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 اکسیر تولید ملی
 برای جامعه امروز

دکتر حسین مدرس  خیابانی

کید بر »جهش تولید« بهترین  چرا تأ
تدبیر برای عبور از تنگناهای متنوع 

اقتصاد ایران در سال 		 است؟

 جهش تولید؛ 
بازی در زمین خودی

دکتر مصباح الهدی باقری

»جهش تولید« نیازمند مدیریت افکار 
عمومی و جهت دهی رسانه ها به سمت 

آن است

موانع جهش تولید در ایران
دکتر علی میرزاخانی

یک، سیاست گذارانه  بررسی موانع تئور
و مدیریتی شکل گیری »جهش تولید« و 
»رشد اقتصادی پایدار« در نیم قرن اخیر

 جهش تولید؛ انقالبی 
در انگیزه ها و ذهنیت ها

دکتر علیرضا چیت سازیان

تحول در تولید بیش از آنکه به توسعه 
ــزاری و جــــذب ســرمــایــه  ــ ســــخــــت اف
ــاشــد، نــیــازمــنــد تغییر  نــیــاز داشــتــه ب

نرم افزارهاست

پادزهر بیماری و بیکاری

پنجره اول: هدایت تولید
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جهش تولید با کدام ابزار؟
دکتر سید مجتبی امامی

فقر ابزاراندیشی در عرصه عمومی، یکی 
از چالش های نظام سیاست گذاری 

برای تحقق عناوین سال است

تولید یک مسئله نیست!
حمیدرضا ارفع الرفیعی

ساده سازی مسئله »تولید« جز کم همتی 
و آرمان گرایی به دوراز واقعیت، ارمغان 
دیگری برای اقتصادمان نداشته است

 جهش تولید و 
نظام بوروکراسی کشور

سید کاظم حسینی

»جهش تولید« در دست بوروکرات ها 
است نه خط مشی گذاران

 دو بال ضد تولید 
در اقتصاد ایران
علی مصطفوی ثانی

نظام بودجه ریزی دولتی وابسته به نفت 
و سازوکارهای بهره مندی از پول، دو 
کاهش  عامل اصلی در خلق نابرابری و 

تولید هستند

		

		

		

		

بازسازی قداست تولید
حجت االسالم دکتر محمدحسین بیاتی

وظیفه حوزه های علمیه نسبت به »رونق 
کید بر دیدگاه شهید صدر تولید« با تأ

 مال، ماِل خداست: 
هدایت سرمایه برای تولید

محسن جوهری

ــی ضـــرورت  ــالم ــر مــبــانــی اس تــأمــلــی ب
استفاده از سرمایه در عرصه تولید 
مبتنی بر منویات رهبر معظم انقالب

مرور تطبیقی الگوی راهبری 
 رهبر انقالب در عرصه 

»علم و فناوری« و »اقتصاد«
 سید مصطفی موسوی

محمد قائمی راد

مسیر پیشرفت در عــرصــه اقتصاد 
دشوارتر از عرصه علم و فناوری است، 

اما با آن شباهت هایی دارد

		

		

		

پنجره دوم: فرهنگ تولید

جهش تولید در 
رزمایش مواسات

محمدرضا آرام

»مواسات« مهم ترین شاخص و شیرازه 
دینداری است
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نقش نظام بانکی 
در جهش تولید

وهشگران  نوشته جمعی از: پژ
»حلقه بانکداری مقاومتی« مرکز رشد

کشور  یکرد فعال  »جهش تولید« آغاز رو
در جنگ اقتصادی است و بانک ها در 
آن، نقش بسیار مهمی خواهند داشت

اقتصاد دیجیتال ازآنچه در 
آینه می بینید بزرگ تر است!

حسین زیبنده

اقتصاد دیجیتال ابعاد مختلفی دارد که 
برای مؤثر واقع شدنش در جهش تولید 
یکردی جامع به آن نگریست باید با رو

گذر از پژوهش تکاثری 
برای جهش تولید

مجتبی جوادی

در فضای علم بیش از تزریق منابع 
برای ساخت پژوهشگاه ها باید به فکر 

ساخت بنیان های علم بود

ارز پشت مرز: 
بایسته های صادرات 
محصوالت کشاورزی

علی دیدار

ی  کشاورز »جهش تولید« در بخش 
نیازمند توسعه بازار و رونق صادرات 

است

 قرض الحسنه والیی؛ 
مدلی در راستای جهش تولید

سید رضا جعفری فرد

تفکیک نهادهای قرض الحسنه به 
کارآفرین« و  دو نهاد »قرض الحسنه 
گامی مؤثر  »قرض الحسنه حمایتی« 

برای تحقق جهش تولید است

 شعار سال: 
کدام تعریف و کدام 

شاخص فضای مجازی
مهرداد حیدری

ــب و  ــاس ــن فـــقـــدان شـــاخـــص هـــای م
ی، از جمله  نهادهای شاخص گذار

موانع مهم تحقق شعار سال است

 نظام های همیارانه: 
نسخه فراموش شده جهش 

تولید در بخش کشاورزی
محسن باقری

با امثال »طرح مرتع داری«، نمی توان 
کشاورزی  به جهش تولید در عرصه 

امیدوار بود

			

			

			

			

			

			

			

پنجره سوم: واقعیت تولید
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نان، کار، کرونا، تولید هزار
حسین سرآبادانی تفرشی

ــزایـــش  ــهـــش تـــولـــیـــد«، افـ ــه »جـ ــ ــ الزم
کــار اســت و الزمه  ــازار  »تـــاب آوری« ب
این مقاوم سازی، پیگیری معیشت و 

کار است ی  اشتغال نیرو

کرونا با چاشنی سیاست 
تمرکز مؤثر در بخش سالمت

حمید ایزدبخش

»جهش تولید« در نظام سالمت با 
یت سیاست »تمرکز مؤثر بر نقاط  محور
اهرمی« و درس های بحران کرونا برای آن

تهدیدها و فرصت های کرونا 
برای کسب و کارهای ایرانی

دکتر سعید مسعودی پور

کرونا سرشار از تهدیدات موقت و  عصر 
فرصت های پایدار برای کسب وکارهای 

ایرانی است

 جهت دهی بحران 
به تولید در نظام سالمت

سعید نجبا

کــشــور در  مــشــکــالت نــظــام ســالمــت 
کرونا و داللت های آن برای  مقابله با 

جهش تولید

			

			

			

			

ونا و تولید پنجره چهارم: کر
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اقتصاد به مثابه بدن انسان
ویروس ها همواره تالش می کنند تا نظام بدن ما را از 
کثر موارد موفق نمی شوند؛ زیرا  کار بیاندازند اما در ا
سیستم ایمنی یا دفاعی بدن ما، شب و روز فعال است 
تا با فعالیتی دشوار، با ارزش و راهبردی، از طریق یک 
ساختار پیچیده از بدن ما در برابر »دشمن خارجی« 
کند. این سیستم ایمنی در بدن ما به دو شکل  دفاع 
که  حضور دارد:گاه »سیستم ایمنی ذاتی« فعال است 
کتری و  کنش سریع در برابر هرگونه با به نوعی دارای وا
ویروس است؛ لکن هدفمند و مشخص عمل نمی کند 
گانه  و در برابر هریک از عوامل بیرونی بیماری زا، جدا
مبارزه نمی کند؛ بلکه به صورت عام وارد میدان می شود. 
گاه سیستم ایمنی دوم یا »سیستم ایمنی اکتسابی«  اما 
وارد عملیات می شود. این سیستم، زمانی پا به عرصه 
می گذارد که با وجود تال ش های »سیستم ایمنی ذاتی« و 
همه مکانیسم دفاعی بدن، ویروس بتوانند داخل بدن 
کنش نشان  گونه خاص وا شود. در اینجا سیستم به 

داده و به صورت هدفمند عناصر خارجی را نشانه 
که  گونه دوم نوعی یادگیری وجود دارد  می رود. لذا در 
گذر زمان شکل گرفته است تا بدن دوباره دچار آن  در 

نوع بیماری نشود. 
در زمانه سیطره یک ویروس کمتر از سه دهم نانومتری بر 
حیات جمعی بشر امروز، شاید هیچ چیز روشن تر از این 
مثال برای شروع بحث ما نباشد. اما این الگوی طبیعی 
بی نظیر در سیستم بدن انسان، چه دستاوردی از جهت 

بینشی در عرصه اداره اجتماعی و اقتصادی دارد؟
یخ  استعاره سیستم بدن برای نظام اقتصادی را در تار
کنه«  عقاید اقتصادی، بــه صــورت خــاص »فرانسوا 
کرد.  بنیان گذار و رهبر »مکتب فیزیوکراسی« مطرح 
که  این پزشک و اقتصاددان فرانسوی بر این باور بود 
گردش سرمایه و  جامعه مانند ارگانیسم بدن است و 
گردش خون در بدن است؛  کاال در اقتصاد، همانند 
ازاین جهت قوانین جامعه نیز باید مطابق قوانین 
یک با این استعاره  طبیعی باشد. برخی به لحاظ تئور
مخالف و بر تمایزهای میان ارگانیسم بدن با ارگانیسم 

پادزهر بیماری و بیکاری
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کاربست  کید می کنند. برخی دیگر نیز با  اجتماعی تأ
آن برای تحلیل اقتصاد ایران مخالف اند. به باور آن ها، 
که  زمانی می توانیم از بیماری در بدن سخن بگوییم 
آن بدن پیش از آن، سالم بوده باشد و در یک زمان 
خاص عوامل بیماری زا فعال شده باشند. در اقتصاد 
که در سده بیستم شمسی با انواع مشکالت و  ایران 
یخی  ی روبــرو بوده است، چنین تار مسائل ساختار

دیده نمی شود. 
اما به نظر می رسد این اشکاالت مانع بهره گیری از 
ــرای بیان وضعیت نظام  استعاره »سیستم بــدن« ب
گر این نکته  کشورمان نشود. به خصوص ا اقتصادی 
گاه خود سیستم ایمنی دچار  که  کنیم  را نیز لحاظ 
که در تشخیص  عارضه و نواقصی می شود؛ به گونه ای 
میان سلول های مولد و مؤثر با عناصر ویــروس راه 
خطا می رود. »بیماری های خود ایمنی« از این دسته 
هستند و منجر به کاهش مقاومت بدن در برابر هجوم 

ویروس ها می شود. 

برای قوی شدن
رهبر فرزانه انقالب اسالمی، در سخنرانی نوروز سال 
				، جنگ اقتصادی را عرصه نبرد استکبار با نظام 
اسالمی برشمردند و در شهریور 				، با طرح مفهوم 
کارآفرینان اقتصادی، از  »اقتصاد مقاومتی« در دیدار با 
ساخت درونی و مستحکم اقتصاد کشور در برابر تکانه ها 
و شوک های درون زا و برون زا به عنوان یک ضرورت برای 
دهه چهارم انقالب اسالمی یادکردند. مفهوم »اقتصاد 
مقاومتی« ترجمان عبارت »باید قوی شویم« ایشان در 
دی ماه 				 در حوزه اقتصادی است. »قدرت ملی« 
که  مشتمل بر مجموعه ای از عناصر و مؤلفه ها است 
ازجمله آن قدرت علمی، فرهنگی، سیاسی، نظامی 

و البته اقتصادی است. 

قدرت در عرصه اقتصاد، پشتوانه سایر عناصر قدرت و 
تقویت کننده آن ها نیز هست؛ لکن اهمیت راهبردی این 
ُبعد از قدرت ملی برای امروز کشورمان، به جهت امید 
کشور از این ناحیه  دشمن به آسیب رسانی و ضربه به 
یشه در شناسایی ضعف های  است. این امید قطعًا ر
درونی ما در این حیطه دارد تا مانع از قوی شدن کشور 

در همه ابعاد شوند. 
اما رهبر معظم انقالب، عنوان سال 				 را بار دیگر، با 
کردند و  یت تقویت و بنیه »تولید ملی« انتخاب  محور
»جهش تولید« را یکی از ابزارهای شکل گیری و تقویت 
قدرت ملی دانستند. ایشان اردیبهشت 		، »تولید 
ملی« را ستون فقرات »اقتصاد مقاومتی« دانستند و 
عناوین سال در دهه نود شمسی در سال های 		، 
		، 		 و 		 به صورت مستقیم و سال های 		، 		 
و 		 به صورت غیرمستقیم به موضوع »تولید ملی« 

اختصاص یافت.  
به نظر می رسد وجه اهمیت »تولید ملی»، اواًل معلول 
کشور ماست.  آسیب پذیری این بخش راهبردی در 
یخی، دارای  »تولید« از سویی به لحاظ ساختاری و تار
که ازجمله آن بهره وری  کشور است  ضعف هایی در 
کاالهای  پایین، وابستگی به خارج در مواد اولیه و 
واســطــه ای و از همه مهم تر اتکای به بخش نفت و 
گاز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است. این 
ضعف ها، امیدی را برای دشمن در جنگ اقتصادی 
جهت ضربه به این بخش ایجاد کرد. ویروس دست ساز 
کانال  و ساخته شده جبهه استکبار یعنی »تحریم«، از 
کاهش درآمدهای ارزی دولت، محدودیت در ساختار 
تولید و صــادرات صنایع سنگین و مرتبط با بخش 
نفت و ممانعت ها در سازکارهای انتقال منابع پولی 
و ارزی، در دهه 		 به صورت هدفمند ستون فقرات 
و موتور محرک نظام اقتصادی را نشانه رفت. سوی 
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دیگر، اهمیت فی نفسه »تولید« است. خصلت ذاتی 
و توسعه گرای تولید، در شکل گیری ساخت مستحکم 

و درونی اقتصاد ملی غیرقابل انکار است.
کاهش و ُافت تولید ملی با افزایش عمق   در صورت 
ی و با افزایش نااطمینانی و سطح  رکــود، نرخ بیکار
عمومی قیمت ها، نرخ تورم افزایش پیدا می کند و بدین 
کاهش  طریق، سطح رفاه خانوار و عموم افراد جامعه 
که پیامد آن سرایت بحران از اقتصاد به  پیدا می کند 
عرصه اجتماع است. ازاین جهت، رهبر انقالب اسالمی، 
تحرک در بخش تولید را ازجمله مسائل اولویت دار و 
کلیدواژه  درجه یک نظام اسالمی دانسته و »تولید«، 
اصلی ایشان در مباحث اقتصادی در دهه نود شد. 

یشه ای، ساختاری و  کاماًل ر مقوله »تولید«، در نقطه ای 
ناظر بر شکوفایی ظرفیت ها و استعدادهای داخلی و 
یست، معیشت  ملی قرارگرفته است و مهم تر از آن با ز
و زندگی روزمــره طبقات مختلف اجتماعی مرتبط 
است و به همین دلیل رهبر انقالب اسالمی شاخص 
تحقق »جهش تولید« را ایجاد حس تغییر ملموس در 
زندگی مردم دانستند. این تغییر ملموس در زندگی مردم 
می تواند خود را تحقق اشتغال پایدار، کاهش نرخ تورم 
و افزایش سطح رفاه جامعه نشان دهد. تغییر ملموس 
در زندگی مردم درنهایت منجر به حیات ملی، استقالل 
ی  اقتصادی، عزت و امنیت ملی و افزایش تاب آور
که نمونه بارز آن  گون می شود  گونا در برابر شوک های 
کرونا« شاهد  را این روزها در ماجرای شیوع »ویروس 
گر کشور در دهه نود از حیث ساخت درونی  هستیم. ا
تولید ملی، قوت و قدرت بیشتری داشت، امروز میزان 
کمتر می شد و  کمتر و  آسیب پذیری ما از این شوک 
که اقتصاد کشور از نوعی تاب آوری در برابر  البته هرجا 
کرونا برخوردار بوده،  حاصل تکیه بر  شوک هایی چون 

ظرفیت »تولید داخلی« است. 

مطالبه رهبر انقالب بر تقویت »تولید ملی« به شیوه ها 
و شکل های مختلف دیگر نیز مطرح شد. ایشان در 
سخنرانی های عمومی تولید را به عنوان یک بخش 
مقدس و دارای حق ویــژه نگریسته و عمل با اتقان 
در این حوزه را نوعی عبادت دانستند و از مسئولین 
کشور خواستند تا به تولیدکنندگان به مثابه رزمندگان 
کار  کنند. بااین حال ایشان  جنگ اقتصادی نگاه 
انجام شده در بخش واقعی و پژوهشی در حوزه تولید 
ملی را تا نقطه اثرگذاری ملموس بر زندگی مردم، دارای 
فاصله معنادار دانستند. با مراجعه به اندیشه رهبر 
انقالب اسالمی به نظر می رسد الزمه ارتقای قدرت 
کشور در  ملی در حوزه اقتصاد و به تبع افزایش قدرت 
بخش تولید، اتکا به جوشش ظرفیت های داخلی، 
روحیه انقالبی و جهادی و حفظ هویت اسالمی و 
دینی، ثبات سیاسی و وحدت ملی است تا  از این 
گیرد و تهدید دشمن در  رهگذر اقتصاد مقاوم شکل 

این عرصه نیز برداشته شود. 

ویروس سالمت و اقتصاد
اما »جهش تولید« در شرایطی به  عنوان شعار سال 				 
کشور ما درگیر یکی از  که جهان و به تبع  انتخاب شد 
پیچیده ترین و سخت ترین چالش های اجتماعی و 
اقتصادی قرن اخیر است. کووید 		 با حمله به ریه های 
تنفسی، فشار بر سیستم تنفسی اقتصاد در جوامع 
کرده و بیماری و بیکاری را به صورت  مختلف را بیشتر 
که امکان  توأمان در جوامع شیوع داده است. بحرانی 
کوتاه مدت یا حتی میان مدت در مورد  هیچ چشم انداز 
افق آینده را برای بشر مقدور نکرده و ازاین جهت حفظ 
کار نیفتادن چرخه اقتصاد،  سالمت اجتماع در عین از 
تبدیل به یک آزمون سخت برای همه دولت ها شده 
که برخالف تصور اولیه اصاًل دموکرات  است. ویروسی 
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نیست و به صورت طبقاتی عمل می کند. از این حیث 
بحران نابرابری، تبعیض و بی عدالتی را بار دیگر در 
همه جوامع جلوی چشم ها قرار داده است تا بشر امروز 
کرونا، باید چرخه  بداند برای قطع چرخه شیوع ویروس 

کند.  نابرابری و بی عدالتی را نیز قطع 
گذرانده،  که سال سخت 				 را  در جامعه ایران 
کرونا با تحریم همدست شده و فشار را بر ما بیشتر  حال 
کشور را از  کرده است. شیوع ویروس شماره 		، تولید 
کرده  هر دو بخش عرضه و تقاضا با شوک منفی مواجه 
است؛ اما تاب آوری و مقاومت ملی همراه با جلوه های 
گون ایثارگری و وحدت عمومی، می تواند مسیر را  گونا
برای آینده دست خوش تغییر اساسی کند و این بحران 
را تبدیل به نقطه عطفی برای تغییر مناسبات اقتصادی 
ک  و اجتماعی ما قرار دهد. البته این یک واقعیت غمنا
که برای پیدایش این همبستگی ملی، نیاز به  است 
چنین تهدید و بحرانی داشتیم؛ اما به هرحال باید از 

این فرصت بهره ببریم.

خصلت مهم ایــن رکــود ویروسی و نفوذ به سیستم 
ایمنی اقتصاد ملی آن است که به صورت سریع اثرگذار 
است و به مثابه شوک برون زا، در صورت واکنش سریع، 
قابل کنترل است و در صورت عادی شدن شرایط، سریع 
نظام اقتصادی خود را بازسازی می کند. بااین حال 
یان این بحران، بر دوش طبقات  متأسفانه بار اصلی ز
ک  کم درآمد و ضعیف جامعه افتاده و این نقطه خطرنا
که به صورت مستقیم اشتغال  کرونایی است؛ چرا رکود 
بخش های غیررسمی، خدماتی و عمدتًا با درآمدهای 

روزمزد را نشانه می رود. 
کانال های تأثیر بحران کرونا بر اقتصاد ایران اواًل در بخش 
درآمدهای محدودشده ارزی دولت واردشده و اندک 
فروش دشوار نفت کشور نیز باید با توجه به ُافت تقاضای 
نفت، با قیمتی حداقلی به فروش برسد. عالوه بر آن، در 
بخش غیرنفتی، تجارت خارجی با اختالل در صادرات 
از مرزهای زمینی، کاهش ورود و خروج گردشگر وکاهش 

قیمت محصوالت صادراتی کشور روبرو شده است. 

9

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

شد
ت ر

اش
دد

یا



کنش سریع دولت در برابر این عارضه  آنچه به عنوان وا
بیرونی محور قرارگرفته و الزم است دنبال شود، اواًل 
افزایش نیافتن جهشی جمعیت بیکاران است. در 
ی  طی 		 روز ابتدای سال 				 بیش از 			 هزار نیرو
کار رسمی بیمه شده، درخواست بیمه بیکاری کرده اند 
و البته این پدیده چنان که اشاره شده اختصاص به 
کشور ما ندارد ولی در شرایط تنگنای مالی، فشارش 
بر اقتصاد کشور بیشتر است و دوم اینکه دولت تالش 
دارد تا اقشار ضعیف جامعه از نظر اقتصادی از این 
کمترین آسیب را ببینند. در چنین شرایطی  تکانه 
اهمیت پیگیری راهبرد »جهش تولید« در حفظ و 
یت است. شرط مقابله  پایداری اقتصاد کشور قابل رؤ
با آثار اجتماعی و اقتصادی این بحران بهداشتی، از 
کننده ارزش افزوده  کار نیفتادن بخش مولد و ایجاد 
کاهش رفاه  ی، تــورم، فقر و  بــرای جلوگیری از بیکار

خانوار است. 

از رونق تا جهش تولید
رهبر انقالب اسالمی سال 				 را با عنوان سال »رونق 
تولید« نامگذاری کرده بودند و امسال از »جهش تولید« 
گفتند: »تولید باید جهش پیدا بکند؛ نه فقط  سخن 
گفتیم. رونق تولید یعنی  گذشته  که سال  رونق تولید 
که این انجام گرفته  در تولید یک حرکتی به وجود بیاید 
کافی نیست. ما احتیاج به خیلی بیش  است اّما این 
یم؛ جهش تولید«. بین رونق تولید و جهش  از این دار
تولید چه تمایزی وجود دارد؟ به نظر راقم این سطور 
میان ایــن دو مفهوم، در دانــش اقتصاد نیز تمایزی 

ماهوی وجود دارد.
که رهبر انقالب »رونق  ازجمله فوق استنباط می شود 
تولید« را تحرک در بخش تولید و خروج از رکود می دانند؛ 
درحالی که این سطح برای اقتصاد ملی ازنظر ایشان 
کافی نیست. ایشان تحول اساسی در بخش تولید را 
درگرو تغییر بنیادین در »سطح تولید« می دانند. توضیح 
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آنکه در دانش اقتصاد وقتی روند رشد یک متغیر مانند 
»میزان تولید بالفعل« را در بستر زمان و با حرکت بر روی 
کنیم، درواقع ردیابی  منحنی یا سیکل تجاری مطالعه 
کوتاه مدت تولید بالفعل یک اقتصاد در اثر نوسانات 
درون زا اقتصادی را انجام می دهیم که عمدتًا هم ریشه 
کل دارد و به همین جهت نقاط  در بخش تقاضای 
صعود »رونــق« و نقاط نــزول »رکــود« اقتصادی تعبیر 
ی  می شود. ازاین جهت، رونق و رکود با حرکت بر رو
کوتاه مدت و  سیکل های تجاری، اصالتًا پدیدهایی 

کل اقتصاد هستند.  ناظر بر نوسانات تقاضای 
اما گاهی در اثر یک متغیر و عامل برون زا، کل منحنی و 
 )Shift(سیکل تجاری اقتصاد به سمت باال یا پایین انتقال
می یابد که در آن صورت نوعی »جهش« یا تغییر بنیادین 
در سطح تولید بالفعل شکل گرفته است. تغییر محسوس 
گاه به صورت هدفمند رقم  گاه غیرقابل پیش بینی و 
می خورد و عمدتًا معلول تغییرات در سطح و میزان 
ن زا در  ی در بلندمدت و البته تغییرات بــرو بــهــره ور
نهاده های تولید از قبیل ارتقای سرمایه فیزیکی، بهبود 
کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، 
کارایی اثربخش در بهره گیری از منابع طبیعی، فناوری 
و تکانه های ناشی از شوک تکنولوژی های نوظهور و 
که منجر به تغییرات اساسی در ساختار  جدید است 
تولید، قیمت های نسبی و در نهایت سطح تولید بالقوه 

و بالفعل می شود. 
بنابراین رونق ضد رکود است؛ اما جهش موقعیتی علیه 
گرفتن در تله های مداوم رکود و رونق موقتی است.  قرار 
 Business( ی سیکل تجاری رونق حرکت صعودی رو
cycle( است؛ اما جهش »انتقال« )shift( منحنی است. 
که اقتصاد توان عرضه  »رکود« عمدتًا بدین معناست 
دارد اما تقاضای کل به دلیل وضعیت مالیه دولت یا 
کاهش شده است؛ اما در  درآمد خانوار تقاضا دچار 

اقتصاد امروز ایران، تحریم به بخش عرضه اقتصاد 
کرده و کاهش عرضه به صورت نسبتًا پایدار  ضربه وارد 
ایجاد کرده است. در این حالت، اقتصاد از یک تعادل 
باالتر به یک تعادل پایین تر رسیده است. معادل این 
تعادل پایین تر، ُافت تولید بالقوه است و ازاین جهت، 
انتقال جهش گونه تولید برای بازگشت به حالت اولیه 

ضروری است. 

تصویر تولید ملی
اما تصویر آماری از شرایط کنونی »تولید ملی« نیز جهت 
ی  شناسایی اهمیت راهبرد »جهش تولید« ضــرور
به نظر می رسد. اقتصاد ایــران در آخرین دهه سده 
چهاردهم شمسی از حیث میزان »تولید ناخالص 
داخلی«، »شاخص رشد اقتصادی« یا »درآمد سرانه 
ملی«، وضعیت چندان به سامانی نداشت. حسب 
آنچه در تمایز میان »رونق« و »جهش« تولید بیان شد، 
باید بگوییم داده های مرتبط با میزان »تولید ناخالص 
گر رکود را  داخلی« به قیمت ثابت نیز نشان می دهد که ا
که در سیکل های  کوتاه مدت بدانیم  اساسًا پدیده ای 
کوتاه مدت اقتصادی معنادار  ی و نوسانات  تجار
است، در آن صورت آنچه در دهه نود بر اقتصاد کشور 
گرفتن در تله نرخ رشد تقریبًا  گذشته نه رکود، بلکه قرار 
صفر درصد است. روند »نرخ رشد اقتصادی« ایران در 
گذشته به رغم جهش های مقطعی مانند  دهه های 
که عمدتًا وامدار فروش  نرخ  	/		 درصد در سال 		 
نفت در دوران پسابرجام بود، همواره با وجود رشدهای 
گاه نزدیک به صفر، در نهایت به صورت  منفی باال و 
میانگین در حول وحوش صفر درصد بوده است. موج 
یست ایاالت متحده  یم ترور اول تحریم های ظالمانه رژ
ک اوباما«، منجر به سقوط »میزان تولید  در دوران »بارا
ناخالص داخلی« در سال های 		 و 		 شد و بعد از 
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بهبودی جزئی در سال 		، مجدد در سال 				 نرخ 
رشد اقتصادی منفی شد. درنهایت بعد از دو سال 
مثبت 		 و 		، از ابتدای سال 				 و با موج دوم 
تحریم های ایاالت متحده از 		 اردیبهشت ماه 		 بار 
دیگر نرخ رشد اقتصادی کشور با نرخ های منفی همراه 
شده است. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 				 
تقریبًا منفی 	 درصد و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت 
ی و تبعات نا  منفی دو و نیم درصــد شد. شوک ارز
اطمینانی آن در بازارهای اقتصادی و کاهش درآمدهای 
ارزی دولت ناشی از میزان فروش نفت، عامل اصلی در 
کوچک شدن 	 درصدی اقتصاد ایران در سال 				 
کرد که رشد منفی  بود. البته این نکته را نیز باید لحاظ 
»تولید ناخالص داخلی«، مثاًل در سال 				، در 
کالن اقتصادی به طور متناسب رخ  درون بخش های 
نداده است؛ به طوری که بخش »صنعت و معدن« با 
بیشترین آسیب مواجه بوده و رشد 	/	- داشته است. 
کید رهبر معظم انقالب بر تحرک و رونق بخش  همراه با تأ
کشور، حرکت های مثبتی از ابتدای سال  تولید در 
که اثر منفی شوک نفتی  				 آغاز شد؛ به خصوص 
ایاالت متحده تا حدودی تخلیه شده بود. بااین حال این 
یست بار دیگر در دوازدهم اردیبهشت ماه 		  یم ترور رژ
موج جدیدی از تحریم ها و فشار علیه اقتصاد کشور را 
کرد. وزیر خارجه ایاالت متحده در این روز  ساماندهی 
کرد سیاست راهبردی آمریکا »کاهش صادرات  اعالم 
نفت ایران به صفر« و ممانعت از دسترسی حداقلی 
ایران به عواید فروش نفت است. بر این اساس آمریکا 
با اعالم پایان معافیت خرید نفت ایران برای هشت 
کشور مهِم مشتری نفت ایران، عماًل در این راستا قدم 
کام ماند  کامل این سیاست نا برداشت. اما در تحقق 
ولی فشارها بر بخش درآمــدی دولت افزایش یافت. 
ــرآوردهــای اولیه در هشت ماهه اول 				،  طبق ب

		 هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت نصیب 
که کاهشی 		 درصدی نسبت به سال 		  دولت شد 
داشت. مجموعه این عوامل موجب شد میزان رشد 
اقتصاد ایران در 	 ماهه ابتدایی سال 				، به عدد 
حدود منفی هشت درصد و نرخ رشد اقتصادی در 
بخش غیرنفتی به صفر درصد برسد. البته این اعداد 
گزارش »مرکز آمار ایران« داشت. بانک  اختصاص به 
گزارش امیدوارکننده تری  مرکزی جمهوری اسالمی، 
گزارش بانک مرکزی  کرد. حسب  در این مورد منتشر 
وضعیت در فصل سوم سال 				 روند رو به بهبودی 
گرفته بود و رشد اقتصاد غیرنفتی حدود سه و  به خود 
نیم درصد و رشد اقتصادی با نفت در این فصل، به 

بیش از یک درصد رسیده است. 
نشانه های بهبود اقتصادی با کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه، 
نرخ بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی در فصل سوم 
که زمستان ُپرحادثه 		 فرا  سال 				 دیده شده بود 
کرونا به بخش تولید و  رسید و در ماه پایانی آن شوک 
ی در  کسب وکارهای اقتصادی وارد آمد. نرخ بیکار
که  کاهش یافته است؛ اما باید دانست  زمستان 		 
ــران« طبق  گــزارش »مرکز آمــار ای اعــداد مرتبط با ایــن 
کار«، متعلق به هفته دوم  ی  استاندارد »گزارش نیرو
در ماه دوم هر فصل است و لذا این داده ها مرتبط با 
کلی  کرونا است. بنابراین چشم انداز  پیش از بحران 
برای نرخ رشد اقتصادی در سال 				 در هر دو بخش 

با نفت و بدون نفت، منفی است. 
بنابراین دهه نود شمسی دهه نرخ های رشد منفی 
اقتصادی بوده است. طوالنی ترین و عمیق تری »رکود 
که مهم ترین شاخص آن  تورمی« در این دهه رخ داد 
که شش سال این دهه همراه با »نرخ رشد  این است 
اقتصادی« منفی همراه  با شش سال »نرخ تورم« باالی 

		 درصد است. 
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علل و ریشه های ضعف در رشد تولید
اما چرا متوسط نرخ رشد اقتصادی و تولید ملی در دهه 
نود، صفر درصد بوده؛ درحالی که متوسط این شاخص 
در دهه هشتاد سه درصد و در بلندمدت 		 ساله، 
حدود 	 درصد بوده است؟ چرا به هدف گذاری کلیدی 
	 درصد در سند چشم انداز 		 ساله حتی نزدیک هم 
نشدیم؟ پاسخ صرفًا به موج اول و دوم تحریم ها دهه 

نود منحصر نمی شود. 
به نظر می رسد عالوه بر شوک برون زا تحریم های ظالمانه 
و حتی پیش از آن، در مورد متغیرهای نهادی داخلی، 
مسائل ساختاری و کیفیت سیاست گذاری در جهت 
گویی در  رونق و تقویت تولید ملی باید سخن بگوییم. 
کاشتیم و انتظار  ی از سال های دهه نود »جو  بسیار

کنیم«.  گندم درو  داشتیم 
گــر باور  اواًل از حیث نظام سیاسی به نظر می رسد ا
ی تابعی از نظام سیاسی  یــم نظام سیاست گذار دار
اســت، باید بدانیم خصلت های رقابت سیاسی و 
فعالیت ها در این حیطه، آثار خود را در اقتصاد نمایان 
می کند. یکی از آورده های نظام سیاسی برای بخش 
کوتاه مدت سیاسیون در تحلیل و  تولید، افق و نگاه 
تصمیم در مورد بخش های مختلف تولیدی است. 
گروگان  سیاسیون با وعده های روزمره شده، اقتصاد را 

کوتاه مدت خود قرار داده اند.  افق 
دوم کیفیت سیاست گذاری داخلی در انتخاب روش ها 
و ابزارهای سیاستی تقویت »تولید ملی«، موجب شده تا 
عمده حمایت ها به نقطه هدف اصابت نکرده و دارای 
بیشترین انحراف باشد. نظام سیاست گذاری و اداری 
کشور، به جای تقویت قابلیت ها برای انتخاب بهترین 
ابزارها، ادای »هم شکلی« درمــی آورد و به عوض ارائه 
دستاوردها و موفقیت ها، درباره درون دادها و فرایندهایی 
گفته می شود؛  کرده یا طی می کنند، سخن  که مصرف 

مثاًل چقدر منابع مالی یا تسهیالت خرج تولیدشده؟ 
کار مصرف شده یا  چقدر زمان و نفر ساعت برای این 
چند نشست و جلسه برگزارشده است؟ نمونه بارز آن 
کسری بودجه« با هدف  کردن  در انتخاب ابزار »پولی 
که پیامد آن تنها دمیدن  تحرک بخشی به تولید است 
کشور است. روند 		 سال  بیشتر بر غول نقدینگی در 
اخیر نشان می دهد به ازای 			 واحــد اضافه شدن 
کشور  نقدینگی در سال 				، 			 واحد به تولید 
افزوده شده است؛ اما در سال 				، این عدد به مرز 
		 واحد رسیده است. البته اضافه شدن نقدینگی 
برخالف تصور عامه، فی نفسه پدیده بدی نیست؛ اما 
کیفیت نقدینگی و نحوه  کمیت نقدینگی،  مهم تر از 
گردش آن است که نه در خدمت بسط تولید ملی، بلکه 
برای سوداگری در بخش های داللی و فاقد ارزش افزوده 

به کاررفته است. 
خطای سیاست گذاری عمدتًا با نیت های خوب چون 
کم درآمد و افزایش رفاه  حمایت از تولید ملی، اقشار 
خانوار آغاز می شود و به جهت عدم دقت در اجرا، 
کردن سیاست ها، عدم  مشکالت نهادی در عملیاتی 
کردن کنش  تنظیم گری و تمهید مناسب برای محدود 
مفسدین اقتصادی، همراه در عمل پیامدها و آثاری 
ضد نیت طراحان سیاست به وقوع پیوسته است. 
که دقیقًا دو سال بعد از اجرای  واقعیت تلخی است 
کشور«  سیاست ارز 				 تومانی، »دیوان محاسبات 
گزارش تفریغ بودجه سال 				، از 	/		 درصد  در 
کاال و تخصیص حدود سه  تکلیف در واردات  ارز بال
کاالهای غیراساسی در اوج  میلیارد دالر به واردات 
جنگ اقتصادی خبر داده است )البته بنا به پاسخ 
یخ آذرمــاه 		  بانک مرکزی یک سوم این عدد از تار
گزارش تفریغ است، تسویه شده است(؛ در  که مبنای 
که منابع ارزی باید به مثابه منابع استراتژیک  شرایطی 
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برای کشور تلقی می شد. واقعیت تلخ دیگر این است 
که مدیریت منابع ارزی کشور در روزهایی مطرح شده 
یافت یک وام 	  کشور در حال پیگیری در که  است 
میلیارد دالری از »صندوق بین المللی پول« است. 
ی حدود 				  کارآمدتر عایدات ارز گر به مدیریت  ا
میلیارد دالری از سال 		 تا 		 متمرکز بودیم، امروز 
چنین تکاپویی برای یک وام 	 میلیارد دالری نداشتیم. 
بنابراین در دهــه نــود شمسی تحریم های ظالمانه 
ن زا و به مثابه یک ویــروس به سیستم  به صورت بــرو
کرد. سیستم ایمنی اقتصاد  کشور حمله  اقتصادی 
ی مانند اعتیاد به نفت و  به جهت مسائل ساختار
خطاهای در سیاست گذاری و اجرای سیاست ها، در 
کامل در برابر این شوک  مقام عمل نتوانست به صورت 
کند و آسیب هایی به بخش تولید  بیرونی مقاومت 
کرد. شاید هم بهتر باشد بگوییم به اندازه  کشور وارد 
کرد و  استحکام درونی خود در برابر این هجوم مقابله 
کام ماند و آسیب دید. تولید در بخش های  بیش از آن نا
مختلفی دچار اختالل هایی شد؛ ولی نسبت به نیت 
تحریم کنندگان که فلج کردن اقتصاد کشور بود، سربلند 
گرچه نه بدون هزینه و آسیب. سطح رفاه  بیرون آمد؛ 

خانوار کاهش یافت و طبقه متوسط شهری به معنای 
عام آن در کشور کوچک شد. حسب محاسبات یکی 
کشور، اندازه طبقه متوسط در  از اقتصاددانان مشهور 
ایران از 		 درصد در سال 				 به 		 درصد در سال 
				 کاهش یافت. بااین حال کشور به مسیر خود ادامه 

کامل دشمن محقق نشد.  داد و اهداف 

برای جهش تولید، چه باید کرد؟ 
کرونا بر  چشم انداز پیش رو در شرایط سیطره بحران 
اقتصاد جهانی، چندان امیدبخش نیست؛ اما باید برای 
کثر توان خود  تحرک و پویایی بخش تولید در کشور حدا
یچه ای برای جهش  گرفت و از این تنگنا، در کار  را به 
ساخت. بحران اقتصادی، می تواند فرصت باشد. 
نیروی محرکه ای برای فعال شدن نظام تولیدی و نوعی 
شالق بهره وری تلقی شود؛ یعنی بنگاه های تولیدی، در 
که با بحران تقاضا روبه رو می شوند، سعی  شرایط رکود 
می کنند از پدیده »رکود اقتصادی« به مثابه یک فرصت 
کارآمدی  کنند و در این فضا، تمام زوایای نا استفاده 
کرده و آن  افزایش دهنده هزینه های زائد را شناسایی 
که در تمام  را از بین ببرند. به همین خاطر هم هست 
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تجربه های قبلی کشورهای موفق، هر رکودی مقدمه ای 
برای یک جهش و رونق تلقی شده است. 

