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استان خراسان جنوبی برداشته شود.
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سخن آغازین

مدیر مسئول؛ سیدمهدی رمضانی

اغلب اندیشمندان اقتصادی و صاحب نظران مدیریت دولتی ،بودجهریزی شفاف ،کارآمد و
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
به موقع آن به نهاد قانونگذار برای تصویب در مهلت قانونی از اهمیت شایانی برخوردار
می باشد .اقدامی که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد و روزنه امیدی را برای نیل
به اهداف توسعه ای کشور گشود .در این راستا توجه به دو نکته حائز اهمیت است :اول
اینکه ،یک بودجه خوب باید در راستای برقراری انضباط مالی دولت و تخصیص منابع به اولویت ها
باشد .انضباط مالی دولت می تواند به اتخاذ سیاست های مالی مطلوب منجر شده و ابزار
سیاستگذاری مؤثری برای دولت باشد ،تخصیص منابع به اولویت ها نیز الزمه پیشگیری
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،
قطع ًا 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  93با همین دیدگاه و در موعد مقرر
به مجلس ارائه شده است .امیدواریم بودجه  93گامی بلند و سرآغاز فرخنده در راستای تحقق
بودجه ریزی عملیاتی باشد.

2

3

فصلنامه خبری ،تحلیلی،پژوهشی

رهنمود

رییس جمهور:

اولین هدف دولت ،مهار رشد تورم بود

سال اول -شماره نشریه  - 14پیاپی - 2پائیز 92

اقتـصـادخــاوران

در بخش اقتصاد ،در شرایطی بودیم که فکر میکردیم
شکستن تورم و رکود به این آسانی امکانپذیر نخواهد
بود .بنده شاید در طول هفته بیشترین وقت را در بحث
اقتصادی میگذارم ،به دلیل شرایط فعلی ،حداقل دو
جلسه منظم (هفتگی) از آغاز کارم تا به امروز با مسئولین
اقتصادی و مشاورین اقتصادی داشتهام .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  ۴۳درصد امروز به  ۲۸.۸رسیده یعنی بیش از ۱۴
واحد کاهش پیدا کرده که این موفقیت بزرگی برای راه
و روش اقتصادی دولت است .اینکه میبینیم آمار اخیر
نشان میدهد رشد بیکاری  ۲.۱دهم 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 ۳۵
بندی فراهم کرد و همه این  ۳۵بند در حال اجراست.
در بخش اجتماعی شاهد آرامش نسبی هستیم
آنچه هدف ماست این است که کشور را از حالت
تنش ،خشونت و افراط به طور کامل خارج کنیم.
شرایط اجتماعی کشور باید به گونه ای باشد که

افرادی که تمایل به افراط و خشونت دارند که
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 یارانهها که به کرات هم در هفتههای گذشته
در رسانهها راجع به آن بحث و صحبت میشد و گاهی
برخی از مباحث ،مردم را نگران میکند ،البته معمو ًال
توضیحات سخنگوی دولت نگرانیها را رفع میکند ولی
خوب گاهی وقتها رسانهها به یک مبحثی میپردازند
که سخنگو هم حریف نیست .در مسأله یارانه اساس
بحث هدفمندی یارانه ،این بود که ما قیمتها را واقعی
کنیم .تا سرمایهگذاری 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 ،او ًال اینکه باید
برای مردم توضیح دهید چرا که فکر میکنند این حقوق

هستهای است و میگویند یارانه حق مسلم است.
یارانه اسمش یارانه است یعنی در اجرای یک برنامه
اقتصادی وقتی اقشار آسیبپذیر دچار مشکل میشوند،
یارانه میآید آنها را یاری کند و کمک کند .اما آنهایی
که نیاز به یارانه ندارند اگر یارانه گرفتند آن هم در
شرایطی که معمو ًال منابع ما با کمبود مواجه است،
یک باری است بر دوش کل کشور ،یعنی دومرتبه
بیعدالتی 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 میخواهیم به این
کار دست بزنیم میبینیم که چقدر این کار سخت و
مشکل است .او ًال برای مردم توضیح بدهید یارانه
برای یک دوران گذار است که کشوری میخواهد از
یک وضع اقتصادی سوبسیدی به یک وضع اقتصادی
سالم برسد ،در این مسیر برای اینکه اقشار آسیبپذیر
زیر دست و پای این تحوالت زندگیشان ،آسیب نبیند
و خرد نشود ،نیاز به کمک دارند ،حاال این کمک به
صورت نقدی یا غیر نقدی است کار ندارم و بحث
نمیکنم ،پس یارانه برای اقشار آسیبپذیر است ،این
یک .منتها اگر در مرحله شناسایی ،مردم خودشان
داوطلب میشدند و آنهایی که نیاز نداشتند اعالم
میکردند که یارانه نمیگیرند ،خیلی کمک خوبی بود.
نکته دوم این است که آیا اگر میخواهیم یارانه
پرداخت کنیم ،همه اقشار ،یک اندازه باید دریافت
کنند یا هر که آسیبپذیرتر است باید دریافتیاش
بیشتر باشد؟ این بحث بعدی است ،منتها در بحث
شناسایی دهکها ،ما میگوییم دهک اول ،دوم ،سوم،
دهم ،چه جوری افراد در دهکها قرار میگیرند که
کار سختی است ،استانداران میتوانند به ما کمک
کنند ،حاال ممکن است ما یک قدمی در یارانه برداریم
و تکمیلش نیاز داشته باشد به مکملهایی که در
ماههای بعد تصمیم بگیریم ،در آن زمینه استانداران
باید به ما کمک کنند ،یک بخش از آن ،این است
که به هر حال چگونه دهکها را شناسایی کنیم،
دوم اینکه این یارانه متناسب باشد با درآمدی که از
منابع مصوب قانونی ما باید دریافت کنیم ،یعنی قیمتهای
حاملهای 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 مرتب ًا مطرح
میشود که دولت میخواهد یارانه نقدی ندهد و بجایش
یارانه کاالیی بدهد ،نه اینطور نیست.ممکن است سبد
کاالیی هم بدهد ،اما یارانه نقدی را نمیخواهد قطع کند.
اما اینکه یارانه نقدی چه مقدار خواهد بود و یا بیشتر میشود
و اص ً
ال چه میشود ،بحثهایی 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.
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طی ماه های گذشته از عمر دولت یازدهم منابع سرمایه گذاری از طال ،امالک و مستغالت
به سمت سرمایه گذاری در تولید سوق پیدا کرده است

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

نقدینگی شده که این موضوع نه تنها سبب افزایش رشد اقتصادی نشده ،بلکه
رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده است .وزیر اقتصاد اظهار داشت :دولت در
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  9000میلیارد
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  92را ارائه دهد تا
در ادامه مسیر با مشکالت روبه رو نشویم .وی تصریح کرد در حال حاضر چیزی
حدود  4برابر هزینه های دولت صرف پرداخت های نقدی یارانه ها و مسکن مهر
می شود .طیب نیا با بیان اینکه در دولت قبلی  4200هزار 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
کاهش دهیم .وزیر اقتصاد تاکید کرد طی ماههای گذشته از عمر دولت یازدهم
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
موانع تولید را دادند .طیب نیا خاطر نشان کرد :در حال حاضر ما از استان های
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
حاضر نظام بانکی ما در شرایط نامناسبی قرار دارد؛ به طوریکه  80هزار میلیارد
مطالبات معوق بانکی وجود دارد.

استاندارخراسان جنوبی

معدن يكي از مهترين پتانسيل هاي اقتصاي استان است
استاندارخراسان جنوبي که در جريان بازديد از معدن مس قلعه زري در شهرستان
خوسف سخن مي گفت ،با بيان اين مطلب افزود:
وجود معادن غني در استان خراسان جنوبي از جمله ظرفيت هاي مناسب اقتصادي
استان است كه مي تواند نقش مهمي در توسعه اقتصادي استان ايفا نمايد .به
گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی ،وجه ا...خدمتگزار ،هدف
از اين بازديد را بررسي مسائل و مشكالت اين واحد مهم اقتصادي دانست و تصريح
كرد :اين آمادگي وجود دارد تا در جهت حل مشكالت واحدهاي اقتصادي ،معدني
و نيز صنعتي پيشنهادات كارشناسي شده و كاربردي را دريافت و در راستاي مرتفع
نمودن آنها اقدامات ،برنامه ريزي ها و پيگيري هاي الزم را به انجام برسانيم.
وي ادامه داد :يكي از مهمترين توانمندي هايي كه مي تواند در زمينه رشد اقتصادي
استان كمك شايان توجهي نمايد ،توجه به معادن و رفع مشكالت در اين بخش
است .وي خاطرنشان ساخت:دستگاه هاي اجرايي مي بايست با تمام توان در جهت
حل مشكالت اين بخش تالش و برنامه ريزي جدي داشته باشند .مقام عالي دولت
در استان تاكيد كرد :حمايت از صنايع و واحدهاي معدني كه توانسته اند روي پاي
خود ايستاده و بدون كمك به فعاليت ادامه دهند ،يكي از مهمترين برنامه هاي
كاري است .خدمتگزار ،بابيان اينكه آماده هرگونه حمايت و همكاري در جهت رفع
مشكالت بخش معدن و صنعت هستيم ،گفت :بخشي از اين مشكالت در استان
قابل حل است كه با تعامل دستگاه هاي اجرایي مرتفع خواهد شد .وي خاطرنشان
ساخت:در ارتباط با مشكالتي كه بايد در وزارتخانه هاي مربوطه پيگيري شود

نيز آماده دريافت پيشنهادات عملياتي براي پيگيري در مركز هستيم .اين گزارش
حاكيست ،معدن مس قلعه زري دومين معدن بزرگ و فعال استان است كه از
ابتداي سال جاري تاكنون  130هزار تن مواد معدني مربوطه از آن استخراج و تا
پايان سال جاري نيز اين رقم به  150هزار تن افزايش خواهد يافت.گفتني است،
افزايش 2برابري استخراج مواد معدني از هزار تن به 2هزار تن نيز در دستور كار
مسئولين اين واحد معدني قرار دارد كه به زودي عملياتي خواهد شد .
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اخبار

جلسه كميته تخصصي ستاد سرمايه گذاري استان برگز ار شد

به دبيرخانه سـتاد سـرمايه گذاري اسـتان كه مسـتقر
در اداره كل امور اقتصادي و دارايي مي باشـد تسـليم
نمايد.

مدير كل امور اقتصادي و دارايي:

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

اداره کل امور اقتصادي و دارائي خراسان جنوبي

موفق به كسب رتبه نخست ارزيابي عملكرد سال 1391بين دستگاه هاي اجرايي استان شد
بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره کل امـور اقتصادي و دارائي خراسـان جنوبي ،براسـاس اعلام معاونت
توسـعه مديريـت و منابـع انسـاني اسـتانداري خراسـان جنوبـي ،ايـن سـازمان رتبـه نخسـت ارزيابـي
عملكـرد سـال 1391دسـتگاههاي اجرائـي اسـتان در گـروه یـک (وزارتخانه ها و سـازمان هاي مسـتقل
وابسـته بـه نهـاد رياسـت جمهـوري) را كسـب كرد.
شـايان ذكر اسـت علاوه برايـن ،اداره کل امور اقتصـادي ودارايي خراسـان جنوبي درسـال1391مقام
اول طـرح تكريـم اربـاب رجـوع بيـن دسـتگاه هـاي اجرايـي اسـتان را نيـز كسـب نمـوده اسـت.
سـيد مهـدي رمضانـي ،مدیـرکل امـور اقتصـادي و دارايـي ضمـن تبريـك ايـن موفقيـت ها به پرسـنل
فعـال سـازمان ،تـداوم توفيـق در همـه ابعـاد اداره کل را بـا اتـكال بـه خـداي متعـال و برنامـه ريـزي
دقيق خواسـتار شـد.

اقتـصـادخــاوران

بـه گزارش روابـط عمومـي اداره كل امـور اقتصادي و
دارايي اولين نمايشـگاه شـهر الكترونيك امسـال با نام
اختصـاري "كام سـيت" در محل نمايشـگا ه بينالمللي
اسـتان افتتـاح شـد .در ايـن نمايشـگاه ،دسـتگاه هاي

اجرايـي و شـركتهاي مختلـف اسـتان توانمنديهاي
خـود را در زمينـه محصـوالت و خدمـات الكترونيـك
درمعـرض نمايـش بازديدكننـدگان قـرار دادند .شـايان
ذكـر اسـت اداره كل امـور اقتصـادي و دارايـي و مركـز
خدمات سـرمايهگذاري نيز با شـركت در اين نمايشـگاه
،خدمـات الكترونيـك و اقدامات صـورت گرفته در زمينه
تكريـم سـرمايهگـذاران شـامل ايجـاد سـايت مركـز
خدمـات ،ايجـاد پايـگاه اطلاعرسـاني مركـز خدمـات
سـرمايه گذاري استان ،سـامانه جامع خدمات الكترونيكي
و ...ارائـه نمود.
دكتـر رمضانـي هدف اصلـي ازبرگزاري اين نمايشـگاه
را آشـنايي مردم ،دانشـجويان و متخصصان با دستاورد هاي
نويـن فنـاوري اطالعـات دانسـت و اضافه كـرد :يكي

ديگـر از اهداف اصلـي برگزاري اين نمايشـگاه معرفي
دسـتاوردهاي بخش دولتي در تحقق دولت الكترونيك
بـه مـردم اسـت .دكتـر رمضانـي با اشـاره بـه اين كه
برگـزاري ايـن گونـه نمايشـگاه هـا تاثيـر مثبتـي در
رونـد پيشـرفت دولـت الكترونيـك دارد ،خاطر نشـان
كـرد :بـا توجـه بـه ايـن كـه خدمـات الكترونيكي به
صـورت جداگانـه توسـط بخـش هـاي مختلـف ارائه
مي شـود ،برگزار شـدن ايـن نمايشـگاه فرصتي براي
معرفـي ايـن خدمـات بـه مـردم و دريافـت نظـرات و
پيشـنهادات آنهـا جهـت ارائـه خدمـت مطلـوب تـر
اسـت .شـايان ذكر اسـت ايـن نمايشـگاه از  25تا 28
آذرمـاه در محـل نمايشـگاههاي بينالمللـي اسـتان
دايـر بود.
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در راسـتاي اجـراي مفـاد شـيوه نامـه سـتادهاي
سـرمايه گـذاري ،جلسـه كميتـه تخصصـي سـتاد
سـرمايه گذاري اسـتان در سالن جلسـات اداره كل امور
اقتصـادي و دارايـي خراسـان جنوبـي برگـزار گرديد و
شـكايات واصلـه بـه دبيرخانه سـتاد ،با حضـور مديران
و نماينـدگان تـام االختيـار دسـتگاههاي اجرايـي
اسـتان و اعضـاي اصلـي سـتاد مـورد بحث و بررسـي
قـرار گرفـت .در ايـن جلسـه كليـه شـكايات واصله به
دبيرخانـه سـتاد ،با حضور دسـتگاه هاي عضو سـتاد و
دسـتگاه هـاي اجرايي متشـاكي مورد بحث و بررسـي
قـرار گرفـت .پـس از بررسـي شـكايات ،بـا توجـه بـه
اظهـارات دسـتگاه هاي متشـاكي و نتايـج پيگيريهاي

دبيرخانـه ،نهايتـا تصميماتـي در جهت رفع مشـكالت
دو مـورد از شـكايات اتخـاذ گرديد .در يـك مورد ديگر
از شـكايات به دليل كامل نبودن مسـتندات دسـتگاه
متشـاكي و همچنيـن متقاضـي اعتـراض كننـده بـه
جلسـه آتـي سـتاد جهت تكميـل مسـتندات و مدارك
طرفيـن دعـوي موكـول گرديـد .قابـل ذكـر اسـت
بـر اسـاس شـيوه نامـه مزبـور ،سـتاد سـرمايه گذاري
اسـتان مرجـع رسـيدگي بـه اعتراضـات متقاضيـان از
مراجـع مسـئول صدور مجـوز فعاليتهـاي اقتصادي در
سـطح اسـتان در چارچـوب تبصـره هـاي 1و 2مـاده
 7قانـون اجـراي سياسـتهاي كلـي اصـل  44قانـون
اساسـي اسـت كـه متقاضي ميتوانـد اعتـراض خود را

اقتصاد اسالمی
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راهکارهایی برای رفع غم و اندوه
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« :التُشعر َق َلبک ال َه َّم
مافات َف َیش َغ ُل َ
وآت« ».اندوه بر گذشته را آویزه دل خویش مساز که غم
َعلی
ک َّعما ُه ٍ
َ
بر آنچه رفته است تو را از توجه به آنچه می آید باز دارد»
تقویت ایمان
با دقت در زمینه ها و عوامل غم و اندوه ،می توان چنین نتیجه گیری کرد که
بسیاری از زمینه ها و عوامل غم ،ریشه در ضعف ایمان دارد و اگر ایمان به خدا
و امداد و رحمت او در وجود انسان تقویت شود ،بسیاری از غمها و غصه ها از بین
َ
اولئک لَ ُه ُم
لم
ذین ا َم ُنوا َو لَم َیلبِس ُوا ایمان َُهم ب ِ ُظ ٍ
می رود .قرآن کریم می فرماید( :الَّ َ
األمن َو ُهم ُمه َتد ُو َن)« .آنانکه ایمان به خداوند آورده و ایمان خود را به ظلم و
ُ
«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
َ
َ
َفرح
ت
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ی
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ز
َح
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!
ابن آ َد َم
َ ُ
در حدیث قدسی آمده استَ « :ی َ
َ َ
َ
ً
تیت مِنها َفا َِّن الدُّنیا َالیو َم لَ َ
ک وغَدا لِغَی ِر َک»«.بر آنچه از اموال و مقامهای دنیا
بِما اُ ُو َ
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:
مس َفوائ ِد
وطان فی َطلَ ِب ال ُعلی
تَ َغ َّرب َع ِن ا َال ِ
َفسافِر َففِی األسفا ِر خَ َ
حب ُة ما ِجد
ص
و
آداب
و
ِلــم
ع
و
ه
ـ
م
ِســاب
ت
ـم َو اک
ِ
عیشَ
ٍ
ٍ
َفــ ُّر ُج َه ٍّ
ُ َ
َ
ُ ُ َ
ت َ
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
َّ
َ
ضر ِة َو ال َن َّظ ُر اِلَی
ی
ل
ا
ر
ظ
ن
ال
ر:
ص
الب
الخَ
ِ
امام رضا علیه السالم فرمود« :ث ٌ
َ
َالث َی َ
جلین َ َ
ُ
َ
الح َس ِن» «سه چیز دیده را روشن می سازد :نگاه
الما ِء الجاری َو الن ََّظ ُر اِلَی ال َوج ِه َ
کردن به سبزه ،آب جاری و به صورت زیبا» .و در زبان شعر نیز چنین آمده است:
الح َس ِن
الح َزن
ِبن َعن َق ِ
ثَالثَ ٌه ُیذه َ
اَلما ُء َوالخَ ضرا ُء َوال َوج ِه َ
لب َ
سه چیز اندوه را از قلب انسان می برد :آب ،سبزه و چهرهء زیبا.
عطر ،عسل ،اسب سواری
ُ
ُ
ُشر ٌه والن ََّظ ُر اِلَی
ن
وب
ک
ر
ال
و
ه
ُشر
ن
ل
س
الع
و
ه
ُشر
ن
لطیب
ٌ
ٌ
َ َ ُّ
علی علیه السالم فرمود« :اَ ُ
َ
َ َ ََ
ُشر ٌه» «عطر ،عسل ،اسب سواری ،نگاه به سبزه ،موجب نشاط و انبساط
ضر ِة ن َ
الخَ َ
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
فرد باشد ،اگر دقت کند به سرمایه های وجودیش ،خواهد دانست که بزرگترین
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
َقر؟! شی َع ُتنا ُکلُّ ُهم اَغنِیا ُء» «تو از شیعیان مایی و
فرمود« :اَ َ
نت مِن شی َعتِنا و تَد ِ
َّعی الف َ
با این حال ادعای فقر و تنگدستی می کنی؟ شیعیان ما همه اغنیاء هستند» .سپس
ِجار ًه َقد اَغ َن َ
الن ا َِّن لَ َ
تک» «ای فالن برای تو تجارتی است که تو را
فرمود«:یا ُف ُ
کت َ
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
ست فقیراً وانَّما
اهلل ،اگرچه دنیا را پر از طال کنند و به من بدهند .امام فرمود« :ا ِ َذن لَ َ
الفقیر َمن لَیس لَه ما لَ َ
ک» «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
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
فرج َعن
لی
ف
ه
ن
ب
ر
ک
ف
ت
ن
ا
و
ته
و
ع
د
جاب
ت
ُس
ت
ن
ا
راد
ا
ن
م
«
فرمود:
آله
و
علیه
اهلل
پیامبر صلی
ُکشَ
ُ
ُ
َ
َ
َ ُ
َ
َ ُ ّ
َمعسر ».هرکه بخواهد دعایش مستجاب و غمش از بین برود ،تنگدستی را گشایش دهد».
دگران درد تو درمان و مداوا نکنند
در جهان تا نکنی چاره ی درد دگران
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
عین علی نَفسِ هِ».
شود .امام صادق علیه السالم فرمود« :ا ِذا َ
ضاق اَ َح ُد ُکم َف ُلیعلِم أخا ُه و َال ُی ُ
«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)».
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تاثیر نماز بر سالمت روانی كودكان
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پدر و مادرانی كه با دلسوزی ساده اندیشانه ،فرزند خود را به برپاداری نماز تشویق
نمی كنند ،خیانت بزرگی از جهت محروم نمودن كودك خویش از این نعمت بزرگ
مرتكب می شوند .چرا كه به این ترتیب گویی به آلودگی كودك 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 محكوم نموده اند.
رب اجعلنی مقیم الصلوه و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء
پروردگارا ! من و فرزندانم را از اقامه كنندگان نماز قرار ده و دعای مرا قبول فرما.
(ابراهیم)40 -
عبارت مشهور"العلم فی الصغر ،كالنقش فی الحجر"(دانش در كودكی ،مانند نقش پایدار
در سنگ است) ،امروزه با پیشرفت دانش پزشكی و روان پزشكی و به خصوص با پیدایش
روان كاوی توجیه كامل علمی پیدا كرده است.
روان شناسی مدرن ،با تداعی از مكتب روان كاوی فروید و نظریات "ژان پیاژه"" ،جان
باولف" و بسیاری از دانشمندان دیگر ،به ما می گوید كه مهم ترین دوران زندگی بشر كه
به وجود آورنده شخصیت نهایی او خواهد بود ،دوران كودكی است .بر این اساس هر قدمی
كه در جهت ایجاد سالمت روانی اطفال برداشته شود ،به نوبه خود سبب ایجاد جامعه ای
سالم و موفق خواهد شد.اما بزرگ ترین موهبتی كه ممكن است در جهت ایجاد سالمت
روانی نصیب یك طفل نورسیده گردد ،پای گذاشتن او در خانواده ای مؤمن و نمازگزار است.
تعالیم آیین حیات بخش اسالم كه حتی كوچك ترین مسائل بشری را بدون پاسخ نگذاشته
است ،از همان بدو تولد نوزاد برای او برنامه ها و روش های متعددی دارد كه عمل به آنها
ضامن سعادت و سالمت همیشگی انسان است.از جمله در بعد سالمت روانی ،آیین اسالم

به والدین و به خصوص پدر ،مؤكداً حكم كرده است كه مث ً
ال نام نیك بر بچه بگذارند و امروز
علمای روان شناسی متفق ًا به این نتیجه رسیده اند كه چگونه نام یك كودك در شكل گیری
شخصیت او تأثیر گذار است و چگونه یك نام بد ممكن است،موجبات تحقیر كودك(مث ً
ال
تمسخر او توسط همساالن) و در نتیجه تزلزل شخصیتش گردد.در هر صورت كودكی كه
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 ،كودكی است كه گام در مسیری سعادت بخش
گذاشته است.تغذیه كودك تا دو سال به وسیله شیر مادر و بهره مندی كامل او از آغوش پر
مهرش كه یك موهبت اسالمی است به او ایمنی محیر العقولی در مقابل بخش عظیمی از
بیماری های روانی می بخشد ،مث ً
ال احتمال اضطراب یا افسردگی كه بر اثر جدایی از مادر
به وقوع می پیوندد ،بسیار كم می شود .چرا كه امروزه روشن شده است اكثر كسانی كه به
دام مهلك اعتیاد گرفتار می آیند كسانی هستند كه در كودكی ،از شیر و آغوش مادران شان
محروم بوده اند.همچنین درباره آثار مثبت و متعدد ،قانون مؤكد اسالمی مبنی بر آزاد گذاشتن
كامل كودكان تا سن  ۷سالگی و پرهیز از تنبیه و محدودیت برای آنها می توان تعمق بسیار
نمود.اما بعد دیگر،تأثیری است كه نماز به طور مستقیم بر حاالت روانی اطفال دارد و آن بر
اثر نماز خواندن خود كودك حاصل می شود.
شروع نماز در سنین كودكی سبب می شود كه او این صفت حسنه را به صورت یك
عادت معمول و سازنده در جسم و روان خود ،ملكه 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 كودكی ،مفاهیمی مثل خدا و مذهب و
دستوراتی مثل تعالیم اسالمی ،چنان در ذهن پذیرنده و شفاف كودك كه هنوز سنگینی
و تیرگی گناهان ظرفیت های فكری و مغزی او را آلوده نكرده است ،جای می گیرد كه
امكان شك و تردید در این زمینه در آینده بسیار كاهش می یابد .این نكته به خصوص
باید مورد توجه خانواده هایی قرار گیرد كه با وجود آن كه خود را مسلمان می دانند اما
وقتی كه فرزندشان به سن تكلیف می رسد او را به بهانه این كه":هنوز خیلی كوچك
است !" به خواندن نماز تشویق نمی كنند .این مسئله كه با كمال تأسف به خصوص در
مورد دختر بچه ها كه سن تكلیف آنها پایین تر است( ۹سالگی) ،شیوع بیشتری دارد،
مسبب عوارض مخرب بسیاری در آینده كودك خواهد شد.در حقیقت پدر و مادرانی كه
با دلسوزی ساده اندیشانه ،فرزند خود را به برپاداری نماز تشویق نمی كنند ،خیانت بزرگی
از جهت محروم نمودن كودك خویش از این نعمت بزرگ مرتكب می شوند .چرا كه به
این ترتیب گویی به آلودگی كودك 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
محكوم نموده اند.
به همین دلیل است كه آیین مقدس اسالم و به خصوص ائمه بزرگوار شیعه(ع) با توصیه
های مؤكد ،مسلمانان را به آموزش مرحله به مرحله نماز به كودكان فرا خوانده اند و حتی
با این كه از مجازات ها و تنبیهات بدنی در مورد كودكان ،به خصوص قبل از  ۷سالگی،
منع نموده اند در مورد ترغیب به نماز گاهی امر به تنبیه كودكان فرموده اند .در این مورد
در حدیثی معتبر از حضرت امام صادق(ع) آمده است كه فرمودند :چون پسر ،سه ساله
شود ،پدر و مادر به او می گویند كه :هفت مرتبه بگو "ال اله اال اهلل" و چون سه سال و
هفت ماه و بیست روز از عمرش بگذرد ،به او می گویند كه هفت مرتبه بگوید" :محمد
رسول اهلل"  ،پس چهار سالش تمام شود به او می گویند كه هفت مرتبه بگوید" :صلی
اهلل علی محمد و آله" پس چون پنچ سالش تمام شود او را وا می دارند كه خدا را سجده
كند.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 كنند و چون نه سالش تمام شود
وضو و نماز را به خوبی به او می آموزند و از ترك وضو و نمازاو را نهی كنند .پس چون
كودك وضو و نماز را یاد گرفت ،خداوند پدر و مادرش را خواهد آمرزید.مفاهیم عمیق این
حدیث از جمله این كه اقامه نماز پس از اقرار به توحید و نبوت(كه اساسی ترین اصول
اعتقادی اسالم هستند) قرار گرفته و این كه عمل به این حدیث ضامن آمرزش پدر و
مادر تلقی شده است ،باید به دقت مورد توجه خانواده ها قرار بگیرد.
"ستاد اقامه نماز"

گزارش
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عملکرد شرکت های بیمه استان (البرز-دانا-آسیا-ایران)
در فصل پاييز ( 1392مبلغ به میلیون ریال)
شرح

حق بيمه صادره

خسارت پرداخت
شده

نسبت خسارت
پرداختی به حق
بیمه صادره

13,107

3,680

28%

9427

51%

9117

سرنشين
اتومبيل

ثالث

آتشسوزي
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115,114

77,109

67%

4,589

531

12%

18,461

بدنه
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حق بيمه صادره منهاي
خسارت پرداخت شده
سهم ازكل
مبلغ

6

باربري
عمر (زندگی)

9,991

حوادث

5,367

9,343

0%

0

2,868

12%

38005

50%

4058

5%

7123

9%

12%

6

29%

0%

48,737

50,758

104%

-2021

%-3

مسئوليت

9,157

4,618

50%

4539

6%

سایر

443

180

41%

263

0%

درمان

1,007

مهندسي

225,978

جمع کل

20%

1,072
125

4295

12%

150,283

6%

883

67%

1%

100%

75695

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

میزان حق بیمه صادر شده توسط بیمه های ایران  ،آسیا  ،البرز  ،دانا در پاييز  1392بالغ بر  225978میلیون ریال و خسارت پرداخت
شده برابر  150283میلیون ریال مي باشد .و نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه صادره برابر  67درصد است  ،كه نسبت به فصل قبل
 25درصد افزايش و نسبت به فصل مشابه سال قبل  16درصد افزايش داشته است .همچنين جمع كل حق بيمه صادره منهاي خسارت
پرداخت شده برابر  75695میلیون ریال است كه بيشترين مقدار آن متعلق به بيمه شخص ثالث اتومبيل به مبلغ  38005میلیون ریال
با  50درصد سهم از كل مي باشد.

