بر رشد اقتصادی است. هدف همه ی این ها نیز تولید 
فناوری نوین برای تولید کاالی جدیدتر یا بهبود روش های 

کاالهای قدیمی است.
مزیت نسبی

همه می دانند که درگذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع 
طبیعی خداداد و نسبت های عوامل تولید )ضریب سرمایه 
به کار( بود. اما اکنون دانستن این نکته جالب است که باور 
رایج در جهان اقتصاد این است که هفت صنعت کلیدی 
چند دهه ی آینده عبارت خواهد بود از: میکروالکترونیک، 
بیوتکنولوژی، صنایع تولید مواد جدید، هوانوردی غیر نظامی، 
مخابرات، ربات ها، رایانه و نرم افزار آن. همه ی این صنایع 
متکی بر نیروی فکری است و هریک از این ها می تواند در 
هر جای دنیا مستقر گردد. حال این که عماًل استقرار این 
صنایع در هرکجا، بستگی به این دارد که چه کسی بتواند 

نیروی فکری الزم برای استقرار آن ها را سازمان دهد.
در قرنی که پیش روی ما است، مزیت نسبی را انسان 
می آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یک نیروی 
خالق و تولیدکننده است. از آن جا که مزیت نسبی همراه 
با دانش فنی توسط انسان پدید می آید، تحقیقات - عالوه 
بر تأثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی- رویکردی 

نوین نیز یافته که بررسی و تأکید بر نقش، اندازه و رشد 
جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است. از این رو است 
که نظریه ای نو در پژوهش ها شکل گرفته است. اما چرا 
در برخی تحلیل ها، رشد جمعیت را به عنوان یک تهدید 
ارزیابی می کنند؟ زیرا به خاطر بی عدالتی اجتماعی حاکم 
بر کشورهای مختلف، همیشه قسمتی از جامعه در حال 
افزایش پرداخت سود و درآمد خود هستند و از طرف دیگر، 
مردم کاهش می یابد.  از  بسیاری  واقعی  درآمد سرانه ی 
این کاهش قدرت خرید سبب کاهش تقاضای موجود 
در بازار می شود. در مواجهه با کاهش اندازه ی بازار، تولید 
نیز کاهش می یابد و اقتصاد وارد مسیر ناپایدار می گردد؛ 
ازقبل  برنامه های  و  طرح ها  جایگزین  بی نظمی ها  لذا 
تورم،  و  می روند  باال  قیمت ها  می گردد.  پیش بینی شده 
جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می کند. تولید کمتر از 
ظرفیت، اخراج موقت، بسته شدن شرکت ها، بیماری های 
صنعتی و غیره رخ می دهند .اما سیاست گذاران در این حال 
مجبورند که از برنامه های خروج یا کاهش نیروی کار و 
مسائلی از این دست برای حل مشکالت فوق استفاده 
کنند و نهایتاً چنان وضعیتی بر اجتماع حاکم خواهد شد که 
سبب می شود انسان به عنوان مشکل و نیروی انسانی به 
عنوان یک تهدیدکننده دیده شود، پس رشد جمعیت نیز به 
مثابه رشد مشکالت تلقی گردد. در این جاست که مدیران 
و سیاست گذاران همه ی کم کاری ها و سوء مدیریتشان را 
به رشد سریع جمعیت به عنوان مهم ترین مشکل نسبت 
ساالنه ی  رشد  نرخ  متوسط  حاضر،  حال  در  می دهند. 
جمعیت در کشورهای در حال  توسعه حدود 1/2 درصد 
است. این در حالی است که نرخ رشد ساالنه ی جمعیت در 
اکثر کشورهای توسعه یافته حدود 0/6 درصد است. در چند 
سال گذشته سیاست های کنترل جمعیت در کشورهای در 
حال  توسعه به نتیجه رسیده و نرخ رشد جمعیتشان کاهش 
پیشرفته  به نظر می رسد کشورهای  یافته است. ظاهراً 
توانسته اند جلوی افزایش بیش از اندازه ی جمعیتشان را 
بگیرند، اما حقیقت این است که کشورهای توسعه یافته و 
برخی کشورهای در حال توسعه این زنگ خطر را برای 
خود به صدا درآورده اند که با پایین آمدن بیش از حد نرخ 
رشد جمعیت و پیرشدن آن، نرخ زاد و ولد آن چنان پایین 
آمده که در آینده قادر به جبران آن نخواهند بود و باعث 
انحطاط اجتماعی و روند کاهشی جمعیت آن ها خواهد 
شد. لذا این کشورها به تازگی مشوق های بسیاری را برای 
افزایش جمعیت و تولد نوزادان در نظر گرفته اند. بنابراین 
ضرورت ارزیابی در سیاست های کنترل جمعیت مورد تأکید 
قرار گرفته است. افزایش جمعیت اگر با رشد اقتصادي 
متناسب همراه باشد، مسئله اي را مطرح نمي سازد. اما در 
اکثر کشورهاي جهان و به خصوص در کشورهاي در حال 
اقتصادي  با آهنگ رشد  افزایش جمعیت  توسعه،آهنگ 
فاصله زیادي دارد و جمعیت این کشورها اغلب با فاصله اي 

شگرف، جلوتر از سیر رشد اقتصادي به پیش مي تازد.  
درآمد سرانه 

از بعد اقتصادي با توجه به تعریف پایه علم اقتصاد یعني 
تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، درآمد سرانه 
مفهوم پیدا مي کند، جمعیت بیشتر، درآمد سرانه کمتر و در 
نتیجه رفاه پایین تر. البته این معني شاید در ساختار جوامع 
پیش از صنعتي مفهومي دیگر داشته باشد و با توجه به 
کارکرد جمعیت در ساختار تولید غیر صنعتي که مبتني بر 

نیروي کار است، افزایش جمعیت مثبت تلقي شود.  
در ایران و بسیاري دیگر از کشورهاي درحال توسعه، این 
تجربه یعني گذر از جامعه کشاورزي به صنعتي ناقص 
صورت گرفته است ، این ناموزوني در نهایت با توجه به 
ساختار وارداتي صنعتي، کشورهاي در حال توسعه را به 
کشورهاي تک محصولي در عرصه تولید و همه چیز خواه 
در عرصه مصرف و تقاضا تبدیل مي کند که در نهایت به 
عنوان بازارهاي مصرفي مازاد تولید کشورهاي توسعه یافته 
تر، عمل مي کنند.  در چنین فضایي بیش از دو دهه است 
که کشورهاي در حال توسعه به یک نکته پي برده اند و آن 
تاثیر منفي رشد جمعیت در ساختار معلول اقتصادي است 
که نمي تواند متناسب با رشد جمعیت، ارزش افزوده براي 

حفظ رفاه آنها را فراهم کند.  
رشد جمعیت بدون منابع اولیه   

کشور ما داراي منابع سرشار و عظیم نفتي و غیر نفتي است 
و منابع نیروي انساني با ظرفیت بالقوه که سرانه ضریب 
هوشي آن از بسیاري از کشورهاي آسیائي، اروپایي و سایر 
کشورهاي پیشرفته باالتر است، در حال حاضر به دلیل 
عدم برنامه ریزي مناسب، بهره مندي از این منبع عظیم 
در حداقل بهره وري است ، چنانچه در یک برنامه ریزي 
مطلوب به سمت اصالح نرود، نمي توان انتظار داشت رشد 
تولید ناخالص ملي افزایش یابد و این امر نه تنها موجب 
عدم تحقق رکوردهاي برنامه توسعه و چشم انداز است، 

منفي شدن نرخ بهره وري را اجتناب ناپذیر مي سازد . 
به طور معمول نرخ رشد جمعیت متناسب با سیاست هاي 
اقتصادي در کشورهاي جهان مورد مطالعه و برنامه ریزي 
قرار مي گیرد و نقش تعریف شده اي با ظرفیت هاي منابع 
برنامه هاي  طبیعي و غیرطبیعي آن ها دارد و به حسب 
اقتصادي، متغیر است .   پدیده افزایش جمعیت در کشورهایي 
که از منابع و امکانات الزم به نحو مطلوب استفاده کرده اند، 
یک فرصت محسوب مي شود و در کشورهاي جهان سوم 
که با مشکل منابع اولیه و نبود آموزش هاي الزم در زمینه 
چگونگي بهره مندي ازجمعیت روبرو هستند، رشد جمعیت 
این  براي  تهدید  به یک  و  مي افزاید  آن  اثرات سوء  بر 

کشورها تبدیل مي شود .  
 به دلیل کمبود منابع، افزایش قیمت تمام شده ناشي از 
پائین بودن نرخ بهره وري در این کشورها، هزینه ها افزایش 
و قدرت رقابت در بازارها کاهش مي یابد، بازار قاچاق کاال 
رونق مي گیرد و در نتیجه تولید ملي کاهش یافته و رشد 

اقتصادي نیز به تبع آن، کاهش مي یابد .  
کشور ما سرشار از منابع نفتي و غیر نفتي است، اما سرانه 
بهره وري منابع انساني بسیار پایین و غیر قابل قبول است 
و متناسب با سرانه پذیرفته شده جهاني نیست، که در 
نتیجه باید با نرخ منفي بهره وري، آسیب پذیري بیشتري 
در بخش هاي صنعتي و کشاورزي را که دو بخش شاخص 

اقتصادي کشور ما است، شاهد باشیم   . 

* برنامه ریز اقتصادی باید اقتصاد را 
متناسب با جمعیت تنظیم کند )و نه 

عکس آن(.
است،  ما  روی  پیش  که  قرنی  در   *
مزیت نسبی را انسان می آفریند. پس 
او یک  انسان،  به  نگرشی درست  با 

نیروی خالق و تولیدکننده است.
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بیکاري گسترده جوانان 
در دو دهه 60 و 70 هجري شمسي کشور ما از لحاظ رشد 
جمعیت افزایش خوبي داشت و لزوم بهره مندي از این 
جمعیت براي دهه هاي 80 و 90، مي بایست فراهم مي شد. 
اما در دهه 80 به دلیل نبود برنامه ریزي صحیح و مدون 
براي قشر جوان ، کشور از این ظرفیت در دو دهه گذشته 
به نحو مطلوب بهره مند نشد. به طور میانگین در این دو 
دهه ما ساالنه از نیروي سه میلیون نفر بي بهره ماندیم، در 
حالي که هزینه معیشتي و اجتماعي این جمعیت نیز بار 
سنگیني براي نظام اقتصادي در حال شکل گیري کشور 
بود و در حال حاضر نیز شاهد بیکاري گسترده جوانان در 
این دهه و سال هاي پس از آن هستیم .   در حال حاضر 
جمعیت کشور رو به کهنسالي مي رود، با توجه به اینکه 
جمعیت ایران در سال هاي آتي یعني دهه 90 و ورود به 
سال هاي سده جدید که برنامه چشم انداز در دهه اول 
آن به پایان مي رسد، الزام و ضرورت ویژه اي را مي طلبد 
تا فرصت باقي است به بهره گیري از این نیروي عظیم 
که در بخش جوان هرم سني از کمیت و کیفیت مطلوب 
برخوردار است و هم در الیه میانسالي این هرم منابع غني 
تجربه نهفته است، قبل از ورود به کهنسالي بهره گرفت 
که اگراین مسئله به عنوان یک ضرورت استراتژیک مورد 
توجه قرار نگیرد، هزینه هاي اجتماعي و اقتصادي جمعیتي 
در دهه 90 و دهه اول قرن آتي، افزایش مي یابد و در 
آینده شاهد کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادي کشور در 
بخش هاي مختلف خواهیم بود .  با کهنسال شدن جمعیت، 
بهره وري در کشور کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد 
اقتصادي نیز کاهش مي یابد، مگراینکه اتفاق جدیدي در 
نوع سرمایه گذاري ها صورت گیرد و گذر از فضاي سیاسي 
موجود در شرائط دیگري به وقوع بپیوندد و این اتفاق 
ناخوشایند را تحت تاثیر قرار دهد .  نرخ رشد جمعیت با 

امکانات موجود متناسب است، اما این بدین معنا نیست 
که با برنامه هاي دراز مدت اقتصادي هماهنگي دارد.   عدم 
استفاده صحیح از منابع نیروي انساني مانند ذخایر انرژي 
است که رسیدن منابع نیروي انساني به مرز بهره مندي، 
هزینه هاي بسیاري را به کشور و نظام اقتصادي تحمیل 
مي کند، چنانچه برنامه ریزي منابع انساني به نحو مطلوب 
صورت گیرد، کشور ما با داشتن منابع غني ملي قابلیت 
افزایش نرخ رشد جمعیت را داراست و با وجود پایداري 
مطلوب نظام خانواده ، پدیده اي به عنوان جامعه پیر و 

فرسوده در آن به وجود نخواهد آمد. 
روند رشد اقتصادي کشور

بررسي روند رشد اقتصادي کشور از سال 1338 تا 1390 
باالیي  و  پایدار  این مدت رشد  در  است که  آن  بیانگر 
در کشور وجود نداشته است. این امر را میتوان ناشي از 
وابستگي فزاینده به درآمدهاي نفتي و نقش مسلط دولت 
در نظام اقتصادي کشور و کم رنگ شدن نقش ساز و کار 
بازار در تخصیص منابع دانست. آمارها نشان مي دهد که 
کشور ایران نه تنها در مقایسه با کشورهاي توسعه یافته، 
بلکه حتي نسبت به کشورهاي موفق آسیاي جنوب شرقي 
نیز نسبت بیش تري از تولید ناخالص داخلي را سرمایه 
گذاري کرده است، اما با این وجود، این میزان سرمایه 
گذاري، موجب پدیدآمدن نرخ رشد اقتصادي کم تري در 
مقایسه با سایر کشورها شده است و این امر بیانگر کارایي 
پایین سرمایه گذاري در کشور است. فقدان استراتژي و 
نقشه ي جامع سرمایه گذاري در هدایت سرمایه گذاران 
به فعالیتهاي مولد با ارزش افزوده ي باال، منجر به رشد 
فعالیتهاي غیر مولد به اشکال گوناگون شده است، به 
طوري که این بخش هاي غیرمولد، نه تنها در خدمت 
صنعت  بخش  جمله  از  و  کشور  تولیدي  هاي  بخش 
قرار نگرفته اند، بلکه به عنوان رقیب این بخش، سبب 
انتقال سرمایه و تضعیف صنعت کشور نیز شده اند )مرکز 

پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 1387(.
نتیجه 

کشور ما با داشتن منابع غني ملي قابلیت افزایش نرخ 
رشد جمعیت را داراست. از آن جا که مزیت نسبی همراه 
با دانش فنی توسط انسان پدید می آید، افزایش جمعیت 

اگر با رشد اقتصادي متناسب همراه باشد، باعث توسعه  ی 
پایدار خواهد شد. جمعیت فعال آموزش دیده با تحصیالت 
عالي، مي تواند با افزایش بهره وري نیروي کار و نیز 
امکان خلق شیوه هاي تولید اثرات قابل توجهي بر رشد 
اقتصادي داشته باشد. شاخص امید به زندگي اثر مثبتي 
بر نرخ رشد اقتصادی دارد. این اثر را میتوان با توجه به 
نقشي که بهبود سالمت و افزایش طول عمر و امید به 
زندگي افراد بر تصمیمات و تواناییهاي مختلف افراد دارد، 
توجیه کرد، به طوري که بهبود امید به زندگي اثرات و 
پیامدهاي قابل توجه و معني داري برجنبه هاي مختلف 
اقتصادي نظیر پس انداز، بهره وري نیروي کار و سرمایه 

ي انساني دارد.
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چنانچه برنامه ریزي منابع انساني به نحو 
داشتن  با  ما  کشور  گیرد،  صورت  مطلوب 
منابع غني ملي قابلیت افزایش نرخ رشد 
جمعیت را داراست و با وجود پایداري مطلوب 
نظام خانواده ، پدیده اي به عنوان جامعه پیر و 

فرسوده در آن به وجود نخواهد آمد. 
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1- مقدمه
در یک بازار رقابتی، قیمت های نسبی سرمایه و نیروی 
کار  نیروی  و  یا کمبود سرمایه  نسبی  فراوانی  با  کار 
بخش های سازنده ی اقتصادی تعیین می شوند.[1]  
هنگامی که کار نسبتًا فراوان و سرمایه نسبتًا کمیاب 
باشد، خط تساوی هزینه شبیه به خط C ی شکل 1 
خواهد بود.  وقتی سرمایه نسبتًا فراوان و نیروی کار 
کمیاب می شود، خط تساوی هزینه به چیزی شبیه 
ماندگاری یک  بنابراین  تغییر خواهد کرد.    D خط  
شرکت در یک بازار رقابتی به انتخاب فن آوریش با 
با  متناسب  ی  شده  تعیین  ی  هزینه  حداقل  خطوط 
این  دارد.  بستگی  اقتصادی  نسبی سازنده ی  عوامل 
بحث را می توان به اقتصاد یک صنعت توسعه یافته 
دارد،  نیز صنایع گوناگونی  و  که محصوالت مختلف 
بسط داد.]2[  همانطور که در شکل 2 نشان داده شده 
است، خطوط I2 ،I1 وI3 نشان دهنده ی کمیتهای 
مساوی سه محصول مختلف هستند که دارای مقدار 
خروجی برابر در صنعت 1 می باشند.  متوسط  سرمایه 
ی نسبی سه محصول از I1  به I3 افزایش می یابد.  
همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است، درصد 
ماندگاری شرکت با مطابقت محصول و انتخاب فن 
که  شود  می  تعیین  هزینه  حداقل  خط  با  آن  آوری 

عامل سازنده ی اقتصادی می باشد.]3[
که  مقدار،  تساوی  خط  یک  با  توان  می  را  صنعت 
را  مختلف  محصوالت  انواع  تمام  برابر  کمیتهای 
پوشش می دهد، نشان داد.]4[ در خط تساوی مقدار 
یک صنعت، هر نقطه نشان دهنده ی محصول ویژه 

آوری  فن  یک  توسط  که  باشد  می  صنعت  در  ای 
هر  ارزش  با  آن  ارزش  و  است  شده  تولید  خاص 
محصول دیگر آن خط برابر است.  شکل 3 اقتصادی 
را نشان می دهد که سه صنعت مختلف دارد و این 
صنایع به ترتیب با سه خط تساوی I، J و K نشان 
داده شده اند.  این سه خط مقدار برابری دارند.  در 
صورتی که کار نسبتًا فراوان باشد و خط تساوی هزینه 
با C نمایش داده شود، اقتصاد از مزیت مقایسه ای در 
صنایع I و J برخوردار می باشد و شرکت در صورتی 
که وارد صنعت I ) یا J ( گردد و فن آوری ای مثل 
محصوالت I1 )یا J1 ( را ارائه نماید، ماندنی خواهد 
به  سرمایه  فراوانی  نسبت  که  کنید  فرض  بود.]5[ 
با خط  متناسب  هزینه  تساوی  تغییر خط  که  طوری 
بر  نیز  اقتصاد  ای  مقایسه  مزیت  یابد.   افزایش   D
همین اساس تغییر خواهد کرد، و شرکت در صورتی 
 J ی صنعت J2 به J1 که محصول و فن آوریش را از

و یا آن را به صنعت K منتقل کند و محصول K1 را 
تولید نماید، ماندنی خواهد بود.  شرکتی که محصول 

I1 را در صنعت I تولید می نماید، ماندنی نیست.
می بینیم که مفهوم ماندگاری یک شرکت و مفهوم 
مزیت مقایسه ای اقتصاد به هم نزدیکند.  ماندگاری 
به سوددهی مورد انتظار یک شرکت مربوط می شود، 
رقابت  از  استفاده  به  ای  مقایسه  مزیت  که  حالی  در 

صنعتی در یک اقتصاد باز اشاره دارد.]7 ، 6[ 
با عوامل نسبی سازنده ی  هر دو درونزایی 

اقتصاد 
اقتصاد  ی  سازنده  نسبی  عوامل  با  درونزایی  دو  هر 
تعیین می شوند.  در حالی که در یک اقتصاد بسته، 
این  رود  می  کار  به  هم  هنوز  ماندگاری  مفهوم 
در  نیست.   ای  مقایسه  مزیت  مفهوم  به  ماندگاری 
نتیجه، در صورتی که یک کشور حداقل توسعه یافته 

حرکت کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته
CAF  به سمت اقتصاد کالن با راهبرد 

*زهرا پزشکی1؛ خبرنگار ماهنامه بین المللی اقتصاد آسیا

چکیده
در یک بازار رقابتی همراه با قیمت های نسبی داده شده ی نیروی کار و سرمایه، درصد ماندگاری یک شرکت به انتخاب فن آوریش بستگی دارد.  
دولت مهمترین نهاد اقتصادی هر کشور است.  سیاستهای اقتصادی، ساختار انگیزه های کالنی که شرکتها در اقتصاد با آن روبرو می باشند را شکل 
می دهند. در این مقاله با تبیین هدف نزدیک شدن به موفقیت یا شکست کشور کمتر توسعه یافته و درحال توسعه، سیاست های اقتصادی دولت 
به سمت صنعتی شدن بررسی می شوند.  این سیاست ها به دو گروه راهبردهای توسعه ای منحصر به فرد تقسیم می گردند: راه برد به مبارزه 
طلبی مزیت مقایسه ای )CAD(، که تالش می نماید تا به تشویق شرکتها برای چشم پوشی از مزیتهای مقایسه ای موجود اقتصادی برای ورود و 
انتخاب صنعت و فن آوریشان، بپردازد و راه برد دنبال کردن مزیت مقایسه ای )CAF( که تالش می نماید تا ورود، انتخاب صنعت و فن آوریشان 
را با توجه به مزیتهای مقایسه ای موجود اقتصاد تسهیل نماید.  در این مقاله این دو راه برد با هم مقایسه گردیده و استفاده از راه برد بهتر پیش 

روی ما قرار خواهد گرفت.
کلمات کلیدي

بازار رقابتی، سرمایه، راه برد به مبارزه طلبی مزیت مقایسه ای، راه برد دنبال کردن مزیت مقایسه ای
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به   صنایعش  شکاف  بردن  بین  از  برای  بخواهد  ای 
فن آوری نزدیک شود، نیاز دارد تا در شروع بر روی 
ی  سازنده  عوامل  از  حاصل  شکاف  های  کاستی 

اقتصادی تمرکز نماید.]8,9[
2- راه برد های جایگزین توسعه 

سیاستهای  است.   اقتصاد  هر  نهاد  مهمترین  دولت 
اقتصادی، ساختارهای انگیزه های کالنی که شرکتها 
در اقتصاد با آن روبرو می باشند را تشکیل می دهند.

]10,11,12[  با تبیین هدف نزدیک شدن به موفقیت 
یافته، سیاست های  یا شکست کشور حداقل توسعه 
می  بررسی  شدن  صنعتی  سمت  به  دولت  اقتصادی 
شوند. این سیاست ها در راه برد های مختلف توسعه، 
دسته بندی می گردند و پس از آن به طور گسترده به 
دو گروه راه بردهای توسعه ای منحصر به فرد تقسیم 
می شوند: راه برد به مبارزه طلبی مزیت مقایسه ای 
)CAD(، که تالش می نماید تا به تشویق شرکتها 
موجود  ای  مقایسه  مزیتهای  از  پوشی  چشم  برای 
اقتصادی برای ورود و انتخاب صنعت و فن آوریشان، 
ای  مقایسه  مزیت  کردن  دنبال  برد  راه  و  بپردازد 
)CAF( که تالش می نماید تا ورود، انتخاب صنعت 
مقایسه  مزیتهای  به  توجه  با  را  آوری شرکتها  فن  و 
ای موجود اقتصاد تسهیل نماید.  هیچ کشوری تا به 
تغییر  بدون  یا  مداوم  طور  به  را  برد  راه  دو  هر  حال 
برخی  حال،  این  با  است.[13,14,15]   ننموده  دنبال 
از کشورها یکی از راه بردها که به قدر کافی به مدل 
راه بردیشان نزدیک می باشد را دنبال نموده اند.[16]  
کشوری که به دنبال یک راه برد خاص است می تواند 
آن را رها نماید.  تغییر موضع راه برد فرصت خوبی را 
برای مقایسه ی دقیق تأثیر راه بردهای مختلف فراهم 

می نماید.]17,18[
3- ویژگی های راه برد های توسعه

یافته  توسعه  کمتر  اکثر کشورهای    .  CADبرد راه 
و سرمایه ی کمیاب مشخص  فراوان  کار  با  معمواًل 
باز و رقابتی،  آزاد،  بازار  بنابراین، در یک  می شوند.  
شرکتهای کشورهای کمتر توسعه یافته به صنایعی که 

نسبتًا کار فشرده ای دارند و فن آوریهای نسبتا سختی 
را برای تولید محصوالتشان اتخاذ نموده اند، وارد می 
روشنفکران  و  سیاسی  رهبران  حال،  این  با  شوند.  
بیشترین  با  اغلب  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای 
صنایع  خصوصًا  صنعتی  برابری  به  ممکن  سرعت 
سنگین، با نوسازی و فشار به صنایع سنگین سرمایه 
بر به توسعه و اتخاذ فن آوری های پیشرفته در تولید 
خواهند  می  آنها  پردازند.]20[   می  محصوالتشان 
اقتصاد برخی صنایع مثل K را توسعه دهند و زمانی 
که خط تساوی هزینه ی تعیین شده با ساختار سازنده 
تولید    K1گردید، محصول تعیین   C یعنی  شان  ی 
نمایند )به شکل 3 مراجعه نمایید(.  با ساختار سازنده 
ی داده شده، یک شرکت به »تولید محصول K1 که 
باز و رقابتی ماندگار نخواهد بود«، می  بازار آزاد،  در 
رقابتی حفظ  و  باز  آزاد،  بازار  پردازد.  در صورتی که 
دولتش،  برد  راه  نمودن  دنبال  با  شرکت  یک  شود، 
برابری قیمت فاصله ی بین خطوط تساوی هزینه ی 
C و C1را از دست خواهد داد.  این نابرابری، باری 
بود.  چون دولت  بر روی دوش یک شرکت خواهد 
مسئول ورود و تصویب این صنعت و فن آوری می 
باشد. نیز  قیمتی  نابرابری  این  پاسخگوی  باید  باشد، 
 ،CADاستراتژی اجرای  برای  بنابراین،   ]21,22[
از  به شرکت  وارده  جبران خسارات  برای  باید  دولت 
 Lin, 1999؛ ،Lin and Tan( یارانه استفاده نماید

  .)2001 ،1998 Cai, and Li
بیشتر شدن یارانه ها باید این بار را جبران نماید که در 
دنیای واقعی به این بستگی دارد که پیشرفت صنعت 

و فن آوری با توجه به مزیت های مقایسه ای اقتصاد 
چطور باشد.  در صورتی که فاصله کم باشد، دولت می 
تواند از مشوق های مالیاتی و یا انتقال وجه مستقیم 
در یارانه ی شرکت استفاده نماید.  با این حال، وقتی 
دولت کشورهای کمتر توسعه یافته برای دستیابی به 
این هدف به دنبال یک راه برد CADو موارد خاص 

باشد، این فاصله اغلب خیلی زیاد است.]23,24[
یک  یافته  توسعه  کمتر  کشور  یک  دولت  که  وقتی 
روش،  مکررترین  کند  می  دنبال  را   CAD برد  راه 
استفاده از یارانه برای حذف نرخهای با بهره ی قانونی 
طرح  این  ای  سرمایه  های  هزینه  کاهش  منظور  به 
 ، CADمی باشد.  عالوه بر این، تجهیزات پروژه ی
معمواًل نمی توانند در داخل یک کشور کمتر توسعه 
وارد  پیشرفته  کشورهای  از  باید  و  شوند  تولید  یافته 
گردند.  بنابراین، برای پروژه ی CAD دسترسی به 
حارجی  ارز  حال،  این  با  باشد.   می  نیاز  خارجی  ارز 
دلیل  به  یافته  توسعه  کمتر  کشور  یک  در  معمواًل 
پایین  ارزش  عمده  طور  به  و  صادرات  محدودیت 
کمیاب  کشور،  این  منابع  و  کشاورزی  محصوالت 
واردات  های  هزینه  آمدن  پایین  با  است.   گران  و 
دارد  تمایل  نیز  دولت   ،CAD پروژه های  تجهیزات 
تا با قیمت گذاری بیشتر بر روی ارز داخلی، بهای ارز 

خارجی را پایین بیاورد.]25,26,27[
ارزهای  نرخ  و  بهره  نرخ  تحریفات  طرف،  یک  از 
ارز  و  سرمایه  تقاضای  به  وادار  را  شرکتها  خارجی، 
اولویت و غیر  دارای  بیشتر در هر دو بخش  خارجی 
اولویت می نماید و از طرف دیگر این تحریفات انگیزه ای 
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بازار  یک  در  شرکت  یک  ماندگاری 
رقابتی به انتخاب فن آوریش با خطوط 
حداقل هزینه ی تعیین شده ی متناسب 
اقتصادی  ی  سازنده  نسبی  عوامل  با 

