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و  کارآمد  شفاف،  بودجه ریزی  دولتی،  مدیریت  نظران  صاحب  و  اقتصادی  اندیشمندان  اغلب 
اثربخش را الزمه نیل به اهداف دولتها  در رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و فراهم کردن 
خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی می دانند،  بنابراین می توان گفت بودجه به عنوان 
برش یکساله از برنامه های توسعه میان مدت و بلند مدت دارای جایگاه مهمی در راهبردهای 
کالن اقتصادی  کشور می باشد، از این رو تهیه و تدوین  بودجه ای جامع و مانع و تقدیم 
برخوردار شایانی  اهمیت  از  قانونی  مهلت  در  تصویب  برای  قانونگذار  نهاد  به  آن  موقع   به 

می باشد. اقدامی که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد و روزنه امیدی را برای نیل 
اول  اهمیت است:   نکته  حائز  به دو  توجه  راستا  این  توسعه ای کشور گشود. در  اهداف  به 
اینکه، یک بودجه خوب باید در راستای  برقراری انضباط مالی دولت و تخصیص منابع به اولویت ها 
ابزار  و  مالی مطلوب منجر شده  اتخاذ سیاست های  به  تواند  مالی دولت  می  انضباط  باشد. 
پیشگیری   نیز الزمه  ها  اولویت  به  منابع  تخصیص  باشد،  دولت  برای  مؤثری  سیاستگذاری  
از اتالف منابع است موضوعی که با نگاهی به وضعیت طرح های نیمه تمام کشور اهمیتی 
دو چندان پیدا می کند، دوم اینکه بودجه باید بتواند واجد کارایی عملیاتی باشد مسأله ای که 
اگرچه سالهاست مورد توجه قرار گرفته، اما در اجرا با مشکالت  عدیده ای مواجه بوده است، 
قطعًا  تحقق بودجه ریزی عملیاتی  مستلزم هدف گذاری کمی و قابل سنجش  در راستای 
تحقق اهداف آرمانی )چشم انداز بلند مدت(، اولویت بندی اهداف و طبقه بندی و تعریف برنامه 
ها در قالب اهداف استراتژیک است؛ از طرف دیگر اجرای بودجه ریزی عملیاتی یکی از راه 
های تقویت  مسئولیت پاسخگویی است، لذا به نظر می رسد تغییر روش بودجه ریزی و اجرای 
کامل بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر اهداف در چهارچوب الزامات پیش گفته  می تواند اهداف 
آرمانی بلند مدت کشور را دست یافتنی تر نموده  و به اقتصادی پویا و بالنده منجر گردد که 
البته نیازمند  فعالیت بیشتر و همکاری همه جانبه همه مسئوالن است. بودجه زمانی مفهوم 
دارد که به موقع  ارائه شود که خوشبختانه الیحه بودجه 93 با همین دیدگاه و در موعد مقرر 
به مجلس ارائه شده است. امیدواریم بودجه 93 گامی بلند و سرآغاز فرخنده در راستای تحقق 

بودجه ریزی عملیاتی باشد.

مدیر مسئول؛ سیدمهدی رمضانی 
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در بخش اقتصاد، در شرایطی بودیم که فکر می کردیم 
شکستن تورم و رکود به این آسانی امکان پذیر نخواهد 
بود. بنده شاید در طول هفته بیشترین وقت را در بحث 
دو  ،حداقل  فعلی  شرایط  دلیل  به  می گذارم،  اقتصادی 
جلسه منظم )هفتگی( از آغاز کارم تا به امروز با مسئولین 
اقتصادی و مشاورین اقتصادی داشته ام. اولین هدف ما 
این بود که تورم و رشد این تورم را بتوانیم مهار کنیم، 
این کار بحمدا... تا به امروز به خوبی انجام شده و حتی 
مقداری باالتر از سطح توقع اولیه. اینکه تورم نقطه به 
نقطه از ۴3 درصد امروز به ۲۸.۸ رسیده یعنی بیش از ۱۴ 
واحد کاهش پیدا کرده که این موفقیت بزرگی برای راه 
و روش اقتصادی دولت است. اینکه می بینیم آمار اخیر 
نشان می دهد رشد بیکاری ۲.۱ دهم درصد واحد کاهش 
پیدا کرده، این نشان موفقیت دولت است. امروز ،بازار 
دارای ثبات و آرامش نسبی است و این عالمت موفقیت 
دولت است. نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و مهار 
شده که این هم موفقیت دولت در بخش اقتصاد است.

فضای کسب و کار با چند ماه پیش کامال متفاوت است. 
دولت تسهیالت فراوانی را برای رونق اقتصادی و از بین 
بردن بسیاری از مقررات دست و پاگیر با یک مصوبه 3۵ 

بندی فراهم کرد و همه این 3۵ بند در حال اجراست.
در بخش اجتماعی شاهد آرامش نسبی هستیم

حالت  از  را  کشور  که  است  این  ماست  هدف  آنچه 
کنیم.  خارج  کامل  طور  به  افراط  و  خشونت  تنش، 
که باشد  ای  گونه  به  باید  کشور  اجتماعی   شرایط 

که دارند  خشونت  و  افراط  به  تمایل  که   افرادی 
تعدادشان بسیار اندک است، فضایی را برای این حضور پیدا 
نکنند. یکی از هدف های این دولت آشتی در سطح جامعه 
بوده، همه را باید به هم نزدیک کنیم. آن رسانه هایی که بر 
طبل انشقاق می کوبند، اشتباه تاریخی مرتکب می شوند، 
هیچ جناحی را در این کشور نمی توان حذف کرد و هیچ 
حزب فعالی را نمی توان حذف کرد، باید با هم تعامل کنیم، 
باید قواعد بازی را بیاموزیم و باید دست به دست هم بدهیم.

در شرایط ویژه ای به سر می بریم، باید کشور را به یک 
شرایط کامال طبیعی برگردانیم و این دولت با حمایت مردم 
و با حمایت مقام معظم رهبری این کار را انجام خواهد داد.

اساس بحث هدفمندی یارانه ها واقعی کردن 
قیمت ها بود

هدفمندی یارانه ها که به کرات هم در هفته های گذشته 
در رسانه ها راجع به آن بحث و صحبت می شد و گاهی 
برخی از مباحث، مردم را نگران می کند، البته معمواًل 
توضیحات سخنگوی دولت نگرانی ها را رفع می کند ولی 
خوب گاهی وقت ها رسانه ها به یک مبحثی می پردازند 
که سخنگو هم حریف نیست. در مسأله یارانه اساس 
بحث هدفمندی یارانه ، این بود که ما قیمت ها را واقعی 
کنیم. تا سرمایه گذاری درست انجام شود، شدت مصرف 
انرژی کاهش پیدا کند و بحث عدالت اجتماعی بهتر 
محقق شود، قانونی در مجلس بر این مبنا تصویب شد، 
این قانون اجرایش با مشکالتی توأم بود، اواًل اینکه باید 
برای مردم توضیح دهید چرا که فکر می کنند این حقوق 

است.  مسلم  حق  یارانه  می گویند  و  است  هسته ای 
یارانه اسمش یارانه است یعنی در اجرای یک برنامه 
اقتصادی وقتی اقشار آسیب پذیر دچار مشکل می شوند، 
یارانه می آید آنها را یاری کند و کمک کند. اما آنهایی 
در  آن هم  گرفتند  یارانه  اگر  ندارند  یارانه  به  نیاز  که 
است،  مواجه  کمبود  با  ما  منابع  معمواًل  که  شرایطی 
دومرتبه  یعنی  کشور،  کل  دوش  بر  است  باری  یک 
بی عدالتی اجرا شده، دولت قبل برای اینکه شناسایی 
کند که چه کسانی نیاز دارند یا ندارند که البته مشکل 
هم هست، همین االن هم که ما می خواهیم به این 
این کار سخت و  کار دست بزنیم می بینیم که چقدر 
یارانه  بدهید  توضیح  مردم  برای  اواًل  است.  مشکل 
برای یک دوران گذار است که کشوری می خواهد از 
یک وضع اقتصادی سوبسیدی به یک وضع اقتصادی 
سالم برسد، در این مسیر برای اینکه اقشار آسیب پذیر 
زیر دست و پای این تحوالت زندگی شان، آسیب  نبیند 
و خرد نشود، نیاز به کمک دارند، حاال این کمک به 
بحث  و  ندارم  کار  است  نقدی  غیر  یا  نقدی  صورت 
نمی کنم، پس یارانه برای اقشار آسیب پذیر است، این 
خودشان  مردم  شناسایی،  مرحله  در  اگر  منتها  یک. 
اعالم  نداشتند  نیاز  که  آنهایی  و  می شدند  داوطلب 
می کردند که یارانه نمی گیرند، خیلی کمک خوبی بود. 
یارانه  می خواهیم  اگر  آیا  که  است  این  دوم  نکته 
دریافت  باید  اندازه  یک  اقشار،  همه  کنیم،  پرداخت 
دریافتی اش  باید  است  آسیب پذیرتر  که  هر  یا  کنند 
بحث  در  منتها  است،  بعدی  بحث  این  باشد؟  بیشتر 
شناسایی دهک ها، ما می گوییم دهک اول، دوم، سوم، 
که  می گیرند  قرار  در دهک ها  افراد  دهم، چه جوری 
کمک  ما  به  می توانند  استانداران  است،  سختی  کار 
کنند، حاال ممکن است ما یک قدمی در یارانه برداریم 
در  که  مکمل هایی  به  باشد  داشته  نیاز  تکمیلش  و 
استانداران  زمینه  آن  در  بگیریم،  بعد تصمیم  ماه های 
است  این  آن،  از  بخش   یک  کنند،  ما کمک  به  باید 
کنیم،  شناسایی  را  دهک ها  چگونه  حال  هر  به  که 
از  با درآمدی که  باشد  یارانه متناسب  این  اینکه  دوم 
منابع مصوب قانونی ما باید دریافت کنیم، یعنی قیمت های 
حامل های انرژی، نه یارانه را جوری بدهیم که هر ماه کسر 
بیاوریم و یک سومش را از منابع دیگر برداشت کنیم که از 
نظر ما، این برداشت، برداشت درستی نیست و در چارچوب 

قانون هم نیست.
یارانه برای یک دوران گذار است

نکته سوم این است که یارانه نقدی برای آنهایی که باید 
یارانه بگیرند، قطع نخواهد شد، این شایعاتی که مرتباً مطرح 
می شود که دولت می خواهد یارانه نقدی ندهد و بجایش 
نیست.ممکن است سبد  اینطور  نه  بدهد،  یارانه کاالیی 
کاالیی هم بدهد، اما یارانه نقدی را نمی خواهد قطع کند. 
اما اینکه یارانه نقدی چه مقدار خواهد بود و یا بیشتر می شود 
و اصاًل چه می شود، بحث هایی است که به هرحال ما باید 
در مباحث بعدی به آن برسیم. نکته بعدی این است که در 
بحث یارانه ما باید به بحث سالمت توجه کنیم، معضل 

سالمت یک معضل بسیار بزرگ در جامعه ماست.

رییس جمهور:

اولین هدف دولت، مهار رشد تورم بود
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منابع  یازدهم  دولت  عمر  از  گذشته  های  ماه  طی  اینکه  بر  تاکید  با  اقتصاد   وزیر 
در  گذاری  سرمایه  سمت  به  مستغالت  و  امالک  طال،  از  گذاری  سرمایه 
خبر  مدت  این  در  تورم  نرخ  درصدی  یک  کاهش  از  است،  کرده  پیدا  سوق  تولید 
طی  اینکه  بیان  با  دارایی،  و  اقتصادی  امور  وزیر  نیا،  طیب  علی  دکتر   داد. 
گفت:  است،  یافته  کاهش  کشور  گذاری  سرمایه  بخش  ذخیره  اخیر  های  سال 
و  داده  قرار  ای  ویژه  وضعیت  در  را  کشور  تورم  نرخ  و  رکود  شرایط   متاسفانه 
سیاست های دولت را برای سرمایه گذاری با مشکل روبرو کرده است. وی افزود: 
دچار  اقتصاد  وضعیت  داخلی  و  خارجی  های  سیاست  دلیل  به  گذشته  سالیان  طی 
گرفته  که صورت  بوده  غلطی  های  برداشت  دلیل  به  موضوع  این  و  شده  مشکل 
رشد  سبب  مرکزی  بانک  از  غلط  های  برداشت  کرد:  تصریح  نیا  طیب  است. 

بلکه  نشده،  اقتصادی  رشد  افزایش  سبب  تنها  نه  موضوع  این  که  شده  نقدینگی 
در  دولت  داشت:  اظهار  اقتصاد  وزیر  است.  کرده  پیدا  افزایش  نقدینگی   رشد 
سال های گذشته برای مقابله با تورم مجبور بر افزایش واردات شده و این موضوع 
سبب وابستگی به خارج شده است. وی تصریح کرد: میزان وابستگی به خارج با 
تشدید تحریم ها در سال های اخیر سبب شده است که منابع بودجه عمومی کاهش 
یافته و در نتیجه تحریم ها تاثیرگذارتر باشند و کشور را با شرایط دشواری روبه رو 
و نرخ تورم افزایش پیدا کند. وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس آخرین برآوردها ما 
می توانیم منابع مالی را افزایش دهیم، به دلیل اینکه منابع رشدی ما با مشکالتی 
روبه رو است. وی افزود: در حال حاضر با توجه به کمبود منابع حدود 9000 میلیارد 
تومان دولت هزینه عمرانی را کاهش داده است.  طیب نیا با اشاره به اینکه جریان 
ورود و خروج سرمایه به کشور در سالهای اخیر منفی بوده است تصرح کرد: دولت 
از زمان روی کار آمدن وظیفه خود دانسته تا اصالحیه بودجه 9۲ را ارائه دهد تا 
در ادامه مسیر با مشکالت روبه رو نشویم. وی تصریح کرد در حال حاضر چیزی 
 حدود ۴ برابر هزینه های دولت صرف پرداخت های نقدی یارانه ها و مسکن مهر 
می شود.  طیب نیا با بیان اینکه در دولت قبلی ۴۲00 هزار میلیارد تومان اسکناس 
از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اظهار داشت: ما در دولت یازدهم برای مسکن 
مهر توانسته ایم به شکل چشمگیری نقدینگی را کاهش و نرخ تورم را یک درصد 
یازدهم  از عمر دولت  تاکید کرد طی ماههای گذشته  اقتصاد  وزیر  کاهش دهیم. 
منابع سرمایه گذاری از طال، امالک و مستغالت به سمت سرمایه گذاری در تولید 
سوق پیدا کرده است. وی افزود : ما اگر می خواهیم رشد اقتصادی منجر به تورم 
نداشته باشیم، باید عرضه را افزایش دهیم، از این رو ابتدا رئیس جمهور دستور حل 
استان های  از  ما  نشان کرد: در حال حاضر  نیا خاطر  دادند. طیب  را  تولید  موانع 
سراسر کشور تقاضا داریم در راستای بهبود فضای کسب و کار وارد عمل شوند و 
مشکالت موجود در مسیر کسب و کار حل شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: در حال 
میلیارد  به طوریکه ۸0 هزار  دارد؛  قرار  نامناسبی  در شرایط  ما  بانکی  نظام  حاضر 

مطالبات معوق بانکی وجود دارد. 

استاندارخراسان جنوبي که در جریان بازدید از معدن مس قلعه زري در شهرستان 
خوسف سخن مي گفت، با بیان این مطلب افزود:

وجود معادن غني در استان خراسان جنوبي از جمله ظرفیت هاي مناسب اقتصادي 
به  نماید.  ایفا  استان  اقتصادي  توسعه  در  مهمي  نقش  تواند  مي  که  است  استان 
گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، وجه ا...خدمتگزار، هدف 
از این بازدید را بررسي مسائل و مشکالت این واحد مهم اقتصادي دانست و تصریح 
کرد: این آمادگي وجود دارد تا در جهت حل مشکالت واحدهاي اقتصادي، معدني 
و نیز صنعتي پیشنهادات کارشناسي شده و کاربردي را دریافت و در راستاي مرتفع 
برسانیم.  انجام  به  را  هاي الزم  پیگیري  و  ها  ریزي  برنامه  اقدامات،  آنها   نمودن 
وي ادامه داد: یکي از مهمترین توانمندي هایي که مي تواند در زمینه رشد اقتصادي 
استان کمک شایان توجهي نماید، توجه به معادن و رفع مشکالت در این بخش 
است. وي خاطرنشان ساخت:دستگاه هاي اجرایي مي بایست با تمام توان در جهت 
حل مشکالت این بخش تالش و برنامه ریزي جدي داشته باشند. مقام عالي دولت 
در استان تاکید کرد: حمایت از صنایع و واحدهاي معدني که توانسته اند روي پاي 
برنامه هاي  از مهمترین  ادامه دهند، یکي  ایستاده و بدون کمک به فعالیت  خود 
کاري است. خدمتگزار، بابیان اینکه آماده هرگونه حمایت و همکاري در جهت رفع 
مشکالت بخش معدن و صنعت هستیم، گفت: بخشي از این مشکالت در استان 
قابل حل است که با تعامل دستگاه هاي اجرایي مرتفع خواهد شد. وي خاطرنشان 
شود  پیگیري  مربوطه  هاي  وزارتخانه  در  باید  که  مشکالتي  با  ارتباط  ساخت:در 

نیز آماده دریافت پیشنهادات عملیاتي براي پیگیري در مرکز هستیم. این گزارش 
از  که  است  استان  فعال  و  بزرگ  معدن  دومین  زري  قلعه  معدن مس  حاکیست، 
ابتداي سال جاري تاکنون ۱30 هزار تن مواد معدني مربوطه از آن استخراج و تا 
پایان سال جاري نیز این رقم به ۱۵0 هزار تن افزایش خواهد یافت.گفتني است، 
افزایش ۲برابري استخراج مواد معدني از هزار تن به ۲هزار تن نیز در دستور کار 

مسئولین این واحد معدني قرار دارد که به زودي عملیاتي خواهد شد .

استاندارخراسان جنوبی
معدن يكي از مهترين پتانسيل هاي اقتصاي استان است

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
 طی ماه های گذشته از عمر دولت  يازدهم منابع سرمايه گذاری از طال، امالک و مستغالت 

به سمت سرمايه گذاری  در توليد سوق  پيدا کرده است
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سـتادهاي  نامـه  شـیوه  مفـاد  اجـراي  راسـتاي   در 
سـتاد  تخصصـي  کمیتـه  جلسـه  گـذاري،   سـرمایه 
سـرمایه گذاري اسـتان در سالن جلسـات اداره کل امور 
اقتصـادي و دارایـي خراسـان جنوبـي برگـزار گردید و 
شـکایات واصلـه بـه دبیرخانه سـتاد، با حضـور مدیران 
اجرایـي  دسـتگاههاي  االختیـار   تـام  نماینـدگان  و 
اسـتان و اعضـاي اصلـي سـتاد مـورد بحث و بررسـي 
قـرار گرفـت. در ایـن جلسـه کلیـه شـکایات واصله به 
دبیرخانـه سـتاد، با  حضور دسـتگاه هاي عضو سـتاد و 
دسـتگاه هـاي اجرایي متشـاکي مورد بحث و بررسـي 
قـرار گرفـت. پـس از بررسـي شـکایات، بـا توجـه بـه 
اظهـارات دسـتگاه هاي متشـاکي و نتایـج پیگیریهاي 

دبیرخانـه،  نهایتـا تصمیماتـي در جهت رفع مشـکالت  
دو مـورد از شـکایات اتخـاذ گردید. در یـک مورد دیگر 
از شـکایات  به دلیل کامل نبودن مسـتندات دسـتگاه  
متشـاکي و همچنیـن متقاضـي اعتـراض کننـده  بـه 
جلسـه آتـي سـتاد جهت تکمیـل مسـتندات و مدارک  
طرفیـن دعـوي موکـول گردیـد.   قابـل ذکـر اسـت 
بـر اسـاس شـیوه نامـه مزبـور، سـتاد سـرمایه گذاري 
اسـتان مرجـع رسـیدگي بـه اعتراضـات متقاضیـان از 
مراجـع مسـئول صدور مجـوز فعالیتهـاي اقتصادي در 
سـطح اسـتان در چارچـوب تبصـره هـاي ۱و۲ مـاده 
7 قانـون اجـراي سیاسـتهاي کلـي اصـل ۴۴ قانـون 
اساسـي اسـت کـه متقاضي میتوانـد اعتـراض خود را 

به دبیرخانه سـتاد سـرمایه گذاري اسـتان که مسـتقر 
در اداره کل امور اقتصادي و دارایي مي باشـد تسـلیم 

. ید نما

بـه گزارش روابـط عمومـي اداره کل امـور اقتصادي و 
دارایي اولین نمایشـگاه شـهر الکترونیک امسـال با نام 
اختصـاري "کام سـیت" در محل نمایشـگاه  بین المللي 
اسـتان افتتـاح شـد. در ایـن نمایشـگاه، دسـتگاه هاي 

اجرایـي و شـرکت هاي مختلـف اسـتان توانمندي هاي 
خـود را در زمینـه محصـوالت و خدمـات الکترونیـک 
درمعـرض نمایـش بازدیدکننـدگان قـرار دادند. شـایان 
ذکـر اسـت اداره کل امـور اقتصـادي و دارایـي و مرکـز 
خدمات سـرمایه گذاري نیز با شـرکت در این نمایشـگاه 
 ،خدمـات الکترونیـک و اقدامات صـورت گرفته در زمینه 
مرکـز  سـایت  ایجـاد  شـامل  سـرمایه گـذاران  تکریـم 
 خدمـات، ایجـاد پایـگاه اطـالع رسـاني مرکـز خدمـات 
سـرمایه گذاري استان، سـامانه جامع خدمات الکترونیکي 

و...  ارائـه نمود. 
دکتـر رمضانـي هدف اصلـي ازبرگزاري این نمایشـگاه 
را آشـنایي مردم، دانشـجویان و متخصصان با دستاورد هاي 
نویـن فنـاوري اطالعـات دانسـت و اضافه کـرد: یکي 

دیگـر از اهداف اصلـي برگزاري این نمایشـگاه معرفي 
دسـتاوردهاي بخش دولتي در تحقق دولت الکترونیک 
بـه مـردم اسـت. دکتـر رمضانـي با اشـاره بـه این که 
برگـزاري ایـن گونـه نمایشـگاه هـا تاثیـر مثبتـي در 
رونـد پیشـرفت دولـت الکترونیـک دارد، خاطر نشـان 
کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه خدمـات الکترونیکي به 
صـورت جداگانـه توسـط بخـش هـاي مختلـف ارائه 
مي شـود، برگزار شـدن ایـن نمایشـگاه فرصتي براي 
معرفـي ایـن خدمـات بـه مـردم و دریافـت نظـرات و 
پیشـنهادات آنهـا جهـت ارائـه خدمـت مطلـوب تـر 
اسـت. شـایان ذکر اسـت ایـن نمایشـگاه از ۲۵ تا ۲۸ 
اسـتان  بین المللـي  نمایشـگاه هاي  آذر مـاه در محـل 

بود. دایـر 

جلسه کميته تخصصي ستاد سرمايه گذاري استان برگز ار شد

مدير کل امور اقتصادي و دارايي:

 برگزاري نمايشگاه کام سيت روند پيشرفت دولت الكترونيك را سرعت مي بخشد

 اداره کل امور اقتصادي و دارائي خراسان جنوبي 
موفق به کسب رتبه نخست ارزيابي عملكرد سال 1391بين دستگاه هاي اجرايي استان شد

بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره کل امـور اقتصادي و دارائي خراسـان جنوبي، براسـاس اعـالم معاونت 
ارزیابـي  رتبـه نخسـت  ،ایـن سـازمان  اسـتانداري خراسـان جنوبـي  انسـاني  توسـعه مدیریـت و منابـع 
عملکـرد سـال ۱39۱دسـتگاههاي اجرائـي اسـتان در گـروه یـک )وزارتخانه ها و سـازمان هاي مسـتقل 

وابسـته بـه نهـاد ریاسـت جمهـوري( را کسـب کرد.
شـایان ذکر اسـت عـالوه برایـن، اداره کل امور اقتصـادي ودارایي خراسـان جنوبي درسـال۱39۱مقام 
اسـت. نمـوده  کسـب  نیـز  را  اسـتان  اجرایـي  هـاي  دسـتگاه  بیـن  رجـوع  اربـاب  تکریـم  طـرح   اول 

سـید مهـدي رمضانـي، مدیـرکل امـور اقتصـادي و دارایـي ضمـن تبریـک ایـن موفقیـت ها به پرسـنل 
فعـال سـازمان، تـداوم توفیـق در همـه ابعـاد اداره کل را بـا اتـکال بـه خـداي متعـال و برنامـه ریـزي 

شـد. خواسـتار  دقیق 
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 برای رهایی از »غم و اندوه«، بعضی به موسیقی و برخی به مواد افیونی و اعتیاد پناه 
می برند، اما طب جدید ضمن ریشه یابی این بیماری با داروهای مسکن و تقویتی و 
ویتامینها و قرص های خواب آور و آرام بخش، سعی می کنند تا اندازه ای در بیمار تسکین 
ایجاد کنند. چه کنیم تا غم فرساینده از ما رخت بر بسته و غم سازنده جایگزین آن شود؟ 
در این موارد، راه های گوناگونی وجود دارد که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می شود:

بینش و تربیت اسالمی
یکی از اساسی ترین ره آوردهای اسالم در زدودن غم ها این است که بینش ها را 
دگرگون می سازد. بینش اسالم غم زداست و شادی آفرین، آموزه های دینی بینش 
انسان را چنان می سازد تا دنیا را ناپایدار و کوچک بداند و برای از دست رفته ها 
اندوهناک نشود و بداند اندوه برای از دست رفته ها نه تنها سودی ندارد، بلکه حال 
و آینده را نیز نابود می سازد. حضرت علی علیه السالم فرمود:  »الُتشعر َقلَبک الَهمَّ 
ما ُهوآٍت.« »اندوه بر گذشته را آویزه دل خویش مساز که غم  َعلی مافاَت َفَیشَغُلَک عَّ

بر آنچه رفته است تو را از توجه به آنچه می آید باز دارد«
تقویت ایمان

که  کرد  گیری  نتیجه  چنین  توان  می  اندوه،  و  غم  عوامل  و  ها  زمینه  در  دقت  با 
به خدا  ایمان  اگر  ایمان دارد و  از زمینه ها و عوامل غم، ریشه در ضعف  بسیاری 
 و امداد و رحمت او در وجود انسان تقویت شود، بسیاری از غمها و غصه ها از بین 
می رود. قرآن کریم می فرماید: )الَّذیَن اَمُنوا َو لَم َیلبِسُوا ایمانَُهم بُِظلٍم اولئَک لَُهُم 
و  ظلم  به  را  خود  ایمان  و  آورده  خداوند  به  ایمان  »آنانکه  ُمهَتدُوَن(.  ُهم  َو  األمُن 
»شرک« نیالودند، برای آنها امنیت و آرامش است و هم آنها به حقیقت )به سر منزل 
سعادت( هدایت یافته اند«.  ایمان به خدا انسان را از دلبستگی به دنیا می رهاند و این 
باور را برای او ایجاد می کند که دنیا مقصد نیست و با این بینش، دنیا در نگاه مؤمن، 
 رنگ می بازد و با دست نیافتن به مظاهر دنیا همچون مال، مقام و رفاه، غمگین 

نمی شود؛ چرا که اعتماد به رحمت بی پایان الهی دارد.
توجه به ناپایداری نعمتهای دنیا

در حدیث قدسی آمده است: »َیابَن آَدَم! ال تَحَزن َعلَی ما فاتََک ِمَن الُدنیا و ال تَفَرح 
نیا الَیوَم لََک وَغداً لَِغیِرَک«.»بر آنچه از اموال و مقامهای دنیا  بِما اُُوتیَت ِمنها َفاِنَّ الدُّ
 از دستت می رود، اندوهناک مشو و نیز برای آنچه از نعمتهای این جهان بر تو داده 
می شود، فرحناک مباش؛ زیرا دنیا امروز از آن تو است و فردا از آن غیر تو )بنابراین، 

انسان نباید برای چیزهای ناپایدار، اندوهگین شود(«.
سیر و سفر

زندگی دریک مکان خاص، یکسانی و یکنواختی می آورد و همین باعث گرفتگی 
روحی و از دست رفتن شادی می شود. برای رهایی از چنین وضعیتی، مسافرت بهترین 
راه است. حتی اگر جایی که به آن سفر می کنیم خیلی خوش آب و هوا نباشد باز برای 
انسان فرح انگیز است. چون نفس تغییر محیط و آب و هوا و جابجایی انسان نشاط آور 

است. علی علیه السالم در شعری که منسوب به اوست می فرماید:
ب َعِن ااَلوطاِن فی َطلَِب الُعلی                     َفساِفر َفِفی األسفاِر َخمَس َفوائِد تََغرَّ

ُج َهـمٍّ َو اکتِســاُب َمعیَشـِه                      وِعلــٍم َو آداٍب ُو ُصحَبُة ماِجد  رُّ ـَ  تَفـ
سفر کن تا مثل مرغ پابسته نباشی که نمی تواند تکان بخورد. سفر کن ولی هدف 

تو از سفر طلب علوها و برتریها؛ یعنی فضیلتها و کسب کمال ها باشد.
نگاه کردن به آب، سبزه و صورت نیکو

ُر اِلَی  ُر اِلَی الَخضَرِة َو الَنظَّ  امام رضا علیه السالم فرمود: »ثاَلٌث َیجلیَن الَبَصر: الَنظَّ
الماِء الجاری َو النََّظُر اِلَی الَوجِه الَحَسِن« »سه چیز دیده را روشن می سازد: نگاه 

کردن به سبزه، آب جاری و به صورت زیبا«. و در زبان شعر نیز چنین آمده است:
ثاَلثٌَه ُیذِهبَن َعن َقلِب الَحَزن                           اَلماُء َوالَخضراُء َوالَوجِه الَحَسِن

سه چیز اندوه را از قلب انسان می برد: آب، سبزه و چهرهء زیبا.
عطر، عسل، اسب سواری

اِلَی  والنََّظُر  نُشَرٌه  َوالرُُّکوب  نُشَرٌه  َوالَعَسُل  نُشَرٌه  »اَلطیُب  فرمود:  السالم  علیه  علی 
انبساط  و  نشاط  موجب  سبزه،  به  نگاه  سواری،  اسب  عسل،  »عطر،  نُشَرٌه«   الَخضَرةِ 

می شود و حزن و غم را از بین می برد«.

غسل
غسل یکی دیگر از زمینه های نشاط و رفع حزن است و در حدود صد غسل مستحبی وارد 
شده است که همه آنها نشاط آور است و جالب اینکه یکی از غسل ها به نام غسل نشاط است.   

توجه به سرمایه ها
 انسان نوعا از دارایی و سرمایه های خود، غافل است و بیشتر، نقصها و کمبودها را 
می بیند و لذا همین که احساس کمبود و نقص بکند، غمگین می شود، در حالی که 
اگر به سرمایه هایی که دارد توجه کند، خوشحال می شود. هر شخصی ولو فقیرترین 
بزرگترین  که  دانست  خواهد  وجودیش،  های  سرمایه  به  کند  دقت  اگر  باشد،   فرد 
سرمایه ها را دارد. نعمت سالمتی، نعمت چشم، گوش، قلب و … و هزاران نعمتی 
که انسان از آنها غافل است. گویند: مردی درنهایت ناامیدی با یک روانشناس تماس 
گرفت، او گفت: من به آخر خط رسیده ام، تمام هستی من از دستم رفته است. دکتر 
پرسید آیا می توانی ببینی؟ آیا می توانی راه بروی؟ می توانی بشنوی؟ گفته بود: بلی. 
دکتر روانشناس به او گفته بود: با این حساب تقریبا همه چیز داری و تنها چیزی که 
از دست داده ای پول است. سید جزایری نقل کرده که مردی از مستمندان شیعه به 
حضور امام صادق علیه السالم آمده و از فقر و تنگدستی خود شکایت کرد. حضرت 
عِی الَفقَر؟! شیَعُتنا ُکلُُّهم اَغنِیاُء« »تو از شیعیان مایی و  فرمود: »اَنَت ِمن شیَعتِنا و تَدَّ
با این حال ادعای فقر و تنگدستی می کنی؟ شیعیان ما همه اغنیاء هستند«. سپس 
فرمود:»یا ُفالُن اِنَّ لََک تِجاَرًه َقد اَغَنتَک« »ای فالن برای تو تجارتی است که تو را 
بی نیاز گردانیده.« عرض کرد. آن تجارت چیست؟ حضرت فرمود: اگر ثروتمندی به تو 
بگوید: من دنیا را پر از نقره به تو می دهم که از والیت اهل بیت علیه السالم بیرون 
آیی و داخل والیت غیر آنان شوی آیا چنین خواهی کرد؟ عرض کرد: نه یابن رسول 
اهلل، اگرچه دنیا را پر از طال کنند و به من بدهند. امام فرمود: »اَِذن لَسَت فقیراً وانَّما 
الفقیُر َمن لَیس لَه ما لََک« »بنابراین تو فقیر نیستی. فقیر کسی است که آنچه تو داری 

نداشته باشد.« آنگاه مالی را به او دادند.
 مردی از مؤمنین به خدمت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله آمد، حضرت فرمود: چگونه 
می یابی قلبت را نسبت به مؤمنین؟«.عرض کرد: من آنها را مثل خودم می دانم، آنچه 
آنها را ناراحت می کند مرا نیز ناراحت می نماید و آنچه آنها را خوشحال می کند، مرا نیز 
خوشحال می نماید. پیامبر اکرم علیه السالم فرمود: »تو ولی خدا هستی؛ احدی ازمخلوقات 
خداوند سودی مانند تو ندارد، مگر کسی که مانند تو باشد، موقعیت تو برتر است از کسانی که 
سرمایه هایی مانند مال، فرزند و عیال دارند، بشارت باد بر تو که از ثروتمندان مردم هستی«.

کارگشایی
پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود: »َمن اَراد اَن ُتسَتجاَب َدعُوته و اَن ُتکَشَف ُکربَُنُه َفلُیفّرج َعن 
َمعسر.« هرکه بخواهد دعایش مستجاب و غمش از بین برود، تنگدستی را گشایش دهد«.
در جهان تا نکنی چاره ی درد دگران             دگران درد تو درمان و مداوا نکنند

درد دل کردن با برادران دینی
یکی از عواملی که حزن و غم را از بین می برد، در میان گذاشتن عقده ها و گرفتاریها با 
هسته های مشاوره و مؤمنانی که اهل درد و سوزند می باشد، تا بدین وسیله غم برطرف 
شود. امام صادق علیه السالم فرمود: »اِذا ضاَق اََحُدُکم َفلُیعلِم أخاُه و اَل ُیعیُن علی نَفِسِه«. 
»هرگاه یکی از شما دچار گرفتاری غم و اندوهی شد، باید برادر خود را آگاه سازد تا مشکلش 

را برطرف نماید و به توانایی خود اکتفا نکند )و خودش را با فشارهای روحی از بین نبرد(.«

راهكارهايی برای رفع غم و اندوه
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برپاداری نماز تشویق  اندیشانه، فرزند خود را به  با دلسوزی ساده   پدر و مادرانی که 
نمی کنند، خیانت بزرگی از جهت محروم نمودن کودک خویش از این نعمت بزرگ 
مرتکب می شوند. چرا که به این ترتیب گویی به آلودگی کودک خویش، به انواع گناهان 
و انحرافات و بدبختی ها و بیماری های جسمی و روانی، رضایت داده اند و او را به 

خسارت سنگین دردنیاو آخرت محکوم نموده اند.
رب اجعلنی مقیم الصلوه و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء

اقامه کنندگان نماز قرار ده و دعای مرا قبول فرما.  از  پروردگارا ! من و فرزندانم را 
)ابراهیم- ۴0(

عبارت مشهور"العلم فی الصغر، کالنقش فی الحجر")دانش در کودکی، مانند نقش پایدار 
در سنگ است(، امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و روان پزشکی و به خصوص با پیدایش 

روان کاوی توجیه کامل علمی پیدا کرده است.
روان شناسی مدرن، با تداعی از مکتب روان کاوی فروید و نظریات "ژان پیاژه"، "جان 
باولف" و بسیاری از دانشمندان دیگر، به ما می گوید که مهم ترین دوران زندگی بشر که 
به وجود آورنده شخصیت نهایی او خواهد بود، دوران کودکی است. بر این اساس هر قدمی 
که در جهت ایجاد سالمت روانی اطفال برداشته شود، به نوبه خود سبب ایجاد جامعه ای 
سالم و موفق خواهد شد.اما بزرگ ترین موهبتی که ممکن است در جهت ایجاد سالمت 
روانی نصیب یک طفل نورسیده گردد، پای گذاشتن او در خانواده ای مؤمن و نمازگزار است.

تعالیم آیین حیات بخش اسالم که حتی کوچک ترین مسائل بشری را بدون پاسخ نگذاشته 
است، از همان بدو تولد نوزاد برای او برنامه ها و روش های متعددی دارد که عمل به آنها 
ضامن سعادت و سالمت همیشگی انسان است.از جمله در بعد سالمت روانی، آیین اسالم 

به والدین و به خصوص پدر، مؤکداً حکم کرده است که مثاًل نام نیک بر بچه بگذارند و امروز 
علمای روان شناسی متفقاً به این نتیجه رسیده اند که چگونه نام یک کودک در شکل گیری 
شخصیت او تأثیر گذار است و چگونه یک نام بد ممکن است،موجبات تحقیر کودک)مثاًل 
تمسخر او توسط همساالن( و در نتیجه تزلزل شخصیتش گردد.در هر صورت کودکی که 
در خانواده مؤمن و نمازگزار به دنیا می آید و زمزمه حیات بخش اذان و اقامه در گوش راست 
و چپش نخستین نغمه زندگی او می گردد، کودکی است که گام در مسیری سعادت بخش 
گذاشته است.تغذیه کودک تا دو سال به وسیله شیر مادر و بهره مندی کامل او از آغوش پر 
مهرش که یک موهبت اسالمی است به او ایمنی محیر العقولی در مقابل بخش عظیمی از 
بیماری های روانی می بخشد، مثاًل احتمال اضطراب یا افسردگی که بر اثر جدایی از مادر 
به وقوع می پیوندد، بسیار کم می شود. چرا که امروزه روشن شده است اکثر کسانی که به 
دام مهلک اعتیاد گرفتار می آیند کسانی هستند که در کودکی، از شیر و آغوش مادران شان 
محروم بوده اند.همچنین درباره آثار مثبت و متعدد، قانون مؤکد اسالمی مبنی بر آزاد گذاشتن 
کامل کودکان تا سن 7 سالگی و پرهیز از تنبیه و محدودیت برای آنها می توان تعمق بسیار 
نمود.اما بعد دیگر،تأثیری است که نماز به طور مستقیم بر حاالت روانی اطفال دارد و آن بر 

اثر نماز خواندن خود کودک حاصل می شود. 
شروع نماز در سنین کودکی سبب می شود که او این صفت حسنه را به صورت یک 
عادت معمول و سازنده در جسم و روان خود، ملکه نماید و جزو برنامه های همیشگی 
زندگی خود، قرار دهد و در نتیجه از همه فواید نماز، در بعد سالمت روانی در آینده 
برخوردار گردد.به عالوه با شروع نماز در دوران کودکی، مفاهیمی مثل خدا و مذهب و 
دستوراتی مثل تعالیم اسالمی، چنان در ذهن پذیرنده و شفاف کودک که هنوز سنگینی 
و تیرگی گناهان ظرفیت های فکری و مغزی او را آلوده نکرده است، جای می گیرد که 
امکان شک و تردید در این زمینه در آینده بسیار کاهش می یابد.  این نکته به خصوص 
باید مورد توجه خانواده هایی قرار گیرد که با وجود آن که خود را مسلمان می دانند اما 
وقتی که فرزندشان به سن تکلیف می رسد او را به بهانه این که:"هنوز خیلی کوچک 
است !" به خواندن نماز تشویق نمی کنند. این مسئله که با کمال تأسف به خصوص در 
مورد دختر بچه ها که سن تکلیف آنها پایین تر است)9 سالگی(، شیوع بیشتری دارد، 
مسبب عوارض مخرب بسیاری در آینده کودک خواهد شد.در حقیقت پدر و مادرانی که 
با دلسوزی ساده اندیشانه، فرزند خود را به برپاداری نماز تشویق نمی کنند، خیانت بزرگی 
از جهت محروم نمودن کودک خویش از این نعمت بزرگ مرتکب می شوند. چرا که به 
این ترتیب گویی به آلودگی کودک خویش، به انواع گناهان و انحرافات و بدبختی ها و 
بیماری های جسمی و روانی، رضایت داده اند و او را به خسارت سنگین در دنیا و آخرت 

محکوم نموده اند.
به همین دلیل است که آیین مقدس اسالم و به خصوص ائمه بزرگوار شیعه)ع( با توصیه 
های مؤکد، مسلمانان را به آموزش مرحله به مرحله نماز به کودکان فرا خوانده اند و حتی 
با این که از مجازات ها و تنبیهات بدنی در مورد کودکان، به خصوص قبل از 7 سالگی، 
منع نموده اند در مورد ترغیب به نماز گاهی امر به تنبیه کودکان فرموده اند. در این مورد 
در حدیثی معتبر از حضرت امام صادق)ع( آمده است که فرمودند: چون پسر، سه ساله 
شود، پدر و مادر به او می گویند که: هفت مرتبه بگو "ال اله اال اهلل" و چون سه سال و 
هفت ماه و بیست روز از عمرش بگذرد، به او می گویند که هفت مرتبه بگوید: "محمد 
رسول اهلل" ، پس چهار سالش تمام شود به او می گویند که هفت مرتبه بگوید: "صلی 
اهلل علی محمد و آله" پس چون پنچ سالش تمام شود او را وا می دارند که خدا را سجده 
کند.اما چون شش سالش تمام شود. نماز را به او یاد می دهند و چون هفت سالش تمام 
شد، وضو را به او یاد می دهند و او را به نماز امر می کنند و چون نه سالش تمام شود 
وضو و نماز را به خوبی به او می آموزند و از ترک وضو و نمازاو را نهی کنند. پس چون 
کودک وضو و نماز را یاد گرفت، خداوند پدر و مادرش را خواهد آمرزید.مفاهیم عمیق این 
حدیث از جمله این که اقامه نماز پس از اقرار به توحید و نبوت)که اساسی ترین اصول 
اعتقادی اسالم هستند( قرار گرفته و این که عمل به این حدیث ضامن آمرزش پدر و 

مادر تلقی شده است، باید به دقت مورد توجه خانواده ها قرار بگیرد.
"ستاد اقامه نماز"

تاثير نماز بر سالمت روانی کودکان
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 عملكرد شرکت های بيمه استان  )البرز-دانا-آسيا-ايران(

در فصل پاييز 1392 )مبلغ به ميليون ريال(

خسارت پرداخت حق بيمه صادره       شرح
شده            

نسبت خسارت 
پرداختی به حق 

بيمه صادره

حق بيمه صادره  منهاي 
خسارت پرداخت شده  

سهم ازکلمبلغ

اتومبیل
%942712%13,1073,68028   سرنشین

%3800550%115,11477,10967 ثالث
%911712%18,4619,34351بدنه

%40585%4,58953112آتش سوزي
%60%600باربري

%71239%9,9912,86829عمر )زندگی(
3-%2021-%48,73750,758104درمان
%42956%5,3671,07220حوادث

%45396%9,1574,61850  مسئولیت
%8831%1,00712512  مهندسي 

%2630%44318041سایر
%75695100%225,978150,28367جمع کل

میزان حق بیمه صادر شده توسط بیمه های ایران ، آسیا ، البرز ، دانا در پاییز ۱39۲  بالغ بر ۲۲۵97۸ میلیون ریال و خسارت پرداخت 
شده برابر  ۱۵0۲۸3 میلیون ریال مي باشد. و نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره برابر 67 درصد است ، که نسبت به فصل قبل 
۲۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱6 درصد افزایش داشته است. همچنین جمع کل حق بیمه صادره منهاي خسارت 
پرداخت شده برابر 7۵69۵  میلیون ریال است که بیشترین مقدار آن متعلق به بیمه شخص ثالث اتومبیل به مبلغ  3۸00۵  میلیون ریال 

با ۵0 درصد سهم از کل مي باشد.

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

عملكردتاالر بورس منطقه ای خراسان جنوبی در پاييز 1392

 
ارزش معامالت  فروش سهمخريد سهم

)ميليون ريال( ميليون ريالتعدادميليون ريالتعداد

18,195,383113,41215,373,23098,297211,709مهر

15,351,47670,41410,345,55373,209143,623آبان

23,245,404124,42818,080,490100,656225,084آذر
56,792,263308,25343,799,273272,162580,416جمع

ارزش معامالت بورس خراسان جنوبی در پاییز ۱39۲ برابر ۵۸0۴۱6 میلیون ریال بوده است که از این مقدار 
36 درصد درمهر ماه ، ۲۵ درصد در آبان ماه و 39 درصد در آذر ماه انجام شده است . که ۵3 درصد خرید و 
۴7 درصد فروش سهام بوده است ، و همچنین نسبت به تابستان 9۲  برابر ۱0 درصد افزایش داشته است، که  

۱ درصد کاهش براي خرید و ۲6 درصد افزایش براي فروش سهام مي باشد.