آنچه رهبر معظم انقالب در بیان ابتدای سال 				 
خود پیرامون الزامات تحقق »جهش تولید« به آن اشاره 
کردند، نکته کلیدی و مهم است. مقوله »جهش تولید« 
کسب وکارهای تولیدی  صرفًا به عاملین بنگاه ها و 
بازنمی گردد و نیازمند حضور همه جانبه همه دستگاه های 
کشور و قوای سه گانه  است. مبارزه با قاچاق  اجرایی 
یه، مبارزه با فساد مالی و اداری همه  و واردات بی رو
و همه نیازمند ریل گذاری قوه مقننه و پیگیری جدی 
زیرساخت های بنیادین نظام اقتصادی مانند »حقوق 

مالکیت« توسط قوه قضائیه است. 
»جهش تولید« صرفًا میدان عملیاتش اقتصاد است؛ 
ی و بررسی است.  کاو گون نیازمند وا گونا لکن در ابعاد 
کتاب »نهادها و سازمان ها«، از  یچارد اسکات« در  »ر
چارچوب تحلیلی برای بررسی ماهیت نهادها استفاده 
که مشتمل بر سه رکن تنظیمی، هنجاری  کرده است 
و فرهنگی- شناختی است. به نظر می آید در تقویت 
»تولید ملی« نیز توجه به هر سه جنبه حائز اهمیت است:
ی های ذهنی و   اواًل جهش تولید نیازمند تمرکز انرژ
فکری نظام قاعده گذاری و تنظیم گری کشور با هدف 
کاهش »هزینه مبادله« در بخش تولید است. تولید 
برای عبور از این تنگنای تنفسی، در برخی بخش ها 
کردن موانع قانونی  نیازمند برخورد اورژانسی و برطرف 
ی اقتصادی،  و سیاستی اســت. در ایــن ریــل گــذار
که موجبات  ی  »عدالت اجتماعی« به عنوان محور
رضایت عامه را فراهم می کند، الزم است مبنا قرار گیرد. 
کارگران با  ت دولت در ماجرای افزایش دستمزد  ِخّسَ
هدف حمایت از تولید و کسب وکارها با سخاوتمندی 
آن در باب سودهای سرشار بــازار پول و بــازار سهام 
گر »حداقل دستمزد« به عنوان یکی  قابل جمع نیست. ا

از هزینه های تولید، الزم است به نحوی تنظیم شود تا 
جلوی ورشکستگی بنگاه های تولیدی را بگیرد و نرخ 
کارگران غیررسمی افزایش پیدا نکند، چرا  بیکاری و 
این شدت و دقت در مورد نظام پولی و بانکی وجود 
ندارد؟ نظام بانکی و این روزها بازار سهام به عنوان 
ی در اقتصاد ایــران، در  تنها پلتفرم مجاز سفته باز
روزهای ابتدایی سال 				، اعداد شگفت انگیز از 
که  کرده اند  سود را برای فعالین خود شناسایی و اعالم 
با شرایط تولید واقعی، هیچ سنخیتی ندارد. در مورد 
نظام بانکی، برآوردها نشان می دهد حجم سپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار در تابستان 				 به بیش از دو 
هزار هزار میلیارد تومان می رسد که سود متعلقه ماهانه 
به آن، حدود 		 هزار میلیارد تومان )روزانه 				 میلیارد 
ی از سخاوتمندی ها و  تومان( است. ترجمه بسیار
که چون دولت زورش  معافیت های دولت این است 
نمی رسد به اقلیتی فشار بیاورد، به همه فشار می آورد. 
این موضوع اقتضای توجه همه جانبه و نه سوگیرانه 
نظام تنظیم گری در حمایت از تولید ملی را دارد. راه 
نجات تولید ملی در کشور، جلب مشارکت عمومی و 
محور قرار دادن تولید از طریق مهار حرص غیرمولدها، 
گری طمع آلود پولی و پیشگیری  متوقف ساختن سودا

از فساد است. 
کار، تولید و خلق  ثانیًا در جنبه هنجاری، الزم است 
ارزش افزوده به عنوان یک هنجار مثبت و »ُمفت خوارگی« 
کار« به عنوان یک ضد ارزش توسط  و »درآمد منهای 
رسانه های عمومی مطرح و نهادینه شود. روند دهه های 
اخیر در اقتصاد ایران در پیگیری تولید تنها در بستر 
پاشی  رانت و به عنوان یک هنجار مقبول، منجر به فرو

کشور شده است.  پایه های تولید حقیقی در 
ثالثًا به جهت شناختی، ذهنیت های بازیگران کلیدی 
کارگران با  کارآفرینان و  نظام اقتصادی اعم از دولت، 
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نوعی همگرایی به سمت وسوی تولید روانه شود. عدم 
تجانس های شناختی یا فهم نادرست از بسیاری از 
پدیده های اقتصادی عاملی اختالل زا در بخش تولید 
گر به تولید به مثابه عامل سازنده و مؤثر در  کشور است. ا
که بقا و بالندگی  توسعه ملی نگریسته شود، به گونه ای 
کشور  کیفیت زندگی مردم و تمامیت ارضی  کشور، 
به چگونگی دستیابی به یک فهم جمعی از مسئله 
تولید منوط است، می توان به آینده تولید امیدوار بود. 
یش لیست« اقتصاددان آلمانی قرن نوزدهم از  »فریدر
افراد مشهور در تاریخ عقاید اقتصادی است که بر تقویت 
تولید ملی و اهمیت آن برای استقالل ملی، تمامیت 
گفته است. اما  کیفیت زندگی مردم سخن  ارضی و 
که از اندیشه او و برخی از اقتصاددانان نهادگرا  نکته ای 
ســده بیستم قابل استنباط اســت این که به لحاظ 
شناختی و مفهومی، »تولید« چیست؟ آیا مطلق هر 
که به هر شکلی خلق ارزش افزوده می کند را  فعالیتی 
می توان تولید نامید یا خیر؟ این اختالل مفهومی در 
که حتی  مورد مفهوم »تولید« تا آنجا پیش رفته است 
گاز« و فروش دارایی های بین نسلی  »استخراج نفت و 
را در ردیف »تولید« شناسایی می کنیم. درست است 
که این طبقه بندی حسب استانداردهای مرسوم در 
اندازه گیری »تولید ناخالص داخلی« است، اما نباید 
سیاست گذار را از جهت دهی و ریل گذاری تولید به 
معنای توسعه گرا آن که خصلتی اشتغال آفرین و با 
کند. این موضوع  بیشترین ارزش افزوده است، محروم 
حتی در اتکای بیش ازحد تولیدات مرتبط با صادرات 
غیرنفتی کشور بر چند محصول خشکبار یا مشتقات 
مرتبط با صنایع باالدستی پتروشیمی و فوالد نیز قابل 
که ساختار نهادی  تسری اســت. به اجمال، زمانی 
اجتماع حامی تولید نیست، حتی خود تولید نیز به 
یع رانت و پاشنه آشیلی برای توسعه  محملی برای توز

تبدیل می شود. 

نقش مهم دولــت در جنبه شناختی و تا حــدودی 
فرهنگ سازی، ایفای نقش تنظیم گرایانه او در طراحی 
گر  کشور است. ا نظام پــاداش و تنبیه بخش تولید 
کیفیت تشویق و فعالیت های  کاالی با  تولیدکننده 
شبه تولید فاقد ارزش افـــزوده تنبیه شــود، آن نظام 
کــرده و به مثابه  تنظیم گر نقش خــود را درســت ایفا 
یک دستگاه هنجارساز، سیگنال دهی مناسب را 

انجام داده است. 
کامل ابعاد سه گانه اشاره شده،  در صورت تحقق 
مناسبات اقتصادی سمت و سوی عادالنه به خود 
می گیرد و نظام تخصیص منابع به صورت منحرف 
گــزارش  بانک مرکزی از  کــرد. طبق  عمل نخواهد 
نــزدیــک به  بــانــکــی،  نــظــام  وضعیت تسهیالت در 
شش درصد سپرده گذاران بانکی، بالغ بر 		 درصد 
کردند؛  یافت  تسهیالت اعطاشده توسط بانک ها را در
که 		 درصد خانوارهای  که است  این درحالی است 
ایرانی در این دوره موردمطالعه، حتی یک بار هم 
قادر به استفاده از تسهیالت بانکی نبوده اند. این امر 
حکایت از عدم ایفای مناسب نقش تنظیمی دولت 
کشور دارد. یکی از عللی  یع منابع  در تخصیص و توز
که مانع از تحقق مطلوب اقتصاد مقاومتی در دهه 
نود شده است، مطالبه تغییر وضعیت اقتصادی 
یــرســاخــت هــای این  ی و تمهید ز ن بسترساز ــدو ب
تغییرات به صورت متناسب در ساحت فرهنگ، 
سیاست و اجتماع است. تصور »جهش تولید« در 
چارچوب همین مناسبات فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی ایران امروز، ساده انگارانه است و الزمه عبور 
از این خطای راهبردی، نگرش به »جهش تولید« از 
ی و شناختی  منظر هر سه ساحت تنظیمی، هنجار
است و به تبع، اقتضای این نگرش به تعبیر رهبر 
که همه دستگاه های اجرایی  فرزانه انقالب آن است 

وارد میدان شوند. 

16

نشریه فرهنگ، سیاست، اقتصاد
مرکز رشد دانشگاه امام صــــــادق؟ع؟

--
ت رشد

یادداش



▪ نشریه »تأمالت رشد« در ششمین شماره خود، با 
کلیدی از سوی  توجه به این انتخاب هوشمندانه و 
رهبر فرزانه انقالب برای سال 				 با عنوان »جهش 
گون این موضوع را  گونا ی و تحلیل ابعاد  کاو تولید«، وا
دست مایه بحث و بررسی قرار داده است. این شماره 
مشتمل بر 		 نگاشت تخصصی در چهار بخش تنظیم 
و تدوین شده اســت. بخش اول با عنوان »هدایت 
تولید« به الزامات و موانع سیاستی در جهت تحقق 
»جهش تولید« پرداخته اســت. این بخش مشتمل 
کوشش شده  بر 	 نگاشت تخصصی است و در آن 
گون ضــرورت، الزامات و  گونا است تا از منظرهای 
موانع اجرایی جهت تحول در بخش تولید کشور را زیر 
ذره بین قرار دهد. بخش دوم با عنوان »فرهنگ تولید«، 
نگاه نظام معرفتی اسالم به بخش تولید را به بحث 
گذاشته است. این بخش با 	 نگاشت تخصصی، 
موضوع تولید را در اندیشه شهید صدر و نظام فکری 
کرده است. بخش سوم  ی  کــاو رهبر فرزانه انقالب وا
با عنوان »واقعیت تولید«، به بررسی تحول در بخش 
تولید در حوزه های مشخص و اجرایی پرداخته است. 
این بخش مشتمل بر 	 نگاشت تخصصی است و 

در آن »جهش تولید« و اقتضائات آن در حوزه فضای 
کشاورزی و دامداری، نظام پولی و بانکی و  مجازی، 
پژوهش و فناوری بحث و بررسی شده است. بخش 
چهارم و پایانی با عنوان »کرونا و تولید«، به اقتضائات 
کرونا پرداخته است.  »جهش تولید« در شرایط بحران 
این بخش مشتمل بر 	 نگاشت تخصصی است و در 
کانال حوزه بازار  کشور از  کرونا بر بخش تولید  آن تأثیر 
کشور به بحث و  کسب وکارها و بخش سالمت  کار، 

گذاشته شده است.  بررسی 
این شماره نشریه »تأمالت رشد« حاصل فکر و قلم 		 
نفر از نویسندگان محترم مشتمل بر اساتید مهمان و 
پژوهشگران یا اساتید هسته های مختلف مرکز رشد 
دانشگاه امام صادق؟ع؟ است. در پایان از همه آن ها و 
گرانقدر مهمان در این شماره  به طور خاص نویسندگان 
سپاسگزاریم. امیدواریم خوانندگان ارجمند با مطالعه و 
بیان نکات و پیشنهادهای خود ما را در جهت ارتقای 

کیفی نشریه یاری رسانند.  سطح 

جانشین سردبیر نشریه »تأمالت رشد«  
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تأملی بر الزامات، موانع و 
ابزارهای جهش تولید



دکتر حسین مدرس  خیابانی
قائم مقام وزیر »صنعت، معدن، تجارت« در امور بازرگانی

اکسیر تولید ملی 
برای جامعه امروز

چرا تأکید بر »جهش تولید« بهترین تدبیر برای عبور از 
تنگناهای متنوع اقتصاد ایران در سال 99 است؟

بر اساس قانون اساسی کشور، ترسیم و ابالغ سیاست های 
کشور بر عهده رهبری نظام  کلی نظام و جهت گیری 
است که از طرق مختلف از قبیل سخنرانی ها، ابالغ ها، 
نامه ها، دستور و در پاره  ای موارد حکم حکومتی  به اجرا 
درمی آید. در این میان، یکی از روش ها و شیوه های ترسیم 
که مقام معظم رهبری؟دم؟ آن را  کلی نظام  جهت گیری 
کرده اند، انتخاب شعار و نامگذاری سال های  دنبال 

مختلف بوده است. 
ی برای هرسال از سوی مقام معظم  ابتکار نامگذار
رهبری، حکمت ها و برکات فراوانی داشته و ضمن 
ترسیم خطوط راهنما برای ساماندهی امور کشور، نوعی 
هدف گذاری و چشم انداز یک ساله برای حرکت در 
مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسالمی تلقی  می گردد. 

اولین بار ایشان در پیام نوروزی در سال 				 و به 
مناسبت یکصدمین سال تولد رهبر کبیر انقالب اسالمی 
یکرد  با عنوان امام خمینی؟هر؟ مزّین نمودند. این رو
کنون ادامه یافته و در ابتدای هرسال نام مشخصی  تا
به عنوان شعار ســال از ســوی ایشان مطرح و دنبال  
کار جلب توجه مردم به یک  می شود. فلسفه ی این 
ارزش و یک مسئله است. در حقیقت به نظر  می رسد 
که نظام  ایشان با توجه به تهدید ها و فرصت هایی 
که  اسالمی در پیش رو دارد و همچنین ظرفیت هایی 
در جامعه بایستی ایجاد یا توسعه یابد و یا آسیب هایی 
گردد، نسبت به انتخاب و  که باید برطرف  اجتماعی 

نامگذاری سال ها اقدام  می فرمایند.
مقام معظم رهبری در سخنان خود در ابتدای سال 
				 مسئله ی تولید را مسئله ی محوری سال دانستند 
و شعار سال را به همین مناسبت »رونق تولید« قرار 
دادند و به تمامی مسئوالن، مردم و بخش های تولید 
که در این سال تمام توان و همت خود  کردند  توصیه 
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که از طریق  را مصروف تحقق این شعار کنند؛ شعاری 
تقویت تولید ملی و افزایش قدرت و استحکام اقتصادی، 
در پی مقابله با توطئه ها و اقدامات خصمانه دشمنان 
گر به  در عرصه اقتصادی است. ازنظر ایشان »تولید ا
راه بیفتد، هم می تواند مشکالت معیشتی را حل کند، 
کشور از بیگانگان و دشمنان را  هم می تواند استغناء 
تأمین کند، هم می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، 
ی را تا حدود 

ّ
هم حّتی می تواند مشکل ارزش پول مل

کند«.  یادی برطرف  ز
برای درک اهمیت تعیین راهبرد »رونق تولید« برای • 

سال 				، ضروری است به برخی از ویژگی های 
کشور در سال 				 اشاره شود. مهم اقتصاد 

در سال 				 و در عرصه بین الملل، آمریکایی ها • 
بــه صــورت یک طرفه و برخالف توافقات قبلی از 
برجام خارج شدند و پس ازآن تحریم های جدیدی 
کردند  )بازگشت تحریم ها( را نیز علیه ایران وضع 
و بدین ترتیب یک جنگ اقتصادی تمام عیار را با 
که با به صفر رساندن  کردند با این هدف  ایران آغاز 
فروش نفت ایران و ایجاد فضای روانی- رسانه ای، 

کنند. اثر تحریم ها را بر اقتصاد ایران بیشتر 
در این سال بنا به دالیلی، هر دالر آمریکا از حدود • 

	 هزار تومان در اواخر سال				 به باالی پنج هزار 
تومان در نخستین ماه سال 				 افزایش یافت 
و در ادامه تا حدود 		 هزار تومان نیز باال رفت. در 
این سال بازار ثانویه ارزی )بازار نیما( تشکیل شد تا 
صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند خودشان- به  
دور از جوسازی های دالالن- به قیمت واحد برسند.

در سال 				 و بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، رشد • 
اقتصادی کشور نسبت به سال 		 رشد منفی 	.	 
گروه صنعت با  درصدی را شاهد بود، در این میان 

رشد منفی 	.	 درصدی، بیشترین تأثیر را در کاهش 
گروه  کشور داشته است و بعدازآن،  رشد اقتصادی 
کشاورزی با رشد منفی 	.	 درصدی قرار داشت؛ 
گروه خدمات در این رشد منفی تأثیری  ضمن اینکه 

نداشته و مختصری هم  رشد مثبت داشت.
  نامگذاری »رونق تولید« برای سال 				 فرصت بی نظیری 
را در تجمیع توان همه بخش ها برای حمایت از تولید و 
کشور فراهم آورد و آمارهای رسمی مؤید روند  صنعت 
کشور در این سال بود.  افزایشی تولیدات و صادرات 

  در سال 				 حوادث غیرمترقبه فراوانی از قبیل 
سیل، زلزله و ... را در نقاط مختلف کشور شاهد بودیم. 
کشور، مشکالت متعددی از  در حوزه مسائل داخلی 
یست، منابع آبی،  ی، وضعیت محیط ز قبیل بیکار
نظام بانکی، حاشیه نشینی، فسادها و وضعیت بودجه 
کرد. ضمن این که در حوزه مسائل بین المللی و  بروز 
منطقه ای نیز، استکبار جهانی تا حد امکان فشار و 
تهدیدات خود را در حوزه های مختلف علیه مردم 
ایران افزایش داد و از هیچ تالشی فروگذاری نکرد. ضمن 
این که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای 
کرد تا فروش نفت ایران را به صفر برساند  نفتی، تالش 
تا ما درآمدی نداشته باشیم. به موازات این اقدامات 
عملیاتی، یک جنگ تمام عیار روانــی را علیه مردم 
کرونا این  کرد و درنهایت، شیوع ویروس  ایران تحمیل 
که شیوع  که برخی معتقدند  پازل را تکمیل نمود؛ چرا
کرونا خباثت آمریکایی ها است. جمیع این  ویروس 
کشور در سال 				 سال  که  مسائل نشان می دهد 

گذرانده  است. سختی را پشت سر 
گزارش  به رغم این رویدادها، در سال 				 و بر اساس 
مرکز آمار، رشد صنایع و معادن در سه ماهه اول منفی 
		 و دودهم و در سه ماهه دوم منفی 		 و هفت دهم 

21

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

ت 
دای

ه



درصد شد اما در سه ماهه سوم به منفی یک و 	 دهم 
درصــد رسید. بر اســاس آمــار منتشره از سوی رئیس 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، تولیدات صنعتی 
کشور در 	 ماه سوم سال 		، نسبت به دوره مشابه 
سال قبل، رشدی برابر 	.	 درصد داشته است. در این 
سال در پروژه نهضت ساخت داخل بیش از 			 قطعه 
و تجهیزات وارداتی داخلی سازی شد که کاهش ارزبری 

بیش از 	 میلیارد یورو را به دنبال داشت.
گمرک نشان می دهد  بررسی آمار منتشرشده از سوی 
تجارت خارجی ایران در دوره تحریم توانسته است بخش 
قابل توجهی از ارزش خود را حفظ کند و همچنان با وجود 
محدودیت های تحریمی به فعالیت خود ادامه دهد.

در سال 				 بر اساس آمارهای گمرک تجارت خارجی 
ایران به مرز		 میلیارد دالر رسید که 	.		میلیارد دالر 
آن به صادرات و حدود 	.		 میلیارد دالر آن به واردات 
کاالهای وارداتی به  اختصاص داشته است. ترکیب 

کشور  به شرح ذیل  است:
که بالغ بر  	.  	.		 میلیارد دالر کاالی واسطه تولید 

کل واردات  است   ٪		

که  	.  	.	 میلیارد دالر   ماشین آالت خط تولید 
کل واردات  است . بالغ بر 	.		٪ 

	. 	.	  میلیارد دالر کاالی مصرفی که بالغ بر 	.		٪ 
کشور شده است . کل واردات  است، وارد 

همان گونه که مالحظه  می شود بیش از 	.		٪ کاالهای 
ــی اختصاص به نهاده های تولید، مــواد اولیه  واردات
کاالهای واسطه ای  تولید، ماشین آالت خط تولید و 
که واردات در  که به این معنا است  تولید داشته است 
گرفته  است و با رونق تولید،  مسیر رونق تولید صورت 

افزایش صادرات تحقق یافته است. 
در سال 				 هرچند نرخ ارز در یک ماه پایانی سال رو 
به افزایش گذاشت، اما تجربه نشان داده بانک مرکزی 
بر جریان نرخ ارز مسلط است و بارها توانست نرخ ارز 

را به قیمت های پایین تری برگرداند. 
به طورکلی در مقابل سختی هایی که در سال 				 به 
وقوع پیوست، آثار مثبتی نیز در اقتصاد ایران مشاهده 
که این آثار مثبت برای سال 				 می تواند منشأ  شد 
اثر شود؛ البته برخی مسائل منفی و فشارها همچنان 

در این سال همراه اقتصاد ایران خواهد بود. 
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نگاه هوشمندانه مقام معظم رهبری برای 
تبدیل فرصت تحریم به جهش تولید  

    انتخاب راهبرد »جهش تولید« برای سال 				، 
گذشته است.  کید بر ادامه شعار سال های  درواقع تأ
بدیهی است مقام معظم  رهبری به همه امور اقتصادی 
کامل دارند، لذا نامگذاری سال جاری  کشور اشراف 
به نام »جهش تولید«  قطعًا منشأ اثر خواهد بود، به ویژه 
کرده و اقتصاد  کلیه قوا عزم خود را جزم  گر مردم و  ا

کنیم. مقاومتی را پیاده 
 بر طبق آنچه »ریچارد نفیو« مسئول تیم طراحی تحریم ها 
کتاب »هنر تحریم ها«، تحریم ها دو  علیه ایــران در 
نقطه تولید و معیشت مردم را هدف قرار داده است، 
لیکن بــررســی نتایج نشان  مــی دهــد ایــن امــر نتیجه 
برعکس داشته است به نحوی که به رغم تالش دشمن 
کاهش تولید از ناحیه تحریم ها، این امر موجب  برای 

کشور شده است.  شکوفایی تولید 
 با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری، به نظر 
می رسد هدف ایشان استفاده بهینه از فرصت تحریم 
است، زیرا امروز تحریم ها فرصت مغتنمی را فراهم 
ساخته تا تولید کشور ارتقا یابد و ظرفیت های ناشناخته 
کشور به منصه ظهور برسد؛ به نحوی که ضمن تکمیل  
کاالها،  ی از  کشور در بسیار زنجیره تأمین و تولید 
که تابه حال به آن ها عنایت و توجه نشده  بخش هایی 

کنیم. است، را نیز فعال 

تولید، ضامن بقای اشتغال پایدار
بدون شک تولید و اقتصاد ملی، نیازمند رشد تولید است. 
مقوله تولید این ظرفیت را دارد تا تمام شاخص های 
کشور از قبیل تولید ناخالص داخلی،  اقتصادی 
کاالها و خدمات، اشتغال، رفاه نسبی جامعه  عرضه 
و صادرات را دچار تحول سازد و ظرفیت های خالی در 
حوزه های مختلف از قبیل مسکن، صنعت، کشاورزی، 
گردشگری، فعالیت شرکت های دانش بنیان و ... در 
کشور را به فعلیت برساند. بدیهی است با به فعلیت 
کشور  ی در  کشور، آمــار بیکار رسیدن ظرفیت های 
کاهش یافته و موضوع اشتغال در اولویت قرار خواهد 
گرفت، ازاین رو معتقدیم امروز تولید کشور، ضامن بقای 

اشتغال پایدار است.

وژه های نیمه تمام تکمیل پر
کید مقام معظم رهبری در انتخاب  یکی دیگر از وجوه تأ
راهبرد »جهش تولید« برای سال 				، وجود انبوهی 
از پروژه های نیمه تمام و ظرفیت های ایجادشده در 
که امید  می رود در  این  کشور در سال رونق تولید است 
سال شاهد تحقق نتایج آن ها باشیم. در سال 				 
ی  اقــدامــات مفید و مؤثری در راســتــای داخلی ساز
صورت گرفت که هنوز به بار ننشسته و تکمیل و اتمام 
کنون زمان آن فرارسیده  آن ها نیازمند فرصت بود. ا
تا نتایج پژوهش های علمی و تحقیقاتی وارد عرصه 

مقوله تولید این ظرفیت را دارد تا تمام 
شاخص های اقتصادی کشور از قبیل 
تولید ناخالص داخلی، عرضه کاالها و 
خدمات، اشتغال، رفاه نسبی جامعه و 

صادرات را دچار تحول سازد.

23

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

ت 
دای

ه



عمل شــده و شرکت های دانش بنیان، نتایج این 
پژوهش ها را در قالب داخلی سازی و تولید انبوه، به 
که در سال 				 و با اجرای  ثمر برسانند همان گونه 
پروژه نهضت داخلی سازی و ایجاد میزهای ساخت 
داخلی سازی بیش از 			 قطعه و تجهیزات وارداتی 
کاهش ارزبری بیش از 	 میلیارد  داخلی سازی شد و 

یورو را به دنبال داشت.

ور ملی و ضامن  تولید، نشانگر غر
انسجام اجتماعی

   امــروز تولید، نشانگر غرور ملی است و به تک تک 
اعضای جامعه اعتمادبه نفس می دهد؛ تولید ملی در 
کشور، فراتر از یک بحث اقتصادی بوده و در واقع ضامن 
انسجام اجتماعی است. امروز هر ایرانی کاالی ایرانی 
در خارج از کشور مشاهده کند، غرور ملی به او دست 
می دهد و این اعتمادبه نفس، با تولید شکل می گیرد. 
که رخ داده آن است  امروز در حوزه تولید، اتفاق خوبی 
کشور در جیب نفت نیست و  که دیگر دست اقتصاد 
کردیم، کاالهای خارجی  که اراده  قادر نیستیم هر زمان 
وارد کنیم و بدین ترتیب به تولید کشور اجازه شکل گیری 
ندهیم. امروز به دلیل تنگناها و محدودیت های تحریمی، 
اگرچه شرایط سختی بر برخی تولیدات و صادرکنندگان 
تحمیل شده است، اما به هرحال اتکای ما به تولید 
کنیم  که تولید خود را تقویت  است و تالش می کنیم 
کاالهای وارداتی قطع شود.  تا وابستگی ما به برخی 
که به دلیل تحریم ها بسیاری از  این در حالی است 
کوچک و بزرگ  کارخانه های  شهرک های صنعتی و 
که عالوه بر محدودیت های تأمین  فعال شده اند؛ چرا
که واردات توجیه  کاال، افزایش نرخ ارز سبب شده بود 

نداشته باشد و عالوه بر این هم اکنون، واردات				 قلم 
کاال در کشور ممنوع است و حتی بخشی از محصوالت 
کرده است. در همین  داخلی قابلیت صادراتی پیدا
گام  رابطه با توسعه فناوری و شرکت های دانش بنیان 
که منجر  بزرگی در ارتقای نوآوری در تولید، محقق شد 
به انعقاد قراردادهای متعدد برای داخلی سازی انواع 
گردید و  کاالهای وارداتی  فناوری ها، ماشین آالت و 

زمینه تحوالت بزرگ در این بخش را فراهم آورد.

افزایش صادرات غیرنفتی و تأمین ارز موردنیاز
کنار تولید، موضوع صادرات نیز بسیار مهم است،     در 
به ویژه که بخش صادرات و تجارت، بخش پیشران به 
شمار آمده و تولید می تواند مقدمات صادرات خوب 
کاالی ایرانی  کند و به واسطه صادرات،  را هم فراهم 
که باید  یم  گر اعتقاد دار را به بازارهای هدف برساند. ا
ارتباط ما با دنیا برقرار شود و نیاز به درآمدهای ارزی 

یم، باید صادرات را جدی بگیریم.  دار
یت های صادرات عبارت است از  در حقیقت مأمور
ارزآوری، افزایش حجم تجارت و رونق اقتصادی کشور، 
که در آن رکود  استفاده از ظرفیت های خالی کاالهایی 
داریم یا با کاهش تقاضا مواجه هستند و باالخره حفظ 
که بر اثر تحریم های  اشتغال پایدار. واقعیت آن است 
گذشته وجود  اقتصادی، درآمد های نفتی همچون 
ندارد و آنچه باید به کمک صادرات بیاید، تولید ملی 
است؛ پس باید تولید رقابتی شکل گرفته و محصول 
کاالهای ایرانی بتوانند در بازارهای  کیفی تولید شود تا 

کنند. بین المللی رقابت 
بنابراین مقام معظم رهبری با هوشمندی تمام و تدبیر 
کرده اند؛  بسیار عالمانه، موضوع جهش تولید را مطرح 

تولید ملی در کشور، فراتر از یک بحث اقتصادی 
بوده و در واقع ضامن انسجام اجتماعی است.
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که در بحث تحریم ها به  که امروز موضوع محوری  چرا
کمک کشور می آید، بحث تولید است که می تواند ضامن 
اشتغال و حامی و پشتیبان صادرات و ارزآوری باشد.
که اثــرات مثبتی     یک موضوع مهم در حــوزه تولید 
برافزایش صادرات و به تبع درآمدهای ارزی کشور دارد، 
کاالهای با ارزش افزوده باالتر است.  توجه به صادرات 
در سال گذشته میانگین ارزش کاالی صادراتی ایران 
کاالی وارداتی ایران  حدود 			 دالر و میانگین ارزش 
هم حدود 				 دالر است. مفهوم این اعداد آن است 
که ایران کاالی بدون ارزش افزوده را صادر کرده و کاالی 
گر بتوانیم با وضع عوارض،  نهایی وارد می کند؛ پس ا
یم و  کاالی با ارزش افزوده بیشتر برو به سمت صادرات 
کاالهای صادراتی را از			 دالر به 			  میانگین ارزش 
دالر تبدیل کنیم، اثرات مثبتی را در افزایش درآمدهای 
ارزی کشور شاهد خواهیم بود. بدیهی است برای تحقق 
این امر الزم است همه بخش ها،  همچون حوزه های 
بانکی، بیمه ای و مالیاتی پشتیبان تولید و تجارت و 

کشور باشند.  به خصوص، صادرات 

تعامالت تجاری ایران با کشورهای همسایه
   یکی از مهم ترین  جهت گیری ها در بخش صادرات 
کشور های همسایه است.  ی با  افزایش مبادالت تجار
کشور  ی خــود را بــا 		  مــا بایستی مــبــادالت تــجــار
همسایه ارتقا دهیم. بر اساس مطالعات انجام شده 
کشور  در سال 				 حدود 				 میلیارد دالر در 		 
که بر اساس برآوردی  همسایه واردات انجام شده 
کشور،  گرفته، با توجه به ظرفیت های  که صورت 
کشور ها  ی به این  امکان صادرات 			 میلیارد دالر
وجــود دارد. البته تحقق ایــن مهم مستلزم انجام 
کشور ها  کاهش تعرفه واردات به این  رایزنی برای 
که ظرفیت  کاال های ایرانی است  برای آن دسته از 

یم. صادرات در آن ها را دار
ی ازجمله  استفاده از ظرفیت توافقنامه های تجار
توافقنامه میان ایران و اوراسیا برای تجارت آزاد یکی 
که در افزایش صــادرات و  گزینه هایی است  دیگر از 

تولید نقش به سزایی دارد. 
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جهش تولید و زنجیره تولید متوازن 
تشدید تحریم های اقتصادی و ایجاد محدودیت های 
بین المللی در تأمین کاال از خارج، ضرورت خوداتکایی 
کید می کند. بدون شک تأمین  را روزبــه روز بیشتر تأ
نیازهای داخلی تنها از طریق تولید، امکان پذیر است و 
تولید داخلی است که قادر است نیازمندی های کشور 
کرده  را به لحاظ مواد اولیه، قطعات و تجهیزات  تأمین 
و ما را از دنیا بی نیاز کند. لیکن نکته ای که نباید از نظر 
برنامه ریزان و مجریان مغفول بماند توّجه به موضوع مهم 
زنجیره تولید به لحاظ مواد اولیه، واسطه ای و حلقه های 
نهایی است؛ لذا باید تالش کنیم که جهش تولید ما بر 

اساس جهش تولید متوازن همه زنجیره باشد.
الزمه این امر توسعه متوازن در بخش صنوف تولیدی، 
کوچک و متوسط و حلقه های واسطه صنایع  صنایع 
گر به دنبال تحقق جهش در تولید کشور  کوچک است. ا
کرد تا همراه پیشبرد  هستیم بایستی به نحوی اقدام 
صنایع پیشرو از قبیل مسکن، نفت، پتروشیمی، 

کوچک به عنوان تولیدکنندگان  مسکن و ...، صنایع 
قطعات، تجهیزات و ملزومات موردنیاز منتفع شوند 
کوچک، ازجمله  و از مزایای تولید در بخش های 
سرانه اشتغال پایین، اشتغال زایی و زودبازده بودن 

برخوردار شویم.