بستگی دارد.
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برای سرکوب صرفه جویی و صادرات خواهند بود و 
در نتیجه به کاهش دسترسی به سرمایه و ارز خارجی 
در اقتصاد می انجامند.]28[  بنابراین، کمبود سرمایه 
به  نیاز  دولت  و  داشت  خواهد  وجود  خارجی  ارز  و 
استفاده از اقدامات اداری برای سهمیه بندی سرمایه 
و ذخایر خارجی به منظور اطمینان دادن به شرکتهای 
CAD که از این منابع برای انجام وظایف راه بردی 
خود برخوردار خواهند بود، خواهد داشت. از این رو با 
حتی  یا  و  شوند  می  محدود  بازارها  منابع  تخصیص 
سهمیه بندی مستقیم دولت جایگزین آن ها می گردد. 
از لحاظ تئوری، دولتی که یک استراتژی CAD را 
تصویب نماید تنها مسئول دادن یارانه برای جبران بار 

ناشی از خسارات وارده می باشد.
با این حال با تناسب نداشتن اطالعات داده شده، دولت 
نمی تواند به تشخیص ضرر و زیان ناشی از خسارات 
اجرایی بپردازد. ]29,30[  شرکتها از این بار به عنوان 
برای  دولت  نفوذ  تا  منابع  از  استفاده  برای  ای  بهانه 
مساعدتهایی مثل سابق، مانند دسترسی به وام های 
تعرفه ها،  از  مالیات، حمایت  بهره ی کم، کاهش  با 
بارشان  جبران  تا  غیره  و  قانونی  های  انحصارطلبی 
استفاده می کنند.  به عالوه در صورتی که شرکتها باز 
هم متحمل ضرر شوند به دلیل این مساعدت سیاسی 
برای عرضه ی برخی پستهای سابق، کمکهای موقت 
دولت  از  تر،  ترجیحی  های  وام  صورت  به  اداری، 
رانت  از  پر  اقتصاد  نمود.  خواهند  کمک  درخواست 
فایده  بی  از  پر  سود  دنبال  به  فعالیتهای  یا  خواری 
خواهد شد.]31,32[  از آنجا که شرکتها می توانند از 
این بار سیاسی به عنوان بهانه ای برای چانه زنی به 
منظور دریافت پشتیبانی بیشتر دولت استفاده نمایند و 
از چنین مسئولیتی  تا  برای دولت سخت است  چون 
اجتناب کند، این پیشامد محدودیت های بودجه ای را 

به دنبال خواهد داشت.
شرکت  مدیر  آید،  می  پیش  بودجه  محدودیت  وقتی 
نخواهد  شرکت  وری  بهره  بهبود  برای  تالشی  هیچ 
نمود و این کار او مصرف گرایی شغلی و سایر خطرات 
اخالقی بیشتر را به دنبال دارد.  در واقع یارانه ها خیلی 
بیشتر از باری که بر روی دوش دولت است درخواست 

خواهند گردید.]33[
استراتژیCAF .  دولت کشور کمتر توسعه یافته می 
تواند از استراتژی CAF به منظور تشویق شرکتهایی 
که »به صنایع کشوری که دارای مزیت مقایسه ای 
این  است وارد می شوند و فن آوری تولیدی که در 
استفاده  نمایند«،  می  اتخاذ  را  است  ماندگار  شرکتها 
صنایعی  شد،  گفته  باال  در  که  همانطور  نماید.]34[  
از مزیتهای نسبی برخوردار می باشند  که در اقتصاد 
و فن آوری هایی که به منظور تولید مناسب استفاده 
می شوند، تمامًا با عوامل نسبی سازندگی کشور تعیین 
می گردند.  با این حال، مدیران این شرکتها، به عنوان 
عوامل  این  در  دخالتی  یا  دانش  هیچ  خرد،  عوامل 
سازنده ندارند.  تنها نگرانی آنها قیمتهای محصوالت 
وارد  به صنعت  آنها  است.   تولیدشان  های  هزینه  و 

به  نسبی  قیمتهای  که  صورتی  در  تنها  و  شوند  می 
فن  انتخاب  به  دهند  نشان  را  نسبی  فراوانی  درستی 
آوری و تولید مناسب می پردازند که این تنها با رقابتی 
که  زمانی  بنابراین،  بود.   خواهد  میسر  بازارها  بودن 
را   CAF استراتژی  یافته  توسعه  کمتر  کشور  دولت 
اتخاذ می نماید، سیاست اولیه ای که به کار می گیرد 
حذف تمام موانع ممکن در عملکرد بازارهای آزاد، باز 

و محصوالت رقابتی است.
اقتصادی  اطالعات  که  کنید  فرض  باال  بحث  طبق 
فن  و  صنایع  محصوالت،  بازارهای  به  مربوط 
باشد. شرکتها  دسترس  در  آزادانه  تولید  های  آوری 
سازنده ی  عوامل  ساختار  که  زمانی  بنابراین،    ]35[
اقتصاد بهبود یابد، شرکتها می توانند فن آوری های 
یک  از  آرامی  به  یا  و  دهند  ارتقاء  را  محصوالتشان 
صنعت  یک  به  کمتر  ی  سرمایه  به  متکی  صنعت 
اطالعات  این  برسند.   بیشتر  ی  سرمایه  به  متکی 
نمی توانند موجود باشند، با این حال، الزم است تا در 
منابعی که به جستجو، جمع آوری و تجزیه و تحلیل 
پردازند،  اطالعات می  آوری  و فن  صنعت، محصول 
سرمایه گذاری شوند.  در صورتی که شرکتی به انجام 
فعالیت های خود بپردازد این اطالعات را برای خود 
سرمایه  همین  به  سایر شرکتها  و  نمود  خواهد  حفظ 
نیاز  اطالعات  این  آوردن  دست  به  برای  گذاری 
خواهند داشت.[36]  پس آنچه تکرار می شود سرمایه 

ی  جنبه  اطالعات  پس  اطالعات.   نه  است  گذاری 
کاالهای عمومی دارند.  سپس اطالعات جمع آوری 
و فرآوری می شوند و هزینه ی اطالعات منتشر شده 
به  تواند  می  دولت  بنابراین  است.   صفر  به  نزدیک 
جمع آوری اطالعات مربوط به صنایع، بازارها و فن 
سیاست  یک  قالب  در  را  آنها  و  بپردازد  جدید  آوری 
به  رو  این  از  نماید.   ارائه  شرکتها  تمام  به  صنعتی 
روز رسانی فن آوری و صنعت یک اقتصاد اغلب به 
هماهنگی شرکتهای مختلف و بخش های اقتصادی 
نیاز دارد.  مثاًل سرمایه و یا مهارت انسانی مورد نیاز 
صنایع و فن آوری های جدید می توانند جدای از آنها 
در صنایع و فن آوری های قدیمی نیز استفاده شوند. 
پس این شیوه می تواند برای یک کشور کمتر توسعه 

یافته یا در حال توسعه بهتر باشد.]37,38[
4- نتیجه گیری

همانطور که دیدیم راه برد CAD در اغلب کشورهای 
کمتر توسعه یافته و در حال توسعه دیده می شود که 
این راه برد تاکنون نتوانسته است سبب رشد اقتصادی 
این کشورها شود و حال آنکه با بهره گیری از راه برد 
CAF این کشورها می توانند به جمع آوری اطالعات 
از تمام صنایع، بازارها و فن آوری های موجود پرداخته 
ارائه  به همگان  قالب یک سیاست کلی  در  را  آن  و 
بر  CAF عالوه  برد  راه  از  استفاده  نمایند.  در واقع 
این که در به روز بودن اطالعات می تواند مثمر ثمر 
باشد شرکت ها را نیز یکپارچه می گرداند و سبب می 
گردد که تمام کسب و کارهای بخش های مختلف 
اقتصادی به یکدیگر نیاز داشته باشند که همین عامل 

سبب رشد اقتصادی کشور خواهد گردید. 
منبع:

مراجعه به سایت فصلنامه اقتصاد خاوران به آدرس
www.skeq.ir

وقتی محدودیت بودجه پیش می آید، مدیر 
بهره وری  بهبود  برای  شرکت هیچ سعیی 
او مصرف  کار  این  و  نمود  نخواهد  شرکت 
گرایی شغلی و سایر خطرات اخالقی بیشتر 

را به دنبال دارد.  
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1-مقدمه
توسعه درواقع نخستین و مهم ترین هدف تمامي دولت 
ها محسوب مي شود. یکي از عوامل مهم توسعه همانا 
پیشرفت اقتصادي است، اما تنها این عامل نیست و دلیل 
این امر آن است که توسعه صرفاً پدیده اي اقتصادي نیست 
. بنابراین هدف اصلي توسعه باید ایجاد الگوي مطلوب 
رشد درآمد همگاني باشد که تمام اقشار جامعه را پوشش 
دهد)تودارو، 1991(. توسعه عالوه بر بهبود میزان تولید و 
درآمد، شامل دگرگوني هایي در ساختار سیاسي، نهادي، 
اجتماعي،اداري و اصالح آنها و همچنین وجه نظرهاي 
بنابراین  ص27(.  نیزهست)ازکیا1375-  مردم  عمومي 
در میان اهداف توسعه درمفهوم جدید آن، مي توان به 
مواردي از این دست اشاره کرد : تأمین اعتماد به نفس 
مردم، کاهش فقر و بیکاري ، تعدیل ثروت و درآمد، افزایش 
رفاه اجتماعي . تأمین شرایط مشارکت مردم، تأمین آزادي 
هاي بیشتر، تکوین و توسعه دموکراسي،بازسازي منش 
مستقل انساني و جز اینها)تقوی،1376 : 20(. از موضوعاتي 
که اخیراً در فرهنگ برنامه ریزي هاي ناحیه اي و منطقه 
اي مطرح گردیده ولي جایگاه آن هنوز در کشور ما به 
وضوح مشخص نشده، نابرابري توسعه نواحي است. این 
نابرابري ها که به دالیل متعددي چون دالیل تاریخي، 
اجتماعي، اقتصادي، جغرافیایي ، دموگرافیکي و سیاسي 
ایجاد مي شوند، رشد ناهمگون و نامتعادل میان نواحي و 
مناطق را به دنبال دارند)منصوری ص56( بنابراین اهداف 
کلي برنامه ریزي منطقه اي و یا توسعه اقتصادي برقراري 
عدالت اجتماعي و توزیع رفاه و ثروت در بین افراد جامعه 
است. براي دستیابي به اهداف یاد شده  در هر جامعه اي 
به تهیه و تدوین و در نهایت اجراي برنامه هاي مختلف 
نیاز است،زیرا یکي از مهم ترین خصایص اقتصاد پویا 
و سالم، توزیع مناسب و عادالنه امکانات و نمر ه هاي 

توسعه در میان اکثریت جمعیت هر ناحیه و منطقه یا کشور 
است . از این رو برنامه ریزان از طریق تهیه برنامه هاي 
نابرابریها  و  ها  شکاف  کاهش  در  سعي  محرومیتزدایي 
دارند)رمضانی1379(. در اکثر کشورهاي در حال توسعه 
یک یا دو منطقه  و در نهایت چند منطقه  وضعیت مناسب 
خدمات عمومي و بالطبع شکوفایي اقتصادي، اجتماعي 
دارند و نقش عمد ه اي را در ایجاد درآمد وتولید ملي ایفا 
مي کنند. این امر به بهاي عقب نگهداشتن مناطق دیگر و 
افزایش شکاف و نابرابري بین مناطق و نواحي است. مي 
توان به جرئت اظهار کرد که چنین وضعیتي بر اکثر قریب 
به اتفاق مناطق واستان هاي مختلف ایران حاکم است، و 
استان خراسان جنوبی نیز از این قاعده مستثني  نیست.
با توجه به ساختار تصمیم در تحقیق حاضر، یا به عبارت 
دیگر هدف اصلي این پژوهش  مبني بر وجود معیارهاي 
رسد  نظرمي  راهکاربه  هاي  گزینه  ارزیابي  در  چندگانه 
خانواده تکنیکهاي تصمیم گیري چندمعیاره و از بین آنها 
تکنیک تاکسونومی مي تواند به بهترین شکل هدف این 
پژوهش را که رتبه بندي شهرستان هاي استان خراسان 
جنوبی در بخش هاي مختلف توسعه، و در قالب شاخص 
توسعه  علمي  معیارهاي  برمبناي  انتخابي  تلفیقي  هاي 
یافتگي است، برآورده سازد، و در نهایت به مقایسه نسبي 
شهرستان ها با یکدیگر بپردازد . این تکنیک با دارا بودن 
منطقي ریاضي در رتبه بندي مي تواند با استفاده از داده 

هاي موجود ، هدف یاد شده را تحقق بخشد.
2-مباني نظري پژوهش

یکي از ارکان اصلي توسعۀ، توسعۀ اجتماعي مي باشد، 
هدف از توسعۀ اجتماعي، ایجاد امکانات مادي، اقتصادي 
و اجتماعي براي کلیۀ افراد جامعه، افزایش دسترسي افراد 
جامعه به منابع حیاتي و توزیع عادالنۀ آن بیان مي شود. 
توسعه اجتماعي شامل رشد در جنبه هاي اجتماعي زندگي، 

نظیر بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، تغذیه، اشتغال، 
و موارد مشابه آن است که در نهایت تأمین کنندۀ رفاه 
اصل،  )زاهدي  است  آن  به  مربوط  اهداف  و  اجتماعي 
1381 ص81(رکن دیگر توسعه اقتصادي مي باشد. چنري 
میگوید: توسعۀ اقتصادي به مثابه مجموعۀ تغییرات مرتبط 
با هم، در ساختار اقتصادي است که جهت رشد مداوم الزم 
است. اگر که رشد اقتصادي به معني افزایش درآمد سرانه 
به قیمت ثابت است و درآمد سرانه زماني افزایش مي یابد 
که مجموع ارزش افزوده، همۀ کاالها و خدمات تولیدي 
در کشور افزایش پیدا کند)بهشتي،1382ص4(حداقل در 
آدام اسمیت، تصور توسعه  خود اصطالح توسعه  زمان 
ارتباط نزدیکي با تصور رشد اقتصادي داشته است. در واقع 
برخي اوقات منظور از توسعه همان رشد اقتصادي بوده 
است. اگر چه برخي از اقتصاددانان جدید و عالمان نوین 
علوم اجتماعي اکنون به توسعه به صورت بسیار دقیقتري 
مینگرند و همان طور که میبینیم، حتي نهادهاي مهم مالي 
و توسعۀ امروزه در مورد توسعه به  بین المللي همچون 
بانک جهاني یا صندوق بین المللي پول صورت ساده اي 
نمي اندیشند و آن را معادل رشد در نظر نمیگیرند (لفت 

ویچ، 1385 ص 53(
نظریه هاي ارائه شده دربارۀ دستیابي به توسعه را مي توان 
به دو گروه عمدۀ نظریۀ رشد نامتعادل و نظریۀ رشد متعادل 

تقسیم کرد:
الف( سینگر ،هیرشمن از دکترین رشد نامتعادل هستند که 
نظریه قطب رشد را متجلي ساختند. نظریۀ قطب رشد پویا 
بر دو اثر استوار است: یکي اثرات تمرکز و دیگري اثرات 
پخش؛ بدین صورت که رشد همزمان در همه جا اتفاق 
نمي افتد بلکه در نقاط یا قطب هاي توسعه اتفاق مي افتد 
که از قدرت جاذبۀ باالیي برخوردارند.این نقاط، توسعه را 
در کانال هایي پخش مي کنند که کل اقتصاد را تحت 

بررسي و تعیین درجه توسعه یافتگي شهرستان هاي استان  خراسان جنوبي
با استفاده از مدل تاکسونومي

* مهدي شبان؛ کارشناس ارشد اقتصادی
* مریم محمدپور؛ کارشناس اقتصادی

 بررسي و شناخت وضعیت شهرستان ها، قابلیت ها و تنگناهاي آن در برنامه ریزي ناحیه اي از اهمیت بسزایي برخوردار است. امروزه آگاهي از نقاط ضعف و قوت نواحي، 
نوعي ضرورت جهت ارایه طرح ها و برنامه ها محسوب مي شود. به طوري که استفاده از شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، بهداشتي و غیره مي تواند معیار 
مناسبي براي تعیین جایگاه آن نواحي و همچنین عاملي در جهت رفع مشکالت و نارسایي هاي مبتال به خود براي نیل به رفاه اقتصادي و سالمت اجتماعي جهت 
رسیدن به توسعه باشد بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسي و تعیین درجه توسعه یافتگي شهرستان هاي استان  خراسان جنوبي با استفاده از مدل تاکسونومي می 
باشد. دراین پژوهش شهرستان هاي استان خراسان جنوبی با استفاده از روش تاکسونومی عددی رتبه بندي شدند و تعداد 10 شاخص در  نظر گرفته شده است که شامل 
شاخص های، جمعیت، تعداد شاغالن، تعداد بهره برداران کشاورزی، تعداد کتابخانه های عمومی، تعداد باسوادان ،تعداد مراکزبهداشتی درمانی، میزان سپرده ها، مساحت 
شهرستانها ، تعداد پروانه ساختمانی وتعدادکارخانه های صنعتی می باشد. داده هاي مورد نیاز با بهره گیري از منابع آماري مربوط به سالنامۀ آماري سال1390جمع آوري 
شد و نتایج نشان داد که از جمع 9  شهرستان استان خراسان جنوبی با احتساب شهرستان طبس،   درسال 1390 ، شهرستان بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی 
از لحاظ توسعه یافتگی مقام اول را در بین دیگر شهرستان ها دارد و بشرویه مقام آخر وتوسعه نیافته ترین شهرستان استان می باشد. در این رتبه بندی قاین در رتبه دوم، 
طبس در رتبه سوم ،نهبندان در رتبه چهارم، فردوس در رتبه پنجم ،درمیان در رتبه ششم ،سربیشه در رتبه هفتم ،سرایان در رتبه هشتم و بشرویه در رتبه نهم  قرار دارد. 

کلید واژه ها : درجه توسعه یافتگي، روش تاکسونومی ،رتبه بندی، شهرستانهای خراسان جنوبي
JEL : R12-R11 -O18 -I31 طبقه بندي

چکیده
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تاثیر قرار مي دهد)اثر بخش( )کالنتري، 1387 صص 70(
منجر  معتقدند که گسترش شهرها  رشد  نظریۀ قطب 
به توسعۀ اجتماعي و اقتصادي روستاها مي گردد و در 
نتیجه باید به دنبال گسترش و رشد صنایع در شهرهاي 
بزرگ بود. میسرا، هاریسن ومیردال معتقدند که تئوري 
قطب رشد ،نتوانسته است نابرابري و عقب ماندگي بین 
مناطق مختلف را در کشورهاي توسعه نیافته از بین ببرد، 
بلکه باعث تشدید نابرابري منطقه اي شده است و لذا 
الگوي مناسبي براي کشور هاي توسعه نیافته نمي باشد. 
امروزه اقتصاددانان نظریه رشد متوازن در مناطق مختلف، 
ضرورت برنامه ریزي منطقه اي صحیح را براي رسیدن به 
توسعه متوازن مطرح مي کنند و معتقدند که توسعۀ متعادل 
ناحیه اي براي آن است که بهترین شرایط و امکانات را 
براي توسعۀ جامع همۀ نواحي فراهم آورد، تفاوت هاي 
کیفیت زندگي بین ناحیه اي و درون ناحیه اي را به حداقل 

رساند و نهایتاً از بین ببرد.
اندازه گیري سطح توسعه از طرف سازمانهاي بین المللي 
و اقتصاد دانان با شاخص هاي متفاوتي صورت مي گیرد. 
این  بر  رایج، درآمد سرانه است.  از شاخص هاي  یکي 
اساس مناطقي که به طور نسبي از درآمد سرانه باالیي 
برخودارند، به عنوان توسعه یافته تلقي مي شوند. اگر چه 
شاخص مذکور، از این جهت که عیني و فارغ از ارزش ها 
و اظهار نظرهاي شخصي و سلیقه اي است، قابل دفاع 
است. از دیدگاه دیگر اوال توزیع درآمد را نشان نمي دهد، 
ثانیاً ارزش هاي ، غیر پولي و مواردي را که قابل تبدیل 
به مقادیر پولي نیستند، در بر نمي گیرد (پومفرت، ص25)

به  سرانه،  درآمد  شاخص  بر  وارده  انتقادات  به  توجه  با 
ترکیبي  بعد، شاخص هاي  به  از دهه 1960  خصوص 
مطرح گردید. از جمله شاخص هاي فقر انساني، توسعه 
انساني، ترکیبي توسعه اجتماعي توسط برنامه تحقیقات 
توسعه سازمان ملل و شاخص کیفیت فیزیکي زندگي 
موریس ارائه گردید(تیرل دال، 1378 ص 70 و روزبهان، 

1379 ص 14(
گزارش توسعه انساني در ایران تفاوت منطقه اي گسترده 
اي را میان استان ها، از نظر درجه توسعه انساني نشان مي 
دهد. بنابراین گزارش، نه تنها آن طور که نظریه همگرایي 
بیان داشته است، عدم تعادل منطقه اي کاهش نیافته بلکه 
ضریب پراکندگي بین واحد های پی بی یو ان دی پی  در 
عدم توسعه نیافتگي تحت مطالعه نیز افزایش یافته است 
درعدم توسعه نیافتگی هماهنگ استانهاي ایران هر کدام 
از نظریه پردازان به عواملي اشاره کردهاند، که این عوامل 
به طور کلي به دو دسته عوامل داخلي و خارجي تقسیم 

میشوند.
لهسایي زاده در کتاب جامعه شناسي توسعه معتقد است 
که موانع داخلي توسعۀ اقتصادي هماهنگ، عبارتند از: 
الف-کمبود سرمایه گذاري؛ ب- توزیع نابرابر کاالها و 
خدمات؛ ج- رشد بي تناسب بخش خدمات؛ د- بیکاري و 

فقر)لهسایي زاده، 1382 (
با بررسي نظریه هاي متعدد در زمینه توسعه مي توان 
ساخت مفاهیم آن را به صورت شاخص هاي کمي بیان 
نمودکه اهم این شاخص ها در بحث معرفي متغیرها ارائه 

گردیده است.
مهمترین شاخص هاي اندازه گیري میزان توسعه در این 
سالها: تولید ناخالص ملي، تولید ناخالص داخلي، تولید 
خالص داخلي و درآمد ملي هستند. اما با این تفاسیر عده 

اي از اندیشمندان اقتصادي براي مفهوم توسعه، جایگاه 
و چارچوبي فراتر از عامل هاي کمي قائل بودند و پدیده 
و...  اجتماعي  فرهنگي،  ساختارهاي  مشمول  را  توسعه 
نیز میدانستند و معتقد بودند که توسعه بیشتریک تحول 
کیفي است تاکمي. از این رو شاخص هاي کمي مذکور را 
مناسب ندانستند و از دهه 1970 به بعد شاخص هاي کمي 
مورد تردید واقع شد و عده اي اقدام به معرفي شاخصهاي 
عمدتاً کیفي از قبیل: سطح بهداشت، تغذیه، تحصیالت 
و... نمودند وهمچنین شاخص هاي رفاه اقتصادي ما نند 
و...معرفي  عمومي  امکانات  به  دسترسي  و  برخورداري 

گردید)اکبري، 1378 ،ص 15(
3-شاخص ها

این پژوهش جهت  این موضوع، در  به  استناد  به  حال 
و  برخورداري  یافتگي  توسعه  درجه  میزان  ارزیابي 
محرومیت شهرستانهای خراسان جنوبی از 10 شاخص 
شامل شاخص های، جمعیت، تعداد شاغالن، تعداد بهره 
تعداد  عمومی،  های  کتابخانه  تعداد  کشاورزی،  برداران 
باسوادان ،تعداد مراکزبهداشتی درمانی، میزان سپرده ها، 
مساحت شهرستانها تعداد پروانه ساختمانی وتعدادکارخانه 
های صنعتی استفاده شده است که به توضیح مختصري 

در مورد آنها مي پردازیم.
3-1بخش آموزش و پرورش

بر طبق اصل سي ام قانون اساسي کشور« دولت موظف 
است وسائل آموزش و پرورش رایگان را براي همه افرا 
د کشور تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و تحصیالت 
عالیه را نیز تا سرحد خودکفائي بطور رایگان گسترش 
دهد.« آموزش پرورش از یک طرف قابلیت و توان نیروي 
انساني را ارتقا مي بخشد و در شکوفا ساختن استعدادها 
نقش موثري دارد، و از طرف دیگر نیروي کار را براي 
بکارگیري تکنولوژي برتر تولید آماده و مهیا مي سازد. 
این دو نقش آموزش و پرورش هر دو در رشد و توسعه 
اقتصادي نقش بسیار مهمي دارد)عمادزاده، 1369 ،ص20(

براي نشان دادن اهمیت این بخش در رشد اقتصادي به 
این مطلب مي توان اشاره نمود که کمک اقتصادي ایاالت 
متحده آمریکا به کشورهاي در حال توسعه به وضوح تاثیر 
بسیار کمتري از کمک به کشورهاي اروپاي غربي بعد از 
جنگ جهاني دوم داشته است. بهبود اقتصادي بعد از جنگ 
ورشد اقتصادي متعاقب آن در کشورهاي اروپاي غربي 
بیشتر از حد تصور بوده، چونکه سرمایه انساني که از آن 
همه جنگ و ویراني، جان سالم بدر برده بود، توانست در 
قالب نیروهاي متفکر و در تحقیق حاضر کلیه - متخصص 
نقش مهمي را در تولید اقتصاد آن کشورها بازي نمایند.
)همان( که ما از تعداد با سوادان و تعداد کتابخانه های 

هریک از شهرستانها استفاده می کنیم.
3-2بخش بهداشت و درمان

 بنا به اصل 29 قانون اساسي کشور برخورداري از تامین 
اجتماعي از نظر بازنشستگي و نیاز به خدمات بهداشتي 
و درمان و مراقبت هاي پزشکي بصورت بیمه و غیره، 
حق همگاني است.« بهبود بخشیدن به وضع تندرستي 
و تدارک دیدن خدمات بهداشتي و درماني الزم و از همه 
مهمتر دسترسي به موقع وآسان به آن ، یکي از جنب 
ههاي اساسي توسعه اجتماعي و اقتصادي را تشکیل مي 
دهد، زیرا تندرستي کامل و سالمتي، یک جنبه اساسي 
کیفیت زندگي است و همچنین از لوازم اولیه سطوح باالي 
بهره زائي و بازدهي اقتصادي بشمار مي رود. به همین 

لحاظ در این تحقیق، تعداد مراکز درماني و بیمارستان ها 
بعنوان زیر شاخه هاي این بخش مورد بررسي قرار گرفته 

است.
3-3بخش فرهنگي

متاسفانه در کشورهاي در حال توسعه آسیا، توجه چنداني 
به توسعه فرهنگي نشده است در حالي که همیشه توسعه 
فرهنگي است که ارتقاء در سایر زمینه ها را فراهم مي 
آورد. در این تحقیق مواردي همچون سرانه کتابخانه ها 
به عنوان زیر شاخه هاي این شاخص در نظر گرفته شده 
اند. براي نشان دادن اهمیت این شاخص به ذکر توضیحي 
در مورد یکي از زیر شاخه هاي آن یعني کتابخانه ها مي 

پردازیم.
3-4تعداد کتابخانه ها

کتابخانه ها از طریق تامین رایگان منابع علمي مورد نیاز 
آنها دانش  از  باالئي  داوطالبان علم و دانش که درصد 
آموزان و دانشجویان کم درآمد مي باشند، از نقش ویژه اي 
در ترویج علم و دانش در جامعه برخوردارند و اغلب دیده 
شده است که این مراکز عالوه بر آن چه که گفته شد 
اقدام به تشکیل انواع کالسهاي هنري مانند آموزش خط، 
نقاشي و... مي نمایند که ضمن پر کردن اوقات فراغت ، 
موجب شکوفائي استعدادهاي هنري افراد جامعه نیز مي 

گردند.
کارگاههای  ساختمانی،تعداد  های  3-5پروانه 

صنعتی وشاغالن
ساخت وساز و تعداد کارگاههایی که به واسطه ی ایجاد 
مشاغل ازاد در هر شهرستانی وجود دارد هم مثل باقی 
و  استان  هر  یافتگی  توسعه  در  زیادی  سهم  شاخصها 
هر  شاغل  افراد  کل  تعداد  همچنین  دارد  شهرستان 
شهرستان هم نشانه ای از توسعه یافتگی شهرستانها می 

باشد.
و  کشاورزی  برداران  بهره  تعداد  جمعیت   6-3

مساحت
جمعیت هر شهرستان با توجه به مساحت وتعداد افرادی 
که به کشاورزی مشغول می باشند اثراته مستقیم زیادی 

در میزان توسعه یافتگی هر شهرستان دارد.
3-7 تعداد سپرده های بانکی

میزان پس انداز و سرمایه افرادی که در هر شهرستان 
زندگی می کنند در میزان توسعه یافتگی شهرستان تاثیر

 دارد یعنی هرچه تعداد سپرده ها و پس انداز مردمی که 
در شهرستان زندگی می کنند بیشتر باشد میزان توسعه 