 فصلنامه خبری، تحلیلی،پژوهشی
92

یز 
 پائ

-  
ی2

یاپ
- پ

 1
4 

ریه
نش

ره 
شما

ل- 
 او

ال
س

ن
را
او
ــ

دخ
ـا
ـص

اقت
گزارش9

عملكرد گمرکات استان درپاييز 1392 

 ارزش نام کاالرتبه
وزن ) تن()هزار دالر(

1264919990مکمل سوخت1

81818222هیدروکربورسنگین2

373052000سیمان خاکستري3
2030677نایلون به صورت رول4
17051895حالل آلي5
1467438موکت نمدي طرح دار6
13214503کاشي و سرامیک7
1143223578دیگر اقالم وارداتی8

42515111303کل صادرات

 در جـدول فـوق عمـده کاالهـای صادراتـی از گمـرکات اسـتان در پاییـز ۱39۲ را داریم که صادرات مکمل سـوخت بـه ارزش ۱۲6۴9 هزار دالر بیشـترین
 ارزش نسـبت بـه دیگـر کاالهـای صادراتـی دارد و معـادل30 درصـد از کل ارزش صـادرات کاالهـا می باشـد . ارزش کل صـادرات پاییز۱39۲  نسـبت به

 تابسـتان ۱39۲ ، ۱۲ درصـد افزایـش و نسـبت بـه پاییز ۱39۱ ، ۲۱ درصد افزایش داشـته اسـت

 ارزش نام کاالرتبه
وزن ) تن()هزار دالر(

172430تخم اسپند1

10323گوسفند2

5780شاهدانه بوداده3

دیگر اقالم  4
00وارداتی

332533 کل واردات

 در جـدول فـوق عمـده کاالهـای وارداتـی از گمـرکات اسـتان در پاییـز ۱39۲را داریـم که واردات تخم اسـپند بـه ارزش  ۱7۲ هـزار دالر بیشـترین ارزش
 نسـبت بـه دیگـر کاالهـای  وارداتی دارد و معـادل ۵۲ درصد از کل ارزش واردات کاالها میباشـد. ارزش کل واردات  پاییز۱39۲  نسـبت به تابسـتان۱39۲

 ، 6۱ درصـد افزایـش و نسـبت بـه پاییز ۱39۱، ۸۴9 درصد افزایش داشـته اسـت

مكمل سوخت
30%

هيدروكربورسنگين
19%

سيمان خاكستري
9%

نايلون به صورت  
رول

5%
حالل آلي

4%

موكت نمدي طرح 
دار

3%

كاشي و سراميك
3%

ديگر اقالم وارداتي
27%
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عملكرد بانك های دولتی استان خراسان جنوبی تا پايان آذر ماه 1392)ميليلرد ريال(

شرح 
  صنعت و   کشاورزي

معدن
  مسكن و 
ساختمان

  خدمات و 
سهم از کل  جمع سايربازرگاني 

%5476687192421  پست بانک
%20923750732326915465  تجارت

%24368262340589713  رفاه
%129436183312010614  سپه

%29653611458231280110  صادرات
%1504571431343020937  ملت
%1749141405156641410014  ملي

%02540002541  صنعت و معدن
%4619428312480599221  کشاورزي

%0094440100954433  مسکن
%11260218242791توسعه تعاون

%011901401330توسعه صادرات
%5987319813199613849229015100  جمع 

%100%2%21%45%11%21سهم از کل

 کل مصارف بانک های دولتی اسـتان در پایان آذرماه 9۲ برابر ۲90۱۵ میلیارد ریال می
 باشـد کـه از این میـزان ۲۱ درصد در بخـش کشـاورزی ، ۱۱ درصد در بخش صنعت
 و معـدن ، ۴۵ درصـد در بخش مسـکن و سـاختمان  ،  ۲۱ درصـد در بخش خدمات و
 بازرگانی و ۲ درصد سـایر اختصاص داده شـده اسـت.  در بخش مسـکن و سـاختمان
 سـهم بانـک مسـکن 7۱ درصـد ، ملـي ۱۱ درصد ، صـادرات 9 درصـد و دیگر بانکها
 9 درصـد میباشـد.در بخش خدمات و بازرگانی سـهم بانک ملي ۲6 درصـد ، ملت ۲۲
 درصـد ، کشـاورزی ۲0 درصـد ، صـادرات ۱۴ درصـد، رفاه 6 درصـد و دیگر بانکها ۱۲
 درصد می باشـد . در بخش کشـاورزی سـهم بانک کشـاورزی 77 درصد، صادرات ۵
 درصـد، رفـاه ۴ درصـد و دیگر بانکهـا ۱۴ درصد می باشـد . در بخش  صنعت و معدن
  سـهم بانـک ملي ۲9 درصـد، صـادرات ۱7 درصد، ملـت ۱۴ درصد ، سـپه ۱۴ درصد ،
 صنعـت و معـدن ۸ درصـد ، تجـارت 7 درصـد  و دیگر بانک ها ۱۱ درصد می باشـد
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سايرخدمات و بازرگاني    مسكن و ساختمان  صنعت و معدن  كشاورزي  

۵٩٨٧
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۶١٣٨

۴٩٢

ميليارد ريال

مانده مصارف بخش های عمده غیردولتی اقتصاد

مانده مصارف در بخش های اقتصادی بر اساس عقود اسالمی

  فروش شرح
  مشارکت   مضاربهاقساطي

مدني
  قرض الحسنه 

اعطايي

  اجاره 
به شرط 

تمليك

  
معامالت 

سلف
  جمع   ساير  جعاله

سهم از کلتسهيالت 

  پست 
%33627546006192421بانک

%680050614400021615465  تجارت
%123387535600009713  رفاه
%4421653513803451510614  سپه

%1335105824338001990280110  صادرات
%908148838195300020937  ملت
%1160181112750410270815141410014  ملي

  صنعت و 
%1920270052372541معدن

  
%2806272260327307320599221کشاورزي

%71440215785701530954433  مسکن
توسعه 
%16944534005212791تعاون

توسعه 
%4501500611301330صادرات

 بانکهای 
%1503797793221714111146128941929015100دولتي
سهم 
%100%1%4%1%0%6%32%3%52از کل

 طبق جدول ، تسـهیالت اعطایی بر اسـاس عقود اسـالمی به شرح زیر
 می باشـد . سـهم فروش اقسـاطی ، مضاربه ، مشـارکت مدنی قرض
  الحسنه اعطایی،  اجاره به شرط تملیک،  معامالت سلف،  جعاله و سایر
 به ترتیب برابر   ۵۲ ، 3 ،  3۲ ، 6 ، 0 ، ۱ ، ۴ ، ۱   درصد از کل تسـهیالت
 می باشـد. در بخش فروش اقسـاطی سـهم بانک مسـکن ۴7 درصد ،
 کشـاورزی ۱9 درصـد ، صـادرات 9 درصد ، ملـی ۸ درصد، ملت 6 درصد
 ، تجـارت ۵ درصـد و دیگـر بانـک هـا 6 درصـد  مـي باشـد . در بخش
  مشـارکت مدنی سهم بانک کشـاورزی ۲۸ درصد ، مسـکن ۲3 درصد ،
 ملـی ۱۲ درصد، ملت 9 درصد، صـادرات 9 درصد ، رفاه ۸ درصد ، تجارت

۵ درصـد و دیگـر بانک ها 6 درصد  مي باشـد
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مقدمه:
به  رسیدگی  راستای  در  استان  گذاری  سرمایه  ستاد 
قانونی  وظایف  با  گذاری  سرمایه  متقاضیان  اعتراضات 
رسیدگی به اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری از مراجع 
سطح  در  اقتصادی  های  فعالیت  مجوز  صدور  مسئول 
استان و شناسایی قوانین و مقررات، آیین نامه ها، بخش 
 نامه ها، دستوالعمل ها و رویه های اجرایی مخل تولید و 
بر  نظارت  هیأت  به  آن  ارسال  و  گذاری،   سرمایه 
مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه 
فعالیت های اقتصادی در محل این اداره کل تشکیل شده است.

و  مالی  منابع  در  داخلی  های  محدودیت  به  توجه  با 
تکنولوژیکی برای تولید و توسعه در کشورها، استمداد از 
منابع خارجی امری اجتناب ناپذیر بوده است و در صورتی 
که عرصه برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز 
باشد احتمال انتخاب کم هزینه ترین روش سرمایه گذاری 
و تولید فراهم می شود. حال از آنجا که اصلی ترین عوامل 
موثر بر سرمایه گذاری، ریسک، قوانین وآیین نامه های 
اجرایی سرمایه گذاری می باشد و یک سرمایه گذار برای 
شروع فعالیت اقتصادی در یک کشور باید تحت قوانین 
مدنی و عمومی آن کشور فعالیت کند، باید قبول کرد که 
از مرزهای جغرافیایی  بیرون  در  ریسک سرمایه گذاری 
برای هر سرمایه گذاری به لحاظ ذهنی و انتظاری بیشتر 
از سرمایه گذاری داخلی می باشد. بنابراین به منظور فراهم 
شدن زمینه حضور سرمایه خارجی در سیستم اقتصاد داخلی، 
دولت ها امتیازات، تسهیالت و مشوق های ویژه ای برای 
ورود سرمایه گذاران خارجی در نظر می گیرند که بهترین 
شکل تشویق آن استفاده از اهرم های مالیات و پیش بینی 
تسهیالت قانونی برای سرمایه گذاران خارجی است . به 
همین منظوردر این نوشتار، به بیان مهمترین مزایا و مشوق ها 
و تسهیالت سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون تشویق 
و حمایت سرمایه گذاری خارجی )FIPPA( و آیین نامه 
اجرایی آن و همچنین عمده ترین معافیت های مالیاتی 
سرمایه گذاری طبق قانون مالیات های مستقیم در ایران 

می پردازیم:
الف( مزایا، مشوق ها و تسهیالت قانون و آئین نامه 

اجرایی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی: 
۱. امکان ثبت شرکت ایرانی با %۱00 سرمایه خارجی.

۲. عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه گذاری 
خارجی.

3. دریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن 
سرمایه خارجی. 

۴. برخورداری سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان و برابر 
با سرمایه گذاران داخلی.

۵. امکان سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی 
و ایرانیان مقیم خارج از کشور.

6. امکان سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای 
بخش خصوصی.

7. صدور پروانه اقامت 3 ساله برای سرمایه گذاران، مدیران، 
کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها.

تصویب  و  پذیرش  درخواست  و سریع  کوتاه  فرآیند   .۸
سرمایه های خارجی.

به محاکم داوری  ارجاع اختالفات سرمایه گذاری   .9
بین المللی.

های  روش  کلیه  به  حمایتی  پوشش  اعطای   .۱0
سرمایه گذاری خارجی.

۱۱. انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از 
بکارگیری سرمایه بصورت ارز و حسب مورد بصورت کاال 

به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری .
قراردادهای مختلف  از  ناشی  وجوه  انتقال  و  تبدیل   .۱۲

سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به ارز خارجی.
۱3. تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیالت مالی مربوط به 

سرمایه گذاری های خارجی. 
۱۴. دریافت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت 
مالی  قراردادهای  اجرای  توقف  یا  ممنوعیت  که موجب 

سرمایه گذار خارجی گردد. 
به  مربوط  درامور  خارجی  کارشناسان  از  استفاده   .۱۵

پروژه های سرمایه گذاری. 
از  حاصل  ارز  برداشت  امکان  و  مستقیم  دسترسی   .۱6

صادرات از حساب های امانی بانکی در خارج از کشور.
۱7. انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز 

حاصله به کشور. 
۱۸. نگهداری ارز حاصل از صادرات درخارج از کشور.

۱9.  عدم شمول ضوابط قیمت گذاری، توزیع، عدم ساخت 
و الزامات ساخت داخل. 

و  داخلی  گذاری  سرمایه  مالیاتی  های  ب(معافیت 
خارجی طبق قانون مالیات های مستقیم: 

۱. معافیت %۱00 درآمد حاصل از صادرات کاالی مختلف 
که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر صادر 

می شود.
۲. معافیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت های واحدهای تولیدی 
و معدنی، در بخش های تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع 
بهره برداری یا استخراج به میزان %۸0 و به مدت ۴ سال و در 
مناطق کمتر توسعه یافته به میزان %۱00 و به مدت ۱0 سال.                                                                                                                                             
 3. معافیت %۵0 مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق 

کمتر توسعه یافته.
بورس  در  که  هایی  شرکت  مالیات   ۱0% معافیت   .۴

پذیرفته شده اند.
۵. معافیت ماشین آالت و تجهیزات خط تولید از پرداخت 

حقوق و عوارض گمرکی) ماشین آالت دست اول(.
6. استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای 
ورود مواد اولیه که در تولید کاالی صادراتی بکار رفته است.

تمام شده  از صادرات  درآمد حاصل  معافیت ۱00%   .7
کاالی صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی و صنایع 
تبدیلی و تکمیلی آن و %۵0 درآمد حاصل از صادرات سایر 
کاالهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات 

کاالی غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شود.
۸. معافیت۵0 % سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی 
که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای 
جدید  واحدهای  ایجاد  یا  خود  معدنی  و  موجود صنعتی 
صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از مالیات متعلق 

موضوع ماده ۱0۵ قانون مالیات های مستقیم.
9. معافیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی، 

دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل.
۱0. معافیت %۱00 درآمد شرکت های تعاونی روستایی، 
عشایر، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویی 

و دانش آموزان و اتحادیه های آنها.
۱۱. معافیت %۵0 مالیات متعلق هر سال کلیه تاسیسات 
ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه )بجز هتل های ۵ 

ستاره( .
۱۲. معافیت درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع 
تولیدی  های  اتحادیه  و  تعاونی  های  شرکت  و  دستی 

مربوطه.
۱3. معافیت درآمد مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها، مراکز 
آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکز نگهداری معلولین و  

باشگاه های دارای مجوز از تربیت بدنی.
۱۴. معافیت فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و 
هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

انجام می شود.
به منظور تمرکز بخشیدن به امور سرمایه گذاران خارجي و 
ایجاد کانوني واحد براي پاسخگویي متقاضیان سرمایه گذاری 
خارجی)بر اساس مصوبه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 
به شماره ۴۴۴۵۸/۲69۸6 مورخ ۱3۸9/0۲/0۸(، و همچنین 
رسیدگی به اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری در استان 
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون اصالح موادی از 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی به شماره 99۵9۵/ت۴۱336 ک مورخ 
۱3۸۸/0۵/۱7، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان 
اقدام به تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجي و 
دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان نموده است. مرکز 
خدمات سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی با وظایف 
پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری خارجی، اطالع رسانی 
و ارائه مشورت های الزم به سرمایه گذاران خارجی و 
داخلی، انجام هماهنگی الزم در امور مربوط به اخذ مجوز 
مورد نیاز سرمایه گذاران، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های 
اجرایی در جهت رفع مشکالت و موانع مربوط به سرمایه 
گذاری خارجی، معرفی توانمندی های اقتصادی استان با 
بکار گیری ابزارهای تبلیغاتی و اطالع رسانی، شناسایی و 
گرد آوری فرصت های سرمایه گذاری استان و... راه اندازی 
شده است. در این مرکز نمایندگاني از دستگاه های اجرایی 
استان از جمله: سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان جهاد کشاورزي، اداره 
کل حفاظت محیط زیست، اداره کل امور مالیاتي، اداره 
گمرکات، شرکت آب منطقه ای، شرکت توزیع نیروی برق، 
شرکت گاز، کمیسیون هماهنگی بانک های استان و... به 
عنوان رابط و هماهنگ کننده امور سرمایه گذاران خارجي 
با دستگاه متبوع خود مستقر و آماده ارائه هرگونه مساعدت 
به متقاضیان سرمایه گذاري خارجي مي باشند . متقاضیان 
پذیرش  نحوه  از  آگاهي  براي  قدم  اولین  در  توانند   مي 
سرمایه گذاري خارجي در کشور و همچنین سایر قوانین 
این مرکز و سایت مرکز خدمات  به   و مقررات مربوطه 
 www.investin-sk.irآدرس به  استان  گذاری  سرمایه 

مراجعه نمایند. 

مزايا، مشوق ها و معافيت های قانونی سرمايه گذاری خارجی 
* محسن مودی؛ رئیس گروه سرمایه گذاری
* حسین شرفی؛ کارشناس گروه سرمایه گذاری
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قراردادهای  مشمول ماده 3۸ قانون تأمین اجتماعی از 
نظر احتساب حق بیمه به طور کلی به 3 دسته  تقسیم 

می شوند:
۱- قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی 

۲- قراردادهای غیرعمرانی 
3- موارد خاص قراردادهای  غیر عمرانی 

قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
طبق مصوبات ۱۲9 و ۱۴3 شورای عالی تأمین اجتماعی 
قراردادهای  مشمول ضوابط  طرح های عمرانی تلقی 

می گردند که دو شرط  زیر را توأماً  دارا باشند:
باید سازمان  الف(  قرارداد  بر اساس فهرست  بهای 
برنامه بودجه ) قراردادهای پیمانکاری( یا ضوابط  تیپ 
سازمان  مذکور ) قردادهای مشاوره ای(  منعقد شده باشد.

ب( تمام یا قسمتی از بودجه عملیات  از محل اعتبارات 
عمرانی دولت ) اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای و استانی 

( تأمین شده باشد.
نحوه محاسبه حق بیمه پیمان های طرح های عمرانی 
۱- حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴ درصد  
ناخالص کارکرد به عالوه ۱/6 درصد به عنوان حق بیمه 
بیکاری جمعاً به میزان ۱۵/6 درصد ناخالص  کارکرد می 
باشد. )سهم مشاور 3/6 درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد(

۲- حق بیمه قراردادهای  پیمانکاری ) اجرایی( مقطوعًا 
6درصد  ناخالص کارکرد به عالوه  6درصد  به عنوان 
حق بیمه بیکاری جمعاً  به میزان 6/6 درصد ناخالص 
کارکرد می باشد)۱/6 درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد 

سهم کارفرما(
قراردادهای غیر عمرانی

به موجب مصوبات مورخ ۱370/0۱/۲۴ و ۱37۲/09/07 
واحدی  همانند  اجتماعی ضرایب  تأمین  عالی   شورای 
طرح های عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی 
در نظر گرفته شده است که این امر تسهیالت زیادی را در 
جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصا حساب  پیمانکاران 

فراهم  آورده است که به شرح زیر  محاسبه می گردد:
الف( حق بیمه قراردادهایی که در اجرای آنها مصالح 
معرفی کاًل به عهده  و هزینه پیمانکار می باشد و یا 
موضوع  قراردادها ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب 
می نماید که کاًل به صورت مکانیکی انجام می گیرد 

به میزان 7 درصد ناخالص کارکردی می باشد.

و خدمات  دستمزدی  قراردادهای  کلیه  بیمه  حق  ب( 
غیر مکانیکی  به میزان %۱۵ ناخالص کارکرد می باشد.

توسط  شده   ارائه  کارکرد  صورت  کنید  فرض  مثال: 
قرار  کارفرما  تأیید  مورد  که  دستمزد(  )فقط  پیمانکار 

گرفته است 6000 واحد می باشد.

در حالتی که  مصالح  و دستمزد در قرارداد به عهده 
پیمانکار باشد نرخ حق بیمه 7 % در هر پرداخت بعالوه 
 فرض کنید در یک قرارداد)مصالح  و دستمزد  به 

۱
عهده پیمانکار( صورت کارکرد به مبلغ ۱0000 واحد 9

پس از تأیید ناظر جهت پرداخت  به دستگاه اجرایی 
ارائه شده است.

موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
الف( پیمانکارنی  که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و 

فنی می باشند: 
پیمانکار شخص  که  در صورتی  اشخاص حقوقی   -۱
حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده  و دفاتر آنان 
حق  وصول  با  اینصورت  در  باشد  سازمان  تأیید  مورد 
بیمه  طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصا حساب 

قرارداد المانع است.
۲- اشخاص حقیقی در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه 
قرارداد  اجرای  زمان  در  وقتی  باشد  و صنعتی  تولیدی 
در شعبه سازمان دارای پرونده مطالباتی بوده و لیست 
کارگران شاغل در کارگاه را ارسال و یا توسط سازمان 
از کارگاه بازرسی به عمل آمده باشد در اینصورت طبق 
بدهی  فاقد هرگونه  کارگاه  پرونده مطالباتی  محتویات 
قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید صدور مفاصا حساب  

قرارداد آنها بالمانع است.
و  خرید  قراردادهای  فروش:  و  خرید  قراردادهای  ب( 
انجام کار  به  نیاز  اجناس مواد و تجهیزات که  فروش 
اضافی ندارد و موضوع قرارداد منحصراً  خرید و فروش 
مفاصا  صدور  و  نبوده  بیمه  حق  کسر  مشمول  باشد 

حساب بدون وصول حق بیمه بالمانع است.
ج( قراردادهای گاز رسانی: در قراردادهای گازرسانی 
که فیمابین شرکت ملی گاز و پیمانکاران منعقد می شود 

به شرح زیر محاسبه می گردد:
۱- حق بیمه قراردادهای  احداث شبکه های گازرسانی 
با   70/0۱/۲۴ مصوبه  دوم  ماده  طبق  کلی  طور   به 

مأخذ 7 % محاسبه می گردد.
طور  به  عملکرد(  )نصب  انشعاب  نصب  قراردادهای   -۲
کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آالت و 
دستگاههای جوشکاری و بعضاً کمپرسور ودستگاه ها حفاری 
مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ  70/0۱/۲۴  می باشد به 
این ترتیب که 70 درصد  عملیات مکانیکی محسوب  و حق 
بیمه آن با مأخذ 7 % و 30 % عملیات غیرمکانیکی و حق بیمه 

آن به مأخذ ۱۵ % محاسبه می گردد.
3- قرادادهای نصب رگالتور: چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه 
و مستقل از نصب انشعاب ) علمک( منعقد شده باشد در 
اینصورت  با توجه به نوع کار کاًل خدماتی و غیرمکانیکی و 
حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ 70/۱/۲۴ با مأخذ 

۱۵ % محاسبه می گردد.
د( قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز:در 
اینگونه قراردادها 70 % از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد 
مکانیکی  محسوب و حق بیمه آن به مأخذ 7 % و معادل 30 
% از ناخالص  کارکرد به عنوان کارکرد غیرمکانیکی  و حق 

بیمه آن به مأخذ ۱۵ % محاسبه و وصول می گردد.
هـ( قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات 
رایانه ای : قراردادهایی که خدمات آنها تهیه و نصب سخت 
افزار طراحی و ساخت نرم افزار و سیستم های تخلف عملیاتی 
و اطالعاتی در پشتیبانی نرم افزاری  و سخت افزاری  و تعمیر 
و نگهداری  آنها می باشد.  در صورتی که پیمانکار  دارای 
شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل می 

گردد.
و( قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی: 

۱- در مواردی که قراردادهای  تحقیقاتی و پژوهشی  با 
دانشگاه ها  و مراکز علمی و مؤسسات وابسته آنها به عنوان 
پیمانکار یا مجری منعقد می شود چنانچه دانشگاه یا مراکز 
وابسته به وزارتخانه ها  باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان 
دارد بدهکار نبوده  و یا اصاًل  کارکنان آن مشمول تأمین 
اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه  

قرارداد مفاصا حساب مربوطه صادر می شود.
۲- در مواردیکه مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به 
دانشگاه ها  یا سایر مراکز علمی دولتی دارای شخصیت 
حقوقی مستقل باشند و همچنین در مؤسسات تحقیقاتی  و 
پژوهشی بخش خصوصی  که دارای دفاتر قانونی می باشند 
و آن را جهت حسابرسی در اختیار  سازمان قرار دهند دفاتر 
قانونی مبنای محاسبه و وصول حق بیمه  قراردادهای منعقد 
می باشد و به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی  فاقد بدهی 

باشد صدور مفاصا حساب قراردادهای  آنها بال مانع است.
3- درمورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به 
استفاده از رایانه، نرم افزارو ... برای انجام قراردادهای تحقیقاتی 
و پژوهشی قراردادهای مزبور رابه طور کلی مکانیکی محاسبه 
و حق بیمه آنها طبق ماده ۲ مصوبه مورخ 70/0۱/۲۲ 

با مأخذ 7 % محاسبه وصول خواهد گردید.
منابع و مأخذ: 

قانون تأمین اجتماعی

انواع  قراردادها از نظر احتساب حق بيمه
* منصوری راد ؛ ذیحساب

۱
9

۱
9

6000هزینه
کسر می شود حق بیمه 

900به نرخ ۱۵ %

۱ حق بیمه بیکاری
9۱00

۱00 با صدور چک به جمع حق بیمه
حساب تأمین اجتماعی

۱0000هزینه
700حق بیمه 7 درصد

۱ حق بیمه بیکاری
9

7۸

77۸ جهت بیمه واریز به جمع حق بیمه
حساب تأمین اجتماعی

قوانین و مقررات
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مقدمه
به  و  اقتصاد  در  دولت  جایگاه  دهنده  نشان  بودجه 
عبارتی حدود و نفوذ دخالت دولت  در جامعه است و 
اداره صحیح امور مالی دولت نقش بسزایی در بهسازی 
نظام اقتصادی و اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد. 
اگر مردم یک بخش خواهان تبدیل شدن  بخش خود 
به شهرستان هستند یا مردم منطقه ای خواستار ایجاد 
یک  استان جدید هستند، دغدغه اصلی شان اتصال به 
انشعاب اصلی بودجه دولت است. امروزه نظام بودجه بندی 
یک سیستم پیچیده ای از طرح ها و برنامه ها است و 
بودجه عالوه بر نقش سیاسی و اقتصادی، نقش حساس 
و مهم برنامه ریزی را بر عهده دارد و منعکس کننده 
انواع برنامه ریزی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی جامعه است.
ساختار بودجه های جاری و عمرانی در کشور:

ایران طی سال های متمادی شکل  بودجه در  ساختار 
خاصی به خود گرفته است که دولت را به مفاهیم مختلف 
به  نماید.  می  تعریف  اقتصاد  مختلف  های   بخش  در 
عبارت دیگر، تعدد و کثرت  بودجه های مختلف عماًل 
نقش دولت مرکزی را به گونه ای خاص تغییر داده است. 
هر کدام از ردیف های بودجه  از قبیل بودجه عمومی 
و اختصاصی  دولت، بودجه شرکت های دولتی، بودجه 
شهرداری ها، بودجه سازمان های حمایتی  به بانک ها  
و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکانیزم عمل خود را 
دارند که بر پیچیدگی مسایل بودجه افزوده است. به عنوان 
مثال بودجه  عمومی دولت همه ساله به تصویب قوه مقننه 
می رسد، در حالی که بودجه شرکت های دولتی تقریبًا 
حالت استحضاری داشته و فقط بخشی از آن به رویت قوه 
مقننه می رسد، بودجه بانک ها نیز به همین منوال می باشد، 
بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز همین حالت را 
دارد و همه ساله در بودجه های سنواتی قید می شوند ولی 

نیاز به تصویب قوه مقننه نمی باشد.
نقد بودجه دولت

الف( سهم باالی بودجه غیرعمومی دولت نسبت 
به بودجه عمومی:

ها،  بانک  و  دولتی  های  شرکت  بودجه  حجم  چه  اگر 
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هم از نظر  درآمد و هم 
هزینه بسیار  بیشتر از بودجه عمومی دولت است، بودجه را 
می توان به دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت 

های دولتی و بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 
تقسیم کرد. 

با  عمومی  بودجه  عملکرد   انطباق  عدم  ب( 
ارقام مصوب: 

و  آمده  دست  به  درآمدهای  ها،  سال  اکثر  در  تقریباً  
قانون  در  مصوب  ارقام  با  شده   پرداخت  های  هزینه 
بودجه انطباق ندارد  و گاه این اتفاق  قابل مالحظه ای  
است. به عنوان نمونه در سال ۱376 درآمدهای قطعی 
و هزینه های پرداخت شده حدود %۱0 کمتر از ارقام 
مصوب  بوده است. در سال۱377 نیز درآمدهای قطعی 
حدود %۸/۲0 و هزینه های پرداختی %۱7/۸ کمتر از 
رقم های مصوب در بودجه عمومی دولت بوده است. 
باید گفت که چنین انطباقی تنها مربوط  به سال های 
ذکر شده نیست،بلکه پیشینه ای دراز دارد. علت های 
ناکارآمدی  که  باشد  داشته  وجود  تواند  می  گوناگونی 
مدیریت بودجه چه در مرحله تدوین و تصویب و چه 
در مرحله اجرا را می توان از آن جمله دانست. افزون 
این  ها،  انطباق  به عدم  تر   نزدیک  نگاهی  با  این  بر 
همیشه  عمومی  درآمدهای  که  شود  می  آشکار  نکته 
تحقق  نیز  عمل  در  و  شده   برآورده  اندازه  از  بیش 
نیافته است. در واقع هزینه های عمرانی همواره تاوان 

خود  شدید  کاهش  با  را  بودجه  مدیریت  ناکارآمدی 
پرداخت کرده است ولی این نکته نیز می تواند مطرح 
 شود که با پیش بینی باالی سهم هزینه های عمرانی در 
ترکیب  به  موجه  ظاهری  دادن  و  ساالنه  بودجه های 
هزینه های جاری و عمرانی، در عمل با کاهش درآمدها 
 کد قبل پیش بینی است، به شدت از هزینه های عمرانی 
 کاسته اند. در ادامه با توجه به اینکه سرمایه گذاری دولت و 
هزینه های عمرانی آن افزون بر نقش داشتن در سیاست 
 و اشتغال کامل  و اشتغال زایی و نوع سرمایه گذاری 
و  اقتصادی  ساختارهای  تحوالت  موجبات  تواند  می 
عمرانی  های  طرح  بیشتر  آورد،  بوجود  را  اجتماعی 
قرار  تحلیل  مورد  را  دولت  ای  سرمایه  های  دارایی  و 
می دهیم. طرح عمرانی بر اساس بند ۱0 ماده ۱ قانون 
و  عملیات  مجموعه  از  است  عبارت  بودجه  و  برنامه 
خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجیهی فنی 
و اقتصادی یا اجتماعی، اجرایی انجام می شود و طی 
مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن به 
هدف های برنامه های عمرانی پنج ساله و به صورت 
سرمایه گذاری ثابت اجرا می گردد. هر طرح از تعدادی 
پروژه تشکیل می شود،  پروژه مجموعه ای از عملیات 
اهداف  از  هدف  چند  یا  یک  که  است  جنس   هم 

بودجه و پيچيدگی طرح تملك دارايی های سرمايه ای از شكل گيری تا اجرا و جذب
* حسین نصیری؛ ذیحساب

چکیده
طرح های عمرانی کشور در حکم نبض اقتصاد جامعه  هستند. بودجه عمرانی در توسعه امور زیربنایی و زیرساخت های اقتصادی اجتماعی نقش 
مهمی دارد و اهمیت آن تا حدی است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱3۵۱ به طور ویژه بیان شده است. از مسائل مبتال به اکثر طرح های 
عمرانی کشور، می توان طوالنی شدن مدت اجرای طرح و چند برابر شدن هزینه تکمیل طرح ها نسبت به برآوردهای اولیه، اشاره نمود. اهمیت 
این مسأله از این واقعیت مایه می گیرد که افزایش  هزینه تمام شده طرح ها، نشانه آن است که متناسب با بودجه عمرانی مصرف شده، ظرفیت های 
جدید بوجود نمی آید. طوالنی شدن مدت  تکمیل طرح ها به معنای معطل کردن منابع  ملی و فیزیکی به صورت  طرح های نیمه تمام می باشد 

در این مقاله بودجه و پیچیدگی  طرح های تملک دارائی های  سرمایه ای از شکل گیری تا اجرا و جذب  پرداخت شده است.
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و عملیات یک طرح را تأمین می کند. گستره ابعاد و 
ماهیت  فعالیت های  مربوط به مراحل تهیه یک طرح  
و پیچیدگی های اجرا، نگهداری و بهره برداری از آن 
وآثار متفاوتی که چگونگی انجام آنها دارد و همچنین 
سبب  اقتصادی  امور  سایر  با  فرآیند  این  ارتباط  اهمیت 
گردیده که برای تحقق موفق این فرآیند نظام فنی و اجرایی 
عمرانی کشور تعریف شود.نظام فنی و اجرایی عبارت است 
از مجموعه اصول، روش ها، مقررات و ضوابط فنی، حقوقی 
و مالی حاکم بر تهیه ، اجرا و ارزشیابی  طرح های عمرانی 
کشور و چگونگی انتخاب و بکارگیری عوامل دست اندر کار 
مربوط به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوه 

ارتباط بین آنها.
آشیل  پاشنه  تمام،  نیمه  عمرانی  های  طرح   -

اقتصاد ایران
طرح های عمرانی در حکم نبض اقتصاد جامعه هستند و 
به اعتبار  این طرح ها، سرمایه گذاری های دولتی محقق 
خاصیت برون رانی ایجاد می کند. اگر سرمایه  گذاری تابع 
نرخ بهره باشد، به همراه سرمایه گذاری بخش خصوصی 
رشد اقتصادی را موجب می شود. فعالیت های مربوط به 
از شکل گیری  طرح های عمرانی  کشور عمدتاً پس 
از  و  دنبال  اجتماعی    - اقتصادی  توسعه   های  برنامه 
محل درآمدهای عمومی مربوط به بودجه دولت تإمین 
شده است. از این رو  طرح های مزبور به معیار برجسته 
ای در سنجش و قضاوت در عملکرد  دولت ها تبدیل شده 
است و بازتابی از کارآیی و اثربخشی شیوه های مدیریت 
در کشور به شمار می رود. اکثر پروژه های عمرانی در 
حال حاضر با مشکل طوالنی شدن مدت اجرا  و چند 
طوالنی  هستند.  مواجه  اتمام  های  هزینه  شدن  برابر 
شدن به معنای معطل ماندن منابع مالی و فیزیکی کشور 
به صورت طرح های  نیمه تمام می باشد که این خود 
 موجب پیچیدگی  طرح های عمرانی شده است. تسریع در 
بهره برداری از این  پروژه ها با توجه به توجه به ارزش زمانی 
پول صرف شده و به حداقل رساندن هزینه اجرای آنها و 
حفظ و بهبود کیفیت اجرا از عوامل موفقیت پروژه های 

عمرانی محسوب می شود.
- پیچیدگی های اجرایی قانون محاسبات عمومی 

کشوردر طرح های بزرگ عمرانی
 یک نظامنامه مالی با یک سیستم مالی هنگامی می تواند 
عملیات یک واحد اقتصادی  را به نظم درآورد که آن نظام با 
ماهیت، حجم  و مقتضای کار واحد متناسب باشد. با افزایش 
درآمد نفت از سال ۱3۵۲ به بعد، طرح های عمرانی بزرگ 
در بودجه منظور شده که تا آن زمان  سابقه ای از این قبیل 
طرح ها وجود نداشته است. لذا قانون محاسباتی  که درآن 
پیش بینی  حداکثر حجم عملیات در حدود ایجاد یک سد یا 
یک نیروگاه  بوده است، در حال حاضر نمی تواند پاسخگوی 
نیازهای یک طرح تولید فوالد باشد که در این طرح  ایجاد 
نیروگاه ۵00 مگا واتی فقط یکی از واحدهای خدماتی آن 
محسوب می شود. همچنین نظام مالی بدون توجه به نحوه 
فعالیت و اهداف مؤسسات  تدوین شده است؛ خود به خود 
چنین نظامی که در آن به اساسی ترین  مطلب یعنی نوع 
فعالیت  واحدهای ذیربط توجه نشده ، موجب ایجاد نارسایی 
خواهد شد. از طرفی بودجه هر دستگاه براساس پیش بینی  
از اهداف و فعالیت های آن واحد تدوین می شود اما در 
مورد طرح های عمرانی که از وسعت زیادی هم برخوردار 

باشد آیا می توان پیش بینی  را به آن دقتی به عمل آورد 
که آنچه  بودجه شده حقیقتاً به ظهور بپیوندد؟  در شرایط 
فعلی این پیش بینی حتماً با انحراف نسبتاً باالیی از واقعیت 
توأم خواهد بود، زیرا عواملی که باعث  ایجاد یک طرح  
بزرگ عمرانی می شود، بسیار زیاد و در عین حال پیچیده و 
بغرنج می باشد. لذاقانون محاسبات عمومی که تکیه اصلی 
و کنترل عمده اش برداشتن بودجه و صرف هزینه در قالب 
بودجه می باشد، برای طرح های  عمرانی بزرگ بسیار 

سخت و مشکل آفرین است.
پیچیدگی  مالی طرح های عمرانی

 سهم چشمگیر بودجه طرح های عمرانی در سرمایه گذاری 
گونه  این  اجرای  تأثیر  و  سو  یک  از  دولت  مخارج  و 
دیگر،  سوی  از  اقتصادی  توسعه  و  رشد  در  ها  طرح 
بهره گیری از سیستم های کارای حسابداری را ایجاب 
حسابداری  نظام  در  کنون  تا  که  حالی  در  کند.  می 
توجه  ناپذیر  تردید  ضرورت  این  به  ایران،  دولتی 
یک  داری  خزانه  تشکیالت  در  است.  نشده  چندانی 
عملکرد  حساب   صورت  تنظیم  منظور  به  کل  اداره 
بودجه ساالنه کل کشور در اجرای ماده 7 قانون تفریغ  
بودجه سال های پس از انقالب ایجاد شده است. در 
این صورت اطالعات مالی مربوط به وضعیت مالی هر 
یک از حساب های مستقل دولت  گزارش نمی شودو 
نیازمند تحول و  نیز خود  نظام حسابداری   نتیجه  در 
بازگویی اساسی است؛ لذا عدم گزارش وضعیت مالی 
طرح یا پروژه و نیز صورت دریافت و پرداخت موجودی 
نیز که بر مبنای سیستم حسابداری نقدی تنظیم می شود، 

دارای محدودیت های روش نقدی است.
پیچیدگی های حاکم برروند تصویب طرح عمرانی 

تعامل الزم  فقدان  بروکراسی،  و  پاگیر  و  خدمات دست 
بین مشاوران مدیریتی طرح و مشاوران فنی پروژه ها به 
علل مختلف از جمله تفسیرهای متفاوت  از شرح خدمات 
و دستورالعمل ها و استانداردها، پراکندگی انجام  خدمات 
جنبی از جمله نمونه برداری ها و آزمایشات مقاومت مصالح 
توسط مشاوران مختلف و روند کند تخصیص اعتبار، فقدان 
مهارت کافی در بخش پیمانکاران اجرایی از مهمترین 

پیچیدگی های حاکم بر  تصویب طرح می باشد.
سایر پیچیدگی ها و مسایل طرح عمرانی

مسایل طرح عمرانی زمانی برجسته می شود که بدانیم 
نفت  از فروش   مالی دولت  منابع  از  ها  آن  اعتبارات 
تأمین می شود . از این رو تحت تأثیر نوسانات ناشی از 
درآمد نفت خام صادراتی  قرار می گیرد، به این معنا که 
وقتی درآمد نفت خوب است، پروژه های  زیادی تهیه 
و اجرا می شود و پس از گذشت مثاًل یکسال  ناگهان 
بخش نفت  دچار مشکل می شود؛ درآمد ارزی کاهش 
می یابد، در نتیجه به ناچار سرعت پیشرفت بسیاری 
و  اقتصادی  توجیه  و  شود  می  کند  ها  پروژه  این  از 
اجرایی آن ها از بین می رود. پیامد این امر بی ثباتی 
نامناسب فرآیند تصویب  و رکود است. همچنین روند 
پروژه ها پیچیدگی فناوری و تجهیزات، تعدد پروژه ها 
و افراد درگیر در پروژه و تنوع تخصص های مورد نیاز، 
ضعف نظام بازخورد اطالعاتی، تحمیل نظرات برخی 
مسئولین،  تخصیص بر اساس چانه زنی دستگاه های 
اقتصادی  دقیق  انتخاب  و  فنی  ارزیابی  عدم  اجرایی، 
طرح ها، عدم اجرای کامل ماده 90 قانون محاسبات 

عمومی کشور، مجوزهای خارج از شمول که در بودجه 
های ساالنه  ضمن تبصره ها مشخص می گردند و 
در چند سال اخیر هم عدم ابالغ آحادبهاء و اعتبارات 
سرجمعی و مکلف بودن  دستگاه ها  برای اجرای آن 
از قبیل هزینه%0/۵ از اعتبارات در امور پژوهشی و در 
سال مالی 9۲ نیز افزایش آن به %۱ به پیچیدگی های 

طرح های عمرانی و بودجه ای افزوده است.
راهکارها:

۱- منطق اقتصادی طرح عمرانی:  از همان آغاز کار چرخه 
تکامل طرح عمرانی، باید از منطق اقتصادی  استفاده شود، 
نه اینکه منتظر ماند و در مرحله پایانی و در هنگام ارزشیابی  
ازآن استفاده کرد. مؤلفان طرح باید از همان آغاز مطالعه این 
پرسش را مطرح کنند که آیا اجرای طرح عمرانی، وسیله 
 مناسبی برای تحقق  هدف برنامه است یا اینکه دولت 
می تواند به جای آن از تغییر سیاست ها و یا نهادهای موجود 
استفاده نماید.  با استفاده از منطق اقتصادی یکسال می 
توان طرح های سرمایه گذاری را با گزینه تغییر سیاست ها 
برای دستیابی  به همان هدف ها مقایسه کرد و از میان این 
دو، انتخاب اصلح را انجام داد، در غیر این صورت بسیاری 
از طرح های سرمایه گذاری اعم از خصوصی و دولتی به 
ناکارآمد در حد مطلوب عمل  دلیل اجرا و بهره بردرای 

نخواهد کرد. بطور کلی اثر سیاست های مطلوب بسیار 
گسترده تر از اثرهای اجرای یک طرح خوب است، زیرا 

اجرای سیاست در تمام بخش اقتصادی تأثیر می گذارد.
وری  بهره  افزایش  در  مؤثر  گامی  زمان  مدیریت   -۲
طرح های عمرانی: در اجرای پروژه ها خواه و ناخواه  
و  آید  می  شمار  به  اساسی  و  مهم  عامل  یک  زمان 
تمام  گران  بسیار  پروژه  برای  تواند  می  درآن  تعلل 
رسانی  اطالع  در  نظارت  و  مالی  منابع  کمبود  شود. 
از جمله عواملی است که باعث طوالنی شدن کارها،  
اتالف وقت و منابع می شود و همچنین باید در نظر 
ها،  فرصت  آخرین  در  کار  سریع  انجام  که  داشت 
های  هزینه  تنها  و  بود  نخواهد  الزم  کارایی  دارای 
اضافه به دنبال خواهد داشت. عدم پردازش اطالعات  
مقادیر کمی  بر حسب  که  صورت جلسات تخصیص 
شده،  تدوین  مختلف  زمانی  مقاطع  اعتبار  درصد(   (
چه  هر  هاست.  پروژه  مالی  های  پیچیدگی  دیگر  از 
تعداد دفعات تخصیص در طول سال بیشتر باشد، کار 
ارزیابی  به موقع تخصیص به علت وجود داده های زیاد 
و پراکنده در طول هر سال تقریباً کاری غیرممکن است؛ 
 بنابراین با تعیین شاخص متناسب با اهداف هردستگاه، 
می توان به سهولت میانگین توزیع زمانی تخصیص از 
کل تخصیص های داده شده معلوم و قابل استفاده گردد.

 منابع:
محاسبات  قانون  در  پژوهشی  س۱3۸۸،  شهریاری،   -۱

عمومی کشور )مقاله(
های  کنترل  و  حسابداری  کتاب   ،۱3۸۵ ج  جانی،  بابا   -۲

مالی دولتی
برتصویب  حاکم  بوروکراسی   ۱3۸۸ نژاد،  صانعی   -3 

پروژه های عمرانی ) مقاله(
۴- حکیمیان، م ۱3۸۱، طرح های عمرانی

با  بودجه  اعتبارات  تخصیص  نحوه  بررسی  نمازی،   -۵
استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی

بودجه  اجرای  زمانبندی  کنترل   ،۱3۸۵ ع  خورشیدی،   -6
بندی در پروژه های عمرانی

مقاله
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مقاله15

مقدمه
هجدهم  و  هفدهم  قرون  از  اقتصادی  توسعه  مباحث 
میالدی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی 
شدن و رشد فناوری در این کشورها، توأم با تصاحب 
بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی، منجرشد تا درزمانی 
مانده،  عقب  و  پیشرفته  قطب  دو  بین  شکاف  کوتاه، 
)توسعه  پیشرفته  دو طیف کشورهای  و  ترشده  عمیق 
یافته( و کشورهای عقب مانده )توسعه نیافته( در جهان 
شکل گیرد. دو دیدگاه در مورد ظهور کشورهای  توسعه 

یافته و توسعه نیافته)درحال توسعه( وجود دارد.
معتقدند  پردازان  نظریه  از  ای  عده  اول:  دیدگاه 
پدیده  این  ظهور  باعث  کشورها  ارگانیک  ارتباط  که 
از  این معنی که وقتی تحولی در یکی  به  شده است؛ 
کشورهای جهان رخ می دهد، آثارآن فقط در آن کشور 
سایر  با  ارتباط  وجود  دلیل  به  بلکه  شود؛  نمی  منتشر 
کشورهای جهان،  آنها نیز از این تحول تأثیر می پذیرند. 
اقتصادی  براساس این دیدگاه، فرایند تاریخی توسعه 

سه مرحله را تجربه می کند که به ترتیب عبارتند از:
۱- مرحله تجمع یا تراکم اولیه سرمایه

۲- مرحله صدورکاال
3- مرحله صدور سرمایه 

دیدگاه دوم: گروه دیگری از نظریه پردازان معتقدند انقالب 
صنعتی مبدأ توسعه یافتگی در جوامع توسعه یافته است. 
انقالب صنعتی در سال ۱760 و توسط کشور انگلستان به 

وقوع پیوست و سپس در سرتاسر اروپا گسترش یافت.
رشد و توسعه اقتصادی

همواره باید بین دو مفهوم رشد و توسعه اقتصادی تفکیک قایل 
شد، رشد اقتصادی، مفهومی کمی است  در حالی که توسعه 
اقتصادی مفهومی کیفی است. در سطح کالن اقتصادی، 
افزایش تولید ناخالص ملی در سال مورد نظر به نسبت مقدار 
آن در یک سال پایه رشد اقتصادی محسوب می گردد و در 
 نهایت برای رسیدن به رشد واقعی اقتصادی، تغییرقیمت ها 
کاالهای  و  تجهیزات  استهالک  و  تورم(  علت  )به 
سرمایه ای را نیز می بایست از آن کسر نمود. ازعوامل 
 موثر بررشد اقتصادی می توان به افزایش به کارگیری 

 نهاده ها )سرمایه یا نیروی کار(، افزایش کارایی اقتصاد
)بهره وری عوامل تولید( و به کار گیری ظرفیت های 
خالی در اقتصاد اشاره نمود. توسعه اقتصادی عبارتست 
از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی، اعم از 
توسعه  در  اجتماعی.  و  انسانی  فیزیکی،  های  ظرفیت 
اما  شد،  خواهد  حاصل  تولید  کمی  رشد  اقتصادی، 
خواهند  متحول  نیز  اجتماعی  نهادهای  آن  کنار  در 
برداری  بهره  توان  و  کرده  تغییر  ها  نگرش  شد، 
افزایش  پویا  و  مستمر  صورت  به  موجود  منابع   از 
انجام خواهد شد،  نوآوری جدیدی  روز  و هر  یابد  می 
ضمناً ترکیب تولید وسهم نسبی نهاده ها نیز در فرایند 
 تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و 
نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، 
حد ومرز وسقف مشخصی ندارد، بلکه به دلیل  وابستگی 
آن به انسان ها، پدیده ای کیفی است )برخالف رشد 
محدودیتی  هیچ  که  است(  کمی  کامال  که  اقتصادی 
ندارد.همواره توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را دنبال 
و  جامعه  مردم  رفاه  و  ثروت  افزایش  اول،  کند:  می 
ریشه کنی فقر و دوم ایجاد اشتغال که هردو هدف در 
توسعه  کشورهای  در  است.  اجتماعی  عدالت  راستای 
در  است،  مردم  امکانات  و  رفاه  افزایش  یافته، هدف، 
حالی که در کشورهای در حال توسعه بیشتر ریشه کنی 

فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است. 
بسیاری از صاحب نظران معتقدند که جذب سرمایه گذاری 
یکی از عوامل مهم در توسعه می باشد، لذا کشورها عالوه 
بر جذب سرمایه های داخلی به دنبال جذب سرمایه های 
خارجی هستند و یکی از ابزارهای تسهیل کننده جذب 
سرمایه گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد می باشد. اکثر 
از کشورهای در حال  برخی  یافته و  کشورهای توسعه 
توسعه با بهره گیری  به موقع از مناطق آزاد توانستند 
سرمایه های خارجی وداخلی سرگردان در جهان را جذب 
نمایند و با استفاده از شرایط خاص مناطق آزاد وضعیت 
اقتصادی کشور خود را در جهان بهبود بخشند؛ به عبارت 
بهترهدف اصلی ایجاد مناطق آزاد، جذب سرمایه گذاری 
خارجی است و بدنبال آن اهدافی مانند توسعه صادرات، 

انتقال تکنولوژیهای برتر و کسب درآمد ارزی وغیره مد 
نظرمی باشد. 