عملکردتاالر بورس منطقه ای خراسان جنوبی در پاییز 1392
خرید سهم

فروش سهم

تعداد

میلیون ریال

تعداد

میلیون ریال

ارزش معامالت
(میلیون ریال)

مهر

18,195,383

113,412

15,373,230

98,297

211,709

آبان

15,351,476

70,414

10,345,553

73,209

143,623

آذر

23,245,404

124,428

18,080,490

100,656

225,084

جمع

56,792,263

308,253

43,799,273

272,162

580,416

ارزش معامالت بورس خراسان جنوبی در پاييز  1392برابر  580416میلیون ریال بوده است که از این مقدار
 36درصد درمهر ماه  25 ،درصد در آبان ماه و  39درصد در آذر ماه انجام شده است  .که  53درصد خرید و
 47درصد فروش سهام بوده است  ،و همچنین نسبت به تابستان  92برابر  10درصد افزايش داشته است ،كه
 1درصد كاهش براي خريد و  26درصد افزايش براي فروش سهام مي باشد.
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گزارش
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عملکرد گمرکات استان درپاییز 1392

1

مكمل سوخت

12649

19990

2

هيدروكربورسنگين

8181

8222

3

سيمان خاكستري

3730

52000

4

نايلون به صورت رول

5

حالل آلي

2030

677

6

موكت نمدي طرح دار

1467

7

كاشي و سراميك

8

دیگر اقالم وارداتی
کل صادرات

1705
1321

11432

42515

مﻜﻤﻞ سوﺧﺖ

دﻳﮕر اقالﻡ ﻭارداﺗﻲ

%30

%27

ﻛاﺷﻲ ﻭ سرامﻴﻚ

1895
438

4503

23578
111303

%3

موﻛﺖ نﻤدﻱ ﻃرﺡ
دار

هﻴدرﻭﻛربورسﻨﮕﻴﻦ

%3

%19

سﻴﻤاﻥ ﺧاﻛﺴترﻱ
%9

ناﻳﻠوﻥ بﻪ ﺻورﺕ
رﻭﻝ
%5

ﺣالﻝ ﺁﻟﻲ
%4

در جـدول فـوق عمـده کاالهـای صادراتـی از گمـرکات اسـتان در پاييـز  1392را داریم که صادرات مكمل سـوخت بـه ارزش  12649هزار دالر بیشـترین
ارزش نسـبت بـه دیگـر کاالهـای صادراتـی دارد و معـادل 30درصـد از کل ارزش صـادرات کاالهـا می باشـد  .ارزش کل صـادرات پاييز 1392نسـبت به
تابسـتان  12 ، 1392درصـد افزايـش و نسـبت بـه پاييز  21 ، 1391درصد افزايش داشـته اسـت

1

تخم اسپند

172

430

2

گوسفند

103

23

3

شاهدانه بوداده

57

80

4

دیگر اقالم
وارداتی

0

0

332

533

کل واردات

در جـدول فـوق عمـده کاالهـای وارداتـی از گمـرکات اسـتان در پاييـز 1392را داریـم که واردات تخم اسـپند بـه ارزش  172هـزار دالر بیشـترین ارزش
نسـبت بـه دیگـر کاالهـای وارداتی دارد و معـادل  52درصد از کل ارزش واردات کاالها میباشـد .ارزش کل واردات پاييز 1392نسـبت به تابسـتان1392
 61 ،درصـد افزايـش و نسـبت بـه پاييز  849 ،1391درصد افزايش داشـته اسـت

اقتـصـادخــاوران

رتبه

نام کاال

ارزش
(هزار دالر)

وزن ( تن)
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رتبه

نام کاال

ارزش
(هزار دالر)

وزن ( تن)
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گزارش
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عملکرد بانک های دولتی استان خراسان جنوبی تا پایان آذر ماه (1392میلیلرد ریال)
مانده مصارف بخش های عمده غیردولتی اقتصاد
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ
14000

كشاورزي

صنعت و
معدن

مسكن و
ساختمان

خدمات و
بازرگاني

سایر

جمع

سهم از کل

پست بانك

54

76

6

87

19

242

1%

تجارت

209

237

507

323

269

1546

5%

6000

رفاه

243

68

262

340

58

971

3%

4000

سپه

129

436

183

312

0

1061

4%

صادرات

296

536

1145

823

1

2801

10%

ملت

150

457

143

1343

0

2093

7%

ملي

174

914

1405

1566

41

4100

14%

صنعت و معدن

0

254

0

0

0

254

1%

كشاورزي

4619

42

83

1248

0

5992

21%

مسكن

0

0

9444

0

100

9544

33%

توسعه تعاون

112

60

21

82

4

279

1%

توسعه صادرات

0

119

0

14

0

133

0%

جمع

5987

3198

13199

6138

492

29015

100%

سهم از کل

21%

11%

45%

21%

2%

100%

اقتـصـادخــاوران
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شرح

١٣١٩٩

12000
10000
8000

۶١٣٨

۵٩٨٧

٣١٩٨

2000

۴٩٢
0

ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ

ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ

ﺳﺎﻳﺮ

ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ

کل مصارف بانک های دولتی اسـتان در پایان آذرماه  92برابر  29015میلیارد ریال می
باشـد کـه از این میـزان  21درصد در بخـش کشـاورزی  11،درصد در بخش صنعت
و معـدن  45 ،درصـد در بخش مسـکن و سـاختمان  21 ،درصـد در بخش خدمات و
بازرگانی و  2درصد سـایر اختصاص داده شـده اسـت .در بخش مسـکن و سـاختمان
سـهم بانـک مسـکن  71درصـد  ،ملـي 11درصد  ،صـادرات 9درصـد و ديگر بانكها
 9درصـد ميباشـد.در بخش خدمات و بازرگانی سـهم بانک ملي 26درصـد  ،ملت 22
درصـد  ،کشـاورزی  20درصـد  ،صـادرات 14درصـد ،رفاه 6درصـد و ديگر بانكها 12
درصد می باشـد  .در بخش کشـاورزی سـهم بانک کشـاورزی  77درصد ،صادرات 5
درصـد ،رفـاه  4درصـد و ديگر بانكهـا 14درصد می باشـد  .در بخش صنعت و معدن
سـهم بانـک ملي  29درصـد ،صـادرات 17درصد ،ملـت 14درصد  ،سـپه 14درصد ،
صنعـت و معـدن  8درصـد  ،تجـارت 7درصـد و ديگر بانك ها 11درصد می باشـد

مانده مصارف در بخش های اقتصادی بر اساس عقود اسالمی
شرح

فروش
اقساطي

مضاربه

مشاركت
مدني

قرضالحسنه
اعطايي

اجاره
به شرط
تمليك

معامالت
سلف

جعاله

ساير

جمع
تسهيالت

سهم از کل

پست
بانك

33

62

75

46

0

0

6

19

242

1%

تجارت

680

0

506

144

0

0

0

216

1546

5%

رفاه

123

38

753

56

0

0

0

0

971

3%

سپه

442

165

351

38

0

3

45

15

1061

4%

صادرات

1335

105

824

338

0

0

199

0

2801

10%

ملت

908

148

838

195

3

0

0

0

2093

7%

ملي

1160

181

1127

504

102

70

815

141

4100

14%

صنعت و
معدن

192

0

27

0

0

5

23

7

254

كشاورزي

2806

272

2603

273

0

7

32

0

5992

مسكن

7144

0

2157

85

7

0

153

0

9544

توسعه
تعاون

169

4

45

34

0

0

5

21

279

توسعه
صادرات

45

0

15

0

0

61

13

0

133

بانکهای
دولتي

15037

977

9322

1714

111

146

1289

419

29015

سهم
از کل

52%

3%

32%

6%

0%

1%

4%

1%

100%

ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ
16000

١۵٠٣٧

14000
12000

٩٣٢٢

10000
8000
6000
4000

٩٧٧

2000
0

١٧١۴

ﻓﺮﻭﺵ
ﺍﻗﺴﺎﻃﻲ

ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ

١١١
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ

ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴﻨﻪ
ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ

ﺍﺟﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ
ﺗﻤﻠﻴﻚ

١۴۵
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻠﻒ

١٢٨٩

ﺟﻌﺎﻟﻪ

۴١٩
ﺳﺎﻳﺮ

طبق جدول  ،تسـهیالت اعطایی بر اسـاس عقود اسلامی به شرح زیر
1%
می باشـد  .سـهم فروش اقسـاطی  ،مضاربه  ،مشـارکت مدنی قرض
 21%الحسنه اعطایی ،اجاره به شرط تمليك ،معامالت سلف ،جعاله و ساير
 33%به ترتیب برابر  1، 4، 1، 0، 6، 32 ، 3، 52درصد از كل تسـهيالت
می باشـد .در بخش فروش اقسـاطی سـهم بانک مسـکن  47درصد ،
1%
کشـاورزی  19درصـد  ،صـادرات 9درصد  ،ملـی 8درصد ،ملت 6درصد
 ، 0%تجـارت  5درصـد و ديگـر بانـك هـا 6درصـد مـي باشـد  .در بخش
مشـارکت مدنی سهم بانک کشـاورزی  28درصد  ،مسـکن 23درصد ،
100%
ملـی  12درصد ،ملت 9درصد ،صـادرات 9درصد  ،رفاه 8درصد  ،تجارت
 5درصـد و ديگـر بانك ها 6درصد مي باشـد
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قوانین و مقررات

فصلنامه خبری ،تحلیلی،پژوهشی

مزایا ،مشوق ها و معافیت های قانونی سرمایه گذاری خارجی

* محسن مودی؛ رئیس گروه سرمایه گذاری
* حسین شرفی؛ کارشناس گروه سرمایه گذاری

مقدمه:

 .1امکان ثبت شرکت ایرانی با  100%سرمایه خارجی.
 .2عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه گذاری
خارجی.
 .3دریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن
سرمایهخارجی.
 .4برخورداری سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان و برابر
با سرمایه گذاران داخلی.
 .5امکان سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی
و ایرانیان مقیم خارج از کشور.
 .6امکان سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای
بخشخصوصی.
 .7صدور پروانه اقامت  3ساله برای سرمایه گذاران ،مدیران،
کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها.
 .8فرآیند کوتاه و سریع درخواست پذیرش و تصویب
سرمایه های خارجی.

 .1معافیت  100%درآمد حاصل از صادرات کاالی مختلف
که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده و بدون تغییر صادر
می شود.
.2معافیتدرآمدحاصلازکلیهفعالیتهایواحدهایتولیدی
و معدنی ،در بخش های تعاونی و خصوصی از تاریخ شروع
بهره برداری یا استخراج به میزان  80%و به مدت  4سال و در
مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100%و به مدت 10سال.
 .3معافیت  50%مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق
کمتر توسعه یافته.
 .4معافیت  10%مالیات شرکت هایی که در بورس
پذیرفته شده اند.
 .5معافیت ماشین آالت و تجهیزات خط تولید از پرداخت
حقوق و عوارض گمرکی( ماشین آالت دست اول).
 .6استرداد حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده برای
ورود مواد اولیه که در تولید کاالی صادراتی بکار رفته است.
 .7معافیت  100%درآمد حاصل از صادرات تمام شده
کاالی صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی و صنایع
تبدیلی و تکمیلی آن و  50%درآمد حاصل از صادرات سایر
کاالهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات
کاالی غیر نفتی به خارج از کشور صادر می شود.
 .8معافیت % 50سود ابرازی شركتهای تعاونی و خصوصی
كه برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تكمیل واحدهای
موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید
صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از مالیات متعلق
موضوع ماده  105قانون مالیات های مستقیم.
 .9معافیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی،

سال اول -شماره نشریه  - 14پیاپی - 2پائیز 92

الف) مزایا ،مشوق ها و تسهیالت قانون و آئین نامه
اجرایی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:

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

اقتـصـادخــاوران

ستاد سرمایه گذاری استان در راستای رسیدگی به
اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری با وظایف قانونی
رسیدگی به اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری از مراجع
مسئول صدور مجوز فعالیت های اقتصادی در سطح
استان و شناسایی قوانین و مقررات ،آیین نامه ها ،بخش
نامه ها ،دستوالعمل ها و رویه های اجرایی مخل تولید و
سرمایه گذاری ،و ارسال آن به هیأت نظارت بر
مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه
فعالیتهایاقتصادیدرمحلاینادارهکلتشکیلشدهاست.
با توجه به محدودیت های داخلی در منابع مالی و
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
ریسک سرمایه گذاری در بیرون از مرزهای جغرافیایی
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 ( )FIPPAو آیین نامه
اجرایی آن و همچنین عمده ترین معافیت های مالیاتی
سرمایه گذاری طبق قانون مالیات های مستقیم در ایران
می پردازیم:

 .9ارجاع اختالفات سرمایه گذاری به محاکم داوری
بین المللی.
 .10اعطای پوشش حمایتی به کلیه روش های
سرمایه گذاری خارجی.
 .11انتقال اصل سرمایه ،سود سرمایه و منافع حاصل از
بکارگیری سرمایه بصورت ارز و حسب مورد بصورت کاال
به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری .
 .12تبدیل و انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف
سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی به ارز خارجی.
 .13تبدیل و انتقال اصل و سود تسهیالت مالی مربوط به
سرمایه گذاری های خارجی.
 .14دریافت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت
که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی
سرمایه گذار خارجی گردد.
 .15استفاده از کارشناسان خارجی درامور مربوط به
پروژه های سرمایه گذاری.
 .16دسترسی مستقیم و امکان برداشت ارز حاصل از
صادرات از حساب های امانی بانکی در خارج از کشور.
 .17انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز
حاصله به کشور.
 .18نگهداری ارز حاصل از صادرات درخارج از کشور.
 .19عدم شمول ضوابط قیمت گذاری ،توزیع ،عدم ساخت
و الزامات ساخت داخل.

دامپروری ،دامداری ،پرورش ماهی و زنبور عسل.
 .10معافیت  100%درآمد شرکت های تعاونی روستایی،
عشایر ،کشاورزی ،صیادان ،کارگری ،کارمندی ،دانشجویی
و دانش آموزان و اتحادیه های آنها.
 .11معافیت  50%مالیات متعلق هر سال کلیه تاسیسات
ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه (بجز هتل های 5
ستاره) .
 .12معافیت درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع
دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیدی
مربوطه.
 .13معافیت درآمد مدارس غیر انتفاعی ،دانشگاه ها ،مراکز
آموزش عالی غیر انتفاعی و مراکز نگهداری معلولین و
باشگاه های دارای مجوز از تربیت بدنی.
 .14معافیت فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی ،فرهنگی و
هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
انجام می شود.
به منظور تمركز بخشيدن به امور سرمايه گذاران خارجي و
ايجادكانونيواحدبرايپاسخگوييمتقاضیانسرمایهگذاری
خارجی(بر اساس مصوبه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان
به شماره  44458/26986مورخ  ،)1389/02/08و همچنین
رسیدگی به اعتراضات متقاضیان سرمایه گذاری در استان
بر اساس آیین نامه اجرایی ماده  7قانون اصالح موادی از
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل
 44قانون اساسی به شماره /99595ت 41336ک مورخ
 ،1388/05/17اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
اقدام به تشكيل مركز خدمات سرمايه 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 اين مركز نمايندگاني از دستگاه های اجرایی
استان از جمله :سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،سازمان جهاد كشاورزي ،اداره
کل حفاظت محيط زيست ،اداره کل امور مالياتي ،اداره
گمرکات ،شرکت آب منطقه ای ،شرکت توزیع نیروی برق،
شرکت گاز ،کمیسیون هماهنگی بانک های استان و ...به
عنوان رابط و هماهنگ كننده امور سرمايه گذاران خارجي
با دستگاه متبوع خود مستقر و آماده ارائه هرگونه مساعدت
به متقاضيان سرمايه گذاري خارجي مي باشند  .متقاضيان
مي توانند در اولين قدم براي آگاهي از نحوه پذيرش
سرمايه گذاري خارجي در كشور و همچنين ساير قوانين
و مقررات مربوطه به اين مركز و سایت مرکز خدمات
سرمایه گذاری استان به آدرسwww.investin-sk.ir
مراجعهنمايند.

قوانین و مقررات
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انواع قراردادها از نظر احتساب حق بیمه
قراردادهای مشمول ماده  38قانون تأمین اجتماعی از
نظر احتساب حق بیمه به طور کلی به  3دسته تقسیم
می شوند:
 -1قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
 -2قراردادهای غیرعمرانی
 -3موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی
طبق مصوبات  129و  143شورای عالی تأمین اجتماعی
قراردادهای مشمول ضوابط طرح های عمرانی تلقی
می گردند که دو شرط زیر را توأم ًا دارا باشند:
الف) قرارداد بر اساس فهرست بهای باید سازمان
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

 -1حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوع ًا  14درصد
ناخالص کارکرد به عالوه  1/6درصد به عنوان حق بیمه
بیکاری جمع ًا به میزان  15/6درصد ناخالص کارکرد می
باشد( .سهم مشاور  3/6درصد و سهم کارفرما  12درصد)
 -2حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی) مقطوع ًا
6درصد ناخالص کارکرد به عالوه 6درصد به عنوان
حق بیمه بیکاری جمع ًا به میزان  6/6درصد ناخالص
کارکرد می باشد( 1/6درصد سهم پیمانکار و  5درصد
سهم کارفرما)
قراردادهای غیر عمرانی
به موجب مصوبات مورخ  1370/01/24و 1372/09/07
شورای عالی تأمین اجتماعی ضرایب واحدی همانند
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 ک ً
ال به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا
موضوع قراردادها ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب
می نماید که ک ً
ال به صورت مکانیکی انجام می گیرد
به میزان  7درصد ناخالص کارکردی می باشد.
1
9

ب) حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدمات
غیر مکانیکی به میزان  15%ناخالص کارکرد می باشد.
1
9

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

گرفته است  6000واحد می باشد.
هزینه

6000

کسر می شود حق بیمه

900

 1حق بیمه بیکاری

100

جمع حق بیمه

 100با صدور چک به
حساب تأمین اجتماعی

به نرخ % 15

9

در حالتی که مصالح و دستمزد در قرارداد به عهده
پیمانکار باشد نرخ حق بیمه  % 7در هر پرداخت بعالوه
 1فرض کنید در یک قرارداد(مصالح و دستمزد به
9
عهده پیمانکار) صورت کارکرد به مبلغ  10000واحد
پس از تأیید ناظر جهت پرداخت به دستگاه اجرایی
ارائه شده است.
هزینه

10000

حق بیمه  7درصد

700

 1حق بیمه بیکاری

78

جمع حق بیمه

 778جهت بیمه واریز به
حساب تأمین اجتماعی
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موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
الف) پیمانکارنی که دارای کارگاه تولیدی ،صنعتی و
فنی می باشند:
 -1اشخاص حقوقی در صورتی که پیمانکار شخص
حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آنان
مورد تأیید سازمان باشد در اینصورت با وصول حق
بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصا حساب
قرارداد المانع است.
 -2اشخاص حقیقی در صورتی که پیمانکار دارای کارگاه
تولیدی و صنعتی باشد وقتی در زمان اجرای قرارداد
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
محتویات پرونده مطالباتی کارگاه فاقد هرگونه بدهی
قطعی بوده و یا آن را پرداخت نماید صدور مفاصا حساب
قرارداد آنها بالمانع است.
ب) قراردادهای خرید و فروش :قراردادهای خرید و
فروش اجناس مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار
اضافی ندارد و موضوع قرارداد منحصراً خرید و فروش
باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدور مفاصا
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:
 -1حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی
به طور کلی طبق ماده دوم مصوبه  70/01/24با
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* منصوری راد ؛ ذیحساب

مأخذ  % 7محاسبه می گردد.
 -2قراردادهای نصب انشعاب (نصب عملکرد) به طور
کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آالت و
دستگاههای جوشکاری و بعض ًا کمپرسور ودستگاه ها حفاری
مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ  70/01/24می باشد به
این ترتیب که  70درصد عملیات مکانیکی محسوب و حق
بیمه آن با مأخذ % 7و % 30عملیات غیرمکانیکی و حق بیمه
آن به مأخذ  % 15محاسبه می گردد.
 -3قرادادهای نصب رگالتور :چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه
و مستقل از نصب انشعاب ( علمک) منعقد شده باشد در
اینصورت با توجه به نوع کار ک ً
ال خدماتی و غیرمکانیکی و
حق بیمه آن طبق ماده اول مصوبه مورخ  70/1/24با مأخذ
 % 15محاسبه می گردد.
د) قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز:در
اینگونه قراردادها  % 70از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد
مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به مأخذ  % 7و معادل 30
 %از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد غیرمکانیکی و حق
بیمه آن به مأخذ  % 15محاسبه 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:
 -1در 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 اص ً
ال کارکنان آن مشمول تأمین
اجتماعی نباشد بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه
قرارداد مفاصا حساب مربوطه صادر می شود.
 -2در 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.
 -3درمورد 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  2مصوبه مورخ 70/01/22
با مأخذ  % 7محاسبه وصول خواهد گردید.
منابع و مأخذ:
قانون تأمین اجتماعی
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مقاله
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بودجه و پیچیدگی طرح تملک دارایی های سرمایه ای از شکل گیری 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  1351به 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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مقدمه
بودجه نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به
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:
ساختار بودجه در ایران طی سال های متمادی شکل
خاصی به خود گرفته است که دولت را به مفاهیم مختلف
در بخش های مختلف اقتصاد تعریف می نماید .به
عبارت دیگر ،تعدد و کثرت بودجه های مختلف عم ً
ال
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 تقریب ًا
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:
اگر چه حجم بودجه شرکت های دولتی و بانک ها،
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
تقسیمکرد.
ب) عدم انطباق عملکرد بودجه عمومی با
ارقام مصوب:
تقریب ًا در اکثر سال ها ،درآمدهای به دست آمده و
هزینه های پرداخت شده با ارقام مصوب در قانون
بودجه انطباق ندارد و گاه این اتفاق قابل مالحظه ای
است .به عنوان نمونه در سال  1376درآمدهای قطعی
و هزینه های پرداخت شده حدود  10%کمتر از ارقام
مصوب بوده است .در سال 1377نیز درآمدهای قطعی
حدود  8/20%و هزینه های پرداختی  17/8%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
گوناگونی می تواند وجود داشته باشد که ناکارآمدی
مدیریت بودجه چه در مرحله تدوین و تصویب و چه
در مرحله اجرا را می توان از آن جمله دانست .افزون
بر این با نگاهی نزدیک تر به عدم انطباق ها ،این
نکته آشکار می شود که درآمدهای عمومی همیشه
بیش از اندازه برآورده شده و در عمل نیز تحقق
نیافته است .در واقع هزینه های عمرانی همواره تاوان

ناکارآمدی مدیریت بودجه را با کاهش شدید خود
پرداخت کرده است ولی این نکته نیز می تواند مطرح
شود که با پیش بینی باالی سهم هزینه های عمرانی در
بودجه های ساالنه و دادن ظاهری موجه به ترکیب
هزینه های جاری و عمرانی ،در عمل با کاهش درآمدها
کد قبل پیش بینی است ،به شدت از هزینه های عمرانی
کاستهاند .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
می تواند موجبات تحوالت ساختارهای اقتصادی و
اجتماعی را بوجود آورد ،بیشتر طرح های عمرانی
و دارایی های سرمایه ای دولت را مورد تحلیل قرار
می دهیم .طرح عمرانی بر اساس بند  10ماده  1قانون
برنامه و بودجه عبارت است از مجموعه عملیات و
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
هم جنس است که یک یا چند هدف از اهداف

فصلنامه خبری ،تحلیلی،پژوهشی

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
اهمیت ارتباط این فرآیند با سایر امور اقتصادی سبب
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.
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 طرح های عمرانی نیمه تمام ،پاشنه آشیلاقتصاد 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
طرح های عمرانی کشور عمدت ًا پس از شکل گیری
برنامه های توسعه اقتصادی  -اجتماعی دنبال و از
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
برابر شدن هزینه های اتمام مواجه هستند .طوالنی
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 عمومیکشوردر 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  1352به 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  500مگا 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 حقیقت ًا به ظهور بپیوندد؟ در شرایط
فعلی این پیش بینی حتم ًا با انحراف نسبت ًا 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
و مخارج دولت از یک سو و تأثیر اجرای این گونه
طرح ها در رشد و توسعه اقتصادی از سوی دیگر،
بهره گیری از سیستم های کارای حسابداری را ایجاب
می کند .در حالی که تا کنون در نظام حسابداری
دولتی ایران ،به این ضرورت تردید ناپذیر توجه
چندانی نشده است .در تشکیالت خزانه داری یک
اداره کل به منظور تنظیم صورت حساب عملکرد
بودجه ساالنه کل کشور در اجرای ماده  7قانون 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
در نتیجه نظام حسابداری نیز خود نیازمند تحول و
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.
پیچیدگیهایحاکمبرروندتصویبطرحعمرانی

خدمات دست و پاگیر و بروکراسی ،فقدان تعامل الزم
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
اعتبارات آن ها از منابع مالی دولت از فروش نفت
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 مث ً
ال یکسال ناگهان
بخش نفت دچار مشکل می شود؛ درآمد ارزی کاهش
می یابد ،در نتیجه به ناچار سرعت پیشرفت بسیاری
از این پروژه ها کند می شود و توجیه اقتصادی و
اجرایی آن ها از بین می رود .پیامد این امر بی ثباتی
و رکود است .همچنین روند نامناسب فرآیند تصویب
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
اجرایی ،عدم ارزیابی فنی و انتخاب دقیق اقتصادی
طرح ها ،عدم اجرای کامل ماده  90قانون محاسبات
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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 0/5%از اعتبارات در امور پژوهشی و در
سال مالی  92نیز افزایش آن به  1%به پیچیدگی های
طرح های عمرانی و بودجه ای افزوده است.
راهکارها:

 -1منطق 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
دلیل اجرا و بهره بردرای ناکارآمد در حد مطلوب عمل
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.
 -2مدیریت زمان گامی مؤثر در افزایش بهره وری
طرح های عمرانی :در اجرای پروژه ها خواه و ناخواه
زمان یک عامل مهم و اساسی به شمار می آید و
تعلل درآن می تواند برای پروژه بسیار گران تمام
شود .کمبود منابع مالی و نظارت در اطالع رسانی
از جمله عواملی است که باعث طوالنی شدن کارها،
اتالف وقت و منابع می شود و همچنین باید در نظر
داشت که انجام سریع کار در آخرین فرصت ها،
دارای کارایی الزم نخواهد بود و تنها هزینه های
اضافه به دنبال خواهد داشت .عدم پردازش اطالعات
صورت جلسات تخصیص که بر حسب مقادیر کمی
( درصد) اعتبار مقاطع زمانی مختلف تدوین شده،
از دیگر پیچیدگی های مالی پروژه هاست .هر چه
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 تقریب ًا 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:
 -1شهریاری ،س ،1388پژوهشی در قانون محاسبات

عمومی کشور (مقاله)
 -2بابا جانی ،ج  ،1385کتاب حسابداری و کنترل های
مالی دولتی
 -3صانعی نژاد 1388 ،بوروکراسی حاکم برتصویب
پروژه های عمرانی ( مقاله)
 -4حکیمیان ،م  ،1381طرح های عمرانی
 -5نمازی ،بررسی نحوه تخصیص اعتبارات بودجه با
استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی
 -6خورشیدی ،ع  ،1385کنترل زمانبندی اجرای بودجه
بندی در پروژه های عمرانی
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مقاله

تأثیر سرمایه گذاری خارجی ()FDI
بر توسعه اقتصادی با تأکید بر مناطق آزاد

* فاطمه علی میرزایی؛ کارشناس ارشد اقتصاد

اقتـصـادخــاوران

مقدمه
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 .دو دیدگاه در مورد ظهور کشورهای توسعه
یافته و توسعه نیافته(درحال توسعه) وجود دارد.
دیدگاه اول :عده ای از نظریه پردازان معتقدند
که ارتباط ارگانیک کشورها باعث ظهور این پدیده
شده است؛ به این معنی که وقتی تحولی در یکی از
کشورهای جهان رخ می دهد ،آثارآن فقط در آن کشور
منتشر نمی شود؛ بلکه به دلیل وجود ارتباط با سایر
کشورهای جهان ،آنها نیز از این تحول تأثیر می پذیرند.
براساس این دیدگاه ،فرایند تاریخی توسعه اقتصادی
سه مرحله را تجربه می کند که به ترتیب عبارتند از:
 -1مرحله تجمع یا تراکم اولیه سرمایه
 -2مرحله صدورکاال
 -3مرحله صدور سرمایه
دیدگاه دوم :گروه دیگری از نظریه پردازان معتقدند انقالب
صنعتی مبدأ توسعه یافتگی در جوامع توسعه یافته است.
انقالب صنعتی در سال  1760و توسط کشور انگلستان به
وقوع پیوست و سپس در سرتاسر اروپا گسترش یافت.
رشد و توسعه اقتصادی
هموارهبایدبیندومفهومرشدوتوسعهاقتصادیتفکیکقایل
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
(به علت تورم) و استهالک تجهیزات و کاالهای
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
ظرفیت های فیزیکی ،انسانی و اجتماعی .در توسعه
اقتصادی ،رشد کمی تولید حاصل خواهد شد ،اما
در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند
شد ،نگرش ها تغییر کرده و توان بهره برداری
از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش
می یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد،
ضمن ًا 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
اقتصادی که کامال کمی است) که هیچ محدودیتی
ندارد.همواره توسعه اقتصادی دو هدف اصلی را دنبال
می کند :اول ،افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و
ریشه کنی فقر و دوم ایجاد اشتغال که هردو هدف در
راستای عدالت اجتماعی است .در کشورهای توسعه
یافته ،هدف ،افزایش رفاه و امکانات مردم است ،در
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
کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال
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.
تعریفوتاریخچه مناطقآزادتجاریجهانوایران
منطقه آزاد تجاری قلمرو معینی است که غالب ًا 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
می توان بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرکی از
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 ( )UNIDOمناطق
آزاد را وسیله ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور
کاالهای صنعتی می داند .آنکتاد ( )UNCTADمعتقد
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 ( )IBRDدر سالهای اخیر بر این نظر بوده که سرمایه
گذاری انجام شده در این مناطق هماهنگ با بازده آن باشد.
( )WTOمنطقه آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بین
الملل و یاری دهنده توسعه می داند .سازمان بین المللی
کار( )ILOضمن 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  1888میالدی
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
 1934در ایاالت متحده انجام شد که به ایجاد بیش از
 60منطقه آزاد تجاری تا سال  1982تأسیس و راه اندازی
مناطق آزاد درایران در سالهای اولیه دهه1330شکل گرفت.
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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.