یافتگی شهرستان بیشر می شود.
4-معرفی استان خراسان جنوبی

واژه »خراسان« در فارسی باستان نیامده است ولی نام 
شهرها و آبادی هایی که هر کدام جزئی از خراسان گذشته 
یا کنونی بوده و هستند، بارها در کتیبه های مختلف آمده 
است. واژه »خراسان« به معنای »خاور« یعنی »قسمتی 
این واژه ترکیبی است  از خورشید است« می باشد.  که 
از »خور« به معنی خورشید و »اسان« به معنی آمدن 
و مجموع ترکیب آن، به معنی »جایی است که از آن، 
طلوع  »محل  معنی  به  خراسان  و  برمی آید«  خورشید 
خورشید« است. این سرزمین چون در شرقی ترین ناحیه 
از سایر  زودتر  و خورشید  است  داشته  قرار  زمین  ایران 
نقاط در آن طلوع می کرده، این نام را به خود گرفته است 
از این رو »خور آسان« به معنای پدیدار شدن خورشید 
یا سرزمین بامدادان و طلوع آفتاب به کار رفته است. با 

مقاله
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مقاله

سرزمین  می توان  را  خورآسان  توصیف  این  به  استناد 
تلقی کرد.  نیز  ایران زمین  ناحیه  یا شرقی ترین  شرقی 
واژه »خورآسان« در طول اعصار به سبب کثرت استعمال 
تحول یافته و به »خراسان« امروزی بدل گشته است. در 
آثار و نوشته های سعدی نیز واژه خراسان به همان معنای 
»خاور« به کار رفته است. استان خراسان جنوبی در گذشته 
بخشی از خراسان بزرگ بود که در سال 1383 خورشیدی 
با تقسیم استان خراسان به سه استان خراسان شمالی، 

خراسان رضوی و خراسان جنوبی ایجاد شد.
5-پیشینه تحقیق

5-1مروري بر کارهاي انجام شده خارجي
پرایور)1989(  در مطالعه خود یازده ایالت باختري را به 
هفتاد بخش جغرافیایي تقسیم مي کند و براي هر یک 
از بخشهاي جغرافیایي داده هاي 17 متغیر را ثبت مي 
کند. دامنه این شاخص ها طیفي از متغیر هاي اقتصادي 
جمعیتي وکاربري اراضي است. پرایور در این مطالعه 17 
شاخص را با روش تجزیه و تحلیل عاملي براي 70 بخش 
مورد تحلیل قرار مي دهد و این متغیرها را به سه بعد و 
عامل اصلي تقلیل مي دهد: عامل اول: منعکس کننده دو 
وجه شهري-روستایي است. عامل دوم: منعکس کننده دو 
وجه مرزهاي باز-بسته است. عامل سوم: منعکس کننده 
کاربرد زمین و نوع فعالیت آن است. پرایور در نهایت با 
استفاده از تحلیل این سه فاکتور به شناسایي اقتصادي و 
جغرافیایي بخشها پرداخته و استدالل میکند که نتایج این 
تجزیه و تحلیل میتواند به عنوان وزنه تعادل بخش، براي 

توسعه بخشهاي جغرافیایي باشد.
گروه تحقیقات سازمان ملل در تحقیقي درسال2002 با 
استفاده از 73 شاخص که شامل ویژگیهاي اقتصادي و 
اجتماعي مي باشند، از طریق لگاریتم گیري متغیرها، به 
روش« نقاط مرتبط«  کشورها را رتبه بندي کرده اند. یافته 
هاي این تحقیق همبستگي داخلي نسبتا باال میان این 
شاخصها را نشان مي دهد. براي بدست آوردن شاخص 
توسعه مناسب از طریق فرآیند حذف، متغیرهاي نامرتبط 
برپایه »شاخص هاي اصلي« که مشتمل بر 9 شاخص 
مي  ساخته  میباشند  اقتصادي   و 9 شاخص  اجتماعي 
شوند. نتایج تحقیق نشان مي دهد که اکثر شاخص هاي 
مورداستفاده، با تولید ناخالص ملي سرانه ضریب تعیین 
ارتباط زیادي دارند. با این روش رتبه بدست آمده براي 
بعضي کشورها مثل ژاپن، شیلي و ونزوئال تفاوت زیادي 
با موقعیت شان دارد.به طورکلي همبستگي شاخص هاي 
انتخاب شده و سرانه تا اندازه اي براي کشورهاي در حال 
توسعه کمتر از کشورهاي توسعه یافته مي باشد. نتیجتاً با 
همبستگي G N P دروني باال، شاخص مرکب حاصله 
به انتخاب متغیرهاي تشکیل دهنده نسبتا حساس مي 
شود. گروه تحقیقات سازمان دریافته اند که با کاهش تعداد 
شاخص از 18 به 9 ، رتبه بندي کشور ایران تقریباً بدون 

تغییر باقي مي ماند.
ویلیامسون)1965(، اولین کسي بود که بحث نابرابریهاي 
درآمدي را به مناطق تعمیم داد. در تست تجربي این مدل 
ویلیامسون عمدتاً بحث نابرابري درآمد منطقه هاي بین 
ایاالت مختلف آمریکا را مطرح نموده است. او در مطالعه 
خود با استفاده از آمار مقطعي و سري زماني مربوط به 
آمریکا و کشورهاي دیگر ثابت نموده است که نابرابري 
درآمد منطقه اي و مساله جنوب- شمال در ابتداي مراحل 
توسعه، حالت افزایشي و شدید به خود مي گیرد. در حالي 

نابرابریها  این  ملي،  و رشد  توسعه  مراحل  اواخر  در  که 
کاهش و نزدیکي بین درآمدهاي منطقه اي مشاهده مي 
شود یعني در حقیقت ویلیامسون مالحظه کرد که تئوري 

uمعکوس در آمریکا وجود دارد .
5-2مروري بر کارهاي انجام شده داخلي

محمد رضا زاده مقدم )1373(:در سال 1373 ، شهرستانهاي 
استان خراسان را با استفاده از روش آماري  تاکسونومي از 
لحاظ توسعه نیافتگي رتبه بندي نموده است. نتایج این 
تحقیق نشان مي دهد که در طي سالهای65تا75با برنامه 
ریزي توسعه و برقراري عدالت اجتماعي، علیرغم این که 
در سطح کل استان بطور متوسط از شدت توسعه نیافتگي 
کاسته شده است لیکن در تعدادي از شهرستانها که عمدتًا 
در ابتداي دهه فوق از شرایط به نسبت برتري برخوردار 
بوده اند، نه تنها با بهبود در درجه توسعه یافتگي مواجه 
نبوده اند بلکه به سمت محدودیت بیشتر حرکت کرده 
اند که این منجر به افزایش شدت نابرابري طي دهه فوق 
شده است. نتایج کلي نشان مي دهد که در این استان 8 
شهرستان محروم مي باشد. مضافاً بر اینکه افزایش فاصله 
شهرستانها موجب افزایش درجه توسعه یافتگي آنها شده 
است. مهین نسترن)1380( در رساله خود تحت عنوان« 
و سطح  اصفهان  دهگانه شهر  مناطق  فضایي  تحلیل 
بندي توسعه آن« ، ضمن بررسي نظام منطقه بندي ، 
عدم تعادل فضایي هر یک از مناطق شهري را از حیث 
بهره مندي جمعیت مورد توجه قرار گرفته است .محقق 
مناطق شهري اصفهان را از حیث شاخص توسعه پایدار 
انساني به 4گروه مناطق شهري فراتوسعه، میان توسعه 
باال، میان توسعه پایین و فرو توسعه تقسیم نموده است 
تحقیق بیانگر این حقیقت است که مناطق 2و 9 در وضع 
نامطلوبي هستند و نیاز مبرم به برنامه ریزي دارند. منطقه 
3 به لحاظ وجود موقعیت مرکزي ، بازار و بافت تجاري 
باالترین امتیاز را در بین مناطق شهري در جمیع شاخصها 
را داراست . سرانه بهره مندي از خدمات شهري بویژه 

فضاهاي آموزشي، بهداشتي و درماني و رفاهي در منطقه 
همچنین  است  نامتعادل  بسیار  اصفهان  شهري  هاي 
اقدامات و بودجه هاي عمراني مصروفه در شهر از سوي 
شهرداریها درایجاد تاسیسات و فضاهاي خدمات شهري از 
توزیع با وسعت مناطق تبعیت نمي کند و پیشنهاد محقق 
آن است که با توجه به پراکنش جمعیت در سطح شهر 
باید  برنامه ریزي شهري  بودجه و  بهینه  به تخصیص 
نیا  مظاهري  شاداب  توسط  که  تحقیقي  در   . پرداخت 
مناطق مختلف شهر  توان  »ارزیابي  عنوان  با   ،)1384(
نظر   - را  اصفهان  شهري  مختلف  ازمناطق  اصفهان 
ارائه خدمات شهري« صورت گرفته،کوشیده است تا در 
طي سالهاي 1373تا1384از حیث شاخصهاي مختلف 
فرهنگي،آموزشي، درماني، زیست محیطي و ورزشي مورد 
بررسي قراردهد و به نارساییهاي منطقه اي پي ببرد. بدین 
منظور، درجه توسعه یافتگي مناطق از حیث شاخص هاي 
مورد بررسي به کمک روش تاکسونومي از روش - عددي 
روند  بررسي  منظور  به  همچنین  است.  گردیده  تعیین 
نابرابریهاي منطقه طي دوره 83 تا84ازیو معکوس، استفاده 
مي شود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تمرکز امکانات 
در دو منطقه1و 3 شهر اصفهان نسبت به سایر مناطق 
بیشتر است. همچنین روند نابرابریهاي شاخصهاي مختلف 
در مجموع در مناطق رو به کاهش مي باشد. لذا لزوم 
منطقه بندي صحیح بین سازمانها، باالخص با شهرداري 

براي ارائه هر چه بهتر خدمات الزم به نظر مي رسد.
6-یافته ها 

6-1ماتریس داده ها
با بررسي سا لنامه هاي آماري، داده  هاي  در این مرحله، 
افزار  نرم  از  استفاده  با  و  مي شود  استخراج  نیاز  مورد 
تاکسونومی در ماتریسي که در سطرهاي آن مناطق و در 
ستونها شاخصها آورده شده است، قرار مي گیرند. هر درایه 
در این جدول بیانگر وضعیت منطقه ي i از نظر شاخص 

j مي باشد.

جدول1 ماتریس داده ها

جمعیت)نفر( شاغالن)نفر(

بهره برداران 

کشاورزی

)نفر(

کتابخانه 

های 

عمومی

تعداد 

باسوادان)نفر(

مراکز 

بهداشتی 

درمانی

تعداد و میزان 

سپرده ها

مساحت

)کیلومرت(

پروانه 

ساختامنی و 

تعداد کارگاه

بیرجند 259506 73455 25406 15 230868 16 1370148 2033 601

قاین 152401 33371 20875 11 133960 21 491121 15827 230

فردوس 41625 23742 10365 2 37503 5 199096 4103 361

رسبیشه 39487 15215 7436 3 34489 5 97895 8199 56

نهبندان 57258 15376 9511 3 49581 8 170900 26094 55

درمیان 55080 16333 10367 3 47948 9 84973 5797 56

برشویه 24683 15759 7323 2 21954 3 115231 5993 154

طبس 51443 20481 6598 9 15030 10 180500 55808 277

رسایان 32493 15871 9273 3 28899 4 137939 9342 0

میانگین 79330.7778 25511.4444 11906 5.6667 66693.5556 9 316133.666 14799.5556 198.8889

انحراف 

معیار
72911.4664 17856.9303 6229.5401 4.4969 66758.0745 5.6569 389858.175 16054.309 182.0113
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6-2ماتریس استاندارد داده ها

نسبت  مختلف  شاخصهاي  شدن  مقایسه  قابل  براي 
به یکدیگر، باید ماتریس داده ها بي مقیاس شود. بدین 
زیر  به صورت  استاندارد  نرمال    Z رابطۀ  از  منظور، 

استفاده مي شود. 
    ij= X ij- X )1(
ستونهاي  از  یک  هر  یا  شاخصها  میانگین   :X i

ماتریس
Zi j: انحراف معیار هر ستون از ماتریس

در این مرحله، بزرگترین عدد موجود در هر ستون در 
 D( انتهاي ستون مشخص شده و به آن ایده آل مثبت

O j( گفته مي شود.
6-3ماتریس فواصل مرکب

 Z استاندارد  ماتریس  داشتن  با  مرحله،  این  در 
مي توان فاصلۀ هر منطقه را از سایر مناطق به نسبت 
با  فاصله  این  آورد.  به دست  تعیین شده  شاخصهاي 

استفاده از رابطۀ زیر محاسبه مي شود: 

 )  2(

در اینجا a و b دو منطقه ي مورد ارزیابي هستند. این 
عملیات یک نوع محاسبه زوجي بین هر دو منطقه با 

هم است. از رابطۀ زیر مي توان نتیجه گرفت: 
1.فاصلۀ منطقه ي a از b برابر فاصلۀ  b از a است.

2.فاصلۀ هر منطقه از خودش برابر صفر است.
معیار  وانحراف  باشد  میانگین1/8766می  اینجا  در 
d-میانگین کوتاه  از یکدیگر4901/ا است   شاخصها 
ترین فاصله وd+ میانگین بیشترین فاصله می باشد.

6-4سرمشق توسعه و توسعه یافتگی
مقدار  از  مناطق  از  یک  هر  فاصله ي  مرحله  این  در 
کم  فاصله ي  مي شود.  تعیین  زیر  صورت  به  ایده آل 
زیاد عدم  فاصلۀ  و  توسعه یافتگي  نمایانگر  ایده آل،  از 

توسعه یافتگي را نشان مي دهد.

جدول2ماتریس استاندارد داده ها

جدول3ماتریس فواصل مرکب

جدول4سرمشق توسعه و توسعه یافتگی

منبع:يافته هاي تحقيق

جمعیت)نفر( شاغالن)نفر(

بهره برداران 

کشاورزی

)نفر(

کتابخانه های 

عمومی

تعداد 

باسوادان)نفر(

مراکز 

بهداشتی 

درمانی

تعداد و میزان 

سپرده ها

مساحت

)کیلومرت(

پروانه 

ساختامنی و 

تعداد کارگاه

بیرجند 2.4712 2.6849 2.1671 2.0755 2.4592 1.2374 2.7028 -0.7952 2.2093

قاین 1.0022 0.4401 1.4398 1.186 1.0076 2.1213 0.4481 0.064 0.1709

فردوس -0.5171 -0.0991 -0.2474 -0.8154 -0.4373 -0.7071 -0.301 -0.6663 0.8907

رسبیشه -0.5465 -0.5766 -0.7175 -0.593 -0.4824 -0.7071 -0.5606 -0.4111 -0.7851

نهبندان -0.3027 -0.5676 -0.3845 -0.593 -0.2563 -0.1768 -0.3733 0.7035 -0.7905

درمیان -0.3326 -0.514 -0.247 -0.593 -0.2808 0 -0.5937 -0.5608 -0.7851

برشویه -0.7495 -0.5461 -0.7357 -0.8154 -0.67 -1.0607 -0.5161 -0.5485 -0.2466

طبس -0.3825 0.2817 -0.8521 0.7412 -0.7739 0.1768 -0.3484 2.5544 0.4292

رسایان 0.6424 0.5399 -0.4227 -0.593 -0.5661 -0.8839 -0.4578 -0.3399 -1.0927

مقادیر 

ایده آل
2.4712 2.6849 2.1671 2.1671 2.4592 2.1213 2.7028 2.5544 2.2093

بیرجند قاین فردوس رسبیشه نهبندان درمیان برشویه طبس رسایان
کوتاه ترین 

فاصله

بیرجند 0 4.6241 7.336 8.2087 7.8731 7.744 8.314 7.9446 8.287 4.6241

قاین 4.6241 0 4.5991 4.8609 4.2541 4.1535 5.2152 4.6634 4.9383 4.1535

فردوس 7.336 4.5991 0 1.8553 2.3142 1.9197 1.423 3.7846 2.0983 1.423

رسبیشه 8.2087 4.8609 1.8553 0 1.3342 0.9139 0.7503 3.6183 0.496 0.496

نهبندان 7.8731 4.2541 2.3142 1.3342 0 1.3045 1.7914 2.7192 1.3787 1.3045

درمیان 7.744 4.1535 1.9197 0.9139 1.3045 0 1.4268 3.7035 1.0733 0.9139

برشویه 8.314 5.2152 1.423 0.7503 1.7914 1.4268 0 3.781 0.9817 0.7503

طبس 7.9446 4.6634 3.7846 3.6183 2.7192 3.7035 3.781 0 3.7379 2.7192

رسایان 8.287 4.9383 2.0983 0.496 1.3787 1.0733 0.9817 3.7379 0 0.496

1.8756 = میانگین

1.4901 = انحراف معیار

D(+) = 4.8558

D(-) = -1.1046

رسمشق توسعه
درجه توسعه 

یافتگی

بیرجند 3.4643 0.3071

قاین 5.1054 0.4526

فردوس 7.386 0.6548

رسبیشه 8.1515 0.7226

نهبندان 8.2699 0.7331

درمیان 8.5199 0.7553

برشویه 8.9582 0.7941

طبس 9.0208 0.7997

رسایان 9.1397 0.8102

مقاله
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جدول باال نشان دهنده وضعیت فعلی و وضعیت هدف 
می  مرحله  دو  شامل  و  باشد  می  آل(  ایده  )وضعیت 

شود:
مرحله1. درجه بندي میزان توسعه یافتگي مناطق

توسعه یافتگي  میزان  درجه بندي  به  مرحله،  این  در 
یک  توسعه یافتگي  میزان  مي شود.  پرداخته  مناطق 

منطقه، بر اساس فرمول زیر قابل محاسبه است:
 F i=C io /C o         )  3 ( 

F i: درجۀ توسعه یافتگي مناطق
C io: سرمشق توسعه ي هر منطقه

C o: حد باالي توسعه یافتگي. 
 C میانگین و انحراف معیار ،C o به منظور محاسبۀ
ioها مشخص شده و از رابطۀ زیر استفاده مي کنیم:
2 + C o = C io           ) 4(
مرحله2. تحلیل نتایج و تعیین کیفیت توسعه یافتگي 
در این مرحله F i هاي محاسبه شده براي هر منطقه 
 Fi ،مورد تحلیل قرار مي گیرد. در مدل تاکسونومي
بین صفر و یک قرار مي گیرد و مبناي قرار گرفتن یک 

منطقه در یکي از طبقات سه گانه:
برخوردار از امکانات )کیفیت باالي توسعه یافتگي(

داراي امکانات محدود )کیفیت متوسط توسعه یافتگي(
محروم از امکانات )کیفیت پایین توسعه یافتگي(

این  براساس   . است  شده  محاسبه   F i میزان 
براي  روش  این  از  شده  محاسبه  عدد  چنانچه  مدل، 

از  را  منطقه  باشد،   0/775 و  صفر  بین  منطقه،  یک 

امکانات  از  برخوردار  توسعه یافتگي  کیفیت  نظر 
امکانات  داراي   0/884 تا   0/775 )توسعه یافته(، 
محروم  را   1 تا   0/885 و  توسعه یافته(  )نیمه  محدود 
ذکر  به  الزم  مي نامند.  )توسعه نیافته(  امکانات  از 
است، روایي مدل تاکسونومي و تعیین دامنه هاي آن 
پروژه هاي  در  مدل  این  متعدد  به کار گیري  طریق  از 
قرار  تأیید  مورد  آن  مبتکران  توسط  متعدد  تحقیقاتي 

گرفته است. 
8-نتیجه گیری

با توجه به شاخصهای انتخاب شده  ونتایج حاصل از 
روش تاکسونومی رتبه بندی شهرستان های خراسان 

جنوبی به شکل زیر می باشد:
شهرستان بیرجند که مرکز استان خراسان جنوبی می 
باشد از لحاظ توسعه یافتگی مقام اول را در بین دیگر 
نیافته  وتوسعه  اخر  مقام  بشرویه  داردو  ها  شهرستان 
بندی  رتبه  این  در  باشد.  استان می  ترین شهرستان 
قاین در رتبه دوم طبس در رتبه سوم نهبندان در رتبه 
رتبه ششم  پنجم درمیان در  رتبه  چهارم فردوس در 
سربیشه در رتبه هفتم سرایان در رتبه هشتم وبشرویه 

در رتبه نهم قرار دارد.
-پیشنهادات 

استان  سطح  در  جمعیت  پراکنش  که  آنجا  از    -1
تخصیص  باید  باشد،  مي  نامتعادل  جنوبی   خراسان 
بودجه و برنامه ریزي شهري، مورد توجه برنامه ریزان 

و مسئوالن شهرداریهاي مناطق و مسئوالن مربوطه 
قرار گیرد.

2- استفاده از مکانیزمهاي تعرفه اي براي تخصیص 
و  تشویقها  از طریق  ها  در شهرستان  امکانات  بهینه 
معافیتها میتواند ما را به هدف کاهش تفاوتهاي منطقه 

اي نزدیک بکند.
و  ظرفیتها  براساس  ریزیها  برنامه  است  الزم   -3
پتانسیلها و محدودیتهاي هر منطقه  براساس ظرفیت 
جمعیت پذیري هر یک از مناطق، بررسي ترکیب سني 
جمعیت ساکنان مناطق، درآمد، شغل و... صورت گیرد.

4- الزم است بخشي از درآمد حاصله از شهرستانهای 
استان هزینه  را در شهرستان های محروم  پر درآمد 
اصالح  طبیعي  طور  به  استان  ترتیب  بدین  نمود، 
ساختاري خواهد شد و عدم تعادلهاي خود را به طور 

درون زا برطرف خواهد نمود.
5- با توجه به آنکه لزوم هزینه کردن بخشي از درآمد 
مناطق پر درآمد در مناطق محرومتر احساس میشود و 
عماًل سعي در انجام این مهم میشود بودجه محرومیت 
این  براي  مناسبتري  معیارهاي  که  است  زدائي الزم 

کار تعریف شود.
6- در زمینه شاخصها بایستي به شهرستانهای بشرویه 
اینکه جزء مناطق محروم  وسرایان و سربیشه بدلیل 

شناخته شده اند بیشتر توجه گردد.
7- شهرداریها بایستي سعي نماید که در زمینه شاخص 
آموزشي مثل سرانه کودکستان، شاخص فرهنگي مثل 
سرانه چاپخانه و شاخص خدمات عمومي مثل سرانه 

اماکن ورزشي به رفع نابربریهاي موجود بپردازد.
8- در مورد شاخص مجوزهاي ساختماني صادر شده 
ساز  و  ساخت  عوارض  وضع  با  بایستي  شهرداري 
سعي  ساز،  و  ساخت  کم  مناطق  به  نسبت  سنگینتر 
در این مورد داشته باشد که ساخت و سازها را بطور 

همگون در سطح استان گسترش دهد.
منبع:

مراجعه به سایت فصلنامه اقتصاد خاوران به آدرس
www.skeq.ir

جدول- مقایسه وضعیت فعلی و وضعیت هدف

جمعیت)نفر( شاغالن)نفر(

بهره برداران 

کشاورزی

)نفر(

کتابخانه 

های 

عمومی

تعداد 

باسوادان)نفر(

مراکز 

بهداشتی 

درمانی

تعداد و میزان 

سپرده ها

مساحت

)کیلومرت(

پروانه 

ساختامنی و 

تعداد کارگاه

بیرجند 259506 73455 25406 15 230868 16 1370148 2033 601

هدف 259506 73455 25406 15 230868 16 1370148 2033 601

قاین 152401 33371 20875 11 133960 21 491121 15827 230

هدف 205953.5 53413 23140.5 13 182414 18.5 930634.5 8930 415.5

طبس 51443 20481 6598 9 15030 10 180600 55808 277

هدف 154450 42435.6667 17626.3333 11.6667 126619.3333 15.6667 680623 24556 369.3333

نهبندان 57258 15376 9511 3 49581 8 170900 26094 55

هدف 130152 35670.75 15597.5 9.5 107359.75 13.75 553192.25 24940.5 290.75

فردوس 41626 23742 10365 2 37503 5 199096 4103 361

هدف 112446.8 33285 14551 8 93388.4 12 482373 20773 304.8

درمیان 55080 16333 10367 3 47948 9 84973 5797 56

هدف 102885.6667 30459.6667 13853.6667 7.1667 85815 11.5 416139.6667 18277 263.3333

رسبیشه 39487 15215 7436 3 34489 5 97895 8199 56

هدف 93828.7143 28281.8571 12936.8571 6.5714 78482.7143 10.5714 370676.1429 16837.2857 233.7143

رسایان 32493 15871 9273 3 28899 4 137939 9342 0

هدف 86161.75 26730.5 12478.875 6.125 72284.75 9.75 341584 15900.375 204.5

برشویه 24683 15759 7323 2 21964 3 115231 5993 154

هدف 79330.7778 25511.4444 11906 5.6667 66693.5556 9 3164333.6667 14799.5556 198.8889

رتبهشهرستان
اولبیرجند
دومقاین
سومطبس

جهارمنهبندان
پنجمفردوس
ششمدرمیان
هفتمسربیشه
هشتمسرایان
نهمبشرویه

جدول7رتبه بندی شهرستان ها

منبع:يافته هاي تحقيق

مقاله
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مقدمه 
بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود و رونق فضای 
تولیدی و در نتیجه سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی 
است، به گونه ای که اصالح و بهبود فضای کسب و کار 
زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقاء 
سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد. در دهه 1980 
بسیاری از اقتصاددانان به ضرورت کاهش تصدی گری 
دولت در فعالیت های اقتصادی برای حضور فعال بخش 
خصوصی و به رغم خود خصوصی سازی روی آوردند 
و از اواخر دهه 1990 بهبود فضای کسب وکار موضوع 
اصلی سیاستگذاران اقتصادی بوده است. در سیاست های 
کلی برنامه پنجم توسعه نیز بهبود فضای کسب وکار 
فراهم  اقتصادکالن،  محیط  ثبات  بر  تأکید  با  کشور 
آوردن زیرساختهای ارتباطی، اطالعاتی، حقوقی، علمی 
کالن  های  خطرپذیری  کاهش  نیاز،  مورد  فناوری  و 
اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطالعات به صورت شفاف 

و منظم به جامعه مدنظر قرار گرفته است.
با توجه به مطالعات بانک جهانی در اغلب کشورها به 
منظور ایجاد یک کسب و کار می بایست ابتدا براساس 
نیاز بازار در رابطه با نوع محصول تولیدی، تصمیم گیری 
مبذول  اقدام الزم  اولیه  سرمایه  تأمین  برای  و سپس 
گردد. کسب وکار برای شروع فعالیت، می بایست در 
استخدام  کار  نیروی  سپس  و  شده  ثبت  رسمی  دفاتر 
گردد و پس از آن بنگاه به تولید پرداخته و برای اخذ 
استاندارها و کسب مجوز عرضه محصول با کیفیت به 
بازار تالش کند. پس از ورود به بازار و کسب سود بنگاه 
موردنظر موظف به پرداخت مالیات خواهد شد. از سوی 
دیگر، این امکان وجود دارد که بنگاه برای صادرات اقدام 
نماید، بنابراین فرایندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت 
اضافه می گردد. در تمام این مراحل نیاز به مراجعه به 
نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورت تعطیلی و یا 
ورشکستگی برای تعطیلی کسب و کار و تقسیم دارایی های 
آن بین صاحبان و سهامداران الزم است مراحلی را بر 

طبق مقررات انجام دهد. بانک جهانی از سال 2004 
عنوان  تحت  هایی  گزارش  ساالنه  و  مرتب  طور  به 
سهولت کسب و کار را در این حیطه منتشر می کند 
که توسط بازوی توسعه بخش خصوصی بانک جهانی 
)IFC( راهبری می شود. این گروه محیط کسب و کار 
را محیطی اداری و مقرراتی در نظر می گیرد که فعاالن 
کسب و کار در مراحل مختلف فعالیت خود با آنها درگیرند 
و پیشرفت فعالیتشان در گرو سهولت انجام امور اداری و 
مقرراتی مذکور است. در این چارچوب، تاکنون 10 حوزه 
از محیط کسب و کار شناسایی شده و در هر مورد با اتکا 
به شاخصهای مختلف وضعیت حدود 189 کشور جهان 
)در سال 2014( سنجش و مقایسه شده و بهترین رویه 
های تجربه شده مستندسازی و معرفی گردیده است. بر 
این مبنا، گروه مذکور یک بانک اطالعاتی وسیع تهیه 
نموده که وضع متغیرها و اجزای آن را در میان کشورها 
و همچنین تغییرات آنها را در طول زمان نشان می دهد.
قالب  در  را  کار  و  به کسب  مربوط  امور  بانک جهانی 
از: شروع  بندی نموده که عبارتند  شاخصهایی تقسیم 
کسب و کار )ثبت شرکت(، اخذ مجوزهای ساختمانی، 
دسترسی به انرژی الکتریکی، ثبت و انتقال مالکیت، اخذ 
اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، تجارت 
برون مرزی، الزام آور بودن اجرای قراردادها و توانایی در 
پرداخت دیون؛ که در نهایت با توجه به این شاخص ها، 
رتبه هر کشور در قالب یک  شاخص کلی تحت عنوان 

سهولت کسب و کار مشخص می گردد.
رتبه هر کشور بر حسب زمان، هزینه و مراحل انجام 

هر یک از شاخص های مطرح شده مشخص می شود. 
هرچه سرعت انجام یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل 
اداری و هزینه های آن کمتر باشد، محیط کسب و کار 
آن کشور مناسبتر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها 

بهتر است.
و  فضاي کسب  هاي  بین شاخص  از  و  میان  این  در 
از اهمیتي  به سایر معیارها  کار، جایگاه مالیات نسبت 
خاصی برخوردار بوده و از اینرو به عنوان یکي از اساسي 
ترین معیارهاي سنجش فضاي کسب و کار هر کشور 
محسوب مي شود. بر این اساس در مطالعه حاضر سعی 
برآن است تا نقش و اهمیت معیار پرداخت مالیات را در 

فضاي کسب وکار مورد بررسي قرار دهد. 
از آنجا که در هر جامعه اي، ابزار و امکانات دستیابي 
این  از  به درآمد و سود توسط دولت فراهم مي شود، 
رو، مالیات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه و 
سود حاصل از فعالیت هاي اقتصادي است که نصیب 
دولت مي شود. به عبارت دیگر، مالیات را مي توان هزینه 
اجتماعي دانست که آحاد یک ملت در راستاي بهره وري 
پرداخت آن  به  امکانات و منابع یک کشور موظف  از 
هستند.  دریافت مالیات از جامعه در کشورهاي جهان، 
امري طبیعي و بر اساس سیاستهاي مالي بوده که در 
برخي از کشورهاي صنعتي جهان  سهم عمده ای از 
بودجه عمومي از طریق آن تأمین مي شود و مردم نیز 
هیچ گونه واکنش منفي در برابر آن بروز نمي دهند. از 
نظر اقتصادي، در بین انواع درآمدهاي دولت، مالیات قابل 
قبول ترین و مناسب ترین نوع آن است. همچنین مالیات 
به عنوان ابزاري کارآمد در جهت اجراي سیاست هاي 
اقتصاد  توزیعي، مالي و حتي هدایت  از  اعم  اقتصادي 
در مسیر اهداف کالن اقتصادي مانند تثبیت اقتصادي، 
ایجاد اشتغال، رشد اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي به 
شمار مي رود. بر این اساس، از نظر اقتصاددانان وجود 
یک نظام مالیاتي کارآمد براي تداوم فعالیت هاي دولت، 

موضوعي قابل اهمیت است.