تعریف و تاریخچه  مناطق آزاد تجاری جهان و ایران 
منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا 
در مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت 
آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شاخته می شود. کاالها را 
از  گمرکی  وعوارض  حقوق  پرداخت  بدون  توان  می 
این مناطق خارج یا به آن وارد کرد. اما کاالهایی که از 
مناطق آزاد به سایرنقاط کشورمیزبان وارد شوند، مشمول 
حقوق و عوارض گمرکی می گردند. عالوه براین موارد، 
دراین مناطق برخی مشوق های دیگر به منظورجلب نظر 
سرمایه گذاران خارجی و زمینه سازی جهت ورود سرمایه 
آنان به کارگرفته می شود. سازمان های گوناگون نظرات 
متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند. یونیدو )UNIDO( مناطق 
آزاد را وسیله ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور 
معتقد   )UNCTAD( آنکتاد  داند.  می  صنعتی  کاالهای 
است که ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای 
توسعه نیافته است و یکی از ابزارهایی که می تواند موجب 
دگرگونی در این ساختار شود را مناطق آزاد می داند. بانک 
جهانی )IBRD( در سالهای اخیر بر این نظر بوده که سرمایه 
گذاری انجام شده در این مناطق هماهنگ با بازده آن باشد. 
)WTO( منطقه آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بین 
الملل و یاری دهنده توسعه می داند.  سازمان بین المللی 
کار)ILO( ضمن تأکید بر محترم شمردن حقوق نیروی 
کار در این مناطق، در مجموع آن را از نظر اشتغال زایی 
و کاهش بیکاری  مثبت  ارزیابی کرده است. اولین منطقه 
آزاد تجاری که هدف تأسیس آن تاحدی با هدفهای مناطق 
آزاد به مفهوم جدید آن تطابق دارد، در سال ۱۸۸۸ میالدی 
در بندر هامبورگ ایجاد شد. موفقیت چشمگیر بندرآزاد 
هامبورگ باعث گردید تا مناطق آزاد دیگری بویژه در اروپا 
ایجاد گردد؛ اما باید یادآوری نمود که نخستین اقدام های 
اصولی وبنیادین با تصویب قوانین خاص مربوطه در سال 
۱93۴ در ایاالت متحده انجام شد که به ایجاد  بیش از 
60 منطقه آزاد تجاری تا سال ۱9۸۲ تأسیس و راه اندازی 
مناطق آزاد درایران در سالهای اولیه  دهه۱330شکل گرفت. 

)FDI( تأثير سرمايه گذاری خارجی 
بر توسعه  اقتصادی با تأکيد بر مناطق آزاد

* فاطمه علی میرزایی؛ کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده 
مباحث توسعه اقتصادی از قرون هفدهم و هجدهم میالدی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این 
کشورها، توأم با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی، منجرشد تا درزمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده، عمیق 
ترشده و دو طیف کشورهای پیشرفته )توسعه یافته( و کشورهای عقب مانده )توسعه نیافته( در جهان شکل گیرد. سیاری از صاحب نظران 
معتقدند جذب سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم در توسعه می باشد، لذا کشورها عالوه بر جذب سرمایه های داخلی، به دنبال جذب سرمایه های 
خارجی نیزهستند و یکی از ابزارهای تسهیل کننده جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد می باشد. اکثر کشورهای توسعه یافته و 
برخی از کشورهای در حال توسعه با بهره گیری به موقع از مناطق آزاد توانستند سرمایه های سرگردان خارجی در جهان راجذب نمایند و 
بدین طریق اوضاع اقتصاد خود را بهبود بخشند. این مقاله  در صدد است تا به توضیح اجمالی در مورد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

و مناطق آزاد که از عوامل توسعه اقتصادی هستند، بپردازد. 
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مقاله فصلنامه خبری، تحلیلی،پژوهشی
در آن سال ها با بوجود آمدن مشکالت ناشی از فقدان 
نگاهداری  برای  نیاز  مورد  تأسیسات  بندری  تسهیالت 
کاالهای وارده به کشوردر بنادر بازرگانی بزرگ جنوب ) مثل 
 خرمشهر، بوشهر و بندرعباس( ضرورت چنین کاری احساس 
فکراز سوی طرفداران  این  نیز  زمان  می شد. درهمان 
تجارت و بازرگانی آزاد مورد توجه قرار گرفت و مطرح 
شد که  مورد تصویب مقامات مرکزی نیز واقع گردید.  
اولین مراکز جهانگردی در جزایر  تأسیس  زمینه  نهایتاً 
کیش و مینو فراهم شد. تا سال ۱3۵7، این مناطق نقش 
جهانگردی خود را حفظ کرده بودند، اما در سال ۱3۵۸ 
با تصویب ماده واحده ای توسط شورای انقالب، منطقه 
کیش از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی و حق انحصارو 
ثبت سفارش در مورد کاالهای وارده معاف شد، به این 
تدریج کمرنگ گردید.  به  آن  ترتیب نقش جهانگردی 
اول توسعه، مقررشد   برنامه  ابتدای دهه 70 و  از  نهایتاً 
 درسه منطقه کیش، قشم و چابهار مناطق آزاد تأسیس

فازبندی شده  برنامه  آزاد طبق یک  مناطق   شوند که 
باید سه مرحله را پشت سر می گذاشتند. مرحله تأسیس، 
تثبیت و مرحله فعالیت، طبق برنامه،در حال حاضر این 
مناطق باید وارد دوره فعالیت شده باشند؛الزم به ذکر است 
که در سالهای اخیر، سه منطقه آزاد دیگر به این مناطق 

افزوده گردید که عبارتند از ارس، اروند و انزلی.
 اهداف ایجاد مناطق آزاد در ایران

بطور کلی اهداف ایجاد مناطق آزاد در ایران عبارتند از :
- جذب سرمایه خارجی.

- ایجاد فرصت های شغلی جدید.
- کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات.

- دستیابی به تکنولوژی پیشرفته.
- جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم.

- محرومیت زدایی از مناطقی که امکان توسعه و رشد 
بالقوه دارند.

که در این مقاله سعی بر توضیح یکی از موارد مذکور 
یعنی جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد.

جذب سرمایه گذاری خارجی
هدف اصلي از ایجاد مناطق آزاد تجاري غالبا زمینه سازي 

افزایش  براي  مناسب  شرایط  ساختن  فراهم  جهت 
به  راهیابي  طریق  از  صنعتي  کاالهاي  صدور  و  تولید 
 بازارهاي جهاني بر اساس اصول رقابت آزاد بوده است. 
اهداف  به  رسیدن  براي  توجه  مورد  ابزار  ترین  اساسي 
سایر  از  وتکنولوژي  خارجي  سرمایه هاي  جذب  مذکور، 
برای  که  ای  اولیه  هدف  لذا  است.  جهان  کشورهاي 
مناطق آزاد در نظر گرفته می شود، جذب سرمایه گذاری 
خارجی است. مناطق آزاد تجاری به علت شرایط تسهیل 
کننده و مساعدی که در زمینه جذب سرمایه از خارج از 
کشور دارند دارای مولفه های مهمی هستند که می توانند 
زمینه را برای دستیابی به توسعه همه جانبه فراهم نمایند. 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی)FDI( باعث پیوستن 
جهانی  توزیع  و  تولید  های  وشبکه  بازارها  به   کشورها 
می شود و از این طریق می تواند باعث ارتقاء رقابت پذیری 
بین المللی شرکت ها و همچنین بهبودعملکرد اقتصادی 
عماد  دارد؛  وجود  متفاوتی  تعاریف   FDIاز شود.  کشورها 
موسی FDI را این طور تعریف می نماید: "فرآیندی که در 
آن افراد حقوقی یک کشور)کشورمنبع(، مالکیت تجهیزات 
یک شرکت از کشور دیگر را بدست می آورد،  با این هدف 
که کنترل تولید، توزیع و دیگر فعالیت های آن شرکت را 
بدست آورد". FDI سهم  مهمی را در مبادالت جهانی داشته 
و کشورهای مختلف دنیا از آن به عنوان ابزاری مهم برای 
توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی خود یاد می کنند. کشورهای 
در حال توسعه در میزان جذب FDI باالترین رده ها را به 
خود ا ختصاص داده اند. در سال ۲00۲ کشورهایی مانند 
بلژیک، لوگزامبورگ، آنگوال،  چین و هنگ کنگ بیشترین 

آمار جذب   FDI را داشته اند.

 مهم ترین شرایط واقدامات الزم برای جذب 
سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی  و 

مناطق آزاد 
امنیت: امنیت از جمله واژه های با ارزش در فرهنگ 
جهانی محسوب می شود و در یک کالم می توان از 
استنباط  را  آرامش  یا  اطمینان خاطر  واژه مفهوم  این 
کرد.  در بعد بین المللی هم مهمترین وظیفه دولت ها 
تأمین امنیت است و کشورهایی که امنیت شهروندان، 
اند،  کرده  تضمین  را  گذاران  سرمایه  و  جهانگردان 
درزمره موفق ترین کشورها بوده اند. از جمله می توان 
اندونزی، سنگاپور و  امارات متحده عربی،  کشورهای 
کانادا را ذکر نمود. بنا به خصلت جهان معاصر، سرمایه ها 
در جایی به جریان می افتند که دولت ها آرامش خاطر 

را برای سرمایه گذاران فراهم آورند. 
تضمین سرمایه: اصلی ترین پیش نیاز سرمایه گذاری 
که  است  گذاری  امنیت، تضمین سرمایه  تأمین  از  بعد 
باید سرمایه سرمایه گذاران خارجی را تضمین نمود. این 
تضمین باید سرعت عمل داشته باشد یا توسط موسسات 
بیمه بین المللی و یا موسسات مالی و اعتباری یا موسسات 
تضمین کننده  سرمایه گذاری خارجی انجام شود. علیرغم 
تالش های انجام شده تاکنون موضوع پولی، مالی و 
بیمه ای ازجمله نارسایی های موجود در سرمایه گذاری در 
کشور ما می باشد. تضمین سرمایه برای سرمایه گذاران 
خارجی تنها به بخش فیزیکی مربوط به این فرایند و 
یا تدوین مقررات و یاحتی تضمین دولت برای امنیت 
سرمایه ها منحصر نمی گردد، بلکه قابل محاسبه بودن 
عواقب  به  اطمینان  و  گذاری  سرمایه  از  حاصل  نتایج 
یک  باشد.  می  مهم  نیز  ها  گذاری  سرمایه  چنین 
سرمایه گذار خارجی و حتی داخلی نیاز دارد که بداند 
سود و بازده سرمایه درمکانی که سرمایه گذاری می کند 
از چه روندی برخوردار است؟ چه تضمین و یا چگونه 
ساختاری برقراراست که بتواند سرمایه گذار را مطمئن 
 سازد که نرخ های سود در حال حاضر برای آینده نیز قابل 
پیش بینی و پایدارباشد  و مرتباً دستخوش تغییر نگردد.

 سرمایه گذاران خارجی برای تجزیه و تحلیل اقتصادی 

ازعوامل موثر بررشد اقتصادی می توان به 
 افزایش به کارگیری نهاده ها 

)سرمایه یا نیروی کار(، افزایش کارایی 
 اقتصاد )بهره وری عوامل تولید( 

و به کار گیری ظرفیت های خالی در 
اقتصاد اشاره نمود.
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خود نیاز به اطالعات و آمار دقیقی دارند که بتواند آنها 
یاری  گذاری  سرمایه  برای  گیری  تصمیم  امر  در  را 
دهد، لذا کلی گویی و در لفافه صحبت کردن و قول 
هر گونه همکاری و کمک دادن برای آنها کافی نیست 
و آنها مایل هستند با تکیه بر ارقام و اعداد و اشاره به 
زمان ها وتاریخ های دقیق ارسال کاال به کشورهای 
دیگر، ارزیابی های خود را انجام داده و نسبت به آینده 
باشند. درروزگار فعلی  بینی دقیق درونی داشته  پیش 
رقابت شرکت های تجاری در حد دقیقه ها و ثانیه ها 
است و هر شرکتی بتواند زودتر از رقبای دیگر کاالی 
کند  اشباع  را  کاال  بازار  و  نماید  وارد  بازار  در  را  خود 
تبلیغاتی  بروشورهای  به  نگاهی  با  بود.   برنده خواهد 
و کتابهای منتشر شده از طرف بنادر کشورهای عرب 
همسایه به عنوان مثال بندر آزاد جبل علی و جداول 
که  شود  می  مشاهده  آنها  در  مندرج  ارقام  و  آمار  و 
هزینه آب، برق، تلفن و گاز، دستمزد کارگران ماهر، 
وکارمندان،  مدیران  دستمزد  متخصص،  و  ماهر  نیمه 
و  تلفن داخل  نرخ مکالمات  و  کرایه هتل های شهر 
خارج کشور، کرایه تاکسی های شهری و رده بندی 
آنها آورده شده و به سرمایه گذار این فرصت فکری را 
می دهد که بتواند به طراحی عملیات اجرایی خویش 
بپردازد و کلیه هزینه های الزم را در محاسبات خود 
گرفته نظر  در  را  گذاری  سرمایه  سود  و  نماید   وارد 
تصمیم طرح  آینده  به  نسبت  اطمینان  و  اعتماد  با   و 

بانکهای معتبر خارجی که  نماید.  به سرمایه گذاری   
برای  پذیری  خطر  نظردرجه  از  را  جهان  کشورهای 
سرمایه گذاری به هفت طبقه تقسیم کرده اند، ایران 
را در ردیف ششم و جزو کشورهای خطرآفرین برای 

سرمایه گذاری قرار داده اند.
سیاست های بانکی مشخص: فعالیت در بازارهای 
مستلزم  جهانی  اقتصاد  دیگر،  بیان  به  و  المللی  بین 
برخوردار بودن از وجود نظام بانکی و مالی سنجیده و 
مقبول بین المللی می باشد. روشن است که وجود نظام 
بانکی –مالی کارا در کشور میزبان از عمده ترین عوامل 
موثر در تشویق و جلب سرمایه های خارجی خواهد بود. 
امروزه هیچ سرمایه گذاری تمامی سرمایه مورد نیاز خود 
را به تنهایی تأمین نمی کند؛ این بانکها هستند که بخش 

اعظم سرمایه را به صورت وام در اختیار فعاالن اقتصاد 
قرار می دهند.  در حال حاضرسرمایه گذار خارجی که 
بخواهد در مناطق آزاد ایران سرمایه گذاری نماید، باید 
که  نماید؛  تأمین  خود  را  خود  نیاز  مورد  سرمایه   تمام 
می توان گفت این عمل تا حد زیادی ناممکن است؛ لذا 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید اقدامات ذیل را 

انجام داد:
1(افتتاح شعب بانک های خارجی

افکار  دارای  صرفاً  که  جهان  مشهور  بانکهای  به  باید 
اقتصادی هستند و از پشتوانه مالی، تجربه فراوان و شعب 
زیادی در سطح جهان و همچنین اعتبار و شهرت جهانی 

برخوردارند اجازه افتتاح شعبه بدهیم؛ در این صورت:
۱- پول های سرگردان عالقمندان به سرمایه گذاری 
که به دنبال یک محل امن می گردند، به منطقه آزاد 

کشور گسیل خواهد شد.
۲- حضور هر بانک معروف جهان موجب جلب اعتماد 
سرمایه گذاران آن کشور می شود، وجود این بانک ها 
کشورمان  آزاد  مناطق  در  را  گذاری  سرمایه  به  تمایل 

تقویت می کند.
بانک  در  خارجی  گذاران  سرمایه  موجود  اعتبار   -3
کشور، خود به آسانی به عنوان سرمایه به مناطق آزاد 

ایران منتقل می شود.
۴- سرمایه گذار خارجی امکان می یابد پول خود را 
بلند مدت، یا سپرده  به عنوان تضمین  بانک خود   به 

وام  بصورت  را  ریال  ایران،  آزاد  منطقه  در  و   سپرده 
دریافت دارد و سرمایه گذاری کند؛ در این صورت از 

نظر کاهش ارزش پول نیز در امان خواهد بود.
2( افتتاح شعب بانک های ایرانی

به موازات حرکت بانکهای خارجی، باید امکان تأسیس 

بانک های ایرانی با قوانین و با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی ایرانی و خارجی را فراهم آورد. این بانک ها 
باید توسط دولت حمایت شوند تا بتوانند کارایی خود 
قانون  اصالح  الیحه   ۱۸ ماده  تصویب  ببرند.  باال  را 
کشور  صنعتی  و  تجاری  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی 
گشود.  را  مناطق  این  ترین مشکالت  ازپیچیده  یکی 
بر پایه این ماده، تأسیس بانک و موسسه اعتباری به 
صورت شرکت سهامی عام یا خاص یا سهام با نام و 
اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک یا 
موسسه اعتباری درمناطق آزاد، منحصراً طبق مفاد این 
قانون و آئین نامه اجرایی آن که بانک مرکزی تهیه و 
به تصویب هیأت وزیران می رساند، امکان پذیر است 
)متأسفانه بانک مرکزی آئین نامه اجرایی این مصوبه 
است(  نگذاشته  وزیران  هیأت  اختیار  در  تاکنون   را 
واین یکی از عوامل عدم جذب سرمایه گذاری خارجی 

درمناطق ویژه اقتصادی محسوب می شود.
3( ثبات در قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی
در کلیه نقاط دنیا از تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
مسائلی مانند تدوین قانون و مقررات مسائل مربوط به 
سرمایه،  فرع  و  اصل  بازگشت  زمان  و  ارز  جابجایی 
تضمین سرمایه گذاری، محاسبه هزینه ریسک و ازهمه 
مهم تر میزان بودجه احداث منطقه از سوی دولت ها 
بطورمشخص تعریف شده و سپس منطقه ای به عنوان 
معرفی  صادراتی  های  استراتژی  با  آزاد  منطقه   یک 
می شود و اگر به سابقه مناطق آزاد درسایر کشورها 
توجه شود، مشخص می شود که در اکثر این کشورها، 
قبل از اعالم یک منطقه به نام منطقه آزاد، در نخستین 
 مرحله زیر ساخت های الزم به صورت کامل ساخته 
می شود. مناطق آزاد چین قباًل ساخته شده اند وسپس 
مورد  در  وضعیت  همین  اند.  نموده  آغاز  را  خود  کار 
بنادر آزاد مالزی و هنگ کنگ نیز جاری است. تجربه 
است  داده  نشان  شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای 
جلب  انگیزه  ترین  مهم  اقتصادی  امنیت  ایجاد   که 
بکارافتادن  با  کشورها  این  به  خارجی  های  سرمایه 

سرمایه ها در بخش تولید کاالو خدمات بوده است.
امنیت اقتصادی سرمایه ها به عوامل متعددی بستگی دارد 
که از جمله می توان به ثبات پول ملی، عدم تغییر پی درپی 
قوانین و مقررات، قانونمندی فعالیت ها، جبران خسارت 
وارده در صورت بروز خسارت، قانونمند بودن تضمین نقل 
و انتقال آزادانه اصل و فرع سرمایه گذاری های خارجی، 
و  مداوم  افزایش  وعدم  مالیاتی  ضرائب  بودن   معقول 
پی درپی مالیات ها و نظایرآن را می توان اشاره نمود. 
موفقیت  مورد  در  که  تحقیقاتی  و  ها  بررسی  متاسفانه 
حاصل  نتیجه  این  گرفته،  انجام  ایران  در  آزاد  مناطق 
در  را  چشمگیری  موفقیت  مناطق  این  که  است  شده 
 دستیابی به اهداف مورد نظر کسب ننموده اند؛ نتایج نشان 
می دهند که برای داشتن مناطق آزاد موفق بایستی برخی 
پیش نیازهای الزم را ایجاد نمود که به برخی از آنها اشاره 
نیازهای مناطق  از مهم ترین پیش  خواهد شد. برخی 

آزاد عبارتند از:
از روابط  از صلح وآرامش، برخورداری  ۱- برخورداری 

بین المللی کم تشنج و نیز رعایت مقررات بین الملل.
۲- برخورداری  از ثبات داخلی، تمرکز سیاسی و ثبات 

وجود نظام بانکی - مالی کارا در 
کشور یکی از عمده ترین عوامل 
مؤثر در تشویق و جلب سرمایه 

گذاری خارجی است .
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در قوانین و مقررات. 
3- برخورداری از اجماع نظر در زمینه هدف های ایجاد 

و گسترش مناطق آزاد و حمایت همه جانبه دولت.
۴- برخورداری از موقعیت مکانی درست.

۵- پذیرفتن هدفهای آزاد سازی اقتصادی و مالکیت خصوصی 
و ضرورت کاهش مداخالت دولتی در امور اقتصادی به لحاظ 

رعایت اصل عرضه و تقاضا در مبادالت  اقتصادی.
6- برخورداری از قوانین و مقررات بدون ابهام در مورد 
حمایت از سرمایه گذاران خارجی، حفاظت از تکنولوژی های 
پیشرفته و همسو و هماهنگ با فعالیت های اقتصادی در 

سطح جهانی.
7- برخورداری از انسجام و قدرت مدیریت متمرکز در 
منطقه آزاد و نیزبرخورداری از یک سیستم اداری فاقد 
جنبه های بوروکراتیک در منطقه آزاد و رها از دخالت های 

عوامل خارج از منطقه.
۸- برخورداری از تأسیسات زیر بنایی مناسب در منطقه 
آزاد و در صورت نیاز حمایت همه جانبه دولت برای ایجاد 

این گونه تأسیسات و پرهیز از سرمایه گذاری  بی مورد.
9- برخورداری از قوانین کار همسو با الزامات اقتصاد 

آزاد درمنطقه آزاد. 
۱0-دسترسی به امکانات مالی و نقدینگی درمنطقه آزاد. 
پیش نیازهای اصلی را که می توان به آنها اشاره نمود، 
ذکر گردید که فقدان هر یک از آنها می تواند توفیق 
ازمیان  سازد.  مواجه  جدی  موانع  با  را  زمینه  دراین 
چگونگی  سیاسی،  ثبات  درجه  فوق،  عوامل  مجموعه 
باورهای اقتصادی–اجتماعی، اجماع یا تفرق نظردرمورد 
هدفها و منافع و مضارمناطق آزاد، حمایت همه جانبه 
افزاری  نرم  نارسایی  یا   برخورداری   باالخره  و  دولت 
افزاری  سخت  و  ها(  شناخت  و  مقررات  و  قوانین   ( 
را تأثیر  بیشترین  تواند  می  تاسیسات(  و  بناها   )زیر 

 دراستفاده یا عدم استفاده از مناطق آزاد به عنوان ابزار 
توسعه و نیز موفقیت یا ناکامی این مناطق داشته باشد. 
میزان جذب سرمایه گذاری خارجی سه منطقه آزاد ایران 
کیش ، قشم و چابهار که از مناطق اولیه کشور هستند، 
در زیر آمده است که این اعداد و ارقام در مقایسه با اعداد 

مد نظر برای این مناطق چندان چشمگیر نیستند. 

نهایتاً می توان افزود که موفقیت مناطق آزاد دردستیابی 
گذاری  سرمایه  جذب  ویژه  به  نظر  مورد  اهداف  به 
مستقیم خارجی، اقتصاد کشور را به سوی  دسترسی به 

رشد و توسعه اقتصادی هدایت خواهد نمود.
نتیجه گیری

در این مقاله  سعی شد درمورد جذب سرمایه گذاری 
خارجی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف عوامل رشد 
و توسعه اقتصادی کشور و همچنین تاسیس مناطق آزاد 
توضیحاتی بیان گردد. بسیاری از کشورها توانستند با 
تاسیس مناطق آزاد عالوه بر موفقیت در جذب سرمایه 
گذاری خارجی، بطور مستقیم، مبالغ قابل توجهی در آمد 
ارزی از محل صادرات کاالها و یا صادرات مجدد کاالها 
نیز کسب نمایند و یا حتی به طور غیر مستقیم توانستند 
صنعت  در  وری  بهره  و  توسعه  برای  شرایط  این  از 
متاسفانه  نمایند؛  استفاده  خارجی(  و  توریسم)داخلی 
به  بینی شده موفق  برنامه پیش  نتوانست طبق  ایران 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی گردد. برای مرتفع 

نمودن این مشکل چند پیشنهاد ارائه می گردد:
۱- تالش برای برقراري امنیت اقتصادي، سیاسی  و 

ثبات در روابط خارجي
۲- برگزاري جلسات آشنایي سفیران و کارشناسان حوزة 
معاونت اقتصادي، وزارت امور خارجه و فعال کردن دفاتر 
نمایندگي هاي اقتصادي در خارج کشور از طریق حضور 

مستمر در مناطق آزاد کشور در مقاطع مختلف.
3- ایجاد ارتباط بین کارشناسان و مدیران مناطق آزاد 
از  با دفاتر جذب سرمایه گذاري هاي خارجي در خارج 
کشور به منظور تبادل اطالعات و آشنایي با خواسته ها 

و زمینه هاي مورد درخواست سرمایه گذاران خارجي.
۴- تدوین سیاست ها و راهبردهای جذب سرمایه گذاری 
خارجی متناسب با استراتژی توسعة صنعتی یا آمایش 

صنعتی منطقه.
و  اقتصاد  موجود  ظرفیت هاي  از  بهینه  استفادة   -۵
جذب صحیح سرمایه هاي خارجي براي انتقال فناوری، 
رواج تحقیق و توسعه و بهبود مدیریت، و فرصت یابی 
برای طرح هایی که به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد
6- ا ستفاده از تجربیات مدیران مناطق ازاد موفق دنیا.

منابع و مآخذ
- موسوی جهرمی، یگانه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،  

انتشارات دانشگاه پیام نور۱3۸۲
- جنوبی، پیمان. "توسعه اقتصادی و استراتژی های 

توسعه روزنامه مردم ساالری.
- محمدی الموتی، مسعود، مطالعه در بازه مناطق آزاد 
و اثرات اقتصادی – بازرگانی آن، موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی ، چاپ اول ، فروردین ۱37۴ 

صص ۱و۲
تیرماه   ۲۴ آسیا  شرق  روزنامه  کورش،  صدیقی،   -

۱3۸3 "تعریف مجدد مناطق آزاد تجاری"  
- قلی زاده، حسینعلی، مقاله "بنادر آزاد تجاری ومناطق 
ویژه اقتصادی شرایطی مناسب برای خصوصی سازی 

و جذب سرمایه"سال ۱3۸۴.
جایگاه  مهرناز"  آقایی،  امین   - غالمرضا  لطیفی،   -

مناطق آزاد در برنامه ریزي منطقه اي"سال ۱3۸۴
اقتصادی  سیاسی  اطالعات  نشریه  احد،  زاده،  قلی   -
خارجی  گذاری  سرمایه  .»نقش   ۲0۵-۲06 شماره 
فناوری«. انتقال  و  غیرنفتی  صادرات  گسترش  در 

صص۱۴7-۱۴۴.
تجاری  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیرخانه  سایت   -

صنعتی.
نیست  دیر  شروع  برای  "هنوز  اله  -میرزایی،حجت 

"ماهنامه پیام دریا.
انصاری، منوچهر-محمدی، مهدی. "فرصت های جذب 
آزاد  مناطق  خارجی)FDI(در  مستقیم  گذاری  سرمایه 
های  تکنولوژی  به  درستیابی  در  تأثیرآن  و  تجاری 

برتر"سال ۱3۸۴.
- محمدی، باران "چالش های جذب سرمایه گذاری 
ماه  آذر  اول  ساالری،  مردم  "روزنامه  آزاد  مناطق  در 
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تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی 
نشان داده است که ایجاد امنیت اقتصادی 

مهم ترین انگیزه جلب سرمایه های 
خارجی به این کشورها ست.

میزان جذب سرمایه گذاری خارجی سه 
منطقه آزاد ایران)میلیون دالر(
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 مقدمه
در ادبیـات رشـد اقتصـادي، توجهي خـاص به تجارت 
خارجـي بـه عنوان عامل رشـد معطوف  شـده اسـت. 
از این رو، اسـتراتژي تشـویق صادرات  به عنوان یک 
اسـتراتژي موفق، مـورد توجه بسـیاري از اقتصاددانان 
قرار گرفته اسـت. نظریه هاي رشـد سـنتي کالسـیک 
افزایـش  میـان  رابطـه  وجـود  بـه  نئوکالسـیک  و 
صـادرات و رشـد اقتصـادي تاکیـد داشـته و معتقدنـد 
کـه توسـعه تجـارت بیـن الملـل، منجـر بـه افزایـش 
تخصـص و کارایـي در بخشـهاي صادراتـي شـده و 
در نهایـت، باعـث تخصیـص مجـدد منابـع از بخـش 
 هـاي غیرتجـاري و غیـرکارآ بـه بخش هـاي تجاري 
مـي گـردد کـه ایـن پدیـده مـي تواند بـه رشـد تولید 
رشـد  جانبـي  اثـرات  کلـي   بطـور  نمایـد.  کمـک 
صـادرات بـر تولیـد عبارتنـد از: افزایـش بهـره وري 
عوامـل تولیـد، کارایـي در تخصیص منابع ، پیشـرفت 
تکنولـوژي و اسـتفاده از تکنولـوژي هـاي روز، فراهم 
آوردن امـکان بـه کارگیـري از صرفـه هاي ناشـي از 
مقیـاس و افزایـش  تخصـص نیـروي کار. در طـی 
دهـه های گذشـته راهبـرد "برون نگر" و "اسـتراتژی 
بـه ویـژه در کشـورهای جنـوب  توسـعه صـادرات" 
شـرقی آسـیا نظیـر کره جنوبـی، اندونزی و  سـنگاپور 
و... اهمیـت صـادرات را بـه عنـوان یـک منبـع مهـم 
تامیـن منابـع ارزی و موتـور رشـد اقتصـادي آشـکار 
کـرده اسـت. اثـر مثبت صـادرات بـر رشـد اقتصادی 
در کشـورهای در حـال توسـعه و توسـعه  یافتـه در 
طـی مطالعات تجربی به اثبات رسـیده اسـت ونشـان 

مـی دهـد کشـورهایی کـه جهـت گیـری صادراتـی 
اتخـاذ نمـوده انـد از تخصیـص بهینـه تـر منابـع و 
رشـد اقتصـادی باالتـر بهـره مند شـده اند. صـادرات 
باعـث افزایـش تولیـد، افزایـش درآمـد ارزی، افرایش 
اشـتغال، بهبود کیفیـت کاالهای صادراتـی می گردد. 
توسـعه صـادرات غیـر نفتـی در ایـران کـه بخـش 
 عمـده ای از درآمـد ارزی آن از راه صـادرات نفت خام 
مـی باشـد، بسـیار حائـر اهمیـت اسـت؛ زیـرا از یـک 
طـرف باعـث وابسـتگی زیـاد بخـش هـای مختلـف 
اقتصـادی بـه نفـت گردیـده و از سـوی دیگـر باعـث 
عـدم توجـه اصولـی بـه صـادرات غیـر نفتـی گردیده 
اسـت . در اقتصـاد  ایـران  بیشـتر در زمـان کاهـش 
درآمدهـای نفتـی بـه درآمـد ارزی حاصـل از صادرت 
غیر نفتی توجه شـده اسـت. در سـالهای اخیر توسـعه 
تجـاری  هـای  اولویـت  جـزو  نفتـی  غیـر  صـادرات 
اقتصـادی  گـران  تحلیـل  و  قرارگرفتـه   کشـور  
کشـور بـر موضـوع توسـعه صـادرات غیـر نفتـی بـه 
رشـد  بـه  دسـتیابی  بـرای  مهـم  اسـتراتری  عنـوان 
مسـائل و  بحرانهـا  نماینـد.  مـی  تاکیـد   اقتصـادی 

 مختلـف بیـن المللـی کـه موجـب تغییـر در قیمـت 
نفـت مـی گـردد، افزایش جمعبت کشـور ،نیاز کشـور 
بـر درآمدهـای ارزی ،کاهش دخایر نفتـی و... اهمیت 
توسـعه صادرات غیر نفتی را  بیشـتر آشـکار می نماید 
. امـروزه نیـز به علـت افزایش تحریم هـای اقتصادی 
و فشـارهای بیـن المللـی، افزایـش تولیـد  و صادرات 
محصـوالت غیـر نفتـی مـی توانـد نقـش مهمـی در 
 کاهـش اثـرات تحریـم ها و وابسـتگی کشـوربه نفت 
داشـته باشـد و در تحقـق اهـداف "اقتصـاد مقاومتی" 

موثر باشـد.
3- مروري بر ادبیات موضوع

سـالهاي مربـوط بـه دهـه هـاي ۱9۵0 الـي ۱970 
میـالدي، سـالهاي پیـروي از ایـده حمایت و اسـتراتژي 
هـاي  توسـعه متکـي بـه جایگزینـي  واردات  بود. در 
کنـار ایـن مـوج، برخـي مکاتـب و محققـان بـر ایـن 
عقیـده تاکیـد داشـتند کـه کشـورهاي بـا اقتصـاد باز 
بـر کشـورهاي درون نگـر در رشـد اقتصـادي پیشـي 
خواهنـد گرفت. در دهه ۱9۸0 ، اسـتراتژیهاي توسـعه 
بـر مبنـاي تغییـر سـاختار توصیه مي شـد کـه عنصر 
اصلـي آنهـا را کاهـش موانـع تجـاري و آزادسـازي 
تجـارت خارجـي تشـکیل مـي داد. اقتصادداناني چون 
هلینـر تاکیـد کردنـد که به منظـور بهره بـرداري یک 
کشـور از فوایـد تشـویق صـادرات، بایـد بـه سـطح 
حداقلي از توسـعه دسـت یافت. در مقابل این دیدگاه، 
تعـدادي از اقتصاددانـان همچـون فاجانا، ویلیامسـون 
تحلیـل کردنـد کـه رشـد صـادرات، از فشـار تاثیـر 
تغییـرات خارجـي بـر اقتصـاد داخلـي مي کاهـد و به 

 نقش صادرات غيرنفتي درتحقق 
اقتصاد مقاومتي

* مهدی فاطمی؛ دانشجوی دکترای اقتصاد

 توسعه صادرات غیرنفتی 
می تواند در تحقق اهداف اقتصاد 

 مقاومتی و کاهش اثرات 
تحریم های اقتصادی مؤثر باشد.

چکیده
یکـی از مهمتریـن مشـکالت  کشـورهاي در حال توسـعه و جهان سـوم، تک محصولـی بودن و وابسـتگي  اقتصاد آنها به صـدور مواد خام 
و اولیـه اسـت کـه آثـار منفـی  در سـاختار  اقتصـاد سیاسـی، اجتماعـی و حتی فرهنگی این کشـورها بر جای گذاشـته اسـت  .کشـورهایی 
کـه بخـش عمـده ای از درآمـد ارزی آنهـا بـا صـدور یـک یـا چند قلـم مواد خـام و اولیه بدسـت می آیـد، در برابـر نامالیمات و فشـارهای 
خارجـی سـاختار شـکننده تـري دارند. بدیهی اسـت در این شـرایط هرگونه نوسـان شـدید درقیمـت یا حجم کاالهـای صادراتـی آنها اتفاق 
بیفتـد، اثـرات زیـادی بـر اقتصـاد آنهـا بر جای می گـذارد. آمار و ارقام نشـان مـی دهد که صـادرات نقتي بخـش مهمي از صادرات کشـور 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت . از انجایـی کـه عایـدي مربـوط بـه نفـت به شـدت تحت تاثیـر قیمـت جهاني نفت خـام مي باشـد ، هر 
گونـه تغییـر در در آمـد هـای نفتـی مـی تواند تولید، اشـتغال و سـرمایه گذاری را در کشـور با نوسـانات بسـیاری رو برو کنـد .بنابراین الزم 
اسـت صـادرات غیـر نفتـی  مـورد توجـه بیشـتری قرار گیـرد. توسـعه صادرات غیـر نفتي بدلیل داشـتن اثـرات مثبـت، مي توانـد در تحقق 

اهـداف اقتصـاد مقاومتـي  و کاهـش  اثرات تحریم هـاي اقتصادي مؤثر باشـد.
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افزایـش تولیـد کاالهاي سـرمایه اي کمک مي کند و 
در نهایت، رشـد سـریعتر اقتصادي را به بـار مي آورد. 
همچنیـن کاووسـي و میچلي تاکید دارنـد که افزایش 
رقابـت با خارجیـان هزینه کاالهـاي صنعتي صادراتي 
 را کاهـش داده و بهبـود فـن آوري و تولیـد را سـبب 
مي شـود . کاووسي به تاثیر مثبت رشد صادرات بر نرخ 
سـرمایه گذاري نیز اشـاره مي کند . باالسـا، رشد تولید 
 کل را بـه رشـد کارآترین بخش هـاي اقتصادي متکي 
ایـن  در  گـذاري  سـرمایه  افزایـش  لـذا  دانـد،   مـي 
بخـش هـا  را موجـب افزایـش صـادرات و در نهایـت 
افزایـش تولیـد اقتصادي مي دانـد. فرایند صـادرات به 
واسـطه گسـترش انـدازه بازار، سـطوح مهارتـي نیروي 
کار را افزایـش مي دهد. صرفه جویي ناشـي از مقیاس 
ایجـاد مـي کنـد و صادرکننـدگان را قادر مي سـازد تا 
از بازدهـي فزاینـده اي بهـره مند شـوند. فشـار رقابت 
بیـن المللـي، صادرکننـدگان را مجبـور بـه کاهـش 
هزینـه و بهبـود کارایي به واسـطه حـذف ناکارایي در 
مدیریـت و سـازماندهي مـي کند . صـادرات همچنین 
بـه عنـوان یـک کانـال بـراي انتقـال تکنولـوژي و 
دانـش عمـل مـي کنـد . صـادرات فرصـت هایـي براي 
بهـره بـرداري از موفقیتهاي تحقیقاتي فراهـم مي کند، 
محـرک هـاي سـرمایه گـذاري در تحقیـق و توسـعه 
)R&D( را افزایـش مـي دهـد و ابداعـات تکنیکـي را 

بـه علـت توسـعه بازارها تشـویق مـي کند.
صـادرات از طریـق سـه کانـال در رشـد بهـره وري، 
کـه خود از عوامل رشـد اقتصادي اسـت، نقـش دارد:

- صرفه جویي ناشي از مقیاس؛
- بهبـود کارآیـي صادرکننـدگان از طریـق "  آموزش 
از  بـه واسـطه صـادرات" ،تخصیـص مجـدد منابـع 
طـرح هایـي بـا کارآیي کمتر به سـوي طـرح هایي با 

کارایـي باالتـر در صنعت؛
- پیشـرفت فنـي بـه علـت سـرریزي تکنولوژیکـي و 

سـرمایه گـذاري در تحقیـق وتوسـعه
در زمینـه رابطـه صـادرات و رشـد اقتصـادي، مطالعـات 
زیادي انجام شـده اسـت. اکثر مطالعات  به رابطه مثبت 
بیـن صـادرات و رشـد تولیـد اشـاره دارنـد. بطـور مثال 
باالسـا افزایـش سـهم صـادرات در تولیـد را بـه عنـوان 
عامـل رشـد اقتصـاد مطـرح نموده و سیاسـت تشـویق 
صـادرات را پیشـنهاد مـي نمایـد. ددارو  نیـز صـادرات 

صنعتـي را بـه عنـوان یـک عامـل رشـد اقتصـادي در 
نظـر گرفتـه و نشـان  مـي دهد کـه صـادرات کاالهاي 
صنعتـي، رشـد تولید را در مقایسـه با صـادرات کاالهاي 
دیگـر، بیشـتر افزایش مي دهد.  همچنین طبق شـواهد 
تجربـي گسـترده، جهـت گیـري بـرون نگر و بـاز بودن 
تجـارت بین المللي طي سـه دهـه اخیر، موجبات رشـد 
و ترقي بسـیاري از کشـورهاي در حال توسـعه از جمله 
کشـورهاي شـرق آسـیا بوده اسـت. پس از سـال۱970، 
کشـورهایي نظیـر هنـگ کنگ، مالـزي و سـنگاپور، به 
رغـم کوچـک بـودن، از باالتریـن نسـبت صـادرات بـه 
تولیـد ناخالـص داخلـي برخوردار بـوده اند. کـره جنوبي، 
اندونـزي و تایلنـد بـا سیاسـتهاي جایگزینـي واردات، 
توسـعه خـود را شـروع امـا همگي به سـوي گسـترش 
صـادرات روي آورده انـد. ایـن امر که به همـراه افزایش 
سـهم سـرمایه گـذاري در تولیـد ناخالـص داخلـي نیـز 
همـراه بوده اسـت، در رشـد اقتصـادي این کشـورها به 
ویـژه در دو دهـه اخیـر حایـز اهمیت بسـیار بوده اسـت. 
ارقـام مربـوط  بـه متوسـط نـرخ رشـد تولیـد ناخالـص 
داخلـي)GDP( در ایـن کشـورها، طي دوره هـاي اتخاذ 
سیاسـت هاي بـرون گرا، اثبـات کننده اهمیـت و نقش 

صـادرات مي باشـد.
4-مفهوم اقتصاد مقاومتی

فشـارهای  بـه  واکنـش  در  مقاومتـي  اقتصـاد  مفهـوم 
اقتصـادی و تحریـم هـای اقتصـادی کشـورمان، مطـرح 
شـد. .در نـگاه راهبـردي ، اقتصـاد مقاومتـي یک شـعار 
نبـوده بلکـه  یـک واقعیـت اقتصـادي اسـت . اقتصـاد 
مقاومتـي یـک بحـث کاربـردي اسـت. القـاي تفکـر 
اقتصـاد مقاومتـي یـک تدبیـر هوشـمندانه بـراي رشـد 
و توسـعه و شـکوفایي اقتصـادي و افزایـش تولیـد ملي 
 و قطـع وابسـتگي اقتصـادي  بـه کشـورهاي خارجـي 

مـي باشـد . اقتصـاد مقاومتـي مکمـل جهـاد اقتصادي 
اسـت و موجـب امنیت و ثبـات در اقتصـاد و عدم تزلزل 
در برابـر شـوک هـاي خارجـي اقتصـادي  و حصـول  
اسـتقالل اقتصـادي مي شـود. ضعـف اقتصاد ایـران در 
وابسـتگي بـه اقتصـاد تـک محصولـي نفـت  راه  حـل 
تحریـم نفتـي را پیـش پاي غرب قـرار مي دهـد . نفت 
کـه مـي توانسـت ابـزار فشـار کشـور بـر غـرب باشـد، 
امـروز ابـزار فشـار  کشـورهاي غربي بـر اقتصـاد ایران 
شـده اسـت. کاهش وابسـتگي بـه صنعت نفـت یکي از 
الزامـات اقتصـاد مقاومتـي مي باشـد . اقتصـاد مقاومتي 
تنهـا مربـوط بـه زمـان تحریـم و جنـگ نیسـت ، بلکه 
یـک چشـم انـداز بلنـد مـدت پیشـروي اقتصـاد ایـران 
اسـت. اقتصـاد مقاومتـي بـه معنـاي ریاضـت اقتصادی 
نیسـت ، بلکه مفهوم شـکوفایي اقتصاد و رفع مشکالت 
موجـود در بخـش هـاي اقتصـادي  وبهبود سـطح رفاه 

عمـوم مردم اسـت.
الزامات اقتصاد مقاومتي 

- وجود عزم ملي و اراده راسخ در عبور از تحریم های  اقتصادي 
-  اصـالح الگـوي مصـرف ، جلوگیـري از اسـراف، 

حمایـت از کار و سـرمایه ایرانـي 
- کاهش وابستگي به صنعت نفت

- مردمي کردن اقتصاد و خصوصي سازي  
- جلوگیري از  تغییر مکرر قوانین و مقررات 

 - اسـتفاده از تولیـدات داخلي و تولیـد کاالهاي باکیفیت 
در داخل کشـور

 5- نقش اهمیت صادرات غیر نفتی در اقتصاد
صـادرات یکـی از متغیرهـای کالن اقتصادی اسـت که 
از اهمیـت باالیـی بـر خـوردار مـی باشـد. ایـن متغیـر 
یکـی از راههـای ارتبـاط اقتصـادی کشـور بـا جهـان 
خـارج را تشـکیل مـی دهـد. هـر کشـوری از طریـق 
تأمیـن  را  نیـاز وارداتـي خـود   صـادرات درآمـد مـورد 
درآمدهـای  تامیـن  بـر  عـالوه  صـادرات  کنـد.  مـی 
ارزی باعـث ایجـاد اشـتغال نیـز مـی گـردد. مقایسـه 
تـراز  از  نشـان  کشـور  واردات  و  صـادرات  میـزان 
بازرگانـی مثبـت یعنـی بیشـتر بـودن مقـدار صـادرات 
از وادرات دارد. امـا وقتـی همیـن مقایسـه بـا اسـتفاده 
از صـادرات غیـر نفتـی )بـدون احتسـاب نفـت و گاز 
و میعانـات گازي( صـورت مـی گیـرد، تـراز بازرگانـی 
 منفی)کـه بـا کسـر واردات از صادرات غیرنفتی بدسـت 
 مي آید(  مي باشـد. همچنین مقایسـه نسـبت صادراتی 
غیرنفتـی و وادرات گمرکـی ایـران بـه تولیـد ناخالصـی 
نشـان  کشـورها  سـایر  در  نسـبت  ایـن  بـا   داخلـی 
مـی دهـد کـه در ایـران نسـبت بـه گـروه کشـورهای 
و  صـادرات  سـهم  در  بیشـتری  اختـالف   مختلـف، 
واردات از تولیـد ناخالصـی داخلـی دارد، بـه طـوری کـه 
سـهم واردات گمرکـی از تولیـد ناخالصی داخلی بسـیار 
بیشـتر از سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالصی داخلی 
مي باشـد. کشـور ایران یه علت افزایش شـدید جمعیت، 
کاهـش دخایـر نفتـی، نوسـانات درآمدهـای نفتـی و... 
نیازمنـد ارز فراوانی اسـت کـه راهي جز تاکید بیشـتر بر 
صـادرات غیرنفتـی در پیش ندارد. بودجه کشـور همواره 
بـر صـادرات هرچـه بیشـترنفت اتـکا داشـته تـا بتوانـد 
 پاسخگوي وادرات )که بخشي از آن کاالهاي مصرفي و 
غیرضـروری اسـت( باشـد. براسـاس شـواهد موجـود، 

اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد 
اقتصادی است و موجب امنیت  و 
ثبات در اقتصاد و عدم تزلزل در 

برابر شوک های خارجی  اقتصادی و 
حصول استقالل اقتصادی می شود.
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توجـه به رشـد صـادرات غیـر نفتي بیشـتر زمانـی قوت 
گرفتـه اسـت که صـادرات نفـت خـام ودرآمدهـاي ارزی 
آن بـه گونـه ای دسـتخوش رکود یا کاهش شـده اسـت 
وفقـط بـه دنبال بـروز چنین شـرایطی تالش برای رشـد 
و توسـعه صـادرات غیـر نفتی انجام شـده اسـت )محنت 

پـور ، ص93(.
1-5-حجم صادرات غیر نفتی کشور 

اقتصـاد  در  نفتـی  درآمدهـای  افزایـش  از  پیـش  تـا 
صـادرات  از  حاصـل  درآمـد  میـزان   ایـران)۱3۵3-۵۴( 
غیـر نفتـی کشـور بسـیار پاییـن بوده اسـت، بـه طوری 
از  کمتـر  نفتـی  غیـر  ۱3۴۴صـادرات  سـال  تـا  کـه 
۱00میلیـون دالر گـزارش شـده اسـت .ایـن رقـم در 
نهایـت پـس از افزایـش درآمدهـای نفتـی تـا پیـش 
از انقـالب بـه حـدود نیـم میلیـارد دالر  رسـید. پـس از 
انقـالب تـا سـال ۱36۴رونـد صـادرات غیرنفتـی نزولی 
سـال  در  ولـی   )۱363 سـال  در  دالر  )36۱میلیـون 
۱36۵ ایـن رونـد رو بـه افزایـش  گذاشـت و تـا سـال 
۱369 کـه سـال شـروع سیاسـت هـای بازسـازی و 
تعدیـل اقتصـادی بـود، میـزان صادراتـی غیـر نفتـی 
 بـه یـک میلیـارد دالر رسـید. از سـال ۱370 صـادرات 
رسـید.  دالر  میلیـارد    ۵/۲ از  بیـش  بـه  غیرنفتـی 
بـه افزایشـي  رونـد  طـي  بـا   غیرنفتـی   صـادرات 

 ۵ میلیـارد در ابتـدای دهـه ۸0 رسـید. از سـال ۱3۸۴ 
بـه بعـد بـا افزایـش قیمـت نفـت خـام، ارزش صادراتی 
غیرنفتـی کشـور نیـز از رشـد فزاینـده ای بـر خـوردار 
بـوده اسـت. بررسـی آمـاري ارقـام نشـان مـی دهد که 
اقـالم اولیـه صادراتـی ایـران را محصوالت پتروشـیمي 
و فـرآورده هـای نفتـی تشـکیل مـی دهنـد کـه ارتباط 
مسـتقیم بـا قیمت نفت خـام دارند. )مرکـز پژوهش های 

مجلـس شـوراي اسـالمي، ص ۱0(
در جـدول )۱( میـزان ارزش صادرات غیر نفتی کشـور 

در سـال های ۱3۸0-۱390 ارایه شـده است.