اقتـصـادخــاوران
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در آن سال ها با بوجود آمدن مشکالت ناشی از فقدان
تسهیالت بندری تأسیسات مورد نیاز برای نگاهداری
کاالهای وارده به کشوردر بنادر بازرگانی بزرگ جنوب ( مثل
خرمشهر،بوشهروبندرعباس)ضرورتچنینکاریاحساس
می شد .درهمان زمان نیز این فکراز سوی طرفداران
تجارت و بازرگانی آزاد مورد توجه قرار گرفت و مطرح
شد که مورد تصویب مقامات مرکزی نیز واقع گردید.
نهایت ًا زمینه تأسیس اولین مراکز جهانگردی در جزایر
کیش و مینو فراهم شد .تا سال  ،1357این مناطق نقش
جهانگردی خود را حفظ کرده بودند ،اما در سال 1358
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
ترتیب نقش جهانگردی آن به تدریج کمرنگ گردید.
نهایت ًا از ابتدای دهه  70و برنامه اول توسعه ،مقررشد
درسه منطقه کیش ،قشم و چابهار مناطق آزاد تأسیس
شوند که مناطق آزاد طبق یک برنامه فازبندی شده
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 رشدبالقوه 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 ايجاد مناطق آزاد تجاري غالبا زمينهسازي

مقاله

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
اقتصاداشارهنمود.
جهت فراهم ساختن شرايط مناسب براي افزايش
توليد و صدور كاالهاي صنعتي از طريق راهيابي به
بازارهاي جهاني بر اساس اصول رقابت آزاد بوده است.
اساسي ترين ابزار مورد توجه براي رسيدن به اهداف
مذكور ،جذب سرمايههاي خارجي وتكنولوژي از ساير
كشورهاي جهان است .لذا هدف اولیه ای که برای
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( )FDIباعث پیوستن
کشورها به بازارها وشبکه های تولید و توزیع جهانی
می شود و از این طریق می تواند باعث ارتقاء رقابت پذیری
بین المللی شرکت ها و همچنین بهبودعملکرد اقتصادی
کشورها شود .از FDIتعاریف متفاوتی وجود دارد؛ عماد
موسی  FDIرا 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  FDIباالترین رده ها را به
خود ا ختصاص داده اند .در سال  2002کشورهایی مانند
بلژیک ،لوگزامبورگ ،آنگوال ،چین و هنگ کنگ بیشترین
آمار جذب  FDIرا داشته اند.
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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
این واژه مفهوم اطمینان خاطر یا آرامش را استنباط
کرد .در بعد بین المللی هم مهمترین وظیفه دولت ها
تأمین امنیت است و کشورهایی که امنیت شهروندان،
جهانگردان و سرمایه گذاران را تضمین کرده اند،
درزمره موفق ترین کشورها بوده اند .از جمله می توان
کشورهای امارات متحده عربی ،اندونزی ،سنگاپور و
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
بعد از تأمین امنیت ،تضمین سرمایه گذاری است که
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
نتایج حاصل از سرمایه گذاری و اطمینان به عواقب
چنین سرمایه گذاری ها نیز مهم می باشد .یک
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 مرتب ًا دستخوش تغییر نگردد.
سرمایه گذاران خارجی برای تجزیه و تحلیل اقتصادی
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مقاله
وجود نظام بانکی  -مالی کارا در
کشور یکی از عمده ترین عوامل
مؤثر در تشویق و جلب سرمایه
گذاری خارجی است .
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
تمام سرمایه مورد نیاز خود را خود تأمین نماید؛ که
می توان گفت این عمل تا حد زیادی ناممکن است؛ لذا
برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید اقدامات ذیل را
انجام داد:

 )2افتتاح شعب بانک های ایرانی

به موازات حرکت بانکهای خارجی ،باید امکان تأسیس

در کلیه نقاط دنیا از تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
مسائلی مانند تدوین قانون و مقررات مسائل مربوط به
جابجایی ارز و زمان بازگشت اصل و فرع سرمایه،
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
یک منطقه آزاد با استراتژی های صادراتی معرفی
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 قب ً
ال ساخته شده اند وسپس
کار خود را آغاز نموده اند .همین وضعیت در مورد
بنادر آزاد مالزی و هنگ کنگ نیز جاری است .تجربه
کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داده است
که ایجاد امنیت اقتصادی مهم ترین انگیزه جلب
سرمایه های خارجی به این کشورها با بکارافتادن
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،
معقول بودن ضرائب مالیاتی وعدم افزایش مداوم و
پی درپی مالیات ها و نظایرآن را می توان اشاره نمود.
متاسفانه بررسی ها و تحقیقاتی که در مورد موفقیت
مناطق آزاد در ایران انجام گرفته ،این نتیجه حاصل
شده است که این مناطق موفقیت چشمگیری را در
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
خواهد شد .برخی از مهم ترین پیش نیازهای مناطق
آزاد عبارتند از:
 -1برخورداری از صلح وآرامش ،برخورداری از روابط
بین المللی کم تشنج و نیز رعایت مقررات بین الملل.
 -2برخورداری از ثبات داخلی ،تمرکز سیاسی و ثبات
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)1افتتاح شعب بانک های خارجی

باید به بانکهای مشهور جهان که صرف ًا دارای افکار
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:
 -1پول های سرگردان عالقمندان به سرمایه گذاری
که به دنبال یک محل امن می گردند ،به منطقه آزاد
کشور گسیل خواهد شد.
 -2حضور هر بانک معروف جهان موجب جلب اعتماد
سرمایه گذاران آن کشور می شود ،وجود این بانک ها
تمایل به سرمایه گذاری را در مناطق آزاد کشورمان
تقویت می کند.
 -3اعتبار موجود سرمایه گذاران خارجی در بانک
کشور ،خود به آسانی به عنوان سرمایه به مناطق آزاد
ایران منتقل می شود.
 -4سرمایه گذار خارجی امکان می یابد پول خود را
به بانک خود به عنوان تضمین یا سپرده بلند مدت،
سپرده و در منطقه آزاد ایران ،ریال را بصورت وام
دریافت دارد و سرمایه گذاری کند؛ در این صورت از
نظر کاهش ارزش پول نیز در امان خواهد بود.

 )3ثبات در قوانین و مقررات مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی

اقتـصـادخــاوران

خود نیاز به اطالعات و آمار دقیقی دارند که بتواند آنها
را در امر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری یاری
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
پیش بینی دقیق درونی داشته باشند .درروزگار فعلی
رقابت شرکت های تجاری در حد دقیقه ها و ثانیه ها
است و هر شرکتی بتواند زودتر از رقبای دیگر کاالی
خود را در بازار وارد نماید و بازار کاال را اشباع کند
برنده خواهد بود .با نگاهی به بروشورهای تبلیغاتی
و کتابهای منتشر شده از طرف بنادر کشورهای عرب
همسایه به عنوان مثال بندر آزاد جبل علی و جداول
و آمار و ارقام مندرج در آنها مشاهده می شود که
هزینه آب ،برق ،تلفن و گاز ،دستمزد کارگران ماهر،
نیمه ماهر و متخصص ،دستمزد مدیران وکارمندان،
کرایه هتل های شهر و نرخ مکالمات تلفن داخل و
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
وارد نماید و سود سرمایه گذاری را در نظر گرفته
و با اعتماد و اطمینان نسبت به آینده طرح تصمیم
به سرمایه گذاری نماید .بانکهای معتبر خارجی که
کشورهای جهان را از نظردرجه خطر پذیری برای
سرمایه گذاری به هفت طبقه تقسیم کرده اند ،ایران
را در ردیف ششم و جزو کشورهای خطرآفرین برای
سرمایه گذاری قرار داده اند.
سیاستهای بانکی مشخص :فعالیت در بازارهای
بین المللی و به بیان دیگر ،اقتصاد جهانی مستلزم
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

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
را باال ببرند .تصویب ماده  18الیحه اصالح قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور
یکی ازپیچیده ترین مشکالت این مناطق را گشود.
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
را تاکنون در اختیار هیأت وزیران نگذاشته است)
واین یکی از عوامل عدم جذب سرمایه گذاری خارجی
درمناطق ویژه اقتصادی محسوب می شود.

مقاله

اقتـصـادخــاوران
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در قوانین و مقررات.
 -3برخورداری از اجماع نظر در زمینه هدف های ایجاد
و گسترش مناطق آزاد و حمایت همه جانبه دولت.
 -4برخورداری از موقعیت مکانی درست.
 -5پذیرفتنهدفهایآزادسازیاقتصادیومالکیتخصوصی
و ضرورت کاهش مداخالت دولتی در امور اقتصادی به لحاظ
رعایت اصل عرضه و تقاضا در مبادالت اقتصادی.
 -6برخورداری 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.
 -7برخورداری 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.
 -8برخورداری 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.
 -9برخورداری از قوانین کار همسو با الزامات اقتصاد
آزاد درمنطقه آزاد.
-10دسترسی 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
دراین زمینه را با موانع جدی مواجه سازد .ازمیان
مجموعه عوامل فوق ،درجه ثبات سیاسی ،چگونگی
باورهای اقتصادی–اجتماعی ،اجماع یا تفرق نظردرمورد
هدفها و منافع و مضارمناطق آزاد ،حمایت همه جانبه
دولت و باالخره برخورداری یا نارسایی نرم افزاری
( قوانین و مقررات و شناخت ها) و سخت افزاری
(زیر بناها و تاسیسات) می تواند بیشترین تأثیر را
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.
میزان جذب سرمایه گذاری خارجی سه
منطقه آزاد ایران(میلیون دالر)
شرح

کیش

قشم

چابهار

1372

-

-

-

1373

-

0/33

-

1374

-

2/6

-

1375

2

43/75

-

1376

0/33

61/8

-

1377

2/33

100

1/08

1377-1372

-

208/48

1/08

1380

812

160

0/3

1381

513

143

1/2

1382

203

217

1/2

1383

300

100

53/5

1380-1383

1135

620

56/2

تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی
نشان داده است که ایجاد امنیت اقتصادی
مهم ترین انگیزه جلب سرمایه های
خارجی به این کشورها ست.
نهایت ًا می توان افزود که موفقیت مناطق آزاد دردستیابی
به اهداف مورد نظر به ویژه جذب سرمایه گذاری
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
از این شرایط برای توسعه و بهره وری در صنعت
توریسم(داخلی و خارجی) استفاده نمایند؛ متاسفانه
ایران نتوانست طبق برنامه پیش بینی شده موفق به
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی گردد .برای مرتفع
نمودن این مشکل چند پیشنهاد ارائه می گردد:
 -1تالش برای برقراري امنيت اقتصادي ،سیاسی و
ثبات در روابط خارجي
 -2برگزاري جلسات آشنايي سفيران و کارشناسان حوزة
معاونت اقتصادي ،وزارت امور خارجه و فعال کردن دفاتر
نمايندگيهاي اقتصادي در خارج کشور از طريق حضور
مستمر در مناطق آزاد کشور در مقاطع مختلف.
 -3ایجاد ارتباط بین کارشناسان و مديران مناطق آزاد
با دفاتر جذب سرمايهگذاريهاي خارجي در خارج از
کشور به منظور تبادل اطالعات و آشنايي با خواستهها
و زمينههاي مورد درخواست سرمايهگذاران خارجي.
 -4تدوین سیاستها و راهبردهای جذب سرمایهگذاری
خارجی متناسب با استراتژی توسعة صنعتی یا آمایش
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صنعتی منطقه.
 -5استفادة بهينه از ظرفيتهاي موجود اقتصاد و
جذب صحيح سرمايههاي خارجي براي انتقال فناوری،
رواج تحقيق و توسعه و بهبود مديريت ،و فرصتیابی
برای طرحهایی که به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد
 -6ا ستفاده از تجربیات مدیران مناطق ازاد موفق دنیا.
منابع و مآخذ
 موسوی جهرمی ،یگانه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،انتشارات دانشگاه پیام نور1382
 جنوبی ،پیمان" .توسعه اقتصادی و استراتژی هایتوسعه روزنامه مردم ساالری.
 محمدی الموتی ،مسعود ،مطالعه در بازه مناطق آزادو اثرات اقتصادی – بازرگانی آن ،موسسه مطالعات و
پژوهش های بازرگانی  ،چاپ اول  ،فروردین 1374
صص 1و2
 صدیقی ،کورش ،روزنامه شرق آسیا  24تیرماه" 1383تعریف مجدد مناطق آزاد تجاری"
 قلی زاده ،حسینعلی ،مقاله "بنادر آزاد تجاری ومناطقویژه اقتصادی شرایطی مناسب برای خصوصی سازی
و جذب سرمایه"سال .1384
 لطیفی ،غالمرضا  -امین آقایی ،مهرناز" جايگاهمناطق آزاد در برنامهريزي منطقهاي"سال 1384
 قلی زاده ،احد ،نشریه اطالعات سیاسی اقتصادیشماره «. 205-206نقش سرمایه گذاری خارجی
در گسترش صادرات غیرنفتی و انتقال فناوری».
صص.147-144
 سایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی.
میرزایی،حجت اله "هنوز برای شروع دیر نیست"ماهنامه پیام دریا.
انصاری ،منوچهر-محمدی ،مهدی" .فرصتهای جذب
سرمایه گذاری مستقیم خارجی()FDIدر مناطق آزاد
تجاری و تأثیرآن در درستیابی به تکنولوژی های
برتر"سال .1384
 محمدی ،باران "چالش های جذب سرمایه گذاریدر مناطق آزاد "روزنامه مردم ساالری ،اول آذر ماه
.1386
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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.

اقتـصـادخــاوران

مقدمه
در ادبيـات رشـد اقتصـادي ،توجهي خـاص به تجارت
خارجـي بـه عنوان عامل رشـد معطوف شـده اسـت.
از اين رو ،اسـتراتژي تشـويق صادرات به عنوان يك
اسـتراتژي موفق ،مـورد توجه بسـياري از اقتصاددانان
قرار گرفته اسـت .نظريه هاي رشـد سـنتي كالسـيك
و نئوكالسـيك بـه وجـود رابطـه ميـان افزايـش
صـادرات و رشـد اقتصـادي تاكيـد داشـته و معتقدنـد
كـه توسـعه تجـارت بيـن الملـل ،منجـر بـه افزايـش
تخصـص و كارايـي در بخشـهاي صادراتـي شـده و
در نهايـت ،باعـث تخصيـص مجـدد منابـع از بخـش
هـاي غيرتجـاري و غيـركارآ بـه بخش هـاي تجاري
مـي گـردد كـه ايـن پديـده مـي تواند بـه رشـد توليد
كمـك نمايـد .بطـور كلـي اثـرات جانبـي رشـد
صـادرات بـر توليـد عبارتنـد از :افزايـش بهـره وري
عوامـل توليـد ،كارايـي در تخصيص منابع  ،پيشـرفت
تكنولـوژي و اسـتفاده از تكنولـوژي هـاي روز ،فراهم
آوردن امـكان بـه كارگيـري از صرفـه هاي ناشـي از
مقيـاس و افزايـش تخصـص نيـروي كار .در طـی
دهـه های گذشـته راهبـرد "برون نگر" و "اسـتراتژی
توسـعه صـادرات" بـه ویـژه در کشـورهای جنـوب
شـرقی آسـیا نظیـر کره جنوبـی ،اندونزی و سـنگاپور
و ...اهمیـت صـادرات را بـه عنـوان یـک منبـع مهـم
تاميـن 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 تخصيـص بهینـه تـر منابـع و
رشـد اقتصـادی باالتـر بهـره مند شـده اند .صـادرات
باعـث افزایـش تولیـد ،افزایـش درآمـد ارزی ،افرايش
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 ايـران بيشـتر در زمـان کاهـش
درآمدهـای نفتـی بـه درآمـد ارزی حاصـل از صادرت
غیر نفتی توجه شـده اسـت .در سـالهای اخیر توسـعه
صـادرات غیـر نفتـی جـزو اولویـت هـای تجـاری
کشـور قرارگرفتـه و تحلیـل گـران اقتصـادی
کشـور بـر موضـوع توسـعه صـادرات غیـر نفتـی بـه
عنـوان اسـتراتری مهـم بـرای دسـتیابی بـه رشـد
اقتصـادی تاکیـد مـی نماینـد .بحرانهـا و مسـائل

مختلـف بیـن المللـی کـه موجـب تغییـر در قيمـت
نفـت مـی گـردد ،افزایش جمعبت کشـور ،نیاز کشـور
بـر درآمدهـای ارزی ،کاهش دخایر نفتـی و ...اهمیت
توسـعه صادرات غیر نفتی را بيشـتر آشـکار می نماید
 .امـروزه نيـز 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.
 -3مروري بر ادبيات موضوع
سـالهاي مربـوط بـه دهـه هـاي  1950الـي 1970
ميلادي ،سـالهاي پيـروي از ايـده حمايت و اسـتراتژي
هـاي توسـعه متكـي بـه جايگزينـي واردات بود .در
كنـار ايـن مـوج ،برخـي مكاتـب و محققـان بـر ايـن
عقيـده تاكيـد داشـتند كـه كشـورهاي بـا اقتصـاد باز
بـر كشـورهاي درون نگـر در رشـد اقتصـادي پيشـي
خواهنـد گرفت .در دهه  ، 1980اسـتراتژيهاي توسـعه
بـر مبنـاي تغييـر سـاختار توصيه مي شـد كـه عنصر
اصلـي آنهـا را كاهـش موانـع تجـاري و آزادسـازي
تجـارت خارجـي تشـكيل مـي داد .اقتصادداناني چون
هلينـر تاكيـد كردنـد كه به منظـور بهره بـرداري يك
كشـور از فوايـد تشـويق صـادرات ،بايـد بـه سـطح
حداقلي از توسـعه دسـت يافت .در مقابل اين ديدگاه،
تعـدادي از اقتصاددانـان همچـون فاجانا ،ويليامسـون
تحليـل كردنـد كـه رشـد صـادرات ،از فشـار تاثيـر
تغييـرات خارجـي بـر اقتصـاد داخلـي مي كاهـد و به
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چكيده
يکـی از مهمتریـن مشـکالت كشـورهاي در حال توسـعه و جهان سـوم ،تک محصولـی بودن و وابسـتگي اقتصاد آنها به صـدور مواد خام
و اوليـه اسـت کـه آثـار منفـی در سـاختار اقتصـاد سیاسـی ،اجتماعـی و حتی فرهنگی اين كشـورها 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 شـديد درقيمـت يا 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 عايـدي مربـوط بـه نفـت به شـدت تحت تاثیـر قیمـت جهاني نفت خـام مي باشـد  ،هر
گونـه تغييـر 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 غيـر نفتي بدليل داشـتن اثـرات مثبـت ،مي توانـد در تحقق
اهـداف اقتصـاد مقاومتـي و كاهـش اثرات تحريم هـاي اقتصادي مؤثر باشـد.
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افزايـش توليـد كاالهاي سـرمايه اي كمك مي كند و
در نهايت ،رشـد سـريعتر اقتصادي را به بـار مي آورد.
همچنيـن كاووسـي و ميچلي تاكيد دارنـد كه افزايش
رقابـت با خارجيـان هزينه كاالهـاي صنعتي صادراتي
را كاهـش داده و بهبـود فـن آوري و توليـد را سـبب
مي شـود  .کاووسي به تاثير مثبت رشد صادرات بر نرخ
سـرمايه گذاري نيز اشـاره مي كند  .باالسـا ،رشد توليد
كل را بـه رشـد كارآترين بخش هـاي اقتصادي متكي
مـي دانـد ،لـذا افزايـش سـرمايه گـذاري در ايـن
بخـش هـا را موجـب افزايـش صـادرات و در نهايـت
افزايـش توليـد اقتصادي مي دانـد .فرايند صـادرات به
واسـطه گسـترش انـدازه بازار ،سـطوح مهارتـي نيروي
كار را افزايـش مي دهد .صرفه جويي ناشـي از مقياس
ايجـاد مـي كنـد و صادركننـدگان را قادر مي سـازد تا
از بازدهـي فزاينـده اي بهـره مند شـوند .فشـار رقابت
بيـن المللـي ،صادركننـدگان را مجبـور بـه كاهـش
هزينـه و بهبـود كارايي به واسـطه حـذف ناكارايي در
مديريـت و سـازماندهي مـي كند  .صـادرات همچنين
بـه عنـوان يـك كانـال بـراي انتقـال تكنولـوژي و
دانـش عمـل مـي كنـد  .صـادرات فرصـت هايـي براي
بهـره بـرداري از موفقيتهاي تحقيقاتي فراهـم مي كند،
محـرك هـاي سـرمايه گـذاري در تحقيـق و توسـعه
( )R&Dرا افزايـش مـي دهـد و ابداعـات تكنيكـي را
بـه علـت توسـعه بازارها تشـويق مـي كند.
صـادرات از طريـق سـه كانـال در رشـد بهـره وري،
كـه خود از عوامل رشـد اقتصادي اسـت ،نقـش دارد:
 صرفه جويي ناشي از مقياس؛ بهبـود كارآيـي صادركننـدگان از طريـق " آموزشبـه واسـطه صـادرات" ،تخصيـص مجـدد منابـع از
طـرح هايـي بـا كارآيي كمتر به سـوي طـرح هايي با
كارايـي باالتـر در صنعت؛
 پيشـرفت فنـي بـه علـت سـرريزي تكنولوژيكـي وسـرمايه گـذاري در تحقيـق وتوسـعه
در زمينـه رابطـه صـادرات و رشـد اقتصـادي ،مطالعـات
زيادي انجام شـده اسـت .اكثر مطالعات به رابطه مثبت
بيـن صـادرات و رشـد توليـد اشـاره دارنـد .بطـور مثال
باالسـا افزايـش سـهم صـادرات در توليـد را بـه عنـوان
عامـل رشـد اقتصـاد مطـرح نموده و سياسـت تشـويق
صـادرات را پيشـنهاد مـي نمايـد .ددارو نيـز صـادرات

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.
صنعتـي را بـه عنـوان يـك عامـل رشـد اقتصـادي در
نظـر گرفتـه و نشـان مـي دهد كـه صـادرات كاالهاي
صنعتـي ،رشـد توليد را در مقايسـه با صـادرات كاالهاي
ديگـر ،بيشـتر افزايش مي دهد .همچنين طبق شـواهد
تجربـي گسـترده ،جهـت گيـري بـرون نگر و بـاز بودن
تجـارت بين المللي طي سـه دهـه اخير ،موجبات رشـد
و ترقي بسـياري از كشـورهاي در حال توسـعه از جمله
كشـورهاي شـرق آسـيا بوده اسـت .پس از سـال،1970
كشـورهايي نظيـر هنـگ كنگ ،مالـزي و سـنگاپور ،به
رغـم كوچـك بـودن ،از باالتريـن نسـبت صـادرات بـه
توليـد ناخالـص داخلـي برخوردار بـوده اند .كـره جنوبي،
اندونـزي و تايلنـد بـا سياسـتهاي جايگزينـي واردات،
توسـعه خـود را شـروع امـا همگي به سـوي گسـترش
صـادرات روي آورده انـد .ايـن امر كه به همـراه افزايش
سـهم سـرمايه گـذاري در توليـد ناخالـص داخلـي نيـز
همـراه بوده اسـت ،در رشـد اقتصـادي اين كشـورها به
ويـژه در دو دهـه اخيـر حايـز اهميت بسـيار بوده اسـت.
ارقـام مربـوط بـه متوسـط نـرخ رشـد توليـد ناخالـص
داخلـي( )GDPدر ايـن كشـورها ،طي دوره هـاي اتخاذ
سياسـت هاي بـرون گرا ،اثبـات كننده اهميـت و نقش
صـادرات مي باشـد.
-4مفهوم اقتصاد مقاومتی
مفهـوم اقتصـاد مقاومتـي در واکنـش بـه فشـارهای
اقتصـادی و تحريـم هـای اقتصـادی کشـورمان ،مطـرح
شـد. .در نـگاه راهبـردي  ،اقتصـاد مقاومتـي يك شـعار
نبـوده بلكـه يـك واقعيـت اقتصـادي اسـت  .اقتصـاد
مقاومتـي يـك بحـث كاربـردي اسـت .القـاي تفكـر
اقتصـاد مقاومتـي يـك تدبيـر هوشـمندانه بـراي رشـد
و توسـعه و شـكوفايي اقتصـادي و افزايـش توليـد ملي
و قطـع وابسـتگي اقتصـادي بـه كشـورهاي خارجـي
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مـي باشـد  .اقتصـاد مقاومتـي مكمـل جهـاد اقتصادي
اسـت و موجـب امنيت و ثبـات در اقتصـاد و عدم تزلزل
در برابـر شـوك هـاي خارجـي اقتصـادي و حصـول
اسـتقالل اقتصـادي مي شـود .ضعـف اقتصاد ايـران در
وابسـتگي بـه اقتصـاد تـك محصولـي نفـت راه حـل
تحريـم نفتـي را پيـش پاي غرب قـرار مي دهـد  .نفت
كـه مـي توانسـت ابـزار فشـار كشـور بـر غـرب باشـد،
امـروز ابـزار فشـار كشـورهاي غربي بـر اقتصـاد ايران
شـده اسـت .كاهش وابسـتگي بـه صنعت نفـت يكي از
الزامـات اقتصـاد مقاومتـي مي باشـد  .اقتصـاد مقاومتي
تنهـا مربـوط بـه زمـان تحريـم و جنـگ نيسـت  ،بلكه
يـك چشـم انـداز بلنـد مـدت پيشـروي اقتصـاد ايـران
اسـت .اقتصـاد مقاومتـي بـه معنـاي رياضـت اقتصادی
نيسـت  ،بلكه مفهوم شـكوفايي اقتصاد و رفع مشكالت
موجـود در بخـش هـاي اقتصـادي وبهبود سـطح رفاه
عمـوم مردم اسـت.
الزامات اقتصاد مقاومتي
وجودعزممليوارادهراسخدرعبورازتحريمهای اقتصادي اصلاح الگـوي مصـرف  ،جلوگيـري از اسـراف،حمايـت از كار و سـرمايه ايرانـي
 كاهش وابستگي به صنعت نفت مردمي كردن اقتصاد و خصوصي سازي جلوگيري از تغيير مكرر قوانين و مقررات اسـتفاده از توليـدات داخلي و توليـد كاالهاي باكيفيتدر داخل كشـور
 -5نقش 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 طريـق
صـادرات درآمـد مـورد نیـاز وارداتـي خـود را تأمیـن
مـی کنـد .صـادرات علاوه بـر تامیـن درآمدهـای
ارزی باعـث ایجـاد اشـتغال نيـز مـی گـردد .مقایسـه
ميـزان صـادرات و واردات کشـور نشـان از تـراز
بازرگانـی مثبـت یعنـی بيشـتر بـودن مقـدار صـادرات
از وادرات دارد .امـا وقتـی هميـن مقایسـه بـا اسـتفاده
از صـادرات غیـر نفتـی (بـدون احتسـاب نفـت و گاز
و ميعانـات گازي) صـورت مـی گيـرد ،تـراز بازرگانـی
منفی(کـه بـا کسـر واردات از صادرات غیرنفتی بدسـت
مي آيد) مي باشـد .همچنین مقایسـه نسـبت صادراتی
غیرنفتـی و وادرات گمرکـی ایـران بـه تولیـد ناخالصـی
داخلـی بـا ایـن نسـبت در سـایر کشـورها نشـان
مـی دهـد کـه در ایـران نسـبت بـه گـروه کشـورهای
مختلـف ،اختلاف بیشـتری در سـهم صـادرات و
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 پيش ندارد .بودجه کشـور همواره
بـر صـادرات هرچـه بيشـترنفت اتـكا داشـته تـا بتوانـد
پاسخگوي وادرات (که بخشي از آن كاالهاي مصرفي و
غیرضـروری اسـت) باشـد .براسـاس شـواهد موجـود،
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مقاله