مقاله

شاخص پرداخت مالیات و نقش آن در محیط کسب وکار

چکیده
از متغیرهای مؤثر بر کسب و کار بنگاه های اقتصادی که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه ها بوده، اما در عملکرد آنها تاثیر زیادی دارد، تحت 
عنوان فضای کسب و کار یاد می شود. امروزه بهبود فضای کسب و کار در جهت فراهم نمودن بسترهای الزم برای فعالیت فعاالن اقتصادی و 
نیز دستیابی به بخش خصوصی کارآمدتر به عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. تاثیر فضای 
کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. امروزه فضای 
کسب و کار کشور ما تحت تأثیر تحریم های بین المللی، رکود تورمی و عوامل دیگر واقع شده و نیاز به سیاستگذاری مناسب برای تقویت دارد 
تا بتوان مزیت های نسبی کشور را به مزیت رقابتی تبدیل نمود و بدینوسیله درفضای پررقابت کنونی بیشترین منافع اقتصادی را برای کشور به 
ارمغان آورد. برنامه رهایی تدریجی از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره امور کشور همواره مورد توجه دولتمردان و مردم 
بوده است واز سوی دیگر اخذ مالیات توسط دولت خود یک عامل اساسی محیطی و مؤثر برفضای کسب و کار شناخته می شود؛ بنابراین با 
بهبود سیاستگذاری در این زمینه و تسهیل و روان سازی مراحل مختلف مورد نیاز در فرآیند پرداخت مالیات می توان کمک شایانی به بهبود 

شاخص های فضای کسب و کار نمود.

اغلب  در  جهانی  بانک  مطالعات  به  توجه  با 
کشورها به منظور ایجاد یک کسب و کار می 
بایست ابتدا براساس نیاز بازار در رابطه با نوع 
محصول تولیدی، تصمیم گیری و سپس برای 

تأمین سرمایه اولیه اقدام الزم مبذول گردد.

*امین خادم؛ کارشناس اقتصادی
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این موضوع خصوصاً در بودجه کشورهاي تک محصولي 
همچون کشورمان که جهت تأمین هزینه هاي دولت، 
منابع  صادرات  از  حاصل  درآمدهاي  به  متکي  بیشتر 

طبیعي هستند، از اهمیتي دوچندان برخوردار است.
اهمیت مالیات و لزوم توجه به آن 

نقش اصلی دولت ها در اقتصاد تنظیم مقررات و قوانین 
اقتصادی،  مختلف  های  زمینه  در  کشور  در  موجود 
دارای  دولت  در هر کشوری  باشد.  ... می  و  اجتماعی 
ضوابط و مقرارت خاصی است که تمام تالش خود را 
برای رسیدن به آن ضوابط مصروف می کند. برخی از 
دولت ها در تمام زمینه های موجود دخالت می کنند و 
مقررات بسیار زیادی اعمال می نمایند و از این جهت 
اختیارات را از بخش خصوصی می گیرند و خود را در 
تمام جنبه ها درگیر می کنند. دخالت بیش از حد دولت 
کارایی را در اقتصاد کاهش می دهد و هر چه بخش 
گرایانه  مداخله  قوانین  دولت  و  باشد  آزادتر  خصوصی 
به  تواند  می  بهتر  باشد  داشته  رو  پیش  در  را  کمتری 

فعالیت های خود ادامه دهد.
عامل دولت، قوانین مربوط به بودجه دولتی، آیین نامه ها و 
دستورالعمل های دولتی، دخالت و نفوذ دولت در هزینه 
ها، مالیات و ... را که تأثیر انکارناپذیری در اقتصاد دارد 
را اندازه گیری می کند. پیش بینی می شود کشورهایی 
که سطح هزینه و مالیات درآنها کمتر است، دارا ی نمود 
رشد بهتری نسبت به کشورهایی باشند که سطح هزینه 
قوانین و  . همچنین هر چه  باال است  آنها  مالیات در 
مقررات دست و پاگیر ادرای بیشتر باشد، آن کشور از 
رقابت جهانی فاصله بیشتری می گیرد چراکه در این 
شرایط شرکت ها به راحتی نمی توانند تجارت کنند و 

سطح رقابت در آنها کاهش می یابد.
ترین  مهم  مالیاتی  های  سیاست  تنظیم  با  ها  دولت 
استفاده  با  ایفا می کنند. دولت ها  اقتصاد  را در  نقش 
از باال و پایین بردن نرخ مالیات و افزایش و یا کاهش 
مالیات بخش های مختلف اقتصادی، می توانند تعادل 
را در اقتصاد بوجود آورند که بررسی نرخ مالیات ها در 
کشورهای مختلف می تواند شاخصی برای رتبه بندی 

فضای کسب و کار آنها محسوب شود.
گسترده شدن تعهدات دولت در جهت تحقق اهدافی 
چون رشد اقتصادی ، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال و 
توزیع عادالنه درآمد مخارج دولتی را با روندی صعودی 
مواجه کرده است که دولت ها را وا می دارد که از طرق 
گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در این راستا، 
مالیات به عنوان یکی از مهم ترین راه های تأمین مالی 
دولت ها همیشه موردتوجه بوده است . مالیات از بهترین 
ابزارهایی است که دو لت ها توسط آن سه هدف تأمین 
توزیع  و  اقتصادی  منابع  تخصیص  خود،  های  هزینه 

مجدد درآمد را پوشش می دهند.
هرچند طی دهه های گذشته درآمد نفت بخش عمده 
ای از درآمد دولت را در کشورمان  تشکیل داده است، 
پوشش  را  دولتی  های  هزینه  از  درصدی  نیز  مالیات 
داده که میزان این سهم به عنوان یکی از موضوعات 
اقتصادی قابل بحث می باشد. عدم تأمین درآمدهای 
دولت و ایجاد کسری پیاپی در اثر رشد کند درآمدهای 
دولت به ویژه مالیات ها از پیامدهای همین مسئله است . 
مالیات مهم ترین منبع تأمین مالی هزینه های حاکمیتی 
به  توجه  با  هر کشوری محسوب می شود.  در  دولت 
اینکه در ایران بودجه دولت متکی به درآمدهای حاصل 
از فروش نفت و منابع طبیعی است، نقش مالیات در 
تأمین منابع دولت و اداره آن تاکنون نتوانسته آنچنان 
که شایسته است، پررنگ باشد . با وجود تالش های 
اخیر دولت در راستای توسعه همه جانبه اشاعه فرهنگ 
پرداخت مالیات، وابستگی اقتصاد به نفت نقش پرداخت 
مالیات در ایران را نسبت به دیگر کشورها کمرنگ کرده 
است. این در حالی است که برنامه های رهایی تدریجی 

از اقتصاد نفتی و نیز برجسته کردن نقش مالیات در اداره 
امور کشور اکنون بیش از پیش مورد توجه دولتمردان 
و مردم قرار گرفته است . در واقع، درآمدزایی دولت از 
محل اخذ مالیات بیشتر به توسعه همه جانبه اقتصادی 

چون رشد فضای
کسب و کار ، افزایش سطح تولید کیفی، اشتغال و از 
همه مهمتر جذب سرمایه گذار خارجی در ایجاد پروژه 
ها و طرح های سنگین و سبک زیرساختی بازمی گردد 
وآنچنان که مشاهده می شود مسئوالن نسبت به این امر 

اقدامات وسیعی را در دستورکار قرار داده اند. 
بخش  جایگاه  بر  تأکید  با  تحقیق  پیشینه 

مالیات
و  کسب  فضاي  بررسي  به  متعددي  مطالعات  اگرچه 
کار به صورت کلي پرداخته اند، اما در کمتر مطالعه اي 
جایگاه معیار مالیات به صورت ویژه مورد بررسي قرار 
در سیاست هاي  است که  حالي  در  این  است.  گرفته 
کلي ناظر بر برنامه پنجم توسعه کشور، بهبود محیط 
کسب و کار به عنوان راهبرد اساسي تحقِق رشد مستمر 
و پرشتاب اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي و ارتقاي 
استاندارد زندگي مردم قلمداد شده است. در چارچوب 
سیاست هاي کلي این برنامه نیز بر بهبود فضاي کسب 
و کار به مثابه راهبردي مؤثر براي توانمندسازي مردم 
در برابر فقر، بیکاري و تورم و نیز براي شکوفایي بیشتر 
اقتصاد کشور تأکید شده است)خضري، 1389(. با این 
وجود، مطالعات چندی به بررسي نقش و جایگاه مالیات 
در بهبود محیط کسب و کار و فضای اقتصادي کشور 

پرداخته اند.
شاخص  بررسی  به  ای  مقاله  در   )1392( پور  کیان 
پرداخت مالیات در محیط کسب وکار ایران و مقایسه 
آن با  کشورهای جنوب غرب آسیا پرداخت. نتایج مقاله 
نشان مي دهد، نرخ کامل مالیات در دنیا درحال کاهش 
است. رتبه ایران از بین 185 کشور گزارش انجام کسب 
به سال 2012  نسبت  وکار سال 2013،145 شده که 
یک رتبه و نسبت به سال 2011 ، پنج رتبه نزول داشته 
است. در بین کشورهاي حوزه سند چشم انداز، از بین 25 

نقش اصلی دولت ها در اقتصاد تنظیم مقررات 
و قوانین موجود در کشور در زمینه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و ... می باشد. در هر کشوری 
دولت دارای ضوابط و مقرارت خاصی است که 
تمام تالش خود را برای رسیدن به آن ضوابط 

مصروف می کند.

مقاله
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2011201220132014شرح

140144145152رتبه

183183185189تعداد کشورهای مورد مقایسه

جدول )1( رتبه ایران در میان کشورهاي جهان از نظر شاخص کلی سهولت کسب و کار

ماخذ: گزارشات انجام کسب و کار بانک جهانی، 2011-2014 

2011201220132014شاخصردیف

425387107شروع کسب وکار 1

143164166169اخذ مجوزهای ساختمانی2

162163169-دسترسی به انرژی الکتریکی3

156163165168ثبت مالکیت4

89988386اخذ اعتبار5

167166150147حمایت از سرمایه گذاران 6

115126129139پرداخت مالیات7

131138143153تجارت برون مرزي8

49505351اجرا و الزام آور بودن قراردادها9

111118126129توانایی در پرداخت دیون10

جدول)2( رتبه ایران در میان کشورهاي جهان به تفکیک شاخص هاي انجام کسب و کار

ماخذ: گزارشات انجام کسب و کار بانک جهانی، 2011-2014 

2011201220132014شرحردیف

77.0571.0452.9743.39شروع کسب و کار1

21.8610.3810.2710.58اخذ مجوزهای ساختمانی2

11.4811.8910.58-دسترسی به انرژی الکتریکی3

14.7510.9310.8111.11ثبت مالکیت4

51.3746.4555.1454.50اخذ اعتبار5

8.749.2918.9222.22حمایت از سرمایهگذاران6

37.1631.1530.2726.46پرداخت مالیات7

28.4224.5922.7019.05تجارت برون مرزی8

73.2272.6871.3573.02اجرا و الزامآور بودن قراردادها9

39.3435.5231.8931.75توانایی در پرداخت دیون10

جدول )3( رتبه درصدي ایران در میان کشورهاي جهان به تفکیک شاخص هاي انجام کسب و کار

ماخذ: گزارشات انجام کسب و کار بانک جهانی، 2011-2014 

کشور، رتبه ایران از حیث سهولت انجام کسب وکار در 
گزارش 2013 ، داراي جایگاه 22 است که نشان مي دهد 
از وضع مناسبي در بین کشورهاي حوزه سند چشم انداز 
برخوردار نیست. همچنین، نتایج نشان مي دهد متوسط 
نرخ مالیات در میان کشورهاي منطقه جنوب غرب آسیا، 
برابر با  23,6 درصد و بسیار کمتر از متوسط نرخ مالیات 
تمام مناطق جغرافیایي مورد مطالعه  از  و  بوده  جهاني 
با نرخ 10,7  این منطقه، کشور کویت  کمتر است. در 
درصد، داراي کمترین نرخ مالیات و ایران با نرخ 44,1 

درصد داراي باالترین نرخ مالیات است.
تاثیر  عنوان »بررسی  با  ای  مقاله  در   )1390( ساالری 
نظام مالیاتی بر فضای کسب و کار« به این نتیجه رسید 
که اصالح نظام مالیاتی موجب شادابی و پویایی فضای 
کسب و کار می شود. بار مالی مالیات کمتر، بنگاه ها را 
به طوری که 10  به سرمایه گذاری می کند؛  تشویق 
درصد کاهش در مالیات های غیرمستقیم از قبیل مالیات 
بر ارزش افزوده باعث افزایش سرمایه گذاری تا 7 درصد 

می شود.
فیض پور و همکاران )1390( در پژوهشی تحت عنوان 
»مالیات و جایگاه آن در فضاي کسب و کار ایران: مطالعه 
دیدگاه کارشناسان صنعتي، صنعتگران و متولیان بخش 
این  به   »AHPروش از  استفاده  با  یزد  استان  صنعت 
نتیجه رسیدند که بر اساس گزارشهاي جهاني، در میان 
ده زیر شاخص فضاي کسب و کار، چگونگي وضعیت 
پرداخت مالیات در ایران طي سال هاي 2007-2012 
از وضعیت مناسبي برخوردار نبوده و رتبه آن تنزل یافته 

است.
ایران  جایگاه  بررسی  به  پژوهشی  در   )1389( ایروانی 
در شاخص رقابت پذیري جهانی و فضاي کسب و کار 
پرداخت و به این نتیجه رسید که الزم است فرایندهاي 
انجام کار اصالح گردد. بر همین اساس اجراي سیاست 
هاي کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري می 
تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در ارتقاي جایگاه ایران 
تصویب  مالیات،  پرداخت  بعد  در  باشد.  داشته  اسالمی 
قانون مالیات ارزش افزوده و اجراي صحیح آن می تواند 
در کارآمدي و شفافیت این سیستم بسیار اثرگذار باشد 
و رتبه کشور را در مؤلفه پرداخت مالیات و سایر مؤلفه 
ها با توجه به اهمیت تبدیل اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد 

شفاف باالتر برد. 
بانک  کار  و  کسب  گزارش  در  ایران  جایگاه 

جهانی
همان گونه که بیان شد، گزارش انجام کسب و کار بانک 
جهانی جهت کمی نمودن فضای کسب و کار در کشورها 
از شاخص سهولت کسب و کار  استفاده می کند. این 
شاخص، قوانین و مقرراتی را که مستقیماً بر انجام کسب 
و کار و رشد اقتصادی کشورها مؤثرند معرفی و بررسی 
با  میالدی، 189 کشور جهان  در سال 2014  و  کرده 
استفاده از آن رتبه بندی شده اند. رتبه اول جهان را در 
این سال،  انجام کسب و کار در  زمینه میزان سهولت 
کشور سنگاپور به خود اختصاص داده است که از سال 
2007 تاکنون این رتبه را حفظ نموده است. رتبه های 
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دوم تا دهم جهان در زمینه سهولت انجام کسب و کار 
در سال 2014 به ترتیب عبارتند از هنگ کنگ، نیوزلند، 
ایاالت متحده، دانمارک، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، 

نروژ و بریتانیا. 
جدول )1( رتبه ایران را طی سال هاي 2011-2014 
در میان کشورهاي جهان نشان می دهد. رتبه سهولت 
کسب و کار ایران در طول این سال ها همواره دچار تنزل 
و سقوط بوده؛ به طوری که از 140 در سال 2011 به 

152 در سال 2014 رسیده است. 
شاخص هاي محیط کسب و کار ایران بر اساس آخرین 
گزارش منتشره بانک جهانی )2014( در بدترین وضعیت 
خود طی دوره فوق الذکر قرار دارد؛ به نحوي که رتبه 
کلی کسب و کار ایران در این سال با 7 پله سقوط نسبت 

به سال قبل از آن مواجه شده است.
 در سال هاي مورد مطالعه گرچه ایران قدم هایی را به 
منظور کاهش زمان اخذ مجوزها و سهولت صدور آنها 
برداشته، ولی کاهش رتبه ایران به طور عمده ناشی از 
سرعت باالتر دیگر کشورها در تسریع و تسهیل راه-

اندازي کسب و کار در کشورشان بوده است.
در جدول )2( رتبه و در جدول )3( رتبه درصدي ایران 
در میان کشورهاي جهان به تفکیک شاخص هاي انجام 
کسب و کار طی سال هاي 2011 تا 2014 ارائه شده 
است )رتبه درصدي نشان می دهد محیط کسب و کار 
کشورهاي  از  درصد  چند  از  مذکور  شاخص  در  ایران 
جهان بهتر بوده است(. همان گونه که جداول مورد اشاره 
نشان می دهند، در طول دوره مورد بررسی رتبه ایران 
در زمینه شاخص پرداخت مالیات در حال سقوط بوده 
است، به طوری که از رتبه 115 در سال 2011 به 139 
در سال 2014 رسیده است. در سال 2011 رتبه ایران از 
حیث این شاخص از 37 درصد کشورهای مورد بررسی 
مناسب تر بوده، در حالی که در سال 2014 این نسبت 
تنها  این مدت  یافته است. در  به 26,5 درصد کاهش 
شاخص حمایت از سرمایه گذار و تاحدودی نیز شاخص 
اخذ اعتبار ارتقاء یافته اند و سایر شاخصها در حال تنزل 

بوده اند.
بررسی شاخص پرداخت مالیات ها

تعیین و  بر اساس سه معیار،  شاخص پرداخت مالیات 
محاسبه می شود که این معیارها عبارتند از تعداد پرداخت 
پرداخت  برای  زمان صرف شده  در یک سال،  مالیات 
مالیات برحسب ساعت در یک سال و نرخ کل مالیات که 

به صورت درصدی از سود نشان داده می شود.
- تعداد پرداخت مالیات

، عوارض  ها  مالیات  تعداد  مالیات، کل  پرداخت  تعداد 
پرداخت شده، روش پرداخت و دفعات پرداخت را شا مل 
می شود. این شاخص، مالیات بر مصرف مانند مالیات بر 
فروش یا مالیات بر ارزش افزوده را نیز در بر می گیرد. 
از مالیات ها بر درآمد شرکت مؤثر  اگر چه این دسته 
نیستند ، اما بار اداری مضاعفی را نیز در راستای پیگیری 
شرکت از سیستم مالیاتی بر آن تحمیل می نمایند. در 
خصوص مالیات هایی که توسط اشخاص ثالث پرداخت 
می گردد و این مالیات ها طی چندین بار پرداخت می 
شود فقط یک بار پرداخت محاسبه می گردد . در مواردی 

که دو یا چند مالیات یا عوارض به صورت مشترک و در 
یک شکل واحد پرداخت می شوند نیز تنها یک پرداخت 

محاسبه می گردد.
- زمان صرف شده

معیار زمان عبارتست از ساعات ثبت شده در سال برای 
پرداخت مالیات ها. این معیار، زمانی را که برای آماده 
کردن، بایگانی کردن و پرداخت )یا عدم پرداخت( سه 
نوع عمده از مالیات ها الزم است و همچنین کسورات 
شامل مالیات بر درآمد شرکت ها، مالیات بر فروش یا 
ارزش افزوده و مالیات های مشاغل شامل مالیات های 
حقوق بگیران و سهم حق بیمه اجتماعی را محاسبه می 
کند . زمان آماده سازی شامل مدت جمع آوری همه 
اطالعات الزم برای محاسبه مالیات قابل پرداخت است. 
اگر دفاتر حسابداری جداگانه ای باید به منظور محاسبات 
مالیاتی نگهداری گردند یا محاسبات جداگانه ای صورت 
گیرد، زمان صر ف شده برای این موارد نیز می بایست 
محاسبه شود . زمان اضافی در صورتی محاسبه می شود 
اظهارنامه های  برای تکمیل  که حساب های شرکت 
مالیاتی درخواستی کافی نباشد. زمان بایگانی شامل زمان 
الزم برای کامل کردن فرم های مالیاتی و محاسبات 
موردنیاز است. زمان پرداخت نیز عبارت است از زمان 
موردنیاز برای پرداخت آنالین یا پرداخت در اداره مالیاتی 

که در آن زمان تأخیر ها نیز در نظر گرفته می شود.
- نرخ مالیات کل

نرخ مالیات کل مجموعه مبلغ مالیات ها، پرداخت ها 
و کسورات قانونی قابل پرداخت توسط شرکت در سال 
دوم فعالیت را محاسبه می نماید. این نرخ به صورت 
درصدی از سود نشان داده می شود. کل مبلغ مالیات ها 
شامل جمع انواع مالیات ها و سهم حق بیمه های قابل 
پرداخت پس از محاسبه و کسر معافیت های مالیاتی 
مالیات  فروش،  بر  مالیات  مانند  هایی  مالیات   . است 
بر ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد که توسط شرکت 
پرداخت نمی شوند، در این معیار محاسبه نمی گردد . 
مالیات های مورد محاسبه شامل این گروه ها می باشد: 

مالیات بر درآمد یا سود شرکت، سهم حق بیمه های 
دارایی  انتقال  و  نقل  یا  دارایی  بر  مالیات  اجتماعی، 
می  پرداخت  کارفرما  توسط  که  مشاغل  بر  مالیات  و 
گردد، همچنین مالیات برگردش مالی و سایر مالیات 
مالیات  و  )مانند هزینه های شهرداری  های کوچک 
بر سوخت و وسایل نقلیه( نیز مورد توجه و محاسبه 

قرار می گیرند.
با استناد به گزارش فضای کسب و کار سال 2014 
برای  مربوط  معیارهای  و  مالیات  پرداخت  شاخص 
)برای  افغانستان  و  عراق  نیز کشورهای  و  کشورمان 

مقایسه( در جدول )4( ارائه شده است.
پرداخت  شاخص  حیث  از  کشورمان  رتبه  هرچند 
مالیات )139( در مقایسه با رتبه کلی آن در سهولت 
کسب و کار )152( بهتر بوده است، ولی به طور کلی و 
در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از جایگاه چندان 
کشورهای  مثال  عنوان  به  نیست؛  برخوردار  مناسبی 
وجود  با  کشورمان  همسایگی  در  افغانستان  و  عراق 
نظر  از  کشورها،  این  در  درگیری  و  جنگ  سال-ها 
شاخص پرداخت مالیات و معیارهای آن در رتبه بسیار 
مناسب-تری از کشورمان قرار دارند. همچنین مقایسه 
وضعیت شاخص پرداخت مالیات کشورمان با گزارش 
قبلی بانک جهانی )2013( حاکی از تنزل 10 رتبه ای 
در این زمینه می باشد؛ هرچند در سال 2014 تعداد 
کشورهای مورد بررسی افزایش داشته است، اما حتی 
مقایسه رتبه درصدی نیز حاکی از تنزل رتبه ایران می 
بدین معنی که در سال 2013 رتبه کشورمان  باشد؛ 
از 30 درصد کشورهای مورد بررسی در گزارش بهتر 
بوده درحالی که این نسبت در سال 2014 به 26,5 

درصد رسیده است.
هرچند طی یک سال اخیر وضعیت معیارهای مربوط 
به پرداخت مالیات در کشورمان بدتر نشده است، ولی 
زمینه  این  در  کشورها  سایر  گرفت  نتیجه  توان  می 
پیشرفت هایی داشته اند که باعث شده رتبه ایران در 
مقایسه با آنها تنزل داشته باشد و این امر لزوم پویایی 
معیارهای  سازی  روان  و  تسهیل  در  بیشتر  هرچه 
مختلف مربوط به پرداخت مالیات در کشور را یادآور 

می شود.
مختلف،  در کشورهاي  اجرا شده  اصالحات  مورد  در 
نتایج بررسیها حکایت از آن دارد که از ژوئن  2012 
تا ژوئن 2013  گزارش سهولت کسب وکار، 32 مورد 
کشورها  در  مالیات  پرداخت  مورد  در  را  اصالحات 

افغانستانعراقایرانشاخص/ معیار

شاخص پرداخت مالیات

 )رتبه در بین 189 کشور(
 1396398

201320معیار تعداد پرداختها )در سال(

344312275زمان صرف شده )ساعت در سال(

44.127.836.3نرخ کل مالیات )درصد از سود(

جدول )4(شاخص پرداخت مالیات برای کشورمان در مقایسه با کشورهای عراق و افغانستان )2014(

مالیات بر اساس سه معیار، تعیین و محاسبه 
تعداد  از  عبارتند  معیارها  این  که  شود  می 
پرداخت مالیات در یک سال، زمان صرف شده 
برای پرداخت مالیات برحسب ساعت در یک 
سال و نرخ کل مالیات که به صورت درصدی از 

سود نشان داده می شود.