 
) ارقام میلیون دالر(

2-5- سـهم صـادرات غیر نفتـی در تولید ناخالص 
)GDP( داخلـی

نسـبت صادراتـی غیـر نفتـی در تولیـد ناخالـص داخلی 
یکـی از شـاخص هـای قـدرت تجـارت بیـن المللـی 
کشـور اسـت و بـاال بـودن ایـن نسـبت نشـان دهنـده 
سـهم بـاالی کشـور در تجـارت جهانـي و کسـب درآمد 
ارزی اسـت. صـادرات غیـر نفتـی  نقـش کمـي از تولید 
ناخالـص داخلي کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت. 
بررسـی آمـار و ارقـام بازرگانی خارجی کشـور حکایت  از 
فاصلـه زیاد بین نسـبت صـادرات غیر نفتی بـه GDP در 
مقایسـه بـا وادرات به GDP دارد کـه از اهمیت باالیی بر 
خـوردار اسـت. در حالت کلي،  باال بودن نسـبت صادرات 
و واردات بـه تولیـد ناخالصـی داخلی  کشـور نشـاندهنده 
میـزان ارتبـاط کشـور بـا جهـان خـارج اسـت. امـا نکته 
قابـل توجـه آن اسـت کـه بایـد تـوازن قابـل قبولی بین 
نسـبت واردات بـه تولیـد ناخالصـی داخلـی صـادرات به 
تولیـد ناخالصـی داخلـی برقرار باشـد. آنچـه  درخصوص 
ایـران قابل مالحظه  اسـت ، هرچند نسـبت صـادرات به  
تولیـد ناخالـص داخلـي در حـدود 30 درصد بوده اسـت و 
از نسـبت وادرات به تولید ناخالص داخلي  بیشـتر اسـت، 
امـا اگـر بخواهیـم تنهـا صـادرات غیـر نفتـی  را در نظر 
بگیریـم، این نسـبت بـرای واردات  از صـادرات غیر نفتي 
باالتـر مـی باشـد .نسـبت واردات گمرکـی بـه   تولیـد 
ناخالص داخلي ایران در سـالهای اواخر دهه ۸0 شمسـی 
 حـدود  ۱7 درصد بوده اسـت، در حالیکه نسـبت صادرات 
غیرنفتـی بـه تولید ناخالص داخلي  در این سـال ها حدود 
۵ درصـد بوده که این موضوع نشـان دهنـده جریان یک 
طرفـه کاال)بـدون لحـاظ نمـودن نفـت گاز ( بـه سـوی 
 کشور است )مرکزپژوهش های مجلس شوراي اسالمي،ص۱7(.

3-5- تمرکز کاالیي و تجاري صادرات غیر نفتي
صـادرات  در  توجـه  قابـل  مباحـث  از  دیگـر   یکـی 
غیرنفتـی ایـران، موضـوع ترکیـب کاالهـای صادراتـی 
کشـور می باشـد. آمـار و ارقـام موجود حاکی از آن اسـت 
کـه بخش  قابـل توجهی از صـادرات غیرنفتی کشـور را 
محصـوالت و فرآورده های نفت و پتروشـیمی تشـکیل 
مـی دهـد. در سـال ۱390 حـدود ۸۱ درصـد از صـادرات 
غیرنفتي کشـور را کاالهاي صنعتي تشـکیل داده اسـت 
کـه از ایـن میـان  30 درصـد مربوط بـه  فـرآورده هاي  
حاصـل از نفـت و گاز  و محصـوالت پتروشـیمي بـوده 
اسـت.  در سـال ۱3۸9 این نسـبت به۲۵ درصد رسـیده 
اسـت.  بـه طـور کلـي از مجمـوع صـادرات کاالهـاي 
صنعتـي در سـال هـاي ۱3۸7-90 حـدود  ۲0 تـا 30 
درصـد از  صـادارت محصـوالت صنعتـي بـه صـادرات 
فـرآورده هـاي  حاصـل از نفـت و گاز اختصاص داشـته 
اسـتکه ایـن موضـوع اهمیـت بخـش نفـت را دراقتصاد  

بیشـتر آشـکار  مي سـازد.

مآخذ: خالصه تحوالت اقتصادي کشور  سال ۱390 ، بانک مرکزي
یکـی دیگـر از مباحـث قابل توجـه در بحث صـادرات 
صـادرات  در  تجـاری  بـاالی  تمرکـز   غیرنفتـی 
مـی باشـد. تمرکـز تجـاري کاهش قـدرت  چانـه زني 
کشـور در بازارهـای جهانـی را بـه وجـود مـی آورد و 
بـا توجه بـه تاثیـر پذیـری الگوی تجـارت بیـن الملل 
از سـطح روابـط سیاسـی و دیپلماتیـک کشـور ها، هر 
گـو نـه تغییـر در روابط سیاسـی بین کشـورها باعث از 
دسـت رفتن بخشـهای عمـده ای از بازارهای صادراتی  
مـی گـردد. بـر اسـاس آمـار و اطالعات در سـال های 
۸9-۱379حـدود ۸۵ درصـد از  صـادرات  غیـر نفتـی 
ایران به  کشـورهای عـراق، امارات چین ،هندوسـتان، 

آذربایجـان، افغانسـتان وژاپـن  بوده اسـت. 

   

 

منبع : مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي

دهـد  مـی  نشـان  اطالعـات  و  آمـار  کلـی   بـه طـور 
در سـال هـای اخیـر صـادرات غیـر نفتـی در کشـور 
افزایـش قابـل توجـه  داشـته اسـت. امـا هنـوز هـم 
صـادرات نفـت،  منبـع اصلـی تامیـن درامدهـای دولت 
بـه شـمار مـی رود.  حجـم واردات گمرکـی کشـور  از 
بخـش   و  بـوده  بیشـتر  نفتـی  غیـر  میـزان صـادرات 
قابـل مالحظـه اي از صـادرات غیـر نفتـی  نیـز مربوط 
بـه محصـوالت پتروشـیمی مـی باشـد کـه باز هـم بر 
 گرفتـه از نفـت خـام مـی باشـد .در بخـش صـادرات 
غیـر نفتـی تمرکـز تجـاری وجـود داشـته و الزم اسـت  
تـالش جدي در افزایش شـرکای تجاری و دسـت یابی 

بـه سـایر بازارهای بیـن المللی فراهـم آید.
6-نتیجه گیری  

افزایـش صـادرات یکـی از راهبردهـاي هـای اساسـی 
توسـعه اقتصادی اسـت . به طور کلی از نظر اقتصادی 
صـادرات بـه عنوان موتور رشـد اقتصادی معرفی شـده 

جدول شماره )2( 
ترکیبات کاالي صادراتی غیر نفتی کشور)میلیون دالر(

ارزش صادرات غيرنفتی سال

4224 1380

4608 1381

5872 1382

6847 1383

10474 1384

12996 1385

18312 1386

18333 1387

21891 1388

26551 1389

33819 1390

جدول شماره )1( 
ارزش صادرات غیرنفتي کشور درسال هاي 1380-1390

سال
محصوالت  

سنتي و 
کشاورزي

کلوخه 
هاي کاني  

فلزي

محصوالت 
صنعتي

1387330431914662
1388413370217017
13895056129820194
13905186103527590

جدول شماره )3( 
شرکاي عمده صادراتي غیرنفتي ایران )1379-89(

سهم )درصد( نام کشور

21/4 عراق
20/8 امارت
15/8 چین
9/2 هند
8 آذربایجان

6/2 افغانستان
5/6 ژاپن

حدود 81 درصد از صادرات غیرنفتي 
کشور را کاالهاي صنعتي تشکیل داده 

است که از این میان  30 درصد مربوطه 
به  فرآورده هاي  حاصل از نفت و گاز  و 

محصوالت پتروشیمي بوده است

مآخذ: گزارش اقتصادي و ترازنامه بانک مرکزي، سال هاي مختلف
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اسـت. بررسـی هـای انجام شـده نشـان مـی دهد که 
صـادرات نفتـي، بخش عمـده ای از صادرات کشـور را 
بـه خـود اختصـاص داده اسـت . از آنجایی کـه عایدي 
مربـوط بـه نفت، به شـدت تحـت تاثیر قیمـت جهاني 
نفـت خام و شـرایط سیاسـی کشـورها بـوده ، هر گونه 
نوسـان در آمـد هـای نفتـی مـی توانـد تولید، اشـتغال 
و سـرمایه گـذاری را در کشـور بـا نوسـانات بسـیاری 
روبـرو کنـد، بنابرایـن الزم اسـت بـرای کم کـردن اثر 
ایـن نوسـانات بـه صـادرات غیر نفتـی توجه بیشـتری 
صـورت گیرد. به همیـن دلیل متنوع نمـودن  صادرات 
غیـر نفتـی بـا توجـه بـه مزیتهـای بالفعـل و بـه کار 
گیـری ظرفیـت هـای بالقـوه در تجـارت  خارجـي می 
توانـد گام موثـری بـرای کاهـش اتـکا بـه درآمدهـای 
نفتـی و ایجـاد شـرایط بـه نسـبت بـا ثبـات تـر بـرای 
تمـام بخـش های اقتصادی محسـوب شـود.  توسـعه 
صـادرات غیـر نفتـی بـه جهـت اثـرات مثبتـي کـه در 
اقتصـاد بـر جـای مـی گـذارد )افرایـش تولیـد ، ایجاد 
اشـتغال، کاهش وابسـتگی به نفت ،تأمیـن درآمدارزي 
و  ...( مـي توانـد نقـش اساسـی در تحقـق اهـداف 
 اقتصـاد مقاومتـی کـه در واکنـش به فشـار اقتصادی و 
تحریـم هـای اقتصـادی  کشـورهاي غربـي بـر علیـه 

کشـورمان  مطـرح شـده،  داشـته باشـد.

7- پیشنهادات 
بـرای توفیـق در امـر صـادرات الزم اسـت بـا یـک 
نگـرش جامـع و سیسـتمی بـه خلـق   مزیـت هـا ي 
نسـبي،  تقویـت ظرفیـت هـای صادراتـی کشـور و 
فراهـم آوردن زمینـه هـای الزم بـرای فعالیت بیشـتر 
بخـش خصوصـي  توجـه شـود .بایـد صـادرات محور 
برنامـه ریـزی هـای  اقتصـادی قـرار گرفتـه و کلیـه 
سیاسـتهای ارزی پولی و مالی و بازرگانی در راسـتاي 

تحقـق ایـن هـدف بـکار گرفته شـود .
تنـوع  بـرای  تشـویقی  هـای  سیاسـت  اعمـال    -

صادراتـی  خدمـات  و  کاال  بـه  بخشـیدن 
-جلوگیـری از تغییـر مکـرر قوانیـن و سیاسـت هـای 

اقتصـادي در کشـور
طریـق  از  کشـور  صادراتـی  بازارهـای  -گسـترش 
حضـور فعـال در نمایشـگاه هـای بیـن المللـی  و..

- افزایش  کیفیت کاالها و خدمات صادراتی 
_ در بعـد فرهنگـی بایـد نـگاه بـه صـادرات و صـادر 
کننـده ارزشـی باشـد . ایجاد این بـاور دربیـن جامعه، 
عامل اساسـی در پیشـرفت و توسـعه اقتصادی کشور 

است.
منابع

۱- بانـک مرکـزی ایران ، گزارش اقتصـادی و تراز نامه 

مختلف سالهای 
اقتصـاد  اجـرای  مبانـی  ۲-پورمتین،اصغـر)۱39۱(، 

اقتصـاد و  هـدف  روزنامـه  مقاومتـی، 
3-رازینـي، ابراهیم و نسـرین قبادي )۱3۸3(، بررسـي 
و تحلیـل اثـر صـادرات بـر رشـد اقتصـادي ، وزارت 
برنامـه ریـزي و بررسـي هـاي  بازرگانـي ، معاونـت 

اقتصـادي
سـند   ،)۱3۸6( ایـران  تجـارت  توسـعه  ۴-سـازمان 
)پیـش  ایـران  غیرنفتـی  توسـعه صـادرات  راهبـردی 

نویـس(
اجـراي  الزامـات   ،)۱39۱( الدیـن  شـهاب  ۵- صـدر، 
اقتصـاد مقاومتـي، سـایت تحلیلـي خبري عصـر ایران

6- فاطمـی، مهـدی )۱3۸۴(، بررسـی اثـر صـادرات 
غیرنفتی بر رشـد اقتصـادي ایـران )۸۲-۱33۸ (، پایان 
نامه کارشناسـی ارشـد علوم اقتصادی، دانشـگاه تهران   
7- کاویانی،زهـرا)۱390( بررسـی وضعیـت صـادرات  
واردات کشـور ،مرکـز پژوهشـهای مجلـس شـورای 
اسـالمی،دفتر مطالعـات اقتصـادی )گـروه بازرگانـی(

۸- محنت پور، یوسـف و حسـین خاکپور،ارزیابی میزان 
صـادرات غیـر نفتی و اثر آن بر رشـد اقتصـادی ایران، 
یـک تحلیـل تجربی)۱3۵۵-۱3۸۲(،مجلـه  اقتصادی، 

سال پنجم ،شـماره ۵۱و۵۲،ص9۱-۱۱۱
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مقاله23

واژه  جای  به  که  است  جدیدي  واژه  حکمراني،  واژه 
قدیمي »دولت« در معنای اعم آن بکار می رود. بانک 
مي کند:  تعریف  ذیل  به صورت  را  حکمراني  جهاني 
»روشي که بر اساس آن قدرت بر مدیریت اقتصادي 
به  رسیدن  براي  آن  اجتماعي  منابع  و  کشور  یک 
توسعه اعمال مي شود«.توانمند سازي دولت، مفهومي 
و  شده  اقتصادي  توسعه  ادبیات  وارد  اخیراً  که   است 
و  بزرگ  دولت  توسعه،  پیشین  دیدگاه هاي  برابر  در 
بر  باور  بلکه  نمي داند  توسعه  عامل  را  کوچک  دولت 
دولت  توانایي  دولت،  اندازه  از  جداي  که  است  این 
و  توسعه  مهمي  در  نقش  محوله  وظایف  انجام  در 
تقویت  با  می  توانند  دولت ها  دارد.  اقتصادي  پیشرفت 
امر  این  بخشند.  بهبود  را  توانمندیشان  نهادهایشان، 
مستلزم نهادینه ساختن قوانین و هنجارهایي است که 
تا طبق منافع جمع  انگیزه مي دهد  به مقامات دولتي 

عمل کنند.
بیان  براي  جهاني  بانک  در  همکارانش  و  کافمن 
حکمراني، شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخ گویي، 
کیفیت  فساد،  کنترل  قانون،  حاکمیت  سیاسي،  ثبات 
در  که  کردند  بیان  را  دولت  اثربخشي  و  بوروکراسي 
مقاله پیش رو نیز مورد استفاده واقع شده است و باور 
پاسخ گوتر،  در کشور، دولت  قدر  است که هر  این  بر 
و  اضافي  مقررات  بیشتر،  سیاسي  ثبات  و  کارامدتر 
فساد  و  گسترده تر  قانون  حاکمیت  و  کمتر  هزینه ها 
خوب  حکمراني  که  مي شود  گفته  باشد،  محدودتر 
است  این  اساسی  سوال  است)مبارک؛۱3۸9(.  برقرار 
که مهم ترین کارکرد دولت در یک سیستم اقتصادی 
درچهارچوب مولفه های حکمرانی خوب چیست؟ در 
دولت  اصلی  کارکرد  دولت،  کارکردهای  تمامی  میان 
و  )داخلی  خشونت  مهار  و  کنترل  از  است  عبارت 
که  است  روشن  نظم.  حفظ  و  ایجاد  جهت  خارجی( 
در  چیز  همه  اما  بازار،  بی نظیر  توانایی های  وجود  با 
چارچوب بازار حل و فصل نخواهد شد. در اکثر جوامع، 
چه قدیم و جدید، پتانسیل خشونت به صورت متمرکز 
نبوده و در سراسر جامعه گسترش یافته است )نورث، 
والیس و وینگاست(. این خشونت بالقوه، نظم بازار را 
تهدید می نماید. عدم کنترل و مهار خشونت، مبادالت 
داوطلبانه بازاری را تهدید نموده و موجب می شود که 

را  خود  جای  بازار،  در  سازنده  و  مسالمت آمیز  رقابت 
به رقابت ستیزه جویانه و مخرب داده و نظم حاکم بر 
بازار از بین برود. کنترل و مهار خشونت در چارچوب 
سازوکار بازار عملی نیست. در واقع مادامی که خشونت 
در جامعه به صورت عملی کنترل و مهار نگردد، اساسا 

برقراری نظم خودجوش در بازار منتفی است.
است  عبارت  دولت  کارکرد  مهم ترین  اساس  این  بر   
جهت  خارجی(  و  )داخلی  خشونت  مهار  و  کنترل  از 
بنیادی  کارکرد  این  کنار  در  نظم.  حفظ  و  ایجاد 
ایفا  نیز  دیگری  متفاوت  کارکردهای  دولت  که  است 
وجود  دولت  مورد  در  متفاوتی  تئوری های  می نماید. 
یا  صریح  طور  به  دولت،  تئوری های  عموم  اما  دارد، 
که  دولتی  توسط  را  خشونت  مهار  و  کنترل  ضمنی 
مفروض  دارد،  انحصاری  قدرت  خشونت  اعمال  در 
ساکن  راهزن  شامل  شاخص  مثال های  انگاشته اند. 
نورث  درآمد  حداکثرکننده  سلطان   ،)۱993( اولسون 
مرسوم  تئوری های  و  لوی)۱9۸۸(  و  )۱9۸۱،فصل3( 
رانت جویی )بوکانان، تولسیون و توالک ۱9۸0( هستند. 
سایر رویکردهای دولت نیز وبری هستند مثال بازرل 
)۲000(، لوی )۱9۸۸( و تیلی )۱993(؛ همچنین مدل 
مدل های  ببینید.  را   )۱9۸0( بوکانان  و  برنان  لویاتان 
سیاستگذاری اقتصاد سیاسی جدیدتر نیز فروض وبری 
می سازند شامل بوئنو دمسکویتا و همکارانش )۲003( 
نیز  سنتی  رفاه  اقتصاد   .)۲00۱( هلپمن  و  و گروسمن 
در این دسته جای می گیرد )وینگاست(. اما مهم ترین 
مساله درباره دولت دقیقا این است که خشونت چگونه 
کنترل و مهار می گردد. در واقع نحوه کنترل و مهار 
منتهی  جوامع  در  رقابت  متفاوت  اشکال  به  خشونت، 
جهت  رقابت  سازماندهی  نحوه  همین  و  می گردد 

که  است  مختلف  جوامع  در  خشونت  مهار  و  کنترل 
سیستم  عملکرد  در  را  متفاوتی  غایت  به  پیامدهای 

اقتصادی به بارمی آورد.
ویژگی سازوکار دولت چیست؟

در چارچوب نظریه اقتصاد رفاه سنتی، دولت به طور ضمنی 
دارای سه ویژگی مهم می باشد: بصیرت، خیرخواهی و 
توانایی. در واقع به لحاظ نظری و به طور ضمنی، دولت 
دارای  کل،  عقل  خیرخواه،  دولتی  سنتی،  رفاه  اقتصاد 
اجرایی  توان  و  اطالعاتی  پردازش  و  اطالعاتی  توان 
نامحدود و در عین حال بی طرف و با هدف حداکثرسازی 
چارچوب،  این  در  بنابراین  می باشد.  اجتماعی  رفاه 
طریق از  خشونت  مهار  و  کنترل  در  دولت   کارآمدی 

و  شده  انگاشته  مفروض  کارآ،  قواعد  اعمال  و  ایجاد   
به نحوی صورت اصلی مسأله پاک شده است. چنین 
قرارداد«  »تئوری  در  خصوص  به  دولت،  به  نگرشی 
تشریح گردیده است. بر اساس تئوری قرارداد، دولت ها 
در حوزه هایی می باشند  رفاه عمومی  افزایش  عهده دار 
که بازار از تخصیص بهینه منابع باز می ماند. دولت در 
حقیقت نماینده واقعی خود مردم در انجام اموری تلقی 
می گردد که به دالیلی مانند سواری مجانی، افراد قادر 
به انجام آن در چارچوب سازوکار بازار نیستند و این امور 

را به نحو مطلوب به انجام می رسانند. 
در مورد دولت،  نگرشی  نظر می رسد که چنین  به  اما 
چندان  دولت،  بر  حاکم  اراده  نیز  و  آن  توانایی های 
واقع بینانه نمی باشد. باید توجه داشته باشیم که دولت 
آنطور که در نظریه اقتصاد رفاه به طور ضمنی مطرح 
عمومی  نفع  که  خیرخواه  کارگزاران  دارای  می گردد، 
بلکه  نیست،  ترجیح می دهند  نفع شخصی خود  بر  را 
خصوصی  کارگزاران  مانند  به  نیز  دولتی  کارگزاران 
خود  شخصی  منفعت  حداکثرسازی  پی  در  عقالیی 
در  می باشند.  موجود  نهادی-ساختاری  چارچوب  در 
چارچوب مورد نظر ما، دولت نه تنها عقل کل، بلکه 
حتي آنقدرها خیرخواه و بي طرف نیز نیست. در واقع 
از یک طرف توانایی نامحدود دولت در اجرا با تردید 
پردازش  و  اطالعاتي  توان  داراي  دولت  است؛  مواجه 
اطالعات محدود و ناقص و نیز توان اجرایي محدود 
و  است  دولت  سازمان  فائقه  وجه  بوروکراسي  است؛ 
این سازمان بوروکراتیک محدودیت های خاص خود را 

بررسی سازوکار دولت از ديدگاه اقتصاد رفاه
* محمد بهروزی؛ سرپرست گروه مطالعات اقتصادی
* امین خادم؛ کارشناس گروه مطالعات اقتصادی

چکیده
توانایی دولت در انجام وظایف خود نقش مهمی در توسعه و پیشرفت  اقتصادی دارد، دولت ها می توانند با تقویت نهادهایشان، توانمندی 
خود را بهبود بخشند که البته این امر مستلزم نهادینه ساختن قوانین وهنجارهایی است که توجه به منافع جمع را ضرورت می بخشد. در یک 
دیدگاه دولت عهده دار افزایش رفاه عمومی تلقی می گردد؛ در دیدگاه جدید، دولت در ساختار بروکراتیک خود دارای محدودیت اطالعاتی 
و توانایی است که عدم کارآیی را بر آن تحمیل می کند. در نظریه جدید دولت با کاهش  اثرات ناشی از ساختارهای بروتراتیک می تواند 

عالوه بر افزایش کارآیی  دولت  به توانمند سازی نهادهای اقتصادی نیز منجر گردد. 

در میان تمامی کارکردهای دولت، 
کارکرد اصلی دولت عبارت است 

از  کنترل و مهارت خشونت  
 داخلی و خارجی  جهت ایجاد

 و حفظ نظم.
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دارد. از طرف دیگر اراده خیرخواهانه دولت مورد تردید 
است؛ زمامداران حکومت و کارگزاران آن داراي منافع 
مربوط به خود هستند؛  گروه هاي ذي نفع، سازمان هاي 
سیاسي چون احزاب و طبقات اجتماعي به مثابه اهرم هاي 
فشاري بر دولت عمل مي کنند تا منافع خود را تامین نمایند 
و این امر می تواند کارآیی دولت را به شدت تحت تاثیر 
خود قرار دهد. یکی از مهم ترین نظریه هایی که به بررسی 
فرآیند تصمیم گیری های غیربازاری در چارچوب دولت 
می پردازد، تئوری انتخاب عمومی است. جیمز بوکانن 
به عنوان یکی از نظریه پردازان انتخاب عمومی، اقتصاد 
می دهد.  قرار  نقد  مورد  مختلف  ابعاد  از  را  سنتی  رفاه 
اقتصاد رفاه و   بوکانن، سیاست های پیشنهادی   از نظر 
مشاهدات  اساس  بر  اجتماعی  رفاه  تابع  مهم  فرض 
راه حل یافتن  جای  به  بنابراین  نمی باشد.   علمی 

بهینه برای مسائل مشخص، باید به دنبال یافتن قواعد 
و قوانین مناسب و کارآ برای تصمیم گیری باشیم. یکی 
از انتقادات مهم بوکانن به اقتصاد رفاه، مفروض گرفتن 
کارآیی دخالت دولت برای رفع شکست بازار بر اساس 
این  او،  نظر  از  می باشد.  ساموئلسون  ـ  برگسون  مدل 
بحث در صورتی می تواند صحیح باشد که دولت واقعا 
به صورت بهینه عمل نماید و سپس شواهدی تحلیلی 
فعالیت های  بهینه بودن  عدم  دادن  نشان  برای  جامع 
اقتصادی  تئوری  بحث  در  او  می دهد.  ارائه  را  دولت 
کلوپ ها، به این نکته اشاره دارد که افراد برای استفاده 
به  عمومی  کاالهای  به  مربوط  صعودی  بازدهی  از 
صورت داوطلبانه و در یک کار دسته جمعی با یکدیگر 
همکاری می کنند و در حالی که فراهم آوردن کاالهای 
عمومی نیاز به نوعی فعالیت جمعی دارد، ولی ضرورتا 
این فعالیت جمعی نمی بایست در بخش دولتی صورت 
گیرد.  السون به عنوان یکی دیگر از نظریه پردازان انتخاب 
عمومی اعتقاد دارد که آنچه زیربنای تصمیمات سیاسی 
و اقتصادی و هدایت کننده سیاست های دولتی است، نه 
از  منافع گروه های خاص می باشد.  بلکه  منافع عمومی، 
بنگاه ها  افراد،  از ترکیب و به هم پیوستن  السون،  نظر 

یا  آنها،  منسجم  و  هماهنگ  فعالیت های  نتیجه  در  و 
بازار  نفوذ سیاسی ایجاد می گردد، یا قدرت و تسلط بر 
کنترل می گیرند؛  در  را  دو  اینکه هر  یا  ایجاد می گردد 
اتحادیه های کارگری، انجمن های صنفی، سازمان های 
کشاورزی، انجمن های تجاری، کارتل ها و گروه های حزبی 
سیاسی، از جمله موارد قابل ذکر می باشند. این سازمان ها 
و نهادها را »گروه های با منافع ویژه« یا »گروه های 
با منافع مشترک« می گویند. ویژگی برجسته هر یک 
از این گروه های مذکور این است که هر گروه خدمات 
می سازد.  فراهم  اعضای گروه  تمام  برای  را  خاصی 
خود  سهم  تا  می کنند  سعی  معمول گروه ها  طور  به 
افزایش  برسانند.  حداکثر  به  را  خود  اعضای  منافع  و 
منافع گروه ها به دو صورت امکان پذیر است: اول اینکه 
تالش شود تا تولید اجتماعی یا کیک تولید شده توسط 
نتیجه میزان بهره هر گروه  جامعه بزرگ تر شود و در 
افزایش یابد و دوم اینکه هر گروه برای افزایش سهم 
خود از کیک موجود تالش نماید. السون اعتقاد دارد که 
در اغلب کشورها، گروه ها هدف افزایش سهم از کیک 
بزرگ تر  تولید کیک  برای  به هدف تالش  را  موجود 
به  دلیل گرایش  می کنند.  دنبال  را  آن  و  داده  ترجیح 
تولید  برای  کارآیی  افزایش  که  است  این  دوم  هدف 
کیک بزرگ تر نیازمند پرداخت هزینه است، در حالی 
که حاصل آن بین تمام اعضای جامعه که هر  گروه فقط 
عضو کوچکی از آن جامعه است، تقسیم می شود. در 
حالی که پیگیری هدف دوم، عواید ناشی از هزینه ای 
که یک  گروه برای افزایش سهم خود از کیک موجود 

صرف می کند، به خودش تعلق می گیرد. در یک جامعه 
اگر سهم  گروهی خاص افزایش یابد، بدون اینکه تولید 
ملی افزایش یابد، این افزایش فقط با تغییر در توزیع 
می باشد،  امکان پذیر  دیگر  زیان گروه های  به  درآمد 
را  تمامی گروه ها  درآمد  و  کارآیی  در  البته کاهش  که 
رانت  به  ذی نفع  دستیابی گروه های  می شود.راه  شامل 
عموما  دولت ها  می گذرد.  دولت  مسیر  از  اقتصادی 
جامعه  در  رانت  توزیع  و  تخصیص  کانون های عظیم 
 به صورت بالقوه و بالفعل هستند. دولت ها از مسیرهای

را  رانت  توزیع  و  خلق  زمینه  می توانند  متفاوتی   
مداخله  طریق  از  رانت  منابع  عموم  نمایند.   فراهم 
این می گردد.  توزیع  و  خلق  بازار،  در   دولت 
مانند مختلف  شکل های  به  می تواند  مداخالت    

کنترل  بازاری،  داوطلبانه  مبادالت  از  مالیات  اخذ   
دولت  مستقیم  ورود  طبیعی،  منابع  کارگیری  به  و 
اعمال  قیمت ها،  سیستم  در  مداخله  تولید،  امر  به 
قیمت های  زدن  هم  بر  و  قیمتی  محدودیت های 
نسبی، مداخله در بازارهای کار، ارز و اعتبار از طریق 
تعیین نرخ دستمزد، نرخ ارز و نرخ سود بانکی، اعمال 
محدودیت های  صورت  به  بازرگانی  محدودیت های 
اشکال  به  یارانه  اعطای  غیرتعرفه ای،  و  تعرفه ای 
ایجاد  مصرفی،  و  تولیدی  یارانه های  مانند   مختلف 
انواع  اعطای  رقابت،  از  ممانعت  و  انحصاری  شرایط 
مداخالت  اقسام  و  انواع  و  کار  و  کسب  مجوزهای 
دیگر، زمینه های خلق رانت را فراهم نماید. در چنین 
شرایطی و با توجه به رانت هایی که می توان از طریق 
دولت کسب کرد، گروه های ذی نفع در صدد بر خواهند 
آمد تا از طریق نفوذ به سیستم بوروکراسی دولت، به 
جهت  نفوذ  تالش گروه  های  یابند.  دست  رانت  چرخه 
از  منفعت  کسب  بالقوه  فرصت های  از  بهره برداری 
دولت به عنوان منبع عظیم رانت، موجب نفوذ گسترده 
انحای متفاوت در دولت و تغییر قواعد بازی   آنان به 
و ساختار سازمانی دولت در جهت تامین منافع سیاسی 
و اقتصادی گروه های ذی نفع می گردد. برای این گروه ها 

 دولت ها  از مسیرهای متفاوتی  
می توانند زمینه خلق و توزیع رانت 

را فراهم نمایند. عموم منابع رانت از 
طریق مداخله دولت در بازار، خلق و 

توزیع می گردد.
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دستیابی به چرخه رانت، نسبت به کارآیی تولید اهمیت 
بیشتری خواهد داشت، چرا که منافع خالص بیشتری 
را برای اعضای گروه به ارمغان خواهد آورد. بوکانن در 
که  زمانی  »تا  می گوید:  اقتصاد  در  رانت  ایجاد  مورد 
فعالیت های دولت، اگر نه به طور کامل، بلکه به طور 
عمده، محدود به تامین و تضمین حقوق فردی، دفاع 
از اشخاص خاص و دارایی های آنها و متضمن اجرای 
افراد  بین  داوطلبانه  طور  به  که  قراردادهایی  صحیح 
اقتصاد  رفتار  بر  بازار  فرآیند  باشد،  است،  شده  منعقد 
که  اقتصادی  رانت  هرگونه  و  داشت  خواهد  تسلط 
پدیدار گردد، به وسیله نیروهای رقیب توزیع خواهد شد 
)و از بین خواهد رفت(. به عالوه انتظار و احتمال رانت 
منظم  تحوالت  و  توسعه  دینامیک  فرآیند  اقتصادی، 
رشد اقتصادی را موجب شده و آن را بسط و گسترش 
می دهد. اما اگر فعالیت های دولت به طور قابل توجهی 
از حد و مرزهای تعریف شده، که همان حداقل دخالت 
از  این صورت  فراتر رود، در  و دولت حامی می باشد، 
توزیع رانت )در فرآیند اقتصادی( جلوگیری خواهد شد« 
)بوکانن ۱9۸0(. این تحلیل ها از فرآیندهای حاکم بر 
سازوکار  ضعف  نقاط  دولتی،  بوروکراتیک  سیستم 
دولت ها را برای ما روشن تر می نماید و نشان می دهد 
که دولت اقتصاِد رفاِه سنتی که دولتی خیرخواه، عقل 
کل، دارای توان اطالعاتی و پردازش اطالعاتی و توان 
با هدف  و  بی طرف  عین حال  در  و  نامحدود  اجرایی 
حداکثرسازی رفاه اجتماعی می باشد، محلی از اعراب 
توان  دارای  بوروکراتیک خود،  با ساختار  ندارد. دولت 
اطالعاتی و اجرایی محدود است و عالوه  بر آن هیچ 
اراده خیر برای حداکثرسازی  الزامی نیست که دولت 
رفاه عمومی داشته باشد. نه تنها این امکان وجود دارد 
که دولت ها ناقص و ناکارآ عمل نمایند، بلکه در عمل 

عموم دولت ها از عدم کارآیی رنج می برند.
عامل کارآیی سازوکار دولت چیست؟

نیز مانند  ایده اساسی این است که در سازوکار دولت 
سازوکار بازار، رقابت عامل اصلی کارآیی است. کارکرد 
دولت  است.  مهار خشونت  و  کنترل  نیز،  دولت  اصلی 

کارآمد، دولتی است که با کمترین ممانعت در رقابت، 
موفق به کنترل و مهار خشونت گردد. در نقطه مقابل، 
دولتی که با ایجاد محدودیت گسترده در رقابت موفق به 
کنترل خشونت گردد، یا اساسا از مهار خشونت باز بماند، 
یک دولت ناکارآمد خواهد بود. همانطور که تشریح شد، 
در سازوکار دولت نیز افراد در پی کسب منفعت شخصی 
خویش می باشند. رقابت عاملی است که می تواند تامین 
منافع شخصی افراد در دولت را در راستای تامین منافع 
اجتماعی قرار دهد. اگر مناصب قدرت در دولت، همواره 
در معرض رقابت افراد و جناح های گوناگون قرار داشته 
باشد، آنگاه افراد صاحب منصب تشویق می گردند که در 
راستای تامین منافع فردی و حفظ قدرت، منافع جمعی 
را به نحوی کارآمد تامین نمایند، چه در صورت عدم 
کارآمدی در تامین منافع عمومی، باید مناصب قدرت 
را به نیروهای رقیب واگذار نمایند. در نقطه مقابل اگر 
رقابت در کسب مناصب قدرت، محدود گردد، اصحاب 
قدرت،  در  خود  انحصاری  موقعیت  به  توجه  با  قدرت 
حفظ  برای  اجتماعی  منافع  پیگیری  برای  انگیزه ای 
منافع شخصی  دارد  امکان  نتیجه  در  و  نداشته  قدرت 
خود را در راستایی مخالف منافع اجتماعی تامین نمایند. 
در این صورت، رقبای سیاسی یا سرکوب گردیده یا از 
طریق اعطای رانت، تطمیع می گردند. بنابراین در دولت 
نیز به مانند بازار، قواعد بازی نقشی تعیین کننده می یابد. 
اگر قواعد بازی مشوق رقابت سازنده و پویا در عرصه 
فرآیندهای  در  منافع شخصی  پیگیری  باشد،  سیاست 
سیاسی در راستای پیگیری منافع اجتماعی قرار گرفته 
و در نتیجه کارآیی حاصل می گردد. در نقطه مقابل اگر 
پیگیری  آنگاه  باشد،  رقابت  محدودکننده  بازی  قواعد 
منافع شخصی در فرآیندهای سیاسی می تواند از تامین 
منافع اجتماعی دور افتاده و در نتیجه عدم کارآیی بر 

دولت حاکم  گردد. 
نتیجه گیری:

در یک نتیجه گیری کلی میتوان  گفت رویکرد دولت 
رفاه که سیاست گذاریها خط مشی اقتصاد سیاسی را 
در چهارچوب رفاه تعریف می نماید،  مستلزم  عبور از 

بر  که  است  نظری  به حوزه های   رفاه سنتی  دولت 
مبنای تئوری انتخاب  عمومی تعریف می شود، راه حل 
بهینه  در چنین رویکردی  استفاده از ظرفیت  نهادهای  
اقتصادی است که نظریه حکمرانی خوب  مورد توجه 
قرار داده است، این رهیافت دولت را پاسخگو، قانونمند 
و اثربخش دانسته و جنبه های حاکمیتی آن را مبتنی 
از  منابع  مطلوب  تخصیص  در  کارآمدی  دیدگاه  بر 
طریق سیاستگذاری بهینه در سطح کالن مورد تأکید 
و توجه قرار داده است. عامل کارآیی  دولت بستگی 
و  سازنده  رقابت  تشویق   باعث  که  دارد  قواعدی  به 
پویا در اقتصاد می گردد. بنابراین دولت کارآمد چنین 
قواعد و سیاست هایی را باید در چهارچوب مؤلفه های 

حکمرانی خوب تنظیم، تدوین و اجرا نماید.

منابع: 
1- آمارتیا سن. توسعه به مثابه آزادي. حسین راغفر. 

انتشارات کویر. چاپ اول. ۱3۸۱
۲- موسي غني نژاد. درباره هایک. نگاه معاصر. چاپ 

اول.۱3۸۱.
۲- فریدریش فون هایک. در سنگر آزادي. عزت ا...

فوالدوند. لوح فکر. چاپ اول.۱3۸۲ .
وآزادي.  قانونگذاري  قانون،  فریدریش فون هایک.   -3
مهشید معیري و موسي غني نژاد. طرح نو.چاپ اول.۱3۸0.

۴- میلتون فریدمن. آزادي انتخاب. حسیبن حکیم زاده 
جهرمي. نشر فروزان. چاپ اول.۱37۸

بانک   ۲00۲ سال  جهاني  توسعه  گزارش   -6  -۵
جهاني. مترجم علي حبیبي. انتشارات سازمان مدیریت 

و برنامه ریزي کشور.۱3۸۵.           
7- گزارش سال ۲003 بانک جهاني با عنوان "توسعه 
پایدار در جهان در حال تحول". مترجمان: علي حبیبي. 
غالم رضا گرائي نژاد و نسرین قبادي. انتشارات سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي کشور.
۸- مبارک اصغر ؛آذرپیوند زیبا، "نگاهی به شاخص های 
رشد  بر  آن  تأثیر  و  اسالم  منظر  از  خوب  حکمراني 

اقتصادي" ، فصلنامه اقتصاد اسالمی۱3۸9
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تعاریف بهره وری
توسـط  بهـره وری  بـرای  اقتصـادی  ادبیـات  در 
بین المللـی  سـازمان های  و  موسسـات  اقتصاددانـان، 
بهـره وری  اسـت،  شـده  ارائـه  متعـددی  مفاهیـم 
نخسـتین بار توسـط فـردی به نـام کوئیزنی در سـال 
۱766میـالدی به کار برده شـد. )خاکـی:۱376( بیش 
از یـک قـرن بعـد در حدود سـال ۱۸۸3 فـردی به نام 
لیتـر بهره وری را قدرت و توانایـی تولیدکردن تعریف 
کـرده اسـت. )ابطحـی و کاظمـی:۱37۵( بهـره وری 
ترجمـه لغـت Productivity  بـه معنـای قـدرت 
تولیـد، بـارور و مولد بـودن است)بهشـتی:۱3۸۴( یک 
ازمنابـع  بهینـه  اسـتفاده  اقتصـاد  ازعلـم  کلـی  درک 
کمیـاب اسـت و بهـره وری نیـز بـر همیـن مفهـوم 
تأکیـد دارد.مفاهیـم اولیـه بهـره وری سـاده اسـت،اما 
وری  بهـره  هـای  راه بحـث  بـر سـر  کـه   مشـکلی 
مـی باشـد، فقـدان یـک شـیوه کار مشـخص و معین 
بـرای بهبـود بهـره وری اسـت و از ملزومـات بهبـود 
بهـره وری شناسـایی اصلـی تریـن عوامـل تاثیر گذار 
بر آن می باشـد. بهره وری در بسـیاری از کشـورهای  
صنعتی عبارت اسـت از به حداکثر رسـاندن استفاده از 
منابع، نیروی انسـانی، تسـهیالت و مواردی مشـابه به 
طریـق علمـی و کاهـش هزینه های تولید، گسـترش 
بازارهـا، افزایـش اشـتغال و کوشـش بـرای افزایـش 
زندگـی  معیارهـای  بهبـود  و  واقعـی  دسـتمزدهای 
آنگونـه کـه بـه سـود کارکنـان و مدیریـت و مـردم 
باشـد. در سـال ۱9۵0 سـازمان همـکاری اقتصـادی 
اروپـا )OECD(تعریـف دقیق تـری از بهـره وری ارائه 
کـرده و آن را نسـبت سـتانده به کسـری از عوامـل 
 )ILO( تولیـد معرفـی کـرد، سـازمان بین المللـی کار

بهـره وری را رابطـه بـازده تولیـد بـا یکـی از عوامـل 
 مشـخص کننده تولیـد از بیـن سـرمایه، کار و مدیریت

و سـازمان   می دانـد)وزارت صنایـع سـنگین:۱37۲( 
بهـره وری اروپـا )EPA( آن را »درجه اسـتفاده موثر از 
هـر یـک از عوامـل تولیـد« معرفـی می کنـد و معتقد 
اسـت کـه بهـره وری قبـل از هـر چیـز یـک دیـدگاه 
و شـیوه نـگاه بـه مسـائل اسـت.بهره وری از منظـر 
فرهنـگ،  یـک   )NIPO( ایـران  وری  بهـره  مرکـز 
نگـرش عقالیـی بـه کار و زندگـی اسـت کـه هـدف 
آن هوشـمندانه تـر کـردن فعالیـت هـا بـرای دسـت 
 یابـی بـه زندگـی بهتـر و فعـال تـر اسـت. منظـور از

کارایـی در اقتصـاد موقعیتـی اسـت کـه در آن منابـع 
بـه صـورت بهینـه اختصـاص یافتـه باشـد و موقعیتی 
را در اقتصـاد میتـوان بهینـه نامیـد و کارایـی داردکـه 
سـطح هیـچ کـدام از فعالیتهـای اقتصـادی را نتـوان 
افزایـش داد مگـر بـا کاهـش سـطح فعالیـت هـای 
اسـت  آن  مسـتلزم  امـر  ایـن  دیگر.)عبـادی:۱370( 
کـه کارگـران، ماشـین آالت و زمیـن بیـکار نماند و به 
شـکل مناسـبی تخصیـص داده شـوند و بـه عبـارت 
دیگـر شـرط الزم بـرای کارآیـی اقتصـادی تولید این 
اسـت کـه عوامل تولیـد به طـور کامل مورد اسـتفاده 

قرار گیرنـد.