(ارقامميليوندالر)

سال

ارزش صادرات غیرنفتی

1380

4224

1381

4608

1382

5872

1383

6847

1384

10474

1385

12996

1386

18312

1387

18333

1388

21891

1389

26551

1390

33819

مآخذ:گزارشاقتصاديوترازنامهبانكمركزي،سالهايمختلف

حدود  81درصد از صادرات غيرنفتي
كشور را كاالهاي صنعتي تشكيل داده
است كه از اين ميان  30درصد مربوطه
به فرآورده هاي حاصل از نفت و گاز و
محصوالت پتروشيمي بوده است

سال

محصوالت
سنتي و
كشاورزي

كلوخه
هاي كاني
فلزي

محصوالت
صنعتي

1387

3304

319

14662

5056

1298

1388
1389

4133

17017

702

20194

27590
1035
5186
1390
مآخذ:خالصهتحوالتاقتصاديكشورسال، 1390بانكمركزي

یکـی دیگـر از مباحـث قابل توجـه در بحث صـادرات
غیرنفتـی تمرکـز بـاالی تجـاری در صـادرات
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 ديپلماتيـك 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
1379-89حـدود  85درصـد از صـادرات غیـر نفتـی
ایران به کشـورهای عـراق ،امارات چین ،هندوسـتان،
آذربایجـان ،افغانسـتان وژاپـن بوده اسـت.
جدولشماره()3

شركايعمدهصادراتيغيرنفتيايران()1379-89
نام کشور

عراق
امارت
چین
هند
آذربایجان
افغانستان
ژاپن
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جدولشماره()1
ارزشصادراتغيرنفتيكشوردرسالهاي1380-1390

 -5-2سـهمصـادراتغیرنفتـیدرتولیدناخالص
داخلـی ()GDP
نسـبت صادراتـی غیـر نفتـی در تولیـد ناخالـص داخلی
یکـی از شـاخص هـای قـدرت تجـارت بیـن المللـی
كشـور اسـت و بـاال بـودن ایـن نسـبت نشـان دهنـده
سـهم بـاالی کشـور در تجـارت جهانـي و كسـب درآمد
ارزی اسـت .صـادرات غیـر نفتـی نقـش كمـي از توليد
ناخالـص داخلي كشـور را به خـود اختصاص داده اسـت.
بررسـی آمـار و ارقـام بازرگانی خارجی کشـور حکایت از
فاصلـه زیاد بین نسـبت صـادرات غیر نفتی بـه  GDPدر
مقایسـه بـا وادرات به  GDPدارد کـه از اهمیت باالیی بر
خـوردار اسـت .در حالت كلي ،باال بودن نسـبت صادرات
و واردات بـه تولیـد ناخالصـی داخلی کشـور نشـاندهنده
ميـزان 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
توليـد ناخالـص داخلـي در حـدود  30درصد بوده اسـت و
از نسـبت وادرات به توليد 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 توليـد
ناخالص داخلي ایران در سـالهای اواخر دهه  80شمسـی
حـدود  17درصد بوده اسـت ،در حالیکه نسـبت صادرات
غیرنفتـی بـه توليد ناخالص داخلي در این سـال ها حدود
 5درصـد بوده که این موضوع نشـان دهنـده جریان یک
طرفـه کاال(بـدون لحـاظ نمـودن نفـت گاز ) بـه سـوی
کشور است (مرکزپژوهشهایمجلسشوراياسالمي،ص.)17
-5-3تمركزكاالييوتجاريصادراتغيرنفتي
یکـی دیگـر از مباحـث قابـل توجـه در صـادرات
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  1390حـدود  81درصـد از صـادرات
غيرنفتي كشـور را كاالهاي صنعتي تشـكيل داده اسـت
كـه از ايـن ميـان  30درصـد مربوط بـه فـرآورده هاي
حاصـل از نفـت و گاز و محصـوالت پتروشـيمي بـوده
اسـت .در سـال  1389اين نسـبت به 25درصد رسـیده
اسـت .بـه طـور كلـي از مجمـوع صـادرات كاالهـاي
صنعتـي در سـال هـاي  90-1387حـدود  20تـا 30
درصـد از صـادارت محصـوالت صنعتـي بـه صـادرات
فـرآورده هـاي حاصـل از نفـت و گاز اختصاص داشـته
اسـتكه ايـن موضـوع اهميـت بخـش نفـت را دراقتصاد
بيشـتر آشـكار مي سـازد.

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

سهم (درصد)

21/4
20/8
15/8
9/2
8
6/2
5/6

منبع  :مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي

بـه طـور کلـی آمـار و اطالعـات نشـان مـی دهـد
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 كشـور از
ميـزان صـادرات غیـر نفتـی بیشـتر بـوده و بخـش
قابـل مالحظـه اي از صـادرات غیـر نفتـی نيـز 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
تلاش جدي در افزایش شـرکای تجاری و دسـت یابی
بـه سـایر بازارهای بیـن المللی فراهـم آید.
-6نتیجه گیری
افزايـش صـادرات یکـی از راهبردهـاي هـای اساسـی
توسـعه اقتصادی اسـت  .به طور کلی از نظر اقتصادی
صـادرات بـه عنوان موتور رشـد اقتصادی معرفی شـده

اقتـصـادخــاوران

توجـه به رشـد صـادرات غیـر نفتي بيشـتر 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  ،ص.)93
-5-1حجم صادرات غیر نفتی کشور
تـا پيـش از افزایـش درآمدهـای نفتـی در اقتصـاد
ایـران( )1353-54میـزان درآمـد حاصـل از صـادرات
غیـر نفتـی کشـور بسـیار پاییـن بوده اسـت ،بـه طوری
کـه تـا سـال 1344صـادرات غیـر نفتـی کمتـر از
100میلیـون دالر گـزارش شـده اسـت .ایـن رقـم در
نهایـت پـس از افزایـش درآمدهـای نفتـی تـا پیـش
از انقلاب بـه حـدود نیـم ميليـارد دالر رسـيد .پـس از
انقلاب تـا سـال 1364رونـد صـادرات غیرنفتـی نزولی
(361میلیـون دالر در سـال  )1363ولـی در سـال
 1365ایـن رونـد رو بـه افزایـش گذاشـت و تـا سـال
 1369کـه سـال شـروع سیاسـت هـای بازسـازی و
تعدیـل اقتصـادی بـود ،میـزان صادراتـی غیـر نفتـی
بـه یـک میلیـارد دالر رسـيد .از سـال  1370صـادرات
غیرنفتـی بـه بيـش از  5/2میلیـارد دالر رسـید.
صـادرات غیرنفتـی بـا طـي رونـد افزايشـي بـه
 5میلیـارد در ابتـدای دهـه  80رسـید .از سـال 1384
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
اقلام 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 اسلامي ،ص )10
در جـدول ( )1میـزان ارزش صادرات غیر نفتی کشـور
در سـال های  1390-1380ارایه شـده است.

فصلنامه خبری ،تحلیلی،پژوهشی
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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 عايدي
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 هميـن دليل 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  ،ايجاد
اشـتغال ،کاهش وابسـتگی به نفت ،تأميـن درآمدارزي
و  )...مـي توانـد نقـش اساسـی در تحقـق اهـداف
اقتصـاد مقاومتـی کـه در واکنـش به فشـار اقتصادی و
تحریـم هـای اقتصـادی كشـورهاي غربـي بـر عليـه
کشـورمان مطـرح شـده ،داشـته باشـد.

 -7پيشنهادات
بـرای توفيـق در امـر صـادرات الزم اسـت بـا یـک
نگـرش جامـع و سیسـتمی بـه خلـق مزيـت هـا ي
نسـبي ،تقویـت ظرفیـت هـای صادراتـی کشـور و
فراهـم آوردن زمینـه هـای الزم بـرای فعالیت بيشـتر
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 .
 اعمـال سیاسـت هـای تشـويقی بـرای تنـوعبخشـیدن بـه کاال و خدمـات صادراتـی
جلوگیـری از تغییـر مکـرر قوانیـن و سیاسـت هـایاقتصـادي در کشـور
گسـترش بازارهـای صادراتـی کشـور از طریـقحضـور فعـال در نمایشـگاه هـای بیـن المللـی و..
 افزایش كيفيت کاالها و خدمات صادراتی_ در بعـد فرهنگـی بایـد نـگاه بـه صـادرات و صـادر
کننـده ارزشـی باشـد  .ایجاد این بـاور دربيـن جامعه،
عامل اساسـی در پیشـرفت و توسـعه اقتصادی کشور
است.
منابع
 -1بانـک مرکـزی ایران  ،گزارش اقتصـادی و تراز نامه
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مقاله

بررسی سازوکار دولت از دیدگاه اقتصاد رفاه

* محمد بهروزی؛ سرپرست گروه مطالعات اقتصادی
* امین خادم؛ کارشناس گروه مطالعات اقتصادی

چكيده
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.
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در میان تمامی کارکردهای دولت،
کارکرد اصلی دولت عبارت است
از کنترل و مهارت خشونت
داخلی و خارجی جهت ایجاد
و حفظ نظم.

اقتـصـادخــاوران

واژه حكمراني ،واژه جديدي است كه به جای واژه
قديمي «دولت» در معنای اعم آن بکار میرود .بانك
جهاني حكمراني را بهصورت ذیل تعريف ميكند:
«روشي كه بر اساس آن قدرت بر مديريت اقتصادي
يك كشور و منابع اجتماعي آن براي رسيدن به
توسعه اعمال ميشود».توانمند سازي دولت ،مفهومي
است كه اخيراً وارد ادبيات توسعه اقتصادي شده و
در برابر ديدگاههاي پیشین توسعه ،دولت بزرگ و
دولت كوچك را عامل توسعه نميداند بلكه باور بر
اين است كه جداي از اندازه دولت ،توانايي دولت
در انجام وظايف محوله نقش مهمي در توسعه و
پيشرفت اقتصادي دارد .دولتها میتوانند با تقويت
نهادهايشان ،توانمنديشان را بهبود بخشند .اين امر
مستلزم نهادينهساختن قوانين و هنجارهايي است كه
به مقامات دولتي انگيزه ميدهد تا طبق منافع جمع
عمل كنند.
كافمن و همكارانش در بانك جهاني براي بيان
حكمراني ،شش شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويي،
ثبات سياسي ،حاكميت قانون ،كنترل فساد ،كيفيت
بوروكراسي و اثربخشي دولت را بيان كردند كه در
مقاله پیشرو نيز مورد استفاده واقع شده است و باور
بر اين است كه هر قدر در كشور ،دولت پاسخگوتر،
كارامدتر و ثبات سياسي بيشتر ،مقررات اضافي و
هزينهها كمتر و حاكميت قانون گستردهتر و فساد
محدودتر باشد ،گفته ميشود كه حكمراني خوب
برقرار است(مبارک؛ .)1389سوال اساسی این است
که مهمترین کارکرد دولت در یک سیستم اقتصادی
درچهارچوب مولفه های حکمرانی خوب چیست؟ در
میان تمامی کارکردهای دولت ،کارکرد اصلی دولت
عبارت است از کنترل و مهار خشونت (داخلی و
خارجی) جهت ایجاد و حفظ نظم .روشن است که
با وجود تواناییهای بینظیر بازار ،اما همه چیز در
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 مینماید .عدم کنترل و مهار خشونت ،مبادالت
داوطلبانه بازاری را تهدید نموده و موجب میشود که

رقابت مسالمتآمیز و سازنده در بازار ،جای خود را
به رقابت ستیزهجویانه 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.
بر این اساس مهمترین کارکرد دولت عبارت است
از کنترل و مهار خشونت (داخلی و خارجی) جهت
ایجاد و حفظ نظم .در کنار این کارکرد بنیادی
است که دولت کارکردهای متفاوت دیگری نیز ایفا
مینماید .تئوریهای متفاوتی در مورد دولت وجود
دارد ،اما عموم تئوریهای دولت ،به طور صریح یا
ضمنی کنترل و مهار خشونت را توسط دولتی که
در اعمال خشونت قدرت انحصاری دارد ،مفروض
انگاشتهاند .مثالهای شاخص شامل راهزن ساکن
اولسون ( ،)1993سلطان حداکثرکننده درآمد نورث
(،1981فصل )3و لوی( )1988و تئوریهای مرسوم
رانتجویی (بوکانان ،تولسیون و توالک  )1980هستند.
سایر رویکردهای دولت نیز وبری هستند مثال بازرل
( ،)2000لوی ( )1988و تیلی ()1993؛ همچنین مدل
لویاتان برنان و بوکانان ( )1980را ببینید .مدلهای
سیاستگذاری اقتصاد سیاسی جدیدتر نیز فروض وبری
میسازند شامل بوئنو دمسکویتا و همکارانش ()2003
وگروسمن و هلپمن ( .)2001اقتصاد رفاه سنتی نیز
در این دسته جای میگیرد (وینگاست) .اما مهمترین
مساله درباره دولت دقیقا این است که خشونت چگونه
کنترل و مهار میگردد .در واقع نحوه کنترل و مهار
خشونت ،به اشکال متفاوت رقابت در جوامع منتهی
میگردد و همین نحوه سازماندهی رقابت جهت

کنترل و مهار خشونت در جوامع مختلف است که
پیامدهای به غایت متفاوتی را در عملکرد سیستم
اقتصادی به بارمیآورد.
ویژگی سازوکار دولت چیست؟
در چارچوب نظریه اقتصاد رفاه سنتی ،دولت به طور ضمنی
دارای سه ویژگی مهم میباشد :بصیرت ،خیرخواهی و
توانایی .در واقع به لحاظ نظری و به طور ضمنی ،دولت
اقتصاد رفاه سنتی ،دولتی خیرخواه ،عقل کل ،دارای
توان اطالعاتی و پردازش اطالعاتی و توان اجرایی
نامحدود و در عین حال بیطرف و با هدف حداکثرسازی
رفاه اجتماعی میباشد .بنابراین در این چارچوب،
کارآمدی دولت در کنترل و مهار خشونت از طریق
ایجاد و اعمال قواعد کارآ ،مفروض انگاشته شده و
به نحوی صورت اصلی مسأله پاک شده است .چنین
نگرشی به دولت ،به خصوص در «تئوری قرارداد»
تشریحگردیده است .بر اساس تئوری قرارداد ،دولتها
عهدهدار افزایش رفاه عمومی در حوزههایی میباشند
که بازار از تخصیص بهینه منابع باز میماند .دولت در
حقیقت نماینده واقعی خود مردم در انجام اموری تلقی
میگردد 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 میرسانند.
اما به نظر میرسد که چنین نگرشی در مورد دولت،
تواناییهای آن و نیز اراده حاکم بر دولت ،چندان
واقعبینانه نمیباشد .باید توجه داشته باشیم که دولت
آنطور که در نظریه اقتصاد رفاه به طور ضمنی مطرح
میگردد ،دارای کارگزاران خیرخواه که نفع عمومی
را بر نفع شخصی خود ترجیح میدهند نیست ،بلکه
کارگزاران دولتی نیز به مانند کارگزاران خصوصی
عقالیی در پی حداکثرسازی منفعت شخصی خود
در چارچوب نهادی-ساختاری موجود میباشند .در
چارچوب مورد نظر ما ،دولت نه تنها عقل كل ،بلكه
حتي آنقدرها خیرخواه و بيطرف نيز نيست .در واقع
از یک طرف توانایی نامحدود دولت در اجرا با تردید
مواجه است؛ دولت داراي توان اطالعاتي و پردازش
اطالعات محدود و ناقص و نيز توان اجرايي محدود
است؛ بوروكراسي وجه فائقه سازمان دولت است و
اين سازمان بوروکراتیک محدودیتهای خاص خود را
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دارد .از طرف دیگر اراده خیرخواهانه دولت مورد تردید
است؛ زمامداران حكومت و كارگزاران آن داراي منافع
مربوط به خود هستند؛ گروههاي ذينفع ،سازمانهاي
سياسي چون احزاب و طبقات اجتماعي به مثابه اهرمهاي
فشاري بر دولت عمل ميكنند تا منافع خود را تامين نمايند
و این امر میتواند کارآیی دولت را به شدت تحت تاثیر
خود قرار دهد .یکی از مهمترین نظریههایی که به بررسی
فرآیند تصميمگیریهای غیربازاری در چارچوب دولت
میپردازد ،تئوری انتخاب عمومی است .جیمز بوکانن
به عنوان یکی از نظریهپردازان انتخاب عمومی ،اقتصاد
رفاه سنتی را از ابعاد مختلف مورد نقد قرار میدهد.
از نظر بوکانن ،سیاستهای پیشنهادی اقتصاد رفاه و
فرض مهم تابع رفاه اجتماعی بر اساس مشاهدات
علمی نمیباشد .بنابراین به جای یافتن راهحل
بهینه برای مسائل مشخص ،باید به دنبال یافتن قواعد
و قوانین مناسب و کارآ برای تصمیمگیری باشیم .یکی
از انتقادات مهم بوکانن به اقتصاد رفاه ،مفروضگرفتن
کارآیی دخالت دولت برای رفع شکست بازار بر اساس
مدل برگسون ـ ساموئلسون میباشد .از نظر او ،این
بحث در صورتی میتواند صحیح باشد که دولت واقعا
به صورت بهینه عمل نماید و سپس شواهدی تحلیلی
جامع برای نشان دادن عدم بهینهبودن فعالیتهای
دولت را ارائه میدهد .او در بحث تئوری اقتصادی
کلوپها ،به این نکته اشاره دارد که افراد برای استفاده
از بازدهی صعودی مربوط به کاالهای عمومی به
صورت داوطلبانه و در یک کار دستهجمعی با یکدیگر
همکاری میکنند و در حالی که فراهم آوردن کاالهای
عمومی نیاز به نوعی فعالیت جمعی دارد ،ولی ضرورتا
این فعالیت جمعی نمیبایست در بخش دولتی صورت
گیرد .السون به عنوان یکی دیگر از نظریهپردازان انتخاب
عمومی اعتقاد دارد که آنچه زیربنای تصمیمات سیاسی
و اقتصادی و هدایتکننده سیاستهای دولتی است ،نه
منافع عمومی ،بلکه منافعگروههای خاص میباشد .از
نظر السون ،از ترکیب و به هم پیوستن افراد ،بنگاهها
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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.
و در نتیجه فعالیتهای هماهنگ و منسجم آنها ،یا
نفوذ سیاسی ایجاد میگردد ،یا قدرت و تسلط بر بازار
ایجاد میگردد یا اینکه هر دو را در کنترل میگیرند؛
اتحادیههای کارگری ،انجمنهای صنفی ،سازمانهای
کشاورزی ،انجمنهای تجاری ،کارتلها وگروههای حزبی
سیاسی ،از جمله موارد قابل ذکر میباشند .این سازمانها
و نهادها را «گروههای با منافع ویژه» یا «گروههای
با منافع مشترک» میگویند .ویژگی برجسته هر یک
از اینگروههای مذکور این است که هرگروه خدمات
خاصی را برای تمام اعضایگروه فراهم میسازد.
به طور معمولگروهها سعی میکنند تا سهم خود
و منافع اعضای خود را به حداکثر برسانند .افزایش
منافعگروهها به دو صورت امکانپذیر است :اول اینکه
تالش شود تا تولید اجتماعی یا کیک تولید شده توسط
جامعه بزرگتر شود و در نتیجه میزان بهره هرگروه
افزایش یابد و دوم اینکه هرگروه برای افزایش سهم
خود از کیک موجود تالش نماید .السون اعتقاد دارد که
در اغلب کشورها،گروهها هدف افزایش سهم از کیک
موجود را به هدف تالش برای تولید کیک بزرگتر
ترجیح داده و آن را دنبال میکنند .دلیلگرایش به
هدف دوم این است که افزایش کارآیی برای تولید
کیک بزرگتر نیازمند پرداخت هزینه است ،در حالی
که حاصل آن بین تمام اعضای جامعه که هرگروه فقط
عضو کوچکی از آن جامعه است ،تقسیم میشود .در
حالی که پیگیری هدف دوم ،عواید ناشی از هزینهای
ک گروه برای افزایش سهم خود از کیک موجود
که ی 
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صرف میکند ،به خودش تعلق میگیرد .در یک جامعه
اگر سه م گروهی خاص افزایش یابد ،بدون اینکه تولید
ملی افزایش یابد ،این افزایش فقط با تغییر در توزیع
درآمد به زیانگروههای دیگر امکانپذیر میباشد،
که البته کاهش در کارآیی و درآمد تمامیگروهها را
شامل میشود.راه دستیابیگروههای ذینفع به رانت
اقتصادی از مسیر دولت میگذرد .دولتها عموما
کانونهای عظیم تخصیص و توزیع رانت در جامعه
به صورت بالقوه و بالفعل هستند .دولتها از مسیرهای
متفاوتی میتوانند زمینه خلق و توزیع رانت را
فراهم نمایند .عموم منابع رانت از طریق مداخله
دولت در بازار ،خلق و توزیع میگردد .این
مداخالت میتواند به شکلهای مختلف مانند
اخذ مالیات از مبادالت داوطلبانه بازاری ،کنترل
و به کارگیری منابع طبیعی ،ورود مستقیم دولت
به امر تولید ،مداخله در سیستم قیمتها ،اعمال
محدودیتهای قیمتی و بر هم زدن قیمتهای
نسبی ،مداخله در بازارهای کار ،ارز و اعتبار از طریق
تعیین نرخ دستمزد ،نرخ ارز و نرخ سود بانکی ،اعمال
محدودیتهای بازرگانی به صورت محدودیتهای
تعرفهای و غیرتعرفهای ،اعطای یارانه به اشکال
مختلف مانند یارانههای تولیدی و مصرفی ،ایجاد
شرایط انحصاری و ممانعت از رقابت ،اعطای انواع
مجوزهای کسب و کار و انواع و اقسام مداخالت
دیگر ،زمینههای خلق رانت را فراهم نماید .در چنین
شرایطی و با توجه به رانتهایی که میتوان از طریق
دولت کسب کرد،گروههای ذینفع در صدد بر خواهند
آمد تا از طریق نفوذ به سیستم بوروکراسی دولت ،به
چرخه رانت دست یابند .تالشگروههای نفوذ جهت
بهرهبرداری از فرصتهای بالقوه کسب منفعت از
دولت به عنوان منبع عظیم رانت ،موجب نفوذ گسترده
آنان به انحای متفاوت در دولت و تغییر قواعد بازی
و ساختار سازمانی دولت در جهت تامین منافع سیاسی
و اقتصادیگروههای ذینفع میگردد .برای اینگروهها
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کارآمد ،دولتی است که با کمترین ممانعت در رقابت،
موفق به کنترل و مهار خشونتگردد .در نقطه مقابل،
دولتی که با ایجاد محدودیت گسترده در رقابت موفق به
کنترل خشونتگردد ،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 میباشند .رقابت عاملی است که میتواند 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 جناحهای گوناگون قرار داشته
باشد ،آنگاه افراد صاحب منصب تشویق میگردند 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 ،محدودگردد ،اصحاب
قدرت با توجه به موقعیت انحصاری خود در قدرت،
انگیزهای برای پیگیری منافع اجتماعی برای حفظ
قدرت نداشته و در نتیجه امکان دارد منافع شخصی
خود را در راستایی مخالف منافع اجتماعی تامین نمایند.
در این صورت ،رقبای سیاسی یا سرکوبگردیده یا از
طریق اعطای رانت ،تطمیع میگردند .بنابراین در دولت
نیز به مانند بازار ،قواعد بازی نقشی تعیینکننده مییابد.
اگر قواعد بازی مشوق رقابت سازنده و پویا در عرصه
سیاست باشد ،پیگیری منافع شخصی در فرآیندهای
سیاسی در راستای پیگیری منافع اجتماعی قرارگرفته
و در نتیجه کارآیی حاصل میگردد .در نقطه مقابل اگر
قواعد بازی محدودکننده رقابت باشد ،آنگاه پیگیری
منافع شخصی در فرآیندهای سیاسی میتواند از تامین
منافع اجتماعی دور افتاده و در نتیجه عدم کارآیی بر
دولت حاک م 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

دولت رفاه سنتی به حوزه های نظری است که بر
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
بر دیدگاه کارآمدی در تخصیص مطلوب منابع از
طریق سیاستگذاری بهینه در سطح کالن مورد تأکید
و توجه قرار داده است .عامل کارآیی دولت بستگی
به قواعدی دارد که باعث تشویق رقابت سازنده و
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.

اقتـصـادخــاوران

دستیابی به چرخه رانت ،نسبت به کارآیی تولید اهمیت
بیشتری خواهد داشت ،چرا که منافع خالص بیشتری
را برای اعضایگروه به ارمغان خواهد آورد .بوکانن در
مورد ایجاد رانت در اقتصاد میگوید« :تا زمانی که
فعالیتهای دولت ،اگر نه به طور کامل ،بلکه به طور
عمده ،محدود به تامین و تضمین حقوق فردی ،دفاع
از اشخاص خاص و داراییهای آنها و متضمن اجرای
صحیح قراردادهایی که به طور داوطلبانه بین افراد
منعقد شده است ،باشد ،فرآیند بازار بر رفتار اقتصاد
تسلط خواهد داشت و هرگونه رانت اقتصادی که
پدیدارگردد ،به وسیله نیروهای رقیب توزیع خواهد شد
(و از بین خواهد رفت) .به عالوه انتظار و احتمال رانت
اقتصادی ،فرآیند دینامیک توسعه و تحوالت منظم
رشد اقتصادی را موجب شده و آن را بسط و گسترش
میدهد .اما اگر فعالیتهای دولت به طور قابلتوجهی
از حد و مرزهای تعریف شده ،که همان حداقل دخالت
و دولت حامی میباشد ،فراتر رود ،در این صورت از
توزیع رانت (در فرآیند اقتصادی) جلوگیری خواهد شد»
(بوکانن  .)1980این تحلیلها از فرآیندهای حاکم بر
سیستم بوروکراتیک دولتی ،نقاط ضعف سازوکار
دولتها را برای ما روشنتر مینماید و نشان میدهد
که دولت اقتصا ِد رفا ِه سنتی که دولتی خیرخواه ،عقل
کل ،دارای توان اطالعاتی و پردازش اطالعاتی و توان
اجرایی نامحدود و در عین حال بیطرف و با هدف
حداکثرسازی رفاه اجتماعی میباشد ،محلی از اعراب
ندارد .دولت با ساختار بوروکراتیک خود ،دارای توان
اطالعاتی و اجرایی محدود است و عالوه بر آن هیچ
الزامی نیست که دولت اراده خیر برای حداکثرسازی
رفاه عمومی داشته باشد .نه تنها این امکان وجود دارد
که دولتها ناقص و ناکارآ عمل نمایند ،بلکه در عمل
عموم دولتها از عدم کارآیی رنج میبرند.
عامل کارآیی سازوکار دولت چیست؟
ایده اساسی این است که در سازوکار دولت نیز مانند
سازوکار بازار ،رقابت عامل اصلی کارآیی است .کارکرد
اصلی دولت نیز ،کنترل و مهار خشونت است .دولت

فصلنامه خبری ،تحلیلی،پژوهشی
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فصلنامه خبری ،تحلیلی،پژوهشی
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بهبود و ارتقاء بهره وری در اقتصاد

اقتـصـادخــاوران
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* مریم مهرانی؛ کارشناس گروه مطالعات اقتصادی

چكيده
از اهداف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی باال و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی میباشد که از ضرورتهای دسترسی به این اهداف ،استفاده بهینه از منابع
موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای بهرهوری است .طبیعی است که رسیدن به اهداف سند چشمانداز 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  8درصد رشد پیش بینی شده بود که 5/5
درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار پیشبینی شده بود و قرار بر این بود که  5 /2درصد از این رشد پیشبینی شده از طریق بهرهوری تحقق پیدا کن د و این
بدان معنی است که بهرهوری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط ساالنه  8دهمدرصد رشد پیدا کرده ،در برنامه چهارم به طور متوسط هر سال باید 5/2درصد
رشد پیدا میکرد و اگر این امر محقق شود ،یعنی بهرهوری در مجموع 3/31درصد از کل رشد اقتصادی کشور را متکفل خواهد شد .سند چشمانداز تصویری از شرایط
و جامعه مطلوب ما در افق 20ساله ارائه میدهد و طبع ًا تمامی برنامهها ،فعالیتها و جهتگیریها و سیاستها در نظام جمهوری اسالمی ایران باید در جهت تحقق اهداف این
سندتنظیمشدهوبهمرحلهاجرادربیاید.درسندچشماندازدرافق20ساله،ایرانکشوریاستتوسعهیافتهباجایگاهاولاقتصادی،علمیوفناوریدرمنطقه.رشداقتصادیمستمر
و پایدار شرط الزم برای تحقق اهدافی است که در سند چشمانداز 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 میکند ،قابل دسترسی نخواهد بود .هر چند میدانیم رشد اقتصادی به تنهایی این اهداف را محقق نمیکند ،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 پساندازها و منابع را تجهیز کنیم ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و خارجی را توسعه بدهیم .در نیروی کار
سرمایهگذاری 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
نمیتوان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید .تجربه کشورهای پیشرفته نشان میدهد که در بسیاری از موارد سهم بهرهوری عوامل تولید از انباشت عوامل
تولید در رشد اقتصادی بیشتر بوده است و با توجه به کمیابی منابع و عوامل تولید و بیشمار بودن خواستهها و نیازهای مردم باید تکیه ما بیشتر در جهت استفاده
بهینه از منابع موجود و دسترسی به نرخ رشدهای باالتر بهرهوری باشد تا از این طریق بتوانیم اهداف سند چشمانداز را عملی نماییم.
تعاریف بهره وری
در ادبیـات اقتصـادی بـرای بهـرهوری توسـط
اقتصاددانـان ،موسسـات و سـازمانهای بینالمللـی
مفاهیـم متعـددی ارائـه شـده اسـت ،بهـرهوری
نخسـتین بار توسـط فـردی به نـام کوئیزنی در سـال
1766میلادی به کار برده شـد( .خاکـی )1376:بیش
از یـک قـرن بعـد در حدود سـال  1883فـردی به نام
لیتـر بهره وری را قدرت و توانایـی تولیدکردن تعریف
کـرده اسـت( .ابطحـی و کاظمـی )1375:بهـره وری
ترجمـه لغـت  Productivityبـه معنـای قـدرت
تولیـد ،بـارور و مولد بـودن است(بهشـتی )1384:یک
درک کلـی ازعلـم اقتصـاد اسـتفاده بهینـه ازمنابـع
کمیـاب اسـت و بهـره وری نیـز بـر همیـن مفهـوم
تأکیـد دارد.مفاهیـم اولیـه بهـره وری سـاده اسـت،اما
مشـکلی کـه بـر سـر راه بحـث هـای بهـره وری
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
دسـتمزدهای واقعـی و بهبـود معیارهـای زندگـی
آنگونـه کـه بـه سـود کارکنـان و مدیریـت و مـردم
باشـد .در سـال  1950سـازمان همـکاری اقتصـادی
اروپـا ()OECDتعریـف دقیقتـری از بهـرهوری ارائه
کـرده و آن را نسـبت سـتانده بهکسـری از عوامـل
تولیـد معرفـی کـرد ،سـازمان بینالمللـی کار ()ILO

بهـرهوری را رابطـه بـازده تولیـد بـا یکـی از عوامـل
مشـخصکننده تولیـد از بیـن سـرمایه ،کار و مدیریت
میدانـد(وزارت صنایـع سـنگین )1372:و سـازمان
بهـرهوری اروپـا ( )EPAآن را «درجه اسـتفاده موثر از
هـر یـک از عوامـل تولیـد» معرفـی میکنـد و معتقد
اسـت کـه بهـرهوری قبـل از هـر چیـز یـک دیـدگاه
و شـیوه نـگاه بـه مسـائل اسـت.بهره وری از منظـر
مرکـز بهـره وری ایـران ( )NIPOیـک فرهنـگ،
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
دیگر(.عبـادی )1370:ایـن امـر مسـتلزم آن اسـت
کـه کارگـران ،ماشـینآالت 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
قرارگیرنـد.
بهرهورییکفرهنگ،نگرشعقالییبه
کاروزندگیاستکههدفآنهوشمندانه
ترکردنفعالیتهابرایدستیابیبه
زندگیبهتروفعالتراست.