توسعه زیرساخت ها
    متأسفانه به دلیل شکل نگرفتن برخی زیرساخت های 
که باید شتاب نگرفته است.  تجاری، تولید آن طور 
که به رغم شکل گیری زیرساخت های  به این مفهوم 
صنعتی و واحــدهــای تولیدی، ولــی هــم تــراز بــا آن، 
زیرساخت های دیگر ازجمله، زیرساخت بنادر، ناوگان 
حمل ونقل، پایانه های صادراتی و...ایجاد و توسعه نیافته 
که  است. ازایــن رو، وضعیت موجود ایجاب می کند 
زیرساخت های تجاری کشور توسعه یافته و به موازات 
گسترش زیرساخت های تجاری در نقاط بندری، انبارها 
و محل های نگهداری کاالها، واحدهای بسته بندی و 
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فرآوری در این بنادر نیز باید افزایش یابند تا هزینه های 
کنونی  تولید و صادرات کاهش یافته و از موقعیت های 

نیز، به بهترین شکل استفاده شود.
امروزه بنادر بخش عمده زیرساخت های تجاری کشور 
به شمار می روند و نیاز دارند که به صورت مرتب، شرایط 
خود را به لحاظ توسعه و فراهم سازی زیرساخت ها 
که  که به موازات توسعه ای  بهبود بخشند؛ به این معنا 
کشور رخ می دهد،  در بخش های تولیدی و صنعتی 
کشور هم باید در بخش های صادراتی و تأمین  بنادر 

قطعات نیز نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

الزامات و بایسته های جهش تولید

سیاست های اقتصادی
   جهش تولید از طریق ابزارهای متعارفی در اقتصاد 
انجام پذیر است به طورکلی ابزارهای متعارف برای 

جهش تولید به شرح ذیل هستند:
1- افزایش بهره وری عوامل تولید: 

ی عوامل تولید مسئله  ای بلندمدت     افزایش بهره ور
کوتاه مدت تقریباً  نمی توان انتظار تغییر  که در  است 
محسوسی در آن را داشــت. عواملی مثل آمــوزش و 
افزایش سرمایه انسانی، صرفه های مقیاس، پیشرفت 
کل عوامل  تکنولوژی  می تواند موجب افزایش بهره وری 
کروگمن« برنده نوبل اقتصاد  گردد. »پل   )TFP(تولید
کوتاه مدت تقریبًا نقش  ی در  که بهره ور بیان  می کند 
کشورهای  بسیار اندکی در توضیح تفاوت بین اقتصاد 
ی تقریبًا  مختلف دارد ولــی در بلندمدت بــهــره ور

همه چیز است و مهم ترین متغیر توضیح دهنده تفاوت 
ی  کشورها و اقتصادها با هم همان نرخ رشد بهره ور
یخی مؤید این است  آن هاست.  بررسی داده های تار
کل عوامل تولید در یک دوره  ی  که  نرخ رشد بهره ور
بیست ساله در اقتصاد ایران حدود صفر است.  برخی 
که نرخ های تورم باال و  از مطالعات نشان داده است 
کل عوامل تولید  ی  دو رقمی ارتباط منفی با بهره ور
کل  ی  کاهش بهره ور دارد و افزایش نرخ تورم موجب 

عوامل تولید  می شود. 
2- سیاست پولی:

اصواًل در چارچوب سیستم هدف گذاری تورم متعارف، 
بانک مرکزی با استفاده از ابزار نرخ بهره، به شکاف 
تورم محقق شده از تورم هدف و شکاف تولید محقق 
کنش نشان  می دهد. یعنی در  شده از تولید بالقوه، وا
دستیابی به جهش تولید استفاده از سیاست پولی 
از طریق ابزار نرخ بهره در چارچوب عملیات بازار باز 
)O.M.O( ضروری است. اصواًل با توجه به نرخ های 
رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور طی سال های 
اخیر،  می توان گفت که پیش نیاز جهش تولید در شرایط 
فعلی اقتصاد ایران، کاهش نرخ رشد نقدینگی و برقراری 
تناسب بین نرخ رشد تولید و نرخ رشد نقدینگی در 
جهت کنترل تورم است؛ زیرا در باال بیان شد که ارتباط 
کل عوامل  کاهش »بهره وری  منفی بین افزایش تورم و 
تولید« در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است.
   در این راستا، اولویت های زیر به عنوان برنامه بانک 

مرکزی ج.ا.ا تعیین شده است:

پیش نیاز جهش تولید در شرایط فعلی 
اقتصاد ایران، کاهش نرخ رشد نقدینگی و 
برقراری تناسب بین نرخ رشد تولید و نرخ 
رشد نقدینگی در جهت کنترل تورم است.
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ادامه سیاست های مهار تورم و کنترل افزایش سطح • 
عمومی قیمت ها در حد مقدور

 ایجاد خطوط اعتباری الزم برای بانک ها به نحوی که • 
مشخصًا به افزایش ظرفیت واحد های تولیدی در 

کنند قالب وام های جدید اقدام 
 تداوم مدیریت بازار ارز و تسهیل عرضه و تأمین • 

ارز مــوردنــیــاز واحــد هــای مختلف تولیدی بــرای 
واردات مواد اولیه و واسطه ای و تضمین افزایش 
رقابت پذیری اقتصاد و صادرات با کمک به تثبیت 

نرخ ارز حقیقی مؤثر
کنترل نرخ سود برای •  توسعه »عملیات بازار باز« و 

ــرای اجـــرای سیاست های  فــراهــم آوردن شــرایــط ب
سرمایه گذاری دولت و تحریک رشد اقتصادی

جلوگیری از ورود منابع بانک ها به فعالیت های • 
گرانه و تمرکز بر اجرای سیاست های احتیاطی  سودا

بانک ها
کردن •  ادامه اصالح ترازنامه بانک ها، در جهت آزاد 

منابع آن ها برای افزایش الزم در میزان اعتبار دهی 
آن ها به سرمایه گذاری ها و ایجاد زیرساخت های 

الزم اقتصادی. 
3- سیاست مالی: 

اصواًل به طور سنتی کاهش مالیات ها )سیاست مالی 
انبساطی( یکی از ابزارهای جهش تولید است. با توجه 
 )Real( شاهد افزایش واقعی 		به اینکه در بودجه 
درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال 				 هستیم 
کاهش درآمدهای  کاهش قیمت نفت و  و با توجه به 
دولت لذا تمرکز دولت بر سیاست مالی انقباضی  است 
همچنین  با مقایسه مخارج واقعی)Real( دولت نسبت 
به سال 		  می توان دریافت که مخارج دولت به صورت 
کاهش داشته  واقعی در سال 		 نسبت به سال 		 
که یک سیاست مالی انقباضی تلقی شده و  است 

قطعًا باعث جهش تولید نخواهد شد. 

4- بازار سرمایه:

   استفاده از منابع مالی موجود در بــازار سرمایه در 
بخش واقعی اقتصاد با بهره گیری از روش های نوین 

تأمین مالی برای بنگاه های تولیدی

قوانین و مقررات
کاهش . 	 کسب وکار  رفع موانع تولید و بهبود محیط 

هر چه بیشتر موانع و مجوزهای تولیدی  می تواند 
موجبات جهش تولید را فراهم آورد.

اصالح قوانین و مقررات بازدارنده در بخش تولید . 	
و حذف مقررات غیرضرور

اعمال سیاست های تشویقی در راستای تحقق . 	
جهش تولید

برنامه های اجرایی دولت

تمرکز بر چند عامل ساختاری زیر. 	
نظام تعرفه ای هوشمند• 

ی سیستم تعرفه  ای مناسب برای  گــام بــرقــرار اولین 
حمایت از صنایع داخلی برای مدت زمان مشخص تا 
توسط رقبای خارجی بلعیده نشوند؛ در این خصوص 
بایستی بین علم و صنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد و با 
حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده ی کاربردی 
کرد. از این اختراعات نسبت به توسعه صنعت اقدام 

تقویت صادرات )به خصوص در حوزه های حساس • 
و با ارزش افزوده ی باال(

یاد، نمادهای قدرت  صادرات قوی و مازاد تجاری ز
اقتصادی هستند. به همین جهت، سیاست های 

تشویقی جدی برای تقویت صادرات الزامی است.
کارگران•  ارتقای دانش در 

کارگران از طریق آموزش  کارکنان و  ارتقای بهره وری 
از موضوعات مهم در جهش تولید است. همین امر 
باعث خواهد شد پس از عبور نسبی از بحران بیماری 
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کارگران با مهارت و  کارکنان و  ید		 و آغاز تولید،  کوو
کار شوند.  بهره وری باالتری مشغول به 

مدیریت واردات• 
  با یارانه های صادراتی و به طور هم زمان تعرفه های 
ــرای تقویت تولید ملی و ارتقای  وارداتـــی، شرایط ب
کاهش واردات، فراهم می گردد  صادرات، در مقابل 
ایجاد ایــن شرایط در اقتصاد سبب تقویت تولید 
داخلی و در نهایت افزایش توان رقابت با تولیدات 

کشورها خواهد شد. سایر 
فارغ از مباحث ارزشی، اقتصاد ایران در شرایط فعلی، 
نیازمند اصالحات ساختاری جدی در بعضی حوزه ها، 
از قبیل مدل های حمایت گرایی از صنایع است. در 
ایــران سال ها از برخی صنایع در قالب هایی چون 
تحدید واردات، اعمال نظام تعرفه ای و... حمایت 
می شود، اما به نظر می رسد مدل تعیین شده، مدلی 
کارا نیست و هوشمندی سیاست گذاران اقتصادی در 
کردن صنعت  شرایط فعلی، می تواند جهش و رقابتی 

ملی را پدید آورد. 
 اصالح ساختار تولید ملی با حذف ضوابط اجرائی .	

کسب وکارها. زائد و غیر ضرور در راه اندازی 
 توسعه دولت الکترونیک، به حداقل رساندن فرایند .	

صدور مجوزهای سرمایه گذاری و اجرای سیاست 
اعالمی،  به جای صدور مجوز.

کارگاه های کوچک .	 کانون های تولیدی خرد و  توسعه 
با توجه به نقش قابل توجه آن ها در اشتغال آفرینی.

اشباع بازار داخلی از کاالی ایرانی با تکیه بر الگوی .	
ن زا و همسو نــمــودن نیاز مصرفی با  مصرف درو

ظرفیت تولید.
ــه واســطــه  افــزایــش .	 ــازار هـــای صـــادراتـــی ب تــوســعــه بـ

رقابت پذیری، بهره وری، نوآوری و کیفیت تولیدات 
کشور. با توجه به مزیت همسایگی ایران با 		 

  تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت .	
کاالهای  نهایی در داخل و قطع وابستگی در حوزه 

کشور. پرمصرف به خارج از 
بهره مندی از توانایی نخبگان و مجموعه های .	

ــع نقایص زنــجــیــره تولید با  دانــش بــنــیــان بـــرای رف
تبدیل دستاوردهای پژوهشی آنان به  فناوری های 

تجاری سازی شده.
گسترش صنایع تکمیلی، تبدیلی و بسته بندی در .	

بخش کشاورزی  به منظور جلوگیری از خام فروشی 
ــرای رفــع نیاز داخــل و  و تقویت زنجیره غذایی ب

گسترش صادرات.
کارآمدسازی  نظام توزیع کاالها و خدمات با استفاده .		

کارآمد. کاهش واسطه های غیر ضرور و نا از 
تکیه بر مزیت های بومی تولید..		
کاالهای ساخت داخــل و تالش .		  تبلیغ مصرف 

کاالهای داخلی با راهنمایی و  در جهت ارتقاء 
مشاوره های الزم.

درمجموع پیشبرد این مهم )جهش تولید( همراهی 
سه بخش زیر را می طلبد:

کمیت« برای روان سازی و پشتیبانی•  »حا
ــاور به فعالیت و تولید •  »فــعــاالن اقتصادی« در ب

کیفیت محصول با 
کاالهای ساخت •  »مردم« برای جایگزینی مصرف 

داخل.
   امیدواریم در سال 				 با هّمت مردم عزیز کشورمان، 
تولیدکنندگان، صادرکنندگان، اصناف و همه عوامل مؤثر 
در این حوزه و انجام وظایف سازمان ها و دستگاه های 
مسئول به ویژه در حوزه اصالح ساختارها و رفع موانع، 
بیش از این موجبات تحقق »جهش تولید«، توسعه 
بازارهای داخلی و خارجی، ارتقاء شاخص های زندگی 

مردم و رضایت مقام معظم رهبری فراهم آید. 
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موانع جهش 
تولید در ایران

بررسی موانع تئوریک، سیاست گذارانه و مدیریتی شکل گیری 
»جهش تولید« و »رشد اقتصادی پایدار« در نیم قرن اخیر

دکتر علی میرزاخانی
سردبیر روزنامه »دنیای اقتصاد«

که اقتصاد ایران عالوه  سال 				 در شرایطی آغاز شد 
ید 		(  کرونا )کوو بر تحریم تحت تأثیر بیماری عالم گیر 
گرفت. طبیعی است در دل همه بحران ها و  نیز قرار 
که در خصوص  تهدیدها، فرصت هایی نیز وجود دارد 
اثر تحریم ها، هم اکنون می توان با وضوح بیشتری از این 
فرصت ها و تهدیدها سخن گفت ولی در خصوص اثر 
بیماری کرونا، با وضوحی بسیار کمتر. مقام معظم رهبری 
با علم به همه این فرصت ها و تهدیدها، شعار سال 
جدید را »جهش تولید« تعیین کردند. برای پاسخگویی 
که آیا برآیند وضعیت موجود، امکان  به این پرسش 
حرکت به سمت جهش تولید ملی و رشد اقتصادی 
گزیر هستیم ابتدا قیود  پایدار را فراهم می کند یا نه، نا
کنیم و در مراحل بعد با افــزودن  پرسش را محدود 
قیود به پاسخ سؤال اصلی نزدیک تر شویم. بنابراین، 
که آیا محیط  کرد  پرسش را می توان این گونه مطرح 
کسب وکار و فعالیت های اقتصادی در ایران، ظرفیت 
گر دارد چرا  و استعداد  الزم برای جهش تولید را دارد؟ ا
کنون )حداقل در 		 سال اخیر( این ظرفیت بالقوه  تا
گر ندارد چه موانعی از  تحقق بالفعل نیافته است و ا
شکل گیری این ظرفیت و استعداد جلوگیری کرده است. 
نگارنده معتقد است موانع شکل گیری جهش تولید 
و رشد اقتصادی مستمر در نیم قرن اخیر را می توان در 
یک، سیاست گذاری و مدیریتی  سه دسته موانع تئور
که ابتدا این موانع را مرور می کنیم و  کرد  شناسایی 
کرونا  سپس به صورت مختصر با افزودن قیود تحریم و 

یم. به الزامات تحقق شعار سال می پرداز
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اول: مانع تئوریک
انتخاب شعار جهش »تولید ملی« ازآن جهت اهمیت 
دارد که صورت  مسئله اصلی اقتصاد ایران یا به عبارتی 
علت العلل مسائل بنیادینی از قبیل فقر و بیکاری را، 
کرد. درعین حال،  می توان در همین چارچوب مطرح 
که اقتصاد ایران فقط در  گفت  به قاطعیت می توان 
شرایطی به مرحله رونق و جهش تولید وارد خواهد شد 
که هم زمان، فرآیند حل مشکالت دیگری از قبیل تورم 
گیرد.  کار قرار  مزمن و شوک های مخرب در دستور 
به عبارت دقیق تر، هدف گذاری جهش تولید ملی به عنوان 
یت سال، نیازمند توجه به یک راه حل  مهم ترین مأمور
که راه حل  جامع به جای راه حل های بخشی نگر است 
سایر مشکالت و چالش های اقتصادی )اعم از تورم، 
بیکاری، فقر، فساد و...( را در بطن خود داشته باشد.
گفت عالوه بر تجربه های جهانی،  خوشبختانه باید 
تئوری های علم اقتصاد نیز چنین راه حلی را در اختیار 
ما قرار می دهد اما غفلت نظام تصمیم گیری اقتصادی از 
توجه به مبانی تئوریک در سیاست گذاری و ریل گذاری 
اقتصادی در نیم قرن اخیر باعث انحراف در تخصیص 

منابع به مقصد ضدتولید شده است.
کشورها از تکنیک های  گرچه  که ا واقعیت آن است 
سیاستی مختلفی برای وصول به هدف رشد اقتصادی 
پایدار یا همان جهش تولید بهره برده اند اما شواهد 
که همه این سیاست گذاری ها  تجربی نشان می دهد 
گرفته  است. تبیین این  از تئوری واحدی سرچشمه 
»تئوری واحد« مهم ترین دغدغه نحله های مختلف 
اقتصادی از زمان »آدام اسمیت« تا عصر حاضر بوده 

است. البته »آدام اسمیت« به عنوان پدر علم اقتصاد 
کند  نتوانست تبیین قانع کننده ای از این تئوری ارائه 
و صرفًا نسخه سیاستی استخراج شده از این تئوری 
کمیت در امور اقتصادی و تمرکز  یعنی عدم مداخله حا
کاالهای عمومی )تأمین امنیت و  حکومت بر تولید 
یج  کرد. اما به تدر برپایی نظام داوری عادالنه( را تجویز 
توصیف های دقیق تر و اقناع کننده تری از این تئوری 
واحد توسط نحله های مختلف اقتصادی ارائه شد. 
شاید بهترین تبیین را »دارون عجم اوغلو«، اقتصاددان 
نهادگرای معاصر با طرح متفاوت همان سؤال اولیه 
کــرد؛ به  علم اقتصاد یعنی منشأ ثــروت جوامع ارائــه 
کشورها در مسیر حرکت به  که چرا برخی  این صورت 
سمت مقصد توسعه )رشد تولید ملی و خلق ثروت( 
کم بر سؤال »عجم  شکست می خورند؟ پیش فرض حا
که وضعیت یا تنظیمات  اوغلو« به درستی این است 
کشورها در  کشورها فقر اســت امــا برخی  اولیه همه 
گریز از فقر و خلق ثروت می توانند تا  حرکت به سمت 
مقصد به پیش بروند اما برخی ها از حرکت در این مسیر 
بازمی مانند. تالش وی معطوف به پاسخ یابی برای این 
گروه  که چه عاملی باعث موفقیت  پرسش بوده است 
اول و برعکس، شکست گروه دوم می شود. »عجم  اوغلو« 
همه پاسخ های رایج غیرعلمی اعم از نقش فرهنگ، 
که اتفاقًا در کشور  نژاد، جغرافیا و از این قبیل عوامل را 
ما خیلی طرفدار دارد، زیر سؤال می برد و به شواهد 
کره جنوبی  کره شمالی و  متعددی ازجمله کشورهای 
که شبیه ترین فرهنگ و نژاد و جغرافیا  اشاره می کند 

هدف گذاری جهش تولید ملی به عنوان 
مهم ترین مأموریت سال، نیازمند توجه 
به یک راه حل جامع به جای راه حل های 

بخشی نگر است.

31

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

ت 
دای

ه



را دارند اما یکی در قعر جدول توسعه و دیگری در قله 
که تبیین این  ی اثبات می کند  آن قرارگرفته است. و
کم  ی نقش »نهاد«ها یا قواعد حا تفاوت جز با تمرکز رو

بر فعالیت های اقتصادی امکان پذیر نیست.
گویای  به اعتقاد »عجم  اوغلو«، همه شواهد تجربی 
کشورهای دارای »نــهــاد«هــا و »قواعد  کــه  آن اســت 
همه شمول« در خلق ارزش افزوده و جهش تولید ملی 
کشورهای دارای نهادها و  موفق بوده اند و برعکس، 
قواعد استثناپذیر و تبعیض آمیز در مسیر دستیابی به 

این هدف شکست خورده اند.
کشورها در  به عبارت دقیق تر، موفقیت یا شکست 
وصول به هدف خلق ثروت یا تولید سرانه باالتر، قبل 
از آنکه به مشکالت سیاست گذاری یا مدیریتی ربط 
داشته باشد در »اصول حکمرانی اقتصادی« ریشه دارد 
کمیت« جز با رجوع به این  یت حا که استخراج »مأمور

اصول امکان پذیر نیست.
کمیت در خلق ثروت یا همان ایجاد  یت حا  مأمور
که در ادبیات پیشینیان  رشد اقتصادی و جهش تولید 
کاالهای  کمیت از تولید  تحت عنوان عدم تخطی حا
عمومی )تأمین امنیت و برپایی دادگستری عادالنه( 
ــوی »عــجــم اوغــلــو« بــا ادبیاتی  تبیین مــی شــد از س
ی »قواعد همه شمول«  کم ساز متفاوت تر ارائه شد: حا
بر محیط فعالیت های اقتصادی و تضمین محافظت 

از این قواعد.

که  درواقـــع، پیش فرض همه ایــن تبیین ها آن اســت 
که اختراع شود  تکنیک های جهش تولید در هرجایی 
میل به سرایت به عموم جوامع را دارد مگر آنکه مانعی 
که عمده این موانع از  کند  داخلی از ورود آن ممانعت 
تعریف غلط مأموریت اقتصادی حاکمیت ناشی می شود.
یت اقتصادی  بــرای جلوگیری از انــحــراف در مأمور
کمیت، پیشنهاد علم اقتصاد همواره این بوده است  حا
یت به جای اینکه در قالب »فهرستی از  که این مأمور
بایدها« تعریف شود »فهرستی از نبایدها« باشد تا مسیر 

یت حتی االمکان مسدود شود. انحراف از این مأمور
نکته بسیار مهم آن است که انحراف از اصول حکمرانی 
اقتصادی مشکالت و چالش هایی را ایجاد می کند 
که در الیه های پایین تر تصمیم گیری یعنی حوزه های 
سیاست گذاری و مدیریتی هیچ راهکار عالجی ندارد و 
به همین دلیل چنانچه در اصول حکمرانی اقتصادی، 
کمیت و  نحوه تفکیک  چارچوب روشنی از مأموریت حا
کمیتی از فعالیت های اقتصادی و  فعالیت های حا
نیز درک درستی از مفاهیم مختلفی همانند ارزش 
ی،  پول، تورم و نحوه مهار آن، خلق ثروت، بانکدار
نرخ ســود، ورشکستگی اقتصادی، سازوکار ریزش 
یش فعالیت های اقتصادی، مفهوم حمایت از  و رو
گرانی و ... وجود نداشته باشد  تولید، تفاوت تورم و 
الیه های تکنوکراسی و بوروکراسی قادر به حرکت دادن 

اقتصاد در ریل توسعه نخواهد بود.
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دوم: مانع سیاست گذاری
بحران تئوریک و نظری در فهم مسائل اقتصادی نتیجه ای 
جز ریل گذاری غلط سیاستی به دنبال ندارد. به همین 
کشور  ی های اقتصادی  دلیل، برآیند سیاست گذار
)سیاست مالی، پولی، ارزی و تجاری( طی نیم قرن 
اخیر به رغم شعار حمایت از صنایع داخلی در جهتی 

کاماًل معکوس یعنی »صنعت زدایی« بوده است.
ــای نفتی از اوایــل دهــه پنجاه،  افزایش شدید دالره
سیاست گذاری  غلط اقتصادی را سرعت بخشید و با 
ایجاد گسست بین سیاست ارزی و دو سیاست مهم 
پولی و مالی، انسجام ضروری بین اضالع این مثلث را از 
بین برد و سیاست ارزی را وابسته به دالرهای نفتی کرد.

این نوع سیاست گذاری با شدت و ضعف های متفاوت، 
ی اقتصادی در نیم قرن  الگوی اصلی سیاست گذار
که نتیجه محتوم خود یعنی بیماری  اخیر بوده است 
هلندی )نام دیگر صنعت زدایی( را بر اقتصاد ایران 
تحمیل کرده و باعث عقب نشینی مداوم تولید داخلی 
در برابر واردات )با پشتوانه دالرهای نفتی( شده است.

که چنانچه کشورهای مصرف کننده  کرد  می توان ثابت 
گذشته )به ویژه آمریکا( اراده می کردند  نفت در نیم قرن 
کــه دالرهـــای خــارج شــده از چرخه اقتصادی خود 
برای خرید نفت را مجددًا به چرخه اقتصادی خود 
که در پنجاه  ی را  بازگردانند دقیقًا همین سیاست ارز
کار  کم بود در دستور  سال اخیر بر اقتصاد ایران حا

قرار می دادند.
که سیاست ارزی ایران بر  دقیقًا در همین برش زمانی 
گرفته شده است کشور چین  کار  ضد تولید داخلی به 
گرفته و الگوی بسیار  کار  کاماًل معکوسی را به  استراتژی 
موفقی را در زمینه جهش »تولید ملی« به نمایش گذاشته 
که به سه هدف هم زمان کاهش میل  است. به گونه ای 
کاالی چینی در داخل  گرایش به  به واردات، افزایش 
چین و مهم تر از این دو، فتح روزافزون بازار های جهانی 

به ویژه بازار غرب دست یافته است. آمریکایی ها همواره 
ــازار غــرب را نوعی اعالن جنگ  ی چین در ب پیشرو
کرده اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده  توصیف 
که جنگ  ارزی چیست پاسخ  گر سؤال شود  است. ا
خیلی ساده است این است: متضاد سیاست ارزی 
که تعرفه های  ایــران. باور صحیح چینی ها این بود 
کارآمد است  باال یا ممنوع سازی واردات، سیاستی نا
که اثربخشی الزم را برای تحقق بخشیدن به اهداف 
تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی 
برگزیدند. در این مسیر، چینی ها برای از توجیه انداختن 
گران سازی کاالهای وارداتی، سیاست ارزی  واردات و 
کردند. امتیاز سیاست  را جایگزین سیاست تعرفه ای 
ارزی به سیاست تعرفه ای در این است که نه تنها توجیه 
اقتصادی واردات رسمی را از بین می برد، بلکه قاچاق 

را هم از رونق می اندازد. 
درواقع، چینی ها به این نتیجه رسیدند که »تقاضا برای 
کاالهای وارداتی« با »تقاضای ارزهای خارجی« دو روی 
کاالهای  یک سکه هستند و به جای بستن تعرفه بر 
وارداتی به گران سازی آرام و مستمر ارزهای خارجی روی 
آوردند. البته وقتی ازسیاست گذاری ارادی صحبت 
می کنیم باید به تفاوت های ظریف آن با بی عملی و 
سپس مغلوب شدن در مقابل قانون اقتصاد به صورت 
کنیم  شوک ارزی و نهایتًا انفعال سیاست گذار توجه 

که الگوی ایرانی سیاست ارزی است.
که الزامًا باید از الگوی چینی  سخن بر سر این نیست 
ی را به سمت  کرد؛ اما قطعًا نباید اسلحه ارز تقلید 
که  کرد  گرفت و می توان ثابت  نیروهای خودی نشانه 
سیاست گذار اقتصادی در ایران دهه هاست که اسلحه 
گرفته است. به عنوان مثال در برش زمانی  را معکوس 
سال 		 تا 		 که شاهد روند روزافزون واردات هستیم 
هم زمان با دو برابر شدن شاخص قیمت ها، نرخ ارز 
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تثبیت شده است. مفهوم ساده این سیاست معکوس 
کاالی ایرانی در این  که قیمت خرید سبد  آن است 
مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کاالی وارداتی 
ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این 

کم وبیش تکرار شد. الگو در دوره 		 تا 		 نیز 
گسستگی سیاست ارزی از  که  عارضه سوء دیگری 
کــرده است  سیاست پولی بر اقتصاد ایــران تحمیل 
کنترل بازار ارز از  دست سیاست گذار  خارج شدن 
در برش های زمانی چندساله و به تبع آن وقوع شوک 
که به صورت سلسله وار شوک های  ی بوده است  ارز
دیگری را در بازارهای طال، مسکن و سایر دارایی های 
واقعی و مالی به دنبال داشته و ثبات اقتصادی را از 
کردن  بین برده است. پیامد این جهش ها، منحرف 
ی نیروهای اقتصادی از فعالیت های مولد به  ــرژ ان
که تخریب مضاعف  فعالیت های سفته بازانه است 

تولید را در پی دارد.
به نظر می رسد تکرار مرتب این نوع سیاست غلط 
گاهی سیاست گذار  یشه در ناآ ی بیش از آنکه ر ارز
یشه در شکل گیری اقتصاد  داشته باشد ممکن است ر
سیاسی خاصی داشته باشد که سیاست گذاری ارزی 
را تحت تأثیر »اعمال نفوذ ذی نفعان« قرار داده است. 
به هرحال، شکل گیری ذی نفعان سیاست گذاری غلط 
اقتصادی باعث تکمیل موانع سه گانه جهش تولید 
کنار موانع  در ایران شده و ضلع موانع مدیریتی را در 
که در ادامه  یک قرار داده است  سیاستی و موانع تئور

یم. به این ضلع سوم می پرداز

سوم: موانع مدیریتی
ی های غلط  که اشــاره شد سیاست گذار همان طور 
یک باعث شکل گیری مناسبات  ناشی از بحران تئور
که  ضد تولیدی خاصی در اقتصاد ایران شده است 
کــرده است.  ذی نفعان مخصوص به خود را ایجاد 
که عمدتًا در الیه های میانی مدیریت  این ذی نفعان 
گرچه در شکل گیری  کشور تکثیرشده اند ا اقتصادی 
اولیه سیاست های غلط نقشی نداشتند اما به دلیل 
منتفع شدن از این سیاست ها به موتور اصلی بازتولید 
این سیاست ها و جلوگیری از اصالحات اقتصادی 
تبدیل شده اند. کاسبان و ذی نفعان سیاست های ضد 
تولیدی همواره از دشمن موهوم دالالن سخن می گویند 
که مانع رونق تولید داخلی می شود. این تصویر ساده از 
گرچه در عمق خود  تقابل نیروهای اقتصادی در ایران ا
پیوندهایی با واقعیت دارد و به همین دلیل مقبولیت 
عامه نیز یافته است اما تصویر ساخته وپرداخته جریان 
ضد تولید است تا توجهات را از جریان اصلی سرکوب 

کند. تولید دور 
کاسبان رانت و تورم، ذی نفعان اصلی سرکوب تولید 
داخلی هستند که دو ماشین عظیم توزیع رانت و خلق 
که امکان خلق ثروت  کنترل می کنند  تورم را به نوعی 
جز از طریق این دو ماشین غیرممکن شود تا همگان 
در خدمت این دو ماشین باشند. موج های جهش 
قیمت ارز و مسکن و سایر دارایی ها نتیجه طبیعی 
سواری گرفتن از این دو ماشین است که سفته بازی های 
گسترده را جانشین فعالیت های تولیدی می کند؛ یعنی 
که در شکل و ظاهر داللی برای عموم  همان چیزی 

کاسبان رانــت و تــورم، ذی نفعان اصلی 
سرکوب تولید داخلی هستند که دو ماشین 
عظیم توزیع رانت و خلق تورم را به نوعی 

ل می کنند. کنتر
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مردم جلوه گر می شود. درواقع، داللی مورداشاره مردم 
یع رانت و خلق تورم است  کارکرد دو ماشین توز معلول 
که قسمت پیدای فعالیت های ضد تولیدی است و 
به همین دلیل، آدرس مناسبی برای ایجاد انحراف در 

یشه های اصلی است.  افکار عمومی از ر
که سوخت اصلی ماشین  طنز تلخ ماجرا آن است 
رانت و تورم با شعارهای حمایت از مصرف کنندگان و 
کنترل قیمت ها فراهم می شود و کمتر  تولیدکنندگان و 
کسی متعرض این تناقض در شعار و عمل می شود 
که به  که مگر رانت باعث خلق ارزش افزوده می شود 
کاهش قیمت ها  تولید منجر شود؟ مگر رانت باعث 
گرانی ناشی از  کرد و  می شود؟ مگر می شود تورم خلق 
کرد؟ پاسخ همه این سؤاالت منفی  کنترل  آن را بتوان 
است ولی همه منابع اقتصادی مکررًا در همین فرآیندها 

حیف ومیل می شود.
که نتیجه  همین تناقضات ساده باعث شده است 
قریب به اتفاق سیاست های حمایتی در ایران )چه به 
اسم حمایت از مصرف کننده و چه به اسم حمایت از 
تولید کننده و چه به اسم تنظیم بازار از طریق واردات با 
دالر ارزان( سرکوب تولید داخلی باشد. مصیبت بزرگ 
آن است که ذی نفعان رانت و تورم عالوه بر دادن آدرس 

یشه سرکوب تولید، توانسته اند با شگردهای  غلط از ر
مختلف، نوعی »این همانی« بین منافع خود و منافع 
کنند و به همین دلیل  کثریت ایرانیان القا  عمومی به ا
در عرصه محافظت از این دو ماشین تنها نیستند. 
که هر  این مسئله البته چندان هم عجیب نیست؛ چرا
ی اجتماعی و سیاسی  سیاست غلط اقتصادی، نیرو
که با تولید انبوه ضد  پشتیبان خود را به وجود می آورد 
کاذب سعی در انحراف توجهات  گاهی و تحلیل  آ

عمومی از آدرس اصلی را دارند.
البته به فهرست موانع مدیریتی جهش تولید می توان موارد 
که چنین مواردی  متعدد دیگری هم افزود اما تا زمانی 
نتواند الیه باالتر تصمیم گیری یعنی سیاست گذاری را 
تحت تأثیر قرار دهد به راحتی در قالب فسادهای موردی 
کشورها قابل شناسایی خواهد بود اما  همانند سایر 
ریشه کن کردن »فساد مدیریتی ناشی از سیاست گذاری 
فسادزا« جز با رجوع به الیه باالتر تقریبًا محال است 
که ذینفع برخورد با یک مدیر فاسد بدون اصالح  چرا
ریل سیاست گذاری، بیش از آنکه مردم باشند ممکن 
کمین نشسته  که در  است مدیر فاسد دیگری باشد 
است و این همان تمثیل اژدهای هفت سری است 

کردند. که مقام معظم رهبری از این نوع فساد ارائه 
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جمع بندی و نتیجه گیری
به نظر می رسد عدم وحدت فکری در اصول حکمرانی 
اقتصادی باعث سیاست گذاری نادرست، غیرعلمی 
و متناقضی شده است که در الیه های میانی مدیریت 
اقتصادی باعث فساد و شکل گیری ذی نفعان متنفذی 
کشور  کم بر اقتصاد  بــرای حفظ مناسبات غلط حا
که در یک چرخه باطل با تأثیرگذاری بر  شده است 
ی باعث تــداوم وضعیت موجود  روند سیاست گذار
می شوند. به همین دلیل، انتظار اصالحات اقتصادی 
ی  از الیه های مدیریتی و حتی بعضًا سیاست گذار
تقریبًا احاله به محال است. اصالحات اقتصادی 
معطوف به ریل گذاری »جهش تولید« باید از اجماع 
کمیت بر سر اصول حکمرانی اقتصادی و استخراج  حا
سیاست گذاری های اقتصادی از دل این اصول آغاز 
کشورهای دارای رشد اقتصادی  که عموم  شود؛ راهی 
کرده اند.  پایدار یا دارای تجربه جهش تولید آن را طی 
که الیه های میانی مدیریت  تنها در این صورت است 
که متأسفانه در مناسبات رانتی درگیر شده اند قادر به 
اثرگذاری بر سیاست ها نخواهند بود و مجبور خواهند 
که در چارچوب سیاست گذاری های جدید عمل  شد 
کنند. این تغییر سیستمی دقیقًا عکس حالت قبلی 
کرد؛ یعنی همان طور که سیاست گذاری  عمل خواهد 
غلط باعث می شود حتی مدیر سالم نیز در مناسبات 
ی به  مفسده آمیز غرق شود تغییر ریل سیاست گذار
کارشناسی باعث  مسیر استخراج شده از تئوری های 
کار درست  که افراد اشتباهی هم مجبور شوند  می شود 

را انجام دهند. 