انواع بهره وری
 ۱- بهره وری جزء:  رابطه بین محصول با یکی از منابع ورودی را 
 بهـره وری جـزء گوینـد. مثـال بهـره وری نیـروی انسـانی، 
بهـره وری سـرمایه و یـا بهـره وری مواد از نوع بهـره وری 

هستند.  جزء 
۲- بهـره وری کل عوامـل: نسـبت بـرون داد خالـص 
)ارزش افـزوده( بـه مجمـوع ورودی هـای نیـروی کار و 

سـرمایه را بهـره وری کل عوامـل گوینـد.
3- بهره وری کل: نسـبت کل برون داد به جمع عوامل 

درون داد را بهره وری کل گویند.
از نگاه تئوریک ، رشد بهره وری نیروی کار از دو منبع رشد 
سـرمایه سرانه و ارتقای بهره وری کل عوامل به دست می 
آید. تکنیک های تولید سـرمایه بر، بهره وری نیروی کار را 
 افزایش داده و بهبود بهره وری کل عوامل تولید، به افزایش 
بهـره وری نیـروی کار کمک می کنـد. بهبود بهـره وری 
کل عوامـل تولیـد مـی توانـد در نتیجـه عواملـی نظیر 
مدیریـت بهتر منابـع تولید ، افزایش سـرمایه انسـانی، 
بهتـر،  و  بیشـتر  نیـروی کار در کار  انگیـزه  افزایـش 
خالقیـت و نـوآوری و پیشـرفت فـن آوری رخ دهـد  
شـاخص بهـره وری کل عوامـل تولید بیانگر متوسـط 
تولیـد بـه ازای هر واحـداز کل منابع تولید اسـت. این 
شـاخص بیانگـر برآینـد تحـوالت بهـره وری نیـروی 
کار و سـرمایه می باشـد و نرخ رشـداین شاخص برابر 
بـا میانگیـن وزنی نـرخ های رشـد بهـره وری نیروی 
کار و سـرمایه اسـت و شـاخص بهره وری کل عوامل، 
وضعیـت اقتصـاد کشـور را از نظـر اسـتفاده بهینـه از 
 منابـع نشـان مـی دهـد و بـر اسـاس ایـن شـاخص 
مـی تـوان نقش افزایش بهـره وری را در تامین رشـد 
اقتصـادی بـه دسـت آورد. بـرای اینکـه بـه موفقیـت 

بهبود و ارتقاء بهره وری در اقتصاد
* مریم مهرانی؛ کارشناس گروه مطالعات اقتصادی

بهره وری یک فرهنگ، نگرش عقالیی به 
کار و زندگی است که هدف آن هوشمندانه 

تر کردن فعالیت ها برای دست یابی به 
زندگی بهتر و فعال تر است. 

چکیده
از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی باال و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع 
موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهره وری است. طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشم انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال 
برای مردم مستلزم این است که نرخ رشدهای باالی اقتصادی محقق شود. به همین جهت در برنامه چهارم توسعه در مجموع ۸   درصد رشد پیش بینی شده بود که ۵/۵  
درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار پیش  بینی شده بود و قرار بر این بود که ۵/۲  درصد از این رشد پیش بینی شده از طریق بهره وری تحقق پیدا کند  و این 
بدان معنی است که بهره وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط ساالنه ۸ دهم درصد رشد پیدا کرده، در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید ۵/۲ درصد 
 رشد پیدا می کرد و اگر این امر محقق شود، یعنی بهره وری در مجموع 3/3۱ درصد از کل رشد اقتصادی کشور را متکفل خواهد شد. سند چشم انداز تصویری از شرایط 
و جامعه مطلوب ما در افق ۲0  ساله ارائه می دهد و طبعاً تمامی برنامه ها، فعالیت ها و جهت گیری ها و سیاست ها در نظام جمهوری اسالمی ایران باید در جهت تحقق اهداف این 
سند تنظیم شده و به مرحله اجرا دربیاید. در سند چشم انداز در افق ۲0 ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه. رشد اقتصادی مستمر 
 و پایدار شرط الزم برای تحقق اهدافی است که در سند چشم انداز تصویر شده است. بدون رشد اقتصادی مستمر مقابله با فقر و بیکاری، ایجاد اشتغال مولد، توزیع عادالنه درآمد 
و سایر اهداف که جمهوری اسالمی دنبال می کند، قابل دسترسی نخواهد بود. هر چند می دانیم رشد اقتصادی به تنهایی این اهداف را محقق نمی کند، منتها رشد، 
شرط الزم برای رسیدن به این اهداف است. بدون رشد مستمر تولید، قطعا این اهداف قابل دسترسی نخواهد بود. برای دستیابی به رشد، یکی از عوامل موثر 
انباشت سرمایه و نیروی کار است و باید سعی کنیم پس اندازها و منابع را تجهیز کنیم، سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی را توسعه بدهیم. در نیروی کار 
سرمایه گذاری کنیم و منابع الزم را برای رشد اقتصادی فراهم نماییم، منتها تجربه جهانی نشان داده است که با تکیه صرف بر انباشت سرمایه و نیروی کار 
نمی توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که در بسیاری از موارد سهم بهره وری عوامل تولید از انباشت عوامل 
تولید در رشد اقتصادی بیشتر بوده است و با توجه به کمیابی منابع و عوامل تولید و بی شمار بودن خواسته ها و نیازهای مردم باید تکیه ما بیشتر در جهت استفاده 

بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای باالتر بهره وری باشد تا از این طریق بتوانیم اهداف سند چشم انداز را عملی نماییم.
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دسـت یابیـم و سیسـتمی کـه طراحـی شـده اسـت، 
اثربخشـی الزم را داشـته باشـد، باید در مسـیر خاصی 
حرکـت کـرد. سـنجش و انـدازه گیری جـزء الینفک 
فرآینـد بهـره وری اسـت. در فرآیند چرخـه بهره وری 
بـرای شـروع برنامـه بهـره وری ابتـدا بایسـتی پـس 
از تعریـف صحیـح شـاخص هـا به انـدازه گیـری آن 
پرداخـت. بایـد دقـت داشـت کـه معیـاری کـه بـرای 
سـنجش انتخـاب مـی شـود امـکان پیـاده سـازی و 

قابـل انـدازه گیری باشـد.
مراحل چرخه بهره وری 

۱-تعریـف صحیح از شـاخص در قسـمت سـنجش و 
انـدازه گیری.

۲-ارزیابـی بهـره وری هـر یـک از شـاخص ها)نقاط 
ضعـف و قـوت را شناسـایی کنیم(.

3-جهـت رفـع مشـکالت و افزایـش بهـره وری بـه 
تجزیـه و تحلیل ارزیابـی صورت گرفته پرداخته شـود.

بـرای  صحیحـی  ریـزی  برنامـه  بهبـود،  ۴-بـرای 
دهیـم. انجـام  مربوطـه  واحدهـای 

۵-گام هـای اساسـی در جهت افزایش و رشـد اقتصادی 
شـرکت برداشته شود.

تعابیـر اشـتباهی در برخـی مواقـع در ادبیـات روزمره 
اسـتفاده مـی شـود. مثـال افزایـش تولیـد بـه مفهـوم 
بهبـود بهـره وری نیسـت. تولیـد بـه معنـای فرآینـد 
تبدیـل منابـع بـه محصـوالت اسـت یـا اینکـه بهبـود 
کارایـی ارتقای بهره وری را تضمیـن نمی کند. کارایی 
شـرط الزم بهـره وری اسـت نـه کافـی. بـرای بهـره 
وری هـم کارایـی و هـم اثربخشـی نیاز اسـت. کارایی 
نسـبت محصـول واقعی تولید شـده به محصـول مورد 
انتظـار اسـت ولـی اثربخشـی در حقیقـت درجه تحقق 
اهـداف اسـت  و مـواردی از همیـن قبیـل بهـره وری 
مکاتـب  در  بهـره وری  اقتصـادی  اندیشـه های  در 
و  نهادگـرا  تاریخـی،  نئوکالسـیک ها،  کالسـیک ها، 
اقتصاددانـان طـرف عرضـه جایـگاه با اهمیتی داشـته و 
هـر کـدام از این مکاتب بـه گونه ای در نظریـات خود از 
ایـن مفهـوم اسـتفاده کرده اند و با بررسـی ایـن مکاتب 
می توانیم نظریاتشـان را در ارتباط با بهـره وری و عوامل 
تاثیر گـذار بر آن به دسـت آوریم. در مکتب کالسـیک ها 
بـا پیدایـش تجارت و گسـترش بـازار تولید، تقسـیم کار 
به عنـوان اصلی تریـن متغیـر رشـد اقتصادی با سـرعت 
بیشـتری وقـوع می یابـد و از طریـق صرفه جویـی در 
زمـان، بهبـود تکنولـوژی و افزایـش مهارت بـه ارتقای 
بهـره وری و سـپس رشـد اقتصـادی می انجامد.بنابراین 
تجـارت، بهبـود تکنولـوژی و آمـوزش نیـروی انسـانی 
کـه نتیجه تقسـیم کار اسـت، سـه عامـل تاثیر گـذار بر 
بهـره وری در ایـن دیـدگاه می باشـد.در دیدگاه روسـتو 
در ابتـدا تحـوالت فکری و فرهنگی حاکـم بر جامعه، 
جامعـه را از جمـود فکـری خـارج می کنـد و پـس از 
آن بـا خلـق و ایجاد شـدن تکنولـوژی، بهـره وری در 
بخش هـای پیشـگام بهبـود می یابد و اجتمـاع حرکت 
 از جامعـه سـنتی بـه مرحلـه آغـاز تحـول و سـپس 
مرحلـه خیز اقتصـادی را تجربـه خواهـد کرد.بنابراین 
تحـوالت فکـری و فرهنگـی مقدمـات الزم را بـرای 
ارتقـای بهـره وری از مجرای بهبـود تکنولوژی در این 
دیـدگاه فراهـم می کند. در دیـدگاه ریـکاردو، افزایش 
بـه  تولیـد  عوامـل  و  زمیـن  محدودیـت  و  جمعیـت 

کاهـش بهره وری زمیـن و رکود اقتصـادی می انجامد 
شـیوه های  بهبـود  و  تجـارت  گسـترش  بـا  کـه 
رکـود  از  و  یافتـه  افزایـش  بهـره وری  تکنولـوژی 
بهبـود  اندیشـه تجـارت و  خـارج می شـویم. درایـن 
تکنولـوژی دو عامـل تاثیر گـذار بر بهره وری هسـتند. 
در دیـدگاه مارکـس علـت اساسـی حرکـت جامعـه از 
سـرمایه داری بـه سوسیالیسـم تغییـرات تکنولوژیکـی 
بـه  سـرمایه  بهـره وری  افزایـش  بـا  کـه  می باشـد 
جانشـین شـدن سـرمایه بـه جـای نیروی کار توسـط 
سـرمایه دار و پیدایـش لشـگر بیـکاران می انجامـد و 
در نهایـت سـرمایه داری توسـط آنها واژگون می شـود 
وتحـوالت تکنولوژیکـی موثـر بـر بهـره وری اسـت.

در دیـدگاه گالبرایـت پیشـرفت تکنولـوژی، ضـرورت 
یافتـن برنامه ریـزی و پیدایـش نهـاد فنـی بـه ارتقای 
بهـره وری در نظـام صنعتـی جدید در مقایسـه با نظام 
بـازار می انجامـد و تفـاوت در بهـره وری اصلی تریـن 
وجـه تمایـز ایـن دو نظـام اسـت.بنابراین در اندیشـه 
گالبرایـت پیشـرفت تکنولـوژی، برنامه ریـزی و نهـاد 
فنـی بـه ارتقـای بهـره وری می انجامنـد. در دیـدگاه 
اقتصاددانـان مکتـب طرف عرضه از یک سـو کاهش 
نـرخ مالیات ها با ایجـاد انگیزه در افـراد مقدمات الزم 
بـرای ارتقـای بهـره وری از طریـق افزایش اشـتغال و 
سـرمایه گذاری را فراهـم می کنـد و از سـوی دیگـر 
تکنولـوژی  ارتقـای  بـا  مبـدع  و  کارآفرینـان خـالق 
اندیشـه  در  می بخشـند.بنابراین  بهبـود  را  بهـره وری 
ایـن اقتصاددانان نظام انگیزشـی مقدمـات الزم برای 
ارتقـای بهـره وری را از مجـرای افزایـش اشـتغال و 
سـرمایه گذاری فراهـم می کنـد و تکنولـوژی نیـز بـر 
بهـره وری تاثیرگـذار اسـت. در تئـوری دور تسلسـل 
توسـعه نیافتگـی درآمـد کـم در کشـور بـه کاهـش 

پس انـداز و کاهش سـرمایه گذاری ناشـی از آن منجر 
می شـود و بـه علـت مکمـل بـودن سـرمایه و نیروی 
کار بـا کاهـش سـرمایه گذاری، بهره وری نیـروی کار 
کاهـش می یابـد و سـهم نیـروی کار در تولیـد کـم 
منجـر  درآمـد  بـه کاهـش  ایـن مجـددا  و  می شـود 
می شـود و دور تسلسـل ادامـه می یابـد. بنابرایـن در 
ایـن تئوری سـرمایه گذاری اثر مسـتقیم بـر بهره وری 
نیـروی کار دارد. بـر اسـاس نظریـات مطـرح شـده، 
ملزومـات  نیازمنـد  ابتـدا  بهـره وری  بهبـود  بـرای 
فرهنگـی  و  فکـری  تحـوالت  ماننـد  مقدماتـی   و 
و انگیزشـی هسـتیم کـه بـا فراهم شـدن آنهـا، بهبود 
اقتصـادی ماننـد سـرمایه گذاری،  برخـی مولفه هـای 
تکنولـوژی، آمـوزش و تجـارت بـه ارتقـای بهره وری 

و رشـد اقتصـادی می انجامـد.
بهره وری اقتصادی 

در علـم اقتصـاد، عبـارت بهـره وری اقتصـادی بـرای 
اشـاره به اسـتفاده از منابع بـه گونه ای کـه تولید کاال 
و خدمـات بیشـینه شـود بـه کار می رود. یک سیسـتم 
موثرتـر  اقتصـادی  دیگـر سیسـتم های  از  اقتصـادی 
اسـت )بهـره وری بیشـتری دارد( اگـر بتوانـد کاال و 
بیشـتر،  از منابـع  بیشـتری بـدون اسـتفاده  خدمـات 
تولیـد کنـد. بـه طـور دقیـق، شـرایطی می توانـد از 

لحـاظ اقتصـادی موثرتـر خوانـده شـود کـه:
- هیچ کس بدون بدتر شـدن شـرایط دیگری شرایط اش 

بهتر نشود.
- هیـچ خروجی اضافه ای بـدون افزایش میـزان ورودی ها 

به دسـت نیاید.
- تولیدات با پایین ترین هزینه در هر واحد به دست آیند.

عوامل اقتصادی، تعیین کننده بهره وری
عوامل اساسـی تعیین کننده سـطح بهره وری را می توان 
بـه چهـار گروه اصلی سـرمایه گذاری در آمـوزش نیروی 
انسـانی، تکنولوژی و تامین سـرمایه، دسـتمزد و تجارت 

خارجی تقسـیم بندی نمود.
۱-سـرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی:درگذشته 
چنیـن تصور مي شـد که کلیـد اصلي رشـد اقتصادي 
ولـي  باشـد  فیزیکـي مـي  مـادي و سـرمایه  منابـع 
در  گرفتـه  انجـام  هـاي  آزمـون  و  مطالعـات   بـا 

برای بهره وری هم کارایی و هم 
اثربخشی نیاز است. کارایی نسبت 

محصول واقعی تولید شده به محصول 
 مورد انتظار است ولی اثربخشی 

در حقیقت، درجه تحقق اهداف است. 
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مقاله فصلنامه خبری، تحلیلی،پژوهشی
کشـور هـاي در حـال توسـعه به ایـن نتیجه رسـیدند 
تنهایـي  بـه  مـادي  منابـع  و  فیزیکـي   کـه سـرمایه 
رشـد  بـر  موثـر  عوامـل  کننـده  بیـان  تواننـد  نمـي 
اقتصـادي کشـورهاي توسـعه یافتـه باشـند و دراصل 
نیـروي  در  گـذاري  سـرمایه   ، سـرمایه  بزرگتریـن 
انسـاني اسـت . بیشـتر اقتصاددانان بر تشکیل سرمایه 
فیزیکـی و سـرمایه انسـانی به عنـوان عوامـل اصلی 
تعییـن کننـده رشـد و توسـعه اقتصـادی تاکیـد دارند. 
نیـروی انسـانی آموزش دیـده و اندیشـه و تفکر او در 
توسـعه و گسـترش فناوریهـای تولیـد به عنـوان پایه 
و محـور اساسـی پیشـرفت و رشـد اقتصـادی معرفی 
مـی شـود. در واقـع، مـی تـوان گفـت کـه سـرمایه 
بیشـتر مولـد خواهنـد  زمانـی  فیزیکـی فقـط  هـای 
شـد کـه کشـور دارای مقادیـر الزم سـرمایه انسـانی 
 باشـد. بنابرایـن، بـا تربیـت افزون تـر نیروی انسـانی 
کار  نیـروی  عرضـه  افزایـش  موجبـات  تـوان  مـی 
متخصـص، محقـق و کارآفریـن را فراهـم آورد. قطعًا 
ایـن نیـروی کار متخصـص و آموزش دیـده می تواند 
از طریـق نوآوریهـا و بـه کارگیـری بهینـه امکانـات 
مـادی و مالـی کشـور موجبات رشـد اقتصادی سـریع 
تر جامعه را فراهم سـازد. سـرمایه انسـانی یک کشور 
صنعتـی پیشـرفته، اندوختـه دانـش هایـی اسـت کـه 
از آزمایشـها بـه دسـت آمـده و کار افـراد آن کشـور 
بـه کار بـردن ایـن دانـش هاسـت . سـرمایه انسـاني 
قابلیـت انطباق و سـازگاري بیشـتري با شـرایط متغیر 
طوالنـي  بازدهـي  داراي  بنابرایـن  دارد  گوناگـون  و 
تري مي باشـد. در دهـه ۱9۵0 تئودور شـولتز اهمیت 
سـرمایه انسـاني ) Human capital( را به عنوان 
عامـل تولید معادل اهمیت سـرمایه طبیعي و سـرمایه 
فیزیکـي معرفـي کـرد. ایـن نـگاه نویـن و به ظاهـر 
فوق العـاده اي  اهمیـت  اخیـر  دهه هـاي  در  سـاده 
یافتـه و در سـایه آن اقتصاددانـان بـه بازنگـري در 
انـواع  مفهـوم سـرمایه و سـرمایه گذاري پرداختـه و 
کـه  سـرمایه(  انباشـت  از  )غیـر  منابـع  از  جدیـدي 
مي توانـد سـبب افزایش تولیـد، بهره وري نیـروي کار 
و سـطح رفـاه گردنـد مـورد شناسـایي و تأکیـد قـرار 
گرفته انـد. گالبرایت با بررسـی عوامل اساسـی توسـعه 
کشـورهای پیشـرفته در قـرن ۱9 بـه ایـن دیـدگاه 
رسـیده اسـت که در توسـعه ممالـک عقب افتـاده باید 
بـرای آمـوزش و پـرورش توده های مـردم، حق تقدم 
و اولویـت قائـل شـد تـا مـردم ایـن ممالک، مسـتعد 
قبول راه و روش های جدید توسـعه و شـیوه های فنی 
شـوند و سـرآمدان کـه جامعـه را راهنمایـی می کنند، 
تربیـت شـوند. گالبرایـت فقـدان سـه عامـل حکومت 
صحیـح و سـالم، تعلیم و تربیت و عدالـت اجتماعی را 
مانـع اصلـی توسـعه اقتصـادی می داند و معتقد اسـت 
فقـدان افـراد درس خوانده و باسـواد جهت گسـترش 
فرهنـگ و مبـارزه با بی سـوادی توسـعه ممالـک را با 
مشـکل مواجـه می کنـد. او سـرمایه گذاری در آموزش 
کارگـران  و  کشـاورزان  بهـره وری  افزایـش  در  را 
روش هـای  اسـت،  معتقـد  و  می دانـد  اجتناب ناپذیـر 
آمـوزش و پـرورش همـه کشـورها بایـد هماهنـگ 
بـا نیازمندی هـای اقتصـادی و اجتماعـی آنان باشـد. 
کینـدل برگـر معتقـد اسـت بایـد در عامـل انسـانی 

تحوالتـی بـه وجـود آیـد که ایـن عامل شایسـته نیل 
بـه رشـد اقتصـادی  گـردد، وی بیـن سـواد و توسـعه 
معتقـد  و  می بینـد  محکمـی  وابسـتگی  اقتصـادی 
نیـروی  کیفیـت  بهبـود  طریـق  از  باسـوادی  اسـت 
کار در بهـره وری و از آن طریـق تاثیـر مثبتـی روی 
توسـعه اقتصـادی دارد. )کینـدل برگـر:۱9۵۸، نقـل از 
صدوقـی۱3۵۲(. در اینجـا نیـز همچـون دیگـر موارد 
سـرمایه گـذاری، پرسـش اصلـی آن اسـت کـه آیـا 
اینگونـه سـرمایه گذاری هـا از نظر اقتصـادی مقرون 
بـه صرفـه هسـتند یا خیـر. پاسـخ این مسـئله، هم به 
آن کـه منافـع بـه انـدازه کافـی بـر هزینه هـا فزونی 
گیرنـد، و هـم بـه ضوابط سـرمایه گذاری متـداول به 
کار گرفتـه شـده بسـتگی دارد. بدینسـان، مشـابهت 
مسـتقیمی میـان سـرمایه گـذاری در منابـع انسـانی 
و سـرمایه گـذاری در منابـع مـادی وجـود دارد، هـر 
چنـد کـه تفـاوت هایـی نیـز در ایـن میـان به چشـم 
مـی خـورد.  مثـاًل آن کـه سـرمایه انسـانی بـه دلیل 
قابـل فـروش نبودنـش نمـی توانـد خصلـت تضمینی 
داشـته باشـد. عـالوه بـر ایـن یـک فـرد نمـی تواند، 
همچـون مالـک یـک سـرمایه مـادی، بـه ریسـک 
سـرمایه انسـانی خـود تنـوع داده و آن را سرشـکن 
کنـد. متقابـاًل، مـوارد تشـابه نزدیکی نیز بین سـرمایه 
انسـانی و سـرمایه مـادی وجـود دارد کـه بارزتریـن 
آنهـا اسـتهالک هر دو اسـت. مفهوم سـرمایه گذاری 
روی انسـان حـوزه گسـترده ای را در بـر مـی گیـرد، 
از سـرمایه گـذاری بـرای دوره های رسـمی تحصیل 
در مدرسـه و آمـوزش هـای پـس از آن گرفتـه تـا 
هزینـه هـای خـاص مراقبت هـای خانواده در سـنین 
پیـش از مدرسـه و حفـظ سـالمتی. اقتصـاد دانـان 
 اسـتدالل کـرده اند کـه در اصـل بزرگترین سـرمایه، 
زیـرا  اسـت   انسـاني  نیـروي  در  گـذاري   سـرمایه 
سـرمایه گذاري در آن زمینه ایجـاد فعالیتها ، تواناییها 
و مهارتهـا را در انسـان فراهـم مـي آورد و ایـن نـوع 

سـرمایه گذاریها بیشـترین بازدهـي را دارد . 
سـرمایه گذاري در تربیت نیروي انسـاني یک سرمایه 
گـذاري بلنـد مـدت محسـوب مـي شـود زیـرا از أغاز 

سـرمایه گـذاري تـا موقع بهـره بـرداري از آن ، زمان 
زیـادي مـورد نیـاز اسـت ولي سـرمایه گـذاري در امر 
آمـوزش و پـرورش بویـژه براي جوامع درحال توسـعه 
فـوق العاده سـود آور اسـت چـرا که در رابطـه با جنبه 
هـاي گوناگـون و حسـاس نظیـر فرهنـگ ، ظرفیـت 
تولیـد ، توزیـع در آمـد  رشـد جمعیـت نقـش مهمـي 
را مـي توانـد در جریـان رشـد و توسـعه اقتصـادي 
جوامـع بـازي کنـد . در اثـر آمـوزش و پـرورش افراد 
جامعـه داراي مهـارت و تخصـص خاصـي مي شـوند 
کـه ایـن امـر باعث ارتقـاء بهبـود ظرفیت تولیـد افراد 
و نیـز سـبب افزایـش توانایـي نیـروي کار آنهـا مـي 
شـود بـه عـالوه سـرمایه گـذاري در آمـوزش باعـث 
مـي شـود درآمد افـراد بدلیـل مهارتهـا  تخصصهایي 
کـه کسـب کـرده اند در سـطح باالتـري قـرار گیرد و 
نتیجتـا از سـطح زندگي بهتري برخوردار شـوند .آنچه 
در نهایـت خصوصیـت و رونـد توسـعه اقتصـادي  و 
افزایـش درآمـد ملـي کشـور را تعییـن مي کنـد منابع 
انسـاني آن کشـور اسـت و نه صرفـا سـرمایه و منابع 
مـادي آن. عـالوه بر ایـن تخصص و مهـارت موجب 
مـی گرددتقسـیم کار در جامعـه بـه نحـو مطلوبتـری 
صـورت گیرد. تجربه کشـورهای پیشـرفته نیز نشـان 
می دهـد کـه توضیـح نـرخ رشـد اقتصـادی تنهـا از 
طریـق افزایـش سـرمایه فیزیکـی و جمعیت شـاغل، 
ناکافـی اسـت و افـزون بر سـرمایه فیزیکـی و نیروی 
کار عامـل دیگـری وجـود دارد کـه رشـد اقتصـادی 
ایـن جوامـع را تشـدید کـرده اسـت. این عامـل کلی 
شـده،  معـروف  مانـده«  »باقـی  یـا  به»مـازاد«  کـه 
علـت اساسـی افزایـش بهـره وری سـرمایه و نیـروی 
ایـن عامـل  بـه حسـاب می آیـد. در عمـل  انسـانی 
ناشـی از نوآوری هـای فنـی و پیشـرفت های کیفی در 
روش هـای تولید اسـت. به طـوری  کـه توضیح دهنده 
بخـش مهمی از رشـد اقتصادی کشـورهای پیشـرفته 
غیـر  و  مسـتقیم  طـور  بـه  و  می آیـد  حسـاب  بـه 
در  پـرورش  و  آمـوزش  باالتـر  سـطح  بـا  مسـتقیم، 
و  کمیـت  کل  در   )۱37۴ زاده:  اسـت.)عماد  ارتبـاط 
کیفیـت مـورد انتظار از نتیجـه فعالیت ها تابع سـرعت 
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و صحـت انجـام کارهـا می باشـد، هرچـه فعالیتـی بـا 
سـرعت و صحـت مطلوب تـری انجـام گیـرد، قطعـا 
بـازده مطلوب تـری نیـز خواهـد داشـت. اما سـرعت و 
صحـت، خود تابـع دانش و سـطح مهارت ها می باشـد 
و ایـن بسـیار بدیهی اسـت کـه رابطه دانـش و آگاهی 
نسـبت به رشـد بهـره وری یک رابطه مسـتقیم اسـت.  
بـه هرحـال اهمیـت نیـروي انسـاني بـه نظـر برخـي 
صاحبنظـران از جملـه کوزنتـس بـه حـدي اسـت که 
معتقـد اسـت سـرمایه اصلي یک کشـور توسـعه یافته 
ظرفیـت تکنیکـي و کارداني کار آن کشـور اسـت و نه 

ابـزار آالت صنعتـي آن .
۲- تکنولـوژی و تامیـن سـرمایه: در ادبیـات اقتصادي 
منظـور از تکنولـوژي تغییـر تکنولـوژي یـا در برخـی 
مواقـع پیشـرفت تکنولـوژي اسـت . عوامـل موثـر بر 
خارجـی  و  داخلـی  عوامـل  گروه هـای  در  بهـره وری 
بنـگاه  تقسـیم می شـوند، عوامـل داخلـی بهـره وری 
کوتاه مـدت  در  کـه  سـخت افزاری  عوامـل  شـامل 
فیزیکـي  نیسـتند و بخـش ملمـوس و  تغییـر  قابـل 
از تکنولـوژي اسـت ، ماننـد تولیـد بنـگاه، تکنولـوژی 
تولیـد، ماشـین آالت و تجهیـزات، مـواد خـام و انرژی 
از  ملمـوس  غیـر  بخـش  کـه  نرم افـزاری  عوامـل  و 
تکنولـوژي اسـت ماننـد افراد، سیسـتم های سـازمانی، 
روش هـای کار و روش هـای مدیریـت اسـت کـه بـه 
آسـانی قابـل تغییر هسـتند. با ایـن دید اسـکاپ بطور 
سـاده تکنولـوژي را چنین تعریف مي کنـد: تکنولوژي 
عامـل تبدیـل کننـده منابع طبیعـي، زمیني ، سـرمایه 
و نیـروي انسـاني بـه کاالهاي سـاخته شـده اسـت به 
تعبیـر دیگـر تکنولـوژي عاملي اسـت کـه با اسـتفاده 
از همـان میـزان از عوامـل تولیـد قبلـي امـکان تولید 

بیشـتر را فراهـم مـي آورد. 
اسـکاپ چهـار جـزء اصلي را بـراي تکنولـوژي عنوان 

: کرد 
۱- ماشین آالت و ابزار تولیدي

۲- مهارتها و تجربیات تولیدي نیروهاي انساني
3- اطالعات و دانش فني تولید

۴- سازماندهي و مدیریت
تکنولـوژي عاملـي اسـت کـه بـا اسـتفاده از مقادیـر 
کمتـري از عوامـل تولیـد امـکان تولیـدي بـه انـدازه 
قبـل فراهـم مـي شـود طبـق ایـن تعریـف پیشـرفت 
تکنولـوژي سـبب مي شـود کـه با صـرف هزینه کمتر 

از گذشـته همـان مقـدار محصـول بدسـت آیـد.
عوامـل خارجـی موثـر بـر بهـره  وری بـه سـه گـروه 
اصالحـات سـاختاری، منابع طبیعی و دولـت و عوامل 
زیربنایـی قابـل تقسـیم هسـتند کـه گروه اول شـامل 
تغییـرات اقتصـادی )الگـوی اشـتغال، ترکیب سـرمایه 
اجتماعـی  تغییـرات  و  و....(  رقابـت  تکنولـوژی،  و 
جمعیتـی اسـت. در ایـن گـروه تغییـرات در ترکیـب 
افزایـش نسـبی سـرمایه، طـول عمـر و نـوع سـرمایه 
در بهـره وری بسـیار موثـر اسـت و دیگر عامل بسـیار 
اساسـی و مهـم در سـطح کالن اقتصـادی و موثـر 
بـر بهـره وری، تحقیـق و توسـعه می باشـد .مدیریـت 
تحقیق و توسـعه، تکنولوژی و بـه کاربردن روش های 
تـازه و فنـون جدیـد، محصـوالت نـو و فرآیندهـای 
جدیـد تولید بـه طور چشـمگیری در افزایش بهره وری 

و تغییـرات سـاختاری نقـش دارند.)پیمـان:۱37۴(
اثرات تکنولوژي بر توسعه اقتصادي 

۱.حرکت از جامعه سنتي به سمت جامعه صنعتي     
۲.موجب افزایش تولید در سطح کالن

3.باعث تغییرات فرهنگي و ارزشي مي شود
نیروهـاي  بـه  تخصصـي  هـاي  آمـوزش  ۴.موجـب 

انسـاني مـي شـود
۵.تخصصي و علمي تر شدن جامعه

6.باعث صرفه جویي در وقت و هزینه
7.در امر حمل و نقل تسریع مي گردد

۸.موجب باال رفتن سطح رفاه عمومي مي گردد
9.انگیـزي قـدرت خالقیـت و ابـداع و نـوآوري هـاي 

نیروهـاي متخصـص بیشـتر مي شـود.
۱0.انتقال اطالعات تسهیل مي گردد.

مدیریـت بهینـه تکنولـوژي در سـطح کالن جامعـه 
تولیـد و صـادرات  بهـره وري، رشـد  افزایـش  باعـث 
تقویـت  موجـب  جدیـد  تکنولوژي هـاي  مي شـود. 
در  بیشـتر  تنـوع  ایجـاد  و  تولیـد  عوامـل  جابجایـي 
تولیـدات مي باشـند. عـاله بـر آن، تکنولـوژي باعـث 
تغییـر هزینه نسـبي تولیـد و نیز افزایش مزیت نسـبي 
بنـگاه هـا و در نهایت کشـورها مي شـود. دسـتیابي به 
تکنولـوژي هـاي جدید بـه بنگاههاي اقتصـادي اجازه 
مي دهـد تـوان تولیـدي خـود را ارتقـاء بخشـند کـه 
ایـن امـر نیـز منجر به رشـد ظرفیـت، کاهـش هزینه، 
افزایـش کیفیـت و افزایـش سـرعت در تحویـل کاال 

ورشـد اقتصـادي کشـور مي شـود. 
3-دسـتمزد: مـزد و بهره وری دو پدیـده مهم اقتصادی 
هسـتند کـه دردو سـطح خـرد و کالن مـورد توجـه 
صاحب نظران اقتصادی و سیاسـتگذاران اسـت، ارتباط 
مـزد و بهـره وری کار در سـطح خـرد، به لحـاظ ایجاد 
انگیـزه در نیـروی کار از طریـق دسـتمزد ها و ارتقـای 
بهـره وری نیـروی کار از این طریق مورد توجه اسـت. 
در سـطح کالن ارتبـاط این دو به خاطر سیاسـت های 
تثبیـت، کنترل تـورم و اجتنـاب از چرخه های مخاطره 
بـر انگیـز و بهره گرفتن نیروی کار از دسـتمزد ناشـی 
از افزایـش بهـره وری مـد نظـر اسـت؛ به گونـه ای که 
اگـر مزدهـا کمتـر از بهره وری کار رشـد یابند و سـهم 
نیـروی کار بـه تناسـب بـاال نـرود، رشـد اقتصـادی 
کاهـش یافتـه و رکـود اقتصـادی گریز ناپذیـر خواهد 
بـود. بهـره وري و دسـتمزد داراي رابط هاي دو سـویه 
هسـتند، بگونه اي کـه از یک طرف افزایش دسـتمزد 
موجـب ترغیـب کارگران به تالش بیشـتر مي شـود و 
از طـرف دیگر افزایـش بهره وري بنگاههـا را وادار به 

جبـران کارگران کاراتـر میکند. 
 ۴-تجـارت خارجـی: بیشـتر اقتصاددانـان معتقدنـد که 
 تجـارت، موتـور رشـد و توسـعه در جوامـع امـروزي

امـکان  آوردن  فرآهـم  بـا  خارجـي  تجـارت   اسـت. 
 بهـره گیـري از صرفه هـاي مقیاس، تکنولـوژي هاي

  پیشـرفته، امـکان تخصیـص بهینـه منابـع و افزایش 
توانـد موجبـات  تولیـد محصـوالت، مـي  در  رقابـت 
افزایـش بهـره وري عوامـل تولیـد و رسـیدن به رشـد 
اقتصـادي را فرآهـم آورد. امـا جـذب تکنولـوژي ها و 
فنـاوري هـاي مـدرن و پیشـرفته در جریـان تجارت و 
انطبـاق آنهـا بـا شـرایط داخلي تولیـد نیاز به سـرمایه 
گـذاري در منابـع انسـاني و تربیـت نیـروي انسـاني 
ماهـر، متخصـص و کارآمـد دارد. لـذا تجـارت خارجي 
و سـرمایه انسـاني و اثـر ترکیبـي ایـن دو عامـل مـي 
تواننـد بـر ارتقـاي بهـره وري عوامل تولیـد و افزایش 
رشـد اقتصـادي اثـر گـذار باشـند. الگو هـای مختلفی 
که در این زمینه توسـط تئوریسـین های رشـد درون زا 
ارائـه شـده، پیش بینـی می کند کـه آزادسـازی تجاری 
از طریـق افزایـش رشـد بهـره وری، آثـار مثبتـی بـر 
رشـد اقتصـادی دارد. در حقیقـت افزایش صـادرات به 
ارزآوری باالتـر منجـر می شـود و صنایع قـادر خواهند 
بـود تـا فـن آوری و تکنولـوژی خـود را ارتقـا دهنـد و 
بـه تبـع ایـن امر سـطح بهـره وری خـود را بـاال ببرند.

)باالسـا:۱979( . افزایش واردات نیز از طریق باز شدن 
اقتصـاد بـه روی تجـارت خارجـی منجـر بـه رقابـت 
بیشـتر می شـود و آثـار مثبتـی بـر سـطح بهـره وری 
کشـورها و کیفیـت و تنوع محصوالت آنهـا می گذارد؛ 
بـه دلیل اینکـه با گسـترش رقابت، بنگاه هـای داخلی 
ترغیب می شـوند بـا کارآیی بیشـتری از منابـع موجود 
اسـتفاده کننـد و بهـره وری خـود را بهبود می بخشـند. 
بـا آزاد سـازی تجـاری هزینه هـای متوسـط در اکثـر 
صنایـع به ویـژه در صنایـع تولید کاالهـای قابل مبادله 
کاهـش یافتـه اسـت، در مـورد کاالهـای قابـل ورود 
کاهـش هزینه هـا عمدتـا ناشـی از بهبـود بهـره وری 
به دلیـل  قابـل صـدور  کاالهـای  مـورد  در  و  نسـبی 

نهاده هـای وارداتـی ارزان تـر بـوده اسـت.
بهره وری در اقتصاد ایران

و  مناسـب  امکانـات  بـا  اسـت  کشـوری  ایـران 
منابـع  از  بهینـه  اسـتفاده  عـدم  آن  اصلـی  مشـکل 
امکانـات  کـه  طـوری  بـه  می باشد)بهشـتی:۱3۸۴( 
فراوانـی بـه هـدر مـی رود و از منابع در دسـترس کار، 
زمین و سـرمایه اسـتفاده بهینه نمی کنیم و این گویای 
ضعـف مدیریـت جامع در اسـتفاده از منابع می باشـد و 
نتیجـه آن بهـره وری پاییـن در صنایـع کشـور اسـت. 
تصـور عمومـی بـر این اسـت که بـرای افزایش رشـد 
اقتصـادی الزم اسـت ظرفیت هـای تولیـدی اضافـه 
شـود؛ در حالـی کـه عالوه بـر ظرفیت سـازی، افزایش 
بهـره وری بایـد در افزایش رشـد اقتصادی مـورد توجه 
باشـد. بهـره وری بـا بسـیاری از حوزه هـا ارتبـاط پیـدا 
از  یکـی  انسـانی  سـرمایه  انباشـت  قطعـا  می کنـد. 
عوامـل کلیـدی رشـد اقتصـادی محسـوب می شـود. 
ولیکـن تجربـه کشـورهای مختلف دنیـا و تحلیل  های 
نشـان  نیـا:۱3۸۴(  شـولتز)طیب  مثـل،  اقتصاددانانـی 
داد کـه اهمیـت سـرمایه گذاری در نیـروی انسـانی یـا 
سـرمایه انسـانی، از سـرمایه فیزیکی به مراتب بیشـتر 
و باالتـر اسـت. بـا سـرمایه گذاری در نیـروی انسـانی 
می تـوان مهم تریـن منبـع تولید را افزایـش داد. منظور 

مدیریت بهینه تکنولوژي در سطح کالن 
جامعه باعث افزایش بهره وري، رشد 

تولید و صادرات مي شود.
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از سـرمایه گذاری نیـروی انسـانی، هزینه هایـی اسـت 
کـه در خصـوص تحصیـالت، آموزش ضمـن خدمت، 
سـالمت، بهداشـت و تغذیه نیروی کار صرف می شـود 
و منجـر بـه افزایـش بهـره وری کار می گـردد. مسـلما 
ایـن گونـه هزینه هـا تـوان مـردم در انجـام وظایف را 
افزایـش می دهـد و می توانـد از این مجـرا تاثیر مثبت 
بـر رشـد اقتصادی کشـور داشـته باشـد. مطالعاتی که 
در کشـورهای مختلـف دنیـا شـده این رابطـه نزدیک 
و همبسـتگی معنـی دار بیـن سـرمایه انسـانی و رشـد 
اقتصـادی را تایید می کند.)طیب نیـا:۱3۸۴(. بهره وری 
از مجراهـای دیگـری نیـز می توانـد ارتقـا یابـد و بـه 
افزایـش رشـد اقتصـادی کمـک کنـد، مـورد دیگری 
کـه در مطالعـات جهانـی اثبـات شـده، نقش اساسـی 
در رشـد اقتصـادی ایفـا می کند، هزینه هـای تحقیق و 
توسـعه اسـت که از طریق بهبود و خلـق تکنولوژی به 
واحدهـای تولیـدی اجـازه می دهد کاالهـای متنوع تر، 
جدیدتـر و بـا کیفیـت بـاال تولیـد کننـد تـا بتواننـد 
سـهم باالتـری از تولیـد بازارهـا را کسـب کننـد و از 
ایـن طریـق بـا کاهـش هزینه هـا قیمـت تمـام شـده 
بنابرایـن  و  می دهنـد  کاهـش  را  خـود  محصـوالت 
از ایـن دو مجـرا بـه افزایـش بیشـتر تولیـد دسترسـی 
پیـدا می کننـد و ایـن بیانگـر نقـش تحقیـق و توسـعه 
در افزایـش بهـره وری می باشـد. عامـل دیگـری کـه 
بـه خصـوص در ایـران حائـز اهمیـت و توجـه اسـت، 
بحـث رقابت پذیـری اسـت. وقتـی واحدهـای تولیدی 
سـعی می کننـد وارد بازارهـای خارجـی شـوند، توفیق 
در ورود بـه بازارهـای خارجـی و رقابـت بـا بنگاه های 
مختلـف مسـتلزم افزایش کارآیـی و افزایش بهره وری 
اسـت. اگـر سـعی نکنیم بـه طـور مسـتمر هزینه ها را 
کـم بکنیـم و کیفیـت محصول را بـاال ببریـم، امکان 
رقابـت در بازارهـای جهانـی را نخواهیـم داشـت. بـه 
نحـو مشـابهی ورود کاالهـای خارجی در بـازار داخلی 
و رقابـت بـا محصـوالت تولیـدی می توانـد در جهـت 
ارتقـای بهـره وری و کارآیی موثر واقع شـود.بهره وري 

معیار سـنجش فعالیت هاسـت از آنجا کـه فعالیت هاي 
انسـان نمي توانـد بـدون هـدف و مقصـد باشـد، وقتي 
هـر  سـنجش  مي آیـد،  پیـش  بهـره وري  از  سـخن 
فعالیتـي در ارتبـاط بـا هـدف انجـام آن فعالیـت قـرار 
 مي گیـرد از دو زاویـه کامـال جـدا از هم قابل بررسـي

 اسـت. از یـک سـو، نقش مفیـد و موثر بـودن فعالیت 
دسـتیابي به هدف مورد سـوال اسـت و از سـوي دیگر 
راندمـان فعالیـت مطـرح مي شـود بنابرایـن باید گفت 

بهـره وري دو مولفه دارد؛ 
کارایـي نسـبت بازده واقعي به دسـت آمـده به بازدهي 
اسـتاندارد و تعییـن شـده )مـورد انتظـار( کارایـي یـا 
راندمـان اسـت. در واقع نسـبت مقـدار کاري که انجام 
مي شـود به مقـدار کاري که باید انجام بگیـرد. اقتصاد 
طبقه بنـدی  و  ملـی  حسـاب های  اسـاس  بـر  ایـران 
عمـده  بخـش  چهـار  دارای  اقتصـادی  فعالیت هـای 
کشـاورزی، صنایـع و معـادن، خدمـات و نفـت اسـت. 
افزایـش بهـره وری در بخـش صنعـت، به عنـوان یک 
ضـرورت جهـت ارتقـای سـطح زندگـی و رفاه بیشـتر 
ارتقـای  و  آسـایش، ضـروری می باشـد  و  آرامـش  و 
اقتصاددانـان،  آن همـواره مـد نظـر سیاسـت مداران، 

صاحبـان صنایـع و دولتمـردان بـوده اسـت.
برنامـه پنجم توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی 
کشـور نیـز ماننـد برنامـه هـای سـوم و چهـارم بـر 
اسـت. کـرده  تاکیـد  وری  بهـره  افزایـش   ضـرورت 

 مـاده 79 ایـن قانـون بـا عنـوان بهره وری اسـت که 
دولـت را موظـف کرده تا سـازو کارهـای اجرایی الزم 
را بـه منظـور ارتقـای بهـره وری تـا پایـان سـال اول 
برنامـه فراهـم کنـد. بـر اسـاس ایـن مـاده از قانـون 
تاکیـد شـده که یک سـوم رشـد اقتصادی کشـور باید 
از محـل ارتقـای بهره وری تامین شـود و در راسـتای 
ارتقای سـهم بهـره وری در رشـد اقتصادی کشـور به 
یک سـوم در پایـان برنامـه و به منظـور برنامه ریزی، 
سیاسـتگذاری، راهبـری، پایـش و ارزیابی بهـره وری، 
کلیـه عوامـل تولیـد از جملـه نیـروی کار، سـرمایه، 

انـرژی آب و خـاک، سـازمان بهـره وری ایـران بـه 
صـورت موسسـه دولتی وابسـته به معاونت با اسـتفاده 
از امکانـات موجـود ایجـاد مـی شـود تـا برنامـه جامع 
 بهـره وری کشـور شـامل شـاخص هـای اسـتاندارد 
بهـره وری و نظـام اجرایـی ارتقـای بهـره وری ، در 
برگیرنـده توزیـع نقـش هـا و مسـوولیت هـا در کلیـه 
بخـش هـای اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی اعم از 
بخـش هـای دولتـی و غیر دولتـی ، به صـورت برنامه 
الزم االجـرا بـرای تمامـی بخـش هـای یـاد شـده 
تدویـن کنـد و بـه تصویـب هیـات وزیـران برسـاند. 
تمامـی دسـتگاههای اجرایـی نیـز موظفنـد از سـال 
دوم برنامـه تغییـرات بهـره وری و اثـرات آن بر رشـد 
اقتصـادی مربـوط بـه بخـش خـود را به طور مسـتمر 
منتشـر کننـد و سیاسـت هـا و متغیرهـای اثرگـذار بر 
رشـد بهـره وری را شناسـایی کننـد تـا آثر بهـره وری 
از دسـتگاه هـای مزبـور رشـد صعودی داشـته باشـد. 
نگاهـی بـه وضعیـت بهـره وری در بخـش 

هـای اقتصـادی اسـتان خراسـان جنوبـی
* بخش صنعت 

نـرخ بهـره وري یا نسـبت سـتانده به مصرف واسـطه 
یکـی از شـاخص هـای مهـم در ارزیابـی بخش های 
مختلـف اقتصـادی مـي باشـد. هـر چـه این شـاخص 
بیشـتر باشـد، نشـانه عملکـرد بهتـر بخـش اقتصادي 
اسـت.  بـا توجـه بـه جـدول زیـر مشـاهده مـي کنیم 
طـي  صنعـت  بخـش  در  وري  بهـره  میـزان   کـه 
سـال هـاي ۸3 تـا ۸9 تغییـر چندانـي نداشـته اسـت 
تأمیـن  زیـر بخـش  در  ولـي  میباشـد.  و حـدود ۱.۵ 
 آب ، بـرق و گاز طبیعـي بـا رشـد بهـره وري روبـرو 
بـوده ایـم بـه طوریکـه از ۲.۱ در سـال ۸3 بـه میـزان 
3.۴ در سـال۸9 رسـیده ایـم.  در سـتون آخـر جـدول، 
 ۸9 تـا   ۸3 هـاي  سـال  طـي  وري  بهـره  میانگیـن 
محاسـبه شـده اسـت، که بخش تأمین آب،بـرق و گاز 
طبیعـي بیشـترین بهـره وري و در رتبـه هـاي بعـد به 
ترتیـب بخـش هـاي سـاختمان و صنعـت قـرار دارند.