انواع بهره وری
 -1بهرهوریجزء :رابطهبینمحصولبایکیازمنابعورودیرا
بهـرهوری جـزء گوینـد .مثلا بهـرهوری نیـروی انسـانی،
بهـره وری سـرمایه و یـا بهـره وری مواد از نوع بهـره وری
جزء هستند.
 -2بهـره وری کل عوامـل :نسـبت بـرون داد خالـص
(ارزش افـزوده) بـه مجمـوع ورودی هـای نیـروی کار و
سـرمایه را بهـره وری کل عوامـل گوینـد.
 -3بهره 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 ،بهرهوری نیروی کار را
افزایش داده و بهبود بهره وری کل عوامل تولید ،به افزایش
بهـرهوری نیـروی کار کمک می کنـد .بهبود بهـره وری
کل عوامـل تولیـد مـی توانـد در نتیجـه عواملـی نظیر
مدیریـت بهتر منابـع تولید  ،افزایش سـرمایه انسـانی،
افزایـش انگیـزه نیـروی کار در کار بیشـتر و بهتـر،
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 بهرهوری 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
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مقاله
برای بهره وری هم کارایی و هم
اثربخشینیازاست.کارایینسبت
محصولواقعیتولیدشدهبهمحصول
موردانتظاراستولیاثربخشی
درحقیقت،درجهتحققاهدافاست.
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کاهـش بهرهوری زمیـن و رکود اقتصـادی میانجامد
کـه بـا گسـترش تجـارت و بهبـود شـیوههای
تکنولـوژی بهـرهوری افزایـش یافتـه و از رکـود
خـارج میشـویم .درایـن اندیشـه تجـارت و بهبـود
تکنولـوژی دو عامـل تاثیرگـذار بر بهرهوری هسـتند.
در دیـدگاه مارکـس علـت اساسـی حرکـت جامعـه از
سـرمایهداری بـه سوسیالیسـم تغییـرات تکنولوژیکـی
میباشـد کـه بـا افزایـش بهـرهوری سـرمایه بـه
جانشـین شـدن سـرمایه بـه جـای نیروی کار توسـط
سـرمایهدار و پیدایـش لشـگر بیـکاران میانجامـد و
در نهایـت سـرمایهداری توسـط آنها واژگون میشـود
وتحـوالت تکنولوژیکـی موثـر بـر بهـرهوری اسـت.
در دیـدگاه گالبرایـت پیشـرفت تکنولـوژی ،ضـرورت
یافتـن برنامهریـزی و پیدایـش نهـاد فنـی بـه ارتقای
بهـرهوری در نظـام صنعتـی جدید در مقایسـه با نظام
بـازار میانجامـد و تفـاوت در بهـرهوری اصلیتریـن
وجـه تمایـز ایـن دو نظـام اسـت.بنابراین در اندیشـه
گالبرایـت پیشـرفت تکنولـوژی ،برنامهریـزی و نهـاد
فنـی بـه ارتقـای بهـرهوری میانجامنـد .در دیـدگاه
اقتصاددانـان مکتـب طرف عرضه از یک سـو کاهش
نـرخ مالیاتها با ایجـاد انگیزه در افـراد مقدمات الزم
بـرای ارتقـای بهـرهوری از طریـق افزایش اشـتغال و
سـرمایهگذاری را فراهـم میکنـد و از سـوی دیگـر
کارآفرینـان خلاق و مبـدع بـا ارتقـای تکنولـوژی
بهـرهوری را بهبـود میبخشـند.بنابراین در اندیشـه
ایـن اقتصاددانان نظام انگیزشـی مقدمـات الزم برای
ارتقـای بهـرهوری را از مجـرای افزایـش اشـتغال و
سـرمایهگذاری فراهـم میکنـد و تکنولـوژی نیـز بـر
بهـرهوری تاثیرگـذار اسـت .در تئـوری دور تسلسـل
توسـعه نیافتگـی درآمـد کـم در کشـور بـه کاهـش

اقتـصـادخــاوران

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
-1تعریـف صحیح از شـاخص در قسـمت سـنجش و
انـدازه گیری.
-2ارزیابـی بهـره وری هـر یـک از شـاخص ها(نقاط
ضعـف و قـوت را شناسـایی کنیم).
-3جهـت رفـع مشـکالت و افزایـش بهـره وری بـه
تجزیـه و تحلیل ارزیابـی صورت گرفته پرداخته شـود.
-4بـرای بهبـود ،برنامـه ریـزی صحیحـی بـرای
واحدهـای مربوطـه انجـام دهیـم.
-5گام هـای اساسـی در جهت افزایش و رشـد اقتصادی
شـرکت برداشته شود.
تعابیـر اشـتباهی در برخـی مواقـع در ادبیـات روزمره
اسـتفاده مـی شـود .مثلا 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 بهـرهوری
در اندیشـههای اقتصـادی بهـرهوری در مکاتـب
کالسـیکها ،نئوکالسـیکها ،تاریخـی ،نهادگـرا و
اقتصاددانـان طـرف عرضـه جایـگاه با اهمیتی داشـته و
هـر کـدام از این مکاتب بـه گونهای در نظریـات خود از
ایـن مفهـوم اسـتفاده کردهاند و با بررسـی ایـن مکاتب
میتوانیم نظریاتشـان را در ارتباط با بهـرهوری و عوامل
تاثیرگـذار بر آن به دسـت آوریم .در مکتب کالسـیکها
بـا پیدایـش تجارت و گسـترش بـازار تولید ،تقسـیم کار
بهعنـوان اصلیتریـن متغیـر رشـد اقتصادی با سـرعت
بیشـتری وقـوع مییابـد و از طریـق صرفهجویـی در
زمـان ،بهبـود تکنولـوژی و افزایـش مهارت بـه ارتقای
بهـرهوری و سـپس رشـد اقتصـادی میانجامد.بنابراین
تجـارت ،بهبـود تکنولـوژی و آمـوزش نیـروی انسـانی
کـه نتیجه تقسـیم کار اسـت ،سـه عامـل تاثیرگـذار بر
بهـرهوری در ایـن دیـدگاه می باشـد.در دیدگاه روسـتو
در ابتـدا تحـوالت فکری و فرهنگی حاکـم بر جامعه،
جامعـه را از جمـود فکـری خـارج میکنـد و پـس از
آن بـا خلـق و ایجاد شـدن تکنولـوژی ،بهـرهوری در
بخشهـای پیشـگام بهبـود مییابد 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 بهـرهوری از مجرای بهبـود تکنولوژی در این
دیـدگاه فراهـم میکند .در دیـدگاه ریـکاردو ،افزایش
جمعیـت و محدودیـت زمیـن و عوامـل تولیـد بـه

پسانـداز و کاهش سـرمایهگذاری ناشـی از آن منجر
میشـود و بـه علـت مکمـل بـودن سـرمایه و نیروی
کار بـا کاهـش سـرمایهگذاری ،بهرهوری نیـروی کار
کاهـش مییابـد و سـهم نیـروی کار در تولیـد کـم
میشـود و ایـن مجـددا بـه کاهـش درآمـد منجـر
میشـود و دور تسلسـل ادامـه مییابـد .بنابرایـن در
ایـن تئوری سـرمایهگذاری اثر مسـتقیم بـر بهرهوری
نیـروی کار دارد .بـر اسـاس نظریـات مطـرح شـده،
بـرای بهبـود بهـرهوری ابتـدا نیازمنـد ملزومـات
و مقدماتـی ماننـد تحـوالت فکـری و فرهنگـی
و انگیزشـی هسـتیم کـه بـا فراهم شـدن آنهـا ،بهبود
برخـی مولفههـای اقتصـادی ماننـد سـرمایهگذاری،
تکنولـوژی ،آمـوزش و تجـارت بـه ارتقـای بهرهوری
و رشـد اقتصـادی میانجامـد.
بهره وری اقتصادی
در علـم اقتصـاد ،عبـارت بهـرهوری اقتصـادی بـرای
اشـاره به اسـتفاده از منابع بـه گونهای کـه تولید کاال
و خدمـات بیشـینه شـود بـه کار میرود .یک سیسـتم
اقتصـادی از دیگـر سیسـتمهای اقتصـادی موثرتـر
اسـت (بهـرهوری بیشـتری دارد) اگـر بتوانـد کاال و
خدمـات بیشـتری بـدون اسـتفاده از منابـع بیشـتر،
تولیـد کنـد .بـه طـور دقیـق ،شـرایطی میتوانـد از
لحـاظ اقتصـادی موثرتـر خوانـده شـود کـه:
 هیچ کس بدون بدتر شـدن شـرایط دیگری شرایط اشبهتر نشود.
 هیـچ خروجی اضافهای بـدون افزایش میـزان ورودیهابه دسـت نیاید.
 تولیدات با پایینترین هزینه در هر واحد به دست آیند.عوامل اقتصادی ،تعیینکننده بهرهوری
عوامل اساسـی تعیینکننده سـطح بهرهوری را میتوان
بـه چهـار گروه اصلی سـرمایهگذاری در آمـوزش نیروی
انسـانی ،تکنولوژی و تامین سـرمایه ،دسـتمزد و تجارت
خارجی تقسـیمبندی نمود.
-1سـرمایهگذاری در آموزش نیروی انسانی:درگذشته
چنيـن تصور مي شـد كه كليـد اصلي رشـد اقتصادي
منابـع مـادي و سـرمايه فيزيكـي مـي باشـد ولـي
بـا مطالعـات و آزمـون هـاي انجـام گرفتـه در
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كشـور هـاي در حـال توسـعه به ايـن نتيجه رسـيدند
كـه سـرمايه فيزيكـي و منابـع مـادي بـه تنهايـي
نمـي تواننـد بيـان كننـده عوامـل موثـر بـر رشـد
اقتصـادي كشـورهاي توسـعه يافتـه باشـند و دراصل
بزرگتريـن سـرمايه  ،سـرمايه گـذاري در نيـروي
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
هـای فیزیکـی فقـط زمانـی بیشـتر مولـد خواهنـد
شـد کـه کشـور دارای مقادیـر الزم سـرمایه انسـانی
باشـد .بنابرایـن ،بـا تربیـت افزون تـر نیروی انسـانی
مـی تـوان موجبـات افزایـش عرضـه نیـروی کار
متخصـص ،محقـق و کارآفریـن را فراهـم آورد .قطع ًا
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  .سـرمايه انسـاني
قابليـت انطباق و سـازگاري بيشـتري با شـرايط متغير
و گوناگـون دارد بنابرايـن داراي بازدهـي طوالنـي
تري مي باشـد .در دهـه  1950تئودور شـولتز اهميت
سـرمايه انسـاني (  )Human capitalرا به عنوان
عامـل توليد معادل اهميت سـرمايه طبيعي و سـرمايه
فيزيكـي معرفـي كـرد .ايـن نـگاه نويـن و بهظاهـر
سـاده در دهههـاي اخيـر اهميـت فوقالعـادهاي
يافتـه و در سـايه آن اقتصاددانـان بـه بازنگـري در
مفهـوم سـرمايه و سـرمايهگذاري پرداختـه و انـواع
جديـدي از منابـع (غيـر از انباشـت سـرمايه) كـه
ميتوانـد سـبب افزايش توليـد ،بهرهوري نيـروي كار
و سـطح رفـاه گردنـد مـورد شناسـايي و تأكيـد قـرار
گرفتهانـد .گالبرایت با بررسـی عوامل اساسـی توسـعه
کشـورهای پیشـرفته در قـرن  19بـه ایـن دیـدگاه
رسـیده اسـت که در توسـعه ممالـک عقبافتـاده باید
بـرای آمـوزش و پـرورش تودههای مـردم ،حق تقدم
و اولویـت قائـل شـد تـا مـردم ایـن ممالک ،مسـتعد
قبول راه و روشهای جدید توسـعه و شـیوههای فنی
شـوند و سـرآمدان کـه جامعـه را راهنمایـی میکنند،
تربیـت شـوند .گالبرایـت فقـدان سـه عامـل حکومت
صحیـح و سـالم ،تعلیم و تربیت و عدالـت اجتماعی را
مانـع اصلـی توسـعه اقتصـادی میداند و معتقد اسـت
فقـدان افـراد درس خوانده و باسـواد جهت گسـترش
فرهنـگ و مبـارزه با بیسـوادی توسـعه ممالـک را با
مشـکل مواجـه میکنـد .او سـرمایهگذاری در آموزش
را در افزایـش بهـرهوری کشـاورزان و کارگـران
اجتنابناپذیـر میدانـد و معتقـد اسـت ،روشهـای
آمـوزش و پـرورش همـه کشـورها بایـد هماهنـگ
بـا نیازمندیهـای اقتصـادی و اجتماعـی آنان باشـد.
کینـدل برگـر معتقـد اسـت بایـد در عامـل انسـانی

تحوالتـی بـه وجـود آیـد که ایـن عامل شایسـته نیل
بـه رشـد اقتصـادیگـردد ،وی بیـن سـواد و توسـعه
اقتصـادی وابسـتگی محکمـی میبینـد و معتقـد
اسـت باسـوادی از طریـق بهبـود کیفیـت نیـروی
کار در بهـرهوری و از آن طریـق تاثیـر مثبتـی روی
توسـعه اقتصـادی دارد( .کینـدل برگـر ،1958:نقـل از
صدوقـی .)1352در 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
ً
مثلا آن کـه سـرمایه انسـانی بـه دلیل
مـی خـورد.
قابـل فـروش نبودنـش نمـی توانـد خصلـت تضمینی
داشـته باشـد .علاوه بـر ایـن یـک فـرد نمـی تواند،
همچـون مالـک یـک سـرمایه مـادی ،بـه ریسـک
سـرمایه انسـانی خـود تنـوع داده و آن را سرشـکن
ً
متقابلا ،مـوارد تشـابه نزدیکی نیز بین سـرمایه
کنـد.
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 سلامتی .اقتصـاد دانـان
اسـتدالل كـرده اند كـه در اصـل بزرگترين سـرمايه،
سـرمايه گـذاري در نيـروي انسـاني اسـت زيـرا
سـرمايه گذاري در آن زمينه ايجـاد فعاليتها  ،تواناييها
و مهارتهـا را در انسـان فراهـم مـي آورد و ايـن نـوع
سـرمايه گذاريها بيشـترين بازدهـي را دارد .
سـرمايه گذاري در تربيت نيروي انسـاني يك سرمايه
گـذاري بلنـد مـدت محسـوب مـي شـود زيـرا از أغاز
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سـرمايه گـذاري تـا موقع بهـره بـرداري از آن  ،زمان
زيـادي مـورد نيـاز اسـت ولي سـرمايه گـذاري در امر
آمـوزش و پـرورش بويـژه براي جوامع درحال توسـعه
فـوق العاده سـود آور اسـت چـرا كه در رابطـه با جنبه
هـاي گوناگـون و حسـاس نظيـر فرهنـگ  ،ظرفيـت
توليـد  ،توزيـع در آمـد رشـد جمعيـت نقـش مهمـي
را مـي توانـد در جريـان رشـد و توسـعه اقتصـادي
جوامـع بـازي كنـد  .در اثـر آمـوزش و پـرورش افراد
جامعـه داراي مهـارت و تخصـص خاصـي مي شـوند
كـه ايـن امـر باعث ارتقـاء بهبـود ظرفيت توليـد افراد
و نيـز سـبب افزايـش توانايـي نيـروي كار آنهـا مـي
شـود بـه علاوه سـرمايه گـذاري در آمـوزش باعـث
مـي شـود درآمد افـراد بدليـل مهارتهـا تخصصهايي
كـه كسـب كـرده اند در سـطح باالتـري قـرار گيرد و
نتيجتـا از سـطح زندگي بهتري برخوردار شـوند .آنچه
در نهايـت خصوصيـت و رونـد توسـعه اقتصـادي و
افزايـش درآمـد ملـي كشـور را تعييـن مي كنـد منابع
انسـاني آن كشـور اسـت و نه صرفـا سـرمايه و منابع
مـادي آن .علاوه بر ایـن تخصص و مهـارت موجب
مـی گرددتقسـیم کار در جامعـه بـه نحـو مطلوبتـری
صـورت گیرد .تجربه کشـورهای پیشـرفته نیز نشـان
میدهـد 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
کـه به«مـازاد» یـا «باقـی مانـده» معـروف شـده،
علـت اساسـی افزایـش بهـرهوری سـرمایه و نیـروی
انسـانی بـه حسـاب میآیـد .در عمـل ایـن عامـل
ناشـی از نوآوریهـای فنـی و پیشـرفتهای کیفی در
روشهـای تولید اسـت .به طـوریکـه توضیحدهنده
بخـش مهمی از رشـد اقتصادی کشـورهای پیشـرفته
بـه حسـاب میآیـد و بـه طـور مسـتقیم و غیـر
مسـتقیم ،بـا سـطح باالتـر آمـوزش و پـرورش در
ارتبـاط اسـت(.عماد زاده )1374 :در کل کمیـت و
کیفیـت مـورد انتظار از نتیجـه فعالیتها تابع سـرعت
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و صحـت انجـام کارهـا میباشـد ،هرچـه فعالیتـی بـا
سـرعت و صحـت مطلوبتـری انجـام گیـرد ،قطعـا
بـازده مطلوبتـری نیـز خواهـد داشـت .اما سـرعت و
صحـت ،خود تابـع دانش و سـطح مهارتها میباشـد
و ایـن بسـیار بدیهی اسـت کـه رابطه دانـش و آگاهی
نسـبت به رشـد بهـرهوری یک رابطه مسـتقیم اسـت.
بـه هرحـال اهميـت نيـروي انسـاني بـه نظـر برخـي
صاحبنظـران از جملـه كوزنتـس بـه حـدي اسـت كه
معتقـد اسـت سـرمايه اصلي يك كشـور توسـعه يافته
ظرفيـت تكنيكـي و كارداني كار آن كشـور اسـت و نه
ابـزار آالت صنعتـي آن .
 -2تکنولـوژی و تامیـن سـرمایه :در ادبيـات اقتصادي
منظـور از تكنولـوژي تغييـر تكنولـوژي يـا در برخـی
مواقـع پيشـرفت تكنولـوژي اسـت  .عوامـل موثـر بر
بهـرهوری در گروههـای عوامـل داخلـی و خارجـی
تقسـیم میشـوند ،عوامـل داخلـی بهـرهوری بنـگاه
شـامل عوامـل سـختافزاری کـه در کوتاهمـدت
قابـل تغییـر نیسـتند و بخـش ملمـوس و فيزيكـي
از تكنولـوژي اسـت  ،ماننـد تولیـد بنـگاه ،تکنولـوژی
تولیـد ،ماشـینآالت و تجهیـزات ،مـواد خـام و انرژی
و عوامـل نرمافـزاری کـه بخـش غيـر ملمـوس از
تكنولـوژي اسـت ماننـد افراد ،سیسـتمهای سـازمانی،
روشهـای کار و روشهـای مدیریـت اسـت کـه بـه
آسـانی قابـل تغییر هسـتند .با ايـن ديد اسـكاپ بطور
سـاده تكنولـوژي را چنين تعريف مي كنـد :تكنولوژي
عامـل تبديـل كننـده منابع طبيعـي ،زميني  ،سـرمايه
و نيـروي انسـاني بـه كاالهاي سـاخته شـده اسـت به
تعبيـر ديگـر تكنولـوژي عاملي اسـت كـه با اسـتفاده
از همـان ميـزان از عوامـل توليـد قبلـي امـكان توليد
بيشـتر را فراهـم مـي آورد.
اسـکاپ چهـار جـزء اصلي را بـراي تكنولـوژي عنوان
كرد :
 -1ماشين آالت و ابزار توليدي
 -2مهارتها و تجربيات توليدي نيروهاي انساني
 -3اطالعات و دانش فني توليد
 -4سازماندهي و مديريت
تكنولـوژي عاملـي اسـت كـه بـا اسـتفاده از مقاديـر
كمتـري از عوامـل توليـد امـكان توليـدي بـه انـدازه
قبـل فراهـم مـي شـود طبـق ايـن تعريـف پيشـرفت
تكنولـوژي سـبب مي شـود كـه با صـرف هزينه كمتر
از گذشـته همـان مقـدار محصـول بدسـت آيـد.
عوامـل خارجـی موثـر بـر بهـرهوری 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
و تکنولـوژی ،رقابـت و )....و تغییـرات اجتماعـی
جمعیتـی اسـت .در ایـن گـروه تغییـرات در ترکیـب
افزایـش نسـبی سـرمایه ،طـول عمـر و نـوع سـرمایه
در بهـرهوری بسـیار موثـر اسـت و دیگر عامل بسـیار
اساسـی و مهـم در سـطح کالن اقتصـادی و موثـر
بـر بهـرهوری ،تحقیـق و توسـعه میباشـد .مدیریـت
تحقیق و توسـعه ،تکنولوژی و بـه کاربردن روشهای
تـازه و فنـون جدیـد ،محصـوالت نـو و فرآیندهـای
جدیـد تولید بـه طور چشـمگیری در افزایش بهرهوری

و تغییـرات سـاختاری نقـش دارند(.پیمـان)1374:
اثرات تكنولوژي بر توسعه اقتصادي
.1حركت از جامعه سنتي به سمت جامعه صنعتي
.2موجب افزايش توليد در سطح كالن
.3باعث تغييرات فرهنگي و ارزشي مي شود
.4موجـب آمـوزش هـاي تخصصـي بـه نيروهـاي
انسـاني مـي شـود
.5تخصصي و علمي تر شدن جامعه
.6باعث صرفه جويي در وقت و هزينه
.7در امر حمل و نقل تسريع مي گردد
.8موجب باال رفتن سطح رفاه عمومي مي گردد
.9انگيـزي قـدرت خالقيـت و ابـداع و نـوآوري هـاي
نيروهـاي متخصـص بيشـتر مي شـود.
.10انتقال اطالعات تسهيل مي گردد.
مديريـت بهينـه تكنولـوژي در سـطح كالن جامعـه
باعـث افزايـش بهـرهوري ،رشـد توليـد و صـادرات
ميشـود .تكنولوژيهـاي جديـد موجـب تقويـت
جابجايـي عوامـل توليـد و ايجـاد تنـوع بيشـتر در
توليـدات ميباشـند .علاه بـر آن ،تكنولـوژي باعـث
تغييـر هزينه نسـبي توليـد و نيز افزايش مزيت نسـبي
بنـگاه هـا و در نهايت كشـورها ميشـود .دسـتيابي به
تكنولـوژي هـاي جديد بـه بنگاههاي اقتصـادي اجازه
ميدهـد تـوان توليـدي خـود را ارتقـاء بخشـند كـه
ايـن امـر نيـز منجر به رشـد ظرفيـت ،كاهـش هزينه،
افزايـش كيفيـت و افزايـش سـرعت در تحويـل كاال
ورشـد اقتصـادي كشـور ميشـود.
-3دسـتمزد :مـزد و بهرهوری دو پدیـده مهم اقتصادی
هسـتند کـه دردو سـطح خـرد و کالن مـورد توجـه
صاحبنظران اقتصادی و سیاسـتگذاران اسـت ،ارتباط
مـزد و بهـرهوری کار در سـطح خـرد ،به لحـاظ ایجاد
انگیـزه در نیـروی کار از طریـق دسـتمزدها و ارتقـای
بهـرهوری نیـروی کار از این طریق مورد توجه اسـت.
در سـطح کالن ارتبـاط این دو به خاطر سیاسـتهای
تثبیـت ،کنترل تـورم و اجتنـاب از چرخههای مخاطره
بـر انگیـز و بهره گرفتن نیروی کار از دسـتمزد ناشـی
از افزایـش بهـرهوری مـد نظـر اسـت؛ به گونـهای که
اگـر مزدهـا کمتـر از بهرهوری 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 سـويه
هسـتند ،بگونه اي كـه از يك طرف افزايش دسـتمزد
موجـب ترغيـب كارگران به تالش بيشـتر مي شـود و
از طـرف ديگر افزايـش بهره وري بنگاههـا را وادار به
جبـران كارگران كاراتـر ميكند.
-4تجـارت خارجـی :بیشـتر اقتصاددانـان معتقدنـد كه
تجـارت ،موتـور رشـد و توسـعه در جوامـع امـروزي