در خاتمه چنانچه بخواهیم پرسش ابتدای نوشتار را بر 
اساس قیود تحریم و بیماری کرونا مطرح کنیم، می توانیم 
کنیم و آن  گزاره را با قطعیت باال مطرح  حداقل یک 
یک، سیاست گذاری و  اینکه: »تا زمان رفع موانع تئور
کرونا هم از بین برود،  گر سایه تحریم  و  مدیریتی حتی ا
اتفاق مثبت پایداری در اقتصاد ایران نخواهد افتاد«.
 بنابراین تالش اصلی باید معطوف به رفع این موانع 
گر امکان رفع تحریم هم فراهم شد بتوان از  باشد تا ا
ظرفیت های ایجادشده بهره برد نه اینکه آن را به تهدید 
تبدیل کرد )این هشداری جدی است که رفع تحریم ها 
و بازگشت دالرهای نفتی بدون تدابیر گفته شده می تواند 
همانند تهدید عمل کند(. اما درعین حال، اگرچه برخی 
از موارد تحریم همانند تحریم نفتی باعث ترک اعتیاد 
که باید به چشم فرصت به  اجباری اقتصاد ایران شده 
آن نگریست؛ اما برخی موارد دیگر همانند محدودیت 
مبادالت می تواند در میان مدت به صورت تهدید ظاهر 
کرد. در خصوص اثر  که باید برای آن چاره اندیشی  شود 
کرد  گرچه هنوز با قطعیت نمی توان اظهارنظر  کرونا هم ا
گر آن گونه که از شواهد پیداست اقتصاد ایران بتواند  اما ا
زودتر از اقتصادهایی که شریک تجاری همسایگان ایران 
هستند به راه بیفتد چه بسا در غیاب رقبا فرصت های 
که البته هنوز  جدیدی برای صادرات ایران ایجاد شود 
نمی توان با قطعیت دراین باره نظر داد ولی به هرحال 
که این عارضه های موقتی نباید  نکته مهم آن است 
که در  باعث غفلت از آن چاره اندیشی اساسی شود 

این نوشتار به آن ها اشاره رفت.

تا زمان رفع موانع تئوریک، سیاست گذاری 
ونا  و مدیریتی حتی اگر سایه تحریم  و کر
ود، اتفاق مثبت پایداری در  هم از بین بر

اقتصاد ایران نخواهد افتاد.
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 جهش تولید؛ 
بازی در زمین خودی

»جهش تولید« نیازمند مدیریت افکار عمومی و جهت دهی 
رسانه ها به سمت آن است

دکتر مصباح الهدی باقری
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق ؟ع؟

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق ؟ع؟ 

حال و هوای سال ُپرحادثه 98
کــه حــوادث  کشور  گذشته  وضعیت عمومی ســال 
پرماجرایی در حوزه های طبیعی، سیاسی، اقتصادی، 
کرد،  اجتماعی، امنیتی و این اواخر سالمت را تجربه 
در مقاطعی موجب انسجام و بسیج اجتماعی شد؛ 
گاه سبب ازهم گسیختگی روانی در برخی رویدادها  اما 
که در سال های پس  گفت  نیز بود. به یقین می توان 
از جنگ، تعدد و تنوع حــوادث آن هم در حوزه های 
مختلف و بدین سرعت زمانی، این گونه تجربه نشده 
بود. به طوری که هنوز حادثه قبلی فروکش نکرده، حادثه 
بعدی از محوری دیگر تالطمی جدید را موجب می شد. 
اما در همه این حوادث، یک ُحفره بزرگ دیده می شد 
که چه در مقاطع انسجام اجتماعی و چه در مقاطع 
آشوب و به هم ریختگی، کشور را آسیب می رساند. این 
که  چالش جدی، مسئله »مدیریت افکار عمومی« بود 
همه حوادث را دچار نوعی تالطم منفی می کرد و جامعه 

را با نوعی آشفتگی و سردرگمی مواجه می ساخت.
همه ابزارهای این مسئله نیز در سال های دور و نزدیک 
توسط بدخواهان و بداندیشان نسبت به این مرزوبوم، 
تا جزئی ترین مواردش دیده شده و به نوعی وارد زندگی 
گردیده و جای خود را به صورت گسترده در  آحاد مردم 
کرده است. هم زیرساخت های  سبک زندگی مردم باز 
گردیده و هم  کمیت فراهم  سخت به نوعی توسط حا
اداواطوارهای نرم آن با لطایف الحیلی در زندگی مردم 
کرده و شبکه های اجتماعی و ارتباطی و  جا خوش 
پیام رسان ها را جزء زندگی و حتی تا مقام »رکن زندگی« 
کشت  کاشت و  و »ضرورت آن« باال آورده است. این 
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که با عقبه فکری اتاق های خدعه و  چندین ساله 
نیرنگ طراحی و عملیاتی شده، حاال در بزنگاه های 
مختلف، بــه جامعه مــا رنــگ و بــو و جهت و سیر 
یختگی  می دهد. آرامش آن را می گیرد و تالطم و به هم ر

را جایگزین آن می کند. 
در پنج ماه انتهایی سال 				، ضرب آهنگ اتفاقات 
و حوادث سریع تر از قبل شد و با اینکه سعی می شد 
گاهی بخشی در فضای جریان  عرصه اطالع رسانی و آ
رسانه ای داخلی حفظ و مدیریت شــود، اما عرصه 
گذار شد. درواقع  »مدیریت افکار عمومی« تقریبًا وا
شدت و سرعت اتفاقات و تنوع تکنیک های رسانه ای، 
سبب شد که افکار عمومی به شدت تحت تأثیر جبهه 
کمیت رسمی باشد. این هجمه وسیع  خارج از حا
که بیگانگان برای رسیدن  رسانه ای و سوءاستفاده ای 
کارآمدی  به مطامعشان- به جهت وجود حفره بزرگ نا
کشور در مدیریت  و عقب افتادگی جریان رسانه ای 
افکار عمومی- با حرص و ولع تمام انجام می دادند، 
کاهش اعتماد عمومی و فروریزی سرمایه اجتماعی 

گرفته است. کشور را نشانه 
کارگزاران  ی میز سیاست گذاران و  لذا مسئله حاد رو
نظام در پایان سال 		، مدیریت افکار عمومی، کاهش 
سرمایه اجتماعی، خدشه وسیع به اعتماد عمومی و 

کارآمدی رسانه های رسمی بود. نا

چرا »جهش تولید« عنوان سال 99 شد؟
درحالی که اذهــان برای پیشنهاد نام سال جدید به 
سمت این موضوعات بیشتر سوق پیدا می کرد و این 
خألها نظام را بارها مورد تهدید جدی قرار داده است، 
رهبر انقالب عنوان »جهش تولید« را برای سال جدید 
برگزیدند. حال باید چرائی این انتخاب و بعدازآن 
که برای مؤثر شدن این نام در پی  الزامات و مالحظاتی 
دارد را فهمید. باید اولویت این نام و پیش نیازی ها و 

کرد. هم نیازی های واقع شدنش را جستجو 
 به عبارت دیگر سؤال اینجاست: بااینکه یک پاشنه آشیل 
یختگی  بزرگ برای حرکت نظام همراه با نوعی به هم ر
و آشفتگی انسجام اجتماعی به صورت برجسته در 
جامعه خودنمائی می کند و در هر حادثه و واقعه ای 
خود را نشان می دهد، چرا باید آن را مقدم ندانست 
و برای آن فکر چاره نکرد؟ و چرا باید همچنان مسیر 
انقالب را بر مدار اقتصاد، صنعت و تولید جهت داد 

کرد؟  و راهبری 
که در حوزه افکار عمومی،  اول اینکه: درست است 
نوعی تشتت و اغتشاش به صورت برجسته و عیان 
گرایشی است.  دیده می شود، اما این حوزه، نگرشی و 
کات مخاطب را  در حقیقت، حد تأثیر این حوزه، ادرا
به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و سرمایه اجتماعی و 
کارآمدی  ک نا اعتماد عمومی را تنزل داده و ایجاد ادرا
می کند. اما هرقدر در حــوزه عملیاتی تولید و اداره 

وی میز سیاست گذاران و  مسئله حاد ر
کارگزاران نظام در پایان سال 98، مدیریت 
افکار عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی، 
خدشه وسیع به اعتماد عمومی و ناکارآمدی 

رسانه های رسمی بود.
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کنیم، مردم به  کسب  زندگی و معیشت مردم، توفیق 
عینه می فهمند آنچه از بنگاه های رسانه ای و بوق های 
تبلیغاتی بدخواهان ملک و بوم می بینند و می شنوند، 
که از  خالف واقع است. در حقیقت، ظرفیت هایی 
شکوفایی اقتصادی خاصه در حوزه صنعت و تولید، 
کشور می شود، به صورت آشکار در زندگی  نصیب 
مردم و به تبع آن رفاه و آسایش آن ها دیده می شود، 
فلذا هدف اصلی رسانه ها و مدیریت افکار عمومی 
که تغییر نگرش ها و تضعیف باورها نسبت به ماهیت 
و عملکرد نظام است، با تعارض ها و تناقض هایی 
کارشان پیش نمی رود. به بیان دیگر،  مواجه شده و 
هرقدر حوزه افکار عمومی جهت یابد؛ ولی میوه ی 
»اقتصاد ملی پویا« و قابلیت های صنعت و تولید 
ک مثبت مخاطبین  در سفره مردم دیده نشود، ادرا

خنثی شده و تغییر جهت می دهد. 
دوم اینکه، دشمن جبهه های متعددی را برای در تنگنا 
قرار دادن نظام اسالمی مان، طراحی و عملیاتی نموده 
است. درواقع، مخالفان جمهوری اسالمی از سویی 
تالش می کنند تا در جبهه فرهنگی، جهت گیری های 
فکری مردم را تا سرحد سبک زندگی شان، دچار تشتت 
که  نموده و از این رهگذر ما را با جامعه ای دیگر - 
منبعث از بوم ما نیست- مواجه نمایند. از سوی دیگر 
در جبهه سیاسی، به دنبال انــزوای ایــران و حداقل 
شدن روابــط بین المللی و حتی منطقه ای و از بین 
کانال های ارتباطاتی ما هستند  رفتن تمام سرپل ها و 
و در جبهه ای دیگر، تمام ابزارهای حکمرانی جهانی 
گرفته تا با انــواع تحریم های ظالمانه،  کار  خود را به 
غیرموجه و غیرقانونی، حرکت نظام را دچار اختالل 

و اغتشاش نمایند. 
ازاین جهت ما به تناسب منابع مان و اولویت گذاری هایی 
که می کنیم باید بسته ای را برای مقابله با تهدیدات 
گسترده دشمن در جبهه های مختلف تدارک دیده و 

عملیاتی کنیم. در این راستا هرچه در زمین طراحی شده 
خودمان پیش برویم، کمتر در سناریوهای پیش بینی شده 
دشمن قرارگرفته و یا در حصار واقع می شویم. پس 
که با تأمل بر داشته ها و قابلیت ها و  بهتر این است 
که با  کنیم  واقعیت های زمین خودی به نحوی عمل 
همین منابع محدود، به اولویت گذاری درست رسیده 
و حرکتمان سبب شود، چند مهره تهاجمی دشمن 

گردد.  کار بیفتد و به اصطالح قاعده 		-		 اجرا  از 
البته نباید اجازه داد که با حرکت های تک  ُبعدی و تک 
 جبهه ای، دشمن در جبهه های دیگر فرصت تجری و 
گردد ضمن اینکه قابلیت ها  کند و تالش  تعدی پیدا 
و شایستگی ها متمرکز بر یک اولویت، آن هم در زمین 
خودی ساخته  شود، جبهه های دیگر طراحی شده توسط 
دشمن، حتی االمکان رها نشود. بدیهی است بازی 
در زمین خودی و با مهره های حساب شده، دشمن را 
کرده و هزینه اقداماتش  در محاسباتش دچار اشتباه 
را باال می برد. درحالی که ورود در بازی دشمن، قطعًا 
کشور را باالبرده و اختالالت  ضریب خطای اداره مؤثر 
جدی در مواجهه با خدعه ها و نقشه ها را پیش می آورد.
سوم اینکه، پرش های سیاستی از یک حوزه به حوزه 
کم بازده است. به عنوان نمونه  دیگر معمواًل هزینه زا و 
کاهش  کلی  در برنامه اول توسعه ســراغ سیاست 
واردات رفتیم، اما این سیاست در برنامه دوم به افزایش 
صادرات تغییر اولویت و جهت یافت. درواقع، با دو 
که با هم  کار متفاوت در دو برنامه مواجه شدیم  دستور 
ارتباط چندانی نداشتند. لذا با اینکه سیاست اول، 
کشور را به خود اختصاص می داد؛  پنج سال منابع 
لیکن به جهت اینکه به طور کامل و منسجم اجرا نشد، 
یه روبه رو هستیم. آن هم در  همچنان با واردات بی رو
که با تولیدشان می توانستیم  کاالهایی  محصوالت و 
کنیم و حتی در برخی از  کسب  مزیت رقابتی نسبی 

آن ها به قابلیت صادراتی برسیم.
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 حال از جهت نامگذاری عنوان امسال نیز )و البته 
چند سال گذشته(، همین وضعیت را شاهد هستیم. 
سال هاست ساخت ها و زیرساخت های اقتصادی 
کشور هدف آماج حمالت دشمن قرارگرفته و البته  
قبل از آن نیز، با طراحی های وارداتی حوزه برنامه ریزی 
اقتصاد ملی دچار یک ضعف نگرشی و گرایشی شدید 
کاستی  که حتی با وقوع انقالب نیز، این  شده است 
رفع  و رجوع نشده و بازیگران جدید در همان زمین های 
قدیمی مشغول ساخت وسازهای اقتصادی اند. این 
مسئله، یک حفره بزرگ در طرح زیرساختی اقتصاد 

ما را سبب شده است.
 امــام خمینی؟هر؟ و رهبر انقالب از سال های دور 
در عیان و نهان این تنگه خطرخیز را چه از حیث 
طرح ریزی ساخت و ایجاد و چه از حیث مواجهه و 
مقابله با هجمه ها و تحریم ها و حصرها به مسئوالن 
کارگزاران نظام متذکر شده اند. امام خمینی؟هر؟  و 

عبارت روشنی در این خصوص دارند: 
کردند،  که این صنعت های بزرگ را درست  »آن هایی 
که  گوش هستند  آن ها هم انسان های یک سر و دو 
مثل سایر انسان هایند، منتها قبل از ما بیدار شدند و 
کردند. قبل از اینکه ما بیدار شویم آن ها  ما را خواب 
که  کردند  بیدار شدند و هّم خودشان را صرف این 
با ایادی خودشان مستقیمًا یا غیرمستقیم ما را غافل 
کنند به اینکه  کنند و به ما تزریق  کنند. ما را خواب 
شما نمی توانید یک صنعتی داشته باشید. شما 
نمی توانید یک نظام صحیح داشته باشید. شما 

نمی توانید یک صنعتی داشته باشید«. 
دولت های مختلف نیز چه در زمان امام؟هر؟ و خاصه 
گون  گونا در زمان رهبری امام خامنه ای، با طرح های 
کردند این جبهه را تقویت و مستحکم نمایند.  سعی 
گرفته شده به دالیل مختلف  اما این نسخه های بکار 
ازجمله به جهت وارداتی بودن، تا کنون بیشتر از آنکه 

در خدمت اصالح و ترمیم باشد، بعضًا به مشکالت 
حاد و مزمن اقتصاد ملی دامن زده است. بنابراین با 
ینی  گذشته، رهبری انقالب عناو اینکه در سی  سال 
اقتصادی برای اسم سال برگزیدند؛ ولی از سال 		 به 
ن تعلیق، اجزاء یک  این سو، به صورت متوالی و بدو
کارآمد با تکیه بر تولید ملی و سرمایه ایرانی  اقتصاد 

کردند. را برای اسم سال انتخاب 
ازاین جهت توالی تکیه  بر صنعت و تولید ملی و توجه 
کید بر اجــزاء آن  وظایف، تعهدات، تکالیف و  و تأ
کمیت، تولیدکنندگان  البته حقوقی برای دولت و حا
کمک می کند  و مصرف کنندگان ایجاب می نماید و 
کار و سرمایه ایرانی در  پازل سیاست های حمایت از 
درون نظریه اقتصاد مقاومتی تکمیل شود. اینک در 
کار مضاعف، همت مضاعف، اصالح الگوی  ادامه 
کار و سرمایه ایرانی، عزم ملی و  مصرف، حمایت از 
مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، 
کاالی ایرانی، رونق تولید و...به »جهش  حمایت از 

تولید« رسیدیم.

الزامات تحقق »جهش تولید«
نکته بعدی، در این است که الزامات تحقق شعار سال 
که  کرونایی حال حاضر  چیست؟ خاصه در وضعیت 
اقتصاد ایران به حالت نیمه تعطیل درآمده  و بخش 
یادی  از اقتصاد خاصه در حوزه خدمات در تعلیق  ز
کامل است. درواقع، چه »باید«هایی را باید رعایت 

نمود تا زمینه تحقق شعار سال فراهم شود: 
اول اینکه، اسم گذاری سال یک امر تشریفاتی نیست. 
که نهایتًا رهبر معظم انقالب با  فرآیندی است مشورتی 
توجه به اشرافی که به آرمان ها و دغدغه ها و سیاست ها 
و زنجیره امور و فعالیت ها دارند، نسبت به انتخاب 

اسم سال اقدام می نمایند. 
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کارگزاران اجرایی مملکت که طبیعتًا یکی  ازاین جهت 
از طرف های مشورت برای نام سال هستند، بایستی 
ضمن فهم جایگاه عنوان سال در منظومه سیاستی 
کشور ) خاصه با توجه به اسناد سیاستی باالدستی(، به 
تخصیص درست منابع به این اولویت اهتمام داشته 
کارگزاران ،این امر را  گر مجموعه  باشند. بدیهی است ا
تشریفاتی قلمداد کنند، اتفاق خاصی در کشور نمی افتد 
و فقط به جهت تفرق و تشتت در دیدگاه ها، هزینه های 
بدون بازده و نتیجه ای صرف خواهد شد. الزمه این 
کارگزاران به فعل و امر رهبری است. باور  اهتمام باور 
به اینکه در تحقق اسم سال بایستی تالشی جدی و 
گرفت. متأسفانه بسیاری از  کار  اهتمامی درخور به 
کم اعتقادی ها و یا  مفهوم سازی های رهبری در چنبره 
بوقچی های تبلیغاتی خیلی زود در فضای سیاستی 

گم و فراموش می شود. کشور 
کارگزاران اجرایی وقت نظام در  ثانیًا در سفر یکی از 
دولت های گذشته، به کشور چین از چگونگی و زمان 
ساخت ساختمان محل برگزاری اجالس مشترک و 

سالن های متعدد آن سؤال می شود. این ساختمان 
گویا عظیم و دارای سالن های متعدد برای دیدار  که 
کشورها از فرهنگ ها و سطوح  با رؤســا و مسئولین 
کثر  روابط دیپلماتیک مختلف بوده است موردتوجه ا
مالقات کنندگان قرار می گرفته است. مقامات چینی 
کل فرایند ساخت وساز این ساختمان بزرگ و بلند را 
		 روزه عنوان می کنند. این مسئول نظام از این نوع 
که از  مدیریت، به نام »مدیریت ترکیبی« یاد  می کرد 
جهات مختلف)طراحی و معماری، منابع مختلف 
و مدیریت مؤثر( یک امر مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته و 
نهایتًا همه اهتمام الزم برای عملیاتی شدنش تعریف 
کار بسته می شود. به نظر می رسد، مفهوم جهش  و به 
تولید از جنس مدیریت ترکیبی است و با یک نگاه 
خطی و مجرد به معنا و عینیت نمی رسد. بنابراین 
الزم است تمام لوازم جهش فراهم آید، وگرنه اجرای 
سیاست های ناقص یا فعالیت های تک بعدی و خطی 
بعضًا پیش تر از آنکه به جهش منجر شود، همین نای 

نصف و نیمه را هم می بندد و زایل می کند.
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ثالثًا اسامی سال های مختلف که در خانواده اقتصاد، 
صنعت، و تولید ردیابی می شوند همه به عنوان مقدمات 
و لوازم جهش تولید خاصیت پیش نیازی یا هم نیازی 
دارند. یعنی چه آن ها که در حوزه نرم و بسترساز فرهنگی 
تولید هستند )مانند اصالح الگوی مصرف یا کار مضاعف 
و همت مضاعف( و چه آن ها که در حوزه سخت، تولید 
کار  و صنعت با آن ها تعریف می گردد)مثل حمایت از 
و سرمایه ایرانی یا رونق تولید( نقش غیرقابل انکار در 
تحقق جهش تولید دارند. به عبارت دیگر اگر وجدان کار 
و انضباط اجتماعی)اسم سال 		( نباشد یا حمایت 
کار و سرمایه ایرانی با سیاست های درست زمینه  از 
تحقق پیدا نکند نمی توان انتظار جهش تولید داشت. 

مالحظات مهم تحقق عنوان سال
جهت تحقق »جهش تولید« عالوه بر الزامات، مالحظاتی 
نیز موردنظر است که عدم لحاظ آن ها خطای راهبردی 

محسوب می شود:
الف- جهش تولید، نیازمند افزایش مصرف و توسعه 
بازار است. افزایش مصرف همیشه قابل توصیه نیست 
و در بعضی مواقع حتی قابل تجویز هم نیست. بنابراین 
توسعه بازار یک ضرورت انکارناپذیر برای جهش تولید 
قلمداد می گردد. این توسعه نیازمند برقراری روابط و 
ارتباطات قوی و عمیق بین المللی و جهانی از طریق 
به کارگیری دیپلماسی های متنوع است ولیکن، این 
موضوع نیز در شرایط تحریمی امروز، به شدت تحدید 

شده است. 
کردن  برای به حداقل رسانی اثر این موضوع، فراهم 
کسب مزیت رقابتی نسبی  ائتالف های راهبردی و 
یک راهکار میان بر و مؤثر است. لذا در هر صنعت و 
کتساب  که امکان این ائتالف ها یا ا بخش تولیدی 
مزیت رقابتی مهیا نیست، سرمایه گذاری و هزینه کرد 

نوعی اتالف منابع است.

ب- جهش تولید نیازمند مدیریت افکار عمومی و 
جهت دهی رسانه ها به سمت این موضوع است. در 
حقیقت نیاز به یک تمرکز جمعی بین سیاست گذاران 
کار،  تا مردم وجود دارد و هرگونه انحراف از این دستور 
گردد. لذا الزم  کندگی نسبت به آن  می تواند سبب پرا
است، رسانه ها به امر تولید، به صورت یک امر مقدس 
ی اجتناب نمایند.  کرده و از حاشیه رو و معروف نگاه 
کارگزار اجرایی  هرچقدر نگاه و اولویت سیاست گذار تا 
و دغدغه و مسئله مصرف کننده به یک موضوع متمرکز 
شود، آن موضوع در بخش ترکیب ادراک مخاطبین خود 
قرار می گیرد. ولی هرقدر آن را به زمینه ببریم، از تمرکز 
مخاطب امر )چه سیاست گذار و چه مصرف کننده( 

کرده ایم. خارج 
که  ج- فساد در هر ناحیه ای، خاصه در حوالی تولید 
با ایجاد رانت یا رقابت ناسالم یا زد و بندهای ارباب 
قدرت و ثروت شکل می گیرد، انگیزه تولید را از بین 
می برد. از طرف دیگر ناامنی و نا اطمینانی، سرمایه را 

فراری می دهد.
ازاین جهت »جهش تولید« نیازمند صفر شدن فساد 
است اما مبارزه با آن مثل جراحی تومور بدخیمی 
که بسیار ظریف و دقیق باید به آن چاقو زد. به  است 
نظر می رسد مسائل صنعت و تولید مسائلی تخصصی 
که داوری و قضاوت تخصصی هم می طلبد تا  است 
ک شود و هم قضاوت دقیق. از این رهگذر هم تولید پا
گفته شد چرائی و ضرورت پرداخت به مسئله  آنچه 
گوشه نگاهی به  جهش تولید در ایران امروز همراه با 
الزامات و مالحظات همراه آن بود تا شرایط را برای 

تحقق اهداف حاصل از آن فراهم نماید.

پی نوشت 

Email: mesbab@yahoo.com
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جهش تولید؛ 
انقالبی در انگیزه ها 

و ذهنیت ها

تحول در تولید بیش از آنکه به توسعه سخت افزاری و جذب 
سرمایه نیاز داشته باشد، نیازمند تغییر نرم افزارهاست

دکتر علیرضا چیت سازیان
استاد هادی مرکز رشد

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق  ؟ع؟

یکرد راهبردی خود در  مقام معظم رهبری در تداوم رو
یت اقتصاد  گذشته، امسال را نیز با محور سال های 
به نام »جهش تولید« نامگذاری نمودند. این موضوع 
که از دیدگاه ایشان  اواًل نشانگر این واقعیت است 
به عنوان راهبر کالن ایران اسالمی، این قدرت اقتصادی 
که بــرای ایجاد تــوان مقاومت و تــاب آوری در  است 
تالطمات منطقه ای و جهانی حرف اول را زده و بدون آن 
ضربه پذیری کشور باال می رود. نکته  دیگری که می توان 
که  که تمام تالش هایی  به آن اشاره نمود،  این است 
این سال ها چه بر اساس تغییر جهت  گیری عالمانه و 
کشور و چه ناشی از اجبار فشارهای  فعاالنه مسئوالن 
ظالمانه تحریم ها صورت پذیرفته، کافی نبوده و نیازمند 
استمرار این حرکت در قالب طرحی نو برای ساخت 

کشور است. اقتصاد 
در فهم معنای کالم ایشان می توان گفت لفظ جهش، 
معادل فارسی واژه  »شیفت«]	[ در ادبیات اقتصاد 
که  کار مــی رود  متعارف است. این مفهوم زمانی به 
نمودار توصیف روند یک واقعیت اقتصادی همچون 
تولید، از مسیر معمول قبلی خود )که می تواند صعودی 
یا نزولی باشد( خارج شده و با ایجاد تغییر اساسی 
یادشدن عرض از مبدأ در نمودار رشد(، الگوی  )مثاًل ز
رفتاری دیگر را پیگیری می کند. معظم له در این سال ها 
که در  که مسیرهای متعارفی  کید دارند  بر این نکته تأ
سال های پس از دفاع مقدس در زمینه بهبود اقتصاد در 
کافی نبوده  که داشته ایم  گرفته ایم و تالش هایی  پیش 
گرفتن اقتصاد  و در سال های اخیر به سبب هدف 
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توسط دشمنان انقالب، بایستی مسیری متمایز از 
که معادل  گفت  قبل را در پیش بگیریم. شاید بتوان 
کشور، عبارت  لفظ »جهش تولید« در ادبیات بومی 
که در سال های قبل بر  »جهاد اقتصادی«]	[ است 

کید داشتند. آن تأ
»جهش تولید« و تحقق رشدهای چشم گیر، اتفاق 
کشورهای دنیا طعم شیرین  که برخی از  مبارکی بوده 
که  آن را چشیده اند. به عنوان نمونه مانند تالش هایی 
کشورهایی مانند آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی 
دوم داشتند. ژاپن توانست ظرف چند دهه تالش، در 
دهه  		 خود را به عنوان اقتصاد دوم دنیا مطرح نماید 
و آلمان نیز خود را در جایگاه رتبه نخست اقتصاد 
کشورها نشان  پا مطرح نمود. مشاهده اقتصاد این  ارو
که برای داشتن جهش در اقتصاد،  فراتر از  می دهد 
ایجاد تسهیالت پایه همچون سرمایه، بایستی تحوالتی 

عمیق تر در سطح نهادها و انسان ها اتفاق بیفتد.

ع می شود؟ مسیر از کجا شرو
نگاه دقیق به محرک های پیشرفت این کشورها، نشان 
می دهد که یکی از مؤلفه های موفقیت این کشورها، ایجاد 
تحوالتی بنیادین و پارادایمی در انگیزه ها، نگرش ها و 
مفروض های شناختی و ذهنی افراد درگیر در امر اقتصاد 
بوده است. این تحوالت منجر به تحوالتی اساسی 
که نهادهای  کشورهای موفق شده است. ازآنجا در 
کنشگران اصلی این  اقتصادی برونداد ذهنیت های 
عرصه است]	[، تحوالت در ذهنیت ها اهرم مبنایی 

کلیدی تحول در اقتصاد است. و 
که این تحوالت  مرور تجربه این کشورها نشان می دهد 
کشور  در سه ضلع اصلی پیشران حرکت اقتصاد یک 
کارآفرینان و صاحبان کسب وکارها  یعنی:  عموم مردم، 
و دولت ایجاد شده اند. ازاین رو در ادامه برخی از این 
تحوالت اساسی در انگیزه ها و ذهنیت های سه رکن 
که می توان برای اقتصاد ایران بازخوانی  اصلی اقتصاد 

شده و مورد استفاده قرار بگیرد، ذکر می شود.
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تحول پارادایمی در عموم مردم
انگیزه ها و طرح واره های شناختی عموم مردم هم از 
حیث اینکه مصرف کننده اصلی بوده و هم از این 
لحاظ که نیروی کار کشور هستند، برای ایجاد اقتصادی 
پیشرو اهمیت دارند. تحول الگوی مصرف خانوارها 
و نیز انگیزه و طرح واره ها ی ذهنی آن ها در امر تولید 
که با تحول در آن می توان  اقتصادی دو رکنی است 

به »جهش تولید« امیدوار بود.
کید بر مصرف •  تحول الگوی مصرف خانوارها؛ تأ

کاالهای تولید داخل
نخستین نکته ای که از مرور تجربه ی این کشورها می توان 
کید بر تقویت تولید از طریق فرهنگ سازی  فهمید، تأ
کاالهای تولید داخل بود. به عنوان نمونه در  مصرف 
کشور ژاپن »پروفسور تسورو شیگتو« پس از پایان جنگ، 
معاون کمیته هماهنگی های جامع در این کشور بود و 
کمپین حمایت از تولیدات  گزارشی، بیانیه  با انتشار 
کشور را صادر نمود. این مسیر در ژاپن ادامه پیدا  این 
کرد و دولت در این نهضت عمومی، با نهادینه سازی 
که تا  فرهنگ حمایت از تولید ملی بنیانی را بنا نهاد 
کم کیفیت  کاالی داخلی و حتی  به امروز مردم ژاپن 
کشورشان را به اجناس خارجی ترجیح می دهند]	[.
کثری از ظرفیت بازار داخلی، یکی از  استفاده حدا
بهترین  ظرفیت ها برای تولید رشد اقتصادی است. 
که مشابه داخلی  کاالهایی  کردن واردات  محدود 
یف طرح واره های ذهنی عموم مردم  دارند، بازتعر

کاالهای تولید داخــل، استفاده صحیح  در مــورد 
ید  از هنجارهای اجتماعی در ترغیب افراد در خر
که می توان در  تولید ملی ازجمله راهبردهایی است 
کشور از آن  بهره گیری صحیح از بازار 		 میلیونی 
گذشته تالش هایی  گرچه در سال های  استفاده نمود. 
گذشته در مورد معطوف نمودن اقبال عمومی در  در 
این زمینه انجام شد، اما به سبب جامع نبودن این 
گروه های مخاطب و عدم استمرار  تالش ها برای تمام 
ی این تالش ها  که در سال جار آن ها به نظر می رسد 
عالمانه تر پیگیری شود. به نظر می رسد استفاده از 
ی  ی رفتار ظرفیت های حوزه ی دانشی خط مشی گذار
و روان شــنــاســی اجتماعی در ایــن زمینه می تواند 

افق های نو را پیش رو قرار دهد.
انقالبی در انگیزه برای رشد تولید ملی• 

کیفیت آن  عزم و اراده ملی برای افزایش تولید و بهبود 
در عموم مردم به عنوان سرمایه انسانی مورد استفاده 
در بخش های تولیدی از دیگر پیشران های اقتصادی 
کیفیت]	[ در ژاپن ازجمله  است. نمونه  حلقه های 
تجربه های موفق در زمینه بهبود و افزایش رقابت پذیری 
گفته نماند  کاالهای ژاپنی در عرصه جهانی است. نا
در سال های اخیر تالش هایی برای یــادآوری تقدس 
امر تولید و فعالیت اقتصادی انجام شده و این فرایند 
فرهنگ سازی تا ایجاد ثمرات مثبت در رشد و ارتقاء 

تولید ملی استمرار یابد.