ميانگين1383138413851386138713881389

1/5551/6121/6121/5821/5531/5871/5641/581بخش صنعت

1/4941/5551/5061/4141/3951/4401/3891/456صنعت

2/1002/2002/2802/2373/0132/8313/4432/586تأمین آب،برق و گاز طبیعي

1/6671/7291/7301/7501/7421/7431/7251/727ساختمان

بهره وری بخش صنعت

*بخش معدن
نـرخ بهـره وري یـا نسـبت سـتانده به مصرف واسـطه 
یکـی از شـاخص هـای مهـم در ارزیابـی بخـش های 
مختلف اقتصادی میباشـد. هر چه این شـاخص بیشـتر 

باشـد، نشـانه عملکـرد بهتـر بخش اقتصادي اسـت.
کـه  میکنیـم  مشـاهده  زیـر  جـداول  بـه  توجـه  بـا 
برابـر   ۱3۸9 سـال  در  معـدن  بخـش  وري  بهـره 

 3.۲7 مـي باشـد کـه از بهـره وري کل بخـش هـا 
)۲/۵3( بیشـتر اسـت ، همچنیـن بـا میانگیـن گرفتن 
از بهـره وري سـالهاي ۸3 تـا ۸9 بخـش معـدن بـه 
کل  وري  بهـره  از  بیشـتر   3.۸۱ بـا  متوسـط   طـور 
بخـش هـا )۲/73( میباشـد  تغییـرات نسـبي بهـره 
وري بـا رشـد منفـي روبـرو بـوده اسـت، بـا میانگین 
گرفتـن از تغییـرات نسـبي طـي سـال هـاي ۸۴ تـا 

۸9  بخـش معـدن بـه طـور متوسـط بـا ۲-% کاهش 
 مواجـه بـوده اسـت که بـا توجه بـه میانگیـن تغییرات 
بهـره وري کل بخـش هـا کـه برابـر ۵-% مي باشـد، 
مـي توان نتیجـه گرفت کـه بهـره وري بخش معدن 
 دچـار افـت و کاهـش شـده اسـت ، ولي ایـن کاهش 
بهـره وري در کل ارزش افـزوده بخش هاي اقتصادي 

بیشـتر مي باشد.
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2/832/982/772/662/612/742/532/73کل بخش ها

4/764/904/273/073/333/063/273/81 بخش معدن

*در بخش کشاورزي
نـرخ بهـره وري یا نسـبت سـتانده به مصرف واسـطه یکی 
از شـاخص هـای مهـم در ارزیابـی بخـش هـای مختلـف 
اقتصادی مي باشـد. هر چه این شـاخص بیشتر باشد، نشانه 
عملکرد بهتر بخش اقتصادي اسـت. با توجه بـه جداول زیر 
مشـاهده مي کنیم که بهره وري بخش کشـاورزي در سال 

 ۱3۸9 برابـر ۲/3۱  مي باشـد کـه از بهره وري کل بخش ها
)۲/۵3( کمتـر اسـت، همچنیـن بـا میانگیـن گرفتـن از 
کشـاورزي  بخـش  تـا ۸9  هـاي ۸3  سـال  وري  بهـره 
از بهـره وري  بـا عـدد ۲/۴0 کمتـر  بـه طـور متوسـط 
نسـبي  تغییـرات  باشـد.  مـي   )۲/73( هـا  بخـش   کل 
بهـره وري کل بخـش ها با رشـد منفي روبرو بوده اسـت، با 

میانگین گرفتن از تغییرات نسـبي طي سـال هاي ۸۴ تا ۸9  
کل بخـش هـا به طور متوسـط با ۲-% کاهـش مواجه بوده 
اسـت کـه با توجـه به میانگین تغییـرات بهـره وري بخش 
 کشـاورزي که برابر %۱ میباشـد ، مي توان نتیجه گرفت که 
 بهـره وري بخـش کشـاورزي افزایـش داشـته اسـت، ولي 

بهره وري کل بخش هاي اقتصادي بیشتر مي باشد.

ميانگين1383138413851386138713881389 

2/832/982/772/662/612/742/532/73کل بخش ها

2/152/362/402/642/442/492/312/40کشاورزي

*در بخش خدمات:
نـرخ بهـره وري یـا نسـبت سـتانده بـه مصرف واسـطه 
یکـی از شـاخص هـای مهـم در ارزیابـی بخـش هـای 
مختلـف اقتصـادی مـي باشـد. هـر چـه ایـن شـاخص 
بیشـتر باشـد، نشـانه عملکـرد بهتـر بخـش اقتصـادي 

اسـت. بـا توجـه به جـدول زیـر مشـاهده مي شـود که 
میـزان بهـره وري بخـش خدمات طي سـال هـاي ۸3 
تـا ۸9  کاهش داشـته اسـت، به طـوري کـه از 6/3۸ در 
سـال ۸3 به ۴/۸۸ در سـال ۸9 رسـیده اسـت. در ستون 
آخـر جـدول، میانگیـن بهـره وري طي سـال هـاي ۸3 

تا ۸9 محاسـبه شـده اسـت، کـه بخش عمده فروشـي، 
 خـرده فروشـي، تعمیر وسـایل نقلیه و کاالها بیشـترین 
بهـره وري و در رتبـه هـاي بعـد به ترتیـب بخش هاي 
آمـوزش - مسـتغالت، کرایـه و خدمـات کسـب و کار، 

بهداشـت و مـددکاري اجتماعـي قـرار دارند.

بهره وری بخش معدن

بهره وری بخش کشاورزی

ميانگين1383138413851386138713881389 

10/4610/479/338/658/788/558/029/18عمده فروشي،خرده فروشي،تعمیروسایل نقلیه و کاالها

1/741/681/671/661/531/541/511/62هتل و رستوران

4/825/654/744/663/713/833/404/40واسطه گري هاي مالي

6/656/686/916/426/7513/643/197/18مستغالت،کرایه و خدمات کسب و کار

4/094/094/004/293/634/304/124.08اداره امورعمومي و خدمات شهري

7/0313/589/879/099/057/647/089/05آموزش

6/095/537/326/746/756/526/196/45بهداشت و مددکاري اجتماعي

4/593/822/832/902/802/913/063/27سایر خدمات عمومي،اجتماعي،شخصي و خانگي 

6/386/666/156/125/816/414/886/06خدمات

بهره وری بخش خدمات
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مقاله فصلنامه خبری، تحلیلی،پژوهشی
راهکارهای بهبود شاخصهای بهره وری 

به  و  سرمایه  و  کار  نیروی  وری  بهره  افزایش  برای 
دنبال آن بهره وری کل عوامل تولید ، راهکارهای زیر 

پیشنهاد می شود: 
از  بهینه  استفاده  و  کارآمد  انسانی  انباشت سرمایه   .۱
بازار  و  آموزشی  نظام  بین  ارتباط  ایجاد  طریق  از  آن 
شده  ارایه  های  آموزش  کیفی  سطح  بردن  باال  کار، 
خدمات  کیفی  و  کمی  سطح  ارتقای  کار،  نیروی  به 
ارایه شده توسط مراکز کاریابی به منظور کاهش عدم 
در  تسریع  کار،  نیروی  مهارت  و  شغل  بین  انطباق 
تعدیل نیروی انسانی مازاد و جایگزینی نیروی انسانی 
متخصص، به روز کردن دانش مدیران و اصالح شیوه 
انتصاب و ارزیابی آنها، ایجاد تعهد و انگیزه در کارکنان 

و مشارکت دادن آنها در فعالیتها .
۲.افزایش کارایی سرمایه گذاری و بهره وری سرمایه 
از  عمرانی  های  طرح  دورهساخت  کاهش  طریق  از 
طریق اولویت دادن به تکمیل طرح های نیمه تمام، 
تسریع در نوسازی تجهیزات و ماشین آالت و امکانات 
سرمایه ای فرسوده ، توجه بیشتر به توجیه اقتصادی ، 
اجتماعی و فنی در انتخاب طرح های سرمایه گذاری و 
ارتقای مشارکت نهاد های مردمی در نظارت بر اجرای 
طرح های سرمایه گذاری، کاهش ضایعات و استفاده 

از تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته 
های  قیمت  بین  موجود  های  ناهماهنگی  3.کاهش 
از  استفاده  منظور  به  تولید  عوامل  واقعی  و  دستوری 
تعیین  از  پرهیز  طریق  از  تولید  عوامل  بهینه  ترکیب 
و  دستمزدها  بین  ارتباط  ایجاد  و  دستمزدها  دستوری 
بهره وری در جهت افزایش انگیزه نیروی کار در کار 

مفیدتر و استفاده بهینه از امکانات سرمایه ای . 
ارتباط  که  دادیم  نشان  مقاله  این  در  بندی  جمع  با 
همواره  تولید،  بهره وری  و  اقتصادی  توسعه  نزدیک 
کار  نظریه  است،  بوده  اقتصاددانان  توجه  مورد 
آدام اسمیت که افزایش بهره وری را نتیجه تقسیم کار 
دانسته و تقسیم کار را عامل رشد اقتصادی می داند، 
کاهش  است  معتقد  وی  است،  فوق  ادعای  تایید 
بهره وری، کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی را که 
دارد  دنبال  به  می باشد،  نیافتگی  توسعه  اساسی  علت 
پایین  نوبه خود سطح  به  نیز  زندگی  و کاهش سطح 

بهره وری را موجب می گردد.
نیز به نقش بهره وری  در این میان سیمون کوزنتس 
در رشد اقتصادی بسیار تاکید داشته چنانچه در تعریف 
کلیه  در  تقریبا  که  رشد  جریان  خصوصیت  شش 
باالی  نرخ  از  دارد  وجود  معاصر  پیشرفته  کشورهای 
کلی  متغیر  دو  از  یکی  به عنوان  بهره وری  افزایش 

اقتصادی نام برده است.
اشاره  توسعه«  اقتصاد  اساسی  در »مباحث  میر  جرالد 
می کند که کشف جالب توجه دومین مرحله از توسعه 
دستمزد،  )میزان  عوامل  عواید  زمان  هر  که  بود  این 
سهم  بیانگر  که  سرمایه(  واحد  هر  ازای  به  بازدهی 
به  بوده اند،  اقتصادی  رشد  فرآیند  در  تولید  عوامل 
عنوان مقیاس هایی مورد استفاده قرار گرفته اند، میزان 
قابل توجهی از رشد بدون توضیح به جا مانده که نهایتا 
تصور  ابتدا  در  است.  شده  شناخته  پسماند  عنوان  به 
است؛  فنی  پیشرفت  ضریب  پسماند  این  که  می شد 

از  این پسماند ترکیبی  بعد تشخیص داده شد که  اما 
به  آنها  بااهمیت ترین  و  است  متفاوت  نیروی  چندین 
تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهره وری پایین به 
نیروهای طبیعی  از طریق  باالتر  با بهره وری  کاربری 
است  شده  برده  نام  موانع  کاهش  طریق  از  یا  بازار 

.)جرالد میر:۱37۸(
نگرشی با بینش منطقی و عملی به سوددهی و پیشرفت 
صنایع کشور به طور حتم ما را بر آن باور هدایت خواهد 
کرد که باال رفتن بهره وری به افزایش سوددهی منجر 
این بهترین و مطمئن ترین راه پیشرفت  خواهد شد و 
شرکت ها و کارخانجات می باشد. در راه رسیدن به این 
هدف می بایست عوامل و شرایط بسیاری را مورد مطالعه 
نتایج حاصله روش های  و تجربه قرار داد و بر اساس 
علمی و برنامه ریزی شده را با آگاهی از نتایج عملکرد 

آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهی مطلوب رسید.
امروزه ما با دور باطل بهره وری پایین مواجه هستیم. 
صنعت،  بخش  در  پایین  بهره وری  که  ترتیب  بدین 
تولید،  واحد  هر  هزینه  افزایش  قیمت ها،  افزایش 
کسادی و رکود فروش در بازار صادرات، استفاده کمتر 
نهایتا  و  سرمایه  کند  تشکیل  تولید،  ظرفیت های  از 

کاهش مجدد بهره وری را موجب شده است.
مناسب  صنعتی  اقتصادی  رشد  به  دستیابی  الزمه 
پایین  بهره وری  شوم  سیکل  از  خروج  اول  وهله  در 
می باشد. بدین ترتیب اطالع و آگاهی نسبت به عوامل 
موثر بر بهره وری جهت ارائه راهکارهایی برای افزایش 

آن ضروری می باشد.
آنچه مسلم است مشکل عمده ما در ایران محدودیت 
سرمایه  از  باالیی  بسیار  حجم  ما  نیست،  تولید  منابع 
در  ثروتی  و  نفت یک فرصت  داشته ایم.  اختیار  در  را 
مرتفع  را  ما  مشکالت  می توانسته  که  بوده  ما  اختیار 
نداشته ایم. پس مشکل  نیروی کار هم  بکند. مشکل 

کجاست؟
به نظر می رسد که مشکل اصلی ما مشکل تخصیص 
غیرکارآمد منابع و عدم بهره برداری بهینه از نیروی کار 
و سرمایه کشور است که می باید با کاهش نقش دولت 
به سمت  رفتن  و  اقتصادی  آزادسازی های  اقتصاد،  در 

نمود،  اقدام  بهره وری  افزایش  به  نسبت  آزاد  اقتصاد 
چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور 
هیچ  به  بهره وری  افزایش  به  نسبت  نمی توان  نباشد، 
وجه امیدوار بود. پس از این حوزه نیز باز به آزاد سازی 
و خصوصی سازی اقتصادی می رسیم؛ اما همچنین باید 
توجه داشت که شبه دولتی کردن مالکیت و کارخانه ها 
و امثالهم نمی تواند کمکی به اقتصاد ایران کرده، بلکه 
شواهدی مبنی بر پایین تر بودن بهره وری در بخش های 
شبه دولتی و غیرخصوصی حتی نسبت به بخش های 
دولتی وجود دارد. بنابراین باید به سمت آزاد سازی های 

اقتصادی و خصوصی سازی واقعی حرکت کنیم.
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احتمااًل هنگامی که نیدرمایر؛ محقق وسیاح آلمانی درسال 
۱9۱۲ میالدی ازمناطق مرکزی و جنوب خراسان بازدید 
نموده، موضوع قابل توجهی برای گزارش در آن نیافته است 
یا شاید زمینه مطالعه وی قابلیت های توسعه نبوده است. 
ازابن بطوطه مراکشی که درسال۱330 میالدی به خراسان 
سفرکرده تا مایرآلمانی مورد اشاره ظاهرا هیچکدام تصویر 
امیدوارکننده ای ازمنطقه جنوب خراسان ارائه ننموده اندکه 
بتوان قابلیتهای تاریخی توسعه را برمبنای آن مورد بررسی 
اگر در گزارشات مورخین و سیاحان   . داد  قرار  ومطالعه 
پتانسیل ها و جذابیت های توسعه منطقه ای که به قدمت 
تاریخ در سرنوشت اجتماعی ایران نقش ایفا کرده است 
)شاهد مدعا سنگ نگاره های به جامانده از دوره اشکانی 
در ۵ کیلومتری جنوب شهر خوسف که کهن ترین نشان 
از تمدن بشری در منطقه می باشد( کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است. اما امروزه  نمی توان جایگاه و اهمیت منطقه 
شرق کشور باالخص جنوب خراسان را در توسعه نادیده 
گرفت، رویکرد آمایش سرزمین که در برنامه ریزی های  
 توسعه مورد اقبال فراوان واقع شده بر مبنای تفاوت های 
منطقه ای استوار است. زیرا در مباحث اقتصاد منطقه ای، 
 پدیده تفاوت منطقه ای به عنوان یکی از عناصر تحلیلی 
توسعه منطقه ای تلقی می شود به بیان دیگر تفاوت های 
منطقه ای یکی از دو عنصر اصلی در تحلیل های اقتصاد 
فضایی می باشد که در آن ماهیت پدیده های منطقه ای  را 
می توان در حوزه  تقابل های فضایی مطرح کرد که البته 
در این حوزه  تفاوت های منطقه ای محور موضوع بحث  
قرار می گیرد. بنابراین در مطالعات تاریخی درخصوص 
توسعه مناطق کشور این تنها ظرفیت های تاریخی و نگاه 
و رویکرد ادواری حکومت ها به منطقه نیست که قابلیت 

توسعه آن را می سازد بلکه تفاوت های ساختاری هر منطقه  
است که  استعدادهایش را هویدا می نماید از این رو برای 
یافتن استعداد و قابلیت هر منطقه نمی توان و نباید به دنبال 
گزارشات تاریخی  از آن دسته گزارشات  بود که سیاحان و 
گردشگران از جمله  نیدرمایر یا ابن بطوطه ) به عنوان مثال( 
به یادگار گذاشته اند، بلکه تحلیل فضایی ایجاب می کند 
که ظرفیت ها و قابلیت ها را برای هر منطقه در تفاوت آن 
 با سایر مناطق جستجو نمائیم.  بسیاری از محققان اقتصاد 
ظرفیت  را  توسعه  ام(  کرده  مطالعه  بنده  آنجائیکه   )تا 
تاریخی یک منطقه نمی دانند  زیرا در چنین شرایطی 
توسعه  منابع  نظر  از  که  مناطقی   مورد  در  توسعه  علم 
)شامل منابع مالی، انسانی، خصوصیات اقلیمی، جمعیت 
 )... ارتباطی و  اولیه، شبکه های  به مواد  پایه، دسترسی 
دارند  قرار  بدتری  وضعیت  از  مناطق  سایر  به  نسبت 
توسعه  علم  دانم"  نمی  این"من  رسد  می  الادری   به 
می تواند ریشه تاریخی هم داشته باشد و بنابراین عملکرد 
ضعیف حکومت ها و دولت های قبل را در طول تاریخ  
توجیه نماید و توسعه نیافتگی یک منطقه را به گردن ضعف 
امکانات و زیرساخت های خود آن منطقه بیاندازد. چنین 
رویکردی  مسئولیت اجتماعی و اقتصادی سیاستگذاران 
را برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته  خدشه دار  و 
چرخه دایره وار  توسعه نیافتگی  را نهادینه می نماید. در 
مطالعات  آمایش چنین رویکردی  مردود شمرده می شود. 
البته این موضوع نباید با نظریه دوگانگی  اقتصادی  امری 
واحد قلمداد گردد و تصور شود که اساس نظریه دوگانگی 
اقتصادی بر توجه به قابلیت های ذاتی مناطق که در بستر 
تاریخی آن مورد شناسایی قرار گرفته است استوار بوده و 
بنابراین مطالعات تاریخی موجد رویکردهای  توسعه ای می 

باشد. اگر چه نظریه دوگانگی  اقتصادی با انتساب ساختار 
بخش ها به مناطق خاص مورد استفاده قرار می گیرد اما 
در این  زمینه میتوان ساختار سنتی تولید را در مناطق کمتر 
توسعه یافته  ناشی از تفاوت در طرف عرضه مثاًل تفاوت 
در خصوصیات توابع تولید دانست و نه در استعدادهای ذاتی 
مناطق موصوف، استعدادهای ذاتی هر منطقه اگر چه در 
مطالعات توسعه همواره مورد توجه قرار می گیرد ولی تمرکز 
بیش از حد بر آن میتواند گمراه کننده باشد زیرا اواًل با توجه 
به عدم پایداری شرایط، تجویز الگوی خاص با توجه به 
مؤلفه های موجود نمی تواند ضامن موفقیت برنامه های 
بلندمدت )استراتژیک( توسعه باشد، ثانیاً استعدادهای ذاتی 
توسعه یک  برای  مزیت  کننده  ایجاد  تواند  اگر چه می 
منطقه باشد لیکن عدم توجه به تفاوت ها ممکن است 
قابلیت مشارکت مناطق در توسعه کشور را دچار نقصان 
 ، بیاورید!(  یاد  به  را  ریکاردو  نسبی  مزیت  )نظریه  نماید 
اصل مزیت نسبی بر توجه به هزینهـ  فرصت استوار است 
بنابراین هر منطقه با توجه به هزینهـ  فرصت خود باید در 
توسعه مشارکت داشته باشد و نه استعداد و قابلیت ذاتی و 
تاریخی. وجود تفاوت و توجه به هزینه فرصت ها ممکن 
است منجر به قطبی شدن فعالیت ها گردد مفهوم قطبی 
شدن اولین بار توسط  فرانسواپرو در میانه های دهه ۱9۵0 
میالدی مطرح گردید  بر اساس این نظریه  وجود تفاوت 
در بخش ها در فرآیند توسعه امری اجتناب ناپذیر می باشد. 
امروزه در مباحث توسعه، تفاوت های منطقه ای به عنوان 
 عدم تجانس فضایی تلقی می شوند که نیازمند الگوهای 
فرصت  ـ  هزینه  به  توجه  ضرورت  و  بوده   ویژه ای 
منطقه ای را مورد تأکید قرار می دهد در چنین شرایطی توزیع 

فعالیت ها در چهارچوب آمایش بر 

*

چکیده
رویکرد آمایش سرزمین که در برنامه ریزی های توسعه مورد اقبال فراوان واقع شده بر مبنای تفاوت های منطقه ای استوار است  زیرا در 
مباحث اقتصاد منطقه ای به عنوان یک عنصر مهم در تحلیل توسعه منطقه ای تلقی می شود متأسفانه ازآنجائی که نظام برنامه ریزی در 
کشور عمدتًا دارای ویژگی ملی و بخشی بوده به تفاوت های منطقه ای به عنوان یک پتانسیل در توسعه کمتر توجه شده است و همواره  
 نسخه واحدی  برای توسعه مناطق کشور بدون توجه به تفاوت های منطقه ای تدوین شده است  توجه به تفاوت های منطقه ای برای توسعه 
استان ها در برنامه ریزی  توسعه استان ها باید دارای اولویت و تمرکز بر مزیت های ناشی از تفاوت های ساختاری مناطق باشد همچنین نگاه 

زنجیره ای به نیازها و اولویت های توسعه استان ها باید بر مبنای الزامات مبتنی بر تفاوت ها باشد.

 تأملی بر ناکارآمدی  نظريه قابليت های  تاريخی در توسعه

 و معرفی پارادايم تفاوت های منطقه ای

* محمد بهروزی؛ سرپرست گروه مطالعات اقتصادی
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ای مطرح می شود   منطقه  تفاوت های  ماهیت  اساس 
بنابراین  به جای توجه به استعدادهای ذاتی آنگونه که 
تفاوت های  وجود  به  دارد  اتکاء  برآن  تاریخی   مطالعات 
 منطقه ای و ضرورت لحاظ آنها در ساختار نظام برنامه ریزی 
ملی ـ منطقه ای توجه ویژه ای می شود. متأسفانه وقتی 
از توسعه منطقه خراسان جنوبی )و به طور اعم  سخن 
مناطق کمتر توسعه یافته(  به میان می آید  ردپای تفکرات 
 تاریخی را در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کالن 
منطقه  تفاوت های  به  توجه  جای  به  می بینیم.متأسفانه 
ای به عنوان مزیت نسبی و قابلیت منحصر به فرد برای 
مشارکت در توسعه بر استعدادهای ذاتی و قابلیت های 
تاریخی  مناطق تأکید می شود و خود تفاوت  به عنوان 
یک قابلیت، مانع توسعه و نقطه ضعف تلقی می گردد. از 
سوی دیگر از آنجایی که  نظام برنامه ریزی در کشور عمدتًا 
ویژگی  ملی و بخشی داشته به جنبه های  منطقه ای 
کمتر توجه داشته است و لذا برنامه ریزی منطقه ای گرایش 
به برابری منطقه ای داشته و نقش تفاوت های منطقه 
ای  نادیده گرفته شده است. این موضوع موجب گردیده 
 همواره نسخه واحدی برای توسعه کشور پیچیده شود که 
حمام  دالک  خاکشیری  نسخه  داستان  به  شباهت  بی 
 گنجعلی خان نیست، استاد بزرگوار جناب باستانی پاریزی نقل 
می کند که در زمانهای قدیم که هنوز گرمابه های عمومی 
رونق و رمقی داشته و مردم  برای تطهیر و رعایت بهداشت 
به آن رجوع می کرده و بالتبع دالکان هم  کانون مراجعات 
مردم و طرف مشورت آنان بودند، گرمابه ای در کرمان وجود 
داشته و میرزا ماشاله خانی هم در آن دالک بوده که بسیار 
مورد وثوق مردم بوده و هر کس مشکلی یا دردی  داشته 
با وی در میان می گذاشته است یک روز یکی از معتمدین 
 کرمان در حال استحمام از دالک مورد بحث دوای دل درد 
را می پرسد که نامبرده  مطابق  عادت مألوف خاکشیر را 
تجویز می نماید. یکی دیگر از حاضرین عالج کمردرد را از 
وی جویا می شود که مجدداً وی همان نسخه قبلی را می 
پیچید معتمد با تعجب  از دالک چاره  بدهی های عقب 
افتاده اش را می پرسد و همان پاسخ را از دالک می شنود.

تجویز  نسخه واحدی برای توسعه مناطق کشور بدون توجه 
به تفاوت های منطقه ای تجویز خاکشیری است. در یکی 
از جلسات کارشناسی که در محل سالن اجتماعات یکی از 
دستگاههای اجرایی استان در خصوص ظرفیت های رشد 
اقتصادی استان خراسان جنوبی بحث و تبادل نظر به عمل 
می آمد و بنده افتخار حضور داشتم مجری محترم  طرح 
در کمال ناباوری پتانسیل های رشد اقتصادی استان را از 
منظر همسنجی با سطح ملی و دسترسی به زیرساخت 
های فیزیکی دارای رتبه کیفی ضعیف اعالم نموده و از 
این رو استان را فاقد پتانسیل توسعه، اگر چه در پایان برای 
خالی نبودن عریضه پیشنهاداتی برای سرمایه گذاری بیان 
گردید که اتفاقاً مغایر با توجیهات مجری یاد شده بود مسلمًا 
ساختار چنین بررسی ها و مطالعاتی  مغایر با دیدگاه نظریه 
تفاوت منطقه ای می باشد و قطعاً چنین بررسی ها به توجیه 
وضعیت موجود پرداخته و راهبرد اساسی برای برون رفت 
از مدار توسعه نیافتگی ارائه نمی کند. ظاهراً  این مجری 
محترم هم مانند نیدرمایر قابلیت چشمگیری برای ارائه 
 گزارش در منطقه نیافته است، در چنین شرایطی است که 
منطقه  تفاوت  نظریه  مبنای  بر  ای  توسعه  های  مزیت 
توسعه  مطالعات  اغلب  البته  باشد.  می  دفاع  قابل  ای  

گذاری  سرمایه  و  اشتغال  توسعه  سند  جمله  از  استان  
عدم  بر  همواره  ای  منطقه  مطالعات  سایر  و  استان، 
توسعه تاریخی  استان تأکید  نموده و پتانسیل های رشد 
اقتصادی استان را بر این اساس ضعیف تلقی نموده اند. 
غافل از اینکه  بسیاری از کشورها  توسعه یافته امروزی 
توسعه  طبیعی  استعدادهای  و  منابع  فاقد  ظاهر  به   که 
می باشند با اتخاذ استراتژی مناسب، امروزه خود به عنوان 
الگوی توسعه بسیاری ازکشورهای درحال توسعه مطرح می 
باشند به عنوان نمونه مالزی را در نظر بگیرید و یا کشور 
همسایه شمال غربی ما، ترکیه را از نظر بگذرانید امروزه اتخاذ 
استراتژی های مناسب  توسعه بر مدار تفاوت های ساختاری 
کشورها می چرخد موضوعی که در مطالعات توسعه استان  
خراسان جنوبی مغفول مانده است. چندی پیش مقاله ای 
درخصوص استراتژی توسعه شرکت های بزرگ و چند 
ملیتی می خواندم  که در آن با اشاره به استراتژی اقیانوس 
آبی آنرا راهبرد توسعه شرکت های بزرگ در فضای رقابتی 
و پرخطر امروزی معرفی نموده بود استراتژی اقیانوس آبی 
به نظر نگارنده بدون ایجاد مزیت رقابتی )با مزیت رقابتی 
پورتر اشتباه نگیرید!( یا همان تفاوت ساختاری نمی تواند 
راهبرد مؤثری تلقی گردد امروزه استان خراسان جنوبی و 
استان هایی مانند آن می توانند استراتژی اقیانوس آبی 
 را برای توسعه خود برگزینند ، این راهبرد آنها را ملزم به 
بهره گیری از تفاوت های  منطقه ای خود و ایجاد مزیت 
بر اساس آن می نماید. به زعم نگارنده  استراتژی  اقیانوس 
یافته  کشور  امکان   آبی  به استان های کمتر توسعه 
های   چالش  از  دور  و  آرام   فضای  در  دهد    می 
سیاست گذاری  ناشی از نگرش های سنتی و ناکارآمد 
تاریخی   ماندگی های  ترمیم و جبران عقب  بر  عالوه 
نیافته و  بر سر مناطق توسعه  پتکی  مانند  که همواره 
بازیابی   به  است  شده  کوبیده  یافته  توسعه  کمتر  یا 
هویت خود و احصاء مزیت های  ناشی از تفاوت های 
و  کارآمد  راهبردهای  و  ها  اتخاذ روش  و  ای   منطقه 
البته بدیهی است  اثر بخش  برای توسعه خود نماید. 
که نمی توان و نباید چشم بر مسائل تاریخی مناطق 
کمتر توسعه یافته  بست و مشکالت  آنها را که طی 
دهه ها، بی مهری و کم توجهی مضاعف شده نادیده 
و  ها  بررسی  الزمه  تاریخی  مطالعات  مسلماً   گرفت 
است.  توسعه  حوزه  در  اقتصادی  گذاری  مشی  و  خط 
ها  قابلیت  که  نیست   موضوع  این  منکر  نگارنده 
ریل  مناطق،  طبیعی  و  فیزیکی   های  پتانسیل  و 
موضوع  دو  اما  رود  می  شمار  به  نیز  توسعه  شده  کار 
اساسی را  نباید فراموش کرد و آن اینکه اواًل قابلیت 
به تنهایی موجد توسعه  توانمندی های مناطق   ها و 
منابع  از  که  کشورها  از  بسیاری   اینکه   کما  نیست  
پیدا  توسعه  تنها  نه  بودند  مند  بهره  خدادادی   سرشار 
 نکرده اند بلکه خود آن منابع بالی جان آنها شده است 
یا  و  افتادم!  هلندی  بیماری  و  دریای شمال  نفت  )یاد 
و  ما  خود  کشور  فعلی  وضعیت  برویم  دوری  راه  چرا 
 ، منابع  مدیریت  بنابراین   ببینیم(  را  آن  نفتی  اقتصاد 
این  از  است  توسعه  منابع  خود  از  تر  مقدم  و  تر  مهم 
و  مدیریت  اتصال  نقطه  توسعه  علم  بگوئیم   اگر  رو 
دیگر  نکته  ایم،  نگفته  بیراهه  سخنی  است   اقتصاد 
بلند  ریزی  برنامه  در  و  توسعه  مطالعات   در  اینکه  
کشور  یافته  توسعه   کمتر  مناطق  توسعه  برای  مدت 

ماند،  آنها  تاریخی  ماندگی های   دایره عقب  در  نباید 
ایجاد  را  ماندگی  عقب  تسلسل  دور  شرایطی   چنین 
می نماید همانطوری که در دهه های اخیر همواره اینگونه 
بوده است. سؤال اساسی این است که آیا مناطق کمتر 
توسعه یافته  کشور که در دومین برنامه توسعه 7 ساله قبل 
از انقالب ) اواخر دهه ۱330( مورد توجه برنامه ریزان قرار 
گرفت و برای توسعه آنها راهکارهایی در نظر گرفته شد 

اکنون پس از گذشت بیش از 6 دهه توسعه یافته اند؟
 آیا 6 دهه  برای تحقق نتایج سیاستگذاری های  کالن 
توسعه در کشور کافی نبوده است؟ موضوع مناطق کمتر 
توسعه یافته در برنامه های پنجساله  پس از انقالب نیز 
همواره مورد توجه بوده است اما فهرست  این مناطق کوتاه 
نشده است! مشکل کجاست؟ آیا نگرش تاریخی برنامه 
ریزان  و اعتقاد آنان بر فقدان ظرفیت های توسعه بر روح 
برنامه ریزی های توسعه ای حاکم نبوده است؟  و یا تجویز 
خاکشیری و اتخاذ راهکارهای واحد،  فارغ از تفاوت های 
منطقه ای  و عدم تعریف مزیت ها و احصاء  قابلیت های 
مناطق در چهارچوب تئوری اقتصاد فضائی چالش برنامه 

ریزی توسعه برای این مناطق نمی باشد؟ 
مناطق  زمینه  در  نگارنده  مطالعات  دهه  یک  از  بیش 
توسعه نیافته کشور این اعتقاد راسخ را در وی به وجود 
آورده است که دو معضل پیش گفته مهمترین  پاشنه 
جنوبی  خراسان  استان  جمله  از  و  مناطق  این   آشیل 
می باشد در چنین  شرایطی نمی توان به نتایج مطالعات  
مبتنی بر وضعیت  تاریخی  خوش بین بود. اکنون که برنامه 
پنجم توسعه نیز در میانه راه  برای توسعه مناطق  کمتر توسعه 
یافته ، نتایج مشخصی را بروز نداده است و مانند  اسالف خود 
نتوانسته مدار توسعه نیافتگی مورد نظر را قطع نماید، به نظر 
 می رسد  باید راهبرد دیگری را جستجو نمود. ایجاد شورای 
 برنامه ریزی و توسعه استان )ماده ۱7۸(، ساماندهی نظام 
درآمد ـ هزینه  استانی )ماده ۱79(  و به خصوص شاه 
کلید توسعه در برنامه پنجم ماده ۱۸0 که استفاده متوازن 
از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاء 
سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت 
را هدف قرار داده، هیچکدام بر اساس تفاوت های منطقه 
شورای  اند،  نگردیده  تدوین  پدیده   این  الزامات   و   ای 
برنامه ریزی و توسعه استان که باید  مزیت استان  و تفاوت 
 های  ساختاری آن را احصاء کند مکلف به رعایت چهارچوب 
برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کالن  کشور 
های  مشی  خط  گیری؛  تصمیم  مبنای   بنابراین  است 
چه  اگر  البته  استان.  توسعه  الزامات  نه   و  است  کالن 
ماده ۱۸۱ قانون برنامه به درستی اصل آمایش سرزمین 
قرار  توجه   مورد  را  زدایی  تمرکز  و  پایداری محیطی  و 
داده است لیکن به نظر می رسد  هر دو اصل آمایش 
سرزمین و پایداری محیطی  و هم راهبرد تمرکز زدایی 
ساختاری  های  تفاوت  به  دقیق  علمی،  نگاه  مستلزم 

از آنجائیکه نظام برنامه ریزی  در 
کشور عمدتاً ویژگی ملی و بخشی  
داشته به جنبه های  منطقه ای کمتر 
توجه شده است و لذا برنامه ریزی 

منطقه ای گرایش به برابری منطقه ای 
 داشته و نقش تفاوت های منطقه ای

  را نادیده گرفته است.
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 مناطق است و نه تالش برای برابری و توازن دستوری.
 توجه به تفاوت های منطقه ای برای توسعه استان ها در 
برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های آتی بایستی مقید به 

شرایط ذیل باشد:
1- توجه اساسی به نقش مردم در توسعه

به  توجه  مستلزم  مردم  نقش  به  دادن  اهمیت   
حالیکه  در  است  آنان  های  خواسته  و  نیازها  تفاوت 
عدم  است  کشور  توسعه  اصلی  راهبرد  مقاومتی  اقتصاد 
مقاومتی  اقتصاد  محور  که  مردم  مشارکت  به   توجه 
 می باشند نمی تواند به توسعه پایدار منجر گردد. اصواًل 
برنامه ریزی منطقه ای فرآیند مشارکت مردم در تحقق 
اهداف توسعه تعریف می شود . از این نظر برنامه ریزی 
منطقه ای توجه اساسی به رابطه انسان، محیط و فعالیت 
محقق  ای  منطقه  توسعه  بنابراین  گردد.  می   قلمداد 
نمی گردد مگر در آن، این رابطه به درستی شناسایی و 
تبیین شده باشد. موضوعی که متأسفانه در برنامه ریزی 
های توسعه قبلی نادیده گرفته شده است.  اینکه مردم محور 
توسعه هستند  اگر چه شعاری نخ نما به نظر می رسد  ولی 
واقعیت این است که روح  برنامه های توسعه همواره مغایر 
با این اصل بوده است، مشارکت مردم نیازمند تمرکز زدایی 
و اعتماد به مدیریت محلی و اعطاء اختیارات کافی به استانها 
برای تعهد به تصدی و اجرا برنامه های توسعه هر استان می 
باشد البته این موضوع  نباید به فدرالیزم اقتصادی تعبیر گردد 
بلکه مشارکت،  مفهومی موسع و گسترده و البته پیچیده 
دارد که چهارچوب و مبنای آن باید  بر اساس خواسته ها، 

نیازها و اولویت های هر منطقه تعریف گردد.
های  برنامه  در  تمرکز  و  اولویت  داشتن   -2

توسعه منطقه ای
اگر از مدیران، کارشناسان و یا خبرگان کشور و البته استان 
بپرسید اولویت توجه دولت کدام بخش اقتصادی  استان 
باشد و یا استان در کدام بخش اقتصادی دارای مزیت نسبی 
بیشتری است؟به جرأت می توان گفت پاسخ واحدی دریافت  

نخواهید کرد! اگر بگوئیم در برنامه ریزی های توسعه همواره 
منشوری عمل کرده ایم سخنی به گزافه نگفته ایم، آقایان 
مهدی جمشیدیان  و محمود کتابی )۱3۸0( در مقاله ای با 
عنوان نظام  اداری و توسعه اجتماعی اقتصادی ایران، بیان 
نموده اند که الگوی آرمانی دیوان ساالری ماکس وبر  با 
شرایط و ویژگی های نظام اداری ایران انطباق ندارد ولی 
الگوی فردریگز درباره جامعه منشوری بهتر می تواند نظام 
یاد شده را تبیین نماید.  مراد از طرح این موضوع این است 
که سیاست گذاریهای  توسعه ما بر مبنای مدل منشوری  
بوده و همواره در طول پیوستارتوسعه به صورت متناوب 
بر یک قطب  آن تمرکز نموده ایم. جامعه منشوری مورد 
نظر ریگز در واقع عبارت است از حد میان  یک جامعه 
و  مدرن  )جامعه  باز  جامعه  یک  و  سنتی(  )جامعه  بسته 
صنعتی(، ساختار اداری و بروکراتیک مدل ساال که ریگز 
 آن را مطرح نموده بهترین توضیح  برای توسعه  نیافتگی

 استان های کمتر توسعه یافته کشور است زیرا این مدل 
شناخت  و  درک  عدم  و  ناهمگون   ساختارهای  تداخل 
اولویت ها و فقدان جهت گیری مناسب برای تمرکز برنامه 
ریزی ها و الزامات توسعه ای بر مبنای نیازهای ضروری تر 
را  مورد تأکید قرار داده است، ضمن اینکه تمرکز قدرت 
مورد نظر ریگز در مدل ساال همواره در خمیرمایه برنامه 
 های توسعه مستتر و البته مانع مشارکت کارآمد مناطق و 
بوده  توسعه  راهبردی  استان ها در تصمیم گیری های 
مصروف  ها  حمایت  و  تسهیالت  و  منابع  گاهی  است. 
بخش کشاورزی شده و در مقطع دیگری  بخش معدن 
محور توسعه استان قلمداد گردیده زمانی دیگر بخش حمل 
و نقل و ترانزیت  مورد توجه قرار گرفته است. در حالی 
که شناخت درست و درک صحیحی از مزیت  هر کدام 
از بخش ها و پتانسیل رشد و میزان حداکثر مشارکت هر 
بخش در توسعه استان وجود نداشته است، معیارهای توسعه 
نیر اولویت بندی نشده اند، از این رو سیاستگذاران، برنامه 
ریزان و مدیران اقتصادی تصمیم گیر به اقتضاء  شرایط و 
یا الزامات و چهارچوب های سیاست های کالن کشور )که 
قباًل مورد اشاره قرار گرفت( در هر زمانی به یکی از بخش 
ها و یا معیارهای  مورد نظر تأکید نموده اند و پس از  صرف 
هزینه، وقت و انرژی  آن را بدون دریافت بازخورد مناسب 
رها نموده و اولویت دیگری را برگزیده اند چنین سیاستی  

مدل منشوری ریگز را در ذهن تداعی می کند.
3-وجود نگاه و رویکرد زنجیره ای  به نیازها و 

اولویت های اقتصادی توسعه
 تئوری تفاوت های منطقه ای نیازمند احصاء و تبیین سلسله 
اقداماتی است که بر مبنای آن بتوان به این تفاوت ها و 
البته نیازهای  آن پاسخ داد. نگاه تاریخی توسعه و تمرکز 
بر استعدادهای تاریخی استانهای کمتر توسعه یافته مستلزم 
برنامه ریزی زنجیره ای نیازها و اولویت ها نمی باشد بلکه 
مانند قطعات گمشده پازل بدون توجه به نیازها  و اولویت 
های منطقه ای برای هر قابلیت؛ قطعه کامل  کننده آن را 
در نظر می گیرد به عنوان مثال فرض کنید در دهه های 
گذشته در استان خراسان جنوبی کارخانه فوالد احداث شده 
باشد  نگاه تاریخی توسعه  آن را یک پتانسیل  قلمداد نموده 
و تالش می کند زنجیره تأمین آن را در استان کامل نماید 
بنابرانی برنامه ریزی  در چنین رویکردی بر مبنای نیاز 
سطحی شکل می گیرد در صورتی که تئوری تفاوت های 
منطقه ای با نگاه علمی  حتی ممکن است توجیه اقتصادی 
کارخانه فوالد را مورد تشکیک قرار دهد و در صورت عدم  
توجیه اقتصادی آن به عنوان مثال  به دلیل کمبود منابع آب  
حکم به تعطیلی آن بدهد این موضوع از شناخت  تفاوت 
منطقه ای  و درک اولویت ها برای مدیریت  منابع آب  )در 
این مثال( ناشی می شود. بنابراین در حالی که  مقدمات 
تدوین برنامه ششم توسعه در حال انجام است توجه به 
تفاوت های ساختاری مناطق و استانهای کشور ضرورت 
دارد از این رو الزم است سیاستگذاران و برنامه ریزان  کشور 
استانهای کمتر توسعه یافته را آنگونه که هستند دارای 
قابلیت و پتانسیل توسعه  دانسته و بر تفاوتهای ساختاری 
آنها برای توسعه تأکید نمایند  و بر اساس تفاوت هر استان 
برنامه توسعه جداگانه ای تدوین نمایند بطوری که ضمن 
همپوشانی کامل  کوالژگونه، نماینده وپاسخگوی نیازهای 
توسعه مناطق براساس مزیتهای نسبی ناشی از تفاوتهای 
ساختاری آنها و  حاوی الگوهای علمی و خاص مبتنی بر 

تحلیل فضایی اقتصاد استانها  باشد.
نتیجه گیری:

توان گفت هر  بندی کلی می  در یک جمع  بنابراین 
کدام از مناطق کشور استعداد ذاتی خود را دارا بوده که 
الزامًا با ظرفیت ها و قابلیت های سایر مناطق یکسان 
نمی باشد. رمز نطریه تفاوت های منطقه ای در توسعه 
سیاست  باشد.  می  استعدادها  در  تفاوت  همین  وجود 
این  دقیق  تبیین  و  شناخت  بدون  توسعه  گذاران 
مناطق  توسعه  اثربخش  برنامه  توانند  نمی  ها  تفاوت 
را تدوین و اجرا نمایند. نگاه به عقب و یا به عبارت 
تاریخی به وضعیت مناطق موجب خطای  دیگر نگاه 
ادراکی در شناخت دقیق قابلیت های هر منطقه می 
شود. بنابراین الزامات توسعه پایدار اواًل شناخت قابلیت 
های هر منطقه و تفاوت آن با سایر مناطق و مزیت 
های رقابتی مبتنی بر آن و ثانیًا تلفیق کوالژگونه این 
تفاوت ها به گونه ای است که یک کل واحد از اجرای 

متفاوت و همپیوند به وجود آید.
منابع: 

- زنگی آبادی علی و سلطانی، لیال . تحلیل فضایی از تولد 
تا کنون: فصلنامه تحقیقات  جغرافیائی ۱3۸۸.