اسـت .تجـارت خارجـي بـا فرآهـم آوردن امـكان
بهـره گيـري از صرفه هـاي مقياس ،تكنولـوژي هاي
پيشـرفته ،امـكان تخصيـص بهينـه منابـع و افزايش
رقابـت در توليـد محصـوالت ،مـي توانـد موجبـات
افزايـش بهـره وري عوامـل توليـد و رسـيدن به رشـد
اقتصـادي را فرآهـم آورد .امـا جـذب تكنولـوژي ها و
فنـاوري هـاي مـدرن و پيشـرفته در جريـان تجارت و
انطبـاق آنهـا بـا شـرايط داخلي توليـد نياز به سـرمايه
گـذاري در منابـع انسـاني و تربيـت نيـروي انسـاني
ماهـر ،متخصـص و كارآمـد دارد .لـذا تجـارت خارجي
و سـرمايه انسـاني و اثـر تركيبـي ايـن دو عامـل مـي
تواننـد بـر ارتقـاي بهـره وري عوامل توليـد و افزايش
رشـد اقتصـادي اثـر گـذار باشـند .الگوهـای مختلفی
که در این زمینه توسـط تئوریسـینهای رشـد درونزا
ارائـه شـده ،پیشبینـی میکند کـه آزادسـازی تجاری
از طریـق افزایـش رشـد بهـرهوری ،آثـار مثبتـی بـر
رشـد اقتصـادی دارد .در حقیقـت افزایش صـادرات به
ارزآوری باالتـر منجـر میشـود و صنایع قـادر خواهند
بـود تـا فـنآوری و تکنولـوژی خـود را ارتقـا دهنـد و
بـه تبـع ایـن امر سـطح بهـرهوری خـود را بـاال ببرند.
(باالسـا . )1979:افزایش واردات نیز از طریق باز شدن
اقتصـاد بـه روی تجـارت خارجـی منجـر بـه رقابـت
بیشـتر میشـود و آثـار مثبتـی بـر سـطح بهـرهوری
کشـورها و کیفیـت و تنوع محصوالت آنهـا میگذارد؛
بـه دلیل اینکـه با گسـترش رقابت ،بنگاههـای داخلی
ترغیب میشـوند بـا کارآیی بیشـتری از منابـع موجود
اسـتفاده کننـد و بهـرهوری خـود را بهبود میبخشـند.
بـا آزادسـازی تجـاری هزینههـای متوسـط در اکثـر
صنایـع بهویـژه در صنایـع تولید کاالهـای قابل مبادله
کاهـش یافتـه اسـت ،در مـورد کاالهـای قابـل ورود
کاهـش هزینههـا عمدتـا ناشـی از بهبـود بهـرهوری
نسـبی و در مـورد کاالهـای قابـل صـدور بهدلیـل
نهادههـای وارداتـی ارزانتـر بـوده اسـت.
بهرهوری در اقتصاد ایران
ایـران کشـوری اسـت بـا امکانـات مناسـب و
مشـکل اصلـی آن عـدم اسـتفاده بهینـه از منابـع
میباشد(بهشـتی )1384:بـه طـوری کـه امکانـات
فراوانـی بـه هـدر مـیرود و از منابع در دسـترس کار،
زمین و سـرمایه اسـتفاده بهینه نمیکنیم و این گویای
ضعـف مدیریـت جامع در اسـتفاده از منابع میباشـد و
نتیجـه آن بهـرهوری پاییـن در صنایـع کشـور اسـت.
تصـور عمومـی بـر این اسـت که بـرای افزایش رشـد
اقتصـادی الزم اسـت ظرفیتهـای تولیـدی اضافـه
شـود؛ در حالـی کـه عالوه بـر ظرفیتسـازی ،افزایش
بهـرهوری بایـد در افزایش رشـد اقتصادی مـورد توجه
باشـد .بهـرهوری بـا بسـیاری از حوزههـا ارتبـاط پیـدا
میکنـد .قطعـا انباشـت سـرمایه انسـانی یکـی از
عوامـل کلیـدی رشـد اقتصـادی محسـوب میشـود.
ولیکـن تجربـه کشـورهای مختلف دنیـا و تحلیلهای
اقتصاددانانـی مثـل ،شـولتز(طیب نیـا )1384:نشـان
داد کـه اهمیـت سـرمایهگذاری در نیـروی انسـانی یـا
سـرمایه انسـانی ،از سـرمایه فیزیکی به مراتب بیشـتر
و باالتـر اسـت .بـا سـرمایهگذاری در نیـروی انسـانی
میتـوان مهمتریـن منبـع تولید را افزایـش داد .منظور
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از سـرمایهگذاری نیـروی انسـانی ،هزینههایـی اسـت
کـه در خصـوص تحصیلات ،آموزش ضمـن خدمت،
سلامت ،بهداشـت و تغذیه نیروی کار صرف میشـود
و منجـر بـه افزایـش بهـرهوری کار میگـردد .مسـلما
ایـن گونـه هزینههـا تـوان مـردم در انجـام وظایف را
افزایـش میدهـد و میتوانـد از این مجـرا تاثیر مثبت
بـر رشـد اقتصادی کشـور داشـته باشـد .مطالعاتی که
در کشـورهای مختلـف دنیـا شـده این رابطـه نزدیک
و همبسـتگی معنـیدار بیـن سـرمایه انسـانی و رشـد
اقتصـادی را تایید میکند(.طیب نیـا .)1384:بهرهوری
از مجراهـای دیگـری نیـز میتوانـد ارتقـا یابـد و بـه
افزایـش رشـد اقتصـادی کمـک کنـد ،مـورد دیگری
کـه در مطالعـات جهانـی اثبـات شـده ،نقش اساسـی
در رشـد اقتصـادی ایفـا میکند ،هزینههـای تحقیق و
توسـعه اسـت که از طریق بهبود و خلـق تکنولوژی به
واحدهـای تولیـدی اجـازه میدهد کاالهـای متنوعتر،
جدیدتـر و بـا کیفیـت بـاال تولیـد کننـد تـا بتواننـد
سـهم باالتـری از تولیـد بازارهـا را کسـب کننـد و از
ایـن طریـق بـا کاهـش هزینههـا قیمـت تمـام شـده
محصـوالت خـود را کاهـش میدهنـد و بنابرایـن
از ایـن دو مجـرا بـه افزایـش بیشـتر تولیـد دسترسـی
پیـدا میکننـد و ایـن بیانگـر نقـش تحقیـق و توسـعه
در افزایـش بهـرهوری میباشـد .عامـل دیگـری کـه
بـه خصـوص در ایـران حائـز اهمیـت و توجـه اسـت،
بحـث رقابتپذیـری اسـت .وقتـی واحدهـای تولیدی
سـعی میکننـد وارد بازارهـای خارجـی شـوند ،توفیق
در ورود بـه بازارهـای خارجـی و رقابـت بـا بنگاههای
مختلـف مسـتلزم افزایش کارآیـی و افزایش بهرهوری
اسـت .اگـر سـعی نکنیم بـه طـور مسـتمر هزینهها 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 میتوانـد در جهـت
ارتقـای بهـرهوری و کارآیی موثر واقع شـود.بهرهوري

معيار سـنجش فعاليتهاسـت از آنجا کـه فعاليتهاي
انسـان نميتوانـد بـدون هـدف و مقصـد باشـد ،وقتي
سـخن از بهـرهوري پيـش ميآيـد ،سـنجش هـر
فعاليتـي در ارتبـاط بـا هـدف انجـام آن فعاليـت قـرار
ميگيـرد از دو زاويـه کاملا جـدا از هم قابل بررسـي
اسـت .از يـک سـو ،نقش مفيـد و موثر بـودن فعاليت
دسـتيابي به هدف مورد سـوال اسـت و از سـوي ديگر
راندمـان فعاليـت مطـرح ميشـود بنابرايـن بايد گفت
بهـرهوري دو مولفه دارد؛
کارايـي نسـبت بازده واقعي به دسـت آمـده به بازدهي
اسـتاندارد و تعييـن شـده (مـورد انتظـار) کارايـي يـا
راندمـان اسـت .در واقع نسـبت مقـدار کاري که انجام
ميشـود به مقـدار کاري که بايد انجام بگيـرد .اقتصاد
ایـران بـر اسـاس حسـابهای ملـی و طبقهبنـدی
فعالیتهـای اقتصـادی دارای چهـار بخـش عمـده
کشـاورزی ،صنایـع و معـادن ،خدمـات و نفـت اسـت.
افزایـش بهـرهوری در بخـش صنعـت ،بهعنـوان یک
ضـرورت جهـت ارتقـای سـطح زندگـی و رفاه بیشـتر
و آرامـش و آسـایش ،ضـروری میباشـد و ارتقـای
آن همـواره مـد نظـر سیاسـتمداران ،اقتصاددانـان،
صاحبـان صنایـع و دولتمـردان بـوده اسـت.
برنامـه پنجم توسـعه اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگی
کشـور نیـز ماننـد برنامـه هـای سـوم و چهـارم بـر
ضـرورت افزایـش بهـره وری تاکیـد کـرده اسـت.
مـاده  79ایـن 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،
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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 يا 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 عملكـرد بهتـر بخـش اقتصادي
اسـت .بـا توجـه بـه جـدول زيـر مشـاهده مـي كنيم
كـه ميـزان بهـره وري در بخـش صنعـت طـي
سـال هـاي  83تـا  89تغييـر چندانـي نداشـته اسـت
و حـدود  1.5ميباشـد .ولـي در زيـر بخـش تأميـن
آب  ،بـرق و گاز طبيعـي بـا رشـد بهـره وري روبـرو
بـوده ايـم بـه طوريكـه از  2.1در سـال  83بـه ميـزان
 3.4در سـال 89رسـيده ايـم .در سـتون آخـر جـدول،
ميانگيـن بهـره وري طـي سـال هـاي  83تـا 89
محاسـبه شـده اسـت ،كه بخش تأمين آب،بـرق و گاز
طبيعـي بيشـترين بهـره وري و در رتبـه هـاي بعـد به
ترتيـب بخـش هـاي سـاختمان و صنعـت قـرار دارند.
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*بخش معدن
نـرخ بهـره وري يـا نسـبت سـتانده به مصرف واسـطه
یکـی از شـاخص هـای مهـم در ارزیابـی بخـش های
مختلف اقتصادی ميباشـد .هر چه این شـاخص بیشـتر
باشـد ،نشـانه عملكـرد بهتـر بخش اقتصادي اسـت.
بـا توجـه بـه جـداول زيـر مشـاهده ميكنيـم كـه
بهـره وري بخـش معـدن در سـال  1389برابـر

 3.27مـي باشـد كـه از بهـره وري كل بخـش هـا
( )2/53بيشـتر اسـت  ،همچنيـن بـا ميانگيـن گرفتن
از بهـره وري سـالهاي  83تـا  89بخـش معـدن بـه
طـور متوسـط بـا  3.81بيشـتر از بهـره وري كل
بخـش هـا ( )2/73ميباشـد تغييـرات نسـبي بهـره
وري بـا رشـد منفـي روبـرو بـوده اسـت ،بـا ميانگين
گرفتـن از تغييـرات نسـبي طـي سـال هـاي  84تـا

 89بخـش معـدن بـه طـور متوسـط بـا  %-2كاهش
مواجـه بـوده اسـت كه بـا توجه بـه ميانگيـن تغييرات
بهـره وري كل بخـش هـا كـه برابـر  %-5مي باشـد،
مـي توان نتيجـه گرفت كـه بهـره وري بخش معدن
دچـار افـت و كاهـش شـده اسـت  ،ولي ايـن كاهش
بهـره وري در كل ارزش افـزوده بخش هاي اقتصادي
بيشـتر ميباشد.
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*در بخش كشاورزي
نـرخ بهـره وري يا 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
عملكرد بهتر بخش اقتصادي اسـت .با توجه بـه جداول زير
مشـاهده مي كنيم كه بهره وري بخش كشـاورزي در سال

 1389برابـر  2/31مي باشـد كـه از بهره وري كل بخش ها
( )2/53كمتـر اسـت ،همچنيـن بـا ميانگيـن گرفتـن از
بهـره وري سـال هـاي  83تـا  89بخـش كشـاورزي
بـه طـور متوسـط بـا عـدد  2/40كمتـر از بهـره وري
كل بخـش هـا ( )2/73مـي باشـد .تغييـرات نسـبي
بهـره وري كل بخـش ها با رشـد منفي روبرو بوده اسـت ،با

ميانگين گرفتن از تغييرات نسـبي طي سـال هاي  84تا 89
كل بخـش هـا به طور متوسـط با  %-2كاهـش مواجه بوده
اسـت كـه با توجـه به ميانگين تغييـرات بهـره وري بخش
كشـاورزي كه برابر  1%ميباشـد  ،مي توان نتيجه گرفت كه
بهـره وري بخـش كشـاورزي افزايـش داشـته اسـت ،ولي
بهره وري كل بخش هاي اقتصادي بيشتر مي باشد.
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*در بخش خدمات:
نـرخ بهـره وري يـا 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 عملكـرد بهتـر بخـش اقتصـادي

اسـت .بـا توجـه به جـدول زيـر مشـاهده مي شـود كه
ميـزان بهـره وري بخـش خدمات طي سـال هـاي 83
تـا  89كاهش داشـته اسـت ،به طـوري كـه از  6/38در
سـال  83به  4/88در سـال  89رسـيده اسـت .در ستون
آخـر جـدول ،ميانگيـن بهـره وري طي سـال هـاي 83

تا  89محاسـبه شـده اسـت ،كـه بخش عمده فروشـي،
خـرده فروشـي ،تعمير وسـايل نقليه و کاالها بيشـترين
بهـره وري و در رتبـه هـاي بعـد به ترتيـب بخش هاي
آمـوزش  -مسـتغالت ،کرايـه و خدمـات کسـب و کار،
بهداشـت و مـددکاري اجتماعـي قـرار دارند.
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راهکارهای بهبود شاخصهای بهره وری
برای افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه و به
دنبال آن بهره وری کل عوامل تولید  ،راهکارهای زیر
پیشنهاد می شود:
 .1انباشت سرمایه انسانی کارآمد و استفاده بهینه از
آن از طریق ایجاد ارتباط بین نظام آموزشی و بازار
کار ،باال بردن سطح کیفی آموزش های ارایه شده
به نیروی کار ،ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات
ارایه شده توسط مراکز کاریابی به منظور کاهش عدم
انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار ،تسریع در
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 .
.2افزایش کارایی سرمایه گذاری و بهره وری سرمایه
از طریق کاهش دورهساخت طرح های عمرانی 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
.3کاهش ناهماهنگی های موجود بین قیمت های
دستوری و واقعی عوامل تولید به منظور استفاده از
ترکیب بهینه عوامل تولید از طریق پرهیز از تعیین
دستوری دستمزدها و ایجاد ارتباط بین دستمزدها و
بهره وری در جهت افزایش انگیزه نیروی کار در کار
مفیدتر و استفاده بهینه از امکانات سرمایه ای .
با جمع بندی در این مقاله نشان دادیم که ارتباط
نزدیک توسعه اقتصادی و بهرهوری تولید ،همواره
مورد توجه اقتصاددانان بوده است ،نظریه کار
آداماسمیت که افزایش بهرهوری را نتیجه تقسیم کار
دانسته و تقسیم کار را عامل رشد اقتصادی میداند،
تایید ادعای فوق است ،وی معتقد است کاهش
بهرهوری ،کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی را که
علت اساسی توسعه نیافتگی میباشد ،به دنبال دارد
و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین
بهرهوری را موجب میگردد.
در این میان سیمون کوزنتس نیز به نقش بهرهوری
در رشد اقتصادی بسیار تاکید داشته چنانچه در تعریف
شش خصوصیت جریان رشد که تقریبا در کلیه
کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ باالی
افزایش بهرهوری بهعنوان یکی از دو متغیر کلی
اقتصادی نام برده است.
جرالد میر در «مباحث اساسی اقتصاد توسعه» اشاره
میکند که کشف جالب توجه دومین مرحله از توسعه
این بود که هر زمان عواید عوامل (میزان دستمزد،
بازدهی به ازای هر واحد سرمایه) که بیانگر سهم
عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادی بودهاند ،به
عنوان مقیاسهایی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،میزان
قابلتوجهی از رشد بدون توضیح به جا مانده که نهایتا
به عنوان پسماند شناخته شده است .در ابتدا تصور
میشد که این پسماند ضریب پیشرفت فنی است؛

اما بعد تشخیص داده شد که این پسماند ترکیبی از
چندین نیروی متفاوت است و بااهمیتترین آنها به
تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهرهوری پایین به
کاربری با بهرهوری باالتر از طریق نیروهای طبیعی
بازار یا از طریق کاهش موانع نام برده شده است
(.جرالد میر)1378:
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 بهرهوری به افزایش سوددهی منجر
خواهد شد و این بهترین و مطمئنترین راه پیشرفت
شرکتها و کارخانجات میباشد .در راه رسیدن به این
هدف میبایست عوامل و شرایط بسیاری را مورد مطالعه
و تجربه قرار داد و بر اساس نتایج حاصله روشهای
علمی و برنامهریزی شده را با آگاهی از نتایج عملکرد
آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهی مطلوب رسید.
امروزه ما با دور باطل بهرهوری پایین مواجه هستیم.
بدین ترتیب که بهرهوری پایین در بخش صنعت،
افزایش قیمتها ،افزایش هزینه هر واحد تولید،
کسادی و رکود فروش در بازار صادرات ،استفاده کمتر
از ظرفیتهای تولید ،تشکیل کند سرمایه و نهایتا
کاهش مجدد بهرهوری را موجب شده است.
الزمه دستیابی به رشد اقتصادی صنعتی مناسب
در وهله اول خروج از سیکل شوم بهرهوری پایین
میباشد .بدین ترتیب اطالع و آگاهی نسبت به عوامل
موثر بر بهرهوری جهت ارائه راهکارهایی برای افزایش
آن ضروری میباشد.
آنچه مسلم است مشکل عمده ما در ایران محدودیت
منابع تولید نیست ،ما حجم بسیار باالیی از سرمایه
را در اختیار داشتهایم .نفت یک فرصت و ثروتی در
اختیار ما بوده که میتوانسته مشکالت ما را مرتفع
بکند .مشکل نیروی کار هم نداشتهایم .پس مشکل
کجاست؟
به نظر میرسد که مشکل اصلی ما مشکل تخصیص
غیرکارآمد منابع و عدم بهرهبرداری بهینه از نیروی کار
و سرمایه کشور است که میباید با کاهش نقش دولت
در اقتصاد ،آزادسازیهای اقتصادی و رفتن به سمت
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اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهرهوری اقدام نمود،
چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور
نباشد ،نمیتوان نسبت به افزایش بهرهوری به هیچ
وجه امیدوار بود .پس از این حوزه نیز باز به آزادسازی
و خصوصیسازی اقتصادی میرسیم؛ اما همچنین باید
توجه داشت که شبه دولتی کردن مالکیت و کارخانهها
و امثالهم نمیتواند کمکی به اقتصاد ایران کرده ،بلکه
شواهدی مبنی بر پایینتر بودن بهرهوری در بخشهای
شبه دولتی و غیرخصوصی حتی نسبت به بخشهای
دولتی وجود دارد .بنابراین باید به سمت آزادسازیهای
اقتصادی و خصوصیسازی واقعی حرکت کنیم.
منابع
 -1پورشه ،لویی ،جامعه صنعتی جدید از دیدگاه
گالبرایت ،ترجمه :مظفری ،مهدی ،انتشارات دانشگاه
تهران ،تهران.1353 ،
 -2دادگر ،یداهلل ،تاریخ تحوالت اندیشه اقتصادی،
موسسه انتشارت دانشگاه مفید.1383 ،
 -3کتاب مقاالت نخستین همایش ملی بهرهوری
و توسعه ،سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان
شرقی.1385 ،
 -4عماد زاده ،مباحثی از اقتصاد آموزش و پژوهش،
فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران ،شماره .17
 -5شاه آبادی ،ابوالفضل ،بررسی عوامل تعیینکننده
بهرهوری کل عوامل اقتصادی در ایران ،نامه مفید،
شماره  ،38مهر و آبان .1382
 -6بازید ،نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی،
مجله اطالعات سیاسی اقتصادی شماره .3
-7جرالد میر ،مباحث اساسی اقتصاد توسعه ،ترجمه:
آزاد ،نشرنی ،تهران 1378
-8شاکری ،اقتصاد خرد  ،2نشر نی1385 ،
 -9طاهری ،تحلیل مزد و بهرهوری در صنایع ایران،
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران ،شماره ،17
زمستان .1382
-10عبادی ،جعفر ،مباحثی در اقتصاد خرد ،سازمان مطالعه
و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ،تهران.1379 ،
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تأملی بر ناکارآمدی نظریه قابلیت های تاریخی در توسعه
و معرفی پارادایم تفاوت های منطقه ای

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 عمدت ًا 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.

*

اقتـصـادخــاوران

احتما ًال هنگامی که نیدرمایر؛ محقق وسیاح آلمانی درسال
 1912میالدی 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 درسال 1330میالدی 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
ومطالعه قرار داد  .اگر در گزارشات مورخین و سیاحان
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  5کیلومتری 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
(تا آنجائیکه بنده مطالعه کرده ام) توسعه را ظرفیت
تاریخی یک منطقه نمی دانند زیرا در چنین شرایطی
علم توسعه در مورد مناطقی که از نظر منابع توسعه
(شامل منابع مالی ،انسانی ،خصوصیات اقلیمی ،جمعیت
پایه ،دسترسی به مواد اولیه ،شبکه های ارتباطی و )...
نسبت به سایر مناطق از وضعیت بدتری قرار دارند
به الادری می رسد این"من نمی دانم" علم توسعه
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 مث ً
ال 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 او ًال 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 ،ثانی ًا استعدادهای ذاتی
اگر چه می تواند ایجاد کننده مزیت برای توسعه یک
منطقه باشد لیکن عدم توجه به تفاوت ها ممکن است
قابلیت مشارکت مناطق در توسعه کشور را دچار نقصان
نماید (نظریه مزیت نسبی ریکاردو را به یاد بیاورید!) ،
اصل مزیت نسبی بر توجه به هزینه ـ فرصت استوار است
بنابراین هر منطقه با توجه به هزینه ـ 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 فعالیتها گردد مفهوم قطبی
شدن اولین بار توسط فرانسواپرو در میانههای دهه 1950
میالدی مطرح گردید بر اساس این نظریه وجود تفاوت
در بخش ها در فرآیند توسعه امری اجتناب ناپذیر می باشد.
امروزه در مباحث توسعه ،تفاوتهای منطقه ای به عنوان
عدم تجانس فضایی تلقی می شوند که نیازمند الگوهای
ویژهای بوده و ضرورت توجه به هزینه ـ فرصت
منطقهای را مورد تأکید قرار میدهد در چنین شرایطی توزیع
فعالیت ها در چهارچوب آمایش بر
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اساس ماهیت تفاوت های منطقه ای مطرح می شود
بنابراین به جای توجه به استعدادهای ذاتی آنگونه که
مطالعات تاریخی برآن اتکاء دارد به وجود تفاوتهای
منطقهای و ضرورت لحاظ آنها در ساختار نظام برنامه ریزی
ملی ـ منطقه ای توجه ویژه ای می شود .متأسفانه وقتی
سخن از توسعه منطقه خراسان جنوبی (و به طور اعم
مناطق کمتر توسعه یافته) به میان می آید ردپای تفکرات
تاریخی را در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کالن
میبینیم.متأسفانه به جای توجه به تفاوتهای منطقه
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 عمدت ًا
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
بی شباهت به داستان نسخه خاکشیری دالک حمام
گنجعلیخاننیست،استادبزرگوارجنابباستانیپاریزینقل
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 اتفاق ًا مغایر با توجیهات مجری یاد شده بود مسلم ًا
ساختار چنین بررسی ها و مطالعاتی مغایر با دیدگاه نظریه
تفاوت منطقه ای می باشد و قطع ًا 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
مزیت های توسعه ای بر مبنای نظریه تفاوت منطقه
ای قابل دفاع می باشد .البته اغلب مطالعات توسعه

مقاله
استان از جمله سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری
استان ،و سایر مطالعات منطقه ای همواره بر عدم
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
که به ظاهر فاقد منابع و استعدادهای طبیعی توسعه
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
آبی به استان های کمتر توسعه یافته کشور امکان
می دهد در فضای آرام و دور از چالش های
سیاست گذاری ناشی از نگرش های سنتی و ناکارآمد
عالوه بر ترمیم و جبران عقب ماندگی های تاریخی
که همواره مانند پتکی بر سر مناطق توسعه نیافته و
یا کمتر توسعه یافته کوبیده شده است به بازیابی
هویت خود و احصاء مزیت های ناشی از تفاوت های
منطقه ای و اتخاذ روش ها و راهبردهای کارآمد و
اثر بخش برای توسعه خود نماید .البته بدیهی است
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
گرفت مسلم ًا مطالعات تاریخی الزمه بررسی ها و
خط و مشی گذاری اقتصادی در حوزه توسعه است.
نگارنده منکر این موضوع نیست که قابلیت ها
و پتانسیل های فیزیکی و طبیعی مناطق ،ریل
کار شده توسعه نیز به شمار می رود اما دو موضوع
اساسی را نباید فراموش کرد و آن اینکه او ًال قابلیت
ها و توانمندی های مناطق به تنهایی موجد توسعه
نیست کما اینکه بسیاری از کشورها که از منابع
سرشار خدادادی بهره مند بودند نه تنها توسعه پیدا
نکرده اند بلکه خود آن منابع بالی جان آنها شده است
(یاد نفت دریای شمال و بیماری هلندی افتادم! و یا
چرا راه دوری برویم وضعیت فعلی کشور خود ما و
اقتصاد نفتی آن را ببینیم) بنابراین مدیریت منابع ،
مهم تر و مقدم تر از خود منابع توسعه است از این
رو اگر بگوئیم علم توسعه نقطه اتصال مدیریت و
اقتصاد است سخنی بیراهه نگفته ایم ،نکته دیگر
اینکه در مطالعات توسعه و در برنامه ریزی بلند
مدت برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشور
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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.
نباید در دایره عقب ماندگی های تاریخی آنها ماند،
چنین شرایطی دور تسلسل عقب ماندگی را ایجاد
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  7ساله قبل
از انقالب ( اواخر دهه  )1330مورد توجه برنامه ریزان قرار
گرفت و برای توسعه آنها راهکارهایی در نظر گرفته شد
اکنون پس از گذشت بیش از  6دهه توسعه یافته اند؟
آیا  6دهه 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؟
بیش از یک دهه مطالعات نگارنده در زمینه مناطق
توسعه نیافته کشور این اعتقاد راسخ را در وی به وجود
آورده است که دو معضل پیش گفته مهمترین پاشنه
آشیل این مناطق و از جمله استان خراسان جنوبی
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  ،)178ساماندهی نظام
درآمد ـ هزینه استانی (ماده  )179و به خصوص شاه
کلید توسعه در برنامه پنجم ماده  180که 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
ای و الزامات این پدیده تدوین نگردیده اند ،شورای
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
است بنابراین مبنای تصمیم گیری؛ خط مشی های
کالن است و نه الزامات توسعه استان .البته اگر چه
ماده  181قانون برنامه به درستی اصل آمایش سرزمین
و پایداری محیطی و تمرکز زدایی را مورد توجه قرار
داده است لیکن به نظر می رسد هر دو اصل آمایش
سرزمین و پایداری محیطی و هم راهبرد تمرکز زدایی
مستلزم نگاه علمی ،دقیق به تفاوت های ساختاری
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مقاله

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.

 زنگی آبادی علی و سلطانی ،لیال  .تحلیل فضایی از تولدتا کنون :فصلنامه تحقیقات جغرافیائی .1388
 کاظمی مهیندخت و سلیمی فر مصطفی .مقایسه اثرسیاست های درون گرا و برون گرا به رشد اقتصادی،
فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد ،توسعه منطقه ای 1390
 کالنتری ،خلیل ،برنامه ریزی و توسعه منطقه ای ،تهرانانتشارات فوشبین 1389
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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 ( )1380در 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
بسته (جامعه سنتی) و یک جامعه باز (جامعه مدرن و
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
تداخل ساختارهای ناهمگون و عدم درک و شناخت
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
استان ها در تصمیم گیری های راهبردی توسعه بوده
است .گاهی منابع و تسهیالت و حمایت ها مصروف
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
قب ً
ال 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.
-3وجود 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.
نتیجهگیری:
بنابراین در یک جمع بندی کلی می توان گفت هر
کدام از مناطق کشور استعداد ذاتی خود را دارا بوده که
الزام ًا با ظرفیت ها و قابلیت های سایر مناطق یکسان
نمی باشد .رمز نطریه تفاوت های منطقه ای در توسعه
وجود همین تفاوت در استعدادها می باشد .سیاست
گذاران توسعه بدون شناخت و تبیین دقیق این
تفاوت ها نمی توانند برنامه اثربخش توسعه مناطق
را تدوین و اجرا نمایند .نگاه به عقب و یا به عبارت
دیگر نگاه تاریخی به وضعیت مناطق موجب خطای
ادراکی در شناخت دقیق قابلیت های هر منطقه می
شود .بنابراین الزامات توسعه پایدار او ًال شناخت قابلیت
های هر منطقه و تفاوت آن با سایر مناطق و مزیت
های رقابتی مبتنی بر آن و ثانی ًا تلفیق کوالژگونه این
تفاوت ها به گونه ای است که یک کل واحد از اجرای
متفاوت و همپیوند به وجود آید.
منابع:

اقتـصـادخــاوران

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:
 -1توجه اساسی به نقش مردم در توسعه
اهمیت دادن به نقش مردم مستلزم توجه به
تفاوت نیازها و خواسته های آنان است در حالیکه
اقتصاد مقاومتی راهبرد اصلی توسعه کشور است عدم
توجه به مشارکت مردم که محور اقتصاد مقاومتی
می باشند نمی تواند به توسعه پایدار منجر گردد .اصو ًال
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
قلمداد می گردد .بنابراین توسعه منطقه ای محقق
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.
 -2داشتن اولویت و تمرکز در برنامه های
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
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*حسن اکبری؛ کارشناس اقتصادی

چکیده
در كشورمان با جمعيت متراكم روستايي و اراضي متعدد كشاورزي ،سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از اهميت ويژه اي برخوردار است و از
جنبه هاي مختلف مي تواند باعث تسريع رشد و توسعه اقتصادي در كشور گردد .سرمايه گذاري و توسعه فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي
به علت كاربر بودن فعاليت هاي كشاورزي باعث ايجاد فرصت هاي شغلي جديد مي گردد و بدينوسيله مشكل بيكاري را كه در سال هاي اخير
به صورت حادي بروز نموده ،كاهش مي دهد ،همچنين با توجه به استقرار اغلب فعاليت هاي كشاورزي در مناطق روستايي از مهاجرت روستاييان
به شهرها مي كاهد يا دست كم رشد مهاجرت از روستاها به شهر را كاهش می دهد .همچنين با توجه به تغييرات در نرخ مبادله كاالهاي كشاورزي
و تفاوت سطح زندگي در مناطق شهري و روستايي كه نتيجه ي آن پايين آمدن سطح درآمد كشاورزان است ،از طريق افزايش سرمايه گذاري
در بخش كشاورزي مي توان به افزايش درآمد كشاورزان و بهبود توزيع درآمد در كشور كمك کرد .از طرفي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
باعث افزايش توليد محصوالت كشاورزي مي شود و به دنبال آن منجر به افزايش صادرات محصوالت كشاورزي مي گردد و اين مساله به افزايش
صادرات غير نفتي و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي كمك شاياني می کند.
اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
یکی از عوامل تأثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی
و رشد ارزش افزوده و توسعه کمی و کیفی تولیدات
بخش کشاورزی عامل سرمایه و تجمیع آن در بخش
کشاورزی می باشد و سرمایه گذاری بعنوان پیش زمینه
توسعه و موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی بخش
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،
کمبود زیرساخت های فرآوری محصوالت ،نابسامانی
بازار محصوالت کشاورزی و همچنین کمبود بازار
مالی و بازار سرمایه و سرمایه گذاری روبروست .در این
میان سرمایه بعنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید
محصوالت بخش کشاورزی و عنصر کلیدی رشد و
توسعه بخش کشاورزی قلمداد می گردد .این عامل
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
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و افزایش درآمد
سرانه و تولید ناخالص ملی و همچنین تثبیت و توسعه
اشتغال و کاهش فاصله درآمدی بین اقشار روستایی و
شهری ،متناسب با اهداف و الزامات سند چشم انداز
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 صادرات به منظور تحقق رشد اقتصادی پیوسته و
با ثبات و پرشتاب و تعامل فعال با اقتصاد جهانی و
همچنین توسعه روستاها ،تأمین منابع سرمایه گذاری
بخش غیردولتی در بخش کشاورزی و حمایت از توسعه
سرمایه گذاری در این بخش الزامی است.