انگیزه ها و طرح واره های شناختی عموم 
مــردم هــم از حیث اینکه مصرف کننده 
وی  اصلی بوده و هم از این لحاظ که نیر
کار کشور هستند، برای ایجاد اقتصادی 

و اهمیت دارند. پیشر
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تحول پارادایمی در کارآفرینان
کسب وکار به سبب رهبران  کارآفرینان و صاحبان 
میدانی اقتصاد، نقش مهمی در جهش اقتصادی 
کم بر تحلیل ها  کشور دارنــد. نظریات اقتصادی حا
کارآفرینان و انگیزه های در پس انتخاب های  و نگاه 
آن ها، الگوهای رفتاری آن ها را در عرصه ی اقتصاد را 
گرچه عوامل مختلفی در دیدگاه های  معلوم می کند. 
کوتاه مدت  کارآفرینان مهم است، اما به نظر می رسد در 
ن نگری در تولید، انگیزه  توفیق طلبی و  کید بر برو تأ
تالش برای دانش بنیان شدن اقتصاد ازجمله عواملی 
که می تواند ثمرات مناسبی برای تحقق جهش  است 

کشور داشته باشد. اقتصادی 
کید بر برون گرایی تولید•  تأ

کم بر  به جهت درآمدهای سرشار نفتی، جریان حا
تجارت ایران در این سال ها توجه خود را به واردات 
کرده و این درآمدهای نامبارک سبب شده تا  متمرکز 
تولید در کشور نیز شکلی فانتزی به خود گرفته به نحوی که 
غالب صنایع تنها در فضای گلخانه ای حمایت های 
دولتی امکان ادامــه حیات داشته اند. در این فضا 
حلقه های مکمل تولید همچون تجارت و صادرات 
به بلوغ الزم دست نیافته است )که البته اثرات نابالغ 
گرفت(.  بودن صنعت در این زمینه را نباید نادیده 
کارآفرینان چرخه ی  ازاین رو ضروری است تا صنایع و 
کامل تولید و تجارت با تمرکز بر بازار هدف صادراتی 
کنند. توجه  کسب وکارهای خود لحاظ  را در طراحی 
به بازار بیرون عالوه بر اینکه می تواند سبب دستیابی 
به یک فضای بسیار وسیع تر برای تجارت محصوالت 

تولیدی شده و به نوعی »صرفه به مقیاس« را نیز افزایش 
که می تواند موجب به روز  ی محرکی است  دهد، نیرو

کشور شود. نمایی صنعت و فناوری تولیدی 
تقویت انگیزه توفیق طلبی و نگاه بلندمدت به • 

کشور توسعه صنعت 
کارآفرینان به عنوان  تحول در نگرش و انگیزه های 
نخبگان اقتصادی و جهت گیری تالش های آن ها در 
کشور و به عبارت دقیق تر ایفای  مسیر منافع عمومی 
مسئولیت اجتماعی در این برهه از رشد ایران اسالمی 
ضروری است. برای تحقق این مسئولیت اجتماعی، 
که در این مجال  مصادیق مختلفی را می توان نام برد 
کید بر دانش بنیان   به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم: تأ
شدن تولید و داشتن نگاه بلندمدت و چندوجهی 

در امر تولید.
وجود بازارهای انحصاری یا شبه انحصاری در بسیاری 
از صنایع، این سراب را برای تولیدکننده ایجاد می نماید 
کمترین  که با بهره گیری از فرصت های این مجال با 
کمترین تالش و همت،  سرمایه گذاری مالی و صرف 
می تواند سود اقتصادی خود را به دست آورد. درحالی که 
تجربه  کشورهایی مانند ژاپن نشان می دهد که جهت گیری 
دانش بنیان شدن اقتصاد، رشد جهشی و پایدار آن 
کشور را میسر ساخته است. از دیگر ابعاد »بلنداندیشی« 
کشور، تحول در نوع  کارآفرینان و صاحبان صنایع در 
نگاهشان به رابطه ی با سرمایه  انسانی است. نوع نگاه 
کارگر-کارفرما در وضعیت موجود، در  کم بر رابطه   حا
حالت مطلوب تنها می تواند نارضایتی را در بین جامعه 

ون نگری در تولید، انگیزه   در کوتاه مدت تأکید بر بر
توفیق طلبی و تالش برای دانش بنیان شدن اقتصاد 
ازجمله عواملی است که می تواند ثمرات مناسبی 
برای تحقق جهش اقتصادی کشور داشته باشد.
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کارگری و متخصصان از بین  ببرد، اما برای رسیدن به 
افکار نو و داشتن انگیزه برای رشد و پیشرفت،  سرمایه 
انسانِی راضی موردنیاز است و این میسر نیست، مگر 
کوتاه اندیشی و نگاه  با تغییر نوع این رابطه و تعامل. 
ابزاری صرف نسبت به مجموعه فعال در صنعت، 
سبب می شود تا انگیزه های آن هــا در تولید به رفع 
یافت حقوقی مشخص تقلیل یافته و  تکلیف برای در
که یکی از محرک های اصلی  نیاز به »رشد و تعالی« را 
جهش اقتصادی است،  در موضوعات و فضاهایی 

کار و تولید پیگیری نمایند. بیرون از فضای 
که ایــران در عرصه  اقتصاد  گر این جمله  را پذیریم  ا
کوتاه مدت« اســت]	[ و رفتار عمومی  یک »جامعه 
ی نزدیک بینی است،  کارآفرینان آن دچــار بیمار و 
تحول بنیان های نهادی )همچون قوانین و مقررات و 
ساختارهای تولیدی( از یک سو و تحول در نگرش ها و 
کلیدی این عرصه برای ساختن  یگران  انگیزه های باز

اقتصاد ایران ضروری است.

تحول پارادایمی در دولتمردان
که با ریل گذاری مسیر  کلیدی  یگر  دولت  به عنوان باز
گروه دیگر را  اقتصاد میزان و جهت فعالیت های دو 
مشخص می کند، می تواند نقش آفرین اصلی این عرصه 
گرچه ورود دولت در عرصه تولیدات مختلف  باشد. 
اقتصادی اقدامی اشتباه است، اما در پس جریان 
تمام اقتصادهای پیشرفته جهان، یک دولت مقتدر 
که ضمن هدایتگری اقتصاد،  با ابزارهای  وجود دارد 
مختلف توازن و رشد اقتصادی را تضمین می نماید. 
که نیاز است در  در این مجال به دو ذهنیت اصلی 

دولت  ایجاد شود اشاره می نماییم.
اول: تقدم نرم افزار بر سخت افزار در تحقق پیشرفت • 

کشور
ی نیاز  »جهش تولید« بیش از آنکه به سرمایه گذار
داشته باشد، به نوعی به تغییر زمین  بازی و ساختارهای 
کشور نیاز دارد. این تغییر نهادی  کالن اقتصادی در 
طیفی از تحوالت را از اصــالح قوانین و مقررات تا 
کالن تولید در برمی گیرد. روابط  اصالح ساختارهای 
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ی متفاوت از  که بتواند نوعی همکار ساختارهایی 
قبل را میان عوامل تولید ایجاد نموده و به نوعی کنش 
جمعی متفاوتی را در اقتصاد رقم  زند. در این سال ها 
هرزمان سخن از رشد اقتصادی بوده، متأسفانه ذهن 
دولت مردان در وهله ی اول به سمت جذب سرمایه 
)چه سرمایه گذاری خارجی و چه داخلی( کشیده شده 
است؛ اما به نظر می رسد فارغ از الگوهای سرمایه باور 
کم است، نیاز به الگوهایی  که نسخه های توسعه حا
داریم که مبتنی بر همکاری افراد در تشریک مواد اولیه، 
سرمایه های خرد و یا همیاری و تجمیع نیروی انسانی، 

رونق تولید و اقتصاد را به همراه داشته اند.
دوم: تحول در ذهنیت دیکته شدن پیشرفت از باال• 

بزرگ ترین دولت ها هم توان ایجاد حرکت موتور اقتصاد 
جوامع را ندارند و ازاین رو استفاده از ظرفیت مردمی 
در طراحی و انجام امور عمومی ازجمله رشد اقتصاد 
ضروری است. تجربه  سال  های گذشته نشان می دهد 
که قدرت اقتصادی و نقدینگی بادآورده  ناشی از فروش 
ذخایر ملی نفت در دست دولت ها، این باور اشتباه 
که دولت می تواند بدون حضور مردم  را به وجود آورده 
اقتصاد را سامان دهد. ازاین رو دولت ها در طراحی، 
برنامه ریزی و اجرای طرح های اقتصادی به غلط خود 
را از سرمایه مردمی بی نیاز می بینند. با استمرار این 
ذهنیت، در طول زمان دانشگاه ها نقش آفرینی تخصصی 
خود را از دست می دهند. از سوی دیگر اتخاذ نقش 
کار توسط دولت در ارتباط با مردم، می تواند  والد فدا
سبب شود تا در طول زمان ظرفیت مسئولیت پذیری و 
ایفای فعاالنه نقش توسط مردم کاهش یافته و فرهنگ 
که برای بهبود جامعه  عمومی مردم به این سمت برود 

که  همیشه نگاهشان به دست آن پدر مهربان باشد 
یع ثروت خانوادگی« است. ازایــن رو برای  »متولی توز
رسیدن به جهش اقتصادی ضروری است تا ذهنیت 
تولی گری توسط دولت حذف شده و اقتصاد مبتنی بر 
مشارکت شبکه  کنشگران مختلف جایگزین آن شود.

سخن آخر
تحول و جهش در اقتصاد بیش از آنکه به توسعه 
ی و جــذب سرمایه نیاز داشته باشد،  ســخــت افــزار
نیازمند تغییر نرم افزارها و مغز افزارهاست؛ تحول در 
نهادهای پایه تولید و تحول در طرح واره های ذهنی و 
انگیزه های ذی نفعان کلیدی اقتصاد. شاید اکنون بیش 
از هر زمان دیگر،  الزم است تا اهل علم و دانشگاه ها 
کرده و  با ورود عالمانه خود در این عرصه نقش آفرینی 

این اتفاق مبارک را محقق نمایند.

پی نوشت ها

Email: chitsazian@isu.ac.ir
1. shift
که به معنی به کارگیری و  2. با مراجعه به مفهوم جهاد در ادبیات دینی 
گفت »جهش تولید« ثمره  این  استفاده از تمام توان انسانی است، می توان 

نوع نگاه به مقوله ی اقتصاد است.
3. Ostrom, E. (2005).understanding institutional diversity: Princeton 
University Press.
کتاب »مبانی  4. برای آشنایی بیشتر با مبانی فکری توسعه در ژاپن ر.ک به: 
تفکرات اقتصادی و توسعه ژاپن« نوشته محمد نقی زاده از شرکت سهامی انتشار.
کیفیت بسیار  که تولیدات ژاپنی در ابتدای مسیر رشد اقتصادی از  5. ازآنجا
پایینی برخوردار بودند، مهندسان و افراد صاحب فن در بخش های مختلف به 
کاری در قالب حلقه هایی میان بخشی در  که پس از ساعات  این نتیجه رسیدند 
کیفیت چاره اندیشی  کارخانه دور هم جمع شده و در مورد راهکارهای ارتقای 
کنند. این الگو بعدها در دنیا به عنوان یک الگوی قابل تقلید در زمینه ارتقاء 

گرفت. ح شده و موردتوجه قرار  کیفیت مطر
کوتاه مدت و سه  کاتوزیان، محمدعلی )1396(. ایران جامعه  6. همایون 
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 جهش تولید
با کدام ابزار؟

فقر ابزاراندیشی در عرصه عمومی، یکی از چالش های 
نظام سیاست گذاری برای تحقق عناوین سال است

دکتر سید مجتبی امامی
استاد هادی مرکز رشد

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه امام صادق  ؟ع؟

کن شده ایم  که به ُیمن اجاره نشینی سا ه جدیدی 
ّ
محل

و چند صباحی در آن توریست وار کنجکاوی می کنیم، 
ِگرد میدان  یکی از محالت قدیمی شهر تهران است. بر 
کوچک محله، یک مطب قدیمی هست که بیش از 		 
سال سابقه دارد؛ طبیبی به تمام معنا بومی، مأمن دردها 
کنار اعتمادی  و رنج هاِی اهل محل است. اهالی در 
که به منش و َنَفس طبیب محل دارند، سّنت جالبی 
ی، حتماً   را هم نقل می کنند: هر موقع پیش طبیب برو
یک پنی سیلین و یک قرص جوشان در نسخه هست. 
احتمااًل  در دل و بر لب شما،  تبّسمی از این رفتار طبیب 
محل ما شکل گرفته است. چرا؟ این رفتار، غیرحرفه ای 
یا غیرعلمی به نظر می رسد؟! می خواهم واقعیتی را با 
کارگزاران کشور و یا عالمان علوم  مخاطبانم،  که غالبًا 
گاهی برنامه ها و  گذارم؛  اجتماعی هستند، در میان 
تصمیماِت بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فرهنگی 
گل درشت تر از سّنت طبیب  یا سیاسی، افراطی تر و 
محل ما است، اّما آنجاها شک نمی کنیم و لبخند 
ید ابتدا صورت  نمی زنیم. مگر امکان دارد؟! بگذار
گل درشت ترها را با شما در  مثالی این افراطی ترها یا 
گر به  گذارم، به مثال های واقعی هم می رسیم. ا میان 
که طبیب محل ما، بعد از پنی سیلین و  شما بگویم 
قرص جوشان، چند داروی دیگر را هم به فراخور مریضی 
اضافه می کند، اّما غالب ما در ِقبال مسائل سازمانی، 
عمومی و اجتماعی فقط یک پنی سیلین می نویسیم و 
یم؛ اهل محل  بس، باور می کنید؟ تازه از انصاف نگذر
کرده اند،  ما به »دست« طبیب، اعتماد و اعتقاد پیدا 
امــا مــردم چنین اعــتــقــادی هــم بــه دســت و تصمیم 

کارشناسان اجتماعی ندارند!

49

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

ت 
دای

ه



دو نمونه را با هم مرور می کنیم:
	- حتمًا بارها مجادالت نمایندگان و مدیران دولتی 
را بر سر باال بردن نرخ ازدواج شنیده اید. این مجادالت 
گر به نتیجه مثبت)!( رسیده باشد، منجر به افزایش  ا
میزان و بودجه »واِم« ازدواج شده است. فارغ از اینکه 
واِم ازدواج باعث افزایش نرخ ازدواج شده است یا 
خیر، آیا واقعًا هیچ نسخه دیگری نمی شود برای این امر 
کرده اید که چند سالی است با توجه  تدارک دید! توجه 
به تنگناهای مالی کشور، اصاًل مجادله هم نمی کنیم! 
موافق و مخالف یکسان فکر می کنند: این درد، فقط 
یم؛ پس بهتر  با وام درمان می شود و ما هم منابع ندار

یم!  که اصاًل مسئله ای ندار کنیم  است فکر 
	- سال هاست توسعه اشتغال یکی از مهم ترین 
کشور اســت. رفــع معضل  دغدغه های دولــتــمــردان 
اشتغال هْم چنان با »ارائه تسهیالت بانکی« و بعضاً  
ی« بخصوص »سرمایه  فــراهــم آوردن »ســرمــایــه گــذار
که بسیاری  مستقیم خارجی« درهم تنیده شده است، 
اوقــات میزان اشتغال ایجادشده توسط دولــت را با 
تقسیم میزان تسهیالت پرداختی )و جذب و تأمین 
سرمایه( بر متوسط هزینه ایجاد یک شغل به دست 
کشور به گونه ای شد  می آورند! حاال آمدیم و وضعیت 
کفاف نمی داد،  باید بی خیال  که منابع نداشتیم و یا 

اشتغال شویم؟
کمیت، مطلوب هایی  همان گونه که مالحظه می کنید حا
دارد و غالبًا در این مطلوب ها به کالن خط مشی »حمایت« 
که نشانه آن را در حوزه های  می رسد؛ خط مشی ای 
کشور به عیان مشاهده می کنیم: حمایت  مختلف 
کتابخوانی، حمایت از  کتاب و  از تولید، حمایت از 

شرکت های دانش بنیان، حمایت از نخبگان، حمایت 
از تولید محصوالت اساسی و از این قبیل. جالب 
که همه این حمایت ها به نوعی ابزارهای  اینجاست 
خاص محدودشده است: تسهیالت بانکی،  یارانه ها، 
کمک های مالی بالعوض، خریدهای تضمینی و.... 
در همه این نسخه ها، در عمل با یک نسخه بیشتر 
کسی بدهیم. به همین  مواجه نیستیم: پولی را به 
کشور با مشکالت و تنگناهای  که وقتی  دلیل است 
اقتصادی مواجه می شود، عماًل غالب سیاست های 
گر داروخانه ها پنی سیلین  حمایتی به گل می نشینند! ا
نداشته باشند، طبیب محل ما چه می تواند بکند؟!!

به نظر می رسد این فهِم از ابزارها و نسخه های حکومتی، 
کارگزار  یادی به خاطر تلّقی همه ما -اعم از  تا حدود ز
و مـــردم- از دولــت اســت: یــک بــابــای پــولــدار! همه 
چشمشان به جیب دولت است؛ خوِد دولت هم قدرتی 
به جز جیبش، برای خود متصّور نیست! این تلّقی با 
شکل گیری دولت مدرن در ایران و در طول حدود دو 
قرن شکل گرفته و نهادینه شده است. در چند سال 
که درآمدهای این پدر دولت با محدودیت  گذشته هم 
گوشه ای نشسته و غصه  گویی  مواجه شده است، 
که چرا قلدر دهکده او را از حقوقش محروم  می خورد 
که دولت مدرن غربی  کرده است. جالب اینجاست 
به دلیل فقر منابع طبیعی و نیز در مواجهه با بحران های 
کرده است، اّما برخالف  عظیم مالی، از این تلّقی عبور 
بقیه مظاهر غرب، این بخش از دستاوردهای آن ها، 
یم  جایگاهی بین ما پیدا نکرده است. از این هم نگذر
یج  که غرب خیلی مظاهر خود را برای ما تبلیغ و ترو
می کند،  و البته بسیاری را هم برای خود نگه می دارد!

به نظر می رسد این فهِم از ابزارها و نسخه های 
حکومتی، تا حدود زیادی به خاطر تلّقی همه ما 

-اعم از کارگزار و مردم- از دولت است
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که چالش اساسی  ▪ جمع بندی بحث باال این است 
ما در این فضا، نه منابع و نه حّتی ظلم دشمن، بلکه 
»فقر ابزار و نسخه در عرصه عمومی« است. استعداد 
ابزارسازی ذهن ما سال هاست که خفته است. آن قدر 
ابزارهای فشل موجود را به مثابه »تنها بهترین راه« و 
که  »حاصل دو دو تا، چهارتاهای علمی« انگاشته ایم،  
حتی مبادرت به ارزشیابی و اصالح آن ها هم نمی کنیم. 
کارگزاران حکومت قیام کنند و ندا  کسانی باید به انذار 
که خداوند  که: »أرِض« ابزارهای حکومت،  سر دهند 
متعال در اختیار ما قرار داده، »واسعه« است. باید  
کنیم.  کارگزاران را بیدار  کارشناسان و  »هوش ابزارساز« 
کــردن هوش  اجــازه بدهید امکان و چگونگی بیدار 
ابزارساز را با خاطره ای با شما در میان گذارم. حقیقت 
که بسیاری از تکالیف شرعی اجتماعی ما  این است 
ت همین فقر ابزاراندیشی، مهمل رها شده 

ّ
هم به عل

یس مباحث امربه معروف و  است. زمانی در حال تدر
نهی از منکر شهید مطهری؟هر؟ به عده ای از دانشجویان 
خواهر بودم؛ سعی داشتم توضیح دهم که از نگاه ایشان، 
این واجب مهم اجتماعی، »مسئولیت نتیجه« است، 
نه »مسئولیت شکل«  و به همین دلیل، انتخاب و 
بلکه خلق ابزار برای اشاعه معروف ها و محو منکرها 
ف است. چند نفر از خواهران 

ّ
در جامعه بر عهده مکل

که فالنی نمی شود! ما غیر از تذکر  مرّتب اصرار داشتند 

کاری نمی توانیم انجام دهیم!  کسی حرف ما را گوش 
نمی دهد! دوستانمان از ما ناراحت می شوند! و .... 
گفتم همه شما تجربه دختری و یا همسری  به آن ها 
که همسر یا  را سال ها داشته اید؛ وقتی عزم می کنید 
کار را انجام دهد،  پدرتان فالن چیز را بخرد و یا فالن 
چه می کنید؟ آیــا بازهم می گویید نمی شود؟! چه 
که به مراد دلتان می رسید؟! من به همین  می شود 
که در همه شما وجود دارد  می گویم »هوش ابزارساز«؛ 

کار بیافتد. و فقط باید در مواقع الزم بیدار شود و به 
کثرِی بسیاری از سیاست ها و تدابیر  آنچه تحقق حدا
کرده  رهبری در جامعه و دولت ما را با چالش مواجه  
اســت، همین فقر ابــزار و فقر ابزاراندیشی در عرصه 
عمومی اســت. ایشان با مالحظه دقیق و راهبردی 
وضعیت کشور و نیز فضای بین الملل، تدابیر کالن در 
عرصه عمومی کشور را مطرح می کنند، اما مسئوالن و 
کارشناسان همان ابزارهای قدیمی را با شعار جدید به 
کار می بندند. مسلماً  این نحوه حرکت نیازمند اصالح 
کشور است و این امر  کارشناسان و مسئوالن  یکرد  رو
باید با پیش قراولی جوانان مؤمنون انقالبی آغاز شود.

پی نوشت

Email: emami@isu.ac.ir
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جهش تولید و نظام 
بوروکراسی کشور

»جهش تولید« در دست بوروکرات ها است نه خط مشی گذاران

سید کاظم حسینی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق ؟ع؟

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

حکومت ها منویات خود را در قالب هایی بیان می کنند 
کــه در اصــطــالح آن هـــا را »خــط مــشــی هــای عمومی« 
می نامند. »خط مشی های عمومی« بیان کننده منطق 
ن  فکری و جهت حرکت حکومت ها هستند. بدو
کشوری  کیفیت خط مشی های عمومی در هر  شک 
می تواند یکی از عوامل مهم تمایز بخش آن از سایر 
کشورها و حکومت ها باشد. نهادهای مختلفی در الیه 
خط مشی گذاری کشورها مشغول به فعالیت هستند و 
گذاری  هرکدام به نوعی در بخشی از فرایند خط مشی 

عمومی دخیل هستند.
که تنور مباحث و  کشور ما نیز چند سالی است  در 
موضوعات خط مشی عمومی داغ شده است. تأسیس 
رشته های دانشگاهی و ظهور اندیشکده هایی با محوریت 
خط مشی های عمومی در حوزه های مختلف نمونه های 
گذشته بوده است.  برجسته این روند طی سال های 
یادی را در تبیین چرایی اقبال طیف وسیعی  عوامل ز
از اندیشمندان و اندیشه ورزان به این موضوعات را 
که در میان آن ها، نام گذاری سال ها  می توان برشمرد 
توسط رهبری از مهم ترین آن هــا اســت. به خصوص 
که جنس آن ها به حوزه های  نام گذاری های دهه اخیر 

گذاری بسیار نزدیک بوده اند. ملموس خط مشی 
این ظهور و بروز ها در حوزه  خط مشی های عمومی کشور 
می تواند نویدبخش آینده ای روشن باشد اما تدوین 
خط مشی های متقن و حساب شده تنها بخشی از 
مسیر است. جوامع برای دستیابی به مطلوب های 
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خود نیازمند تحقق عملی خط مشی ها در عرصه واقعی 
جامعه هستند. »اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال«، 
کــاالی ایــرانــی«، »رونــق تولید«، »جهش  »حمایت از 
که برای سال های اخیر  تولید« و تمام نام های دیگری 
کشور  گذارده شده است نهادهای خط مشی گذاری 
را به تکاپو انداخته است اما چرا هیچ کدام نتوانسته 
که باید اقتصاد کشور را تکان دهد و مردم طعم  آن طور 
آن را در اقتصاد خانوار خود بچشند؟ مطمئنًا دالیل 
یادی برای این امر می توان برشمرد؛ از ضعیف بودن  ز
برنامه ها و پروژه های تصویب شده تا جا زدن برنامه ها و 
کوتاهی مدیران  پروژه های جاری ذیل عناوین سال تا 
و مجریان و عدم اعتقاد و باور به اینکه این راه حل ها 
پاسخ واقعی به مسائل جاری ما هستند. در میان همه 
این دالیل یک ضعف جدی که در میان نهادها و افراد 
دغدغه مند و دلسوز نیز مشاهده می شود نگاه ناقص و 
خطی به فرایند خط مشی گذاری و غافل شدن از نقش 

نهادهای مجری در این فرایند است. 
 در هر کشوری، دولت برای اجرای وظایفی که به او محول 
شده است از یک نوع دستگاه بوروکراتیک برخوردار 
کار ویژه این دستگاه اجرای منویات دولت یا  است. 
به عبارت بهتر، اجرای خط مشی های عمومی است. 
در این نگاه، »بوروکراسی« معادل همه سازمان های 
کــارگــزارانــی انتصابی  که  بخش عمومی خواهد بــود 
که در اصطالح  سررشته امور را در آن بر عهده دارند 

آن ها را »بوروکرات«  می نامند.

»بوروکراسی« نقش بی بدیلی در شناسایی مسائل عمومی، 
کار دولت و مجلس، تدوین  کشاندن آن ها به دستور 
خط مشی و اجرا و ارزشیابی آن ها بازی می کند و از این 
طریق اثرگذاری قابل توجهی بر فرایند خط مشی های 
ی به دلیل دانــِش خبرگی  عمومی دارد. این اثرگذار
که بوروکراسی  از مسائل  و نهادی بلندمدتی است 
عمومی دارد و این دانش در شناسایی مسائل و دستور 
کار گذاری بسیار دخیل و مؤثر خواهد بود. در برخی از 
موارد  بوروکراسی ها آغازگر خط مشی ها هستند و به نوعی 
سنگ بنای اولیه خط مشی را می نهند. مثال بارز این 
حالت، بودجه به عنوان یکی از مهم ترین خط مشی های 
حکومت است که شروع و تدوین اولیه آن از بوروکراسی 
کشور ما نقش بوروکراسی تا آخرین  است و حداقل در 
گذار مرتبط  مرحله آن پررنگ تر از نهادهای خط مشی 

در این حوزه است.
ــوروکــرات هــا در مقایسه با  عـــالوه بــر ایـــن، مــعــمــواًل ب
سیاستمداران، عمر سازمانی بیشتری دارنــد. این 
ماندگاری طوالنی به آن ها این  فرصت را می دهد تا 
به جای نگاه سیاسی صرف، از منظر خط مشی  مسائل 
کنند و نگاه بلندمدت به مسائل عمومی  را  بررسی 
داشته باشند. همچنین بوروکرات ها معمواًل به دلیل 
برخوردار بودن از خبرگی و صالحیت های حرفه ای 
استخدام می شوند درحالی که سیاستمداران بر اساس 
محبوبیت یا وعده هایی که می دهند انتخاب می شوند. 
بوروکرات ها معمواًل درباره ابعاد فنی خط مشی ها با 

»بوروکراسی« نقش بی بدیلی در شناسایی مسائل 
عمومی، کشاندن آن هــا به دستور کــار دولــت و 
زشیابی  مجلس، تدوین خط مشی و اجــرا و ار

آن ها بازی می کند
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اعتماد بیشتری سخن می گویند )حداقل این گونه 
ک می شود(. این نوعی از قدرت مبتنی بر دانش  ادرا
که بوروکرات ها اعمال می کنند. عالوه بر این ها،  است 
معمواًل دسترسی بوروکرات ها به داده ها و اطالعات 
درباره خط مشی ها بیشتر از سایرین است. ازآنجایی که 
بوروکرات ها مجریان خط مشی ها هستند، فرصت های 
زیادی برای جمع آوری داده ها و اطالعاتی دارند که برای 
خط مشی گذاری و ارزشیابی بسیار ارزشمند هستند. 
این موارد نشان دهنده قدرت بوروکراسی و بوروکرات ها 
که معمواًل چندان به چشم نمی آید و  است؛ قدرتی 

کشور از آن غافل هستند. خط مشی گذاران 

وکرات ها خود خط مشی گذار هستند بور
بوروکرات ها می توانند منبع فکرها و ایده ها یا حامی 
یگر یا رهبر  فکرها و ایده ها باشند. می توانند یگانه باز
در فرایند خط مشی گذاری باشند. بوروکراسی می تواند 
به صورت مستقیم یا غیرمستقیم گفتمان خط مشی های 
گفتمان خط مشی  عمومی را شکل دهد. شکل دهی 
به طور غیرمستقیم طی مرحله تدوین خط مشی ها اتفاق 
گفتمان خط مشی ها  می افتد. بوروکرات ها می توانند 
که با سیاستمداران و عامه مردم  را از طریق ارتباطاتی 
دارند، تحت تأثیر قرار دهند. معمواًل آنچه به عنوان 
اهداف خط مشی توسط سیاستمداران و نهادهای متولی 
کلی  کشور تعیین می شود عباراتی  خط مشی گذاری 
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که نیاز به تفصیل دارد، بوروکراسی نقش مهمی  است 
در ترسیم جزئیات خط مشی ایفا می کند. این تفصیل 
کات عامه  که ادرا و جزئیات دقیقًا همان چیزی است 

از خط مشی و دولت را شکل می دهد.
تی نرم و  به تعبیر »گای پیترز«، دو نوع ایدئولوژی تشکیال
سخت وجود دارد. ایدئولوژی نرم به زمانی اشاره دارد که 
مثاًل وزرا تحت تأثیر ترجیحات بوروکرات ها برای حفظ و 
نگهداری برخی خط مشی های خاص قرار می گیرند. این 
امر بدان معنا است که بوروکرات ها منبع ایده ها هستند 

و به صورت غیرمستقیم بر خط مشی اثر می گذارند.
که بوروکرات ها  ایدئولوژی سخت به زمانی اشاره دارد 
فعاالنه به دنبال تغییر یا اجرای خط مشی ها هستند. 
در این حالت، بوروکراسی  یک مشارکت کننده فعال 
در ُبعد سیاسی فرایند خط مشی است و بوروکرات ها 
کند. در حقیقت آن ها  گروه های فشار عمل  مانند 
حامیان ایده ها هستند و مستقیمًا خط مشی ها را 
که بوروکرات ها  متأثر می کنند. دلیل این امر این است 
ایده ها و ترجیحات خودشان را دارند. این دیدگاه، 
ازآنچه بوروکراسی را به عنوان موجودیتی بی طرف از 

حیث سیاسی می بیند متفاوت است.
در برخی مــوارد نیز بوروکرات ها نقش رهبر را اتخاذ 
کمی از سایر  که در ایــن حالت اثرپذیری  می کنند 
بازیگران ازجمله سیاستمداران دارند. این حالت وقتی 
که با »دولت حرفه ای« مواجه هستیم.  اتفاق می افتد 
در این نوع دولت ها، افراد حرفه ای  در سازمان های 
بخش عمومی از طریق خبرگی و دانش خود نه تنها 
ایده هایی بــرای تدوین خط مشی های جدید تولید 
یگران اصلی برای تدوین جزئیات  می کنند بلکه باز

دقیق خط مشی ها نیز هستند.
ی اثر  که بر خط مشی گذار ُبعد دیگری از بوروکراسی 
می گذارد ساختار اســت. یکی از مــوارد بسیار رایج 

کشورها ایجاد بوروکراسی های جدید  ی از  در بسیار
توسط دولت ها بــرای اجــرای خط مشی های جدید 
که هیچ کدام از سازمان ها و  است. خط مشی هایی 
ساختارهای موجود نمی توانند آن ها را پوشش دهند. 
در حقیقت ساختار بوروکراتیک بازتابی از خط مشی ها 
است و متغیر وابسته آن ها محسوب می شود. این امر 
به نوعی نشان دهنده چگونگی تخصیص منابع کمیاب 
نیز است. ساختارها شاید در ظاهر چندان مهم به نظر 
کی از قدرت و انتخاب نهادی در بخش  نرسند اما حا
عمومی هستند. بااین حال، ساختار بوروکراتیک می تواند 
تعیین کننده جهت خط مشی و انتخاب خط مشی 
باشد و رابطه آن با خط مشی ها شبیه به متغیر مستقل 
باشد. ساختار بوروکراتیک جریان پردازش اطالعات را 
تعیین می کند که بر نوع و ارزش اطالعاتی که در الیه های 
باال و پایین بوروکراسی انتشار می یابد اثر می گذارد. 
یافته محتوا و طرح خط مشی های  اطالعات انتشار

کرد. عمومی را متأثر خواهند 

وکرات ها به عنوان مجریان خط مشی بور
کارویژه اصلی بوروکراسی اجرای خط مشی های عمومی، 
برنامه ها و پروژه ها است. در فرایند اجرای خط مشی، 
بوروکراسی بر جهت گیری خط مشی به طرق مختلفی 
گسترده  اثر می گذارند. خط مشی ها معمواًل خیلی 
و مبهم هستند. دلیل این امر اواًل ماهیت پیچیده 
مسائل عمومی است و دومًا مسئولیت حل این مسائل 
و اجرای خط مشی های مرتبط با آن ها معمواًل میان 
کنده اســت. خألهای  بوروکراسی های مختلف پرا
موجود در قوانین و یا مسکوت بودن قانون در برخی از 
مسائل و حوزه ها باعث ایجاد نوعی آزادی عمل اداری 
که بوروکرات ها از آن بهره جسته و خط مشی ها  می شود 
را بر اساس نظرات و دیدگاه های خود تفسیر می کنند 
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که از این طریق اثرگذاری بسیار باالیی بر خط مشی ها 
که  دارند. به عبارت دیگر، قصد اصلی خط مشی ها 
توسط  خط مشی گذاران منظور شده است با تفسیری 
که بوروکرات ها از خط مشی ها می کنند تغییر می کند.

برای تبیین اینکه چگونه بوروکراسی ها نتایج و رهاوردهای 
خط مشی عمومی را تحت تأثیر قرار می دهند، »بوروکراسی 
سطح خیابان« مثال روشنی خواهد بود. بوروکرات های 
که  سطح خیابان آن  دسته از بوروکرات ها هستند 
ارتــبــاط چهره به چهره با شهروندان دارنـــد. پلیس، 
کارمندان دفاتر خدمات  کارمند باجه بانک،  معلم، 
عمومی نمونه هایی از این بوروکرات ها هستند. این 
بوروکرات ها به صورت مستمر اهــداف خط مشی را 
کنید  تفسیر و بازتفسیر می کنند. به طور مثال فرض 
کمک به جهش تولید تصمیم  هیئت دولــت بــرای 
کرده است.  کارخانه های تولیدی  به اعطای وام به 
یادی از صنایع مختلف به یکی از  تولیدکننده های ز
شعب عامل مراجعه کرده اند و تقاضای این وام را دارند. 
که در اعطای وام محدودیت وجود دارد به تعداد  ازآنجا
گرفت. همه  محدودی از متقاضیان وام تعلق خواهد 
تولیدکننده هستند و این وام می تواند کمک شایانی به 
کارمند بانک  جهش تولید در کارخانه های آن ها بکند. 
ناچار است برخی را در اولویت قرار دهد و مابقی را از 
کند. اینکه اولویت بندی او چه منطقی  اولویت خارج 
که  که همین عمل او  دارد مهم نیست؛ مهم این است 
ناشی از تفسیر شخصی او از مفهوم »جهش تولید« است، 

تصویر خاصی از جهش تولید در ذهن مراجعه کنندگان 
کرد. در بسیاری از موارد این بوروکرات ها  ایجاد خواهد 
کار، انتظارات، ارزش های خاص خود را  معمواًل دستور 
دارند که با هنجارهای مدنظر مدیران ارشد برای مرحله 
گر بخواهیم مثبت نگاه  اجرا انطباق چندانی ندارد. ا
کنیم، جهت گیری بوروکراسی سطح خیابان می تواند 
به تطبیق بیشتر خط مشی ها و افزایش توانایی دولت 
برای پاسخ گویی به مسائل کمک کند. در طرف دیگر، 
بوروکرات های سطح خیابان می توانند روند خط مشی 

را به کلی تغییر دهند.
گفته شد بیانگر قــدرت دستگاه بوروکراسی و  آنچه 
بوروکرات ها در اثرگذاری بر خط مشی های عمومی بود. 
اشکال اساسی به فعالیت های خط مشی گذاران فعال 
که به  گذشته در مسائل و موضوعاتی  طی سال های 
نحوی به شعار سال مربوط می شد به نادیده گرفتن این 
قدرت و اثرات آن برمی گردد. البته مطمئنًا نواقص و 
خألهای دیگری نیز برای عدم تحقق مناسب و اثربخش 
این فعالیت ها می توان برشمرد؛ آنچه گفته شد برشی از 
کشور بر نواقص این امر  منظر نظام اداری و بوروکراسی 
بود. این بحث ُبعد دیگری نیز دارد و آن ها اثری است 
که تکنوکرات ها )عالوه بر بوروکراسی و بوروکرات ها( بر 
فرایند خط مشی می گذارند که مجال دیگری می طلبد.

پی نوشت 

Email: s.hoseini@modares.ac.ir

در بسیاری از موارد این بوروکرات ها معمواًل دستور 
کار، انتظارات، ارزش های خاص خود را دارند که 
با هنجارهای مدنظر مدیران ارشد برای مرحله 

اجرا انطباق چندانی ندارد.
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حمیدرضا ارفع الرفیعی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟ 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق؟ع؟

 تولید 
یک مسئله نیست!