مقاله
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شدن  آسانتر  سبب  عمدتا  که  است  رسانده  ثبت  به 
پرداخت مالیات و کم هزینه تر شدن آن شده است. 
در سال گذشته، کشور گواتماال بیشترین بهبود را در 
کشورهاي  میان  در  مالیات  پرداخت  تسهیل  زمینه 
دنیا داشته است. بالروس نیز در هشت سال گذشته 
بیشترین بهبود در تغییر قوانین را در میان کشورهاي 

مورد مطالعه داشته است.
پنج  در  شده  انجام  اصالحات  بیشترین  و  مهمترین 
بر  مالیات  نرخ  در  کاهش  به  مربوط  گذشته  سال 
اّما در سه سال گذشته مهمترین و  است؛  بوده  سود 
پرداخت  نظام  تبدیل  نوع  از  اصالحات  نوع  بیشترین 
مالیات به سیستمهاي الکترونیک است. در بین مناطق 
بیشترین  داراي  خاورمیانه  و  اروپا  نیز،  جغرافیایي 
سال  پنج  در  مالیات  پرداخت  تسهیل  در  بهبودها 

.)2014 Doing Business( گذشته هستند
نماگر  در  خاورمیانه  منطقه  بهتر  دلیل عمده عملکرد 
جاي  به  نفتي  درآمدهاي  به  اتکا  مالیات،  پرداخت 
است.  منطقه  کشورهاي  اکثر  در  مالیاتي  درآمدهاي 
ایران در مؤلفه هاي نرخ مالیات بر نیروي کار، زمان 
و دفعات پرداخت مالیات نیروي کار و نرخ مالیات بر 
سود، نسبت به منطقه و جهان عملکرد ضعیف تري 
دارد.  بنابر این به منظور ارتقاي رتبه کشور در نماگر 
بهبود  مذکور  هاي  مؤلفه  وضع  باید  مالیات  پرداخت 
یابد. به نظر مي رسد در این بین، دو  مولفه زمان و 
هزینه اي که کارفرما بابت پرداخت بیمه نیروي کار 
صرف مي کند، نیازمند اصالحات بیشتري است. ایجاد 
سیستمهاي الکترونیکي پرداخت، کاهش تعداد دفعات 
متوسط  پرداختي  بیمه  نرخ  کاهش  و  بیمه  پرداخت 
اجتماعي توسط  تأمین  کارفرما و جبران هزینه هاي 

دولت مي تواند به بهبود رتبه کشور بیانجامد.
جمع بندي و نتیجه گیري

دولتي مي  درآمدهاي  منبع  بعنوان مهمترین  مالیات، 
پایداري  و  قدرت  منشأ  دول  از  بسیاري  براي  تواند 
باشد. از این رو، همواره دولتها به دنبال آن بوده اند که 
راهکارهایي براي کسب درآمدهاي مالیاتي بیشتر در 
کشورهاي خود وضع نمایند. از سوي دیگر، صاحبان 
مالیات هستند.  پرداخت کمتر  دنبال  به  کار  و  کسب 
مالیات  اي  هزینه  بار  دلیل  به  مودیان  کلی،  طور  به 
کاهش  براي  راهي  دنبال  به  همواره  خود،  بر  وارده 
هزینه هاي تحمیلي بوده و از سوي دیگر دولت براي 
براي  راهکاري  دنبال  به  اقتصادي،  قدرت  بردن  باال 
تقابل،  این  بود.  خواهد  مالیاتي  درآمدهاي  افزایش 
سبب بروز واکنشي توسط صاحبان کسب و کار خواهد 
شد تا آنها تمایل به عدم بروز واقعیتهاي مالیاتي پیش 
خود پیدا کنند که به صورت کلي این واکنشها، یا به 
صورت اجتناب مالیاتي است یا به صورت فرار مالیاتي. 
در مقابل این رفتارها، دولت باید مکانیسمي طراحي 
مالیات  پرداخت  به  را  کار  و  کسب  صاحبان  تا  کند 
فرایند  تسهیل  راهکارها،  این  از  یکي  کند.  ترغیب 
تسهیل  است.  کشور  هر  اقتصاد  در  مالیات  پرداخت 
از  بسیاري  شد  خواهد  سبب  مالیاتي  پرداخت  جریان 
و  یافته  کاهش  جامعه  در  موجود  مبادله  هاي  هزینه 

توجه  با  و  رو  این  از  گیرد.  رونق  وکار  جریان کسب 
به آمارها و شاخصهاي موجود، کشور در زمینه نظام 
مالیاتي نیاز مبرم به انجام اصالحات و تسهیل ساختار 

پرداخت خواهد داشت.
اصالحات  با  ایران  مالیاتی  نظام  اخیر  های  سال  در 
گسترده ای روبرو بوده است . از مهم ترین اصالحات 
انجام شده در نظام مالیاتی ایران کاهش شدید مالیات 
بر شرکت ها از 54 درصد به 25 درصد و شرکت های 
دولتی از 64 درصد به 25 درصد است . نرخ مالیات بر 
درآمد اشخاص از 12 درصد تا 54 درصد به 15 درصد 
تا 35 درصد کاهش یافت . شرکت هایی که در بورس 
اوراق بهادار پذیرفته شده اند 10 درصد کمتر مالیات 
می پردازند. مالیات بر ارزش افزوده نیز در نیمه دوم 

سال 1387 با نرخ  3درصد اجرایی شد .
 25,9 یران  ا  در  اجتماعی  تأمین  های  پرداخت  نرخ 
 16,3 منطقه  کشورها ی  در  رقم  این   . است  درصد 
درصد و در کشورهای عضوOECD  نیز 24,4 درصد 
پرداخت  البته   )Doing Business،2009( است 
های تأمین اجتماعی که شامل سهم کارفرما از بیمه 
مالیات  ایران جزو  مالیات حقوق کارکنان است در  و 
ها محسوب نمی شود. در بسیاری از کشورها کارفرما 
سهمی از مالیات بر حقوق کارکنان را بر عهده دارد اما 
در ایران این مسأله تنها در مورد بیمه های درمان و 

بازنشستگی صادق است.
های  دارایی  بر  مالیات  شامل  نیز  دیگر  های  مالیات 
های  دارایی  انتقال  و  برنقل  مالیات  غیرمنقول، 
ها،  شرکت  نشده  تقسیم  سود  بر  مالیات  غیرمنقول، 
مالی،  معامالت  بر  مالیات  سرمایه،  عایدی  بر  مالیات 
انواع عوارض شهرداری ها و مالیات جاده و وسائط نقلیه 
می شود . سود تقسیم نشده شرکت ها، عایدی سرمایه 
و دارایی های غیرمنقول در ایران مشمول مالیات نمی 
شوند. در نهایت ، کل این مالیات ها تأثیر کمی بر نرخ 
کلی مالیات ها دارند. سیاستگذاران و برنامه ریزان می 
بایست توجه داشته باشند هنگامی که مالیات ها ساده و 
عادالنه باشند و برای رشد ایجاد انگیزه نمایند، هم بنگاه 

ها و هم دولت نفع خواهند برد .
در پایان پیشنهادات ذیل  در جهت تسهیل در پرداخت 
مالیات و در نتیجه بهبود یکی از مهمترین شاخص-

های فضای کسب و کار ارائه می گردد:
- اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی

- هدفمندکردن معافیت ها
- جلوگیری از ایجاد تبعیض در معافیت های مالیاتی

- استفاده از سیستم الکترونیک به منظور محاسبه و 
پرداخت مالیات

- ارتقاء شبکه محلی و گسترده و ارتباطات راه دور
- بازنگری و بهبود قوانین و مقررات و آیین نامه های 

امور مالیاتی
- تشکیل پرونده مالیاتی بصورت الکترونیکی

- اعتماد به سیستم خوداظهاری
وضعیت  نمودن  مشخص  منظور  به  ریزی  برنامه   -

ارتباط پرداخت حق بیمه و پرداخت مالیات به منظور
بهبود مراحل پرداخت

منابع و مآخذ
 World Bank, Doing Business Reports -

)2014-2006(
امین.  خادم،  و  مجتبی  رسولی،  محمد؛  بهروزی،   -
)1392(. بررسی، پایش و اولویت بندی عوامل موثر بر 

فضای کسب و کار استان خراسان جنوبی.
- ساالری، ابوذر. )1390(. بررسی تأثیر نظام مالیاتی 
و  مسائل  بررسی  ماهنامه  کار.  و  کسب  فضای  بر 

سیاست های اقتصادی؛ 9و10. صص111-130.
- کیا ن پور، سعید. )1392(. شاخص پرداخت مالیات 
در محیط کسب وکار )مطالعه موردي ایران و جنوب 
غرب آسیا(. سیاسی-اقتصادی؛292. صص226-237.

مهدي؛  میبدي،  امامي  محمدعلي؛  پور،  فیض   -
مالیات   .)1390( زهره.  احمدي،  و  سعیده  رادمنش، 
مطالعه  ایران:  کار  و  کسب  فضاي  در  آن  جایگاه  و 
متولیان  و  صنعتگران  صنعتي،  کارشناسان  دیدگاه 
 .AHPروش از  استفاده  با  یزد  استان  صنعت  بخش 

پژوهشنامه مالیات؛ 10. صص169-188.
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مقدمه:
عنوان  به  انسانی  منابع  به  سازمان ها  در  امروزه 
مدیران  و  می شود  نگریسته  سازمان  منابع  مهمترین 
به خوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت 
رو  این  از  می باشند،  سازمان  انسانی  منابع  رقابتی، 
انسانی  منابع  وفاداری  و  تعهد  به مقوله  توجه  امروزه 
به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش های اختصاص 
منابع  توسط  فرانقشی  وظایف  حتی  و  آنها  به  یافته 
مدیران سازمان  ها  از دغدغه های جّدی  یکی  انسانی 
می باشد. تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت 
روانی است که نشان دهندۀ نوعی تمایل، نیاز و الزام 
تمایل  می باشد.  سازمان  در یک  اشتغال  ادامه  جهت 
ادامه خدمت  برای  فرد  قلبی  و خواست  یعنی عالقه 

در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه گذاری هایی 
که در سازمان کرده ناچار به ادامۀ خدمت در آن است 
و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که 
فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در 
نوعی  سازمانی  تعهد  دیگر،  دیدگاهی  از  می بیند  آن 
است.  سازمان  به  خاطر  تعلق  و  وابستگی  احساس 
وفاداری  دربارۀ  تعهد سازمانی »یک نگرش  بنابراین 
مستمری  فرایند  یک  و  است،  سازمان  به  کارمندان 
است که از طریق آن اعضای سازمان عالقۀ خود را به 
سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می دهند 

)مجیدی، عبداهلل. 32: 1376(.
ارزشمند  زمانی  کارکنان  سازمانی  تعهد  است  بدیهی 
خواهد گردید که بر روی عملکرد سازمان تاثیر مثبت 

داشته و موجب ارتقاء بهره وری سازمان گردد، از این 
صورت  مختلف  تحقیقات  بررسی  به  مقاله  این  رو 
تعهد  تاثیرات  به  و  پرداخته  زمینه  این  در  گرفته 

سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان اشاره دارد.
مفهوم تعهد

تعریف  متفاوت  گونه های  به  مختلف  افراد  را  تعهد 
قرار  بررسی  مورد  آنها  از  برخی  ذیاًل  که  کرده اند 

می گیرد:
به  پایبندی  معنی  به  را  تعهد  مطهری،  شهید  استاد 
اصول و قراردادهایی می داند که انسان نسبت به آنها 
معتقد است و بیان می دارد: »فرد متعهد کسی است 
که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن 
تالش نماید« کانتر  تعهد را تمایل افراد به در اختیار 

* مریم مختاری، کارشناس ارشد  اقتصادی

چکیده:
 امروزه با توجه به تغییرات و دگرگونی های پیوسته ای که سازمان ها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته اند که 
مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان ها منابع انسانی آن ها می باشد و به همین دلیل توجه به رابطه آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان 
روز به روز افزایش می یابد. یکی از مفاهیم مطرح در این زمینه تعهد سازمانی کارکنان می باشد که در تعریف آن بیان می شود که تعهد سازمانی یک نگرش 
دربارة وفاداری کارمندان به سازمان و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان عالقة خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن 
نشان می دهند. این مقاله با بررسی مبانی نظری به بررسی تاثیر تعهد سازمانی کارکنان بر عملکرد سازمان پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که 
تعهد سازمانی کارکنان احساس رضایت، تعلق، وابستگی و دلبستگی آنها به سازمان، عملکرد شغلی مطلوبتر، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار 
اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و همچنین موفقیت های مالی و افزایش اثربخشی و بهره وری 

سازمان را به همراه دارد.
مقاله حاضر به بررسی نقش تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها پرداخته و سعی کرده است تا با ذکر دیدگاهای اندیشمندان مختلف عوامل موثر بر این 

موضوع را شناسایی نماید
واژگان کلیدی: تعهد سازمانی،تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی، عملکرد سازمان

رابطه بین وابستگی و تعلق کارمندان با عملکرد
آن ها در سیستم اداری

مقاله
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اجتماعی  نظام  به  وفاداری خویش  و  انرژی  گذاشتن 
دادن  پیوند  از  عبارت  را  تعهد  ساالنکیک   می داند. 
یعنی  می داند،  وی  فردی  اقدامات  و  عوامل  به  فرد 
رفتار  به  نسبت  فرد  که  می یابد  واقعیت  زمانی  تعهد 
نماید  وابستگی  و  مسئولیت  احساس  اقدامات خود  و 

)الحسینی،1380،  صص،30-31(.
مودی و همکارانش، تعهد را به عمل فراتر از وظایف 
به  برای  تعهد،  عملی  ابراز  می نمایند.  اطالق  مقرره 
فعالیتها ضروری است و بخصوص در  انجام رسیدن 
مشاغل کلیدی و حساس، از اهمیت خاصی برخوردار 
»وفاداری«،  مفهوم  سه  نیز  وال  و  کوک  می باشد. 
برای  را  »آمادگی«  و  شناسایی«  و  هویت  »احساس 
تعهد مطرح کرده اند )مجیدی، 1376، صص42-40(.

انواع تعهد
تعهد در سازمان به انواع مختلف نظیر، تعهد مکتبی، 
تعهد ملی، تعهد خویشتن مدارانه، تعهد گروهی و تعهد 

سازمانی تقسیم می شود)الحسینی،1380،  ص،31(.
وجود  به  به یک جهان بینی  تعلق  از  مکتبی  تعهد   -
نگرشی  الزامات  به  فرد  تقید  میزان  به  و  می آید 
تعهد  نوع  از  می تواند  مربوط،  مکتب  گرایشی  و 
معقول  و  معتدل  یا  و  کارانه  سازش  یا  اصول گرایانه 

قلمداد شود.
- تعهد ملی، همان حس ناشی از وطن دوستی است 
که فرد طی آن مصالح ملی و میهنی خویش را مالک 

رفتار خود قرار می دهد.
- تعهد خویشتن مدارانه، از عالقه مندی بیش از اندازه 
فرد به منافع خود ناشی می شود و معمواًل افرادی که 
گرفتار کیش شخصیت و خود برتربینی و یا بی توجه به 
منافع دیگران و سازمان هستند از آن برخوردارند، لذا، 
به تناسب محور بودن منافع فردی و ناسازگاری آن با 
منافع سازمان ناهنجاریهای رفتاری بروز پیدا می کند.

ترجیح  و  گروه  به  فرد  وابستگی  گروهی،  تعهد   -
است.  تعهد  نوع  این  اصلی  مشخصه  گروه،  اهداف 
فعالیتهای  تقویت  جهت  در  می تواند  گروهی  تعهد 
پدیده گروه فکری عمل کند. خاستگاه  یا  و  گروهی 
حرمت  به  نیاز  منفی  گروهی  تعهد  یا  اندیشی  گروه 

گناه،  احساس  فشار  کاهش  اعتماد،  به  نیاز  داشتن، 
نایل شدن به اهداف غیررسمی و احساس پیروی از 

شخصیت مافوق می باشد.
توهم  شامل:  می تواند  گروه اندیشی  زیانبار  آثار 
آسیب ناپذیری، گریز از نقد منطقی، اجتناب از ارزیابی، 
یکسونگری و تعصب گروهی، کلیشه سازی غیرمعقول، 
اعمال فشار بر اعضاء، اغماض لغزشها، توافق جمعی 
مسدود  مخالف،  اطالعات  گرفتن  نادیده  بی منطق، 
کردن سایر مجاری اطالعات و تعصب روی کارکرد 
باشد.)الوانی، 1372،  اتخاذ شده  تصمیمات  و  گذشته 

صص82-86(.
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی

در مطالعات رفتار سازمانی، تأکید برنگرشهای مربوط 
به  ارتباط  در  مطالعات  این  بیشتر  و  می باشد  کار  به 
تعهد  و  شغلی  رضایت  شغلی،  وابستگی  نگرش،  سه 

سازمانی است.) رابینز ،1385،28(
سازمانی شده  رفتار  مطالعه  به  زیادی  توجهات  اخیراً 
است )مودی و همکاران؛ 1979(. بنابراین مانند خیلی 
شیوه های  به  تعهد  سازمانی،  روان شناسی  مفاهیم  از 
چه  اگر  است.  شده  اندازه گیری  و  تعریف  متفاوتی 
یافت  موضوع  ادبیات  در  تعهد  از  متفاوتی  تعاریف 
می شود، ولی هر یک از آنها یکی از سه موضوع کلی 
وابستگی عاطفی، درک هزینه ها و احساس تکلیف را 

منعکس می کنند.)آلن و میر،1993،10(
الف( وابستگی عاطفی 

عمومی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات 
وابستگی  بعنوان  تعهد  که  است  شیوه ای  مربوطه، 
عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود که 

متعهد است، خود را با  براساس آن فردی که شدیداً 
مشارکت  سازمان  در  می کند،  هویت  تعیین  سازمان 
می کند و درآن درگیر می شود و از عضویت در سازمان 
لذت می برد. تعاریف مطرح شده در ذیل به این جنبه 

از تعهد اشاره داردند.)مودی و همکاران،1979،20(
-    »شلدن« در سال 1971 تعهد سازمانی را چنین 
جهت گیری  یک  با  نگرش  »یک  می کند:  تعریف 
نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان مرتبط 

می سازد«.
تمایل  عنوان  »به  را  تعهد   1973 سال  »در  کانتر   -
واقع  وفاداری  و  ارزش  گذاشتن  اختیار  در  به  افراد 

نشدند.
شاخص 8 سؤالی که »آلن و می بر« )1990( به منظور 
سنجش این نوع تعهد طرایح کرده اند، معتبر بوده و در 
مطالعات متعددی نیز مورد استفاده واقع گردیده است.

ب( درک هزینه ها
برخی از صاحبنظران عقیده براین دارند که وابستگی 
چندان  نقش  تعهد  مفهوم  در  روانی  و  عاطفی 
به  تمایل  بعنوان  تعهد  عوض  در  ندارد،  برجسته ای 
درک  و  تشخیص  براساس  مستمر  فعالیتهای  انجام 
فرد نسبت به هزینه های ناشی از ترک سازمان تعریف 
کند  تصور  فرد  که  هرقدر  اساس،  براین  می گردد. 
او  متوجه  زیادی  ترک خدمت هزینه های  در صورت 
احساس  و  سازمان  در  ماندن  به  تمایل  شد،  خواهد 

تعهد به آن در او بیشتر خواهد بود.
مطالعات  در  که  تعهد  به  مربوط  نظریه های  جمله  از 
سرمایه گذاریها«  »تئوری  شده،  تأکید  برآن  متعددی 
است.  شده  مطرح   )1960( بیکر  توسط  که  می باشد 
»مجموعه  انجام  به  تمایل  بعنوان  را  تعهد  »بیکر 
تمایل  این  که  می کند  تعریف  مستمر«  فعالیتهای 
سرمایه هایی  و  اندوخته ها  شدن  ذخیره  خاطر  به 
بین  از  اندوخته ها  این  فعالیت،  آن  ترک  با  که  است 
می رود. این تعریف وقتی برای بیان تعهد به سازمان 
عضویت  به  فقط  مستمر  فعالیتهای  که  می رود  بکار 
نیز اصالح »سرمایه گذاریها«  دارد.  اشاره  در سازمان 
سازمان  در  فرد  که  است  ارزشی  به  اشاره  برای 

آثار زیانبار گروه اندیشی می تواند شامل: توهم 
اجتناب  منطقی،  نقد  از  گریز  آسیب ناپذیری، 
گروهی،  تعصب  و  یکسونگری  ارزیابی،  از 
کلیشه سازی غیرمعقول، اعمال فشار بر اعضاء، 
اغماض لغزشها، توافق جمعی بی منطق، نادیده 
سایر  کردن  مسدود  مخالف،  اطالعات  گرفتن 
مجاری اطالعات و تعصب روی کارکرد گذشته 

و تصمیمات اتخاذ شده باشد.
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سرمایه گذاری کرده است )مانند تالش، پول، آموزش( 
که می تواند سوخت )مصرف( شده یا بی ارزش شود، 
نماید. چنین  ترک  را  سازمان  فرد  در صورتیکه  البته 
از  سازمان  سهم  شامل  ممکنست  سرمایه گذاریهایی 
پرداخت حق بازنشستگی، بهبود مهارتها، موقعیت های 
 »)1982( وی  همکاران  و  »مودی  سازمانی،  ویژۀ 
می شوند:  طبقه بندی  دسته  چهار  به  که  می باشند 
ویژگیهای شخصی، ویژگیهای شغلی، تجربیات کاری 

و ویژگیهای ساختاری.
همچنین مطرح می شود که جزء مستمر تعهد سازمانی 
سرمایه گذاریهای  اندازه  و  حجم  عامل،  دو  براساس 
فردی و نیز درک فقدان فرصت های شغلی در خارج 
از سازمان،  ایجاد می شود. این پیش شرطها کار نظری 

بیکر، فال رل و کازبالت )1981( می باشد.
به نظر »بیکر« احتمال اینکه کارکنان در سازمان باقی 
بمانند، رابطه مثبتی با حجم و اندازه سرمایه گذاریهایی 
همچون  کرده اند.  سازمان  در  آنان  که  دارد 
جایگزین  شغلی  فرصت های  فقدان  سرمایه گذاریها، 
هزینه های منصوره ناشی از ترک سازمان را افزایش 
جایگزینهای  می دانند  که  کارکنانی  بنابراین  می دهد. 
شغلی کمتری برای آنها وجود دارد، تعهد مستمر آنها 

به کارفرمای )سازمان( فعلی قوی تر خواهد بود.
در نهایت مطرح می شود که جزء تکلیفی )هنجاری( 
تعهد سازمانی تحت تأثیر تجربیات فردی قبل از ورود 
و  فرهنگی(  خانوادگی-  شدن  )اجتماعی  سازمان  به 
شدن  )اجتماعی  سازمان  به  ورود  از  پس  همچنین 
شدن  اجتماعی  درباره  می گیرد.  قرار  سازمانی( 
تکلیفی  تعهد  فرد،  یک  فرهنگی«،   – »خانوادگی 
افراد  که  می کند  پیدا  سازمان  به  هنگامی  را  قوی 
مهم از دیدگاه وی مانند والدین، بر وفاداری به یک 
در  مدت طوالنی  یا خود  کرده  تأکید  سازمان خاص 
آن سازمان شاغل بوده اند. همچنین پیرامون اجتماعی 
شدن سازمانی، مطرح می شود کارکنانی که از طریق 
تا سازمان  رهنمون شده  شیوه های مختلف سازمانی 
و  وفاداری  کنند،   باور  و  کرده  درک  خوبی  به  را 
داشت.  خواهند  سازمان  به  بیشتری  )تکلیفی(  تعهد 
خالصه ای از مطالب پیش گفته تحت عنوان مدل سه 

بخشی تعهد سازمانی ارائه می گردد.
عوامل مؤثر برتعهد سازمانی

تعهد  مورد  در  زیادی  مطالعات  اخیر  سالهای  طی 
سازمانی صورت گرفته که در هر یک از این مطالعات 
تعهد سازمانی یا به عنوان متغیر مستقل و یا بعنوان 
یک  است.  شده  گرفته  قرار  نظر  مد  وابسته  متغیر 

بازنگری ادبیات موضوع که توسط »ریچرز  )1985( 
صورت گرفت نشان داد که یازده مطالعه تعهد را به 
عنوان یک متغیر مستقل و بیش از بیست مطالعه آن 
را به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته است.)میر 

و آلن ،1993،61(
الف( تعهد عاطفی 

از میان سه بخش تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری، 
است.  شده  واقع  بررسی  مورد  بیشتر  عاطفی  تعهد 
که  شده  مشخص  جامع،  تحلیل  و  تجزیه  یک  در 
 24 سازمانی  تعهد  زمینه  در  پژوهش   40 میان  از 
است  پرداخته  عاطفی  تعهد  بررسی  به  آن  مورد 

)سامرس،1995،49(
مطالعه استیرز و همکاران )1978(

از  290-292(برخی   :1983( پرترومودی   استیرز، 
صورت  به  را  سازمانی  تعهد  برافزایش  مؤثر  عوامل 

ذیل مطرح کرده اند:
1- عوامل شخصی: اصلی ترین عامل شخصی، میزان 
تعلق و پیوستگی بالقوه آی است که کارمند در اولین 
در  که  افرادی  می آورد.  سازمان  به  خود،  روزکاری 
سازمان  به  متعهد  خیلی  را  خود  روزکاریشان  اولین 
باقی خواهند ماند.  با سازمان  نشان می دهند احتمااًل 
متعهد  خیلی  سازمان  به  ورود  آغاز  در  که  افرادی 

باشند، احتمااًل مسؤولیتهای اضافی را خواهند پذیرفت 
و عضویت خویش را با سازمان ادامه خواهند داد. این 
فرایند تعهد اولیه ممکنست به شکل یک سیکل خود 
به  ورود  بدو  در  افراد  اگر  یعنی  درآید،  کننده  تقویت 
سازمان تالش و کوشش وافر مبذول دارند، ممکنست 
به  خود  بیشتر  تعهد  مبنای  بر  را  بیشتر  تالش  آنها 

سازمان توجیه نمایند.
حیطه  چون  سازمانی  عوامل  سازمانی:  عوامل   -2
شغل، بازخورد، استقالل و خودمختاری در کار، چالش 
رفتاری  مشارکت  و  اهمیت شغلی،  درگیری  و  شغلی 
را افزایش می دهد. توانایی مشارکت در تصمیم گیری 
مربوط به شغل بر سطح تعهد مؤثر می باشد. سازگاری 
بین اهداف گروه کاری و اهداف سازمانی، تعهد نسبت 
به این اهداف را افزایش می دهد. ویژگیهای سازماین 
چون، توجه به منافع بهتر کارکنان و مالکیت کارکنان، 

بطور مثبت باعث افزایش تعهد سازمانی می شود.
سازمانی  برون  عامل  سازمانی:  برون  عوامل   -3
مهمی که باعث افزایش تعهد می شود، قابلیت توانایی 
شغل  انتخاب  از  بعد  شغلی  جایگزینهای  به  دستیابی 
فعلی فرد می باشد. تحقیقی در یک سازمان نشان داد 
نکرده اند  پیدا  باالتر  حقوق  با  شغلی  که  افرادی  که 
بطور  خود(،  انتخاب  از  ضعیف  خارجی  توجیه  )یعنی 

با  تعهد  که  می دهد  نشان  علمی  یافته های 
انگیزة موفقیت خواهی، احساس شایستگی و 
سایر انگیزه های سطوح باالتر مرتبط می باشد. 
می توان اشاره نمود که تعهد به سازمان می تواند 
تا حدی تقویت شود که کارکنان احساس کنند، 
سازمان به عنوان منبعی برای ارضای نیازهای 

آنها می باشد.
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را  سازمانی  تعهد  از  باالتری  مالحظه ای سطح  قابل 
در  آنها  برای  جایگزین  مشاغل  زمانیکه  به  نسبت 
دسترس بوده، از خود نشان دادند. افرادی که شغلی 
با باالترین حقوق دریافت کرده بودند )توجیه خارجی 
کامل از انتخاب خود( چه در زمانی که شغل جایگزین 
شغل  که  زمانی  چه  و  بوده  دسترس  در  آنها  برای 
را  یکسانی  تعهد  سطح  نبوده،  دسترس  در  جایگزین 
از خود نشان دادند. بنابراین به نظر می رسد باالترین 
سطح تعهد اولیه در میان افرادی وجود دارد که: )1( 
آنها  انتخاب  اولین  برای  ضعیفی  و  خارجی  توجیه 
غیرقابل  و  قطعی  را  اولیه  انتخاب   )2( و  دارد  وجود 
تغییر می بینند یعنی فرصتی برای تغییر تصمیم اولیه 
خود ندارند. سه دسته عوامل فردی، سازمانی و برون 

سازمانی و در نمودار )2( نشان داده شده است.
1- ویژگیهای شخصی 

پژوهشهای متعددی، تأثیر ویژگیهای شخصی مختلفی 
را برتعهد سازمانی بررسی کرده آند. ویژگیهای شخصی 
بررسی شده شامل سن، جنسیت، سابقه خدمت، سطح 
آموزش، نژاد و عوامل شخصی دیگر می باشد. به طور 
با  کلی مشخص شده است که سن و سابقه خدمت 
تعهد رابطه مستقیم دارند. »مارچ و سایمون  )1958( 
کردند  خاطرنشان  متغیرها،  این  ارتباط  از  حمایت  در 
افزایش  سازمانی  در  خدمت  سابقه  و  سن  وقتی  که 
می یابد فرصت های شغلی جایگزین برای فرد محود 
می شود. این کاهش آزادی فرد ممکن است محبوبیت 
کارفرمای )سازمان( فعلی را افزایش دهد. در مقایسه 
با سن و سابقه خدمت، سطوح آموزش اغلب مشخص 
شده که با تعهد ارتباطی معکوس دارد. مطرح می شود 
که این ارتباط معکوس ممکنست ناشی از این باشد 
سطوح  با  افراد  انتظارات  نیست  قادر  سازمان  که 
تحصیالت عالی را برآورده سازد. عالوه براین افراد با 
سطوح تحصیالت باال ممکنست بیشتر به حرفۀ خود 

متعهد باشند تا به سازمان.
در پژوهش دیگری مشخص شده که جنسیت با تعهد 
مرتبط می باشد. در مطالعاتی که توسط »انجیل و پری  
)1981( و نیز تحقیقات دیگر صورت گرفت مشخص 
شد که زنان متعهدتر از مردان هستند. گروسکی  در 
مورد این ارتباط استدالل می کند که به طور کلی زنان 
زیادی  موانع  باید  برای کسب موقعیت ها در سازمان 
در  عضویت  خاطر  همین  به  سربگذارند،  پشت  را 
سازمان برای آنها مهم تر می باشد. در نهایت یکسری 
عوامل  عنوان  به  را  شخصی  تمایالت  مطالعات  از 
مرتبط با تعهد بررسی کرده اند. یافته های علمی نشان 
انگیزۀ موفقیت خواهی، احساس  با  می دهد که تعهد 
مرتبط  باالتر  سطوح  انگیزه های  سایر  و  شایستگی 
سازمان  به  تعهد  که  نمود  اشاره  می توان  می باشد. 
احساس  کارکنان  که  شود  تقویت  حدی  تا  می تواند 
کنند، سازمان به عنوان منبعی برای ارضای نیازهای 