اثر  مقایسه  مصطفی.  فر  سلیمی  و  مهیندخت  کاظمی   -
اقتصادی،  رشد   به  گرا  برون  و  گرا  درون  های  سیاست 

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد، توسعه منطقه ای ۱390
- کالنتری، خلیل، برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، تهران 

انتشارات فوشبین ۱3۸9

در حالی که اقتصاد مقاومتی  راهبرد  
اصلی توسعه کشور است عدم توجه 
به مشارکت مردم که محور اقتصادی 

مقاومتی  می باشند  نمی تواند به 
توسعه پایدار  منجر گردد.
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اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
اقتصادی  های  فعالیت  بر  گذار  تأثیر  عوامل  از  یکی 
تولیدات  کیفی  و  توسعه کمی  و  افزوده  ارزش  رشد  و 
بخش کشاورزی عامل سرمایه و تجمیع آن در بخش 
کشاورزی می باشد و سرمایه گذاری بعنوان پیش زمینه 
بخش  اقتصادی  رشد  اصلی  محرکه  موتور  و  توسعه 
کشاورزی قلمداد می شود. بررسی روند تحوالت بخش 
کشاورزی طی حدوداً سه دهه گذشته نشان می دهد 
که بخش کشاورزی و منابع طبیعی تحوالت ساختاری 
متفاوتی را پشت سرگذاشته و هم اکنون نیز با مسائل 
مختلف و پیچیده ای از جمله: تخریب منابع پایه، ناکافی 
بودن فناوری و تکنولوژی های نوین، ساختار نامناسب 
نظام های بهره برداری و نظام بهرو وری عوامل تولید، 
نابسامانی  کمبود زیرساخت های فرآوری محصوالت، 
بازار  کمبود  همچنین  و  کشاورزی  محصوالت  بازار 
مالی و بازار سرمایه و سرمایه گذاری روبروست. در این 
تولید  عوامل  ترین  مهم  از  یکی  بعنوان  سرمایه  میان 
و  رشد  کلیدی  عنصر  و  کشاورزی  بخش  محصوالت 
عامل  این  گردد.  می  قلمداد  کشاورزی  بخش  توسعه 
نقش بسزایی در افزایش سطح کمی و کیفی تولید و 
توسعه فعالیت های اقتصادی و درنتیجه افزایش بهره 
وری سایر عوامل تولید دارد. لذا به منظور افزایش نرخ 
درآمد  افزایش  و  کشاورزی  بخش  در  گذاری  سرمایه 
سرانه و تولید ناخالص ملی و همچنین تثبیت و توسعه 
اشتغال و کاهش فاصله درآمدی بین اقشار روستایی و 
انداز  سند چشم  الزامات  و  اهداف  با  متناسب  شهری، 
توسعه کشور در چهار چوب سیاست های کلی برنامه 
پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی، رویکرد فرهنگ سازی استفاده از منابع داخلی 
و خارجی برای توسعه تولیدات داخلی و افزایش تولید 
و  پیوسته  اقتصادی  رشد  تحقق  منظور  به  صادرات  و 
و  جهانی  اقتصاد  با  فعال  تعامل  و  پرشتاب  و  ثبات  با 
همچنین توسعه روستاها، تأمین منابع سرمایه گذاری 
بخش غیردولتی در بخش کشاورزی و حمایت از توسعه 

سرمایه گذاری در این بخش الزامی است.

سرمایه گذاري در بخش کشاورزي همچنین به رشد 
سایر بخش هاي اقتصادي کمک مي کند. با توجه به 
ارتباط قوي، بخصوص قسمت پسین بخش کشاورزي 
با بخش هاي دیگر، افزایش سرمایه گذاري در بخش 
کشاورزي باعث تسریع رشد اقتصادي در بخش هاي 
انکار در  دیگر می گردد. وجود مزیت هاي غیر قابل 
بخش کشاورزي از جمله دالیل ضرورت  بهره برداري 
زیر در  آن  مدون  تخصیص  و  مالي  منابع  از   بهینه 

کارشناسان  است.  بخش  این  متعدد  هاي  بخش 
دولتي  غیر  که صندوق هاي  باورند  این  بر  اقتصادي 
حاضر  حال  در  کشاورزي  بخش  توسعه  از  حمایت 
براي  کانالیزه  و  واحد  مسیري  ایجاد  حل  راه  یگانه 
بخش  تولیدکنندگان  به  مالي  منابع  صحیح  تزریق 
در  بلند  گامي  تواند  مي  دولت  راستا  این  در  و  است 
بردارد.  اهداف خود در بخش کشاورزي  مسیر تحقق 
در  مالي  منابع  بهینه  تخصیص  و  مدیریت  تجمیع، 
افزوده باالیی که  با توجه به ارزش  بخش کشاورزی 

ایجاد  نماید،  ایجاد می  اقتصاد  در  بخش  این  سالیانه 
نگهداشت  باعث  که  اعتباري  و  مالي  زیرساخت  یک 
و تجمیع منابع مالي و تخصیص بهینه آن گردد را به 

صورت یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می سازد.
 لذا ایجاد صندوق هاي غیر دولتي حمایت از توسعه 
و  مالي  زیرساخت  یک  عنوان  به  کشاورزي  بخش 
منابع  بهینه  تخصیص  و  تجمیع  بر  عالوه  اعتباري 
مالي، معضل نظام تامین مالي و اعتباري تولیدکنندگان 
بخش  کرد.  خواهد  مرتفع  نیز  را  کشاورزي  بخش 
و  دارد  کشور  اقتصاد  در  مهم  جایگاهی  کشاورزی 
گیری  شکل  بخش،  دراین  گذاری  سرمایه  اهمیت 
نهاد قوی برای توسعه و افزایش حجم سرمایه گذاری 
و  مالی  منابع  تجمیع  امکان  تا  سازد  می  ضروری  را 

هدایت و تخصیص بهینه آنها فراهم شود. 
و  غیردولتی  بخش  مشارکت  مستلزم  امر،  این  تحقق 
حمایت مستمر دولت است تا با توسعه سرمایه گذاری، 
تولیدات و درآمد کشاورزان افزایش پیداکند و درنتیجه 

نقش و جايگاه صندوق های حمايت  از توسعه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی
*حسن اکبری؛ کارشناس اقتصادی

چکیده
 در کشورمان با جمعیت متراکم روستایي و اراضي متعدد کشاورزي، سرمایه گذاري در بخش کشاورزي از اهمیت ویژه اي برخوردار است و از 
جنبه هاي مختلف مي تواند باعث تسریع رشد و توسعه اقتصادي در کشور گردد. سرمایه گذاري و توسعه فعالیت هاي تولیدي در بخش کشاورزي 
به علت کاربر بودن فعالیت هاي کشاورزي باعث ایجاد فرصت هاي شغلي جدید مي گردد و بدینوسیله مشکل بیکاري را که در سال هاي اخیر 
 به صورت حادي بروز نموده، کاهش مي دهد، همچنین با توجه به استقرار اغلب فعالیت هاي کشاورزي در مناطق روستایي از مهاجرت روستاییان 
به شهرها مي کاهد یا دست کم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را کاهش می دهد. همچنین با توجه به تغییرات در نرخ مبادله کاالهاي کشاورزي 
و تفاوت سطح زندگي در مناطق شهري و روستایي که نتیجه ي آن پایین آمدن سطح درآمد کشاورزان است، از طریق افزایش سرمایه گذاري 
در بخش کشاورزي مي توان به افزایش درآمد کشاورزان و بهبود توزیع درآمد در کشور کمک کرد. از طرفي سرمایه گذاري در بخش کشاورزي 
باعث افزایش تولید محصوالت کشاورزي مي شود و به دنبال آن منجر به افزایش صادرات محصوالت کشاورزي مي گردد و این مساله به افزایش 

صادرات غیر نفتي و رهایي از وابستگي به درآمدهاي نفتي کمک شایاني می کند.
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باعث سرعت یافتن رشد اقتصادی دربخش کشاورزی 
گردد. حدود ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلي در بخش 
کشاورزي تولید مي شود. همچنین این بخش حدود ۲0 
درصد اشتغال، 9۴ درصد نیاز غذایي، حدود 3۱ درصد 
صادرات غیر نفتي و حدود 90 درصد مواد خام مورد نیاز 
صنایع تبدیلي کشور به محصوالت کشاورزي را تامین 
کرده است )وزارت جهاد کشاورزی(. به طور کلي اهمیت 
بخش کشاورزي در اقتصاد کشورمان به عنوان تامین 
کننده غذا، مواد اولیه صنایع غذایي، ارزآوري از طریق 
توسعه و گسترش صادرات، ایجاد بازار براي کاالهاي 
صنعتي و اشتغال زایي آن حیاتي و غیرقابل انکار است. 
موضوع مهم اینکه 9۸ درصد از امورات بخش کشاورزي 
توسط خود تولیدکنندگان انجام مي شود و این موضوع 
از خصوصیات بارز و اساسي بخش کشاورزي است که 
کمترین وابستگي را به مجموعه دستگاه هاي اجرایي 
دولتي دارد و به عبارتي بخش کشاورزي داراي بستر 
مناسبي براي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي 
سرمایه  در  بخش  این  که سهم  درحالی  است.  سازي 
گذاری کمتر از ۵ درصد است )وزارت جهاد کشاورزی( 
گذاری  افزایش سرمایه  برای  مالی  منابع  لذا تجهیز  و 
در این بخش یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
افزایش  برای  مالی  و  پولی  مند  نظام  نهادهای  ایجاد 
الزم  امری  کشاورزی،  دربخش  گذاری  سرمایه  سهم 
است تا فعاالن و تولیدکنندگان با حمایت مالی دولت 
بتوانند نقش بیشتر و مؤثرتری را در این زمینه ایفا کنند.

درهمین راستا، دولت محترم تشکیل صندوقهای حمایت 
از توسعه بخش کشاورزی را از سال ها پیش مد نظر 
قرار داده و نهایتًا در سال ۱379 این موضوع پی ریزی 
صندوق  تشکیل  اهداف  ترین  مهم  از  یکی  گردید. 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی، تجمیع و تخصیص 
مطلوب منابع مالی برای ارتقاء نرخ رشد سرمایه گذاری 
در بخش کشاورزی و ساماندهی نیاز مالی و اعتباری 
غیر  هاي  صندوق  تشکیل  باشد.  می  تولیدکنندگان 
بر  عالوه  کشاورزي،  بخش  توسعه  از  حمایت  دولتي 
تجمیع منابع مالي، ارتقاي نرخ رشد سرمایه گذاري را 
به همراه خواهد داشت که به تبع آن افزایش نرخ رشد 
سرمایه گذاري باعث افزایش سطح کمي و کیفي تولید 
و بالتبع افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزي و نهایتا 

باعث رشد و توسعه در بخش کشاورزي خواهد بود.
پیشینه و هدف از  تشکیل صندوق های حمایت 

از توسعه بخش کشاورزی
1- قانون تشکیل

براساس ماده۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، 
این وزارتخانه موظف است به منظور حمایت از توسعه 
مشارکت  با  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری 
از توسعه  تولیدکنندگان بخش، صندوق های حمایت 

و  حمایت  همچنین  نماید.  ایجاد  را  کشاورزی  بخش 
پشتیبانی بیشتر از این صندوقها درقانون افزایش بهره 

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق 
مواد۱7و۱9و قانون برنامه پنجم توسعه کشور از طریق 

مواد۸۴ و۱۴3و۱9۴ مصوب شده است.
2- هدف

هدف از تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش 
کیفیت  و  حجم  تقویت  و  سرمایه  تشکیل  کشاورزی 
سرمایه گذاری دربخش است و مهمترین وظایف آنها 

عبارت است از:
دریافت  برای  گذاری  سرمایه  متقاضیان  تضمین   -۱

اعتبار از بانک ها و سایر مؤسسات داخلی
۲-دریافت کمک های مالی،اعتبار و هرگونه تسهیالت 
از دولت، بانک ها و سایر شرکت ها و مؤسسات داخلی 

و خارجی
3- حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن بخش کشاورزی 

درمواجهه باموقعیت های بحرانی
 ۴- جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان به منظور

 افزایش سرمایه.
عرضه  بازارهای  ایجاد  جهت  نقدینگی  تأمین   -۵
مستقیم تولیدات نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمت ها 

و تنظیم بازار
نوسازی  و  تجهیز  منظور  به  نقدینگی  تأمین   -6

واحدهای تولیدی به منظور افزایش بهره وری
7- بازاریابی به منظور عرضه محصوالت در بازارهای 

هدف)داخلی و خارجی(
اجرای طرح های تحقیقاتی  و  تهیه  ۸- مشارکت در 
مرتبط باحمایت از تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه 

گذاری در بخش کشاورزی
به  مالی  حمایتهای  انجام  و  تسهیالت  اعطای   -9
بخش  در  گذاری  سرمایه  متقاضیان  و  تولیدکنندگان 

کشاورزی
با  مرتبط  مجاز  های  فعالیت  و  عملیات  سایر   -۱0

حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
3- صندوق های تشکیل شده

از سال۱3۸3تاکنون۸۴ صندوق حمایت از توسعه بخش 
صندوق   ۵ استانی،  صندوق   3۲ جمله:  از  کشاورزی، 
 ملی یک صندوق تخصصی- محصولی، یک صندوق 
صندوق   ۱0 و  شهرستانی  ای،3۵صندوق  منطقه 
تخصصی در حوزه فعالیت زنان روستایی تشکیل شده 
است )شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه 

گذاری در بخش کشاورزی، ۱39۲(.
1-3-  سهامداران

با  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق های 
مشارکت۵۱ درصدی اتحادیه+ها و شرکت های تعاونی 
عنوان  )به  تولیدکنندگان  سایر  و  کشاورزی  فراگیر 
اشخاص حقیقی( و حداکثر ۴9درصدی دولت تشکیل 
شده اند. تعداد سهامداران اولیه این صندوق ها  ابتدای 
افزایش  با  که  بوده  تولیدی  تشکل  تأسیس۲,9۱۱ 
سهامداران  مجموع  آنها،  مناسب  عملکرد  و  سرمایه 

به6,33۵ تشکل تولیدی افزایش یافته است )همان(.
2-3- سرمایه

سرمایه اولیه صندوق ها کمی بیش از۲۲0 میلیاردریال 
اثر  در  و  گذشته  های  سال  طی  در  که  است  بوده 

ارائه کمک های مالی دولت  استقبال تولیدکنندگان و 
بر  بالغ  دولتی  غیر  سرمایه ۸۴ صندوق  حاضر  درحال 
۵,۴۱۵ میلیارد ریال می باشد. سرمایه یکي از مؤلفه هاي 
سهم  است.  کشاورزي  بخش  پایدار  توسعه  اساسي 
اقتصاد  در  کشاورزي  بخش  در  مناسب  سرمایه گذاري 
زیربنایي  امور  و  زیرساخت ها  شد  خواهد  باعث  کشور 
شامل شبکه هاي آبیاري، مکانیزاسیون و صنایع تبدیلي 
و تکمیلي و ... از وضعیت مطلوبي برخوردار باشند؛ این 
امر همچنین موجب افزایش نرخ بهره وري، ارزش افزوده 
در نهایت اقتصادي شدن تولید در بخش کشاورزي می 
بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق هاي  )همان(.  شود 
کشاورزي به عنوان تنها نهاد مالي- اعتباري غیردولتي 
با مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران تشکیل شده اند 
ظرفیت هاي  به کارگیري  در  را  روشني  چشم انداز  که 
رشد  نرخ  ارتقاي  و  مالي  تأمین  منظور  به  غیردولتي 

سرمایه گذاري بخش کشاورزی نشان مي دهند. 
جدول شماره-1 سرمایه و سهامداران

سرمايهسال
) ميليارد ريال(

سهامدار
) تشكل(

138333145
1384162504
1385400910
13865962173
13876362618
13881,1172947
13891,5074087

2,1204996)1391)شهریور

13925,4156335
ماخذ: شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری 

در بخش کشاورزی

آنها  سهامداران  و  متقابل صندوق ها  اعتماد  و  اطمینان 
باعث شد تا در مدت کوتاهی رشد فزاینده اي در سرمایه 
صندوق ها رقم خورده و سرمایه آنها از 33 میلیارد ریال 
در ابتدای تأسیس به حدود ۵,۴۱۵میلیارد ریال در سال 9۲ 

افزایش یابد )جدول شماره۱(.
صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری در 
بخش کشاورزی و تحقیق اهداف خصوصی سازی

تجربه سال هاي متمادي انحصاري بودن سرمایه گذاري 
این  اندک  توفیق  و  دولت  توسط  در بخش کشاورزي 
روش، در کنار فراگیر شدن اطالعات در سطح جهاني و 
موفقیت توجه به بخش غیر دولتي براي بدست گرفتن 
مختلف  هاي  بخش  در  اساسي  و  اصلي  هاي  فعالیت 
تولیدي، خدماتي، صنعتي و ... باعث شد تا برنامه ریزان 
و تصمیم گیران کشوري به راه کار تشکیل صندوق هاي 
غیردولتي براي حمایت از توسعه سرمایه گذاري دربخش 
کشاورزي و کاهش تصدي هاي غیر ضرور دولتي دراین 
مادرتخصصي  شرکت  تاًسیس  لذا  زنند.  دست  بخش 
در  دولتي  غیر  اندازي صندوقهاي  راه  و  تشکیل  براي 
سطوح ملي، استاني و شهرستاني را قانونمند کرده است. 
در همین راستا مجلس محترم شوراي اسالمي و دولت

صندوق هاي غیر دولتي حمایت 
از توسعه بخش کشاورزي در 
حال حاضر یگانه راه حل ایجاد 
مسیري واحد و کانالیزه براي 
تزریق صحیح منابع مالي به 
تولیدکنندگان بخش است.
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صندوق  تشکیل  به  مقوله  این  به  اذعان  با  محترم 
کشاورزي  بخش  توسعه  از  حمایت  غیردولتي  هاي 
مادر  تشکیل شرکت  اهداف  این  اجراي  راستاي  در  و 
گذاری  سرمایه  توسعه  از  حمایت  صندوق  تخصصي 
در بخش کشاورزي را طراحي و مصوب نموده است. 
قابل مالحظه صادرات محصوالت کشاورزي  افزایش 
و صنعت طي سالهاي برنامه توسعه اقتصادي حاکي از 
پتانسیل این دو بخش در تاًمین مقادیر قابل توجهي از 
ارز مورد نیاز کشور مي باشد. از طرف دیگر بدلیل ارتباط 
وسیع بخش هاي کشاورزي و صنعت، بهره گیري از 
ظرفیت هاي موجود هر یک و توسعه صادرات آنها مي 
 تواند تاًثیرات و نتایج قابل توجهي بر توسعه سایر بخشها

 و در نتیجه توسعه اقتصادي در کشور داشته باشد. اما 
این امر مستلزم افزایش سرمایه گذاري و اصالح ساختار 
تجاري کشور در جهت کمک به رونق صادرات مي باشد. 
تشکیل صندوقهاي غیر دولتي حمایت از توسعه بخش 
کشاورزي با مشارکت تولید کنندگان و سرمایه آنان در 
کنار کمک دولت )شرکت مادر تخصصي( به عنوان زیر 
ساخت با ماهیت و کارکرد موسسات مالي- اعتباري از 
جمله گامهاي تقویت سرمایه اجتماعي به شمار مي رود. 
این صندوقها که با سرمایه گذاري ۵۱ درصدي تولید 
با  کنندگان غیردولتي وتوسط آنان تشکیل مي شوند، 
انتخاب اعضاي هیئت مدیره و سایرگردانندگان از میان 
خودشان اداره میگردند و حضور دولت به عنوان یکي از 
سهامدارن، تنها به منظور امکان ارتباط مستقیم با نهاد 
حکومت و با کارکرد آگاهي از شرایط در تدوین برنامه و 

سیاستهاي اجرائي معني مي شود. 
تشکل  مشارکت  با  دولتی  غیر  های  صندوق  تشکیل 
های غیردولتی بخش کشاورزی )به استناد ماده۱۲ قانون 
تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و مصوبه هیئت محترم 
وزیران مبنی بر تشکیل صندوق های غیردولتی باحداقل 
۵۱ درصد سهام بخش خصوصی و حداکثر۴9 درصد سهم 
بخش های مختلف بخش کشاورزی، زراعت، باغبانی، دام 
و طیور، شیالت و آبزیان، مرتع، صنایع و دولتی( بعنوان 
یکی از راهکارهای بهبود و توسعه سرمایه گذاری در زیر 
تجربه  است.  بوده  گذار  قانون  هدف  از  خدمات  بخش 
تشکیل صندوق های غیردولتی بعنوان نهادی مالی و 
اعتباری در تأمین منابع مالی بخش کشاورزی یکی از 

مطرح  گذاری  سرمایه  توسعه  راهکارهای  مهمترین 
بوده است. خوشبختانه درسال های اخیر اقدامات قابل 
توجهی در شکل گیری قانونی صندوق های غیردولتی 
حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شرکت مادر 
گذاری  سرمایه  توسعه  از  حمایت  صندوق  تخصصی 
با حضور و مشارکت بسیار جدی  دربخش کشاورزی، 
تشکل های بخش خصوصی از جمله اتحادیه ها و تعاونی 
های تولیدی در بخش های مختلف بخش کشاورزری 
صورت گرفته است. مهمترین ویژگی های صندوق های 
غیردولتی نقش و حاکمیت تولیدکنندگان، بهره برداران و 
فعاالن بخش کشاورزی در نظام مدیریت و برنامه ریزی 
صندوق ها و حضور فعال و مؤثر تشکل ها در فرایند 
برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها و تصمیم سازی های 
دولت درسطح مناطق و سطح ملی که موجب هدایت، 
حمایت، تقویت، توسعه و تثبیت سرمایه گذاری دربخش 
تخصصی صندوق  مادر  شرکت  شد.  خواهد  کشاورزی 
 حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی از

طرف دولت بعنوان سیاستگذار و حمایت کننده فنی و 
پشتیبانی مالی و اعتباری درکنار تولید کنندگان آینده امید 
بخشی را برای توسعه بخش کشاورزی نوید می دهد. 
صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی یک نهاد 
غیردولتی هستند که می توانند بعنوان بستر توسعه بخش 
کشاورزی دراجرای تصدی گری بخش، بازوان توانمند 
وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه بخش کشاورزی 

و اجرای اصل۴۴ قانون اساسی باشند.
 تسهیالت پرداخت شده

تا  طبق جدول شماره ۲ مهم ترین عملکرد صندوق ها 
میلیارد  هزار   ۱۴ حدود  پرداخت   ۱39۱ شهریور  پایان 
ریال تسهیالت با نرخ کارمزد پایین بوده است. از ویژگي 
ارزان  و  آسان  به موقع،  به جا،  اعطایي،  تسهیالت  بارز 

بودن آن و وجود یک نظام خودکنترلي بر صندوق است 
که باعث شده صندوق ها تسهیالت معوقه نداشته باشند.

 
از  ها  جدول شماره-2 عملکرد تسهیالتي صندوق 
ابتداي تأسیس تا پایان شهریور 1391 )میلیون ریال(

ماخذ: شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه 
گذاری در بخش کشاورزی

عاملیت توزیع اعتبارات 
صندوق هاي غیردولتي به عنوان بستري مناسب براي 
یارانه اي دولت در  اعتبارات حمایتي و  ارائه امکانات و 
بخش کشاورزي شناخته شده اند. به همین دلیل مطابق 
جدول شماره 3 از سال ۱3۸7 و با حمایت وزارت جهاد 
کشاورزي، مسئولیت توزیع اعتبارات دولت براي کمک 
در  دولت  توسعه اي  برنامه هاي  اجراي  و  به کشاورزان 
با  منعقده  قراردادهاي  چارچوب  در  کشاورزي  بخش 
بر  کشور  استان هاي  در  کشاورزي  جهاد  سازمان هاي 

عهده این صندوق ها قرار گرفت.
ثربخشي فعالیت صندوق ها

تاثیرات فعالیت صندوق ها را به طور کلي مي توان در موارد 
زیر بیان کرد:

۱( پرداخت سریع و آسان تسهیالت ارزان قیمت به تشکل هاي 
تولیدکنندگان با کمترین پیچیدگي و صرف وقت؛

ارائه  زمینه  در  تولیدکنندگان  از معضل  بخشي  رفع   )۲ 
وثیقه ها و تضمین هاي مالي از طریق پرداخت تسهیالت 
به صورت تضامني و مبادله تفاهم نامه با بانک هاي دیگر؛

3( تأمین مالي به منظور تأمین بخشي از نهاده هاي مورد نیاز 
تولیدکنندگان با قیمت مناسب که باعث شده است ارزان تر از 

خرید نسیه توسط تولیدکنندگان به دست آنان برسد؛
۴( ایجاد وفاق، همدلي و انسجام بین تشکل هاي تولیدکنندگان 

بخش کشاورزي؛
۵( جلب اطمینان و باور تولیدکنندگان نسبت به صندوق هاي 
حمایت از توسعه بخش کشاورزي درباره سامان دهي تأمین 
نیازهاي مالي و اعتباري مورد نظر بخش کشاورزي توسط 

بخش غیردولتي؛
6( ظرفیت سازي در بخش غیردولتي به منظور پذیرش 
مسئولیت تصدي گري هاي سرمایه گذاري، مالي و اعتباري 

ارزش نهاده
سهمتسهيالت

3.375.58924/5جو

2.401.28117/4ذرت

1.305.9449/5سموم و کود

1.070.6967/8نقدی

946.2076/9بذور

خوراک دام و 
613.5674/4کنسانتره

525.1793/8سویا
348.7982/5گندم
3.214.24823.3سایر
13.800.509100جمع

صندوق های حمایت از توسعه بخش 
 کشاورزی یک نهاد غیردولتی هستند که 
می توانند به عنوان بستر توسعه بخش 
 کشاورزی دراجرای تصدی گری بخش، 
بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی در 
راستای توسعه بخش کشاورزی و اجرای 

اصل44 قانون اساسی باشند.

مقاله
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در بخش کشاورزي؛
برای  مستمر  نظارت  و  خودکنترلي  فضاي  تقویت   )7
و  موردنظر  اهداف  از  تسهیالت  انحراف  با  مقابله 

بازپرداخت به موقع تسهیالت؛
بخش  مالي  منابع  و  دولت  مالي  منابع  تلفیق   )۸
غیردولتي و پایدار شدن این منابع برای اهداف بخش 

کشاورزي؛
9( باال بردن قدرت چانه زني تولیدکنندگان در مواجهه 

با بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري.
توسعه  از  حمایت  صندوق  تشکیل  ضرورت 

بخش کشاورزی در استان
بخش  ویژگیهاي  از  شد،  بیان  قبال  که  طور  همان 

کشاورزي در استان خراسان جنوبی حداقل وابستگي 
این  تولیدکنندگان  بودن  پا  خرده  و  دولتي  بخش  به 
بخش مي باشد. این در حالی است که سهم این بخش 
در اشتغال استان)جمعیت ۱0 ساله و بیشتر( 36.7% ، 
به  بخش  این  در  شده  ایجاد  افزوده  ارزش  همچنین 
با سهم بخش کشاورزی  مقایسه  در  میزان %۲۲ که 
از ارزش افزوده کل کشور در سال ۱3۸9)%9( باالتر 
از  ویژگي  دو  این  وجود  ایران(.  آمار  )مرکز  باشد  می 
یک سو و اهمیت سرمایه گذاري در بخش کشاورزي 
استان از سوي دیگر، ضرورت شکل گیري نهادها و 
تشکل هاي قوي در این بخش به منظور بسیج منابع 
نشان مي  را  توسعه سرمایه گذاري  امکانات جهت  و 
دهد تا از این طریق امکان تجمیع منابع خرد و هدایت 
امر  این  تحقق  گردد.  فراهم  آنها  بهینه  تخصیص  و 
بخش خصوصي  با  دولت  مشارکت  و  کمک  مستلزم 
باعث  تواند  مي  مختلف  هاي  جنبه  از  و  باشد  مي 
ازاین  تا  اقتصاد کشور گردد  تسریع در رشد و توسعه 
طریق ضمن توسعه سرمایه گذاري به افزایش درآمد و 
بهبود توزیع درآمد کشاورزان و در نهایت کشور کمک 
نمود همچنین نظر به ارتباط قوي به خصوص قسمت 
افزایش  دیگر  هاي  با بخش  کشاورزي  بخش   پسین 
رشد  تسریع  باعث  بخش  این  در  گذاري  سرمایه 
راستا  همین  در  گردد.  مي  ها  بخش  سایر  اقتصادي 
خراسان  کشاورزی  بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق 
تقویت  و  سرمایه  تشکیل  اصلی  هدف  با  جنوبی 
کشاورزی  بخش  در  گذاری  سرمایه  کیفیت  و  حجم 
های  صندوق  آن  از  پس  و  گردید  تشکیل  استان 
زنان روستایی و نیز صندوق های شهرستانی حمایت 
استان  در  دیگری  از  پس  یکی  کشاورزی  توسعه  از 

تأسیس گردیدند.
1-صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان: 
استان  کشاورزی   بخش  توسعه  از  حمایت  صندوق 
و  سهامدار   ۴۸ با   ۱3۸6 سال   در  جنوبی  خراسان 
هم  و  تشکیل،  ریال   ۵,۲9۴,000,000 اولیه  سرمایه 
میزان  سرمایه،  افزایش  مرحله  شش  از  پس  اکنون 
سرمایه فعلی صندوق مبلغ ۲۲۱,3۱3,۴60,000 ریال 
و تعداد سهامداران صندوق تعداد ۱07 تشکل فراگیر 
بخش کشاورزی می باشد )صندوق حمایت از توسعه 

بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی، ۱39۲(.

جدول شماره-3 عملکرد عاملیت وجوه و اعتبارات دولتي توسط صندوق ها تا پایان شهریور 1391 

 ماخذ: شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

مقاله

مبلغ اعتبارطرح رديف
عملكرد)ميليون ريال(

 اعتبارات آبیاري ۱
۸,۱07,06۱تحت فشار

مجموعاً ۱96,۸99 هکتار از اراضي کشاورزي سیستم هاي 
آبیاري تحت فشار است.

۴,۸۵0,000 متر لوله گذاري و احداث کانال انتقال آب 
و ۱۸۵,000 متر مکعب استخر نگهداري و ذخیره سازي 
آب کشاورزي و ۱۴06 دهنه چاه و قنات احداث و مرمت 

شده است.

یارانه تولیدکنندگان ۲
۱,000,000شیر

بیش از 70 هزار تن علوفه و خوراک دام مورد نیاز 
واحدهاي تولید دامداري کشور در اولین مرحله از 

تسهیالت یارانه دار فوق تهیه و در اختیار متقاضیان قرار 
گرفته است.

3
بهینه سازي مصرف 
انرژي در واحدهاي 

دام و طیور و طرح هاي 
حفاظت کشاورزي

۴00,000
مجموعًا ۵۴۱9 واحد تولیدي دامداري و مرغداري در 
کشور و مزارع کشاورزي در این طرح از اعتبارات آن 

بهره مند شده اند.

۴
کمک هاي فني اعتباري

شرکتهاي خدمات 
مشاوره فني-مهندسي

۱0۱,033
تعداد ۱69۲ شرکت خدمات فني مشاوره اي کشاورزي 
متشکل از فارغ التحصیالن رشته هاي کشاورزي ایجاد 
و عمدتًا به عضویت صندوق هاي غیردولتي درآمده اند.

۵
تسهیالت تلفیقي 
و یارانه طرح هاي 

مکانیزاسیون کشاورزي
مجموعا۱۱۲,۱6۲میلیون ریال به بهره برداران ۱6۵,000

پرداخت شده است.

تجهیز تعاوني هاي 6
در مجموع ۲73۲میلیون ریال به ۵۲ شرکت پرداخت 6,7۸۱تولید روستایي

شده است.

9,779,۸7۵جمع
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میزان تسهیالت پرداختی به تشکل های بخش کشاورزی 
عضو و غیر عضو صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 
استان به تفکیک منابع پرداختی از ابتدای تاسیس صندوق 
تا پایان آبانماه9۲ به مبلغ 970 میلیارد ریال بوده و به شرح 

موارد ذیل می باشد:
الحسنه۴%(   )قرض  صندوق  داخلی  منابع  محل  از   -۱ 

 376میلیارد ریال 
 ۲- از محل صندوق مادر تخصصی )قرض الحسنه۴%(

۲۴ میلیارد ریال 
3- از محل منابع داخلی صندوق)سرمایه در گردش۱۴%(:  

۱۲۴میلیارد ریال 
۴- معرفی تشکل ها به بانکها جهت اخذ تسهیالت از محل 

معدل حساب صندوق:  ۴۴6میلیارد ریال 
۵- عاملیت اعتبارات هدفمندی یارانه ها در قالب طرح های 
آبیاری تحت فشار، یارانه سود تسهیالت، تجهیز شرکت های 
خدمات مشاوره ای، بهینه سازی مصرف سوخت در دامداریها، 
کشاورزی حفاظتی، تجهیز شرکتهای خدمات مکانیزاسیون، 
میزان  به  و...  پنبه  بذر  تولید  و  دام روستایی،  نژاد  اصالح 
۱۴۲,۸77,000,000 ریال در قالب پرونده های ارسالی از 

سازمان جهاد کشاورزی )همان(.
بخش  توسعه  از  حمایت  شهرستانی  صندوقهای   -2

کشاورزی و زنان روستایی
ازسال 90 تعداد ۱0 صندوق شهرستانی و دو صندوق زنان 
روستایی در سطح استان خراسان جنوبی با سرمایه ای 
بالغ بر ۱37 میلیارد ریال و تعداد 3,706 سهامدار حقیقی و 
حقوقی از بخش کشاورزی راه اندازی گردیده وفعالیت خود 
را در زمینه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ ۱03 
میلیارد ریال به کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی 
شروع کرده اند. طبق برنامه ریزی صورت گرفته صندوق 
شهرستان طبس نیز تا پایان سال 9۲ راه اندازی خواهد 
گردید )همان(. با این وجود و به مرور با باالرفتن میزان 
سرمایه صندوق ها و تسهیالت پرداختی به سهامداران آنها 
مشکل نقدینگی بخش کشاورزی در هر شهرستان توسط 
صندوق های شهرستانی حل شده و نیاز آنها به تسهیالت 
بانکی با کارمزد باال مرتفع خواهد گردید و به این طریق 
کشاوزران و دامداران بهتر می توانند محصوالت تولیدی 

خود را هم از طریق شرکت های تعاونی ای که در آنها عضو 
 هستند و هم بصورت جداگانه به بازار مصرف برسانند و نیز 
نهاده های مورد نیازشان با قیمت مناسب به جهت کوتاه 

شدن دست دالالن و واسطه ها تهیه نمایند.
پیشنهادات و نتیجه گیری: 

اجراي اصل ۴۴ در بخش کشاورزی با توجه به اینکه 9۸ 
درصد از امورات بخش کشاورزي توسط خود تولیدکنندگان 
انجام مي شود، لذا باید ترتیبي اتخاذ کرد که کلیه فعالیت 
هاي اجرایي بخش کشاورزي از مرحله قبل از تولید، حین 

تولید و بعد از تولید به خود مردم واگذارگردد.   
 لذا مي توان گفت صندوق هاي غیر دولتي حمایت از 
توسعه بخش کشاورزي صرفاً یک نهاد مالي و اعتباري 
نیستند، بلکه به دلیل ظرفیت هاي پیش بیني شده از سوي 
قانون گذار و دولت محترم، این صندوق ها زیرساختي 
هستند که مي توانند کلیه خدمات اجرایي بخش کشاورزي 
هاي  صندوق  تشکیل  از  حمایت  نمایند.  ساماندهي   را 
غیر دولتي حمایت از توسعه بخش کشاورزی با تامین 
بموقع سهم دولت و همچنین پیش بینی ردیف بودجه ای 
در قانون بودجه ساالنه کل کشور می تواند به مشارکت هر 
چه بشتر  تولید کنندگان به سرمایه گذاری در این بخش 
به جهت استفاده از تسهیالت ارزان قیمت کمک کند. در 
حال حاضر 7۴ صندوق غیر دولتي حمایت از توسعه بخش 
کشاورزي استاني، شهرستانی و ملي ایجاد شده است که از 
این تعداد صندوق ها ۱۱ صندوق استاني در سال ۱3۸۵ و 
۱0 صندوق در سال۱3۸۴ ,۱۱ صندوق در سال ۱3۸6 و 
مابقی در فاصله سالهای ۱3۸7 تا ۱39۲ ایجاد شده است.  
همچنین حمایت از شرکت هاي خدمات حمایتی کشاورزي 
در کنار صندوق هاي غیر دولتي حمایت از توسعه بخش 
کشاورزي استاني و شهرستانی در راستاي محول نمودن 
کلیه خدمات اجرایي بخش کشاورزي به تولیدکنندگان و 
در جهت اجرایی شدن سیاست هاي کلی اصل ۴۴ مبني 
بر واگذاري کار مردم به خود مردم در بخش کشاورزي، در 

زمینه های:
 - تامین و توزیع نهاده هاي کشاورزی  

 - بازاریابي و بازاررساني محصوالت کشاورزی
- خدمات ترویجي و انتقال یافته ها

- خدمات بیمه اي و... کلیه خدمات اجرایي قبل از تولید، 
حین تولید و بعد از تولید را در بخش کشاورزي با تاکید بر 
صندوق هاي غیر دولتي به بخش غیر دولتي واگذار گردد. 

و در نهایت ایجاد موسسه مالي و اعتباري صندوق هاي 
توسعه بخش کشاورزي جهت تامین و تجهیز منابع، ارایه 
خدمات سهل و آسان، سازمان دهي نظام تامین مالي و 
اعتباري یکپارچه الزم و ضروري است. در واقع این موسسه 
هم جذب سرمایه گذاري و هم تجهیز منابع براي تولید 
این  تشکیل  از  حاصله  نتایج  دهد.  مي  انجام  کنندگان 
صندوقها در استان خراسان جنوبی از سال ۱3۸6تا کنون 
متناظر با سایر استانهای کشور به جهت استفاده از تسهیالت 
ارزان قیمت و به دور ازپیچ و خم اداری باعث شده که بهره 
برداران بخش کشاورزی به خصوص تشکل های تولید 
کننده در این بخش بتوانند به راحتی و ظرف حداکثر ۴۸ 
ساعت تسهیالت مورد نیاز خود را به موقع دریافت کنند 
و نیازهای خود را بر طرف نمایند. در واقع میتوان گفت 
که در آینده نزدیک نیاز تسهیالتی آنها از بانکها نیز مرتفع 
خواهد گردید و خواهند توانست تنها با تعامل با این صندوقها  
مشکل نقدینگی بخش کشاورزی را حل نمایند. همانطور 
که تا کنون در این راستا فعالیتهای زیادی از جمله تامین 
نهادهای مورد نیاز زیر بخش های مختلف کشاورزی استان 
همچنین خرید تضمینی محصوالت کشاورزی کشاورزان 
استان و نیز خرید ماشین آالت مورد نیاز این بخش با دادن 
تسهیالت قرض الحسنه به تشکل های مرتبط انجام شده 
است. امید است که با رونق هرچه بیشتر این صندوق ها 
گم بلندی در جهت توسعه بخش کشاورزی استان خراسان 

جنوبی و کشور عزیزمان ایران برداشته شود.  
 منابع و مآخذ:

توسعه  از  حمایت  تخصصی  مادر  شرکت   -سایت 
نشانی  به  کشاورزی  بخش  در  گذاری   سرمایه 

www.sfida.ir
-ماهنامه دام کشت و صنعت. شماره 9۸. بهمن ماه ۱3۸6. 

صفحه ۴۱تا۴3.
 )damkeshtsanat@yahoo.com(

از توسعه  از صندوق حمایت  -آمار و اطالعات دریافتی 
بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

مقاله
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این فصلنامه قصد داردجهت قدر دانی تشویق و حمایت از سرمایه گذاران و فعالن حوزه اقتصادی استان  در هرشماره نسبت به 
معرفی یک واحد تولیدی فعال اقدام نماید.در این شماره شرکت میناي سرخ شرق معرفی می گردد:

معرفی اجمالی کارخانه چاپ و بسته بندی مينای سرخ شرق

شرکت صنایع چاپ و بسته بندي میناي سرخ شرق از 
محل اعتبارات بنگاه هاي زود بازده در تاریخ  ۲۴/۱۲/90 
با مجوز بهره برداری با مساحت زیر بناي ۴3۴7 مترمربع 
وعرصه 7۵60 متر با بهره گیری از مجهزترین ماشین 
آالت صنعت چاپ اروپا، ورود به چرخه تولید در صنعت 
خراسان جنوبی نموده است. این واحد صنعتی با ظرفیت 
اسمی ساالنه هشت هزار تن در واقع یک پروژه ملي 
است که در آن 3۵ نفر به صورت مستقیم و ۸  نفر به طور 

غیرمستقیم صاحب شغل شده اند.
واحدهاي  توسعه  هدف  با  صنعتی  واحد  این  واقع  در 
زیربنائي و ایجاد اشتغال به عنوان یک واحد پشتیبان 
و حمایت کننده محصوالت مختلف در صنایع غذائي، 
ارتقاء سطح  به منظور  بهداشتي و کشاورزي  داروئي، 
رقابتي  مزیت  افزایش  و  بندي  بسته  تکنولوژي 
به  و  خارجي  و  داخلي  بازارهاي  درسطح  محصوالت 
فراهم  بیشتر  هرچه  به  کمک  و  صادراتي  خصوص 
جلوگیري  و  افزوده  ارزش  کسب  زیربناهاي  نمودن 
از خام فروشي در صادرات انواع کاالهاي غیرنفتي و 
حضور موفق تولیدات میهن اسالمي عزیزمان در سطح 
بیرجند احداث و  بازارهاي جهاني در شهرک صنعتي 
در سال ۱39۱ راه اندازي گردیده است. شرکت میناي 
لفاف،  متنوع  انواع  تولیدکننده  نخستین  شرق  سرخ 
در  بهداشتي  دارویي  و  موادغذایي  بسته بندي  چاپ، 
شرق کشور بوده و از آخرین تکنولوژی روز برخوردار 
می باشد که در حال حاضر تنها تعداد معدودی کارخانه 

داراي  شرکت  این  دارند.  را  تکنولوژی  این  کشور  در 
گراور  فلکسو  رنگ،  هفت  رتوگراور  چاپ  دستگاه  دو 
هشت رنگ و دو دستگاه لیمینت دو و سه الیه باهوش 
مصنوعي بوده، به طوری که میزان سرمایه گذاري در 
این شرکت بیش از ۱00 میلیارد ریال است. سهولت 
دسترسي و کاهش هزینه هاي حمل و نقل انواع لفاف 
و  دارویي  نوشیدني،  غذایي،  محصوالت  بسته بندي 
دیگر صنایع براي تولیدکنندگان سخت کوش استان و 
ایران از مزایاي مهم شرکت چاپ و بسته بندي میناي 
سرخ شرق می باشد. پشتوانه شرکت در این امر مهم، 
تکنولوژي  و  حرفه اي  پرسنل  تخصص،  تجربه،  علم، 
روز اروپا در تهیه و راه اندازي ماشین آالت چاپ فلکسو، 
روتو، لمینیت و برش رول است. ماشین چاپ فلکسو 
هشت رنگ، ماشین چاپ روتو هفت رنگ و دستگاه 
لمینیت از ایتالیا و دستگاه برش و پانچ از انگلستان و 
ایمباس از کشور کره جنوبي، دستگاههاي پاکت ساز 
است. چاپ  موجود شرکت  امکانات  از  رول  به  ورول 
با سفارش مشتري بر  انواع لفاف بسته بندي متناسب 
روي انواع OPP ،CPP ، کاغذ ساده و متاالیز، چاپ 
انواع فیلم cpp twist  وPVC  براي انواع شکالت 
خدمات  از  پیچ  دوسر  مشابه  محصوالت  و  تافي  و 
شرق  سرخ  میناي  بسته بندي  و  چاپ  شرکت   عمده 
می باشد. لمینیت تخصصي ساشه هاي سس، بسته بندي 
دارویي بهداشتي و پاکت هاي آب میوه، پانچ و ایمباس 
درب هاي آلومینیومي و PVC  لبنیات و نوشیدني هاي

PET ، چاپ و ایمباس و پانچ انواع کاغذهاي متاالیز 
معمولي و پشت چسب دار از دیگر خدمات این شرکت 
است. طراحي زیبا و دلنشین همراه و همگام با سلیقه 
مشتري و نیاز بازار، فراهم کردن کلیشه و سیلندر چاپ 
با تکنولوژي دیجیتال با بهترین کیفیت ممکن و آغاز 
مناسب ترین  و  اقتصادي  و  فني  مشاوره  با  همکاري 
انتخاب براي چاپ لفاف بسته بندي محصول مشتري 
یا روتوگراوور  با ماشین هاي چاپ فلکس و گراوور و 
از دیگر مزایاي این شرکت می باشد. در حال حاضر 
و  افغانستان  کشور  دو  به  کارخانه  این  محصوالت 
پاکستان نیز صادر می شود. باتوجه به نقش و اهمیت 
این صنعت در راستاي خودکفائي و جلوگیري از خروج 
تولید  بندي  بسته  لفافهاي  جایگزیني  دلیل  )به  ارز 
ناپذیر  انکار  نقش  باید  وارداتي(  کاغذ  جای  به  داخل 
تیم  زحمات  مدیون  را  استان  اقتصاد  در  صنعت  این 
کارشناسان و سرمایه گذارانی دانست که ضمن اشتغال 
بندی  بسته  لفاف  خودکفایی  جهت   در  گامی  زائی، 

برداشته اند
در آخر مدیریت این واحد کاهش نقدینگی و کمبود مواد 
اولیه را از مهمترین مشکالت این کارخانه بر شمرد  که 
امید است با برنامه های طرح ریزی شده  از جمله بهبود 
کمیته  ایجاد  تولید،  ظرفیت  وری   بهره  ارتقاء  مستمر 
انضباط کار، کمیته حفاظت  فنی و بهداشت کار که ایجاد 
شده و همچنین همکاری مسئولین  دلسوز و ذیربط  شاهد  

برون رفت از این مشکالت باشیم.