ساده سازی مسئله »تولید« جز کم همتی و آرمان گرایی 
به دوراز واقعیت، ارمغان دیگری برای اقتصادمان نداشته است

گر تولید را به یک مسئله  بسیار ساده انگارانه است ا
گر قرار  ساده که راهکاری دم دستی دارد، تقلیل دهیم. ا
است مسئله تولید حل شود باید یک نگاه هلیکوپتری 
ی تا به طور جامع و  یکاتور کار داشــت نه یک نگاه 
سیستمی به موانع و راهکارها نگریسته شود و به تبعات 
تصمیم گیری و خروجی آن بیشتر و دقیق تر نگاه شود. 
که حل مسئله تولید  درعین حال باید اذعان داشت 
که برای حل آن  یک مسئله بسیار پیچیده ای نیست 
عاجز باشیم و منتظِر نسیمی از غرب بمانیم و توانایی 

تصمیم گیری و اقدام های مؤثر نداشه باشیم. 
مقام معظم رهبری با نام گذاری  سال های اخیر خود، 
فانوسی را به دست مردم و دولت مردان می دهند تا 
بتوانند در این محیط متالطم تحریم و فشار دشمن، 
جهت صحیح حرکت جمهوری اسالمی را تشخیص 
دهند. در واقع ایشان به عنوان رهبر و پیشوای حرکت، با 
نامگذاری شعار هرسال در تالش هستند تا توجه همگان 
را به نقاط ضعف و قوت کشور در قبال دشمن جلب 
کنند. تبیین نام گذاری توسط ایشان زمانی راهگشا 
که همه ی آحاد جامعه به حکمت مدنظر  خواهد بود 
ایشان و نقش خودشان جهت تحقق و جاری سازی این 
حکمت پی ببرند. بنابراین در نوشتار پیش رو، بیشتر 
از اینکه به فرآیندها و چگونگی ها پرداخته شود و در 
گرفتار و  باتالق مقدمات و تفاوت های واژگانی خود را 
غوطه ور سازیم به بایدها و خروجی ها و نتیجه ها نگریسته 
شده است تا توجه سیاست گذران و تصمیم گیران 
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کنیم تا انگیزه حرکت را  کوه جلب  را بیشتر به قله 
کوچک به  گرفتاری در باتالقی  کنند. بی شک  پیدا 
یایی بزرگ، سعی و تالش ما را  کردن در در نسبت شنا 
گاه در ذهنمان یک  کرد زیرا ناخودآ کوچک تر خواهد 
گرفته است. لذا  ساده سازی نسبت به مسئله صورت 
مقصود نویسنده در نوشتار پیش رو هرگز ساده سازی 
مسئله تولید و تجویز تک نسخه ای نبوده است؛ بلکه 
گاه است اما ذکر این  به خوبی به مسائل متعدد تولید آ
که نباید با ساده سازی مسائل  را نیز ضروری می داند 
کتفا به همت های کوچک خود به دنبال  اقتصادی و ا
گر پس از چهار دهه، اقتصاد  آرمان های بزرگ بود. ا
و به طور خاص مسئله تولید به یک آرمانی بزرگ در 
انقالب اسالمی مبدل گشته است به این خاطر است 
که به این مسئله نگاه چند ُبعدی نشده است و ثمره 
که نتوانسته است  کوچکی بوده است  آن تالش های 

کشورمان را به قله های اقتصادی برساند.
»جهش تولید« از میان اقدام های توأمان دولت و ملت 
گرچه بدیهی به نظر می رسد  که  می گذرد، نکته ای 
ولی به هنگام جاری سازی، در تعریف نقش دولت 
و به خصوص مردم نکاتی مغفول می ماند. به گونه ای 
گفته می شود هزاران مسئله  که هرگاه سخن از تولید 
مورداشاره قرار می گیرد و حتی گاهی اقدام های کوچکی 

نیز صورت می گیرد اما هیچ یک در حد و اندازه یک 
که بتواند اثرگذاری گسترده و بزرگی  گلوله برف نیست 
داشته باشد؛ زیرا اواًل این اقدام ها عمدتًا اولویت چندان 
مناسبی نداشته اند ثانیًا تصمیم گیران هنوز از این نکته 
که تولید تنها یک مسئله نیست بلکه  غافل مانده اند 
که برای حل آن ها الزم است  دربرگیرنده مسائلی است 
از نگاه های جزیره ای و مقطعی پرهیز شود و به مقوله 
کل واحد یا یک سیستم نگریسته  تولید به عنوان یک 
که دربرگیرنده زنجیره ارزش های متعددی است.  شود 
در نوشتار پیش رو ابتدا به موانع ذهنی تولید اشاره 
گاهی آسیب های بزرگ تری به  می گردد. این موانع 
کمتر مورداشاره  که  نسبت دیگر موانع تولید دارنــد 
قرارگرفته است. در بخش دوم به مقوله »اصالح سبک 
زندگی« اشاره می گردد و سبک زندگی مبتنی بر تولید که 
درگذشته نه چندان دور در کشور وجود داشت است؛ 
کنون سبک  اما متأسفانه امروزه کمرنگ شده است و ا
گرفته است. در آخر  زندگی مبتنی بر مصرف جای آن را 
به موانع ساختاری و اداری با یک دسته بندی منسجم 
اشاره می گردد تا سیاست گذران را از نگاه تک ُبعدی 
و ساده سازی های پی درپی برهاند و آن ها را به تأمل 

کند. بیشتری وادار 

58

نشریه فرهنگ، سیاست، اقتصاد
مرکز رشد دانشگاه امام صــــــادق؟ع؟

گ تولید
فرهن

ت تولید
هدای

ت تولید
واقعی

کرونا و تولید
ت تولید

هدای



الف( موانع ذهنی تولید
گــشــوده شــود و از  ــاب سخن بــا جــوانــان  کــه ب زمــانــی 
آن ها پیرامون »تولید« سؤال شود، مسائل متعددی 
که عمدتًا همه ی این آسیب ها را  شناسایی می شود 
که نتوانسته است نقش خود را  متوجه دولت می دانند 
کم بر ادارات  کاهش بوروکراسی های اداری حا جهت 
ایفا کند. گالیه هایی مثل فرآیندهای طوالنی و پیچیده 
جهت صدور مجوز، عدم تأمین مالی و حمایت از 
کارآمد.  سوی بانک ها و نهادهای مالی و قوانین نا
که به هنگام صحبت با  گالیه هایی هست  مهم ترین 
جوانان شنیده می شود. ُپرواضح است بخش عمده 
گالیه ها درست است و نیاز به بازنگری قوانین و  این 
ی و  که بتوان موانع ساختار فرآیندهاست به گونه ای 
اداری رونق تولید را از پیش پا برداشت. وظیفه ای بر 
که همگی با احساس  عهده مسئولین سه قوه است 
تکلیف و دغدغه به صحنه بیایند و با انعطاف پذیری 
کوتاه  و چابکی ساختارها و طراحی فرآیندهای شفاف، 
و سریع، زمینه حمایت از تولیدکنندگان را فراهم سازند. 
اما به نظر می رسد در عین اینکه انجام این اصالحات 
از سوی مسئولین ضروری است ولی جهت رونق تولید 

کافی نیست و باید موانع دیگری نیز برداشته شود.

اصالح باورها و پیش فرض ها
گفته می شود، در اذهان   هنگامی که سخن از تولید 
کارخانه ای بزرگ  سیاست گذاران، مسئولین و جوانان، 
کارمند متبادر می شود. این یکی از  کارگر و  با صدها 
کلیشه های شکل گرفته پیرامون تولید است  بزرگ ترین 
ــراد از مفهوم تولید در  درحالی که به نظر می رسد، ُم
بیانات مقام معظم رهبری، تنها تولید صنعتی و در 
آن مقیاس بزرگ نیست. سخنان مقام معظم رهبری 

بیشتر متوجه حکمت تولید و هدف غایی تولید است 
گر هدف غایی تولید، خلق  نه شکل ظاهری تولید. ا
ارزش و ارزش آفرینی باشد، آن زمان می توان مفهوم تولید 
کلیشه ی  گرفت و به نادرستی  را بسیار وسیع تر در نظر 
شکل گرفته در ذهن همگان بخصوص جوانان پی برد. 
قبل از اشاره به مصادیق تولیدهای متفاوت باید اشاره 
ی یک سکه هستند.  که تولید و مصرف دو رو نمود 
که فرد و در مقیاس کالن تر یک کشور بتواند  لذا زمانی 
تولید بیشتری داشته باشد و ارزش فراوانی بیافریند و 
کمتری داشته  درعین حال بتواند مصرف عقالنی و 
باشد، بیشتر از ارزش خلق شده خود، منتفع می شود. 
مثال هایی که در ادامه ذکر می شود، می تواند از مصادیق 
تولید باشد که در زمان حاضر و در بعضی از خانواده ها 
گر نسل حاضر نیز از  که ا مشاهده شده است. هرچند 
والدین خود سؤال کنند، می توانند به صحت مثال های 
ذکرشده در چندین سال پیش پی ببرند و از فرهنگ 
گاه شوند. فرهنگی  ارزش آفرینی و تولید در خانواده ها آ
که ترویج آن می تواند رونق تولید را به همراه داشته باشد 

کنند.  و خانواده ها نقش محوری ایفا 
مثال های ذکــرشــده همگی واقعی و عینی اســت و 
همین االن نیز در بعضی از خانواده ها قابل مشاهده است.

خانم خانه داری که ماست و دیگر فراورده های لبنی • 
موردنیازشان را در خانه تولید می کند و حتی گاهی نیز 
با فروش مازاد نیازشان، پولی نیز به دست می آورند.

مردی که در باغچه حیاط خود به کاشت سبزیجات • 
مشغول است و از خرید آن از بازار بی نیاز است.

که با هنر خیاطی خــود، ضمن •  ی  خانم خــانــه دار
دوخت بیشتر البسه موردنیاز اعضا خانواده، بالش ها 
و پرده های منزل خود را نیز طراحی می کند و می دوزد.
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این ها همگی می تواند مصداق »تولید« محسوب شود 
گر سایه نگاهی عجوالنه و سطحی از آن برداشته شود  ا
و کلیشه های ذهنی شکل گرفته اصالح شود. چنانچه 
کسب وکارهای  ارزش آفرینی تولید در خانه و بعدازآن 
گرفته شود، خانواده ها می توانند عالوه بر  خانگی جدی 
خلق ارزش برای خودشان، بتوانند با ارائه آن به دیگران، 
کنند. البته متأسفانه هنگامی که از  درآمدی نیز کسب 
گفته می شود،  کسب وکارهای خانگی سخن  تولید و 
کشور،  عده ای از دانشگاهیان بدون توجه به فرهنگ 
کاال و رونق  به دنبال پیگیری مدل های نحوه تولید 
کشورهای دیگر بخصوص غربی ها هستند.  تولید در 
درصورتی که سبک زندگی ایرانیان درگذشته نه چندان 
دور و حتی اکنون در برخی از بخش های کشور، مبتنی 

بر تولید بوده است. 
در اقتصاد متعارف همواره کسب وکارهای خانگی به دو 
ی انسانی پایین  دلیل موردتوجه بوده است؛ هزینه نیرو
کسب وکار.  و میزان اندک سرمایه جهت راه انــدازی 
ی جهت  کشور چین، سرمایه گذار به عنوان مثال در 
اقالم تولیدی خانگی بسیار سودآور است و تقاضای 
باالیی در سراسر جهان دارد زیرا یکی از ویژگی های 
متمایز اقالم ساخته شده توسط خانوارهای چینی، 
ن به صرفه  ی مقرو طرح های زیبا و البته قیمت گذار
آن هاست. بنابراین، در بین چینی ها این توصیه متداول 
کیفیت تولید و محصوالت  گر عالقه مند به  که ا است 
چشم نواز هستید، حتمًا از تولیدهای خانگی استفاده 
کنید. البته تولیدهای خانگی عالوه بر اینکه آن چنان 
ی انسانی نیست و سرمایه اندکی  نیاز به هزینه نیرو

نیاز دارد، تفاوت دیگری نیز با دیگر تولیدی ها دارد. 
تفاوت برجسته دیگر در نحوه ارائه آن به مشتری است. 
که در مقیاس بزرگ فعالیت دارند معمواًل  تولیدهایی 
به طور مستقیم با مشتریان سروکار ندارند درحالی که 
در تولیدهای خانگی با مشتری به طور مستقیم سروکار 
دارند. در ایران معمواًل بین اقوام و آشنایان و همسایه ها، 
خریدوفروش محصوالت خانگی متداول بوده است. 
هرچند به سبب شهرنشینی به میزان قابل توجهی 
این گونه خرید فروش محصوالت تولیدی در خانوارها، 
کاسته شده است ولی هنوز هم در برخی از مناطق 
که جهت تولید حائز  کشور رواج دارد. نکته دیگر 
اهمیت است و باید بیان نمود نوع محصول تولیدی از 
سوی خانوارهاست. بی شک هنگامی که محصوالت 
و خدمات تولیدی خانوارها در برخی کشورها مشاهده 
کشور  که بوم و جغرافیا و فرهنگ  گفت  شود، می توان 
تأثیر به سزایی در نگاه به آن محصوالت دارد. در ابتدا 
به تعریف تولید خانگی]	[ و بعدازآن مثالی از کاالهای 

کشورها اشاره می شود: تولیدی خانگی در دیگر 
»تولید خانگی، تولید محصوالت و خدماتی است 
که توسط اعضای یک خانواده به منظور مصرف خود 
کار خود تولید  ی  یا استفاده بهینه از سرمایه و نیرو
مــی شــود. محصوالت و خدمات تولیدشده توسط 
خانوارها معمواًل برای استفاده شخصی است هرچند 
به صورت مستقیم نیز می فروشند. برخی از این نوع 
تولیدها عبارت اند از: اجاره مسکن، تولید غذا، شست 

کودکان«.  و شوی لباس و مراقبت از 

در اقتصاد متعارف همواره کسب وکارهای خانگی 
وی  به دو دلیل موردتوجه بوده است؛ هزینه نیر
انسانی پایین و میزان اندک سرمایه جهت راه اندازی 

کسب وکار.
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فرآیند تولید خانگی شامل تبدیل کاالهای خریداری شده 
کاالهای  از سوپر مارکت یا دولت مثل برق و تبدیل به 
مصرفی نهایی است. خانوارها از سرمایه خود- مثل 
کار  فضای منزل و تجهیزات آشپزخانه و...- به عالوه 
خودشان - مثل پخت وپز و...- استفاده می کنند تا 
که در اقتصاد به آن، مجموع ارزش  کنند  ارزشی خلق 
 )GHP( ]	[اقتصادی افــزوده شــده توسط خــانــوارهــا
گفته  شود. یکی از انتقادهای جدی وارد به رقم تولید 
ناخالص کشورها]	[ که میزان تولید کشورها را با یکدیگر 
مقایسه می کند، دقیقًا همین عدم محاسبه خدمات 
که در بعضی  کاالهای تولیدی خانگی است چرا و 
از اقتصادها رقم تولید خانگی به بیش از 		 درصد 
تولید ناخالص آن کشور می رسد درحالی که در اقتصاد 
متعارف سازوکاری برای محاسبه میزان تولید خانگی 
وجود ندارد. بنابراین نباید تولید را محدود به سازوکار 
کرد چون ممکن است  محاسبه رقم تولید ناخالص 
کشور آن چنان تأثیرگذار  میزان تولید خانگی در یک 
باشد که رونق اقتصادی به ارمغان بیاورد و هدف غایی 
تولید را تحقق بخشد اما در آمارها مشخص نباشد.   

ب( اصالح سبک زندگی
سخن گفتن از سبک زندگی به طور تفصیلی و ضرورت 
توجه بدان از حوصله این یادداشت خارج است ولی 
ذکر این نکته ضروری است که با مقایسه زندگی شهری 
کنون می توان نقش  و حتی روستایی چند دهه قبل و ا
پررنگ تولید را در سبک زندگی ها یافت. به گونه ای 
کاالها به صورت آماده  که درگذشته خرید بعضی از 
به نوعی سبب شرمساری بوده است لذا در سبک زندگی 
ی بوده است به گونه ای  خانواده ها مفهوم تولید جار
که خریداری می شود  که امــروز خیلی از اقالم آمــاده 
درگذشته در خانواده ها تولید می شده است. حتی 
باوجود همه تغییرات در سبک زندگی آیا هنوز این 
فرصت در خانواده ها نیست تا کوچک ترین مصادیق 
گر روح دمیده در  تولید را داشته باشند؟ بی شک ا
سبک زندگی بر پایه تولید و خالی از مصرف گرایی 
باشد، می تواند هدف غایی تولید یعنی ارزش آفرینی 
را تحقق بخشد. رهبری انقالب نیز در سخنرانی های 
متعدد کوشیده اند تا ضمن تبیین ابعاد سبک زندگی، 
توجه نهادهای دولتی و عموم مردم به خصوص جوانان 
را به ارتباط سبک زندگی و مسئله اقتصاد جلب کنند. 
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ج( اصالح های ساختاری و اداری
بــرای »جهش تولید« نباید عوامل تولید را بنا بر نظر 
ی انسانی و  اقتصاددان ها تنها محدود به زمین، نیرو
کافی  سرمایه دانست؛ زیرا گرچه این ها الزم هست اما 
که  نیست. بهتر است در ابتدا این سؤال مطرح شود 
کاالهای  که همه  منظور از »جهش تولید« این هست 
گردد یا با تولید بعضی  کشور در داخل تولید  موردنیاز 
کاالها بتوان هدف غایی تولید یعنی پیشرفت و  از 
که  استقالل اقتصادی را محقق نمود؟ به نظر می رسد 
پاسخ به این سؤال جهت دهنده اقدام های عملی 
که از  ما در راستای جهش تولید خواهد بــود. آنچه 
صحبت های رهبری برداشت می گردد، این مطلب 
است که تولید ما را به هدف باالتری که »اقتصاد قوی« 
هست می رساند و در واقع این اقتصاد قوی خواهد 
که یک بازدارندگی جهت اعمال تحریم ها خواهد  بود 
داشت و پیشرفت و استقالل اقتصادی را برایمان به 
ارمغان خواهد آورد. جهت تقریب بیشتر ذهن می توان 
گر قدرت نظامی جمهوری  که ا این مثال را بیان نمود 
یافته است و  اسالمی در قالب قدرت موشکی تبلور
توانسته است یک بازدارندگی و مزیت رقابتی برای ما 
که با توجه به ضعف  به ایجاد کند به خاطر این است 
ی تولید یک  دشمن به خوبی توانسته ایم با تمرکز بر رو
محصول نظامی، دشمن را به حیرت و درماندگی وادار 
کنیم. بنابراین تولید نیز زمانی ارزشمند است که بتواند 
در اقتصاد جهانی برای ما یک مزیت به وجود بیاورد 
و با توجه به ضعف اقتصادی دشمن، از اساس یک 
بازدارندگی نسبت به تحریم ها برایمان ایجاد شود. پس 
که ما تولید تمامی ادوات نظامی موردنیاز  همان طور 
خودمان را انجام نمی دهیم و از همان ابتدا به دنبال 
یک مزیتی در حوزه نظامی بودیم که بتواند دشمن را به 
کند، بایستی در اقتصاد و به طور  حیرت و عجز وادار 
که  خاص تولید نیز این اتفاق بیفتد و مشخص شود 

چه کاالهایی برای ما استراتژیک هستند و مزیت رقابتی 
برایمان به ارمغان می آورد تا تولید آن ها در اولویت قرار 
گیرد. بالطبع باید اذعان داشت که به واسطه جغرافیای 
کشور و منابع طبیعی و سرمایه انسانی آن، حتمًا یک 
کاالها  کاال مزیت ما نخواهد بود بلکه طیفی از تولید 
می تواند ما را به ایفای نقش اقتصادی ُپررنگ تر در 
دنیا برساند. برای مشخص شدن این امر نیز باید یک 
پژوهشی پیرامون این مطلب صورت گیرد. البته انجام 
این پژوهش بدین معنا نیست که اقتصاد کشور را برای 
چنین پژوهشی معطل سازیم و منتظر بمانیم تا نتایج 
این پژوهش مشخص شود بلکه باید جهش و حرکت 
کرد تا در آینده  خود را در مسیر اقتصاد مقاومتی شروع 
اقتصاد مقاومتی کشور در برابر دشمن ضمن ایجاد یک 
بازدارندگی بتواند پیشرفت هایی نیز برای کشور رقم زند.   
در ادامه به ضرورت اصالح های ساختاری و اداری 
در همه زمینه های شکل زیر اشاره می گردد و تالش 
شده است تا با این دسته بندی ضمن واقف نمودن 
خوانندگان به مقوله گسترده تولید، اهمیت بخش های 

کرد. گوشزد  مختلف و مرتبط با تولید را نیز 

1- محیط تولید 
پرواضح است که محیط فعلی کسب وکار ترغیب کننده 
افــراد به راه انــدازی یک تولیدی نیست بلکه مشوق 
گرانه، سفته بازی و داللی  آن ها به فعالیت های سودا
است. یکی از شاخص های قابل توجه در این زمینه 
می تواند شاخص سهولت انجام کسب وکار]	[ باشد. 
گرچه امتیاز ایران در سال 				 نسبت به  متأسفانه 
سال قبل افزایش یافته است اما رتبه ایران تنزل یافته 
است و ایران را در رتبه 			 جهان قرار داده است. این 
که رقابت سختی برای اصالح های  بدان معناست 
گرفته اســت تا  ی در دنیا صــورت  ی و ادار ساختار

کنند. کسب وکارشان را مساعد  محیط 
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ونی 2- عوامل در
از عوامل درونــی و الزم برای مسئله تولید را می توان 
منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع سرمایه دانست.
گزارش »دیده بان  در زمینه منابع انسانی می توان به 
کارآفرینان ایرانی از  که  کرد  کارآفرینی جهانی« اشاره 
جایگاه بهتری نسبت به همتایان فرانسوی خود برخوردار 
کارآفرینان آمریکایی هستند. اما  هستند و هم تراز با 
باید اذعان داشت که متأسفانه رشته های دانشگاهی و 
تعداد دانشجویان دانشگاه هیچ گاه متناسب با تولید و 
که  صنعت نبوده است. بعالوه اینکه باید اذعان نمود 
مهم ترین مسئله از دید یک انسان پیرامون سوق یافتن 
به سمت تولید، انگیزه آن فرد است. کاهش نرخ سود 
سپرده بانکی و دیگر بازارهای نامولد موازی می تواند 
کند تا فرد انگیزه الزم برای تولید  بساط داللی را جمع 
ی انسانی بایستی  کند. نکته دیگر پیرامون نیرو را پیدا 
کارآفرینی ایرانیان به هنگام  تقویت و حمایت از روحیه 
آموزش های رسمی در کشور باشد به طور مثال باید دانش 
آموزان و دانش جویان به واسطه تحصیل خود نگرش 
کارآفرینی پیدا کنند و در آموزش های  بهتری نسبت به 
کارآفرینی  رسمی، معلمان و اساتید، آنان را به سمت 
ی است تا در  کنند همچنین ضرور و تولید ترغیب 
تحصیل خود، از حداقل دانش در حوزه های سواد  مالی 
گیرند تا فرد بعد از تحصیل با  کسب وکار بهره  و سواد 
کسب وکار  برخی از مفاهیم اصلی مالی شخصی و 
گسترده  پاشی  آشنا بشود تا در آینده از شکست و فرو

کاسته شود. کسب وکارها  در 
در منابع فیزیکی و زیرساخت ها، موقعیت جغرافیایی 
جمهوری اسالمی ایران بسیار بی بدیل است. کشورمان 
که جمعیتی حدود 			  کی دارد  کشور مرز خا با 	 
میلیون در قالب 		 میلیون خانوار با نرخ رشد سالیانه 
	.	 درصدی تا پایان سال 				 هم جوار است. به عالوه 
یخی و طبیعی کشور یکی دیگر از منابع  این که آثار تار

که این قابلیت ضمنی را  فیزیکی ارزشمندی است 
کند و صنعت  گردشگران فروانی از آن بازدید  که  دارد 

کشور بیش ازپیش رونق یابد.  گردشگری 
که تنوع  در منابع سرمایه ذکر این نکته ضروری است 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بزرگ ترین سرمایه این 
کشور است. معادن غنی مس، روی به عالوه آب وهوای 
بی نظیر و چهارفصل این کشور و دسترسی به آب های 
که می تواند  آزاد، همگی سرمایه های بی نظیری است 
گر در بعضی  زمینه ساز جهش چندباری تولید شود. ا
کشورها از پشت بام ها با هزینه های فراوان برای فضای 
سبز و کاشت محصول استفاده می کنند درعین حال 
که به واسطه فقدان  کشور  باید زمین های حاصلخیز 

کارآمد معطل مانده است را از یاد برد.   مدیریت 

3- عوامل تقاضا
جمهوری اسالمی ایران جهت حمایت از تولید داخل 
کنون تنها از یک ابزار سیاست گذاری یعنی وضع تعرفه  تا
که  کرده است و این در حالی است  گمرکی استفاده 
کشورها  کشور نتوانسته است در رقابت با دیگر  تولید 
و در بازارهای جهانی زمینه رونق بیش ازپیش تولید را 
کند. بعالوه اینکه همین امر سبب نشده است  فراهم 
کشور  کــاالی تولید ایرانی با استقبال در داخــل  که 
مواجه شود حتی به واسطه قیمت پایین تر چراکه شرایط 
اقتصادی امروزه همانند شرایط اقتصادی بعد از جنگ 
جهانی نیست که قیمت مهم ترین مؤلفه تصمیم گیری 
در خرید کاال باشد. اکنون مهم ترین مؤلفه تصمیم گیری 
که تولیدکنندگان ایرانی  کیفیت است  در امر خرید، 
و مسئوالن امــر نتوانسته اند ذهنیت حــداقــل مــردم 
کاالی ایرانی تغییر دهند  کیفیت  خودمان را پیرامون 
که ژاپن تا همین چند دهه پیش  این در حالی است 
جهت تغییر افکار عمومی نسبت به کاالی بی کیفیت 
ژاپنی، با وضع استانداردهای سخت گیرانه دولت و 
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کردن زمینه واردات تکنولوژی های جدید برای  فراهم 
تولیدکنندگان و به صفر رساندن ضایعات خط تولید 
گاهی بخشی توانست در  ی و آ کنار فرهنگ ساز در 
ابتدا ذهنیت مردم خودش را تغییر دهد و توجه آنان را 
به کاالی با کیفیت ژاپنی متوجه سازد. فقدان تدابیری 
کنون سبب  کشور ا جهت تغییر افکار عمومی داخل 
ک ضعیف و بدی نسبت به  که مردم ادرا شده است 
کیفیت کاالی ایرانی داشته باشند و در نتیجه به نشان 
استاندارد داخلی بی اعتماد شده اند. این بی توجهی 
مسئولین نسبت به وضع استانداردهای سخت گیرانه 
کاالها باعث شده است  کنترل بیشتر کیفیت  تولید و 
تا نشان استاندارد کاالی ایرانی بیشتر شبیه یک شوخی 

به نظر رسد زیرا پراید استاندارد دارد!
کاالهای تولید  کنار برخوردهای سلبی و قهرآمیز با  در 
خارج که حتمًا ضروری است مثل وضع تعرفه یا آتش 
زدن کاالی قاچاق بایستی در جنبه ایجابی تولید داخل 
کوشا بود. اما چطور؟ در ابتدا باید با فعالیت های  نیز 
یابی مثل تبلیغات صداوسیما، اشاره  ترفیعی بازار
و حمایت افراد تأثیرگذار در جامعه مثل روحانیون، 
یج  گذشته ترو سلبریتی ها و...تولید داخل را بیشتر از 
گیرد.  نمود تا تعصبی نسبت به »ساخت ایران« شکل 
همچنین تولیدکننده را جهت شناسایی بازارهای 
کرد تا جهش تولید،  کمک  جدید داخلی و خارجی 

کند.  لباسی از جنس واقعیت بر تن 

4- صنایع پشتیبان و مرتبط
صنعت خدمات مالی، صنعت حمل ونقل و صنعت 
ارتباطات را می توان از مهم ترین بخش های صنایع 
پشتیبان و مرتبط دانست که توجه به هرکدام زمینه ساز 

»جهش تولید« شود.  
در صنعت خدمات مالی ابتدا باید چالش های ایجادی 
از سوی بانک ها بــرای تولید را از پیش پا برداشت. 

بی شک یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی اقتصاد 
که هریک  کشور هستند  مبتنی بر تولید، بانک های 
با خلق پول خسارت های جبران ناپذیری به اقتصاد 
که ورشکسته  کرده اند. مؤسسات مالی غیرمجاز  وارد 
شدند و دولت با تزریق پول، حجم نقدینگی غیر مولد 
را چنین افزایش داده هنوز آثار مخربش در اقتصاد 
جاری است. به عالوه اینکه بانک ها خود بزرگ ترین 
که منابع بانکی  دالل های بازارهای غیر مولد هستند 
کسب  را به نظام غیر مولد می آورند تا سود بیشتری 
کنند و هیچ نظارتی هم از سوی بانک مرکزی وجود 
ندارد تا منابع بانکی به سمت تولید و برطرف نمودن 
نقدینگی بنگاهی تولید سوق داده شود. همچنین 
که در دنیا برای ارائه خدمات  باید خاطرنشان ساخت 
مالی به بنگاه های تولیدی امتیازهای بیشتری قائل 
هستند و برای خود بنگاه یک هویت و اعتبار قائل 
هستند درحالی که در ارائــه خدمات مالی از سوی 
بانک هایمان چنین نگرشی و امتیازهایی وجود ندارد. 
و این دسترسی دشوار به خدمات مالی برای بنگاه های 
کوچک، دشوارتر نیز هست زیرا از عهده ارائه وثیقه یا 
ضمانت مدنظر بانک ها  برنمی آیند. بنابراین باید بازار 
کارآ و آسان تر در خدمت  سرمایه و بازار پول به صورت 

گیرد.  نظام تولید قرار 
گزیر  در صنعت حمل ونقل نوسازی ناوگان تجاری امری نا
کامیون ها و  است؛ زیرا حمل ونقل زمینی بخصوص با 
یلی و هوایی مورد اقبال  تریلرها بیشتر از حمل ونقل ر
که دالیل متعددی دارد؛ ازجمله  تولیدکنندگان است 
دسترسی آسان تر، قیمت ارزان تر و دالیل فرهنگی تولید. 
رقابتی کردن این صنعت و کاهش هزینه های حمل ونقل 
سبب می شود تا تولیدکنندگان دسترسی سریعی تری 
کاالی تولیدی خود  یافت مواد اولیه یا عرضه  برای در
که درنهایت هزینه انبارداری و تولید را  داشته باشند 
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کاهش خواهد داد. مطابق پیش بینی ها این فرصت 
وجود دارد تا در 		 سال آینده حدود 			 هزار فرصت 
شغلی به این صنعت افزوده شود. البته این منوط به 
عوامل دیگری مثل دیپلماسی اقتصادی با همسایگان 

کاال است.   جهت صادرات و ترانزیت بیشتر 
صنعت ارتباطات امروز، در دنیای محصور در تکنولوژی 
و آمیخته با اینترنت معنا یافته است که حتمًا بر مسئله 
تولید نیز تأثیرگذار بوده است. ضریب باالی نفوذ تلفن 
همراه و استفاده روزافزون مشترکین از اینترنت داده 
تلفن همراه خــود می تواند خدمات مرتبط با تولید 
کاهش هزینه ها برای  کند و ضمن  کــاال را تسهیل 
مصرف کنندگان، اشتغال زایی نیز به همراه داشته باشد. 
که تولیدکننده برای راه اندازی  کنید  کافی است تصور 
سایت شرکت و فروشگاه اینترنتی خود به عالوه ارائه 
کاهش  کاالهای خود ضمن  خدمات جانبی بــرای 
هزینه های نهایی تولید چگونه می تواند برای مهندسین 
گاهی  کنار آن بتواند زمینه آ IT اشتغال ایجاد کند و در 
ی مشتریان بعد از  و مقایسه پیش از خرید و وفــادار
کند. لذا نباید نقش صنعت ارتباطات  خرید را فراهم 
اعم از وب سایت، شبکه اجتماعی و اپلیکیشن های 
یابی و ارائه  یج و بازار تلفن های هوشمند را جهت ترو

کرد. خدمات جانبی فراموش 

ی مسئله تولید همان طور  خالصه آن که، ساده ساز
کنون در سخنان مسئولین و پژوهشگران وجود  که تا
کم همتی و آرمــان گــرایــی بــه دوراز  داشــتــه اســت جــز 
واقعیت، ارمغان دیگری برای اقتصادمان نداشته 
است. از سوی دیگر بزرگ نمایی این مسئله هم جز 
کم کم به باور تبدیل خواهد شد،  که  تکرار ضعف اراده 
جامعه مصرف کننده را به سمت اقتصادی ضعیف 
و سرسپرده در قبال دشمن سوق خواهد داد. اصالح 
پیش فرض های ذهنی مردم جامعه و اصالح سبک 
زندگی به همان اندازه اصالح های ساختاری و اداری 
اهمیت دارد. بنابراین »جهش تولید« نیازمند جهش 
در آموزش های مهارت محور در بستر خانواده ها و 
یج آن از طریق رسانه ها و ساختارهای آموزشی  ترو
یختن این  که بایستی منجر به فرور است. جهشی 
کلیشه های نادرست ذهنی و اصالح سبک زندگی 

و همت بیش ازپیش مسئولین شود. 

پی نوشت ها

Email: hrarfa1994@gmail.com
1.Household production
2.Gross Household Goods
3.gross domestic product / GDP 
4.Doing business
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علی مصطفوی ثانی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد 

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

دو بال ضد تولید 
در اقتصاد ایران

وکارهای  نظام بودجه ریزی دولتی وابسته به نفت و ساز
بهره مندی از پول، دو عامل اصلی در خلق نابرابری و 

کاهش تولید هستند

تمایز معنایی»جهش تولید« با »رونق تولید«
گرو فهم تفاوت  درک دقیق معنای »جهش تولید« در 
معنایی بین »رونق« و »جهش« است. در علم اقتصاد 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت  بین دوره هــای 
کوتاه مدت اقتصاد را  گر شرایط  تمایز قائل هستیم. ا
معمواًل بر اساس شرایط و احواالت بازار سرمایه مورد 
کنکاش قرار می دهند، احواالت اقتصاد در میان مدت 
را می توان بر مبنای ورود اقتصاد در فاز رونق یا رکود یا 
کشور درک  به عبارتی »ادوار تجاری«]	[ و اقتصادی 
کشور را نیز باید  نمود. مسیر بلندمدت اقتصاد یک 
تنها بر مبنای جایگاه آن کشور در مسیر رشد بلندمدت 

موردبررسی قرار داد. 
که معمواًل  با توجه به نمودار شماره یک می توان گفت 
اقتصاد کشورها در یک مسیر بلندمدت رشد قرار دارد 
که ممکن است بر اساس شوک هایی )درون زا یا برون زا( 
از این مسیر رشد بلندمدت منحرف شده و اقتصاد 
در برهه ای از زمان به واسطه سیاست های اقتصادی 
کشور  از مسیر رشد بلندمدت خود فراتر رود و یا رشد 
کمتر از رشد بلندمدت گردد )رکود(، اما با برطرف شدن 
اثر این شوک ها، اقتصاد به مسیر رشد بلندمدت خود 

گشت. بر خواهد 
 به عنوان مثال، تحریم یک شوک برون زا بر اقتصاد است 
گرچه در یک یا دو سال اول، موجب انحراف رشد  که ا
اقتصاد از مسیر رشد بلندمدت و ورود اقتصاد به فضای 
رکود می شود، در این شرایط نیاز است تا دولت با در 
پیش گرفتن سیاست های اقتصادی رونق آفرین، عمق 
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این رکود و زمان برگشت به وضعیت باثبات اقتصاد 
کاهش دهد و با اتمام اثرات شوک اقتصادی بعد از  را 
دوره ای، اقتصاد ایران دوباره به مسیر رشد بلندمدت 

گشت]	[. خود بر خواهد 
ی،  سیاست های اقتصادی متفاوتی )پولی، اعتبار
مالی و..( ممکن است باعث افزایش رونق اقتصادی 
شوند و اقتصاد را به سمت باالی نمودار رشد بلندمدت 
خود سوق دهند اما هیچ کدام از این رونق و رکودهای 
که حول مسیر بلندمدت رشد اقتصادی  میان مدت 
کشورها شکل می گیرند را نمی توان جهش اقتصادی 
نامید، جهش اقتصادی درواقع نه افزایش عمق رونق های 
اقتصادی میان مدت است )که در دوره بعد موجب 
رکودهای عمیق تری شود(، بلکه سیاست هایی است 
که بتواند شیب مسیر بلندمدت رشد اقتصادی یک 

کشور را تغییر دهد.
گر در یک سال شاهد  که ا به بیان ساده می توان گفت 
رشد 	 ٪ و در یک سال )به واسطه شوک( شاهد رشد 
	 ٪باشیم، دلیل این نوع رونق و رکود به دلیل نوسانات 
که در چارچوب ادوار تجاری معنا  اقتصادی است 
که لزومًا برآمده از بنیان های رشد و تولید  پیدا می کند 
گر بخواهیم در کشور پتانسیلی  در اقتصاد نیست، اما ا
که برای چندین سال پیاپی )بلندمدت(  کنیم  ایجاد 
و به صورت مداوم رشد اقتصادی 	 ٪ داشته باشیم 
که در اقتصاد  در این صورت می توانیم ادعا نماییم 

جهش داشته ایم.