آنها می باشد.
2- ویژگی های مبتنی بر نقش : دومین گروه از عوامل 
مؤثر بر تعهد سازمانی که در ادبیات موضوع مشخص 
آن ها  شغلی  ویژگی های  و  کارکنان  نقش  شده، 

بالقوه ای  تأثیر  که  شغلی  ازنقش  جنبه  سه  می باشد. 
بر تعهد کارکنان به سازمان می گذارند، عبارتند ازک 
ابهام  و  نقش  در  تضاد  چالش شغل،  با  شغلی  حیطه 
نقش. تحقیقات زیادی ارتباط بین حیطه شغلی و تعهد 
را بررسی کرده اند. فرضیه اصلی در اینجا اینست که 
شغل تقویت شده )غنی شده( چالش شغلی را افزایش 
می دهد و در نتیجه تعهد را افزایش می دهد. عالوه بر 
این مطالعات متعددی ارتباط تضاد نقش و ابهام نقش 
را بررسی کرده و مطرح می کند که تعهد با تضاد نقش 

و ابهام نقش ارتباطی معکوس دارد.
3- ویژگی های ساختاری : اولین مطالعه در این زمینه 
توسط »استیرز و همکاران 1978(( صورت گرفته که 
چهار متغییر ساختاری ذیل در این مطالعه مورد بررسی 
قرار گرفته اند: اندازه سازمان، حیطه نظارت، تمرکز و 
معنی داری  ارتباط  پژوهش  این  در  شغلی.  پیوستگی 
به  نشد.  یافت  تعهد  و  متغیرها  این  از  یک  هر  بین 
دنبال آن موریس و استیرز  )1980( تأثیر متغیرهای 
ساختاری را نیز مورد بررسی قرار دادند. آن ها متوجه 
تعهد  با  نظارت  حیطه  و  سازمان  اندازه  که  شدند 
پیوستگی  و  رسمیت  ولی  بودند  غیرمرتبط  سازمانی 
که  معنا  بدین  دارد.  ارتباط  تعهد  با  تمرکز  و  شغلی 
شغلی  پیوستگی  بیشتر،  تمرکز  عدم  که  کارکنانی 
بیشتر و رسمیت بیشتر قوانین و مقررات و روش های 
که  به کسانی  نسبت  کرده اند،  تجربه  را  تدوین شده 
این عوامل را در اندازه کمتری تجربه کرده اند، تعهد 
سازمانی بیشتری را احساس می کنند. این یافته های به 
استثنای متغیر تمرکز با نتایج »استیرز و همکارانش« 
سازگار نبوده است. این دو مطالعه، جنبه های متفاوتی 
مورد  تعهد  با  مرتبط  عوامل  عنوان  به  را  ساختار  از 
بررسی قرار دادند. »استیرز و روهودز  در مطالعه تأثیر 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  تعهد  بر  کارکنان  مالکیت 
وقتی کارکنان در مالکیت سازمان سهیم باشند، تعهد 
سازمانی بیشتری دارند تا زمانی که تنها به عنوان یک 

نشان  همچنین  پژوهش  این  باشند.  سازمان  کارمند 
داد که مشارکت در تصمیم گیری )یک جنبه مربوط به 

تمرکز( با تعهد سازمانی ارتباط دارد.
4- تجربیات کاری : چهارمین دسته از پیش شرط های 
در  تجربیات کاری می باشد که  تعهد سازمانی  عمده 
تجربیات کاری  فرد رخ می دهند.  زندگی شغلی  طی 
به عنوان یک نیروی عمده در فرایند اجتماعی شدن 
به  نیز  همین  و  شده  محسوب  کارکنان  اثرپذیری  یا 
نوبۀ خود عامل عمده ای است که بر میزان وابستگی 

عاطفی کارکنان به سازمان تأثیر می گذارد.
ارتباط  سازمانی  تعهد  با  که  کاری  تجربه  متغیرهای 
طور  به  سازمانی  وابستگی  با  مطالعه  سه  در  دارند، 
این  بر  عالوه  است.  بوده  مرتبط  مالحظه ایی  قابل 
احساس  رسید که  نتیجه  این  به   »)1974( »بوکانان 
اهمیت شخصی برای سازمان با تعهد سازمانی ارتباط 
دارد. بدین معنا، وقتی کارکنان احساس می کنند که 
هدف  و  مأموریت  برای  یا  و  بوده  سازمان  نیاز  مورد 
افزایش  آن ها  سازمانی  تعهد  دارند،  اهمیت  سازمان 
به تجربیات کاری،  می یابد. دیگر عامل مهم مربوط 
احساس کارکنان در مورد نگرش های مثبت همکاران 
نسبت به سازمان می باشد. بدین معنا که نگرش های 
ادامه  در  فرد مؤثر می باشد.  تعهد  بر  مثبت همکاران 
را  رهبری  و سبک  تعهد  بین  ارتباط  مطالعه  دو  تنها 
مشخص کرده است. در هر دو مطالعه، مشخص شده 
که تعهد یا وظیفه گرایی رهبر ارتباط دارد و در مطالعه 
رهبر  انسانی  مالحظات  با  تعهد  که  شد  روشن  دوم، 

نیز ارتباط دارد.
نتیجه گیری:

تعهد  مفهوم  شد،  اشاره  حاضر  مقاله  در  که  همانطور 
سازمانی، بر نگرشی مثبتی داللت دارد که از احساس 
با  و  شود  می  حاصل  سازمان  به  کارکنان  وفاداری 
افراد  به  توجه  سازمانی،  تصمیمات  در  افراد  مشارکت 
سازمان و موفقیت و رفاه آنان تجلی می یابد. مطالعات 
انجام شده در این زمینه نشان می دهند که تعهد کارکنان 
به سازمان نتایج بسیار ارزشمندی برای سازمان ها را در 
پی خواهد داشت که مدیران نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران نیز می توانند با به کارگیری عوامل موثر بر 
این موضوع از نتایج آن بهره مند گردند. مهمترین نتایج 
تعهد کارکنان به سازمان که بر روی عملکرد سازمان نیز 
موثرند عبارتند از: افزایش خالقیت و نوآوری کارکنان، 
افزایش ماندگاری کارکنان در سازمان، احساس رضایت، 
تعلق، وابستگی و دلبستگی کارکنان به سازمان، عملکرد 
از سازمان،  شغلی مطلوبترآنها، کاهش خروج کارکنان 
نوع دوستی و  کار،  از  فعال، عدم غیبت  اجتماعی  رفتار 
کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و همچنین 
موفقیت های مالی سازمانی و افزایش اثربخشی و بهره 
وری سازمان که این نتایج در نهایت موجب تعالی  و 
کسب اهداف سازمانی شده و جامعه را از منفعت سازمان 

و تالش کارکنان بهره مند می نماید.
منابع و مآخذ:

مراجعه به سایت فصلنامه اقتصاد خاوران به آدرس
www.skeq.ir

کارکنانی که عدم تمرکز بیشتر، پیوستگی 
و  قوانین  بیشتر  رسمیت  و  بیشتر  شغلی 
مقررات و روش های تدوین شده را تجربه 
کرده اند، نسبت به کسانی که این عوامل 
را در اندازه کمتری تجربه کرده اند، تعهد 

سازمانی بیشتری را احساس می کنند.
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مالیات
مالیات ها بهترین ابزار برای تأمین درآمدهای عمومی، 
بازتوزیع ثروت و درآمد، ایجاد انضباط مالی و مدیریت 
اقتصادی است. تأمین هزینه های عمومی کشور نیازمند 
و  باشد.  می  ها  دولت  برای  مستمر  و  مناسب  منابع 
مهمترین منبع درآمدی دولت ها برای تأمین این هزینه 

در جهان مالیات است.
اشخاص مشمول مالیات: 

1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه 
درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می 

نماید.
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت 

به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به  کلیه درآمدهایی 

که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند.
5- هر شخص غیرایرانی ) اعم از حقیقی یا حقوقی( 

نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید.
مالیات بردرآمد:

فصل اول: مالیات بردرآمد امالک
درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوقی 
خود نسبت به امالک واقع در ایران پس از کسر معافیت 
باشد.  می  امالک  بردرآمد  مالیات  مشمول  مقرر  های 
درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می 
گردد عبارتست  از کل مال االجاره اعم از نقدی  و غیر 
نقدی پس از کسر %25 بابت هزینه ها  و استهالکات و 

تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
فصل دوم: مالیات بردرآمد کشاورزی

درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، دامپروری،  
دامداری، پرورش ماهی و عسل و پرورش طیور، صیادی 
و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات 
اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف 

می باشد.
فصل سوم: مالیات بردرآمد حقوق 

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم 
از حقیقی یا حقوقی  در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت  
اشتغال در ایران حسب مدت یا کار انجام یافته به طور 
نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد 
حقوق است. درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است 
از  حقوق و مزایای  مربوط به شغل اعم از مستمر یا 
غیرمستمر قبل از وضع کشور و پس از کسر معافیت 

هابی قانونی.
فصل چهارم: مالیات بردرآمد مشاغل

درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال  به مشاغل 

یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور  در سایر فصل 
از کسر  کند  پس  تحصیل  ایران  در  قانون  این  های 
معافیت های مقرر مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می 
باشد. صاحبان مشاغل  موضوع این فصل مکلفند اسناد و 
مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات 
خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل  از لحاظ تشخیص 
درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند.
الف( صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف 
به ثبت شغل خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون 
تجارت هستند  و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط 
را با رعایت اصول موازین و استانداردهای پذیرفته شده 

حسابداری نگاهداری کنند.
ب( صاحبان مشاغلی که به حسب این قانون مکلف به 

ثبت فعالیت های شغل خود در دفاتر هزینه می باشند.
ج( صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای الف و 
ب فوق  نیستند مکلفند صورت خالصه وضعیت  درآمد 
و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از 

طرف سازمان امور مالیاتی  کشور نگاهداری کنند.
صاحبان مشاغل موضوع بند الف عبارتند از: 

و  کنندگان  وارد  کلیه  و  بازرگانی  کارت  دارندگان   -1
صادرکنندگان

2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها 
جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط 

صادر شده یا می شودد.
3- بهره برداری معادن

4- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، 
خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره 
ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم 

افزاری و طراحی سیستم
5- صاحبان مراکز آموزشی،آموزشگاه های آزاد، مدارس 

غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
ها،  آسایشگاه  ها،  زایشگاه  بیمارستان،  صاحبان   -6

درمانگاه ها، خانه های سالمندان
7- صاحباتن متل ها و هتل های سه ستاره و باالتر

8- بنکداران،عمده فروش، فروشگاه های بزرگ، واسطه 
های مالی، نمایندگان توزیع کاالهای داخلی و وارداتی و 

صاحبان انبارها
از  نمایندگان مؤسسه های تجاری و صنعتی اعم   -9

داخلی و خارجی 
10- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، 

دریایی و هوایی اعم از مسافربری یا باربری
11- صاحبان مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور 

12- صاحبان مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی
صاحبان مشاغل موضوع بند ب عبارتند از:

1- صاحبان کارگاه های صنعتی
2- صاحبان مشاغل ساختمان، تأسیسات فنی و صنعتی، 

نقشه کشی، نقشه برداری،محاسبات فنی و نظارت 
3- چاپخانه داران، لینوگرافها، صحافها، ارائه دهندگان 

خدمات چاپ و گرافیست ها
4- صاحبان مراکز ارتباط یارانه ای 

دادگستری،  رسمی  مترجمان  کارشناسان،  وکال،   -5
مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان 

های نظام مهندسی
6- محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و 

ارائه طرح های تبلیغاتی  اشتغال دارند.
7- دالالن، حق العمل کاران و کارگزارن

8- صاحبان مراکز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، کانون 
های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی

های  مکان  و  ها  تماشاخانه  سینماها،  صاحبان   -9
تفریحی و ورزشی

10- صاحبان  مشاغل فیلم برداری، دوبالژ، مونتاژ و 
سایر خدمات سینمایی

و  هستند  مطب  دارای  که  دانپزشکان  پزشکان،   -11
دامپزشکان که به خود دامپزشکی اشتغال دارند

12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی، 
سونوگرافی ها، الکترو   گرافی هاریال سی تی اسکن 
ارائه دهندگان خدمات  دیگر  و  زیبایی  ها، سالن های 

بهداشتی طبی و غیرطبی
13- صاحبان مهمانسراها، مهمان پذیرها و مسافرخانه 

ها
تهیه  ها،  رستوران  پذیرایی،  تاالرهای   صاحبان   -14
کنندگان  غذاهای آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی 

و کرایه دهندگان ظروف
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی 

16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها
17- صاحبان نمایشگاه ها  و فروشگاه های اتومبیل و 
بنگاه های معامالت امالک و آژانس های کرایه اتومبیل

18- سازندگان و فروشندگان طال و جواهر
19- عامالن فروش و فروشندگان آهن آالت

در موارد ذیل درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی 

درآمد حاصل از کلیه فعالیت هایکشاورزی، 
دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و عسل 
ماهیگیری،  و  صیادی  طیور،  پرورش  و 
ها،  جنگل  و  مراتع  احیای  نوغانداری، 
از  نخلیات  و  قبیل  هر  از  اشجار  باغات 

پرداخت مالیات معاف می باشد.

انواع مالیات و قوانین مربوط به آن
* غالمرضا منصوری راد؛ ذیحساب

قوانین و مقررات
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رأس  تشخیص خواهد شد:
- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و 
زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان 

حسب مورد تسلیم نشده باشد.
- در صورتی که مؤدی به درخواست کتبی اداره امور 
مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل 

خود خودداری نماید.
- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای 
محاسبه  درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی 
غیر قابل  رسیدگی و تشخیص شود و یا به علت  عدم 
رعایت موازین  قانونی و آئین نامه مربوط مورد قبول 

واقع نشود.
فصل پنجم: مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

فعالیت های  از  ناشی  درآمد  و  ها  درآمد شرکت  جمع 
انتفاعی  سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در 
ایران یا خارج از ایران  تحصیل می شود پس از وضع 
زیان های  حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت 

های مقرر مشمول مالیات به نرخ %25 خواهند بود.
فصل ششم: مالیات بردرآمد اتفاقی

درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی 
به صورت بال عوض و یا از طریق معامالت محا باقی و 
یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل 
می نماید مشمول مالیات اتفاقی به شرح ذیل خواهد بود:

- تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات ساالنه 
به نرخ 15%

- تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات 
ساالنه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ 20%

- تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال  درآمد مشمول 
مالیات ساالنه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ 

25%
مالیات ساالنه  میلیارد درآمد مشمول  تا میزان یک   -
نسبت بهمازاد دویست و پنجاه  میلیون ریال به نرخ 30%

- نسبت مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات 

ساالنه به نرخ 35%
درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف 

است:
1- رؤسا و اعضای مأموریت ها سیاسی خارجی در ایران 
و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول 
خارجی و هم چنین رؤسای اعضای هیأت های نمایندگی 
سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران 
نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور  

در صورتی که تابع دولت جمهوری اسالمی ایران نباشند.
2- رؤسای اعضای مأموریت های کنسول خارجی در 
دول  فرهنگی  مؤسسات  کارمندان  چنین  هم  و  ایران 
خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی  از دول متبوع 

خود به شرط معامله متقابل
3- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری 
از محل کمک های بالعوض  فنی و  ایران  اسالمی 
اقتصادی  و علمی و فرهنکی دول خارجی و یا مؤسسات 
حقوق  به  نسبت  شوند  می  عازم  ایران  به  المللی  بین 
المللی   بین  مؤسسات  یا  متبوع  دول  از  آنان  دریافتی 

مذکور.
4- کارمندان محل سفارتخانه ها و کنسولگری ها و 
نمایندگی های دولت جمهوری اسالمی ایران در خارج 
نسبت به درآمد حقوق دریافتی از جمهوری اسالمی ایران 
تابعیت دولت جمهوری اسالمی   در صورتی که دارای 

ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

پایان  بازنشستگی و وظیفه  و مستمری و  5- حقوق 
وظیفه  و  خدمت  بازخرید  و  اخراج  خسارت  و  خدمت 
مستمری پرداختی به وزاث و حق سنوات و حقوق ایام 
مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی  یا از کار 

افتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شوند.
6- هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل

7- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت 
استفاده کارگران و خانه های  ارزان قیمت سازمانی در 
خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران 

قرار می گیرد.
8- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و 

معالجه و امثال آن
9- عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک 
دوازدهم  میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون 

مالیات های مستقیم
10- خانه های سازمانی که با اجراه قانونی با به موجب 
آئین نامه های خاص در اختیار  مأموران کشوری گذارده 

می شود.
11- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان 
خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً  یا به وسیله  حقوق 
بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک 

مثبته پرداخت کند.
حداکثر  کارکنان  به  پرداختی  غیرنقدی  مزایای   -12
قانون   84 ماده  موضوع  معافیت  دوازدهم  دو  معادل 

مالیات های مستقیم
جمهوری  مسلح  نیروهای  پرسنل  حقوق  درآمد   -13
اسالمی ایران اعم از  نظامی، انتظامی، مشموالن قانون 
استخدامی وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمی و 

جنگ تحمیلی  و آزادگان
همچنین %50 مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق 
کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور بخشود می شود.
منبع: قانون مالیاتها

ناشی  درآمد  و  ها  شرکت  درآمد  جمع 
اشخاص  سایر  انتفاعی  های  فعالیت  از 
حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج 
از ایران  تحصیل می شود پس از وضع 
زیان های  حاصل از منابع غیر معاف و کسر 
معافیت های مقرر مشمول مالیات به نرخ 

%25 خواهند بود.
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در گفتگویی که با آقای افسر، مدیرکل پدافند غیرعامل 
استانداری داشتیم، در خصوص معرفی پدافند غیرعامل، 
حوزه های مرتبط و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتی مطالبی 

مطرح شد که ذیاًل به آن ها اشاره می شود.
 لطفا پدافند غیرعامل را تعریف نموده و اهداف آن 

را بطور خالصه بیان فرمائید.
پدافند غیرعامل مجموعه ای از یک سلسله برنامه ریزی ها 
و اقدامات غیرمسلحانه با رویکرد دفاعی است که موجب 
های  فعالیت  تداوم  آسیب،  کاهش  بازدارندگی،  افزایش 
ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل در مدیریت بحران 
ناشی از تهدید و یا جنگ می شود. پدافند غیرعامل در واقع 
نوعی سرمایه گذاری و یک تفکر برای مصون سازی است. 
به طور خیلی خالصه پدافند غیرعامل را می توان تزریق 
ژن دفاع در کالبد کشور دانست. بسیاری از اقدامات بشر 
ماهیت پیشگیرانه داشته و با هدف حفظ جان و سرمایه، 
ادامه حیات، حفظ باورها و ارزش های معنوی و رشد و 
توسعه و تکامل انجام شده است؛ بنابراین به بیان دیگر 
پدافند غیرعامل را می توان صلح آمیزترین و کم هزینه ترین 

اقدام بشر جهت دستیابی به اهداف فوق دانست.
 پدافند غیرعامل شامل چه حوزه هایی می شود 
و مهمترین حوزه های آن در استان خراسان جنوبی 

کدام است؟
یکی از مهمترین عرصه های تهدید، جنگ نرم و تهاجم 
فرهنگی در جهت مورد هدف قرار دادن فرهنگ، انسانیت 
ایجاد  و  ارزش ها  کشیدن  چالش  به  هدف  با  اخالق  و 
نارضایتی در مردم در مقابل دولت است. به عنوان مثال 
مصداق  از  یکی  روانی  فضاسازی  برای  ماهواره  کاربرد 
های تهاجم فرهنگی است. عرصه دیگر حوزه زیستی و 
بیولوژیکی است. تهدیدات در این زمینه با استفاده از دانش 
ژنتیک و علیه انسان، دام، محیط زیست و ... صورت می 

گیرد. از مصداق های این نوع تهدید اصالح نژاد یا تولید 
به سالمت غذایی  برای آسیب زدن  محصوالت خاص 
جامعه هدف، تولید سموم، آفت کشها و ... و عرضه آن به 
کشورهای هدف به منظور در خطر انداختن محیط زیست 
آنها، ایجاد و تولید ویروس و میکروب هوشمند و اشاعه 
آن در کشور هدف و شیوع بیماری های جدید، العالج و 
کشنده مانند ابوال و تب کریمه کنگو با هدف آسیب زدن 
به پیکره سرمایه های انسانی و طبیعی در این کشورها 
است. حوزه مهم دیگر اقتصاد و ایجاد چالش های اقتصادی 
است. تحریم و تهدید اقتصادی اقالم مصرفی و ضروری، 
مواد اولیه تولید، اشتغال، چرخه کارخانجات و سایر امورات 
اقتصادی کشورهای هدف را در بر می گیرد. در فرهنگ 
مراودات و حتی در رقابت اقتصادی تحریم معنا ندارد. حتی 
سیستم بانکی کشور که چرخه مالی را می چرخاند می 
تواند مورد تهدید واقع شود. امروزه گریزی از شبکه های 
الکترونیک نیست، که شبکه بانکی نیز جزوی از آن بوده و 

کارت های بانکی الکترونیکی نمونه بارز آن است.
 مهمترین تهدیداتی که در زمینه اقتصادی استان 
را تهدید می نماید بیان نموده و راه های مقابله با این 

تهدیدات چیست؟
یکی از مهمترین تهدیدات اقتصادی که نه تنها استان بلکه 
کشور را نیز تهدید می نماید، معضل بیکاری به خصوص 
در بین جوانان است. بیکاری خود منجر به انواع آسیب 
های اجتماعی، فقر، ایجاد نارضایتی نسبت به دولت و ... 
شده و منشا بسیاری از فسادها در جامعه است. دشمن با 
انواع روش ها از جمله رواج قاچاق که خود یک تهدید 
رود،  به شمار می  استان  بودن  مرزی  به  توجه  با  دیگر 
سعی در نابودی تولید داخلی و در نتیجه افزایش بیکاری 
در کشور و استان دارد. مقابله با این نوع تهدیدات نیاز به 
برنامه ریزی منسجم و متمرکز دارد، باید از ظرفیت های 
استان مانند صنعت گردشگری بهره بیشتری جست. ایجاد 
زمینه جذب و حمایت از سرمایه گذاران، توسعه و تقویت 
کارگاه های کوچک و زود بازده، احیاء صنایع دستی بومی 
منطقه و تسریع در روند توسعه حوزه ترانزیت، حمل و نقل 
و ارتباطات استان از جمله مهمترین راه های مقابله با این 

نوع تهدیدات دشمن است. 
به  که  است  استان  در  خشکسالی  پدیده  دیگر  تهدید 
و  کشاورزی  های  بخش  انداختن  خطر  به  با  خصوص 
دامپروری، تولید و اشتغال در این حوزه ها را به مخاطره 
بخش  در  کشت  الگوهای  باید  بنابراین  است.  انداخته 
کشاورزی تغییر نموده و خود را با شرایط کم آبی سازگار 
نماید. همچنین حمایت از تولیدات بومی و سازگار با شرایط 
استان، بیمه محصوالت استراتژیک استان، اعمال سیاست 
های حمایتی از صنایع کم آب و ... می تواند از جمله راه 
از  استفاده  با  باید  باشد.  اثرات خشکسالی  کاهش  های 
نیروی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی جوانان پر همت این 
مرز و بوم، تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد و از آن در 
جهت توسعه اقتصاد کشور و استان بهره جست؛ چرا که 
اقتصاد یکی از مهمترین بسترها و ابزارها در جنگ های 
غیرتسلیحاتی است و باید آن را بسیار جدی گرفت. جنگ 
اقتصادی یعنی جنگ با ابزار، عوامل و مولفه های اقتصادی 
علیه زیر ساخت های اقتصادی کشور به منظور تاثیرگذاری 

بر مردم جهت براندازی نظام و حکومت است. 
 در راستای دستیابی به اهداف پدافند غیرعامل در 

استان مردم و دستگاه های دولتی چه کارهایی را می 
توانند انجام دهند؟

در انواع تهدیدات و جنگها، مردم و حکومت هدف اصلی 
و غایی براندازی محسوب می شوند، بنابراین رویکردهای 
پدافند غیرعامل باید با تاکید بر این دو منبع مهم پایه 
گذاری شوند. مردم در پدافند غیرعامل نقش اصلی را بر 
عهده دارند. همانطور که در زمان جنگ تحمیلی آحاد مردم 
در صحنه دفاع نقش داشتند، در دوره کنونی و در جبهه 
جنگ اقتصادی هم فضا باید فضای دفاع مقدس اقتصادی 
باشد. در واقع کشور باید به سمت مقاومت اقتصادی و مردم 
به سمت مراقبت اقتصادی پیش بروند. یکی از مهمترین 
نقش هایی که مردم در این زمینه دارند، صرفه جویی است، 
الگوی مصرف نیاز به اصالح دارد زیرا در مصرف خیلی از 
کاالها مصرف ما بیش از متوسط جهانی است. در حوزه 
تحریم ها، اتکا به نوآوری، خالقیت و بومی سازی و توسعه 
تولید داخلی باید مدنظر باشد، باید جو رقابت با خارج و 
همکاری با داخل در بین تولید کنندگان فراگیر شود. تحریم 
جایگزینی مصرف  و  کاالهای مصرفی خارجی  آگاهانه 
کاالهای داخلی ما را به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک 
خواهد کرد، البته نباید تنها به شعار مصرف کاالی داخلی 
اکتفا کرد، بلکه تولیدکنندگان نیز باید با بهبود کیفیت و 
کمیت کاالی تولیدی، زمینه این امر را عماًل فراهم نمایند. 
کار و تالش مضاعف و هوشیاری و مراقبت بیشتر نیز نباید 

مورد غفلت واقع شود. 
دستگاه های دولتی نیز در این زمینه نقش تعیین کننده ای 
دارند. هر دستگاه باید تهدیدات مربوط به حوزه خود را 
احصاء نموده و راهکارهای متناسب با آنها را اتخاذ نماید 
زیرا یکی از وظایف ذاتی هر ارگانی تالش در جهت حفظ 
سرمایه های آن در جهت استمرار و توسعه خدمت رسانی به 
مردم و جامعه است. دستگاه های دولتی باید در حوزه خود 
اقدام به مقاوم سازی نمایند. مقاوم سازی ابنیه و تاسیسات 
در اینجا بسیار حائز اهمیت می باشد. عنایت به مبحث 21 
مقررات ملی ساختمان در این زمینه بسیار راهگشا خواهد 
بود. رعایت الزامات فنی و مهندسی در جانمایی و مقاوم 
سازی ساختمان های مهم و حساس، حفظ فاصله و حریم از 
مراکز پر خطر، پراکندگی مراکز مهم و رعایت الزامات پدافند 
غیرعامل به خصوص در طرح های توسعه ای و متناسب با 
نوع تهدیدات جدید، ذخیره سازی اقالم ضروری و کنترل و 
مراقبت از انبارها و تاسیسات مهم از جمله اموری است که 
باید همواره توسط دستگاه های دولتی رعایت گردد. مراعات 
نمودن سایر اصول فنی پدافند غیرعامل از جمله استتار، 
اختفاء، فریب، سیستم اعالم خطر و ... نیز بسیار ضروری 

بوده و تلفیق تجربه و تخصص را می طلبد.
در پایان باید گفت مصادیق پدافند غیرعامل را می توان 
به وضوح در طبیعت و حتی در بدن خود انسان مشاهده 
نمود. محل و نحوه قرار گرفتن مغز در جمجمه، قلب در 
قفسه سینه و چشم در حدقه هر یک به نوعی بر اساس 
زیرا در عین محدود  بوده است  پدافند غیرعامل  اصول 
مقابل  در  آنها  از  نوع  بهترین  به  آنها  عملکرد  نکردن 
مخاطرات احتمالی محافظت می شود. و در نهایت قرآن 
کریم بهترین و کاملترین منشور پدافند غیرعامل است که 
عمل به دستورات آن بشر را از انواع بلیات دنیوی و اخروی 

می رهاند.