سرمايه گذاري در بخش كشاورزي همچنين به رشد
ساير بخش هاي اقتصادي كمك مي كند .با توجه به
ارتباط قوي ،بخصوص قسمت پسين بخش كشاورزي
با بخش هاي ديگر ،افزايش سرمايه گذاري در بخش
كشاورزي باعث تسريع رشد اقتصادي در بخش هاي
ديگر می گردد .وجود مزيت هاي غير قابل انكار در
بخش كشاورزي از جمله دالیل ضرورت بهره برداري
بهينه از منابع مالي و تخصيص مدون آن در زير
بخش هاي متعدد این بخش است .كارشناسان
اقتصادي بر اين باورند كه صندوق هاي غير دولتي
حمايت از توسعه بخش كشاورزي در حال حاضر
يگانه راه حل ايجاد مسيري واحد و كاناليزه براي
تزريق صحيح منابع مالي به توليدكنندگان بخش
است و در اين راستا دولت مي تواند گامي بلند در
مسير تحقق اهداف خود در بخش كشاورزي بردارد.
تجميع ،مديريت و تخصيص بهينه منابع مالي در
بخش کشاورزی با توجه به ارزش افزوده باالیی که

ساليانه این بخش در اقتصاد ایجاد می نماید ،ايجاد
يك زيرساخت مالي و اعتباري كه باعث نگهداشت
و تجميع منابع مالي و تخصيص بهينه آن گردد را به
صورت یک ضرورت اجتناب ناپذير مطرح می سازد.
لذا ايجاد صندوق هاي غير دولتي حمايت از توسعه
بخش كشاورزي به عنوان يك زيرساخت مالي و
اعتباري عالوه بر تجميع و تخصيص بهينه منابع
مالي ،معضل نظام تامين مالي و اعتباري توليدكنندگان
بخش كشاورزي را نيز مرتفع خواهد کرد .بخش
کشاورزی جایگاهی مهم در اقتصاد کشور دارد و
اهمیت سرمایه گذاری دراین بخش ،شکل گیری
نهاد قوی برای توسعه و افزایش حجم سرمایه گذاری
را ضروری می سازد تا امکان تجمیع منابع مالی و
هدایت و تخصیص بهینه آنها فراهم شود.
تحقق این امر ،مستلزم مشارکت بخش غیردولتی و
حمایت مستمر دولت است تا با توسعه سرمایه گذاری،
تولیدات و درآمد کشاورزان افزایش پیداکند و درنتیجه
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صندوق هاي غير دولتي حمايت
از توسعه بخش كشاورزي در
حال حاضر يگانه راه حل ايجاد
مسيري واحد و كاناليزه براي
تزريق صحيح منابع مالي به
توليدكنندگان بخش است.
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جدول شماره 1-سرمايه و سهامداران
سال

سرمایه

سهامدار

( میلیارد ریال)

( تشکل)

1383

33

145

1385

400

1387

636

1384
1386

162

504

596

2173

910

2618

1388

1.117

1.507

4087

((1391شهریور

2.120

4996

1392

5.415

6335

1389

2947

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

اطمينان و اعتماد متقابل صندوقها و سهامداران آنها
باعث شد تا در مدت كوتاهی رشد فزايندهاي در سرمايه
صندوقها رقم خورده و سرمايه آنها از  33ميليارد ريال
در ابتدای تأسيس به حدود 5,415ميليارد ريال در سال 92
افزايش يابد (جدول شماره.)1
صندوق های حمايت از توسعه سرمایه گذاری در
بخشکشاورزیوتحقیقاهدافخصوصیسازی
تجربه سال هاي متمادي انحصاري بودن سرمايه گذاري
در بخش كشاورزي توسط دولت و توفيق اندك اين
روش ،در كنار فراگير شدن اطالعات در سطح جهاني و
موفقيت توجه به بخش غير دولتي براي بدست گرفتن
فعاليت هاي اصلي و اساسي در بخش هاي مختلف
توليدي ،خدماتي ،صنعتي و  ...باعث شد تا برنامه ريزان
و تصميم گيران كشوري به راه كار تشكيل صندوق هاي
غيردولتي براي حمايت از توسعه سرمايه گذاري دربخش
كشاورزي و كاهش تصدي هاي غير ضرور دولتي دراين
بخش دست زنند .لذا ت ًاسيس شركت مادرتخصصي
براي تشكيل و راه اندازي صندوقهاي غير دولتي در
سطوح ملي ،استاني و شهرستاني را قانونمند كرده است.
در همين راستا مجلس محترم شوراي اسالمي و دولت
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بخش کشاورزی را ایجاد نماید .همچنین حمایت و
پشتیبانی بیشتر از این صندوقها درقانون افزایش بهره
وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق
مواد17و19و قانون برنامه پنجم توسعه کشور از طریق
مواد 84و143و 194مصوب شده است.
 -2هدف
هدف از تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش
کشاورزی تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیت
سرمایه گذاری دربخش است و مهمترین وظایف آنها
عبارت است از:
 -1تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت
اعتبار از بانک ها و سایر مؤسسات داخلی
-2دریافت کمک های مالی،اعتبار و هرگونه تسهیالت
از دولت ،بانک ها و سایر شرکت ها و مؤسسات داخلی
و خارجی
 -3حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن بخش کشاورزی
درمواجهه باموقعیت های بحرانی
 -4جذب مستمر منابع مالی تولیدکنندگان به منظور
افزایش سرمایه.
 -5تأمین نقدینگی جهت ایجاد بازارهای عرضه
مستقیم تولیدات نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمت ها
و تنظیم بازار
 -6تأمین نقدینگی به منظور تجهیز و نوسازی
واحدهای تولیدی به منظور افزایش بهره وری
 -7بازاریابی به منظور عرضه محصوالت در بازارهای
هدف(داخلی و خارجی)
 -8مشارکت در تهیه و اجرای طرح های تحقیقاتی
مرتبط باحمایت از تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه
گذاری در بخش کشاورزی
 -9اعطای تسهیالت و انجام حمایتهای مالی به
تولیدکنندگان و متقاضیان سرمایه گذاری در بخش
کشاورزی
 -10سایر عملیات و فعالیت های مجاز مرتبط با
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 -3صندوق های تشکیل شده
از سال1383تاکنون 84صندوق حمایت از توسعه بخش
کشاورزی ،از جمله 32 :صندوق استانی 5 ،صندوق
ملی یک صندوق تخصصی -محصولی ،یک صندوق
منطقه ای35،صندوق شهرستانی و  10صندوق
تخصصی در حوزه فعالیت زنان روستایی تشکیل شده
است (شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه
گذاری در بخش کشاورزی.)1392 ،
 -3-1سهامداران
صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی با
مشارکت 51درصدی اتحادیهها و شرکت های تعاونی
فراگیر کشاورزی و سایر تولیدکنندگان (به عنوان
اشخاص حقیقی) و حداکثر 49درصدی دولت تشکیل
شده اند .تعداد سهامداران اولیه این صندوق ها ابتدای
تأسیس 2,911تشکل تولیدی بوده که با افزایش
سرمایه و عملکرد مناسب آنها ،مجموع سهامداران
به 6,335تشکل تولیدی افزایش یافته است (همان).
 -3-2سرمایه
سرمایه اولیه صندوق ها کمی بیش از 220میلیاردریال
بوده است که در طی سال های گذشته و در اثر

استقبال تولیدکنندگان و ارائه کمک های مالی دولت
درحال حاضر سرمایه  84صندوق غیر دولتی بالغ بر
 5,415میلیارد ریال می باشد .سرمايه يكي از مؤلفههاي
اساسي توسعه پايدار بخش كشاورزي است .سهم
سرمايهگذاري مناسب در بخش كشاورزي در اقتصاد
كشور باعث خواهد شد زيرساختها و امور زيربنايي
شامل شبكههاي آبياري ،مكانيزاسيون و صنايع تبديلي
و تكميلي و  ...از وضعيت مطلوبي برخوردار باشند؛ اين
امر همچنین موجب افزايش نرخ بهرهوري ،ارزش افزوده
در نهایت اقتصادي شدن توليد در بخش كشاورزي می
شود (همان) .صندوقهاي حمايت از توسعه بخش
كشاورزي به عنوان تنها نهاد مالي -اعتباري غيردولتي
با مشاركت توليدكنندگان و بهرهبرداران تشكيل شدهاند
که چشمانداز روشني را در بهكارگيري ظرفيتهاي
غيردولتي به منظور تأمين مالي و ارتقاي نرخ رشد
سرمايهگذاري بخش کشاورزی نشان ميدهند.

اقتـصـادخــاوران

باعث سرعت یافتن رشد اقتصادی دربخش کشاورزی
گردد .حدود  14درصد از توليد ناخالص داخلي در بخش
كشاورزي توليد مي شود .همچنين این بخش حدود 20
درصد اشتغال 94 ،درصد نياز غذايي ،حدود  31درصد
صادرات غير نفتي و حدود  90درصد مواد خام مورد نياز
صنايع تبديلي كشور به محصوالت كشاورزي را تامين
كرده است (وزارت جهاد کشاورزی) .به طور كلي اهميت
بخش كشاورزي در اقتصاد كشورمان به عنوان تامين
كننده غذا ،مواد اوليه صنايع غذايي ،ارزآوري از طريق
توسعه و گسترش صادرات ،ايجاد بازار براي كاالهاي
صنعتي و اشتغال زايي آن حياتي و غيرقابل انكار است.
موضوع مهم اينكه  98درصد از امورات بخش كشاورزي
توسط خود توليدكنندگان انجام مي شود و اين موضوع
از خصوصيات بارز و اساسي بخش كشاورزي است كه
كمترين وابستگي را به مجموعه دستگاه هاي اجرايي
دولتي دارد و به عبارتي بخش كشاورزي داراي بستر
مناسبي براي اجراي اصل  44قانون اساسي و خصوصي
سازي است .درحالی که سهم این بخش در سرمایه
گذاری کمتر از  5درصد است (وزارت جهاد کشاورزی)
و لذا تجهیز منابع مالی برای افزایش سرمایه گذاری
در این بخش یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
ایجاد نهادهای نظام مند پولی و مالی برای افزایش
سهم سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ،امری الزم
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 نهایت ًا در سال  1379این موضوع پی ریزی
گردید .یکی از مهم ترین اهداف تشکیل صندوق
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
تولیدکنندگان می باشد .تشكيل صندوق هاي غير
دولتي حمايت از توسعه بخش كشاورزي ،عالوه بر
تجميع منابع مالي ،ارتقاي نرخ رشد سرمايه گذاري را
به همراه خواهد داشت كه به تبع آن افزايش نرخ رشد
سرمايه گذاري باعث افزايش سطح كمي و كيفي توليد
و بالتبع افزايش ارزش افزوده بخش كشاورزي و نهايتا
باعث رشد و توسعه در بخش كشاورزي خواهد بود.
پیشینه و هدف از تشکیل صندوق های حمایت
از توسعه بخش کشاورزی
 -1قانون تشکیل
براساس ماده 12قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی،
این وزارتخانه موظف است به منظور حمایت از توسعه
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با مشارکت
تولیدکنندگان بخش ،صندوق های حمایت از توسعه
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محترم با اذعان به اين مقوله به تشکيل صندوق
هاي غيردولتي حمايت از توسعه بخش کشاورزي
و در راستاي اجراي اين اهداف تشکيل شرکت مادر
تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاری
در بخش کشاورزي را طراحي و مصوب نموده است.
افزايش قابل مالحظه صادرات محصوالت كشاورزي
و صنعت طي سالهاي برنامه توسعه اقتصادي حاكي از
پتانسيل اين دو بخش در ت ًامين مقادير قابل توجهي از
ارز مورد نياز كشور مي باشد .از طرف ديگر بدليل ارتباط
وسيع بخش هاي كشاورزي و صنعت ،بهره گيري از
ظرفيت هاي موجود هر يك و توسعه صادرات آنها مي
تواند ت ًاثيرات و نتايج قابل توجهي بر توسعه ساير بخشها
و در نتيجه توسعه اقتصادي در كشور داشته باشد .اما
اين امر مستلزم افزايش سرمايه گذاري و اصالح ساختار
تجاري كشور در جهت كمك به رونق صادرات مي باشد.
تشكيل صندوقهاي غير دولتي حمايت از توسعه بخش
كشاورزي با مشاركت توليد كنندگان و سرمايه آنان در
كنار كمك دولت (شركت مادر تخصصي) به عنوان زير
ساخت با ماهيت و كاركرد موسسات مالي -اعتباري از
جمله گامهاي تقويت سرمايه اجتماعي به شمار مي رود.
اين صندوقها كه با سرمايه گذاري  51درصدي توليد
كنندگان غيردولتي وتوسط آنان تشكيل مي شوند ،با
انتخاب اعضاي هيئت مديره و سايرگردانندگان از ميان
خودشان اداره ميگردند و حضور دولت به عنوان يكي از
سهامدارن ،تنها به منظور امكان ارتباط مستقيم با نهاد
حكومت و با كاركرد آگاهي از شرايط در تدوين برنامه و
سیاستهاي اجرائي معني مي شود.
تشکیل صندوق های غیر دولتی با مشارکت تشکل
های غیردولتی بخش کشاورزی (به استناد ماده 12قانون
تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و مصوبه هیئت محترم
وزیران مبنی بر تشکیل صندوق های غیردولتی باحداقل
 51درصد سهام بخش خصوصی و حداکثر 49درصد 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
بخش خدمات از هدف قانون گذار بوده است .تجربه
تشکیل صندوق های غیردولتی بعنوان نهادی مالی و
اعتباری در تأمین منابع مالی بخش کشاورزی یکی از

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
اصل 44قانون اساسی باشند.

مهمترین راهکارهای توسعه سرمایه گذاری مطرح
بوده است .خوشبختانه درسال های اخیر اقدامات قابل
توجهی در شکل گیری قانونی صندوق های غیردولتی
حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شرکت مادر
تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری
دربخش کشاورزی ،با حضور و مشارکت بسیار جدی
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
کشاورزی خواهد شد .شرکت مادر تخصصی صندوق
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 اصل 44قانون اساسی باشند.
تسهيالت پرداختشده
طبق جدول شماره  2مهمترين عملكرد صندوقها تا
پایان شهریور  1391پرداخت حدود  14هزار ميليارد
ريال تسهيالت با نرخ كارمزد پايين بوده است .از ويژگي
بارز تسهيالت اعطايي ،بهجا ،بهموقع ،آسان و ارزان
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بودن آن و وجود يك نظام خودكنترلي بر صندوق است
كه باعث شده صندوقها تسهيالت معوقه نداشته باشند.
جدول شماره 2-عملكرد تسهيالتي صندوق ها از
ابتداي تأسيس تا پایان شهریور( 1391ميليون ريال)
نهاده

ارزش
تسهیالت

سهم

جو

3.375.589

24/5

ذرت

2.401.281

17/4

سموم و کود

1.305.944

9/5

نقدی

1.070.696

7/8

بذور

946.207

6/9

خوراک دام و
کنسانتره

613.567

4/4

525.179

3/8

348.798

2/5

3.214.248

23.3

13.800.509

100

سویا

گندم
سایر
جمع

ماخذ :شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه
گذاری در بخش کشاورزی
عامليت توزيع اعتبارات
صندوقهاي غيردولتي به عنوان بستري مناسب براي
ارائه امكانات و اعتبارات حمايتي و يارانهاي دولت در
بخش كشاورزي شناخته شدهاند .به همين دليل مطابق
جدول شماره  3از سال  1387و با حمايت وزارت جهاد
كشاورزي ،مسئوليت توزيع اعتبارات دولت براي كمك
به كشاورزان و اجراي برنامههاي توسعهاي دولت در
بخش كشاورزي در چارچوب قراردادهاي منعقده با
سازمانهاي جهاد كشاورزي در استانهاي كشور بر
عهده اين صندوقها قرار گرفت.
ثربخشي فعاليت صندوقها
تاثیرات فعاليت صندوقها را به طور كلي ميتوان در موارد
زير بيان کرد:
)1پرداختسريعوآسانتسهيالتارزانقيمتبهتشكلهاي
توليدكنندگانباكمترينپيچيدگيوصرفوقت؛
 )2رفع بخشي از معضل توليدكنندگان در زمينه ارائه
وثیقه ها و تضمينهاي مالي از طريق پرداخت تسهيالت
به صورت تضامني و مبادله تفاهمنامه با بانكهاي ديگر؛
 )3تأمين مالي به منظور تأمين بخشي از نهادههاي مورد نياز
توليدكنندگان با قيمت مناسب كه باعث شده است ارزانتر از
خريد نسيه توسط توليدكنندگان به دست آنان برسد؛
)4ايجادوفاق،همدليوانسجامبينتشكلهايتوليدكنندگان
بخشكشاورزي؛
 )5جلب اطمينان و باور توليدكنندگان نسبت به صندوقهاي
حمايت از توسعه بخش كشاورزي درباره ساماندهي تأمين
نيازهاي مالي و اعتباري مورد نظر بخش كشاورزي توسط
بخشغيردولتي؛
 )6ظرفيتسازي در بخش غيردولتي به منظور پذيرش
مسئوليت تصديگريهاي سرمايهگذاري ،مالي و اعتباري
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1

اعتبارات آبياري
تحت فشار

8,107,061

2

يارانه توليدكنندگان
شير

1,000,000

3

بهينهسازي مصرف
انرژي در واحدهاي
دام و طيور و طرحهاي
حفاظت كشاورزي

400,000

4

كمكهاي فني اعتباري
شركتهايخدمات
مشاورهفني-مهندسي

101,033

تعداد  1692شركت خدمات فني مشاورهاي كشاورزي
متشكل از فارغالتحصيالن رشتههاي كشاورزي ايجاد
و عمدت ًا به عضويت صندوقهاي غيردولتي درآمدهاند.

5

تسهيالت تلفيقي
و يارانه طرحهاي
مكانيزاسيون كشاورزي

165,000

مجموعا112.162ميليون ريال به بهره برداران
پرداخت شده است.

6

تجهيز تعاونيهاي
توليد روستايي

6,781

در مجموع 2732ميليون ريال به  52شركت پرداخت
شده است.

جمع

مجموع ًا  196,899هكتار از اراضي كشاورزي سيستمهاي
آبياري تحت فشار است.
 4,850,000متر لولهگذاري و احداث كانال انتقال آب
و  185,000متر مكعب استخر نگهداري و ذخيرهسازي
آب كشاورزي و  1406دهنه چاه و قنات احداث و مرمت
شده است.
بيش از  70هزار تن علوفه و خوراك دام مورد نياز
واحدهاي توليد دامداري كشور در اولين مرحله از
تسهيالت يارانهدار فوق تهيه و در اختیار متقاضيان قرار
گرفته است.
مجموع ًا  5419واحد توليدي دامداري و مرغداري در
كشور و مزارع كشاورزي در اين طرح از اعتبارات آن
بهرهمند شدهاند.

9,779,875

-1صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان:

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

در بخش كشاورزي؛
 )7تقويت فضاي خودكنترلي و نظارت مستمر برای
مقابله با انحراف تسهيالت از اهداف موردنظر و
بازپرداخت بهموقع تسهيالت؛
 )8تلفيق منابع مالي دولت و منابع مالي بخش
غيردولتي و پايدار شدن اين منابع برای اهداف بخش

كشاورزي؛
 )9باال بردن قدرت چانهزني توليدكنندگان در مواجهه
با بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري.
ضرورت تشکیل صندوق حمایت از توسعه
بخش کشاورزی در استان
همان طور که قبال بیان شد ،از ويژگيهاي بخش

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان
خراسان جنوبی در سال  1386با  48سهامدار و
سرمایه اولیه  5,294,000,000ريال تشکیل ،و هم
اکنون پس از شش مرحله افزایش سرمایه ،میزان
سرمایه فعلی صندوق مبلغ  221,313,460,000ریال
و تعداد سهامداران صندوق تعداد  107تشکل فراگیر
بخش کشاورزی می باشد (صندوق حمایت از توسعه
بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی.)1392 ،
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رديف

طرح

مبلغ اعتبار
(ميليون ريال)

عملكرد

سال اول -شماره نشریه  - 14پیاپی - 2پائیز 92
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كشاورزي در استان خراسان جنوبی حداقل وابستگي
به بخش دولتي و خرده پا بودن توليدكنندگان اين
بخش مي باشد .این در حالی است که سهم این بخش
در اشتغال استان(جمعیت  10ساله و بیشتر) ، 36.7%
همچنین ارزش افزوده ایجاد شده در این بخش به
میزان  22%که در مقایسه با سهم بخش کشاورزی
از ارزش افزوده کل کشور در سال  )9%(1389باالتر
می باشد (مرکز آمار ایران) .وجود اين دو ويژگي از
يك سو و اهميت سرمايه گذاري در بخش کشاورزي
استان از سوي ديگر ،ضرورت شكل گيري نهادها و
تشكل هاي قوي در اين بخش به منظور بسيج منابع
و امكانات جهت توسعه سرمايه گذاري را نشان مي
دهد تا از اين طريق امكان تجميع منابع خرد و هدايت
و تخصيص بهينه آنها فراهم گردد .تحقق اين امر
مستلزم كمك و مشاركت دولت با بخش خصوصي
مي باشد و از جنبه هاي مختلف مي تواند باعث
تسريع در رشد و توسعه اقتصاد کشور گردد تا ازاين
طريق ضمن توسعه سرمايه گذاري به افزايش درآمد و
بهبود توزيع درآمد کشاورزان و در نهايت کشور کمک
نمود همچنين نظر به ارتباط قوي به خصوص قسمت
پسين بخش کشاورزي با بخش هاي ديگر افزايش
سرمايه گذاري در اين بخش باعث تسريع رشد
اقتصادي ساير بخش ها مي گردد .در همین راستا
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان
جنوبی با هدف اصلی تشکیل سرمایه و تقویت
حجم و کیفیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
استان تشکیل گردید و پس از آن صندوق های
زنان روستایی و نیز صندوق های شهرستانی حمایت
از توسعه کشاورزی یکی پس از دیگری در استان
تأسیس گردیدند.

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 آبانماه 92به مبلغ  970میلیارد ریال بوده و به شرح
موارد ذیل می باشد:
 -1از محل منابع داخلی صندوق (قرض الحسنه)4%
376میلیاردریال
 -2از محل صندوق مادر تخصصی (قرض الحسنه)4%
 24میلیارد ریال
 -3از محل منابع داخلی صندوق(سرمایه در گردش:)14%
124میلیاردریال
 -4معرفی تشکل ها به بانکها جهت اخذ تسهیالت از محل
معدل حساب صندوق446 :میلیارد ریال
 -5عاملیت 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،
اصالح نژاد دام روستایی ،و تولید بذر پنبه و ...به میزان
 142,877,000,000ریال در قالب پرونده های ارسالی از
سازمان جهاد کشاورزی (همان).
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 -2صندوقهای شهرستانی حمایت از توسعه بخش
کشاورزی و زنان روستایی

ازسال  90تعداد  10صندوق شهرستانی و دو صندوق زنان
روستایی در سطح استان خراسان جنوبی با سرمایه ای
بالغ بر  137میلیارد ریال و تعداد  3,706سهامدار حقیقی و
حقوقی از بخش کشاورزی راه اندازی گردیده وفعالیت خود
را در زمینه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ 103
میلیارد ریال به کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی
شروع کرده اند .طبق برنامه ریزی صورت گرفته صندوق
شهرستان طبس نیز تا پایان سال  92راه 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  44در بخش کشاورزی با توجه به اينكه 98
درصد از امورات بخش كشاورزي توسط خود توليدكنندگان
انجام مي شود ،لذا بايد ترتيبي اتخاذ كرد كه كليه فعاليت
هاي اجرايي بخش كشاورزي از مرحله قبل از توليد ،حين
توليد و بعد از توليد به خود مردم واگذارگردد.
لذا مي توان گفت صندوق هاي غير دولتي حمايت از
توسعه بخش كشاورزي صرف ًا يك نهاد مالي و اعتباري
نيستند ،بلكه به دليل ظرفيت هاي پيش بيني شده از سوي
قانون گذار و دولت محترم ،اين صندوق ها زيرساختي
هستند كه مي توانند كليه خدمات اجرايي بخش كشاورزي
را ساماندهي نمايند .حمایت از تشكيل صندوق هاي
غير دولتي حمايت 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  74صندوق غير دولتي حمايت از توسعه بخش
كشاورزي استاني ،شهرستانی و ملي ايجاد شده است كه از
اين تعداد صندوق ها  11صندوق استاني در سال  1385و
 10صندوق در سال 11, 1384صندوق در سال  1386و
مابقی در فاصله سالهای  1387تا  1392ايجاد شده است.
همچنین حمایت از شركت هاي خدمات حمایتی كشاورزي
در كنار صندوق هاي غير دولتي حمايت از توسعه بخش
كشاورزي استاني و شهرستانی در راستاي محول نمودن
كليه خدمات اجرايي بخش كشاورزي به توليدكنندگان و
در جهت اجرایی شدن سياست هاي کلی اصل  44مبني
بر واگذاري كار مردم به خود مردم در بخش كشاورزي ،در
زمینه های:
 تامين و توزيع نهاده هاي کشاورزی بازاريابي و بازاررساني محصوالت کشاورزی -خدمات ترويجي و انتقال يافته ها
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 خدمات بيمه اي و ...كليه خدمات اجرايي قبل از توليد،حين توليد و بعد از توليد را در بخش كشاورزي با تاكيد بر
صندوق هاي غير دولتي به بخش غير دولتي واگذار گردد.
و در نهایت ايجاد موسسه مالي و اعتباري صندوق هاي
توسعه بخش كشاورزي جهت تامين و تجهيز منابع ،ارايه
خدمات سهل و آسان ،سازمان دهي نظام تامين مالي و
اعتباري یکپارچه الزم و ضروري است .در واقع اين موسسه
هم جذب سرمايه گذاري و هم تجهيز منابع براي توليد
كنندگان انجام مي دهد .نتایج حاصله از تشکیل این
صندوقها در استان خراسان جنوبی از سال 1386تا 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 48
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:
سایت شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعهسرمایه گذاری در بخش کشاورزی به نشانی
www.sfida.ir
ماهنامه دام کشت و صنعت .شماره  .98بهمن ماه .1386صفحه41تا.43
()damkeshtsanat@yahoo.com
آمار و اطالعات دریافتی از صندوق حمایت از توسعهبخش کشاورزی استان خراسان جنوبی

41

معرفی

فصلنامه خبری ،تحلیلی،پژوهشی

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 شركت ميناي سرخ شرق معرفی می گردد:

معرفی اجمالی کارخانه چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق
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شركت صنايع چاپ و بسته بندي ميناي سرخ شرق از
محل اعتبارات بنگاه هاي زود بازده در تاریخ 24/12/90
با مجوز بهره برداری با مساحت زير بناي  4347مترمربع
وعرصه  7560متر با بهره گیری از مجهزترین ماشین
آالت صنعت چاپ اروپا ،ورود به چرخه تولید در صنعت
خراسان جنوبی نموده است .اين واحد صنعتی با ظرفیت
اسمی ساالنه هشت هزار تن در واقع يك پروژه ملي
است که در آن  35نفر به صورت مستقیم و  8نفر به طور
غیرمستقیم صاحب شغل شده اند.
در واقع این واحد صنعتی با هدف توسعه واحدهاي
زيربنائي و ايجاد اشتغال به عنوان یک واحد پشتيبان
و حمايت كننده محصوالت مختلف در صنايع غذائي،
داروئي ،بهداشتي و كشاورزي به منظور ارتقاء سطح
تكنولوژي بسته بندي و افزايش مزيت رقابتي
محصوالت درسطح بازارهاي داخلي و خارجي و به
خصوص صادراتي و كمك به هرچه بيشتر فراهم
نمودن زيربناهاي كسب ارزش افزوده و جلوگيري
از خام فروشي در صادرات انواع كاالهاي غيرنفتي و
حضور موفق توليدات ميهن اسالمي عزيزمان در سطح
بازارهاي جهاني در شهرك صنعتي بيرجند احداث و
در سال  1391راه اندازي گرديده است .شركت ميناي
سرخ شرق نخستين توليدكننده انواع متنوع لفاف،
چاپ ،بستهبندي موادغذايي و دارويي بهداشتي در
شرق كشور بوده و از آخرین تکنولوژی روز برخوردار
می باشد که در حال حاضر تنها تعداد معدودی کارخانه

در کشور این تکنولوژی را دارند .اين شركت داراي
دو دستگاه چاپ رتوگراور هفت رنگ ،فلكسو گراور
هشت رنگ و دو دستگاه ليمينت دو و سه اليه باهوش
مصنوعي بوده ،به طوری که ميزان سرمايهگذاري در
اين شركت بيش از  100ميليارد ريال است .سهولت
دسترسي و كاهش هزينههاي حمل و نقل انواع لفاف
بستهبندي محصوالت غذايي ،نوشيدني ،دارويي و
ديگر صنايع براي توليدكنندگان سختكوش استان و
ايران از مزاياي مهم شركت چاپ و بستهبندي ميناي
سرخ شرق می باشد .پشتوانه شرکت در اين امر مهم،
علم ،تجربه ،تخصص ،پرسنل حرفهاي و تكنولوژي
روز اروپا در تهيه و راهاندازي ماشينآالت چاپ فلكسو،
روتو ،لمينيت و برش رول است .ماشين چاپ فلكسو
هشت رنگ ،ماشين چاپ روتو هفت رنگ و دستگاه
لمينيت از ايتاليا و دستگاه برش و پانچ از انگلستان و
ايمباس از كشور كره جنوبي ،دستگاههاي پاكت ساز
ورول به رول از امكانات موجود شركت است .چاپ
انواع لفاف بستهبندي متناسب با سفارش مشتري بر
روي انواع  ، OPP ،CPPكاغذ ساده و متااليز ،چاپ
انواع فيلم  cpp twistو PVCبراي انواع شكالت
و تافي و محصوالت مشابه دوسر پيچ از خدمات
عمده شركت چاپ و بستهبندي ميناي سرخ شرق
می باشد .لمينيت تخصصي ساشههاي سس ،بستهبندي
دارويي بهداشتي و پاكتهاي آب ميوه ،پانچ و ايمباس
دربهاي آلومينيومي و  PVCلبنيات و نوشيدنيهاي

 ، PETچاپ و ايمباس و پانچ انواع كاغذهاي متااليز
معمولي و پشت چسب دار از ديگر خدمات اين شركت
است .طراحي زيبا و دلنشين همراه و همگام با سليقه
مشتري و نياز بازار ،فراهم كردن كليشه و سيلندر چاپ
با تكنولوژي ديجيتال با بهترين كيفيت ممكن و آغاز
همكاري با مشاوره فني و اقتصادي و مناسبترين
انتخاب براي چاپ لفاف بستهبندي محصول مشتري
با ماشينهاي چاپ فلكس و گراوور و يا روتوگراوور
از دیگر مزاياي اين شركت می باشد .در حال حاضر
محصوالت این کارخانه به دو کشور افغانستان و
پاکستان نیز صادر می شود .باتوجه به نقش و اهميت
اين صنعت در راستاي خودكفائي و جلوگيري از خروج
ارز (به دليل جايگزيني لفافهاي بسته بندي تولید
داخل به جای كاغذ وارداتي) باید نقش انکار ناپذیر
این صنعت در اقتصاد استان را مدیون زحمات تیم
کارشناسان و سرمایه گذارانی دانست که ضمن اشتغال
زائی ،گامی در جهت خودکفایی لفاف بسته بندی
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
مستمر ارتقاء بهره وری ظرفیت تولید ،ایجاد کمیته
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.

استان در یک نگاه

فصلنامه خبری ،تحلیلی،پژوهشی

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

42

در این شماره شهرستان زیرکوه معرفی می گردد.
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شهرستان زیرکوه

در شرقی ترین نقطه از سرزمین قهستان که وسعت آوازه
اش از برگ برگ سفرنامه ناصرخسرو و بهارستان آیتی
به گوش میرسد ،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
زیرکوه در سال  1391به شهرستان ارتقا یافت .این
شهرستان در شمال شرقی استان واقع شد ه و مرکزیت
آن شهر حاجی آباد است؛ از شمال به شهرستان
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
و میلشایی های پا برهنه اما جسور این کشور جنگ
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
یاور بوده است .بعد از انقالب به فرمان حضرت امام
خمینی (ره) با حفر بیش از  50حلقه 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  1376و خشکسالی های پی در

پی باعث شد که مجدداً چهره غم و نگرانی اقتصادی را
نظاره گر باشیم .از نظر جامعه شناسی مردمان این
منطقه زحمتکش ،با غیرت ،مهمان نواز و روشن به
مسائل سیاسی و اجتماعی روز بوده و سهم به سزایی
در دوران انقالب و هشت سال دفاع مقدس ایفا نموده
اند که وجود شصت شهید گرانقدر و تعدادی آزاده و
جاویداالثر خود گویای این مطلب است.
تقسیمات سیاسی
شهرستان زیرکوه از ترکیب بخش های زیر ایجاد می گردد:
 -1بخش مرکزی به مرکزیت شهر حاجی آباد شامل
دهستانهای زیرکوه و پترگان
 -2بخش زهان به مرکزیت شهر زهان شامل
دهستانهای زهان و افین
 -3بخش شاسکوه به مرکزیت روستای آبیز شامل
دهستانهای شاسکوه و بهمن آباد
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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  100کیلومتر و تا مرکز شهرستان  50کیلومتر
می باشد ،جمعیت بخش  14565نفر می باشد که
شهر زهان به عنوان تنها شهر بخش حدود  2000نفر
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
بخش صورت می گیرد.شهر زهان مرکز دهستان
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
امامزاده داوود در روستای کالته مزار ،دژ سر تخت
(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
بخش زهان می باشد .این بخش دارای صنایع
دستی از قبیل قالی بافی ،گلیم بافی و قالیچه بافی
می باشد و اخیراً بافت تابلو فرش نیز گسترش مناسبی
یافته که این امر مرهون برگزاری کالسهای آموزش
مربوطه توسط ادارات و مسئولین ذیربط است.
بخش شاسکوه
بخش شاسکوه در مورخ  06/10/1391با مرکزیت
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  59درجه و 45
دقیقه طول جغرافیایی و  33درجه و  17دقیقه عرض
جغرافیایی و در ارتفاع  1490متر از سطح دریا قرار گرفته
است و از شمال با استان خراسان رضوی (شهرستان
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  1177کیلومتر مربع و فاصله
مرکز بخش تا مرکز شهرستان  10کیلومتر می باشد.
اطالعات جمعیتی:جمعیت بخش شاسکوه در سرشماری
سال 90با احتساب  2000نفر از عشایر کوچنده جمع ًا11500
نفر می باشد ،تعداد کل آبادی ها و روستاهای این بخش 59می
باشد که از این تعداد 17آبادی دارای سکنه می باشد.
وضعیت اقتصادی :شغل اصلی و منبع درآمد مردم
بخش کشاورزی و دامداری می باشد .در برخی موارد
پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل از جمله منابع
اقتصادی منطقه می باشد محصوالت کشاورزی این
بخش شامل گندم ،جو ،عناب ،زعفران ،بادام و ...
اطالعات اقلیمی :این بخش دارای آب و هوای
نسبت ًا 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
در اقلیم منطقه دارند .متوسط بارندگی بخش 3/237
میلیمتر برای ایستگاه آبیز برآورد گردیده است .فصل
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  3/12درجه
سانتی گراد گزارش شده است .با عنایت به بررسی های
به عمل آمده در سطح ناحیه ،پوشش گیاهی منطقه
شامل :درمنه ،تاغ گون ،کما ،خارشتر ،گز ،شیرین بیان،
تلخه بیان و  ...می باشد.
صنایع دستی
صنایع دستی منطقه بیشتر قالی و قالیچه می باشد.
که این محصول بیشتر توسط زنان و دختران تولید
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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بخش مرکزی
بخش مرکزی شهرستان زیرکوه با مساحت 5908
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  65میلیمتر
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
روستای شاهرخت است .جمعیت روستایی بخش
براساس سرشماری سال  1390تعداد  14216نفر با
 3718خانوار می باشد .بخش مرکزی دارای  46آبادی
دارای سکنه که از این تعداد  36روستا دارای دهیاری و
شواری اسالمی هستند و  11روستا دارای جمعیت باالی
 100خانوار می باشند و  7هزار نفر عشایر در روستاهای
بخش موجود می باشند .تعداد شهدای بخش  61شهید
بوده که در  14گلزار مدفون هستند.
وضعیت اجتماعی و اقتصادی :روستاهای این بخش
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
بخش زعفران زرشک و عناب و محصوالت جالیزی
می باشد و منابع آبی این منطقه قنات و چاه است.
در بعضی از روستاها اهالی به پرورش شتر مشغول
هستند .از حیث مسائل اجتماعی و سیاسی ،مردم در
مراسم راهپیمایی ها ،مناسبت ها و انتخابات حضور
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
مردم بخش ،فارسی با گویش محلی بوده و در بین
عشایر بلوچ ،زبان بلوچی رواج دارد .وجود کویر زیبای
روستای همت آباد چشم انداز گردشگری بخش می
باشد .اماکن متبرکه دو امامزاده در روستاهای شاهرخت
و پیشبر می باشد.
بخش زهان
بخش زهان با وسعتی بیش از  2100کیلومتر مربع در
منطقه ای کوهستانی واقع شده و دارای آب و هوای
معتدل می باشد .این بخش از  45روستا و آبادی
برخوردار می باشد و از طرف شمال به شهر اسفدن از
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مرز با افغانستان
طول مرز مشترك شهرستان زیرکوه با کشور افغانستان
 140کیلومتر و از طريق دهستان پترگان بوده و بازارچه
يزدان در اين منطقه واقع است .طول جاده هاي مرزي
 151کیلومتر آسفالته مي باشد .تمامي طول مرز
مشترك را دشت تشكيل مي دهد .مرزباني درجه دو
«يزدان» امنيت مرزها را بر عهده داشته و داراي 25
کیلومتر عمق نوار مرز مي باشد.
بازارچه يزدان
فعاليت هاي تجاري و مبادالت كاال از دوران قاجاريه
در يزدان داراي سابقه بوده كه در اوايل دوران پهلوي
تعطيل شده و امروزه آثار آن موجود است .بازارچه
مرزی یزدان در فاصله  80کیلومتری بخش مرکزی
زیرکوه و در 270کیلومتری مرکز استان قرار دارد و
فعالیت خود را از سال  72شروع نموده است .این
بازارچه تا سال  84زیرمجموعه گمرک دوغارون بود،
اما با توجه به تقسیم استان خراسان ،این بازارچه از آن
گمرک منفک و زیر نظر گمرکات خراسان جنوبی قرار
گرفت .این بازارچه در سال های اخیر جزو بازارچه
های فعال کشور بوده است و از امکانات بسیار خوبی
از قبیل  4باب انبار ،سوله  500تنی 40 ،باب غرفه
تجاری 660 ،متر مربع ساختمان اداری ،باسکول
 60تنی ،جایگاه عرضه مواد سوختی ،سردخانه مواد
غذایی ،سکوی تخلیه بار ،امکانات مخابراتی ،رفاهي
و  ...برخوردار می باشد.
ارزش کاالهای صادر شده از بازارچه یزدان در سال
 91نزدیک به  11میلیون دالر با وزن بیش از 101
هزار تن بوده که نسبت به سال قبل از آن دارای
رشدی معادل  44%از حیث ارزش و  52%از لحاظ
وزنی می باشد .همچنین ارزش واردات از این بازارچه
معادل  142هزار دالر با وزن  374تن می باشد که
به ترتیب کاهشی معادل  77%و  82%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  2823متر ارتفاع می باشد .روستاهای کریزان ،نیار،

استند ،فندخت ،بهناباد ،بیدخت ،اسفاد ،میرآباد ،آبیز،
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.
رشته كوه آهنگران :این رشته کوه از دهانه تنگه
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 سه پستان ،کوه آهنگران ،کوه کازکان ،کوه
اردکول و کوه گزیک در این رشته ارتفاعات واقعند.
بلندترین قله این رشته کوه سه پستان با ارتفاع 2731
متر می باشد .مقدار شیب از بلندترین نقطه قله تا
دق پتر گان در حدود  42کیلومتر  10درصد است.
این ارتفاعات منابع آبی بسیار خوبی بوده و قنوات
پرآبی را ایجاد نموده اند .به برکت این ارتفاعات بلند،
روستاهای تاج کوه ،بقرایی ،حسن آباد ،حسین آباد
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  30کیلومتر و
عرض  12کیلومتر دهستان زیرکوه را از دهستانهای
زهان و شاخنات درمیان جدامی کند .از این کوهستان
رود شوشک ،رود رباط ،گزرود ،رود لونک ،رودگزخت،
رود گرماب ،رود جرف و رود تگ کوه سفیدک
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  1920متر و در غرب روستای
استند واقع است .کوه آبیز در ارتفاع حدود  2730متری
و در غرب روستای آبیز قرار دارد .کوه گوشکوه در
دهستان شاسکوه ،با ارتفاع حدد  1120متر در شرق
حوض بند خزان و کوه کوریکان در دهستان زیر کوه با
ارتفاع حدود  911متر در مرز ایران و افغانستان است.
کهنه كوه در دهستان شاسکوه با ارتفاع حدود 1220
متر در شمال روستای گرماب می باشد .زردآلوکوه در
دهستان زیرکوه با ارتفاع حدود  2450متر سرچشمه
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رودکرگسار بوده و در شرق روستای کالته بیگ قرار
دارد .کوه سه پستان در دهستان زیرکوه با ارتفاع
 2731متر سرچشمه رودهای لونک ،گزخت و گرماب
بوده و در غرب روستای گزخت قرار دارد .کوه خواجه
در دهستان زیر کوه با ارتفاع  1123متر در شمال
شرقی روستای تجنود است .کوه پل سیاه در دهستان
شاسکوه با ارتفاع حدود  1720متر در غرب چاه دو
حوض است .میالکوه در دهستان شاسکوه سرچشمه
کال بیدخت و کال تیغاب بوده و در غرب روستای
بهناباد قرار دارد.
کوه شکسته در دهستان شاسکوه با ارتفاع حدود
 1850متر سرچشمه رود کریزان بوده و در شمال
روستای تیگاب می باشد .کوه خواجه با ارتفاع
 1123متر در جوار روستای همت آباد خواجه
قرار گرفته و به موازات رشته کوه گزخت امتداد
می یابد .قنات همت آباد آبش زیاد بوده که با مساعدت
جهاد سازندگی لوله کشی گردید و اب آن از درون
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
چاه شط و نهور در دامنه غربی آن واقعند .در اینجا
عشایر بار فروش اسکان داشته که از منطقه بار فروش
(باب فعلی) به این محل اجبارا کوچ نموده اند .کوه
بمرود دنباله کوه چاپایاب بوده که آبادیهای چاه پایاب،
بمرود ،شاهرخت و بارنجگان در فاصل نه چندان دور
از آن استقرار دارند.
بلندترین نقطه ارتفاعی آن  1564متر می باشد.
از مهمترین اراضی هموار بخش زیر کوه ،دشت
شاهرخت – چشمه بید است که دق پترگان را در
برگرفته و شامل آبریز رودهای حاجی آباد ،آهنگران
تجنود ،شوشک ،لونک ،گزخت ،گرماب ،گرتیغ ،کال
اسفاد بوده و این دق با  590متر گودترین نقطه
شهرستان و استان خراسان جنوبی می باشد .در بخش
مرزی از پاسگاه کوریکان در جنوب تا چشمه سیرخوند
در شمال پستی و بلندی زیادی دیده نمی شود .به
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  700تا  720متر دارد.
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مسجدجامع افين
عمارت مسجدجامع افين در روستايي به همين نام در 85
كيلومتري شرق قاين قرار گرفتهاست .از عمده فضاهاي
معماري اين بنا ،ايوان ،دو شبستان زمستاني ،گنبدخانه
و شبستانهاي تابستاني طرفين ايوان است .ظاهراً در
گذشته طاقنماهايي در صحن مسجد وجود داشته كه
اكنون اثري از آنها نيست .بنا به نظر كارشناسان ،احتما ًال
شالوده و بنيان اوليهي بنا در سدههاي سوم و چهارم
هجري شكل گرفتهاست ،ولي بناي كنوني ويژگيهاي
معماري دورهي سلجوقي را داراست .اين بنا با شمارهي
 2182در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است.
غار پهلوان
غار پهلوان در دامنه های غربی رشته کوه شاسکوه و در

فاصله حدود  10کیلومتری 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  80سانتیمتر و عرض
آن حدود  1متر 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
از تیرهای چوبی احدث شده است .این طاق دارای
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 بسيار مرتفع است .در داخل غار
بقايای زيادی از آثار معماری قابل مشاهده است .اين
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 .بقايای سفالی در داخل غار نسبت ًا کم
است و این امر به اين دليل است که بيشتر سفالها توسط
افرادی که از غار بازديد می کنند به خارج منتقل می
شود .اين غار از نوع غارهای آهکی می باشد .بر اساس
شواهد موجود ،اين غار در دوران اسالمی مورد استفاده
بوده ،بخصوص با توجه به وضعیت مناسب دفاعی غار
می توانسته توسط اسماعيليان مورد استفاده قرار گيرد.

اقتصاد کشاورزی
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خواص زعفران
ارزش غذایی زعفران
زعفران چاشنی و رنگ دهنده غذا می باشد زعفران
موجب كاهش چربی و كلسترول خون می گردد.
زعفران آرام بخش ،اشتها آور ،ضد اسپاسم ،پيشگيری
كننده از بيماريهای قلبی و سرطان ،تقويت کننده
حافظه و كاهش دهنده فشار خون است .از گیاه
زعفران در درمان بیماری آسم ،بيماريهاي پوستی،
بیماری های چشم ،عفونت ادراری ،يرقان ،رفع نفخ
شكم  ،درمان معده درد و درمان کم خونی استفاده می
شود .زعفران به هضم غذا کمک می کند و تقویت
کننده معده می باشد و به عنوان مسکن بویژه در
دردهای لثه کاربرد دارد.
زعفران گیاه ضد افسردگی
مصرف زعفران در پیشگیری از بروز افسردگی موثر
است .بر اساس تحقیقات امروزی نیز نتیجه گرفته
شده است که زعفران دارای خواص ضد افسردگی
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
در غذا و نوشیدن حداقل یك فنجان چای زعفران
برای تمدد اعصاب توصیه می شود .زعفران افزایش
دهنده تمرکز حواس است و در پیشگیری از آلزایمر و
پارکیسون موثر می باشد زعفران در درمان دردهای
عصبی و کم خوابی موثر می باشد.
زعفران عامل پیشگیری از کاهش دید در
سالخوردگی
بر اساس تحقیقات مرکز دانشگاهی ایتالیا زعفران در

تنظیم کارکرد سلولهای بینایی موثر است و سلولهای
بینایی را در مقابل آسیبها محافظت می کند و از پیشرفت
بیماریهای چشم جلوگیری می کند و موجب احیای
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
يك داروي ضد تومور و جمع كننده راديكالهاي آزاد
عمل ميكند .بر اساس تحقیقات پزشکی ثابت شده
است که مواد آنتی اكسیدان موجود در زعفران خواص
ضد سرطانی دارا می باشند .بر اساس نتایج این بررسی
بنظر می رسد که استفاده از زعفران ،از بروز توالی
های ژنی سرطان زا جلوگیری می كند و در ترمیم
مولكول های دی ان ای آسیب دیده تاثیر بسزایی دارد.
مضررات مصرف بی رويه زعفران
مصرف بی رويه زعفران مضر می باشد و باعث
استفراغ ،كاهش ضربان قلب ،خون ريزي از بيني،
خون ریزی از پلك ها و لب و موجب سر گيجه ،بي
حالي ،زردي پوست و عوارض خطرناك ديگر می شود
که این عواقب حتی می تواند منجر به مرگ شود.
مقدار مناسب و مجاز مصرف زعفران در ماه
مصرف سه گرم زعفران برای هر نفر در ماه بسیار
سالم و سودمند می باشد و مصرف بیش از  5گرم آن

برای هر نفر در ماه مضر می باشد .اما مصرف  5گرم
زعفران در يك وعده غذائی می تواند منجر به مرگ
انسان گردد.
نگهداری از زعفران
زعفران را بايد دور از نور و رطوبت نگهداری کرد
زعفران را درظروف شيشه اي يا فلزي دربسته
نگهداري نمایید .توجه داشته باشید اسانس زعفران
قابل تبخير شدن است ،بنابر این درب ظرف زعفران
را ببندید درصورت باز ماندن درب ظرف زعفران اثرات
داروئی و کیفیت آن كاهش می یابد.
مصارف زعفران
زعفران به مواد غذایی عطر و رنگ مخصوص می دهد
و به همین جهت از زعفران در صنايع غذایی مانند
سوسیس سازی ،در شيرينی 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 صنايع لبنی و غیره استفاده می شود.
بازار جهانی زعفران
براساس آمارهای سازمان خواروبار جهاني فائو ،ميزان
توليد زعفران در جهان سالیانه حدود  210تن است
كه ايران با توليد ساليانه  184تن  ،حدود  81درصد
زعفران تولیدی جهان را به خود اختصاص داده است
و اسپانيا با  12درصد توليد جهاني پس از ايران در
رتبه دوم تولید زعفران قرار دارد با این همه ایران
پس از اسپانیا بزرگترین صادر كننده زعفران در جهان
می باشد.
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اقتصاد جنگ war- Economy
حالتی در زندگی اقتصادی است هنگامی که بر اثر
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.
تئوری جنگ war- theory
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.
تورم جنگی war- Inflation
تورم ناشی از جنگ (که منابع و تولید کاالها و خدمات را
به خود جلب میکند در نتیجه از میزان عرضه کاالهای
مورد نیاز در جامعه کاسته می شود).
جنگ اطالعات
ورود غیرمجاز به منابع اطالعاتی است که باعث دگرگونی
ناخواسته در رابطه با اطالعات است .گروهی از منابع
اطالعاتی که هدف جنگ اطالعات قرار میگیرند
حافظههای اطالعاتی ،محیطهای انتقال اطالعات،
مراکز دریافت اطالعات و پردازنده های اطالعات
می باشند .جنگ اطالعات همزمان با اختراع اولین
کامپیوتر الکترونیکی( )Enmcقرین شد و با ارائه تجارت
الکترونیکی به اوج خود رسید.
جنگ اقتصادی Economic- Warfare
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

و مستمر که در همه عرصه های اقتصادی ،اجتماعی،
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.
جنگ دهقانی آلمان German- Peasant- War
یا جنگ بزرگ دهقانی آلمان .شورش و جنگ
دهقانان مرکز و جنوب آلمان استعلیه مالکین و
اشراف( .)1526-1524این شورش تا اندازهای دارای
جنبه های مذهبی بود ولی بیشتر علیه اجرای قانون
روم صورت گرفت که دهقانان را به صورت برده در
می آورد.این جنگ که از اولین انقالب های ارضی اروپا
و نشان دهنده تمایل دهقانان به برافتادن سیستم
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
خود را از این جنبش کنار کشید و با متحد شدن با
اشراف در سرکوب دهقانان شرکت کرد و شورش
سال های بعد خاموش شد.
جنگ دهقانی چین Chinese - Peasant- War
جنگی است بین سال های  .1645-1627شورش
پراکنده دهقانان تدریج ًا به جنگی بزرگ تبدیل شد و
در  1636آن چنان گسترش یافت که زمینداران ملتزم
امپراتوری ضمن سرکوب وحشیانه شورش ،به دادن
امتیازات گوناگون تن در می دادند .در سال 1639شورش
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 های 1644-1639منجر به پیدایش
مدیریتی متمرکز در امور لشکری و کشوری شد و
اقداماتی برای تنظیم اقتصاد کشور توسط حکومت
دهقانی به عمل آمد اما سرانجام اشراف چین با
منچوری ها برای درهم کوبیدن حکومت دهقانان
متحد شدند و ارتش دهقانان شکست خورد و" لی
تسو -چنگ" کشته شد(.)1645
جنگ شاخص ها
"مییرز" کاربرد روبه گسترش شاخصهای مختلف توسط

شرکتهای مشاورهای را برای ارزیابی عملکرد مدیران
شرکتها جنگ شاخصها نامیده است .در بین معروف
ترین آنها می توان از شاخصهای 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 سال1970در برزیل بین دو
شرکت کوکاکوال و پپسی کوال جهت کنترل و انحصار بازار
در ایاالت جنوبی برزیل به اقداماتی چند متهم شد :خریداری
تمامی شیشه های شرکت کوکاکوال در بازار؛ تأسیس
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
 -1رقابت تباه کننده میان دو یا چند حمل کننده کاال در
کوشش جهت جلب بار کشتی با نرخ های نازل است.
 -2جنگ قیمت است .نوعی رقابت منفی است که
فروشندگان به منظور بیرون کردن رقیبان از بازار ،کاالهای
خود را به نرخی پایین تر از قیمت تمام شده عرضه می کنند.
جنگ نفت
 -1با نطق چرچیل درباره نفت این کشور در هفدهم
ژوئیه  1913آغاز شد .او اظهار داشت دریاداری انگلستان
تصمیم گرفته است به هر قیمت شده صاحب مستقل و
استخراج کننده کان های نفت شود تا او ًال ذخایر کانی
نفتی برای دوره جنگ احتمالی را در اختیار داشته باشد
و ثانی ًا 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.
 -2به 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.
 -3شهرت جنگ اول آمریکا و عراق در سال  1991است.
عراق در سال  1990با حمله به کویت و اشغال این کشور
اختیار چاه های نفت کویت را به دست گرفته بود.
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گروه 99
پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت
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
تعجب کرد و از آشپز پرسید :چرا
اینقدر شاد هستی؟ آشپز جواب
داد :قربان ،من فقط یک
آشپز هستم ،اما تالش
می کنم تا همسر و
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…
پس از شنیدن سخن آشپز ،پادشاه با نخست وزیر در این مورد صحبت کرد.
نخست وزیر به پادشاه گفت  :قربان ،این آشپز هنوز عضو گروه  99نیست! اگر
او به این گروه نپیوندد ،نشانگر آن است که مرد خوشبینی است .پادشاه با تعجب
پرسید :گروه  99چیست؟ نخست وزیر جواب داد :اگر می خواهید بدانید که گروه
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 99چیست ،باید این کار را انجام دهید :یک کیسه با  99سکه طال در مقابل در
خانه آشپز بگذارید .به زودی خواهید فهمید که گروه  99چیست!پادشاه بر اساس
حرف های نخست وزیر فرمان داد یک کیسه با  99سکه 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 واقع ًا  99سکه بود! او تعجب کرد که چرا تنها
 99سکه است و  100سکه 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!
آشپز بسیار دل شکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تالش کند تا
یک سکه طالیی دیگر بدست آورد و ثروت خود را هر چه زودتر به یکصد
سکه طال برساند .تا دیروقت کار کرد .به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر
از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندش انتقاد کرد که چرا وی را بیدار
نکردهاند! 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 رسم ًا به عضویت گروه  99درآمد!
اعضای گروه  99چنین افرادی هستند :آنان زیاد دارند اما راضی نیستند.

انسانیت

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 نبودن3 ،نفر ما بودیم با یه
زن و شوهر جوان و یه پیرزن پیر مرد که نهایتا  60-70سالشون بود .ما غذا
مون رو سفارش داده بودیم که یه جوان نسبتا  35ساله 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  8سال 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  4-5ساله 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  2-3هفته 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  18هزار 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
بود احساس کردم دارم میمیرم ،رو کردم به اسمون و گفتم خدا شکرت فقط
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.