مقایسه میزان رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به 
که در  قیمت ثابت، بین ایران و چین نشان می دهد 
طول 		 سال گذشته اگرچه مسیر کلی رشد ایران رو به 
صعود بوده است، اما وجود دوره های رکود پی درپی، 
کشور را  اثربخشی رشد و رونق در افزایش درآمد سرانه 
کاهش داده است، حال آنکه در همین دوره  بسیار 
گرچه ابتدا میزان تولید  اقتصاد چین توانسته است ا
داخلی سرانه آن بسیار کمتر از ایران بوده است به واسطه 
اینکه توانسته است مسیر رشد بلندمدت خود را به نوعی 
ساماندهی نماید تا با شیب بسیار زیادی بتواند فاصله 
کشورها را جبران نماید و در بلندمدت  خود با دیگر 

کاماًل نمایان است. جهش در تولید چین 
درک الزامات این مسیر رشد بلندمدت )جهش تولید( 
کاربست آن، پیچیده و برای سیاست گذاران معمواًل  و 
گوار است و معمواًل از تفکر و بررسی  مجهول و بعضًا نا
در مورد آن صرف نظر می شود. مسیر رسیدن به فرمول 
کانال فهم دقیق معنای  رشد پرشتاب بلندمدت، از 
رشد و توسعه اقتصادی و موتورهای ایجاد رشد در 

کشور می گذرد. اقتصاد 
 بــرای این منظور باید نگاهی به سیر نظریات رشد 
کالن در اوایل قرن  اقتصادی داشته باشیم. اقتصاد 
گرفت و در طول  		 در مواجه با دو سؤال بزرگ شکل 
چند دهه از عمر خود همیشه در پی پاسخ به دو سؤال 

اساسی بوده است!

درک الزامات این مسیر رشد بلندمدت )جهش 
تولید( و کاربست آن، پیچیده و برای سیاست گذاران 
معمواًل مجهول و بعضًا ناگوار است و معمواًل از 

تفکر و بررسی در مورد آن صرف نظر می شود.

67

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

ت 
دای

ه



کثر قریب به اتفاق کشورها بعد . 	 چرا رشد اقتصادی ا
کرد؟ از قرن 		 جهش پیدا 

اما شواهد در دسترس نشان می دهند که متوسط درآمد 
پای غربی امروز بین 		 تا  واقعی در ایاالت متحده و ارو
		 برابر بیشتر از یک قرن قبل و 		 تا 			 برابر بزرگ تر 
از مقدار آن در دو قرن قبل هست. اما با وجود رشد 
در همه اقتصادها، تفاوت هایی در استانداردهای 
زندگی مردم در جهان وجود دارد که موجب شکل گیری 

سؤال دوم شد.
که استاندارد زندگی . 	 چه عواملی سبب شده است 

کشورها نسبت به برخی دیگر تفاوت  در برخی از 
یادی داشته باشد؟ یا به عبارت دیگر، چه عواملی  ز
کشورهای  که نرخ رشد برخی  سبب شده است 
بسیار  توسعه نیافته  کــشــورهــای  از  توسعه یافته 

بیشتر باشد؟
کشورهای مختلفی توانستند به  گذشته  در چند دهه 
کنند و یا برعکس دچار  جهش اقتصادی دست پیدا 
افــول شدید اقتصادی شدند. معمواًل جهش های 
که در آن ها نرخ  اقتصادی به دوره هایی اشــاره دارد 

رشد در یک کشور به مراتب بیش از متوسط جهانی در 
یک دوره نسبتًا بلند است. درنتیجه کشور به سرعت 
یع درآمد جهانی حرکت می کند.  به سطوح باال در توز
که رشد  یکی از این کشورهای جهش یافته ژاپن است 
خود را از بعد جنگ جهانی دوم تا دهه 				 ادامه داد. 
کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا،  مثال دیگر 
که  کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ  مانند 
رشد معجزه آسای خود را از 				 شروع نمودند و نمونه 
که رشد طوفانی خود را از 				 شروع  متأخر آن چین 
نموده است و هنوز ادامــه دارد. متوسط رشد درآمد 
ساالنه در کشورهای تازه صنعتی در دهه 				 تا دهه 

				 بیش از 	 درصد بوده است. 
کشورهایی در همین بازه دچار افول  در مقابل نیز 
کشورها آرژانتین  اقتصادی شدند. نمونه هایی از این 
				 متوسط درآمــد در آرژانتین  اســت. در ســال 
کشورهای صنعتی عمده بود؛ اما در  کمتر از  اندکی 
کشورها نامطلوب  قرن بیستم عملکرد رشد در این 
یع درآمد  کشورها در میانه توز کنون این  گردید و ا

جهانی قرار دارد. 

نمودار 1: مسیر رشد بلندمدت اقتصاد
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آثار تفاوت های فراوان در استاندارد زندگی مردم در 
کشورهای مختلف ازنظر رفاه انسان ها قابل مالحظه 
است. این تفاوت باعث تفاوت ها در تغذیه، بی سوادی، 
نرخ مرگ ومیر نوزادان و امید زندگی و سایر معیارهای 
رفاه اقتصادی و اجتماعی می گردد و این اثرات رفاهی 
کوتاه مدت  رشد بلندمدت، هر اثر ممکن نوسان های 

کمرنگ می سازد.  را 
یم تا الگوهای مختلف در مورد رشد  در ادامه قصد دار
که در پاسخ به این دو سؤال بیان شده اند  اقتصادی 
که آن ها در مورد رشد در  را تبیین نماییم تا بینشی 
کشورها دارند را بتوان  سراسر جهان و تفاوت درآمد 
درک نمود. درواقــع هدف نهایی از این مــرور، عالوه 
بــر پاسخگویی بــه دو ســؤال مطرح شده در ابتدای 
کاربست های مختلف آن ها در اقتصاد  بحث، فهم 
که مسیر صحیح  ایران برای پاسخ به این سؤال است 
جهش اقتصادی یا جهش تولید در اقتصاد ایران از چه 
راهی می گذرد؟ آیا هر رشد و بهبود اقتصادی، جهش 
اقتصادی را به دنبال خواهد داشت؟ آیا هر راهکار 

اصالحی واقعًا موجب جهش می شود؟

الگوی رشد نئوکالسیک
اولین الگو رشد اقتصادی را می توان »الگوی رشد 
نئوکالسیک« دانست که نقطه آغاز تمامی تحلیل های 
یت رشد بدین صورت  رشد است. در این الگو، محور
تبیین می شود که کل درآمد اقتصاد یا به صورت مصرف 
استفاده می شود و یا به شکل پس انداز درمی آید. با توجه 
که سرمایه گذاری در اقتصاد  به اینکه پس انداز است 
را شکل می دهد و تولید بر مبنای این سرمایه گذاری 
رشد می کند، لذا موتور اصلی رشد اقتصادی )با نادیده 
کار، دانش، زمین و منابع طبیعی( در قرن 		  انگاری 

بر دوش عامل سرمایه قرارگرفت. 
یک نشان داد افزایش در نرخ  اما شواهد تجربی و تئور
کوتاه مدت است که باعث افزایش  پس انداز یک شوک 
نرخ رشد می شود ولی در بلندمدت باز ساختار کشور به 
همان نرخ رشد قبلی پس انداز برمی گردد. پس نمی توان 
از افزایش نرخ پس انداز به عنوان یکی از عوامل بلندمدت 
رشد استفاده نمود. بنابراین انباشت سرمایه تأثیر بسیار 
که البته این تأثیر نیز در بلندمدت  اندکی بر تولید دارد 
اتفاق می افتد؛ لذا عامل اصلی »جهش تولید سرانه«، 

انباشت سرمایه نیست.

69

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

ت 
دای

ه



از طرفی دیگر مطابق تحلیل های نظری ایــن الگو، 
می بایست همگرایی بین درآمد کشورهای فقیر و ثروتمند 
یاد می بود و درنهایت درآمد سرانه این کشورها  بسیار ز
می بایست با یکدیگر همانند می شد اما در واقعیت 
این اتفاق هیچ گاه اتفاق نیفتاد. نتیجه گیری اصلی 
که تفاوت در موجودی سرمایه  این الگو این است 
تفاوت های قابل مالحظه در درآمد در کشوهای مختلف 

را توضیح نمی دهد.

ون زا( الگوی رشد دانش بنیان )رشد در
این نظریات با عنوان نظریات رشد درون زا مشهورند. 
بر اساس این نظریه سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، 
نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد. 
این نظریه با تمرکز بر اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز 
حاصل از یک اقتصاد دانش بنیان به دنبال توسعه 
اقتصادی است. نظریه رشد درون زا در درجه اول ادعا 
که در بلندمدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به  می کند 

سیاست های تشویق تولید علم دارد.
گاه متضاد  برداشت از پیشرفت فنی نیز بسیار موسع و 
است. دو برداشت از پیشرفت فنی بدین صورت است:

که وظیفه . 	 پیشرفت فنی به مثابه تحقیق و توسعه 
تولید دانــش را بر عهده دارد و لذا نفس انباشت 
دانش موجب ارتقاء تولید است. انباشت دانش 
یاد در رشد جهانی دارد اما نمی تواند  شاید اهمیت ز

کشورها را توضیح دهد. تفاوت درآمدها بین 
ــراد به دست . 	 که اف پیشرفت فنی، مهارتی اســت 

کار آن مهارت را در افزایش تولید  ی  می آورند و نیرو

کار می گیرد. در این صورت صرف تولید دانش  به 
به صورت مستقیم بر تولید اثرگذار نیست بلکه تولید 
با ایجاد سرمایه انسانی]	[ و افزایش مهارت باعث 

افزایش تولید می شود.
با توجه به رشد جهانی، به نظر می رسد که رشد دانش، 
دلیل اصلی باالتر بــودن استاندارد زندگی امــروز در 
گذشته باشد اما همچنان تفاوت  مقایسه با قرن های 
در درآمدهای واقعی بین کشورها را نمی توان بر مبنای 
نظریه رشد دانش تبیین نمود]	[. مطالعات تجربی 
کشورها، لزومًا  که تفاوت در درآمد بین  نشان می دهد 
برآمده از تفاوت در انباشت سرمایه فیزیکی نیست. 
مقایسه بین پنج کشور ثروتمندترین با فقیرترین 	 کشور 
که تنها در حدود 	/	 تفاوت بین درآمد  نشان می دهد 
کشورهای ثروتمند و فقیر ناشی از تفاوت در شدت 
کمتر از 	/	 آن ناشی از تفاوت در  سرمایه فیزیکی و 
سال های تحصیل )تقریبی برای سرمایه انسانی( است.

آنچه در این زمینه مهم است توانایی به کارگیری دانش 
در سطح اقتصادی است و توانایی به کارگیری دانش 
ی انسانی  در سرمایه انسانی بروز و ظهور می یابد. نیرو
هرچه بیشتر توانایی به کارگیری دانش را داشته باشد 
رشد و پیشرفت سرعت بیشتری خواهد داشت. لذا 
تولید به تعداد افراد تحصیل کرده در اقتصاد وابسته 
نیست بلکه به میزان به کارگیری دانــش در تولید از 

طریق این افراد وابسته است.
به نظر می رسد مشکل اصلی چنین کشورهایی، مشکل 
عدم دسترسی به تکنولوژی نیست، بلکه فقدان توان 
استفاده از تکنولوژی است. این مسئله داللت بر این 

مطالعات تجربی نشان می دهد که تفاوت 
ومًا برآمده از  در درآمــد بین کشورها، لز
تفاوت در انباشت سرمایه فیزیکی نیست.
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دارد که منبع عمده تفاوت ها در استانداردهای زندگی 
سطوح متفاوت دانش و تکنولوژی نیست، بلکه تفاوت 
کشورهای ثروتمند اجازه  که به  در عوامل دیگر است 
بهره برداری بهتر از تکنولوژی برتر را می دهد. درک تفاوت ها 
در درآمدها بنابراین نیازمند درک دالیل تفاوت در این 
عوامل است. عدم پاسخگویی این الگو به سؤاالت 
اساسی باعث شد متفکرین تغییرات اساسی تری در 

پیش فرض های اولیه خود داشته باشند.

الگوی رشد بر اساس زیرساخت های اجتماعی
یکی از انگاره های موردتوجه در نظریات بعدی معطوف 
به این نکته است که همان طور که تخصیص منابع بین 
فعالیت های فزاینده تولید، مهم است، فعالیت هایی 
یع این تولید نیز می پردازند، نیز حائز اهمیت  که به توز
گرچه تغییرات در سرمایه فیزیکی و سرمایه  است. ا
انسانی هر دو اهمیت غیرقابل اغماضی دارنــد، اما 
برای این منظور بسنده نمودن به تحلیل نقش انباشت 

سرمایه فیزیکی یا سرمایه انسانی راهگشای تحلیل 
تفاوت در درآمد کشورها نخواهد بود. لذا می بایست پا 
را از این فراتر نهاده و عوامل ایجاد تفاوت ها در درآمدها 

کنیم. را عمیق تر بررسی 
علت تفاوت نرخ رشد در کشورها این است که رفتارهای 
سیاسی و اجتماعی این کشورها با هم متفاوت است. 
این تفاوت هاست که منجر به تفاوت در نرخ رشد دانش، 
پس انداز و درنهایت نرخ رشد کشورها را در پی خواهد 
داشت. به عبارت دیگر این عوامل تعیین کننده درآمد 
عمدتًا ناشی از تفاوت در زیرساخت های اجتماعی 
است. مقصود از زیرساخت های اجتماعی نهادها و 
سیاست هایی است که باعث تشویق سرمایه گذاری و 
تولید بجای مصرف و انحراف منابع )رانت( می شود.

گرچه انحراف )فساد( یا رانت جویی معمواًل ناظر به  ا
اشکال آشکار آن ها مانند انواع جنایت ها و یا جرم های 
اقتصادی مانند فرار از مالیات و ... متمرکز است، 
ی از  اما رانت جویی اشکال دیگری نیز دارد. بسیار
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فعالیت های اقتصادی شامل اجزایی از رانت جویی 
هستند، برای مثال تبعیض یا کنترل قیمت ها به وسیله 
بنگاه ها یا دولت، یا دست یابی انحصاری و پیش از 
موعد به اطالعات اقتصادی در زمینه هایی مثل بازار 
بورس )رانــت اطالعاتی و قضایی(، یا با بهره مندی 
یع منابع ثــروت قــدرت توسط دولــت و احزاب  از توز
)رانت سیاسی(، نوعی رانت جویی است. البته باید 
که رانت لزومًا مسئله مذمومی در اقتصاد  توجه داشت 
نیست و ممکن است رانت مثبت نیز به واسطه رشد 
گسترش اقتصاد به وجود بیاید، لذا مسئله اصلی  و 
مدیریت اقتصادی توزیع رانت در اقتصاد است. بر این 
که میزان رانت جویی در جهان،  گفت  منوال می توان 
می تواند یک عامل مهم در تعیین رشد جهانی باشد.

جنبه های متفاوتی از زیرساخت های اجتماعی وجود 
گروه مفید است: دارد. تقسیم آن ها به سه 

 اولین گروه به سیاست های مالی دولت مربوط می گردند. 
ی و  برای مثال نحوه برخورد مالیات با سرمایه گذار
تخصیص مخارج دولت بین طرح های سرمایه گذاری 
که به طور مستقیم تخصیص منابع را  و سایر مخارجی 
بین سرمایه گذاری و مصرف تحت تأثیر قرار می دهد. تا 
اندازه ای نرخ های مالیات باال باعث تشویق اشکالی از 
رانت جویی مانند اختصاص منابع به فرار از مالیات 
کارآمدی نسبی  کار در اقتصاد زیرزمینی با وجود نا و 

آن، می شود.
که زیرساخت  گــروه دوم، نهادها و سیاست هایی   
که  اجتماعی را تشکیل می دهند شامل عواملی است 

محیطی را به وجود می آورند که تصمیم گیری متناسب 
کنترل  گر جنایت و جرم  با این عوامل انجام می گیرد. ا
نشود، فعالیت هایی که تولید را ارتقاء می دهند کاهش 
گر به قراردادها احترام گذارده نشده  خواهد یافت و یا ا
یا تفاسیر دادگاه ها از آن ها غیرقابل پیش بینی باشد، 
کمتری  طرح های سرمایه گذاری بلندمدت جذابیت 
کرد. به همین ترتیب، رقابت با پاداش  پیدا خواهند 
که تولید کل را افزایش می دهد،  دادن به فعالیت هایی 
احتمااًل هنگامی که دولت مبادالت آزاد را مجاز داشته 
و قدرت انحصاری را محدود می کند، افزایش می یابد
که زیرساخت های  گروه سوم، سیاست هایی است 
اجتماعی را تشکیل می دهند و شامل فعالیت های 
گرچه  ــود دولـــت اســـت. ا رانــت جــویــانــه به وسیله خ
سیاست های بهینه طــراحــی شــده به وسیله دولــت 
می تواند یک منبع مهم به نفع زیرساخت های اجتماعی 
باشد. اما دولت می تواند یک رانت جوی عمده نیز 
گون مانند  گونا کردن اموال )از طرق  باشد. مصادره 
تورم های افسارگسیخته(، عادی ساختن رشوه خواری، 
تضییع حقوق مالکیت و بهره گیری از قدرت برای انجام 
فعالیت ها به نفع مقامات دولتی می تواند از اشکال 

عمده رانت جویی باشد.
که  مشاهدات مستقیم اقتصاد جهان نشان می دهد 
تفاوت ها در تخصیص منابع بین فعالیت های مولد و 
کشورها اثرگذار  نامولد )رانتی( بر تفاوت در درآمد بین 
است. انواع رانت جویی ها ازجمله جرم و جنایت، فساد 
که باعث  یاد دولت به نظر می رسد  اداری و مداخله ز

مشاهدات مستقیم اقتصاد جهان نشان 
می دهد که تفاوت ها در تخصیص منابع 
بین فعالیت های مولد و نامولد )رانتی( بر 
تفاوت در درآمد بین کشورها اثرگذار است.
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بدتر شدن عملکرد اقتصادی می گردند. تجربه کشورهای 
مختلف این مسئله را تأیید می کند. اقتصادهای بسیار 
کره شمالی غالبًا ازنظر  دولتی مانند آلمان شرقی و 
انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی بسیار موفق بوده اند 
و غالبًا نسبت های سرمایه به تولید باالتر در مقایسه 
با اقتصادهای دیگر داشتند. اما رشد اقتصادی آن ها 

بسیار ناامیدکننده بوده است.
کند یا  هر فرد در اقتصاد می تواند دوگونه متفاوت رفتار 
تولیدکننده باشد و یا رانت جو )کسب عایدی صرفًا از 
تولید کل جامعه و یا تولید دیگران بدون اینکه خودشان 
که نهادها  تولیدی داشته باشند(. حال ممکن است 
که نفع فرد در جهت  و سیاست ها به گونه ای باشند 
تولید باشد و یا نفع فرد در جهت رانت جویی باشد. 
گر نهادها و ساختارهای اجتماعی به گونه ای باشند  ا
کردن دارای سختی های فراوانی باشد و نفع  که تولید 
که  فرد در جهت رانت جویی باشد آنگاه می گوییم 
ساختار اجتماعی ضعیف است یعنی وقتی افراد 
یسک اندکی  که تالش و ر که با واسطه گری  می بینند 

کافی داشته باشند هرگز به سمت  دارد می توانند درآمد 
که دارای سختی های فراوانی است نمی روند.  تولید 
این در حالی است که منفعت جامعه در تولید است.

 در این شرایط، عوامل مختلفی می تواند بر قدرت گیری 
گر  گروه تولیدکننده یا رانت جو اثرگذار باشد. ا یکی از دو 
رانت جویی افشا شود، مقداری از بازده رانت جویی کاهش 
گر اتفاقی باعث شود که تعداد رانت جویان  می یابد. یا ا
کاهش می یابد و باعث  افزایش یابد، جذابیت تولید 
افزایش بیشتر تعداد رانت جویان می شود. برای مثال 
اثر »ایمنی در تعداد بزرگ« اثر فزاینده در رانت جویی 
دارد. هنگامی که تعداد بیشتری از رانت جویان، وجود 
دارند احتمال افشا شدن هر یک کمتر است و بنابراین 
جذابیت رانت جویی بیشتر است. به همین ترتیب 
احتمال مجازات رانت جویان هنگامی که تعداد آنان 
زیاد است، کمتر است. بدین ترتیب دوباره رانت جویی 

کاهش می دهد. بیشتر ظرفیت اقتصاد را برای تولید 
در این شرایط سیاست دولت می بایست کاهش رانت و 
افزایش احتمال کشف رانت جویی باشد. سیاست ضد 
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رانت جویی، احتمال رسوا شدن باعث کاهش عایدی 
رانت جویان می شود، پس سیاست ضد رانت جوی 
یک سیاست تشویقی برای تولید است در این شرایط 
گرچه به صورت مستقیم درآمد تولیدکنندگان افزایش  ا
نمی یابد )ثابت می ماند( ولی چون تعداد رانت جویان 
کاهش می یابد، تولید در اقتصاد جذاب تر می شود. 
گر سیاست های خود دولت موجب رانت جویی  حال ا
شود، سبب ایجاد ایمنی برای رانت جویان و افزایش 

تعداد رانت جویان در اقتصاد می شود.

دو بال ضد تولید در اقتصاد ایران
یکرد نو به دانش توسعه و رشد اقتصادی، توسعه  رو
را ترکیبی خاص از ساختارها، سازوکارها و نهادهای 
که رهاوردهای آن رشد  اقتصادی- اجتماعی می داند 
اقتصادی است. به عبارت دیگر، راه اصالح و برطرف 
ی از مشکالت اقتصادی- اجتماعی  نمودن بسیار
)ازجمله مدیریت صحیح رانت در اقتصاد( تغییر در 

کشور هست. ترتیبات نهادی مختلف در 

ساختار رانت های اقتصاد ایران نشان دهنده نقش 
ُپررنگ دولت در این زمینه است. ابتدًا به این دلیل 
که دولت در اقتصاد ایران عالوه بر سیاست گذاری، 
تصدی گری بخش بزرگی از اقتصاد را نیز بر عهده دارد. 
همچنین وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به 
ثروت های طبیعی به ویژه نفت، زمینه ایجاد رانت های 
که دو عامل  بزرگ بسیار فراهم می شود. به نظر می رسد 
که لوکوموتیوهای  اصلی رانتی شدن اقتصاد ایــران 
کشور هستند  ایجاد اختالف های تبعیض آمیز نیز در 

را می توان بدین شکل بیان نمود:
نظام بودجه ریزی دولتی که متأثر از ثروت های طبیعی • 

گاز کشور به ویژه نفت و 
سیاست های پولی و مکانیسم بهره مندی اقتصاد • 

ملی از پول های خلق شده
که عمومًا  بر مبنای نگاه به زیرساخت اجتماعی 
جهش و افـــول اقــتــصــادی را نــاشــی از تغییر عوامل 
کشور می داند،  پایه ای و متغیرهای اساسی اقتصاد 
که جهش و افول رشد در اقتصاد  می توان ادعا نمود 
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ایران نیز ناشی از تغییرات قابل  مالحظه و سریع در 
متغیرهای اساسی این زیرساخت اجتماعی و اقتصادی 
که تغییر شیوه  می باشند، درنتیجه می توان ادعا نمود 
حکمرانی و مدیریت رانت حاصل از بودجه ریزی نفتی 
و سیاست های پولی کشور می تواند اهرم های الزم برای 
تغییر مسیر رشد بلندمدت کشور را فراهم آورد و بسنده 
کوتاه مدت و  نمودن به سیاست و نوسانات اقتضائی 
یا میان مدت اقتصاد و یا وضعیت اولیه کشور )دارای 
منابع طبیعی یا بدون منابع طبیعی( تأثیری بر رشد 

بلندمدت اقتصاد ایران نخواهد داشت.

اول: سیاست های پولی و مکانیسم بهره مندی 
اقتصاد ملی از پول های خلق شده

کشور در سال   بر مبنای آمار بانک مرکزی نقدینگی 
				 برابر تقریبًا 		 میلیارد تومان بوده است. این 
عدد برای آخرین سال این سری های زمانی یعنی سال 
				 حدودًا به عدد 				 هزار میلیارد ریال ثبت شده 
است. به عبارتی حجم نقدینگی در این مدت حدود 
		 هزار برابر شده است. تبعیض و ظلم این نظام خلق 
قدرت خرید و انتقال مالکیت این پول خلق شده زمانی 
که با آمار تولید ناخالص داخلی  قابل توجه می گردد 
)یا هزینه ناخالص داخلی( به قیمت های ثابت سال 
گردد: بر اساس همین  				 در این دو سال مقایسه 
پایگاه آماری بانک مرکزی هزینه ناخالص داخلی در 
				 به قیمت ثابت حدود صد و یک هزار میلیارد 
که پس از چهل سال در 				 حدودًا دو  تومان بوده 
برابر شده )آمارهای بانک مرکزی در این زمینه تنها تا 

یست و  سال 				 منتشرشده است( و به عدد دو
هفت هزار میلیارد تومان رسیده است.

که مالحظه می شود آمــار 		 هــزار برابری  همان طور 
نقدینگی با آمار دو برابر شده تولید ناخالص داخلی 
طی این چهل سال به هیچ وجه تناسب ندارد. این عدم 
تناسب همان اعطاها و یا فرصت های رانتی تبعیض آمیز 
است )کمتر از یک دهم درصد حساب های بانکی در 
کشور، مبلغی باالی یک میلیارد تومان موجودی دارند(.

تورم برآمده از این حجم نقدینگی، را مکانیسم باز توزیع 
ثروت در جامعه از طبقه مولد به طبقه غیر مولد تفسیر 
و تبیین می نماییم. تغییرات فاحش ارزش پول ملی و 
بالتبع نرخ ارز در کشور بسیاری را از هیچ به ثروت های 
غیرقابل باور در یک شب و از آن سو فعالیت های مولد و 
ک مذلت مبتال ساخته است.  اشتغال زای کشور را به خا
این انتقال گسترده و ناموجه مالکیت آن چنان گسترده 
گروه و  که اندازه گیری میزان آن و شناسایی  شده است 
طبقات منتفع و متضرر عماًل غیرممکن ساخته است.

عالوه بر خلق این حجم از نقدینگی توزیع آن بین آحاد 
مختلف اقتصاد نیز به صورت خاصی انجام گرفته است. 
نظام بانکی هرساله مبلغی حدود 	/	 میلیون تومان 
یع  به ازای هر ایرانی سود بین سپرده های بانکی توز
می کند )حدود 			 هزار میلیارد تومان( و از طرفی دیگر 
کشور تنها متعلق به  		 درصد سپرده های بانکی در 
گرچه تمام این  که ا 	/	 درصد سپرده گذاران است. 
	/	 درصد، سپرده گذاران حقیقی نیستند و شامل 
شرکت ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی نیز می شوند؛ 

مشاهدات مستقیم اقتصاد جهان نشان 
می دهد که تفاوت ها در تخصیص منابع 
بین فعالیت های مولد و نامولد )رانتی( بر 
تفاوت در درآمد بین کشورها اثرگذار است.
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اما این تمرکز شدید سپرده های بانکی نشان از شکاف 
عظیم بین طبقات مختلف جامعه در بهره مندی از 
که  سرمایه مالی است. همچنین باید توجه داشت 
خــود ایــن نــوع سپرده ها منبع رانــت مضاعفی برای 
کالن از نظام بانکی است. به طوری که  اخذ وام های 
گزارش های بانک مرکزی بیش از 		 درصد  بر اساس 
تسهیالت بانکی طــی 		 ســال اخیر بــه دو دهک 
ثروتمند اختصاص یافته است. این تمرکز ثروت عالوه 
بر ایجاد مشکالت حاد اقتصادی و بحران بدهی در 
یع درآمد در اقتصاد را نیز دچار  کشور، توز نظام بانکی 

شکاف بزرگی ساخته است.

دوم: رانت بودجه دولت
بودجه دولت علی رغم ظاهر آن که صرفًا سند دخل وخرج 
ساالنه دولت است، درواقع الگوی توزیع منافع اقتصاد 
کشور بین تک تک ایرانیان است چه کسانی که مالیات 
کم می دهند یا فرار مالیاتی دارند، یارانه  می دهند یا 
می گیرند یا نمی گیرند، از ارز دولتی بهره مند می شوند 
یا نمی شوند، استخدام می شوند یا نمی شوند یا اخراج 
می شوند، تولیدکننده اند یا صادرکننده یا خام فروش، 
گیرنده اند )از محل تکالیف بودجه(، یا  تسهیالت 
تسهیالت نگیرنده، از کاالها و خدمات دولتی بهره مند 
کمبود منابع یا شیوه و تعریف ارائه  هستند یا به دلیل 

خدمت بهره مند نیستند.
که از طریق آن  ی است  بودجه ریزی دولتی سازوکار
یع و بهره مندی از حقوق مالکیت عمومی بر  نحوه توز
منابع بودجه )در ایران نفت منبع اصلی بودجه به شمار 
می رود(، هرساله عوض می شود. از طریق این سازوکار، 
هرساله حجم عظیمی از درآمد ملی جامعه برداشت و 
درواقع حقوق مالکیت بخشی از جامعه از درآمدهای 

فردی شان سلب می شود و به افراد دیگری تخصیص 
می یابد. در چارچوب سیاست های بودجه ای، شیوه 
بهره مندی تمام افراد جامعه از منابع عمومی بودجه، 

هرساله تعیین می شود.
ــر اصــالح  بــودجــه دولـــت از چــنــد جــهــت مــی تــوانــد ب
کشور برای  زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی 
جهش تولید اثر بگذارد. یکی از مهم ترین ارکان بودجه 
منابع نفتی آن و یا رانت منابع طبیعی موجود در بودجه 
که بدون هیچ زحمتی نصیب دولت می شود و  است 
در چند دهه گذشته کشور را دچار نفرین منابع نموده 
یکی دو سال گذشته با کاهش فروش  گرچه در است. ا
کاهش یافته  نفت، منابع دولت از فروش نفت بسیار 
است اما همچنان می بایست به این مسئله اذعان 
کشور با فروش  که روح بودجه ریزی دولتی در  نمود 
منابع طبیعی به خصوص نفت )به اشکال مختلف( 
که یک منبع درآمدی بدون دردسر و بی زحمت است 

گره خورده است. 
با توجه به اینکه صنعت نفت همواره در انحصار دولت 
بوده و آنچه از صدور نفت نصیب ایران شده مستقیمًا 
به خزانه دولت واریزشده است. در چنین وضعیتی 
که وظیفه خطیر توسعه اقتصادی بر  طبیعی است 
ی  که تخصیص منابع ارز یــرا  عهده دولــت باشد ز
با دولــت اســت. بخش خصوصی نیز در تأمین ارز 
موردنیاز برای سرمایه گذاری، چشم امید به منابع ارزی 
دولت دارد. بدین سبب بسیاری از سرمایه گذاران در 
کوشیده اند به نحو مقتضی  بخش خصوصی همواره 
کانون های قــدرت در دولــت نزدیک تر شوند تا از  به 
امتیازات ویژه ای برای سودجویی بیشتر از دالرهای 
نفتی برخوردار شوند. نتیجه چنین سازوکاری آن است 
که بازارهای رقابتی در بسیاری از بخش های اقتصادی 
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به شدت تضعیف و در مواردی موضوعًا منتفی می شود 
و زمینه شکوفایی در بازارهای سرمایه و پول از بین برود 
و عقالنیت اقتصادی در تصمیم گیری ها جای خود 
کارایی در تولید  را به فسادهای اداری و مالی بدهد و 

کاهش یابد. به شدت 
که به ثروت نفت دسترسی  این دولت رانتی در ایران 
رانتی دارد، یک نوع استقالل نسبی از طبقات اجتماعی 
دارد. چون دولت برای تأمین هزینه هایش وابسته به 
گروه ها و طبقات اجتماعی  مالیات نیست، خود را به 
نیازمند نمی داند؛ بلکه تنها یک توزیع کننده رانت است. 
که مستقل از درآمد مالیاتی تأمین مالی  کمیتی  از حا
کارکرد آن با خواست مردم  می شود و به عبارت دیگر بین 
کارآمدی و دوری از  فاصله وجود دارد نمی توان انتظار 
کمیت را مجبور  فساد داشت. نظام مالیاتی به نوعی حا
به حرکت بین خطوط مورد انتظار مردم می نماید و 
دراین بین هر چه این بدنه اجرایی چابک تر باشد بهتر 
کارآمدی خود را به اثبات رساند و در این  می تواند 
کمیتی دیگر به دنبال قبضه  شرایط هست که چنین حا
که تمرکز بیشتر را  همه امور در دست خود نیست چرا
کارآمدی خود در تضاد می بیند. حیاِت وابسته به  با 
کارآمدی ناشی از تقسیم کار ملی و  درآمد مالیاتی به 
پاسخگویی ناشی از آن وابسته هست. ازاین رو استقالل 
هزینه های حکمرانی از منابع طبیعی و خدادادی کشور 
پیش شرط تحقق تقسیم کار حکمرانی در کشور و ایجاد 
نشاط واقعی ناشی از احساس مشارکت مردم در همه 

امور اقتصادی و سیاسی تلقی می گردد.