پدافند غیرعامل 
صلح آمیزترین و کم هزینه ترین 

 اقدام جهت حفظ جان 
و مصون سازی  سرمایه

گفت و گو
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فرزند شما هر موقع به یاد می آورد که وقتی نماز می خواند، سیمای شما شاد می شد و او 
را تشویق می کردید؛ در او شوق و عالقه به دین ایجاد می شود. در اندیشه اهل بیت )ع( 
عالوه بر آموزش آداب و رفتارهای اجتماعی و اخالقی، باید فرزندان را با نکات معنوی 
و تربیت دینی آشنا نمود. الزم است والدین این وظیفه خطیر خود را از همان روزهای 
تولد به انجام برسانند. نوای دلنشین توحید، اولین آموزه های دینی است که روح کودک 
را طراوت می بخشد و او را به سوی دین و معنویت سوق می دهد. زمزمه جمالت روح 
نواز اذان و اقامه به گوش نوزاد از زیباترین و مؤثرترین آموزش های رهبر عالیقدر اسالم 
به پیروان خود می باشد. امام صادق )ع( فرمودند: هنگامی که حسین )ع( به دنیا آمد، 
رسول خدا )ص( ، آن نوزاد مبارک را در آغوش گرفت و در گوش   راستش نوای توحیدی 
اذان را زمزمه کرد و گوش چپش را با نغمه دلنواز اقامه آشنا نمود. در روز هفتم والدت، 
پیامبر )ص(، دستور داد سر آن نوزاد را تراشیده و هم وزن موی سرش نقره صدقه دادند 

و گوسفندی برای او عقیقه نمود.) بحار االنوار، ج 43، ص 239(
با رشد جسمانی کودک الزم است، آموزش های دینی نسبت به فهم و درک آنان، انجام 
پذیرد. از شش ماهگی که غذای کمکی شروع می شود، اگر هر دفعه قبل از غذا بسم اهلل 
بگویید و بعد از غذا دست های خود و فرزندتان را باال ببرید و الهی شکر بگویید، کودک 

به یک سالگی نرسیده، این عمل شکر خدا را، تکرار خواهد کرد.
امام باقر )ع( به فرزندش می فرمایند: فرزندم! هرگاه خداوند به تو نعمتی ارزانی داشت 
بگو: الحم... و هرگاه امری و حادثه ای تو را غمگین و ناراحت نمود بگو: الحول و ال قوۀ 
اال با... و زمانی که احساس نمودی روزی تو به کندی و سختی می رسد، بگو: استغفر... .

در این راستا، مهمترین مرحله ی تربیت دینی، اُنس دینی است.
* از دورانی که جنین در رحم مادر تشکیل می شود، باید کودک را با معنویات آشنا کرد. 
خواندن و گوش دادن به قرآن و شرکت در جلسات مذهبی، مراقبت در حالل بودن مال 
و ... توسط مادر، در دوران بارداری بر جنین تأثیر مثبتی دارد. در کتاب ریحانه بهشتی، 
دستورات مذهبی که مثاًل مادر در ماه چهارم بر کدام سوره مداومت بیشتری داشته باشد، 

و یا در کدامین ماه، چه آداب مذهبی وجود دارد، ذکر گردیده است.
* کودکی که سال های اول زندگی با قرآن و نماز خواندن پدر و مادر آشنا می شود و در 
سه یا چهار سالگی در کنار آن ها جانمازی پهن می کند و به تقلید از آنان قیام، رکوع و 
سجده ای برپا می کند، کم کم زمینه ای به نام اُنس و الفت دینی در او ایجاد می شود. هیچ 
زمان آنها را وادار و مجبور به انجام فرائض دینی نکنیم که اثری معکوس و تخریب کننده 
دارد، حتی اگر به سن شرعی رسیده اند و مثاًل نمی خواهند نماز بخوانند، از لحاظ شرعی، 
شما حق اجبار به آنان را ندارید. وقتی فرزند شما در کنارتان سجده و رکوعی کرد و سالم 
نماز را داد و شما دستش را به گرمی فشردید، او را در آغوش گرفته و بوسیدید و لبخند 

رضایت بخشی در صورتتان شکوفا گردید، به یادش می ماند که هر موقع این حرکات را 
انجام داده، از شما یک پاداش درونی و رضایت بخش دریافت کرده است. در روان شناسی 
به این پدیده شرطی کردن می گویند؛ به این صورت که اگر دو امر در مجاورت یک دیگر 
قرار بگیرد و با حضور یکی، دیگری هم حضور پیدا کند، کودک کم کم بین این ها پیوندی 
برقرار می کند که به آن »پیوند شرطی« گفته می شود. کودک در سال های بعد که زندگی 
مستقلی را دنبال می کند، هر موقع به یاد می آورد که وقتی نماز می خواند، سیمای شما شاد 

می شد و او را تشویق می کردید؛ در او شوق و عالقه به دین ایجاد می شود.
اگر شما بعد از شنیدن اذان، کارهای خود را متوقف کرده و به نماز بایستید، مسلم بدانید، 
فرزندتان هم مانند شما، نماز اول وقت را فراموش نخواهد کرد، نه این که خود به روزنامه 
خواندنتان ادامه دهید و فرزندتان را به نماز اول وقت امر کنید، به قول معروف، فرزندان 
آن چیزی می شوند که شما هستید، نه آن چیزی که شما می خواهید و آرزو دارید که 
بشوند، باش تا فرزندت هم بشود. به طور کلی فرزندتان را بعد از انجام شعایر دینی، از 

طرق مختلف از جمله محبت کردن، هدیه دادن و ... تشویق کنیم.
* فرزندانتان را به قرآن عالقمند کنید. داستان های زیبا و جذاب قرآنی را برایشان تعریف 
کنید، از انسان های خوب و بد یاد شده در قرآن برایش بگویید و نظرش را جویا شوید، 
قدم بعدی این که به آنان کمک نمایید تا سوره های کوچک قرآن را حفظ کنند و برای 
شما و مهمانان از حفظ بخوانند و خودتان جوایزی خریده و در خفا به مهمانتان بدهید و 

از او بخواهید بعد از قرآن خواندن فرزند شما ، این جایزه را به او بدهد.
مراقب رفتارهایتان در قبال مذهب بچه ها باشید، یک روز عید غدیر، تمام فامیل در خانه 
یکی از سادات جمع شده بودیم. فرزند یکی از اقوام که حدود چهار پنج ساله بود، در جمع 
چند سوره قرآن و دعای فرج را خواند و همه او را تشویق کردند و آفرین و باریکال گفتند، 
بعد از چند دقیقه از تلویزیون آهنگ شادی پخش شد و این بچه برای جلب توجه و ادامه 
تشویق های دیگران شروع به تکان دادن خود )رقصیدن( کرد، تمام جمع برای او دست 
می زدند و به او می خندیدند که ناگهان یکی از فامیل یک اسکناس در آورد و به عنوان 
شادباش به او داد. بچه از خوشحالی جیغ کشید و خدا شاهده که تا شب همین جور می 
رقصید تا بازهم جایزه بگیرد. این کار خیلی مرا متاثر کرد که چرا تشویق ما برای رقص 
بیشتر از تشویق ما برای خواندن قرآن بوده و چرا این جایزه را برای رقص به او دادند و 
برای قران خواندن به او ندادند و تصمیم گرفتم در اولین باری که دوباره او را دیدم، از او 
بخواهم قرآن بخواند و به او جایزه بدهم و یا اگر دخترانمان روسری سر می کنند، با احترام 

با آنها برخورد کنیم و آنها را از بچه های دیگر بیشتر تحویل بگیریم.
نکات طالیی

- فرزندانتان را در مراسمات دینی شرکت دهید. مثال برای عزای محرم برایش لباس 
مشکی تهیه کنید و همراهتان به هیات عزاداری ببرید، البته توجه داشته باشید که بچه 

خسته نشود.
- کودکان را از خدا نترسانیم. باید خدا را با زبان بچه ها به آن ها بشناسانیم.

- به جای ترساندن از جهنم، بهشت را برایشان توصیف کنیم. از زیبایی های بهشت و 
مالئکه ای که بچه ها را دوست دارند بگوییم.

- در والدت ائمه معصومین، یک جعبه شیرینی تهیه کنید و به دست فرزندتان بدهید و 
از او بخواهید بین همسایه ها و یا دوستانش پخش کند. خودمان هم شادی را به خانه 
بیاوریم و آن شب غذایی که فرزندمان دوست دارد را تهیه کنیم و یا او را به پارک و 

رستوران ببریم.
- شب تولد و یا شهادت ائمه با دیگر شب ها باید متفاوت باشد، بگذارید کودک از شما 
سوال کند که چرا امشب لباس مشکی بر تن دارید و یا چرا خانه را بادکنک آرایی کرده 

اید؟ آن وقت می توانید داستان آن امام بزرگوار را با بیانی کودکانه برایش بگویید.
مهمترین نکته در تربیت مذهبی آن که: هیچ زمان آنها را وادار و مجبور به انجام فرائض 
دینی نکنیم که اثری معکوس و تخریب کننده دارد، حتی اگر به سن شرعی رسیده اند و 

مثال نمی خواهند نماز بخوانند، از لحاظ شرعی، شما حق اجبار به آنان را ندارید.
ستاد اقامه نماز
اداره کل امور اقتصادی ودارائی

راه و روش آمـوزش هـای دیـنی

اقتصاد اسالمی
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بارالها، ما را از خواب غفلت بیدار کرده، به سوی خود متوجه 
نما و قلب و دل ما را نسبت به خود خاشع گردان و نمازهای 

ما را »نماز خاشعان« قرار ده.
مادر همه ارزشها و کماالت انسانی »ایمان به خدا« است. 
در روایات ما آمده است که: نماز معراج مؤمن است)1(؛ پس 
چرا ما سال ها نماز می خوانیم و حتی یک بار نیز احساس 

نمی کنیم به معراج رفته باشیم؟!
باز  ناپسند  و  زشت  کار  از  نماز  همانا  می فرماید:  قرآن 
می دارد)2(؛ پس چرا ما عمری است نماز می خوانیم، اما هنوز 
این همه مرتکب گناه و اعمال زشت می شویم؟! و ده ها 
اثر دیگر که در آیات و روایات ذکر شده، ولی ما آن را در 

خود نمی بینیم.
آنچه ما به جا می آوریم صورت ظاهرش شبیه نماز است و 
ما تنها ادای نماز را در می آوریم! کسی که وقتی »السالم 
علیکم و رحمه ا... و برکاته« می گوید، تازه یادش می آید 
که نماز می گزارده است، آیا به راستی »نماز« خوانده است؟! 
بسیاری از ما مسایلی را که در فرصت های دیگر نمی توانیم 
به آنها فکر کنیم به وقت نماز موکول می کنیم تا در حین 
نماز به تحلیل و بررسی آنها بپردازیم! نمازهایی که ما 
می خوانیم نه تنها موجب تکامل ما نمی شود، که ما باید 

از آنها توبه کنیم!
عوامل حواس پرتی در نماز

1( دلبستگی به دنیا: از مهمترین عوامل حواس پرتی در 
نماز، دلبستگی به دنیا و اسارت و فریفتگی در برابر آن 
است. به هنگام نماز، ما باید به طور کل خود را از دنیا جدا 
کرده و دنیا را با تمام زشتی ها و زیباییهایش، خوشی ها و 
ناخوشی هایش، به حال خود رها کرده و با تمام وجود خود 
را در محضر خداوند بی همتا دیده و صفحه قلب خود را در 
اختیار آن معشوق واقعی قرار داده و تنها به او دل بسته و 

با او باشیم.
 ششمین اختر تابناک آسمان والیت امام صادق)ع( در 
کالمی زیبا و دلنشین در این باره می فرماید: »هنگام نماز، 
از دنیا و آنچه در آن است، مأیوس شو و تمام هدف و توجه 
ات به خدا باشد و یاد روزی باش که در برابر عدل الهی 

قرار می گیری.« )3(

خداوند مهربان در کالم نورانی خود دنیا را به عنوان بازیچه 
معرفی کرده و به زیبای می فرماید: »همانا زندگی دنیا، 

بازیچه و سرگرمی است.« )4(
 پیامبر اکرم)ص( در یکی از وصایای نورانی خویش به امیر 
المؤمنین علی بن ابی طالب )ع( می فرماید: ای علی، اگر 
دنیا، به اندازه بال پشه ای نزد خداوند متعال ارزش داشت، 
جرعه ای از آب دنیا را به کافر نمی داد. )5( بنابراین دنیایی 
که به اندازه یک بال پشه در درگاه الهی ارزش ندارد، نباید 
صفحه قلب ما را از عشق و محبت خود پر کند، به گونه 
ای که در آن جایی برای عشق و محّبت خداوند بی مثال 

باقی نماند.
2( آلودگی به گناهان: یکی دیگر از عوامل مهّم حواس 
پرتی در نماز، آلودگی به گناه است؛ در روایتی زیبا امام 
صادق)ع( می فرماید: »پدرم می فرمود: هیچ چیزی مانند 
گناه قلب را تباه نمی کند، زیرا قلب پیوسته به گناه تن 
در می دهد تا جایی که گناه بر قلب چیره می شود و قلب 
را وارونه می سازد.« )6( این روایت زیبا بیانگر این مطلب 
است که انسان گنهکار در اثر وارونه شدن قلبش از دریای 
رحمت الهی بی نصیب گشته که نتیجه آن چیزی نیست 
جز محرومیت از لّذت عبادت. نماز یعنی اینکه بنده در برابر 
خداوند بایستد و اظهار بندگی کند و دست نیاز به سوی او 
داشته باشد. کسی که به نماز می ایستد باید محضر خدا 
را درک کند و بداند در برابرچه مقامی ایستاده است و در 
نتیجه، وظیفه بندگی را با نهایت خضوع و خشوع به جای 

آورد.
گام اول: توجه، به آنچه می کنیم

اولین گام برای نایل شدن به حقیقت و روح نماز این است 
که توجه داشته باشیم که چه می کنیم. از همان ابتدا که 
برای تکبیره االحرام می ایستیم و قبل از آن  که »ا... اکبر« 
بگوییم، باید توجه کنیم که برای چه این جا ایستاده ایم و 
می خواهیم چه بکنیم. حتی جلوتر از آن، از همان اولین 
کلمه و جمله ای که شروع به اذان و اقامه می کنیم، توجه 

داشته باشیم که این جمالت برای چیست.
گام دوم: توجه به آنچه می گوییم

گام دوم برای خواندن نمازی که بتوانیم از آن بهره ببریم، 

این است که هر جمله و ذکری را که می گوییم، به معنا و 
مفاد آن توجه داشته باشیم. این چیزی است که حتماً باید 
بر آن اصرار بورزیم. اگر در یک نماز، موفق به این کار 
نشدیم، در نماز بعدی حتماً سعی کنیم که این کار را انجام 
دهیم. اگر در نماز بعدی هم موفق نبودیم، در نماز پس از 
آن سعی کنیم، و خالصه، این امری است که حتماً باید به 
آن دست پیدا کنیم. برای این کار می توانیم به این صورت 
عمل کنیم که قبل از ادای هر جمله ای، ابتدا معنای آن را 
در ذهن حاضر کنیم و سپس آن جمله را ادا کنیم. گاهی 
لطف و عنایت تا بدان حد است که در هنگام سخن گفتن با 
او در حالی که ما غافلیم و توجهمان به چیزهای دیگر است، 
خدای متعال خود دست ما را می گیرد و قلب ما را متوجه 
خود کرده و می فرماید: »بنده من کجایی؟! من با تو و به یاد 
تو هستم، تو در کجا سیر می کنی؟! بیا و روی دلت را به من 
بنما و با من نجوا کن!« اگر کسی در حالی که با شما سخن 
می گوید، رویش را به سویی دیگر کرده و مرتب باال و 
پایین و چپ و راست را نگاه کند، آیا آن را بزرگترین اهانت 
و بی احترامی به خود تلقی نمی کنید؟! به راستی عبادتها 
و نمازهای ما »اهانت« است یا »عبادت«؟! در روایتی از 
پیامبر اکرم)صلی ا... علیه وآله( نقل شده است که حضرت 
می فرمایند: آیا کسی که چنین نمازی می خواند، نمی ترسد 

از اینکه خدای متعال او را به صورت االغی مسخ نماید؟!
گام سوم: تناسب باور قلبی مان با اذکار نماز

مرحله سوم در این مسیر آن است که سعی کنیم حال 
و باور قلبی ما نیز متناسب با همان چیزی باشد که به 
زبان می آوریم. اگر در نماز می گوییم: »إِّیاَک نَْعُبُد َو إِّیاَک 
نَْسَتِعیُن«، باید حالمان نیز به گونه ای باشد که واقعاً جز خدا 
از هیچ کس دیگری یاری نخواهیم و امید و اعتمادمان 
به کسی جز او نباشد. وقتی تکبیره االحرام و »ا... اکبر« 
را  باشد که خدا  این  نیز  مان  قلبی  باور  باید  می گوییم، 

»بزرگترین« بدانیم.
در هر حال، راه های متعددی برای خروج از غفلت و توجه 
به خدای متعال وجود دارد. همه این راه ها متوقف بر نوعی 
معرفت و شناخت است. اگر بخواهیم در حال نماز خشوع 
داشته باشیم و متوجه ذات اقدس متعال گردیم، باید از 
پیش، این معرفتها را کسب کنیم و آنها را پیوسته وجهه 
نظر خود قرار دهیم. بویژه باید دقایقی قبل از نماز، به 
معارفی که از پیش کسب کرده ایم توجهی خاص بنماییم؛ 
این کار در ایجاد خشوع در حین نماز، بسیار مؤثر است. 
بارالها، ما را از خواب غفلت بیدار کرده، به سوی خود متوجه 
نما و قلب و دل ما را نسبت به خود خاشع گردان و نمازهای 

ما را »نماز خاشعان« قرار ده؛ آمین.
پی نوشتها:

1. ارشاد القلوب، ج 2، ص 217.
2. سوره مبارکه عنکبوت، آیه 45.
3- محجه البیضاء، ج 1، ص 382

4- سوره حدید، آیه 20
5- کتاب وصایا الرسول لزوج البتول، وصیت 178، ص 63

6- وسائل الشیعه، کتاب جهاد النفس، حدیث 362
منبع: تبیان/ ستاد اقامه نماز

سه گام اساسی برای بهره مندی از روح و حقیقت نماز
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مجتمع چاپ و نشر امروز خراسان جنوبي در سال 1389 با 
هدف کمک به توسعه استان و خصوصا بخش فرهنگ و 
صنایع با سرمایه گذاري بالغ بر 25 میلیارد ریال به صورت 
شرکت تعاوني راه اندازي شده است. احداث چاپخانه به 
علت وارداتي بودن دستگاهها و نداشتن نمونه هاي داخلي 
سرمایه بر است و عالوه بر این نیروي متخصص خاص 
خود را طلب مي کند و در این راستا تاکنون این مجتمع 
از  چاپ  دستگاههاي  ترین  جدید  خریداري  با  توانست 
کشورآلمان و جذب و آموزش نیروي انساني بخشي از 

خدمات چاپي مورد نیاز استان را تامین نماید.
معدود  از  جنوبي  خراسان  امروز  نشر  و  چاپ  مجتمع 
واحدهاي تولیدي استان است که برغم مشکالت موجود از 
قبیل افزایش قیمت ارز . نرخ سود بانکي، تحریم ها  و رکود 
بازار در سالهاي اخیر مجموعه خود را توسعه داده و ضمن 
افزایش نیروي انساني بخش کارتن سازي و جعبه سازي 
مجموعه را نیز فعال نموده است. چاپ افست مدرن ترین و 
مقرون به صرفه ترین نوع چاپ در تیراژهای باال می باشد 
که عالوه بر کیفیت، از سرعت بسیار باالیي نیز برخوردار 
است  و این واحد در حال حاضر توان رقابت با واحدهاي 
چاپ مطرح کشور را داشته و در حال حاضر بخشي از 

نیازهاي چاپي و بسته بندي منطقه را تامین مي کند
 مجتمع چاپ و نشر امروز خراسان جنوبي همیشه سعی 
داشته است با مجهز شدن به  جدیدترین تکنولوژی های 
چاپ، در ردیف چاپخانه های استاندارد و مطرح قرارداشته 
باشد و با کوشش فراوان پرسنل سعی نموده رضایت مندی 
مشتری را ایجاد نماید. رضایت مندی مشتری مهمترین 
هدفی است که این چاپخانه در راه رسیدن به آن گام بر می 
دارد و همواره امیدوار است بتواند قدمی در راه ارتقاء کیفیت 

و کمیت محصوالت فرهنگی بر دارد.
از سوي دیگرکمتر مي توان در کشور چاپخانه هایي را 
یافت که به تجهیزات قبل و بعد از چاپ مجهز باشد،اما 
نبود  بدلیل  جنوبي  خراسان  امروز  نشر  و  چاپ  مجتمع 

واحد هاي مستقل خدمات  قبل و بعد از چاپ در استان  
)لیتوگرافي و صحافي( عالوه بر واحد طراحي  اقدام به 
ایجاد واحد لیتوگرافي و همچنین واحد صحافي کرده است.

از سوي دیگر این مجموعه اقدامات الزم براي دریافت 
مجوز موسسه انتشاراتي را نیز انجام داده است که و با اخذ 
این  مجوز عالوه بر طراحي، صفحه آرایي، لیتو گرافي و 
چاپ تالیفات مولفین امکان اخذ شماره شابک و  شماره 
کتابخانه ملي نیز فراهم خواهد شد. مجتمع چاپ و نشر 
امروز خراسان جنوبي در حال حاضر توانایي تولید )چاپ( 
30 هزار برگ به ابعاد )70x50 سانتیمتر( به صورت  چهار 
رنگ، دو رنگ و تک رنگ را در گرماژ 45گرم تا 350 
گرم را در ساعت داشته و توان پاسخگویي به تمام نیازهاي 
چاپي استان از قبیل چاپ کتاب  انواع نشریات، اوراق اداري، 
چاپ لیبل، پوستر و تراکت جعبه و کارتن و ........را در همه 
بخش ها دارا مي باشد. این مجتمع با دارا بودن دستگاه 
هاي چاپ 4 رنگ اسپید مستر آلماني،دو رنگ اسپید مستر 
آلماني و تک رنگ هایدلبرگ آلماني،2 دستگاه برش 110 
و 90 سانتیمتر. لترپرس . تاکن 5/4 ورقي، داستگاه چسب 
گرم براي صحافي انواع کتاب . سلفون کش و ........ زمینه 
اشتغال25 نفر را فراهم نموده است و با راه اندازي شیفت 
دوم این مجتمع زمینه اشتغال 25 نفر دیگر فراهم خواهد 
نشریات   انواع  چاپ  علت  به  نشر  و  چاپ  مجتمع  شد. 
خصوصا روزنامه که باید روزانه و بدون وقفه انجام شود 
تقریبا از هر دستگاه یک پشتیبان دارد و تا کنون با برگزاري 

دورهاي آموزشي کوتاه مدت و دعوت از اساتید صنعت 
چاپ از تهران و مشهد توانسته است بخش عمده نیروهاي 

تخصصي خود را از  داخل استان  تامین نماید.
از خصوصیات منحصر به فرد این چاپخانه می توان به 
مشاوره رایگان در کلیه امور چاپ توسط ناظرین حرفه 
ای چاپ اشاره کرد، این مشاوره در زمینه های محاسبه 
قیمت ها، چگونگی فرآیند چاپ، لیتوگرافی ،صحافی و 

سایرموارداست. 
پیوند مجتمع چاپ ونشر امروز خراسان جنوبي با روزنامه 
بیرجند امروز و کانون طراحي آریا گرافیک موجب گردیده 
و  گرافیک  و  عکاسی  طراحی،  گسترده  امکانات  است 
خدمات قبل و بعد از چاپ در ابعاد کیفی مطلوب در اختیار 
عالقه مندان به این خدمات قرار گیرد. و در این راستا ارائه 
قیمت های مناسب و رقابتی و تعرفه های آنالیز شده و راه 
کارهای تخصصی، توانسته است به یکی از نگرانی های 

اصلی مشتریان در مقوله چاپ پایان دهد.
مجتمع چاپ و نشر امروز خراسان جنوبي همیشه سعی 
داشته با بدست آوردن جدیدترین تکنولوژی های چاپ در 
ردیف چاپخانه های استاندارد و مطرح حضور  داشته باشد 
و با کوشش فراوان پرسنل سعی نموده رضایت مشتری 

راکسب نماید.
این  که  است  مهمترین هدفی  مندی مشتری  رضایت 
چاپخانه در راه رسیدن به آن گام بر می دارد و همواره 
امیدوار است بتواند قدمی در راه ارتقاء کیفیت و کمیت 

محصوالت فرهنگی تولیددراستان بر دارد.
یعنی عامل رشد و  پیشرفت؛  یعنی  یعنی تمدن؛  چاپ؛ 
شکوفایی و گسترش و حفظ علم و فرهنگ و ادب؛ صنعتی 
که گذشته رابه حال و حال را به آینده پیوند داده است. چاپ 
افست مدرن ترین و مقرون به صرفه ترین نوع چاپ در 
تیراژهای باال می باشد که عالوه بر کیفیت، از سرعت بسیار 

باالیي نیز برخوردار است  
پیوند مجتمع چاپ ونشر امروز خراسان جنوبي با روزنامه 
بیرجند امروز و کانون طراحي آریا گرافیک موجب گردیده 
و  گرافیک  و  عکاسی  طراحی،  گسترده  امکانات  است 
خدمات قبل و بعد از چاپ در ابعاد کیفی مطلوب در اختیار 

عالقه مندان به این خدمات قرار گیرد.
مجتمع چاپ ونشر امروز خراسان جنوي در حال حاضر 
امکان طراحي، لیتوگرافي و چاپ انواع کتاب، نشریات، 
انواع  پوستر،  لیبل،  سازي،  کارتن  و  جعبه  اداري،  اوراق 

کاتالوگ و ..... را دارا مي باشد.    
مجتمع چاپ ونشر امروز آمادگی خود را برای ارائه مشورت 
ای  حرفه  نیازهای  به  پاسخگویی  و  تخصصی  های 
بخشهاي مختلف استان اعالم داشته و مقدم هم استانیهاي 
عزیز را برای بازدید از چاپخانه و نمونه کارهای انجام شده 

گرامی می دارد.

این فصلنامه قصد دارد در جهت قدردانی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاران و فعاالن حوزه اقتصادی استان در هر شماره نسبت به 
معرفی یک واحد تولیدی فعال اقدام نماید. در این شماره مجتمع چاپ و نشر امروز خراسان جنوبی معرفی می گردد:

آشنایي اجمالي با مجتمع چاپ و نشر امروز خراسان جنوبي

از خصوصیات منحصر به فرد این چاپخانه 
می توان به مشاوره رایگان در کلیه امور 
چاپ  ای  حرفه  ناظرین  توسط  چاپ 
های  زمینه  در  مشاوره  این  کرد،  اشاره 
محاسبه قیمت ها، چگونگی فرآیند چاپ، 
لیتوگرافی وصحافی و سایرموارداست. 
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گزارش

عملکرد شرکتهای بیمه استان )البرز-دانا-آسیا-ایران( در 6 ماهه بهار و تابستان 93   
)مبلغ به میلیون ریال(

خسارت پرداخت حق بیمه صادره       شرح
شده            

نسبت خسارت 
پرداختی به حق 

بیمه صادره

حق بیمه صادره  منهاي 
خسارت پرداخت شده  

سهم ازکلمبلغ

اتومبیل
%156416%27,15411,51342   سرنشین

%13997753%227,13087,15438 ثالث
%197617%37,29417,53347بدنه

%51942%7,8382,64434آتش سوزي
%550%5500باربري

%146306%19,4494,81925عمر )زندگی(
%5312120%129,96976,84859درمان
%6690%2,8202,15176حوادث

%135395%22,1158,57639  مسئولیت
%17511%2,50375130  مهندسي 

%4130%5039018سایر
%264752100%476,831212,07944جمع کل

با توجه به جدول فوق، میزان حق بیمه صادر شده توسط بیمه های ایران ، آسیا ، البرز ، دانا  در 6 ماهه بهار و تابستان 93 بالغ بر 476831 
میلیون ریال و خسارت پرداخت شده برابر  212079 میلیون ریال مي باشد. و نسبت کل خسارت پرداختی به کل حق بیمه صادره برابر 44 
درصد بدست آمده است، که بیشترین نسبت متعلق به حوادث با 76 درصد و بعد درمان با 59 درصد میباشد. همچنین جمع کل حق بیمه 
صادره منهاي خسارت پرداخت شده برابر 264752  میلیون ریال است که بیشترین مقدار آن متعلق به بیمه ثالث اتومبیل به مبلغ 139977 

میلیون ریال با 53 درصد سهم از کل میباشد. 

مأخذ : بیمه های )البرز-دانا-آسیا-ایران(  استان خراسان جنوبی
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سايرمهندسي   مسئوليت  حوادثدرمانعمر باربريآتش سوزياتومبيل
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حق بیمه صادره منهای خسارات پرداخت شدهحق بيمه صادره  منهاي خسارت پرداخت شده  
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کل سـپرده های بانکهای دولتی اسـتان  تا پایان شـهریور ماه 93 برابر 23882 
میلیارد ریال می باشـد . سـهم سـپرده های جاری ، قرض الحسـنه پس انداز، 
سـرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت ، سـپرده های ارزی و سـایر سـپرده ها 
از کل سـپرده ها به ترتیب  17 ، 9 ، 32 ، 38 ، 1 ، 3   درصد میباشـد . بیشـترین 
مانـده سـپرده در بیـن بانکهـای دولتـی اسـتان مربوط بـه بانک ملـی به مبلغ  
5168 میلیارد ریال اسـت که شـامل 22 درصد از کل سـپرده ها می باشـد . و 
رتبـه دوم  بیشـترین مانـده سـپرده مربوط به بانک کشـاورزی به مبلـغ  4094 

میلیارد ریال اسـت که شـامل 17 درصد از کل سـپرده ها می باشـد .