معرفی
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زيرکوه شهرستان 

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

در شرقی ترین نقطه از سرزمین قهستان که وسعت آوازه 
اش از برگ برگ سفرنامه ناصرخسرو و بهارستان آیتی 
به گوش می رسد، منطقه ای وجود دارد با نام »زیرکوه«. 
شاید برای خیلی ها این سوال پیش آمده باشد که چرا 
زیرکوه؟ در پاسخ باید گفت که مهمترین ارتفاعات این 
منطقه رشته کوه شاسکوه و آهنگران به طول تقریبی 30 
کیلومتر مانند کمربندی بخش مرکزی شهرستان قاین را 
از این منطقه جدا ساخته و عمده ساکنان آن یا در حاشیه 
 این رشته کوه و یا در دشت وسیعی که محدوده آن را 
می توان چنین ترسیم نمود،روزگار می گذرانند. منطقه 
این  یافت.  ارتقا  شهرستان  به   ۱39۱ سال  در  زیرکوه 
شهرستان در شمال شرقی استان واقع شده  و مرکزیت 
شهرستان  به  شمال  از  است؛  آباد  حاجی  شهر   آن 
خواف – از جنوب به شهرستان درمیان – از شرق به 
کشور افغانستان و از غرب به شهرستان قاین محدود 

شده است. آنچه مهم است حساس بودن این منطقه 
به دلیل همجواری با کشور افغانستان و مهمتر از آن 
غیرت و شجاعت مردان این منطقه در رویارویی با اشرار 
این کشور جنگ  اما جسور  برهنه  پا  میلشایی های  و 
زده است که ما حصل آن به خون خفتن عزیزانی است 
که امنیت را با خون خود به مردمان این منطقه ارزانی 
داشتند. از نظر اکولوژیکی منطقه ای نیمه گرمسیر با 
بارندگی های خفیف و پوشش گیاهی مناسب در مراتع 
است، این پوشش دامداران را برای گذران زندگی یار و 
امام  فرمان حضرت  به  انقالب  از  بعد  است.  بوده  یاور 
خمینی )ره( با حفر بیش از ۵0 حلقه چاه کشاورزی چهره 
خشن فقر و نداری زدوده شد و دیگر، مردان این منطقه 
با همتی واال در زمین خود مشغول شده و روزی زن و 
فرزند را با عنایت پرودگار به خانه هایشان ارزانی داشتند. 
البته زلزله ویرانگر سال ۱376 و خشکسالی های پی در 

 پی باعث شد که مجدداً چهره غم و نگرانی اقتصادی را 
این  مردمان  شناسی  جامعه  نظر  از  باشیم.  گر  نظاره 
به  روشن  و  نواز  مهمان  غیرت،  با  زحمتکش،  منطقه 
مسائل سیاسی و اجتماعی روز بوده و سهم به سزایی 
در دوران انقالب و هشت سال دفاع مقدس ایفا نموده 
و  آزاده  تعدادی  و  گرانقدر  وجود شصت شهید  که  اند 

جاویداالثر خود گویای این مطلب است.
تقسیمات سیاسی

شهرستان زیرکوه از ترکیب بخش های زیر ایجاد می گردد:
۱-  بخش مرکزی به مرکزیت شهر حاجی آباد شامل 

دهستانهای زیرکوه و پترگان
شامل  زهان  شهر  مرکزیت  به  زهان  بخش   -۲

دهستانهای زهان و افین
شامل  آبیز  روستای  مرکزیت  به  شاسکوه  بخش   -3

دهستانهای شاسکوه و بهمن آباد
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 بخش مرکزی
 ۵90۸ مساحت  با  زیرکوه  شهرستان  مرکزی  بخش 
کیلومتر مربع از شمال با بخش شاسکوه، از شرق با کشور 
افغانستان، از غرب با بخش مرکزی قاینات و بخش زهان 
و از جنوب با شهرستان درمیان همسایه است. آب و هوای 
 بخش، گرم و خشک است و متوسط بارندگی 6۵ میلیمتر 
می باشد و 30درصد روستاها در مناطق کوهستانی واقع 
شده¬اند. از لحاظ تقسیمات کشوری این بخش دارای 
تعداد دو دهستان زیرکوه و پترگان و یک نقطه  شهری 
به نام حاجی آباد می باشد که مرکز دهستان پترگان 
بخش  روستایی  جمعیت  است.  شاهرخت  روستای 
با  نفر   تعداد ۱۴۲۱6  براساس سرشماری سال ۱390 
37۱۸ خانوار می باشد. بخش مرکزی دارای ۴6 آبادی 
دارای سکنه که از این تعداد 36 روستا دارای دهیاری و 
شواری اسالمی هستند و ۱۱ روستا دارای جمعیت باالی 
۱00 خانوار می باشند و 7 هزار نفر عشایر در روستاهای 
بخش موجود می باشند. تعداد شهدای بخش 6۱ شهید 

بوده که در ۱۴ گلزار مدفون هستند.
بخش  این  روستاهای  اقتصادی:  و  اجتماعی  وضعیت 
از قدیم االیام جوالنگاه  حوادث طبیعی از قبیل زلزله، 
طوفان و خشکسالی بوده؛ به همین دلیل مردم از تمکن 
مالی مطلوبی برخوردار نمی باشند. شغل اکثر مردم روستا 
کشاورزی و دامداری است محصوالت عمده کشاورزی 
جالیزی  و محصوالت  و عناب  زعفران زرشک   بخش 

می باشد و منابع آبی این منطقه قنات و چاه است.
مشغول  شتر   پرورش  به  اهالی  روستاها  از  بعضی  در 
در  و سیاسی، مردم  اجتماعی  از حیث مسائل  هستند. 
حضور  انتخابات  و  ها  مناسبت  ها،  راهپیمایی  مراسم 
گسترده و فعال دارند و پیرو والیت هستند. به لحاظ 
اعتقادی اکثراً مردمی متدین هستند و از حیث اقتصادی 
مردم اکثراً از طبقات محروم جامعه هستند. زبان اکثر 
بین  در  و  بوده  محلی  گویش  با  فارسی  بخش،  مردم 
عشایر بلوچ، زبان بلوچی رواج دارد. وجود کویر زیبای 
می  بخش  گردشگری  انداز  آباد چشم  همت  روستای 
باشد. اماکن متبرکه دو امامزاده در روستاهای شاهرخت 

و پیشبر می باشد.
بخش زهان

بخش زهان با وسعتی بیش از ۲۱00 کیلومتر  مربع در 
منطقه ای کوهستانی واقع شده و دارای آب و هوای 
آبادی  و  روستا   ۴۵ از  بخش  این  باشد.  می  معتدل 
برخوردار می باشد و از طرف شمال  به شهر اسفدن از 

توابع شهرستان  قاینات، از جنوب  به شهر  قهستان 
از توابع شهرستان درمیان، از طرف شرق به روستای 
پیشبر بخش مرکزی و از طرف غرب نیز به شهرستان 
قاینات محدود می شود. فاصله مرکز بخش تا مرکز 
استان ۱00 کیلومتر  و تا مرکز شهرستان ۵0 کیلومتر 
که  باشد  می  نفر   ۱۴۵6۵ بخش  جمعیت  باشد،  می 
شهر زهان به عنوان تنها شهر بخش حدود ۲000 نفر 
 جمعیت داشته و بقیه  مردم بخش در روستاها زندگی 
می کنند. شغل اغلب مردم کشاورزی و دامداری است، 
تولید محصول استراتژیک زرشک شغل اصلی و حیاتی 
مردم بخش می باشد و به عبارتی اغلب مردم از راه 
تولید و فروش این محصول  امرار معاش می نمایند و 
در موارد محدودی تولید آلو، گندم و جو نیز در سطح 
دهستان  مرکز  زهان  گیرد.شهر  می  صورت  بخش 
زهان  و روستای افین مرکز دهستان افین می باشد. 
افین یکی از قدیمی ترین روستاهای منطقه بوده و تنها 
روستای هدف گردشگری شهرستان زیرکوه است که 
همه ساله افراد زیادی از ابنیه تاریخی و اماکن تفریحی 
و گردشگری آن همچون مسجد جامع، آسیابهای آبی، 
حسینیه قدیمی، قلعه کوه، مزار امامزاده عمربن داود، 
سایت گردشگری، رودخانه دائمی روستا، مناظر زیبای 
باغات زرشک و .. دیدن می نمایند. رباط زردان، بقعه 
تخت  سر  دژ  مزار،  کالته  روستای  در  داوود  امامزاده 
)قلعه کوه زردان( قلعه کوه افین، دره زیبای زهان و 
باغستان با رودخانه دائمی و چشمه سارهای آن و دره 
بقال واقع در روستای بقال از دیگر مناطق گردشگری  
صنایع  دارای  بخش  این  باشد.  می  زهان  بخش 
بافی قالیچه  و  بافی  گلیم  بافی،  قالی  قبیل  از   دستی 

می باشد و اخیراً بافت تابلو فرش نیز گسترش مناسبی 
یافته که این امر مرهون برگزاری کالس های  آموزش 

مربوطه توسط ادارات و مسئولین ذیربط است.
بخش شاسکوه

مرکزیت  با   06/۱0/۱39۱ مورخ  در  شاسکوه  بخش 
روستای آبیز افتتاح گردید، دارای دو دهستان به مرکزیت 

آبیز و بهمن آباد و از توابع شهرستان زیرکوه می باشد.
موقعیت جغرافیایی: این بخش در ۵9 درجه و ۴۵ 
دقیقه طول جغرافیایی و 33 درجه و ۱7 دقیقه عرض 
جغرافیایی و در ارتفاع ۱۴90 متر از سطح دریا قرار گرفته 
با استان خراسان رضوی )شهرستان  است و از شمال 
خواف( از جنوب با بخش مرکزی شهرستان زیرکوه از 
شرق  با دهستان پترگان و کشور افغانستان و از غرب 

با بخش مرکزی شهرستان قاینات مرز مشترک دارد. 
مساحت  این بخش حدوداً ۱۱77 کیلومتر مربع و فاصله 

مرکز بخش تا مرکز شهرستان ۱0 کیلومتر می باشد.
اطالعات جمعیتی:جمعیت بخش شاسکوه در سرشماری  
سال 90 با احتساب  ۲000 نفر از عشایر کوچنده جمعاً ۱۱۵00 
نفر می باشد، تعداد کل آبادی ها و روستاهای این بخش ۵9 می 

باشد که از این تعداد ۱7 آبادی  دارای سکنه می باشد.
وضعیت اقتصادی: شغل اصلی و منبع درآمد مردم 
بخش کشاورزی و دامداری می باشد. در برخی موارد 
منابع  جمله  از  عسل  زنبور  و  ابریشم  کرم  پرورش 
این  کشاورزی  باشد محصوالت  می  منطقه  اقتصادی 

بخش شامل گندم، جو، عناب، زعفران، بادام و ... 
هوای  و  آب  دارای  بخش  این  اقلیمی:  اطالعات 
نسبتاً بیابانی با زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل می 
باشد. بر اساس اطالعات اخذ شده  از طرح ساماندهی 
روستاهای پراکنده دارای سه نوع توده  هوای گرم و 
مرطوب، توده هوای گرم و خشک و توده هوای سرد و 
خشک می باشد که این توده های هوایی نقش اساسی 
بارندگی بخش 3/۲37  اقلیم منطقه دارند. متوسط  در 
آبیز برآورد گردیده است. فصل  میلیمتر برای ایستگاه 
بارندگی از اواخر مهر ماه شروع و تا  اواخر فرودین ماه و 
اوایل اردیبهشت ادامه دارد و بیشترین میزان بارندگی در 
فصل زمستان )اسفند ماه( می باشد.  برابر ارقام اعالمی 
ایستگاه آبیز، متوسط درجه حرارت ساالنه 3/۱۲ درجه 
سانتی گراد گزارش شده است. با عنایت به بررسی های 
منطقه  گیاهی  پوشش  ناحیه،  در سطح  آمده  به عمل 
شامل: درمنه، تاغ گون، کما، خارشتر، گز، شیرین بیان، 

تلخه بیان و ... می باشد.
صنایع دستی

باشد.  می  قالیچه  و  قالی  بیشتر   منطقه  دستی  صنایع 
تولید  دختران  و  زنان  توسط  بیشتر  محصول   این   که 
می شود، همچنین عالوه بر این موارد  بافت نمد، گلیم، 
جاجیم، خورجین و زیلو در این بخش رواج دارد که عالوه بر 
صنایع دستی  به اقتصاد خانواده ها نیز کمک شایانی می کند.

جاذبه های گردشگری
 زیارتگاه مزار شاسکوه و میالن کوه آبیز، زیارتگاه دوازده 
امام آبیز،  آبشار آبیز، زیارتگاه آخوند مال درویش و بی 
بی گوهر استند، زیارتگاه ناقه صالح استند، درخت سرو 
روستای استند، دربند  و غار پهلوان استند، کویر ماسه 
بادی استند، مزار هزیره آبیز،  مزار علی قلی آبیز، مزار 

بی بی خاتون میرآباد، قلعه کوه آبیز.
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مرز با افغانستان  
طول مرز مشترک شهرستان زیرکوه با کشور افغانستان 
۱۴0 کیلومتر و از طریق دهستان پترگان بوده و بازارچه 
یزدان در این منطقه واقع است. طول جاده هاي مرزي 
مرز  طول  تمامي  باشد.  مي  آسفالته  کیلومتر   ۱۵۱
را دشت تشکیل مي دهد. مرزباني درجه دو  مشترک 
امنیت مرزها را بر عهده داشته و داراي ۲۵  »یزدان« 

کیلومتر عمق نوار مرز مي باشد.
بازارچه یزدان 

فعالیت هاي تجاري و مبادالت کاال از دوران قاجاریه 
در یزدان داراي سابقه بوده که در اوایل دوران پهلوي 
بازارچه  است.  موجود  آن  آثار  امروزه  و  شده  تعطیل 
مرزی یزدان در فاصله ۸0 کیلومتری بخش مرکزی 
و  دارد  قرار  استان  مرکز  کیلومتری  در۲70  و  زیرکوه 
این  است.  نموده  شروع   7۲ سال  از  را  خود  فعالیت 
بازارچه تا سال ۸۴ زیرمجموعه گمرک دوغارون بود، 
اما با توجه به تقسیم استان خراسان، این بازارچه از آن 
گمرک منفک و زیر نظر گمرکات خراسان جنوبی قرار 
بازارچه  جزو  اخیر  های  سال  در  بازارچه  این  گرفت. 
های فعال کشور بوده است و از امکانات بسیار خوبی 
غرفه  باب   ۴0 تنی،  انبار، سوله ۵00  باب   ۴ قبیل  از 
باسکول  اداری،  ساختمان  مربع  متر   660 تجاری، 
مواد  سردخانه  سوختی،  مواد  عرضه  جایگاه  تنی،   60
رفاهي  امکانات مخابراتی،  بار،  غذایی، سکوی تخلیه 

و ...  برخوردار می باشد.
 ارزش کاالهای صادر شده از بازارچه یزدان در سال 
از ۱0۱  با وزن بیش  به ۱۱ میلیون دالر  9۱ نزدیک 
دارای  آن  از  قبل  سال  به  نسبت  که  بوده  تن  هزار 
لحاظ  از   ۵۲% و  ارزش  حیث  از   ۴۴% معادل  رشدی 
وزنی می باشد. همچنین ارزش واردات از این بازارچه  
باشد که  با وزن 37۴ تن می  معادل ۱۴۲ هزار دالر 
به ترتیب  کاهشی معادل %77 و %۸۲ نسبت به سال 

گذشته نشان میدهد.
مهمترین ارتفاعات منطقه زیرکوه

رشته کوه شاسکوه: این رشته کوه با تراکم نسبتا زیاد در 
سمت شمال غرب منطقه زیر کوه با روند شمال غربی، 
جنوب شرقی از روستای کریزان شروع و تا تنگه حاجی 
آباد امتداد می یابد. بلندترین نقطه این رشته قله شاهاز 
با ۲۸۲3 متر ارتفاع می باشد. روستاهای کریزان، نیار، 

آبیز،  میرآباد،  اسفاد،  بیدخت،  بهناباد،  فندخت،  استند، 
چناران، نوده، وند و آبمهان در کوهپایه های شرقی آن 
و روستاهای تیگاب و کالته شیخ علی در دامنه غربی 
آن استقرار یافته اند. این رشته کوه و خط الراس آن 
آبریز دشت اسفندن را از دشت شاهرخت جدا می کند.

تنگه  دهانه  از  کوه  رشته  این  آهنگران:  کوه  رشته 
حاجی آباد شروع و تا تنگه آهنگران ادامه داشته، هر 
چه از غرب به جنوب شرق پیش رویم از تراکم کوهها 

کاسته می شود.
کوه  کازکان،  کوه  آهنگران،  کوه  پستان،  سه  کوه 
واقعند.  ارتفاعات  این رشته  اردکول و کوه گزیک در 
بلندترین قله این رشته کوه سه پستان با ارتفاع ۲73۱ 
تا  قله  نقطه  بلندترین  از  شیب  مقدار  باشد.  می  متر 
است.  درصد   ۱0 کیلومتر   ۴۲ حدود  در  گان  پتر  دق 
قنوات  و  بوده  خوبی  بسیار  آبی  منابع  ارتفاعات  این 
پرآبی را ایجاد نموده اند. به برکت این ارتفاعات بلند، 
آباد  حسین  آباد،  حسن  بقرایی،  کوه،  تاج  روستاهای 
تاجکوه و حسین آباد خانم، آهنگران، جیم آباد، رحیم 
آباد، اردکول، محمد آباد بر دامنه ها و کوهپایه های آن 
شکل گرفته اند. این رشته کوه به طول 30 کیلومتر و 
عرض ۱۲ کیلومتر دهستان زیرکوه را از دهستانهای 
زهان و شاخنات درمیان جدامی کند. از این کوهستان 
رود شوشک، رود رباط، گزرود، رود لونک، رودگزخت، 
سفیدک  کوه  تگ  رود  و  جرف  رود  گرماب،  رود 

سرچشمه می گیرد.
رشته کوه گزخت

 این رشته کوه با تراکم زیاد از دره آهنگران شروع شده و 
آبادیهای دارج علیا، سفلی و کرت آباد در دامنه آن قرار 
گرفته اند. بر مسیر رود زخت سدی ایجاد شده و آب 
از آن طریق کانال بتونی به مزارع انتقال می یابد. کوه 
آهنی ارتفاع آن حدود ۱9۲0 متر و در غرب روستای 
استند واقع است. کوه آبیز در ارتفاع حدود ۲730 متری 
در  گوشکوه  کوه  دارد.  قرار  آبیز  روستای  غرب  در  و 
ارتفاع حدد ۱۱۲0 متر در شرق  با  دهستان شاسکوه، 
حوض بند خزان و کوه کوریکان در دهستان زیر کوه با 
ارتفاع حدود 9۱۱ متر در مرز ایران و افغانستان است. 
کهنه کوه در دهستان شاسکوه با ارتفاع حدود ۱۲۲0 
متر در شمال روستای گرماب می باشد. زردآلوکوه در 
ارتفاع حدود ۲۴۵0 متر سرچشمه  با  دهستان زیرکوه 

رودکرگسار بوده و در شرق روستای کالته بیگ قرار 
ارتفاع  با  زیرکوه  دهستان  در  پستان  سه  کوه  دارد. 
۲73۱ متر سرچشمه رودهای لونک، گزخت و گرماب 
بوده و در غرب روستای گزخت قرار دارد. کوه خواجه 
شمال  در  متر   ۱۱۲3 ارتفاع  با  کوه  زیر  دهستان  در 
شرقی روستای تجنود است. کوه پل سیاه در دهستان 
دو  چاه  غرب  در  متر  حدود ۱7۲0  ارتفاع  با  شاسکوه 
حوض است. میالکوه در دهستان شاسکوه سرچشمه 
روستای  غرب  در  و  بوده  تیغاب  کال  و  بیدخت  کال 

بهناباد قرار دارد. 
حدود  ارتفاع  با  شاسکوه  دهستان  در  شکسته  کوه 
شمال  در  و  بوده  کریزان  رود  سرچشمه  متر   ۱۸۵0
ارتفاع  با  خواجه  کوه  باشد.  می  تیگاب  روستای 
خواجه  آباد  همت  روستای  جوار  در  متر   ۱۱۲3
امتداد  گزخت  کوه  رشته  موازات  به  و  گرفته   قرار 
می یابد. قنات همت آباد آبش زیاد بوده که با مساعدت 
درون  از  آن  اب  و  گردید  کشی  لوله  سازندگی  جهاد 
ماسه ها خارج و باغ و مزرعه ای سرسبز در میان ماسه 
زارها ایجاد و عشایر در کنار دامداری به کاشت علوفه 
دامی و باغستان اقدام نموده اند.کوه چاپایاب در شمال 
منطقه زیر کوه قرار داشته و روستاهای چاه پایاب و 
اینجا  در  واقعند.  آن  دامنه غربی  در  نهور  و  چاه شط 
عشایر بار فروش اسکان داشته که از منطقه بار فروش 
کوه  اند.  نموده  کوچ  اجبارا  این محل  به  فعلی(  )باب 
بمرود دنباله کوه چاپایاب بوده که آبادیهای چاه پایاب، 
بمرود، شاهرخت و بارنجگان در فاصل نه چندان دور 

از آن استقرار دارند. 
باشد.  می  متر   ۱۵6۴ آن  ارتفاعی  نقطه  بلندترین 
دشت  کوه،  زیر  بخش  هموار  اراضی  مهمترین  از 
در  را  پترگان  دق  که  است  بید  چشمه   – شاهرخت 
آهنگران  آباد،  آبریز رودهای حاجی  و شامل  برگرفته 
لونک، گزخت، گرماب، گرتیغ، کال  تجنود، شوشک، 
نقطه  گودترین  متر   ۵90 با  دق  این  و  بوده  اسفاد 
شهرستان و استان خراسان جنوبی می باشد. در بخش 
مرزی از پاسگاه کوریکان در جنوب تا چشمه سیرخوند 
به  شود.  نمی  دیده  زیادی  بلندی  و  پستی  شمال  در 
طوری که از جنوب تا کبوده تپه ماهورهای کم ارتفاع 
و از کبوده تا شمال شرق زیر کوه سراسر نوار مرز نسبتا 
هموار و ارتفاع متوسطی حدود 700 تا 7۲0 متر دارد.
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مسجدجامع افین
عمارت مسجدجامع افین در روستایي به همین نام در ۸۵ 
کیلومتري شرق قاین قرار گرفته است. از عمده فضاهاي 
معماري این بنا، ایوان، دو شبستان زمستاني، گنبدخانه 
در  ایوان است. ظاهراً  و شبستان هاي تابستاني طرفین 
گذشته طاق نماهایي در صحن مسجد وجود داشته که 
اکنون اثري از آنها نیست. بنا به نظر کارشناسان، احتمااًل 
چهارم  و  در سده هاي سوم  بنا  اولیه ي  بنیان  و  شالوده 
هجري شکل گرفته است، ولي بناي کنوني ویژگي هاي 
معماري دوره ي سلجوقي را داراست. این بنا با شماره ي 

۲۱۸۲ در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسیده است.
غار پهلوان

غار پهلوان در دامنه های غربی رشته کوه شاسکوه و در 

فاصله حدود ۱0 کیلومتری غرب روستای استند )روستای 
استند در دامنه شرقی رشته کوه شاسکوه قرار دارد( واقع 
شده است. این غار دارای دو دهانه است که در دو دامنه 
شاخه فرعی یک کوه قرار گرفته اند. یک دهانه در دامنه 
جنوب کوه قرار دارد و دارای دهانه ای تنگ و باریک 
است که ارتفاع این دهانه حدود ۸0 سانتیمتر و عرض 
آن حدود ۱ متر است. دهانه دوم در دامنه جنوبی کوه 
قرار گرفته و دسترسی به آن به دلیل شیب تند صخره 
ها بدون داشتن تجهیزات کوهنوردی ممکن نیست. این 
دهانه نسبت به دهانه اول بسیار عریض تر و مرتفع تر 
است. در پای دهانه دوم طاقی با آجر و با کمک گرفتن 
دارای  طاق  این  است.  شده  احدث  چوبی  تیرهای  از 
قوسی جناغی بوده و به منظور افزایش و هموار نمودن 

سطح جلو دهانه غار ایجاد شده است. راه  ورود به غار 
از طریق دهانه اول بسیار راحت تر است. فضای داخلی 
غار بر خالف ورودی آن بسیار مرتفع است. در داخل غار 
این  است.  قابل مشاهده  معماری  آثار  از  زیادی  بقایای 
آثار شامل دیوارهایی ساخته شده از سنگ و مقدار کمی 
آجر با مالت ساروج و گچ می باشد که در نقاط مختلف 
غار پراکنده اند.  بقایای سفالی در داخل غار نسبتاً کم 
است  و این امر به این دلیل است که بیشتر سفالها توسط 
بازدید می کنند به خارج منتقل می  از غار  افرادی که 
شود. این غار از نوع غارهای آهکی می باشد. بر اساس 
شواهد موجود، این غار در دوران اسالمی مورد استفاده 
 بوده، بخصوص با توجه به وضعیت مناسب دفاعی غار 

می توانسته توسط اسماعیلیان مورد استفاده قرار گیرد.
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خواص زعفران 
ارزش غذایی زعفران

باشد زعفران  زعفران چاشنی و رنگ دهنده غذا می 
گردد.  می  خون  کلسترول  و  چربی  کاهش  موجب 
زعفران آرام بخش، اشتها آور، ضد اسپاسم، پیشگیری 
کننده  تقویت  سرطان،  و  قلبی  بیماریهای  از  کننده 
گیاه  از  است.  خون  فشار  دهنده  کاهش  و  حافظه 
پوستی،  بیماریهاي  آسم،  بیماری  درمان  در  زعفران 
نفخ  رفع  یرقان،  ادراری،  بیماری های چشم، عفونت 
شکم ، درمان معده درد و درمان کم خونی استفاده می 
تقویت  و  کند  به هضم غذا کمک می  زعفران  شود. 
در  بویژه  مسکن  عنوان  به  و  باشد  می  معده  کننده 

دردهای لثه کاربرد دارد. 
زعفران گیاه ضد افسردگی 

موثر  افسردگی  بروز  از  پیشگیری  در  زعفران  مصرف 
گرفته  نتیجه  نیز  امروزی  تحقیقات  اساس  بر  است. 
افسردگی  ضد  خواص  دارای  زعفران  که  است  شده 
است و این در حالی است که بر اساس تب سنتی به 
زعفران خواص فرح بخشی و خنده آوری نیز نسبت 
داده اند. بر طبق نتایج این تحقیقات استفاده از زعفران 
زعفران  چای  فنجان  یک  حداقل  نوشیدن  و  غذا  در 
افزایش  برای تمدد اعصاب توصیه می شود. زعفران 
دهنده تمرکز حواس است و در پیشگیری از آلزایمر و 
باشد زعفران در درمان دردهای  پارکیسون موثر می 

عصبی و کم خوابی موثر می باشد.
در  دید  کاهش  از  پیشگیری  عامل  زعفران 

سالخوردگی
در  زعفران  ایتالیا  دانشگاهی  مرکز  تحقیقات  اساس  بر 

بینایی موثر است و سلولهای  تنظیم کارکرد سلولهای 
بینایی را در مقابل آسیبها محافظت می کند و از پیشرفت 
احیای  موجب  و  کند  می  جلوگیری  چشم  بیماریهای 
سلولهای آسیب دیده چشم می شود. زعفران در درمان 
اختالالت لکه زرد شبکیه که در سنین سالخوردگی ایجاد 
می شود موثر است. مصرف زعفران در رژیم غذایی از 
پیشرفت بیماریهای ژنتیک چشم جلوگیری می کند و به 
همین علت مصرف متعادل آن به سالخوردگان و افراد 

مبتال به بیماری های چشم توصیه می شود.
خواص ضد سرطانی زعفران

زعفران خواص ضد سرطاني دارا می باشد و به عنوان 
آزاد  رادیکالهاي  کننده  و جمع  تومور  داروي ضد  یک 
شده  ثابت  پزشکی  تحقیقات  اساس  بر  مي کند.  عمل 
است که مواد آنتی اکسیدان موجود در زعفران خواص 
ضد سرطانی دارا می باشند. بر اساس نتایج این بررسی 
توالی  بروز  از  زعفران،  از  استفاده  که  رسد  می  بنظر 
ترمیم  در  و  کند  می  جلوگیری  زا  سرطان  ژنی   های 
مولکول های دی ان ای آسیب دیده تاثیر بسزایی دارد. 

مضررات مصرف بی رویه زعفران
باعث  و  باشد  می  مضر  زعفران  رویه  بی  مصرف 
بیني،  از  ریزي  خون  قلب،  ضربان  کاهش  استفراغ، 
خون ریزی از پلک ها و لب و موجب سر گیجه، بي 
حالي، زردي پوست و عوارض خطرناک دیگر می شود 

که این عواقب حتی می تواند منجر به مرگ شود. 
مقدار مناسب و مجاز مصرف زعفران در ماه 
بسیار  ماه  در  نفر  هر  برای  زعفران  گرم  سه  مصرف 
سالم و سودمند می باشد و مصرف بیش از ۵ گرم آن 

برای هر نفر در ماه مضر می باشد. اما مصرف ۵ گرم 
زعفران در یک وعده غذائی می تواند منجر به مرگ 

انسان گردد.
نگهداری از زعفران

کرد  نگهداری  رطوبت  و  نور  از  دور  باید  را  زعفران 
دربسته  فلزي  یا  اي  شیشه  درظروف  را  زعفران 
زعفران  اسانس  باشید  داشته  توجه  نمایید.  نگهداري 
قابل تبخیر شدن است، بنابر این درب ظرف زعفران 
را ببندید درصورت باز ماندن درب ظرف زعفران اثرات 

داروئی و کیفیت آن کاهش می یابد.
مصارف زعفران 

زعفران به مواد غذایی عطر و رنگ مخصوص می دهد 
مانند  غذایی  صنایع  در  زعفران  از  جهت  همین  به  و 
سوسیس سازی، در شیرینی سازی مانند تهیه پودرهای 
کیک، در داروسازی مانند داروهای ضد افسردگی، در 
نساجی مانند رنگ کردن پارچه های ابریشمی، در تولید 
مشروبات الکلی و غیر الکلی بعنوان طعم دهنده طبیعی 

و در صنایع لبنی و غیره استفاده می شود.
بازار جهانی زعفران

براساس آمارهای سازمان خواروبار جهاني فائو، میزان 
است  تن  سالیانه حدود ۲۱0  در جهان  زعفران  تولید 
که ایران با تولید سالیانه ۱۸۴ تن ، حدود ۸۱ درصد 
زعفران تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است 
در  ایران  از  پس  جهاني  تولید  درصد   ۱۲ با  اسپانیا  و 
ایران  همه  این  با  دارد  قرار  زعفران  تولید  دوم  رتبه 
پس از اسپانیا بزرگترین صادر کننده زعفران در جهان 

می باشد.
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 اصطالحات تخصصی

 war- Economy  اقتصاد جنگ
اثر  بر  که  هنگامی  است  اقتصادی  زندگی  در   حالتی 
نظارت های دولتی و تخصیص مواد کمیاب  و جیره بندی 
تضییقات  مشابه، از تولید برای افراد کشور جلوگیری کرده 

و ساخت ملزومات جنگی بسیار افزایش یافته است.
  war- theory  تئوری جنگ

یکی از نظریه های تک عتلی و مورد استعمال پژوهشگران 
برای توضیح تاریخ اقتصادی است. این نظریه مبین این 
اعتقاد است که جنگ های عمده، عناصر تعیین کننده 
واقعی اقتصاد جهانی بوده اند و معدودی رویداد با اهمیت 
دیرپای در زمان های دیگر وقوع می یابند. مفهومی است 
که بر اساس آن جنگ موجب شکوفایی اقتصاد  می شود 

ولی بعد از پایان جنگ رکود و کسادی پیش می آید.
  war- Inflation تورم جنگی

تورم ناشی از جنگ )که منابع و تولید کاالها و خدمات را 
به خود جلب می کند در نتیجه از میزان عرضه کاالهای 

مورد نیاز در جامعه کاسته می شود(.
جنگ اطالعات

ورود غیرمجاز به منابع اطالعاتی است که باعث دگرگونی 
منابع  از  گروهی  است.  اطالعات  با  رابطه  در  ناخواسته 
می گیرند  قرار  اطالعات  جنگ  هدف  که  اطالعاتی 
اطالعات،  انتقال  محیط های  اطالعاتی،  حافظه های 
اطالعات  های   پردازنده  و  اطالعات   دریافت  مراکز 
اولین  اختراع  با  همزمان  اطالعات  جنگ  باشند.  می 
کامپیوتر  الکترونیکی)Enmc( قرین شد و با ارائه تجارت 

الکترونیکی به اوج خود رسید.
Economic- Warfare جنگ اقتصادی

اقدامات اقتصادی که برای پریشان کردن دشمن  به 
هنگام جنگ صورت می گیرد مثل در دست گرفتن  
کنترل عرضه  مواد خام در کشورهای بی طرف و وارد 
 نمودن فشار بر این کشورها به منظور انقیاد بازرگانی
  آنها با دشمن و یا محاصره قلمرو دشمن و ممانعت از

ورود کاالهای ضروری به آنجا.
جنگ بدون مرز

عنوانی است که ماهیت پیچیده و گسترده مبارزه جهانی با 
قاچاق بی سابقه و بس سودآورد تولید و قاچاق مواد مخدر 
 را تبیین و ترسیم  می کند. جنگی آشکار و نهان و پر هزینه 

اقتصادی، اجتماعی،  و مستمر که در همه عرصه های 
سیاسی و فرهنگی بی وقفه جریان دارد  و نیروی انسانی  
ارزنده و تخصصی  بسیاری را به خود مشغول داشته است.

این جنگ فراگیر هیچ مرزی نمی شناسد و هیچ کشوری  
نیست که کم و بیش درگیر آن نباشد.

German- Peasant- War  جنگ دهقانی آلمان
جنگ  و  شورش  آلمان.  دهقانی  بزرگ  جنگ  یا 
و  مالکین  استعلیه  آلمان  جنوب  و  مرکز  دهقانان 
دارای  اندازه ای  تا  شورش  این  اشراف)۱۵۲6-۱۵۲۴(. 
قانون  اجرای  علیه  بیشتر  ولی  بود  مذهبی  جنبه های 
روم صورت گرفت  که دهقانان را به صورت برده در 
می آورد.این جنگ که از اولین انقالب های ارضی اروپا 
سیستم  برافتادن   به  دهقانان   تمایل  دهنده  نشان  و 
فئودالی بود به دلیل آماده نبودن زمینه های اقتصادی و 
سیاسی اروپا به پیروزی دهقانان نینجامید. این شورش 
با چنان شدتی آغاز گردید که بورژاوازی آلمان با هراس 
با  با متحد شدن  از این جنبش کنار کشید  و  خود را 
شورش  و  کرد  شرکت  دهقانان  سرکوب  در   اشراف 

سال های بعد خاموش شد.
Chinese - Peasant- War   جنگ دهقانی چین

شورش   .۱6۴۵-۱6۲7 های  سال  بین  است  جنگی 
پراکنده دهقانان تدریجًا  به جنگی بزرگ تبدیل شد و 
در ۱636 آن چنان گسترش یافت که زمینداران ملتزم 
دادن  به  وحشیانه شورش،  امپراتوری ضمن سرکوب 
امتیازات گوناگون تن در می دادند. در سال۱639 شورش 
 با چنان سرعتی توسعه یافت که شورشیان به دستور

"لی تسو- چنگ" ارتش امپراتوری را شکست دادند و 
پایتخت را اشغال کردند و او را به امپراتوری برگزیدند.

شورش بین سال های۱639-۱6۴۴ منجر به پیدایش 
و  شد  کشوری  و  لشکری  امور  در  متمرکز  مدیریتی 
حکومت  توسط  کشور  اقتصاد  تنظیم  برای  اقداماتی 
با  چین  اشراف  سرانجام  اما  آمد  عمل  به  دهقانی 
دهقانان  حکومت  کوبیدن  درهم  برای  ها   منچوری 
لی  و"  خورد  شکست  دهقانان  ارتش  و  شدند  متحد 

تسو- چنگ" کشته شد)۱6۴۵(.
جنگ شاخص ها 

"مییرز" کاربرد روبه گسترش شاخص های مختلف توسط 

ارزیابی عملکرد مدیران  برای  را   شرکت های مشاوره ای 
شرکت ها جنگ شاخص ها نامیده است. در بین معروف3 
ترین آنها می توان از شاخص های سود باقیمانده متعلق 
به شرکت استرن  و استوارت، عایدات اقتصادی که شرکت 
ای تی کرنی آن را به کار می برد، سود اقتصادی متعلق 
به شرکت مک کنی، نرخ بازده نقدی سرمایه گذاری مورد 

استفاده شرکت مشاوره بوستون نام برد.
جنگ شیشه

شهرت رقابتی است که در سال۱970در برزیل  بین دو 
شرکت کوکاکوال و پپسی کوال جهت کنترل و انحصار  بازار 
در ایاالت جنوبی برزیل به اقداماتی چند متهم شد: خریداری 
تأسیس  بازار؛  در  کوکاکوال  شرکت  های  شیشه  تمامی 
کارخانه شیشه خردکنی و از بین بردن کلیه  شیشه های 
خریداری کرده کوکاکوال؛ در اختیار گرفتن ظرفیت کامل 
تولید کارخانجات شیشه سازی برزیل جهت تولید شیشه 

پپسی کوال با نعقاد قراردادهای اغوا کننده با آنها.
جنگ نرخ

۱- رقابت تباه کننده  میان دو یا چند حمل کننده کاال در  
کوشش جهت جلب بار کشتی با نرخ های نازل است. 

که  است  منفی  رقابت  نوعی  است.  قیمت  جنگ   -۲
فروشندگان به منظور بیرون کردن رقیبان از بازار، کاالهای 
خود را به نرخی پایین تر از قیمت تمام شده عرضه می کنند.

جنگ نفت
۱- با نطق چرچیل درباره نفت  این کشور در هفدهم  
ژوئیه ۱9۱3 آغاز شد. او اظهار داشت دریاداری انگلستان 
تصمیم گرفته است به هر قیمت شده صاحب  مستقل و 
استخراج کننده کان های نفت شود تا اواًل ذخایر کانی 
نفتی برای دوره جنگ احتمالی را در اختیار  داشته باشد 
و ثانیاً در زمان صلح مجبور به خرید نفت به قیمت گران 
نشود. این نقطه مبدأ تحویل کلیه سیاست های نفتی 

دولت های جهان و مبارزات جهانگیر نفت است.
۲- به رقابت دو کمپانی رویال داچ شل و استاندار اویل 
در آغاز کارشان گفته می شد که در حقیقت کشمکش 

بین آمریکا و انگستان بر سر نفت  بود.
3- شهرت جنگ اول آمریکا و عراق در سال ۱99۱ است. 
عراق در سال ۱990 با حمله به کویت و اشغال این کشور 

اختیار چاه های نفت  کویت را به دست گرفته بود.
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99 گروه 

چند وقت پیش با پدر و مادرم رفته بودیم رستوران که هم آشپزخانه بود هم چند 
تا میز گذاشته بود برای مشتریها، افراد زیادی اونجا نبودن، 3نفر ما بودیم با یه 
زن و شوهر جوان و یه پیرزن پیر مرد که نهایتا 70-60 سالشون بود. ما غذا 
مون رو سفارش داده بودیم که یه جوان نسبتا 3۵ ساله اومد تو رستوران یه چند 
دقیقه ای گذشته بود که اون جوانه گوشیش زنگ خورد، البته من با اینکه بهش 
نزدیک بودم ولی صدای زنگ خوردن گوشیش رو نشنیدم، بگذریم شروع کرد 
با صدای بلند صحبت کردن و بعد از اینکه صحبتش تمام شد رو کرد به همه 
ما ها و با خوشحالی گفت که خدا بعد از ۸ سال یه بچه بهشون داده و همینطور 
که داشت از خوشحالی ذوق میکرد روکرد به صندوق دار رستوران و گفت این 
چند نفر مشتریتون مهمونه من هستن میخوام شیرینیه بچم رو بهشون بدم. به 
همشون باقالی پلو با ماهیچه بده، خوب ما همه گیمون با تعجب و خوشحالی 
داشتیم بهش نگاه میکردیم که من از روی صندلیم بلند شدم و رفتم طرفش، 
اول بوسش کردم و بهش تبریک گفتم و بعد بهش گفتم ما قبال غذا مون رو 
سفارش دادیم و مزاحم شما نمیشیم، اما بالخره با اسرار زیاد پول غذای ما و اون 
زن و شوهر جوان و اون پیره زن پیره مرد رو حساب کرد و با غذای خودش که 
سفارش داده بود از رستوران خارج شد. خب این جریان تا این جاش معمولی و 
زیبا بود، اما اونجایی خیلی تعجب کردم که دیشب با دوستام رفتیم سینما که 
تو صف برای گرفتن بلیط ایستاده بودیم، ناگهان با تعجب همون پسر جوان رو 
دیدم که با یه دختر بچه ۵-۴ ساله ایستاده بود تو صف، از دوستام جدا شدم و 
یه جوری که متوجه من نشه نزدیکش شدم و باز هم با تعجب دیدم که دختره 
داره اون جوان رو بابا خطاب میکنه. دیگه داشتم از کنجکاوی میمردم، دل زدم 
به دریا و رفتم از پشت زدم رو کتفش، به محض اینکه برگشت من رو شناخت، 
یه ذره رنگ و روش پرید، اول با هم سالم و علیک کردیم بعد من با طعنه بهش 
گفتم، ماشاهلل از 3-۲ هفته پیش بچتون بدنیا اومدو بزرگم شده، همینطور که 
داشتم صحبت میکردم پرید تو حرفم گفت، داداش او جریان یه دروغ بود، یه 
دروغ شیرین که خودم میدونم و خدای خودم. دیگه با هزار خواهش و تمنا گفت: 
اون روز وقتی وارد رستوران شدم دستام کثیف بود و قبل از هر کاری رفتم دستام 
رو شستم، همینطور که داشتم دستام رو میشستم صدای اون پیرمرد و پیر زن 

رو شنیدم البته اونا نمیتونستن منو ببینن که دارن با خنده باهم صحبت میکنن، 
پیرزن گفت کاشکی می شد یکم ولخرجی کنی امروز یه باقالی پلو با ماهیچه 
بخوریم، االن یه سال میشه که ماهیچه نخوردم، پیر مرده در جوابش گفت، ببین 
امدی نسازیها قرار شد بریم رستوران و یه سوپ بخریم و برگردیم خونه اینم فقط 
بخاطر اینکه حوصلت سر رفته بود، من اگه االن هم بخوام ولخرجی کنم نمیتونم 
بخاطر اینکه ۱۸ هزار تومان بیشتر تا سر برج برامون نمونده. همینطور که داشتن 
با هم صحبت میکردن او کسی که سفارش غذا رو میگیره اومد سر میزشون و 
گفت چی میل دارین، پیرمرده هم بیدرنگ جواب داد، پسرم ما هردومون مریضیم 
اگه میشه دو تا سوپ با یه دونه از اون نونای داغتون برامون بیار. من تو حالو 
هوای خودم نبودم همینطور اب باز بود و داشت هدر میرفت، تمام بدنم سرد شده 
به اسمون و گفتم خدا شکرت فقط  بود احساس کردم دارم میمیرم، رو کردم 
کمکم کن، بعد امدم بیرون یه جوری فیلم بازی کردم که اون پیر زنه بتونه یه 
باقالی پلو با ماهیچه بخوره همین. ازش پرسیدم که چرا دیگه پول غذای بقیه رو 
دادی ماهاکه دیگه احتیاج نداشتیم، گفت داداشمی، پول غذای شما که سهل بود 
من حاضرم دنیای خودم و بچم رو بدم ولی ابروی یه انسان رو تحقیر نکنم، این 
و گفت و رفت. یادم نمیاد که باهاش خداحافظی کردم یا نه، ولی یادمه که چند 
ساعت روی جدول نشسته بودم و به درودیوار نگاه میکردم و مبهوت بودم، واقعا 

راسته که خدا از روح خودش تو بدن انسان دمید.

حکومت  را  بزرگ  کشور  یک  که   پادشاهی 
می کرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود؛ اما 
خود نیز علت را نمی دانست. روزی پادشاه در 
کاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی که از 
آشپزخانه عبور می کرد، صدای ترانه ای را 
شنید. به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک 
آشپز شد که روی صورتش برق سعادت 
و شادی دیده می شد.  پادشاه بسیار 
پرسید: چرا  آشپز  از  و  تعجب کرد 
آشپز جواب  اینقدر شاد هستی؟ 
یک  فقط  من  قربان،  داد: 
تالش  اما  هستم،   آشپز 
و  همسر  تا  کنم  می 
بچه ام را شاد کنم. ما 
خانه ای حصیری تهیه کرده  ایم و به اندازه کافی خوراک و پوشاک داریم. بدین 

سبب من راضی و خوشحال هستم…
کرد.   مورد صحبت  این  در  وزیر  نخست  با  پادشاه  آشپز،  از شنیدن سخن  پس 
نخست وزیر به پادشاه گفت : قربان، این آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست! اگر 
او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوشبینی است. پادشاه با تعجب 
پرسید: گروه 99 چیست؟ نخست وزیر جواب داد: اگر می خواهید بدانید که گروه 

99 چیست، باید این  کار را انجام دهید: یک کیسه با 99 سکه طال در مقابل در 
 خانه آشپز بگذارید. به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست!پادشاه بر اساس 
حرف های نخست وزیر فرمان داد یک کیسه با 99 سکه طال را در مقابل در خانه 
آشپز قرار دهند. آشپز پس از انجام کارها به خانه باز گشت و در مقابل در کیسه 
را دید. با تعجب کیسه را به اتاق برد و باز کرد. با دیدن سکه های طالیی ابتدا 
متعجب شد و سپس از شادی آشفته و شوریده گشت. آشپز سکه های طالیی 
را روی میز گذاشت و آنها را شمرد. 99 سکه؟ آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده 
است. بارها طالها را شمرد؛ ولی واقعًا 99 سکه بود! او تعجب کرد که چرا تنها 
99 سکه است و ۱00 سکه نیست!! فکر کرد که یک سکه دیگر کجاست و شروع 
به جستجوی سکه صدم کرد. اتاق ها و حتی حیاط را زیر و رو کرد؛ اما خسته و 

کوفته و ناامید به این کار خاتمه داد! 
تا  کند  تالش  بسیار  فردا  از  گرفت  تصمیم  و  شد  شکسته  دل  بسیار  آشپز 
یکصد  به  زودتر  چه  هر  را  خود  ثروت  و  آورد  بدست  دیگر  طالیی  سکه  یک 
دیرتر  بعد  روز  صبح  دلیل  همین  به  کرد.  کار  دیروقت  تا  برساند.  طال  سکه 
بیدار  را  وی  چرا  که  کرد  انتقاد  فرزندش  و  همسر  از  و  شد  بیدار  خواب   از 
نکرده اند! آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی خواند؛ او فقط تا 
حد توان کار می کرد! پادشاه نمی دانست که چرا این کیسه چنین بالیی برسر 
آشپز آورده است و علت را از نخست وزیر پرسید. نخست وزیر جواب داد: قربان، 

حاال این آشپز رسمًا به عضویت گروه 99 درآمد!
اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما راضی نیستند.

انسانيت

حکایت