مانده مصارف  بخش های عمده غیر دولتی اقتصادی تا پایان شهریور ماه 93  )میلیارد ریال(

کل مانده مصارف بانکهای دولتی اسـتان در پایان شـهریور ماه 93 برابر 32077 میلیارد 
ریـال می باشـد کـه از این میزان 23 درصـد در بخش کشـاورزی ، 11 درصد در بخش 
صنعت و معدن ، 44 درصد در بخش مسکن و ساختمان  ،  19 درصد در بخش خدمات 
و بازرگانی و 3 درصد سـایر اختصاص داده شـده اسـت.  در بخش مسـکن و ساختمان 
سـهم بانک مسـکن 73 درصد ، ملي 10 درصـد ، صـادرات 7 درصد و دیگر بانکها 10 
درصد میباشد.  در بخش کشاورزی سهم بانک کشاورزی 78 درصد، صادرات 4 درصد، 
رفـاه 4 درصـد ، ملـی 4 درصـد و دیگر بانکها 10 درصد می باشـد . در بخش خدمات و 
بازرگانی سـهم بانک ملي 27 درصد ، ملت 26 درصد ، صادرات 15درصد ، کشـاورزی 
9 درصـد، تجـارت 7 درصـد ،  سـپه 6 درصد ، رفـاه 5 درصد و دیگر بانکها 5 درصد می 
باشـد . در بخش  صنعت و معدن سـهم بانک ملي 24 درصد، صادرات 16 درصد، ملت 
15 درصد ، سـپه 13 درصد ، تجارت 12 درصد، صنعت و معدن 8 درصد و دیگر بانکها 

12 درصد می باشـد .

شرح
 سپرده هاي 

دیداري 
)جاری(

   سپرده هاي 
قرض الحسنه 
پس انداز و 

مشابه

سپرده هاي 
سرمایه گذاري 

کوتاه مدت

سپرده هاي 
سرمایه گذاري 

بلند مدت

سپرده 
های 
ارزی

 سایر 
سپرده ها

 جمع 
سهم از کلسپرده ها

%13146123116054212  پست بانك
%35618081375403221359  تجارت

%55889265109201820228  رفاه
%238160923674918921929  سپه

%36941086612643149299013  صادرات
%51824792912471466302213  ملت
%84152514852303140516822  ملي

%6071700300  صنعت و معدن
%691454147512421231409417  كشاورزي

%23477598369011013886  مسكن
%536618132093411توسعه تعاون

%23000550780توسعه صادرات

%401822547666910912471023882100  جمع كل 

%100%3%1%38%32%9%17سهم از کل
مأخذ :  بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

  صنعت و   کشاورزي 
معدن

  مسکن و 
ساختمان

  خدمات و 
سهم از کل  جمع سایربازرگاني 

%81866165243611  پست بانك

%21040551740122817615  تجارت

%264883853194410993  رفاه

%178455186393012124  سپه

%2905569559433027749  صادرات

%1705131441615024428  ملت

%269836134816580411213  ملي

%02720002721  صنعت و معدن

%5784103170531614720122  كشاورزي

%00101980911028932  مسكن

%1547152121104081توسعه تعاون

%010503091440توسعه صادرات

%74003491139606176105032077100  جمع 

%100%3%19%44%11%23سهم از كل

مأخذ :  بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

  مانده کل سپرده های  بانك ها ی دولتی استان تا پایان شهریور ماه 93   )میلیارد ریال(
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گزارش

 مانده کل تسهیالت اعطایي بانك های دولتی استان تا پایان شهریور ماه 93 )میلیارد ریال(

طبـق جـدول ، از کل تسـهیالت اعطائـی ، 59 درصد خالص تسـهیالت عادی 
غیـر دولتـی  و 41 درصد تسـهیالت تبصره ای و تکلیفی میباشـد که در بخش 
تسـهیالت عادی غیر دولتی سـهم بانک  کشـاورزی 26 درصد ، ملی 20 درصد، 
ملـت 13 درصد ،صادرات 11 درصد ، مسـکن 10 درصد ، تجـارت 6 درصد ، رفاه 
5 درصد ، سـپه 3 درصد و دیگر بانکها 6 درصد مي باشـد. و در بخش تسهیالت 
تبصـره اي و تکلیفـي سـهم بانک  مسـکن 65 درصـد ، کشـاورزي 18 درصد ، 
صـادرات 6 درصـد ، تجـارت 5 درصـد ، سـپه 5 درصد و رفاه 1 درصد مي باشـد.

 
  خالص 
تسهیالت 

عادي دولتي

  خالص 
تسهیالت 

عادي غیر 
دولتي

  تسهیالت 
تبصره اي و 

تکلیفي

  جمع 
سهم از کل  جمع سهم از کلتسهیالت

%3271%031103111  پست بانك

%16495%0106258716495  تجارت

%10663%010108910993  رفاه

%11224%053667612124  سپه

%309310%0198778727749  صادرات

%22207%02441124428  ملت

%407413%036150361512  ملي

%2501%0262112721  صنعت و معدن

%698222%048502352720123  كشاورزي

%1000432%0189083991028933  مسكن

%3661%0384254081توسعه تعاون

%1450%014401440توسعه صادرات

%31299100%0184921292631418100  جمع 

%100%100%41%59%0سهم از كل

مأخذ :  بانک های دولتی استان خراسان جنوبی

 مانده مصارف دربخشهای اقتصادی براساس عقود اسالمي تا پایان شهریور ماه 93  ) میلیارد ریال (         

طبـق جـدول ، تسـهیالت اعطایـی بـر اسـاس عقود اسـالمی به شـرح 
زیر میباشـد . سـهم فروش اقسـاطی ، مضاربه ، مشـارکت مدنی ، قرض 
الحسـنه اعطایـی ،  اجـاره به شـرط تملیـک،  معامالت سـلف،  جعاله و 
سـایر  بـه ترتیـب برابـر   52 ، 3 ،  33 ، 6 ، 0 ، 0 ، 4 ، 2   درصـد از کل 
تسـهیالت می باشـد . در بخش فروش اقسـاطی سهم بانک مسکن 49 
درصـد ، کشـاورزی 22 درصد ، صـادرات 7 درصد ،ملـی 6 درصد ،  ملت 
5 درصـد ، تجـارت 4 درصد و دیگر بانکها 7 درصد  مي باشـد . در بخش 
مشـارکت مدنی سـهم بانـک کشـاورزی 28 درصد ، مسـکن 17 درصد 
، ملـی 13 درصـد، ملـت 11 درصـد ، صـادرات 9 درصـد ، رفـاه 9 درصد 
،   تجـارت 7 درصـد ، سـپه 4 درصـد و دیگر بانکها 2 درصد  مي باشـد .

  فروش  
  مضاربهاقساطي

  مشارکت 
مدني

  
قرض الحسنه 

اعطایي

  اجاره 
به شرط 

تمليك

  
معامالت 

سلف
  جمع   سایر  جعاله

سهم از کلتسهیالت 

%1424910733006243611  پست بانك

%750077711400010017415  تجارت

%1163090845000010993  رفاه

%44413743423033413712124  سپه

%114111198635500182027749  صادرات

%9101471183198300024428  ملت

%97111814006109348725145411213  ملي
  صنعت و 

%19004600420122721معدن

%3616254293932107640720122  كشاورزي

%821101775806021801028932  مسكن

%1279984100121224081توسعه تعاون
توسعه 

%500300056091440صادرات
 بانكهای 

%16668856106821821102118126254932057100دولتي

%100%2%4%0%0%6%33%3%52سهم از كل

  خالص تسهیالت عادي غیر دولتي

مأخذ :  بانک های دولتی استان خراسان جنوبی
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گزارش

مقایسه کاالهای صادراتی و وارداتی گمرکات استان در 6 ماهه اول سال 1393 )بهار و تابستان(

 برحسب ارزش )هزار دالر(

در جـدول فـوق عمـده کاالهـای صادراتـی از گمـرکات اسـتان در 6 ماهـه اول سـال 1393 را داریـم که صـادرات هیدروکربن سـنگین بـه ارزش 18702 
هـزار دالر بیشـترین ارزش نسـبت بـه دیگـر کاالهـای صادراتـی دارد و معـادل 37 درصـد از کل ارزش صادرات کاالها مـی باشـد . ارزش کل صادرات 6 

ماهـه اول 93  نسـبت بـه 6 ماهـه اول 92 ،  15 درصـد افزایش داشـته اسـت .

در جـدول فـوق عمـده کاالهـای وارداتـی از گمـرکات اسـتان در 6 ماهـه  اول سـال 1393را داریـم کـه واردات تخـم اسـپند بـه ارزش  179 هـزار دالر 
بیشـترین ارزش نسـبت بـه دیگـر کاالهـای  وارداتـی دارد و معـادل 80 درصـد از کل ارزش واردات کاالهـا مـی باشـد. ارزش کل واردات  6 ماهه اول 93  

نسـبت بـه 6 ماهـه اول 92 ، 51 درصـد کاهش داشـته اسـت .

عمده کاالها ی صادراتی از گمرکات استان در 6 ماهه اول سال 1393

عمده کاالها ی وارداتی از گمرکات استان در بهار 1393

وزن ) تن(ارزش )هزار دالر(نام کاالرتبه

1870224116هیدروکربن سنگین1

977610215تینر روغنی2

79699961میلگرد آجدار 3

7007125863سیمان4

593622156کاشي 5

1536466موکت نمدی طرح دار6

2922071671دیگر اقالم صادراتی7

80146264448 کل صادرات

وزن ) تن(ارزش )هزار دالر(نام کاالرتبه

179446تخم اسپند1

3854شاهدانه بو داده2

84گاو3

225504 کل واردات
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دیگر اقالم صادراتی
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گزارش

 عملکرد تاالر  بورس منطقه ای خراسان جنوبی در6 ماهه بهار و تابستان  1393

ارزش معامالت  فروش سهمخرید سهم
)میلیون ریال( میلیون ریالتعدادمیلیون ریالتعداد

4.460.45814.1843.154.03310.11224.296فروردین

13.357.10742.7647.812.72324.32067.083اردیبهشت

8.005.20826.1465.094.10916.61642.762خرداد

4.717.05414.5337.803.83518.31232.844تیر

3.359.4359.5924.152.87020.46930.061مرداد

2.246.0615.5011.943.1787.01912.520شهریور

36.145.323112.72029.960.74896.848209.567جمع

ارزش معامـالت بورس خراسـان جنوبـی در6 ماهه بهار 
و تابسـتان  1393 برابـر 209567 میلیـون ریـال بـوده 
اسـت کـه از ایـن مقـدار 12 درصـد در فروردیـن ماه ، 
32 درصـد در اردیبهشـت ماه و 20 درصـد درخرداد ماه 
و 16 درصـد در تیـر مـاه و 14 درصـد در مـرداد مـاه و 
6 درصـد در شـهریور مـاه  انجـام شـده اسـت . که 54 
درصـد خریـد و 46 درصـد فـروش سـهام بـوده اسـت 
، و همچنیـن نسـبت بـه  6 ماهـه اول 92  برابـر 71 
درصـد کاهـش داشـته اسـت ، کـه  75 درصـد کاهش 
بـراي خریـد و 66 درصـد کاهـش براي فروش سـهام 

باشـد. مي 
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کرفس وحشی 

 Arabis nova VILL )Brassicaceae (: نام علمی
مشخصات گیاه شناسی: 

رشاد گیاهی علفی و یک ساله از خانواده شب بو یاچلیپائیان که ارتفاع آن 30-10 سانتی متر می باشد. برگ های 
قاعده ساقه دارای پهنک تخم مرغی  یا سرنیزه ای، با حاشیه ای دندانه دار و دارای دمبرگ و برگ های ساقه 

ای تخم مرغی،  قلبی شکل و ساقه آغوش هستند. گل ها سفید و میوه آن خورجین است.
ترکیبات شیمیایی: 

رشاد گوشک دار در اندام های هوایی دارای نوعی هتروزید مشابه اری زی مین می باشد.
خواص دارویی:

ضماد له شده اندام های هوایی گیاه خاصیت خنک کننده و آرام بخش دارد و در بیماری روماتیسم از آن استفاده 
می شود.

زیستگاه: 
رشاد در مناطق حفاظت شده استان از جمله درمیان، آرک، کوه های آهنگران، شاسکوه، دشت اسفدن و مظفری 
مشاهده می شود. نمونه برداشت شده از دیمان دو راهی سربیشه، طول جغرافیایی 50َ- 59، عرض جغرافیایی 

44َ- 32 و ارتفاع از سطح دریا 1855 متر می باشد.

روشاد گوشک دار

Cardaria draba L. )Brassicaceae (: نام علمی
مشخصات گیاه شناسی: 

گیاهی چند ساله و علفی که به خانواده شب بو تعلق دارد. ساقه هوایی آن به 20 تا 60 سانتی متر می رسد. برگ 
های قاعده ای واژ تخم مرغی و قاشق و برگ های ساقه ای مستطیلی تا سرنیزه ای و ساقه آغوش  هستند. گل 

های آن سفید رنگ و میوه آن خورجینک تخم مرغی پهن یا قلبی شکل و نا شکوفا می باشد. 
ترکیبات شیمیایی: 

در ازمک مانند سایر گیاهان خانواد شب بو اسانس سولفوره مشخص شده است. عالوه بر این در تجزیه  گیاه 
میروزین نیز گزارش شده است.

خواص دارویی:
از دانه و برگ گیاه در طب گیاهی استفاده می شود. جوشانده دانه و برگ گیاه طعم تندی دارد و نرم کننده 

سینه می باشد.
زیستگاه: 

ازمک در اغلب مناطق حفاظت شده استان مشاهده می گردد. منطقه درمیان، مظفری، شاسکوه قائن، کوهپایه 
های نهبندان، خوسف، آرک و بشرویه و ... . نمونه برداشت شده مربوط به درمیان طول جغرافیایی 50َ- 59، 

عرض جغرافیایی 44َ- 32 و ارتفاع از سطح دریا 1855 متر می باشد.

ازمک

Apium graveolens L. (Apiaceae ): نام علمی
مشخصات گیاه شناسی: 

به خانواده چتریان تعلق دارد. نام های دیگر آن کرفس الماء، کرفش و کرسب است. در گویش محلی خراسان 
جنوبی کرسم نامیده می شود. ساقه آن علفی و تو خالی و برگ های آن شبیه برگ جعفری با بریدگی های عمیق 

می باشد. گلها سفید مایل به سبز است.
ترکیبات شیمیایی: 

از جمله مواد شیمیایی موجود در گیاه آپی ژین، دی لیمونن، دی ـ سلینن، سدانولید، مانیت، اینوزیت، آسپاراژین، 
گلوتامین، کولین ویتامین های B ، A و C می باشد.

خواص دارویی: 
از برگ و ریشه و دانه در طب گیاهی استفاد می شود. ریشه گیاه برای بیماری کولیت مفید است. برگ و دانه آن 
محرک و مقوی قلب است  و در بیماری های برونشیت، آسم، ناراحتی های کبد و کلیه و طحال مورد استفاده 
دارد. دانه آن برای سوء هاضمه کودکان بسیار مفید است. مصرف دانه و ریشه آن برای درد پهلو، رفع سکسکه، 

رفع قی و درد معده و کاهش قند خون کاربرد دارد.
زیستگاه: 

در اطراف نهرهای آبیاری بیشتر مناطق چون طارق، درخش، سه قلعه، بیناباد، نوزاد، دوشینگان، القور، روبیات، 
کالته شیر، علی هدیه و سایر نقاط دیده می شود.
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اصطالحات

           Wild- Cat- Money                پول بی پشتوانه
پول کاغذی یا اسکناس که تضمین طال یا نقره یا ارزهای 
قوی را ندارد. پول کاغذی که دولت  ) بدون پشتوانه فلزی( 
نشرکرده و به آن اعتبار کامل  یک پول قانونی می دهد. 
اسکناسی که به حکم قانون رواج دارد و تعهدی برای 
بازپرداخت بهای آن نباشد. پولی که ارزش آن از طرف 
دولت معین می شود و این ارزش هیچ ارتباطی  به ارزش 
ماهوی پول نداشته باشد. این پول به عنوان کاال واجد 
ارزش نیست  ولی مردم آن را به عنوان واسطه مبادله 
مورد استفاده قرار می دهند. پول حکمی. پول امری. پول 

فرمایشی.
Barren-Money                              پول بیرونی

پولی که بدهی مستقیم بخش عمومی است. پولی که 
مستقیماً  توسط بخش عمومی یا دولت قرض شده است. 
این واژه برای اولین بار  توسط » ادوارد شاو« به کار گرفته 

شد.
Impartial-Money                        پول بیطرف

پولی است که دخالتی در سطح عمومی قیمت ها  در 
اقتصاد ندارد. ) طرح پیشنهادی برخی از دانشمندان بوده 
است جهت اینکه از عکس العمل  پولی در نوسانات قیمت 

ها جلوگیری به عمل آید.(
Idle- Money                                      پول بیکار

پول بالاستفاده. پول راکد. پولی که از جریان خارج گردیده 
یعنی از آن برای خرید  و فروش کاالها و خدمات استفاده 
نمی شود و به صورت دارایی غیر فعال  و خوابیده درآمده 
است. پولی که به جریان  سرمایه گذاری  وارد نشده باشد. 

سپرده های بانکی غیرفعال.
Convertible- Currency     پول تبدیل ناپذیر

ارز قابل تبدیل. پولی که ) درصورت  پول قابل تبدیل. 
تقاضا( قابل تبدیل به طال و یا پول های دیگر باشد. ارزی 

که در کشور  قابل خرید و فروش هست.
Inconvertible-Currency   پول تبدیل ناپذیر

پول غیر قابل تبدیل. پول غیر قانون تسعیر. ارز غیر قابل  
تبدیل. پول رایج غیرقابل تبدیل به ارز. ارزی که در کشور 

قابل خرید و فروش نیست.
Managed- Currency       پول تحت مدیریت

پول اداره شده. پول نظارت شده. گفته می شود پول » 
اداره شده« است  اگر دولت کشور ذیربط  به نحوی از 
انحاء به اعمال نفوذ  در نزخ حاکم ارز مبادرت ورزد. پولی 
که مقدار آن موافق تغییرات  سطح عمومی قیمت یا دیگر 
هدف ها افزایش یا کاهش می یابد.این مدیریت را دولت 
یا بانک مرکزی انجام می دهد. مدیریت ممکن است به 
منظور تأثیر بر سطح قیمت داخلی  در یک کشور یا نسبت 
به  سطوح قیمت در دیگر کشورها و یا برای هر دو جهت 

و تعاقب سایر هدف ها صورت گیرد.
 Deposit),Bank(-Money           پول تحریری

پول بانکی. پول سپرده. پولی که بانک با دادن وام به اعتبار 
قسمتی از پول های سپرده گذاری شده خلق می کند. 
بخشی از ذخایر پولی یک کشور که به شکل سپرده بانکی 
است. پول سپرده، مجموع سپرده های  دیداری ) حساب 
جاری( اشخاص حقیقی و حقوقی  نزد بانک ها و مؤسسات 

اعتباری ) سپرده پذیر( است که معمواًل به وسیله  چک ) 
یا وسایل دیگر( از حسابی به حساب دیگر قابل انتقال است 
) پولی که با کشیدن چک از آن استفاده می شود(. پول 
تحریری در اواخر قرن نوزدهم متداول شده و امروزه در 
برخی از کشورهای  پیشرفته تا حدود نود درصد پرداخت ها 

از طریق پول تحریری صورت می گیرد.
Full-Hodied-Money               پول تمام عیار

پولی که ارزش کاالیی آن برابر با ارزش پولی آن است.
New- Money                                    پول جدید

اوراق قرضه  یا  انتشار سهام  از طریق  اضافی که  وجوه 
بلند مدت به دست می آید. موجودی حساب یک بانک  
نزد بانک مرکزی که مقدار آن به بیش از ذخیره قانونی 
برسد. بنابراین بانک می تواند مازاد مزبور را  به دیگران وام 
دهد. از نظر شرکت های آمریکایی، 85 درصد سود سهام 

ممتازی که از مالیات معاف است.
Commodity- Money                   پول جنسی

ارزش  برابر  آن  ماهوی  ارزش  که  پولی  کاالیی.  پول 
اسمی آن است. پولی است که به صور مختلف  از کاالها 
در ادوار و جوامع مختلف  وسیله داد و ستد  اجناس  با 
هم بوده و برخی از این اقالم عبارتند از: آبنوس، آیینه، 
کتان(،  و  )زربفت  پارچه  بز،  برنج،  االغ،  اسب،  ابریشم، 
پر، پشم، پوست حیوانات )ببر، پلنگ، خز، زرافه، سمور، 
سنجاب، شیر، گاوهای وحشی(، تبر، تنباکو، توتون، تیرو 
کمان، تیغ سلمانی، جو، چاقو، چای، چرم، چینی، خاک 
)گراز  حیوانات  دندان  خوک،  خرمهره،  خشخاش،  رس، 
دریایی، ماهی دلفین، نهنگ(، ذرت، روغن زیتون، زفت، 

سردارکوب، سفال، سنگ )چخماق، یشم(، سیگار، شاخ، 
شتر، شکر، شیشه، فلزات و ....

Hot- Money                                          پول داغ
پولی که افراد آن را نگاه نمی دارند و به دلیل تورم باال آن را 
تبدیل به کاال می نمایند. پولی که به انگیزه ترس از تضیف  
ارزش آن ) و یا به منظور بهره گیری از نرخ بهره باال( به 
کشور دیگری سرازیر می شود. اصطالحی است برای بیان 
حرکات و گریز سفته بازانه سرمایه که عموماً از پیش بینی 
تغییرات نرخ ارز، دوری جستن از زیان های جنگ، مالیات 
های سنگین، مشکالت اقتصادی داخلی، تورم و تغییرات 

نرخ بهره سرچشمه می گیرد.
Money- In-Circulation           پول در جریان

پول در گردش. اسکناس و مسکوک در دست مردم یک 
کشور. آن مقدار از موجودی  پولی که خارج از صندوق ناشر 
است. پول مورد استفاده در مبادالت و معامالت جاری که با 

پول غیرفعال و کنز شده تفاوت دارد.
Inside-Money                                 پول درونی

پولی که بدهی بخش خصوصی است. جریان چرخش پول 
در سیستم پولی کشور  مانند جمع آوری سپرده ها توسط 
بانک ها و به جریان انداختن آنهااز طریق وام دادن به 
اشخاص حقیقی و حقوقی. این واژه نخستین بار توسط 

»ادوارد شاو« به کار گرفته شد.
پول دوران محاصره 

سکه هایی است از ظروف خانه ها و یا کلیساها  به هنگامی 
کع سکه کافی  برای ادامه زندگی  در اختیار اهالی  شهر 
محاصره شده  توسط سپاه مهاجم نبود. بدین منظور ظرف 
ها را می شکستند و به تکه پاره های آن مهر ارزش می 
زدند و به عنوان پول از آن استفاده می کردند.این نوع پول 

بیشتر  برای معامله با نظامیان مصرف می شد.

 اصطالحات تخصصی
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ادیسون در سنین پیری پس از کشف المپ، یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار می 
رفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی 
بود هزینه می کرد. این آزمایشگاه، بزرگترین عشق پیرمرد بود. هر روز اختراعی جدید 

در آن شکل می گرفت تا آماده بهینه سازی و ورود به بازار شود.
ادیسون اطالع  به پسر  نشانی  آتش  اداره  از  نیمه های شب  بود که  در همین روزها 
دادند، آزمایشگاه پدرش در آتش می سوزد و حقیقتا کاری از دست کسی بر نمی آید و 
تمام تالش ماموان فقط برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر ساختمان ها است! 
آنها تقاضا داشتند که موضوع به نحو قابل قبولی به اطالع پیرمرد رسانده شود. پسر با 
خود اندیشید که احتماال پیرمرد با شنیدن این خبر سکته می کند و لذا از بیدار کردن او 
منصرف شد و خودش را به محل حادثه رساند و با کمال تعجب دید که پیرمرد در مقابل 
ساختمان آزمایشگاه روی یک صندلی نشسته است و سوختن حاصل تمام عمرش را 
نظاره می کند!!! پسر تصمیم گرفت جلو نرود و پدر را آزار ندهد. او می اندیشید که پدر 
در بدترین شرایط عمرش بسر می برد. ناگهان پدر سرش را برگرداند و پسر را دید و با 
صدای بلند و سر شار از شادی گفت: پسر تو اینجایی؟ می بینی چقدر زیباست؟!! رنگ 
آمیزی شعله ها را می بینی؟!! حیرت آور است!!! من فکر می کنم که آن شعله های 
بنفش به علت سوختن گوگرد در کنار فسفر به وجود آمده است! وای! خدای من، خیلی 
زیباست! کاش مادرت هم اینجا بود و این منظره زیبا را می دید. کمتر کسی در طول 
عمرش امکان دیدن چنین منظره زیبایی را خواهد داشت! نظر تو چیست پسرم؟!! پسر 
حیران و گیج جواب داد: پدر تمام زندگیت در آتش می سوزد و تو از زیبایی رنگ شعله ها 
صحبت می کنی؟!!!!!! چطور میتوانی؟! من تمام بدنم می لرزد و تو خونسرد نشسته ای؟! 
پدر گفت: پسرم از دست من و تو که کاری بر نمی آید. مامورین هم که تمام تالششان 
را می کنند. در این لحظه بهترین کار لذت بردن از منظره ایست که دیگر تکرار نخواهد 
شد ! در مورد آزمایشگاه و باز سازی یا نو سازی آن فردا فکر می کنیم! اآلن موقع این 
کار نیست! به شعله های زیبا نگاه کن که دیگر چنین امکانی را نخواهی داشت!! توماس 
آلوا ادیسون سال بعد مجددا در آزمایشگاه جدیدش مشغول کار بود و همان سال یکی 
از بزرگترین اختراع بشریت یعنی ضبط صدا را تقدیم جهانیان نمود. آری او گرامافون را 

درست یک سال پس از آن واقعه اختراع کرد.

گروهی از فارغ التحصیالن قدیمی یک دانشگاه که همگی 
در حرفه خود آدم های موفقی شده بودند، با همدیگر به 
مالقات یکی از استادان قدیمی خود رفتند. پس از خوش و 
بش اولیه، هر کدام از آنها در مورد کار خود توضیح می داد 
و همگی از استرس زیاد در کار و زندگی شکایت می کردند. 
استاد به آشپزخانه رفت و با یک کتری بزرگ چای و انواع و 

اقسام فنجان های جوراجور، از پالستیکی و بلور و کریستال 
گرفته تا سفالی و چینی و کاغذی )یکبار مصرف( بازگشت 
و مهمانانش را به چای دعوت کرد و از آنها خواست که 
خودشان زحمت چای ریختن برای خودشان را بکشند. پس 
از آن که تمام دانشجویان قدیمی استاد برای خودشان چای 
ریختند و صحبت ها از سر گرفته شد، استاد گفت: »اگر 

توجه کرده باشید، تمام فنجان های قشنگ و گران قیمت 
برداشته شده و فنجان های دم دستی و ارزان قیمت، داخل 
سینی برجای مانده اند. شما هر کدام بهترین چیزها را برای 
خودتان می خواهید و این از نظر شما امری کاماًل طبیعی 
است، اّما منشاء مشکالت و استرس های شما هم همین 
است. مطمئن باشید که فنجان به خودی خود تاثیری بر 
کیفیت چای ندارد. بلکه برعکس، در بعضی موارد یک 
فنجان گران قیمت و لوکس ممکن است کیفیت چایی که 

در آن است را از دید ما پنهان کند.
چیزی که همه شما واقعاً می خواستید یک چای خوش 
عطر و خوش طعم بود، نه فنجان. اّما شما ناخودآگاه به 
سراغ بهترین فنجان ها رفتید و سپس به فنجان های 
مثل همین چای  زندگی هم  نگاه می کردید.  یکدیگر 
است. کار، خانه، ماشین، پول، موقعیت اجتماعی و ... . 
در حکم فنجان ها هستند. مورد مصرف آنها، نگهداری و 
دربرگرفتن زندگی است. نوع فنجانی که ما داشته باشیم، 
نه کیفیت چای را مشخص می کند و نه آن را تغییر می 
دهد. اّما ما گاهی با صرفاً تمرکز بر روی فنجان، از چایی 
که خداوند برای ما در طبیعت فراهم کرده است لذت نمی 
بریم. خداوند چای را به ما ارزانی داشته نه فنجان را. از 
چایتان لذت ببرید. خوشحال بودن البته به معنی این که 
همه چیز عالی و کامل است نیست. بلکه بدین معنی است 
که شما تصمیم گرفته اید آن سوی عیب و نقص ها را 
هم ببینید. در آرامش زندگی کنید، آرامش هم درون شما 

زندگی خواهد کرد.

درس زیبایی از ادیسون

شاه راه اصلی زندگی را  دریاب

حکایت های آموزنده