شاید بتوان مهم ترین اصالح ساختاری بودجه[	] را 
در تغییر حکمرانی و شیوه تأمین مالی دولت از یک 
بودجه نفتی )مبتنی بر منابع طبیعی( به سمت یک 
بودجه مبتنی بر مالیات دانست. اصالح ساختاری 
گر در معنای بازتعریف سهم بری ذینفعان از  بودجه ا
منابع و هزینه های بودجه انجام شود، می تواند از طریق 
جهت دهی به جریان منابع مالی و پولی به بخش هایی 
که در تولید نقش بیشتری ایفا می کنند و نیز اخذ 
مالیات از بخش های کمتر بهره ور، اثر ساختاری بر رشد 
کردن اقتصاد،  بلندمدت داشته باشد و ضمن بزرگ 

کند. کمک  کردن آن نیز  به متناسب و برابر 

پی نوشت ها 

Email:  mostafavisani@gmail.com
1. Business cycle

بهترین مثال می تواند اثر جنگ جهانی دوم بر آلمان غربی باشد. در آغاز   .2
جنگ درآمد سرانه آلمان غربی، در حدود سه چهارم درآمد سرانه ایاالت متحده 
بود. در سال 1946 بعد از پایان جنگ درآمد سرانه آلمان غربی یک چهارم 
گردید. تولید در چند دهه بعد از جنگ به سرعت در  درآمد سرانه ایاالت متحده 
کشور به سمت مسیر رشد بلندمدت خود حرکت  آلمان غربی افزایش یافت و 
کرد. 2۰ سال بعد از سال 1946، رشد درآمد سرانه در آلمان غربی بیش از ۷ 
درصد در سال شد. درنتیجه در سال 1999 درآمد سرانه آلمان غربی دوباره 

به سطح سه چهارم درآمد سرانه ایاالت متحده رسید.
کسب شده و دانش هر فرد  سرمایه انسانی شامل توانایی و مهارت های   .3

کارگر است.
کشورهای فقیر متناسب با مزیت های خود ازجمله  بر مبنای این نظریه   .4
کارگر ارزان و هزینه تولید پایین می بایست به سرعت تا حد مرز و بازده در 
کشورهای توسعه یافته برسند اما در عمل این چنین اتفاقی تجربه نشده 

است.
گرچه اصالح ساختاری بودجه توسط مقام معظم رهبری در دستوری از  ا  .5
گردید، اما متأسفانه اقدامات دولت در اصالح نظام بودجه ریزی  دولت مطالبه 
کشور بدون اجماع سازی و عمقی نگری صرفًا در یک سری تغییرات ظاهری و 
جدولی خالصه شد و دولت هیچ گاه به سراغ اصالح نظام توزیع رانت موجود 

که تمام اقتصاد ایران را در برگرفته است نرفت! در بودجه های ساالنه 

دولت نفتی در کشورمان طی دهه  های 
گذشته، نوعی استقالل نسبی از طبقات 

اجتماعی داشته است
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 نگاه نظام معرفتی اسالم
به مقوله تولید



»بازسازی 
قداست تولید«

ونق تولید« با تأکید  وظیفه حوزه های علمیه نسبت به »ر
بر دیدگاه شهید صدر

حجت االسالم دکتر محمدحسین بیاتی
استاد هادی »حلقه فقاهت نظام ساز« مرکز رشد 

رئیس دانشگاه عدالت

مقوله »جهش تولید« به اقتضای طبع خود به گونه ای 
ی تکلیف متعلق به خود  است که می تواند در نظر بدو
کالن  را منصرف به خصوص دست اندرکاران خرد و 
امور اقتصادی نماید به نحوی که دیگر آحاد جامعه 
خود را مخاطب این تکلیف نبینند. این امر در عمل 
می تواند به تضییق قاعده اجتماعی دغدغه مندان 
کند  که نتیجه آن  نسبت به این مقوله مهم بیانجامد 
شدن حرکت جامعه اسالمی به سوی تحقق هدف 
مزبور خواهد بود. درحالی که امعان نظر در مبانی قرآنی و 
روایی این موضوع کاشف از سعه دائره تکلیف و شمول 
آن نسبت به آحاد مکلفین است. در این میان توجه 
به نقش دست اندرکاران فرهنگی خصوصًا حوزه های 
ی می نماید. زیــرا حوزه های علمیه از  علمیه ضــرور
یک سو باید به تنقیح مبانی فقهی این مهم و تحدید 
کنند و از دیگر سو باید در ُبعد وظیفه  حدود آن اقدام 
گون  گونا تبلیغی به ترسیخ فرهنگ تولید در الیه های 

گمارند. جامعه همت 
کید بیشتر بر ُبعد دوم متمرکز است.  در این نوشتار تأ
که تولید مقوله ای فی حد ذاته ماّدی و طبیعی  ازآنجا
است، ترویج و تبلیغ آن از سوی هر فرد یا نهاد متصدی 
امر دین با دشواری هایی روبروست؛ زیرا در منظومه 
فکر دینی مفاهیم متعددی همچون زهد، قناعت، 
پرهیز از دنیاطلبی، اقتصاد در معیشت و منع از تکاثر 
که جمع کردن میان این آموزه ها  و امثال آن وجود دارد 
با تشویق به تولید سهل نمی نمایاند. مضاف به اینکه 
در ادیان دیگر اعم از سماوی و غیر آن مفاهیم مشابهی 
وجود دارد و سیره غالب عملی ارباب آن ادیان نیز بر 
که این همه سبب  رهبانیت و ترک دنیا بــوده است 
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شکل گیری ارتکازی نسبتًا قوی در میان متدینین مبنی 
ی شده  بر مزاحمت اهتمام به تولید با وظایف اخرو
گسترش و  است. پس قهرًا یکی از موانع عمده در راه 
که  رونق تولید مانع فکری و فرهنگی است و تا زمانی 
این مانع برطرف نگردد ازاله موانع اقتصادی و قانونی 
که رونق  به تنهایی نمی تواند تأمین کننده هدف نهایی 

کثری تولید است باشد. و رشد حدا
نابغه دوران »حضرت آیت اهلل شهید سید محمدباقر 
کتاب »اقتصادنا« پس از تبیین ارزش  صدر؟هر؟« در 
تولید از دیدگاه اسالم به تبیین این مهم می پردازند که 
وقتی اسالم رشد تولید را به عنوان یک ارزش می پذیرد 
تمامی ابزارهای خود به عنوان یک دین را در راستای نیل 
به این هدف بسیج می کند. ایشان در یک تقسیم بندی 
کلی این ابزارها را به دو دسته تقسیم می کنند: نخست 
ابزارهای فکری )فرهنگی( و دوم ابزارهای تشریعی و 

قانون گذاری.
ــزار فرهنگی در حقیقت یعنی رنــگ الهی  اعمال اب
که به ظاهر از مظاهر  کار و تولید و توسعه  زدن به مقوله 
تعلق به دنیا هستند و با نگاه دارالعبوری به دنیا در 
تنافی اند. به تعبیر دقیق تر شــارع رنگ الهی به این 
که  مقوالت نمی زند بلکه با تخطئه باورهای ناصوابی 
پیرامون این مقوالت در اذهان متدینین رسوخ یافته 
است به اصالح این باورها می پردازد و ماهیت حقیقی 

این مقوالت را در نظام عالم روشن می کند.
»شهید صدر« در این مجال شواهد متعددی از کتاب 
که قدر مشترک و جامع تمام  و سنت اقامه می نماید 
کار و تولید و سهم آن در  آن ها عبارت است از قداست 
ایمان، لزوم بهره برداری از جمیع ثروت های خدادادی 

و نیز نفی رکود و خمودی و عطلت و بیکاری و معرفی 
آن به عنوان ضد ارزش در جامعه ایمانی. پاره ای از این 

شواهد به شرح زیرند:
باِت  ّیِ

ْخَرَج ِلِعباِدِه َو الّطَ
َ
ِتی أ

َّ
ِه ال َم ِزیَنَة الّلَ 	 ـ »ُقْل َمْن َحّرَ

ْنیا خاِلَصًة  َحیاِة الّدُ
ْ
ِذیَن آَمُنوا فِی ال

َّ
ْزِق ُقْل ِهَی ِلل ِمَن  الــّرِ

ُموَن« ]1[
َ
آیاِت ِلَقْوٍم َیْعل

ْ
ُل ال ِقیاَمِة َکذِلَک ُنَفّصِ

ْ
َیْوَم ال

ا َفاْمُشوا فِی َمناِکِبها 
ً
ول

ُ
ْرَض َذل

َ
أ

ْ
ُم ال

ُ
ک

َ
ِذی َجَعَل ل

َّ
2 ـ »ُهَو ال

ُشوُر« ]	[
ُ
ْیِه الّن

َ
ْزِقِه َو ِإل وا ِمْن ِر

ُ
َو ُکل

کارگری خسته را باال برده  	 ـ رسول خدا ؟ص؟ دستان 
و بوسیده و فرمودند:

»طلب الحلال فریضة علی کّل مسلم ومسلمة. وَمن 
أکل من کّد یده مّر علی الصراط کالبرق الخاطف. 
ه إلیه بالرحمة ثّم لا یعّذبه  ومن أکل من کّد یده نظر الّلَ
ا فتح له أبواب الجّنة 

ً
. ومن أکل من کّد یده حلال

ً
أبدا

یدخل من أ ّیها شاء« ]	[. 
کرد و دید ایشان  	 ـ شخصی با امام باقر؟ع؟ برخورد 
کار می کند و به شدت عرق می ریزد.  در زمین خویش 
گر در این  کرد: خدا خیرت دهد. ا به حضرت عرض 
هنگام اجلت فرارسد ]با چه رویی خدا را مالقات 

کرد؟[ امام؟ع؟ فرمودند: خواهی 
»لو جاءنی الموت وأنا علی هذه الحال جاءنی وأنا فی طاعة 

ه عّز وجّل« ]	[.  من طاعة الّلَ
این حدیث به خوبی تقابل دو ذهنیت سقیم و صحیح 

کار و تولید را نشان می دهد. نسبت به مقوله 
گرفتند. به حضرت  	 ـ امام صادق؟ع؟ سراغ مردی را 
عــرض شــد: برایش حاجتی پیش آمده لــذا در خانه 
مانده و عبادت می کند و برادرانش معاش او را تأمین 

می کنند. امام؟ع؟ فرمودند: 

وقتی اسالم رشد تولید را به عنوان یک ارزش می پذیرد 
تمامی ابزارهای خود به عنوان یک دین را در راستای 

نیل به این هدف بسیج می کند.
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»الذی یقوته اشد عبادة منه« ]	[.
	 ـ امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

»اصلاح المال من الایمان« ]	[.
آیات و نیز روایات متعدد دیگری در این مجال وجود 
که عالوه بر آنکه در مجامیع روائیه خاصه و عامه  دارد 
ضبط و تبویب شده است، در دهه های اخیر نیز توسط 
گون مورد بازخوانی  اندیشمندان اسالمی از مذاهب گونا
و بازنشر قرارگرفته است. انگیزه های پرداختن مجدد 
کار و تولید در  به فرهنگ سازی اسالم نسبت به مقوله 
جهان اسالم متعدد و متنوع بوده است. شاید یکی از 
گذشته مقابله فکری با مکتب  دواعی عمده در قرن 
که نمونه اعــالی این تحدی  مارکسیسم بــوده است 
کتاب »اقتصادنا« سید شهید می یابیم.  فکری را در 
»موسوعه روایی الحیاة« نیز نمونه ای دیگر است. انگیزه 
دیگر که در میان اندیشمندان دغدغه مند جهان اسالم 
نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در دیگر ساحت های 
علوم انسانی همچون حقوق و مدیریت نیز به صورتی 
پررنگ هویداست ارائــه نظامات فکری اسالمی در 
قالب هایی هم ارز و مشابه با قالب های نظریات عمدتًا 
کردن ساخت و احیانًا محتوای  غربی با هدف روزآمد 
نظریات اسالمی است. آثار افرادی همچون »محمد 
عبدالرزاق السنهوری«، »وهبه الزحیلی«، »عبدالقادر 
عــوده« و »مصطفی الزرقاء« را می توان در این دسته 
جای داد. آنچه در این میان مهم است این حقیقت 
که جامعه مخاطب این دست از آثار جوامع  است 
علمی هستند و این دست از مجاهدت های عالمانه 
کارکرد تولید نظریه حوزه های علمیه جای  در ساحت 

کارگشا  می گیرد. لیکن اشباع این ساحت به تنهایی 
نیست و حوزه باید در ُبعد تبلیغی نیز با هدف قرار 
دادن دیگر اقشار جامعه به تبلیغ و نشر فرهنگ تولید 
که  و تبیین ارزش این مقوله بپردازد. زیرا بدیهی است 
گر نظریه پردازی در این زمینه در حد اعالی خود  حتی ا
تحقق پذیرد و ابزارهای تقنینی نیز زمینه را برای تطبیق 
و عملی شدن نظریه اسالمی تولید فراهم آورند مادام 
که جامعه اسالمی نسبت به قداست و محبوبیت 
نفسی این مهم به اقناع نرسد، نتیجه مطلوب حاصل 

نخواهد شد.
راهکار بسط فرهنگ تولید توسط حوزه به عنوان نهاد 
کارآمدترین  که با استفاده از  وارث رسالت این است 
ابــزارهــای تبلیغی همچون نفس نفیس رســول خدا 
م با تالوت آیات حکیمانه 

ّ
صلی اهلل علیه و آله و سل

کار و تولید و بازنشر احادیث نورانی آن  ناظر به ارزش 
یشه های فکری  حضرت و حضرات اهل بیت؟مهع؟ ر
نگاه مادی به این مقوله را در اذهان باورمندان به دین 
بخشکاند تا با غرس نهال فکری سلیم و مستقیم در 
درازمــدت و بلکه میان مدت ثمرات این درخت در 

میدان عمل چیده شود.

پی نوشت ها

Email: Faghahat@gmail.com
1. سوره االعراف، آیه مبارکه 32
2. سوره الملک، آیه مبارکه 15

3. مستدرک الوسائل، ج 13، ص 23 و 24، ح 5 و 6 و ۷.
4. الوسائل، ب 4 من ابواب مقدمات التجاره، ح 1.

5. الوسائل، ج 1۷، ب 5 من ابواب مقدمات التجاره ح 3.
6. همان، ب 21، ح 2.

یکی از دواعی عمده در قرن گذشته مقابله فکری با مکتب 
مارکسیسم بوده است که نمونه اعالی این تحدی فکری 

را در کتاب »اقتصادنا« سید شهید می یابیم.
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 سید مصطفی موسوی
محمد قائمی راد

پژوهشگران هسته مکتب امام خمینی؟هر؟ مرکز رشد 
دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه امام صادق؟ع؟

مرور تطبیقی الگوی راهبری 
رهبر انقالب در عرصه »علم 

و فناوری« و »اقتصاد«

مسیر پیشرفت در عرصه اقتصاد دشوارتر از عرصه علم 
و فناوری است، اما با آن شباهت هایی دارد

مقدمه
»حضرت آیت اهلل خامنه ای« در الگویی موفق و طی 
حــدود 		 ســــال)		-		( در ســه گــام اســاســی)آغــاز 
گفتمان-ترویج گفتمان-استمرار گفتمان(]	[ به راهبری 
عرصه علم و فناوری کشور پرداختند و جامعه علمی 
گذراندن مسیر مذکور بر مبنای مطالبات ایشان به  با 
ثمرات و نتایج درخشانی دست یافت؛ در مقابل، 
مسیر گفتمان سازی رهبر انقالب در اقتصاد را می توان 
مشابه مسیر علمی دانست، البته در بعضی از موارد 
تفاوت هایی نیز در مسیر راهبری ایشان وجود دارد. این 
یادداشت سعی دارد تا با مقایسه اجمالی مسیر راهبری 
رهبر معظم انقالب در عرصه علم و فناوری و اقتصاد، 
راه طی شده را تا حدودی تبیین نماید. نکته ای که باید 
که مقصود از  در ابتدای امر به آن اشاره نمود این است 
علم در این نوشتار به معنای سخت افزار تمدن است:
که  »بخش ابزاری عبارت است از همین ارزش هایی 
ما امروز به عنوان پیشرفت کشور مطرح می کنیم: علم، 
اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و 
نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ«]	[. 
ی تمدن خود را  که در جایگاه سخت افزار این علم 
نشان می دهد به عنوان پایه و پشتوانه دیگر ابزار های 
گر ابزار های تمدن با پشتوانه  تمدن شناخته می شود و ا
تحقیقات علمی و ثمره تفکر افراد فعال در عرصه علم 
همراه شــود، نتایج چشمگیری را از خود به نمایش 

گذاشت:  خواهد 
»وقتی علم جلو رفت، آن وقت فّناوری هم جلو می رود؛ 
وقتی فّناوری جلو رفت، تأثیر در زندگی می گذارد؛ وقتی 
ی جلو رفــت، در دنیا چشم ها به شما متوّجه  فّناور
می شود و احساس نیاز می کنند؛ در زندگی انسان ها 

ید«]	[. تأثیر می گذار
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 با این نگاه پشتوانه ای به علم، می توان یکی از مهم  ترین 
که علم در آن نقش بسزایی ایفا می کند  عرصه هایی 

را اقتصاد دانست: 
»علم و فناوری یکی از پایه های اقتدار اقتصادی یک 
ملت اســت. یک ملت با داشتن دانــش پیشرفته، 
فناوری پیشرفته، هم به ثروت می رسد، هم به استغنای 
سیاسی می رسد، هم آبرومند می شود، هم دستش قوی 

می شود«]	[؛ 
که مثل علم یکی از سخت افزارهای تمدن  اقتصادی 
گر به قدرت و قوت برسد، درزمینه  محسوب شده و ا
کشور  سیاسی و فرهنگی اثرگذار بوده و عامل اقتدار 

محسوب می شود: 
گر این ملت بخواهد این استقالل سیاسی را، این  »ا
گران عالم حفظ  عرض اندام فرهنگی را در مقابل سلطه 
کند«]	[  کند، باید پایه های اقتصادی خود را محکم 
نکته مهم در اقتصاد این است که مسیر پیشرفت بسیار 
دشوارتر از عرصه علمی است؛ از مهم ترین دلیل های 
گفتمان، لزوم  دشواری مسیر هم می توان به مخاطب 
فرهنگ سازی در عرصه اقتصاد، فشار و تحریم های 
ی  بیرونی، تسهیلگر بودن دولت و نقش غیرمستقیم و
در اقتصاد و ساختار نادرست اقتصاد صحیح در 
که حرکت در  ایران اشاره نمود. به همین دالیل است 
مسیر پیشرفت اقتصادی با پیشرفت در عرصه علم 
ی متفاوت بــوده و چه بسا حرکت در آن نیز  و فناور
که در  به کندی صورت می گیرد. دلیلش این است 
کنار آمادگی زیرساخت های موجود، بایستی در مورد 
ساختار کالن اقتصاد کشور تجدیدنظر شده و فرهنگ 
گردد.  جامعه نیز در مورد مسائل اقتصادی نیز اصالح 
این روند را می توان در دهه اخیر بین سال های 		-		 
و در شعارهای سال و بیانات رهبری در عرصه اقتصاد 
مالحظه نمود؛ دلیل اهتمام به بررسی و نگاه سیر محور 

به شعارهای سال در عرصه اقتصاد هم به این دلیل 
که شعار های مطرح شده با منطق و برای ایجاد  است 

گردید: کامل درزمینه اقتصاد بیان  منظومه ای 
»آدم می تواند فرض کند که این شعارهای سال حلقه هایی 
کامل درزمینه ی مسائل  بود برای ایجاد یک منظومه ی 
اقتصاد؛ یعنی اصالح الگوی مصرف، مسئله ی جلوگیری 
کار مضاعف،  از اسراف، مسئله ی همت مضاعف و 
مسئله ی جهاد اقتصادی، و امسال تولید ملی و حمایت 
کار و سرمایه ی ایرانی. ما این ها را به عنوان شعارهای  از 
زودگذر مطرح نکردیم؛ این ها چیزهایی است که می تواند 
کشور را در زمینه اقتصاد ساماندهی  حرکت عمومی 

کند؛ می تواند ما را پیش ببرد«]	[. 
ی در عرصه اقتصاد حدود  گفتمان ساز ایشان برای 
پنج سال به صورت مستقیم شعار سال را مرتبط با 
مسائل اقتصادی قرار می دهند تا یک حرکت همگانی 
در عرصه اقتصاد در سطح جامعه به وجود بیاید و 
مطالبه عمومی در این حوزه شکل بگیرد. این مسیر با 
شعارهای »اصالح الگوی مصرف«، »جهاد اقتصادی«، 
کار و سرمایه ایرانی«، »حماسه  »تولید ملی، حمایت از 
سیاسی، حماسه اقتصادی«، »اقتصاد و فرهنگ با 
عزم ملی و مدیریت جهادی« در سال های 		 الی 
گردید دغدغه  که بیان  		 آغاز می گردد و همان طور 
گفتمان سازی و ایجاد مطالبه  رهبر معظم انقالب بر 
که با توجه به شرایط  عمومی در سطح جامعه بــود 
بیان شده، این امر حدود پنج سال از مسیر پیشرفت 

را به خود اختصاص داد.
رهبر معظم انقالب با رصد مطالبه عمومی به وجود 
آمده در عرصه اقتصاد و تبدیل آن به مسئله اول کشور، 
کید جدی بر حرکت در  گام بعدی پیشرفت با تأ در 
عرصه اقتصاد، در سال 		 با بیان »اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل« به عنوان شعار سال، محور پیشرفت در 
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عرصه اقتصاد را اقدام و عمل تشخیص داده و در طی 
کشور را برای حرکت جدی آمــاده نمودند  یک سال 
گفتمان اقتصاد در حوزه نظر شکل گرفته بود  که  چرا
کار جدی انجام نشده  ولی هنوز در حوزه عملیاتی 
بود. ایشان در سال های بعد برای حرکت جدی در 
کشور در  عرصه اقتصاد، اقدام به تبیین مسیر حرکت 
این عرصه پرداختند و با بیان مسئله تولید و اشتغال 
به عنوان محور حرکت در عرصه اقتصاد، سال 		 را به 
نام »اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال« نام گذاری نموده 
و طی یک سال به بیان رهنمود ها و نکات موردنیاز 
که بیان شد،  در این عرصه پرداختند. اما همان گونه 
گیر بوده و نیاز  عرصه اقتصاد عرصه ای چندجانبه و فرا
به این دارد که تمامی مسئولین و آحاد ملت در شرایطی 
که محور حرکت در اقتصاد مسئله تولید است، از آن 
حمایت نموده و به عنوان رکن مکمل و حامی این عرصه 
کنند؛ لذا رهبر معظم انقالب سال 		 را  ایفای نقش 
کاالی ایرانی« نامیدند تا با پیشبرد  »سال حمایت از 
یت حمایت از  فرهنگ اقتصادی در جامعه با محور
که مرتبط با مسئله تولید است، فضای  کاالی ایرانی 
موردنیاز مسئله تولید در کشور را ایجاد نمایند. ایشان 
در ادامه مسیر حرکت عرصه اقتصادی، با برجسته تر 
نمودن مسئله تولید در طی دو سال آتی محور حرکت 
که مسئله تولید است را جدی تر دنبال نموده و به بیان 
زوایا و ابعاد آن می پردازند؛ ایشان در سال 		 با بیان 
عنوان »رونق تولید« به عنوان شعار سال، مطالبه اصلی 
خود را در رونق یافتن فعالیت های تولیدی و گسترش 
آن بیان نمودند و در سال 		 با بیان »جهش تولید« 

کشور را در جهش و سرعت  به عنوان شعار سال، نیاز 
کشور را به  جدی فعالیت های تولیدی بیان نموده و 

این سمت سوق می دهند.
که رهبر  با بیان مذکور، می توان به این نتیجه رسید 
کاماًل منطقی و با پشتوانه علمی  انقالب در مسیری 
گر مؤلفه های  به راهبری در عرصه اقتصاد پرداخته و ا
گیرد،  حرکت ایشان احصاء شده و موردمطالعه قرار 
یابی حرکت شروع شده در عرصه اقتصاد را  قدرت ارز
افزایش داده و مخاطب با رصد مسیر راهبری ایشان، 
می تواند در مورد آینده حرکت ایجادشده قدرت پیش بینی 
که مقایسه  الزم را داشته باشد. البته الزم به ذکر است 
دو عرصه علم و فناوری و اقتصاد و تالش برای ارائه 
الگویی منسجم از حرکت در این دو عرصه به خاطر 
سخت افزاری بودن آن هاست؛ هم چنین می توان این 
که با تجربه موفق حرکت در عرصه  نکته را بیان نمود 
علم، می توان با پیش بینی منطبق بر یک سیر منطقی، 
امید رسیدن به نتایج درخشان در عرصه اقتصاد مثل 

عرصه علم و فناوری را در آینده داشت.

1-ایجاد مسئله از طریق آسیب شناسی
رهبر معظم انقالب در مسیر راهبری دو عرصه علم و 
فناوری و اقتصاد، در آغاز برای مخاطبان خویش با 
آسیب شناسی وضعیت موجود ایجاد مسئله و ذهن 
مخاطبان خویش را نسبت به مشکالت و مسائل 
حساس نموده تا مخاطب با درک شرایط موجود و 
مسائل مطرح شده به حرکت دربیاید و برای حل مشکل 
موجود اقدام نماید. در عرصه علم و فناوری و با تکیه 

مقایسه دو عرصه علم و فناوری و اقتصاد و 
تالش برای ارائه الگویی منسجم از حرکت 
در این دو عرصه به خاطر سخت افزاری 

بودن آن هاست.
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بر وضعیت موجود در دانشگاه ها، مسئله سازی نموده 
و مسیر راهبری علم و فناوری را آغاز نمودند:

»در دوران ورود دانش جدید به کشور ما، آنچه وارد شد، 
عبارت بود از تقلید و ترجمه«]	[. 

مشابه همین اقدام را همان گونه که در ابتدای بند بیان 
گردید، رهبر معظم انقالب در عرصه اقتصاد انجام 
دادند و با بیان مشکالت موجود در عرصه اقتصاد و 

در ابتدای امر به ایجاد مسئله پرداختند:
»دو اشکال بزرگ در اقتصاد ما وجود داشته است: 
یکی اینکه اقتصاد ما نفتی بود؛ یکی اینکه اقتصاد ما 

دولتی بود؛ این دو اشکال بزرگ«]	[.
نکته قابل  مالحظه در این قسمت، اشتراک هر دو عرصه 
در عقب ماندگی و عدم  پیشرفت است که دلیل عمده 
این مسائل ناشی از خودباختگی و وابستگی  موجود در 
عصر پهلوی بوده و رهبر معظم انقالب با مشاهده این 
وضعیت، نیاز مشترک دو عرصه را حرکت و جهشی 
همه جانبه تشخیص داده و آن را به عنوان راهبرد اصلی 

برای آن ها تعیین نمودند.

2-تعیین مخاطب 
یکی دیگر از اقدامات رهبر معظم انقالب در راهبری دو 
عرصه را می توان در تعیین مخاطب دانست؛ طبق بیان 
مذکور ایشان برای هدایت یک عرصه مخاطب خود 
را مشخص می کنند و مطالبات خود را با مخاطبان 
خویش در میان می گذارند و یا به صراحت نام مخاطبان 
اصلی خویش را ذکر می کنند؛ برای مثال در عرصه علم 
و فناوری ایشان اسم مخاطبان خویش را که دانشجویان 

و اساتید دانشگاه هستند را بیان می کنند:
»تولید علم، فقط انتقال علم نیست؛ نوآوری علمی 
در درجه ی اّوِل اهمیت است. این را من ازاین جهت 
می گویم که باید یک فرهنگ بشود. این نواندیشی، فقط 

مخصوص اساتید نیست؛ مخاطب آن، دانشجویان و 
کل محیط علمی هم است«]	[.

در زمینه اقتصادی نیز همین امر جریان دارد و ایشان 
با صراحت، از مخاطبان خویش در عرصه اقتصاد نام 
می برند و از آن ها مشارکت و فعالیت برای پیشبرد در 

عرصه اقتصادی را مطالبه می کنند:
»مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد، الزم است. 
این نیازمند توانمند شدن است، نیازمند اطالعات 
که این ها را باید مسئولین در اختیار مردم  الزم است؛ 
بگذارند و امیدواریم ان شاءاهلل این روند روزبه روز توسعه 

کند«]		[. پیدا 
در الگوی رهبر معظم انقالب، یکی از تفاوت های مسیر 
ی« و عرصه »اقتصاد«  راهبری عرصه »علم و فناور
گستره مخاطبین آن است. آنچه در بیانات رهبر  در 
که عمده  گردید این است  معظم انقالب به آن اشاره 
ی عــالوه بر  مخاطبین ایشان در عرصه علم و فناور
استادان و دانشجویان محصل در دانشگاه ها مسئولین 
هستند که وظیفه فراهم سازی زیرساخت ها و امکانات 
که رهبر معظم انقالب  الزم را بر عهده دارند؛ به گونه ای 
گستره مخاطبین  با ایجاد یک فضای نخبگانی در 
کشور و  خویش، این امر را محدود به جامعه علمی 

فعاالن و حاضران در این بخش می کنند.
گستره عظیم این  امــا در عرصه اقتصاد با توجه به 
ی  مسئله و همگانی بــودن ایــن مسئله در جمهور
اســالمــی، مخاطب ایــشــان مــحــدود بــه قشر خاصی 
که وظیفه زیرساخت  نمی شود و عالوه بر مسئولین 
سازی، سیاست گذاری و مدیریت صحیح را بر عهده 
دارند، جامعه علمی کشور، فعاالن اقتصادی و عموم 
مردم نیز در حوزه مخاطبان رهبری قرار می گیرند و به 
گفتمان سازی در این عرصه  همین خاطر رهبری برای 
از ظرفیت شعار سال بهره برده و با نام گذاری چندین 
سال به عنوان سال اقتصادی، سعی در ایجاد گفتمان در 
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میان توده جامعه را دارند. دلیل این مسئله نیز به خاطر 
اثرگذاری این مخاطبین در هرکدام از بخش های اقتصاد 
که جامعه علمی و فعاالن عرصه  که یک طیف  است 
اقتصادی هستند نقش تولیدکننده را بر عهده داشته و 
که توده مردم باشند، نقش مصرف کننده  طیف دیگر 
را داشته و در عرصه اقتصاد مؤثر خواهند بود. لذا رهبر 
معظم انقالب در بیانات خود عالوه بر خطاب قرار دادن 
مسئولین امر و بیان نمودن برخی تکالیف و وظایف، با 
کشور، فعاالن عرصه اقتصادی و مردم  جامعه علمی 
نیز در مورد اقتصاد صحبت نموده و مسائل را با آن ها 
گذاشته و وظایف و تکالیف هرکدام از  هم در میان 

این بخش ها را به تفکیک معین می نمایند: 
»سّوم اینکه این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی 
مطرح می شود، مردم بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت 
نیست و اقتصاد دولتی نیست، اقتصاد مردمی است؛ 
با اراده ی مردم، سرمایه ی مردم، حضور مردم تحّقق 
پیدا می کند. اّما »دولتی نیست« به این معنا نیست 
که دولــت در قبال آن مسئولیتی نــدارد؛ چــرا، دولت 
مسئولیت برنامه ریزی، زمینه سازی، ظرفیت سازی، 

کمک دارد«]		[. هدایت و 

3-امیدبخشی
رهبر معظم انقالب در مسیر راهبری در عرصه علم و 
فناوری و اقتصاد اقدام به امیدبخشی می نمایند؛ انجام 
کار باعث ایجاد انگیزه و جوشش در مخاطب  این 
می شود و او را به حرکت تشویق می نماید. ایشان در 
وهله اول با بیان دستاوردها و در وهله دوم با بیان 
کشور به این اقدام خود جامه  ظرفیت های  موجود در 
عمل می پوشانند.  در عرصه علم و فناوری ایشان در 
گام اول با بیان دستاوردها به مقابله با این خطر یأس 

آفرینی می پردازند: 
»در بخش زیست فناوری، در بخش هوافضا، در بخش 
نانو فناوری، در بخش سلول های بنیادی، در تولید 
ــو داروهـــای بسیار مهم، در تولید داروهـــای ضد  رادی
که وابستگی  سرطان، در تولید موتور توربین های بادی 
یادی از بین می برد،  کشور را از نفت تا حدود ز انرژی 
که برای کشور بسیار مهم است، در  در تولید ابررایانه ها 
که همه ی این ها از دانش های  فناوری انرژی های نو - 
سطح باالی دنیا هستند - خوشبختانه انسان مشاهده 
که دانشمندان ما و جوانان ما به نحو فزاینده و  می کند 

ی هستند«]		[. شتابنده مشغول پیشرو

87

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

گ 
هن

فر



دومین گام رهبر معظم انقالب در ایجاد امید و مقابله با 
خطر یأس و ناامیدی در عرصه علم و فناوری را می توان 
در بیان ظرفیت های موجود و توجه دادن مخاطبین 

به این ظرفیت ها دانست: 
ی علمی در محیط  ــوآور کــه روح نـ »مهم ایــن اســت 
دانشگاه زنده شود و زنده بماند. خوشبختانه من این 
کرده بودم و در  شوق و میل را در دانشجویان احساس 

اساتید هم آن را می بینم«]		[. 
در عرصه اقتصاد نیز همان گونه که بیان شد، رهبر معظم 
انقالب از امیدبخشی غافل نبوده و دائمًا با ایجاد امید 
در مخاطب، وی را نسبت به آینده خوش بین و نسبت 
به مسیر امیدوار می کنند؛ مشابه مسیر علم و فناوری، 
ایشان در گام اول به بیان دستاوردهای موجود در عرصه 
اقتصادی پرداخته و به عنوان ابزاری امیدبخش از آن 

استفاده می نمایند: 
»در زمینه خدمات اقتصادی، ده ها هزار خانه و مسکن 
گرفت. این آمارها،  ساخته شد و در اختیار مردم قرار 
آمارهای بزرگی است؛ آمارهای مهمی است. مسکن 
روستایی ساخته شد، جاده ها ساخته شد، بزرگراه ها 
و آزادراه هــا ساخته شد... در مقابل با این دشمنان، 

در مقابل با این بدخواهان عنود و خبیث، این ملت 
فعال و پرنشاط توانسته است این پیشرفت ها را به 

وجود بیاورد«]		[.
گــام رهــبــر انــقــالب در فــضــای امیدبخشی،  دومــیــن 
که در عرصه علمی به آن اشاره شد بحث  همان گونه 
که  کشور است  بیان ظرفیت های موجود در داخــل 
ایشان با استفاده از نشان دادن این ظرفیت ها، مخاطب 

خویش را نسبت به آینده امیدوار می کنند: 
ک ما  یم؛ خا »ما تقریبًا یک صدم جمعیت دنیا را دار
هم تقریبًا یک صدم سطح خشکی های دنیاست؛ اما 
سهم ما از منابع طبیعی، بسیار بیشتر از معّدل سهم 
یک صدم ماست. در نفت، ذخایر ما برجسته است 
و در شمار چند کشور اّول دنیا هستیم. دومین ذخیره 
که از سهم معّدل  یم،  گاز در همه دنیا را ما دار غنی 
ما خیلی بیشتر است. دو درصد معادن آهن دنیا در 
که دو برابر سهم ماست. معادن مس ما  کشور ماست، 
پنج درصِد همه مس دنیاست؛ یعنی پنج برابر سهم 
ی و سرب ما سه و نیم درصد است،  ماست. معادن رو
که چند برابر سهم طبیعی ما در دنیاست. خیلی از 

کشورها این ها را ندارند«]		[.
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4-حرکت از اجمال به تفصیل
یکی دیگر از اقدامات رهبر معظم انقالب در مسیر 
ی و اقتصاد، حرکت از  راهبری عرصه علم و فناور
اجمال به تفصیل است؛ ایشان در عرصه علم و فناوری 
کالن  در ابتدای امر، »تولید علم« را به عنوان هدف 

کشور معرفی می کنند:  جامعه علمی 
»آنچه برای یک محیط علمی و دانشگاهی وظیفه ی 
آرمانی محسوب می شود، این است که درزمینه مسائل 

علمی، نواندیش باشد«]		[. 
و در ادامــه به بیان زوایــا و ابعاد مسئله »تولید علم« 

پرداخته و آن را تشریح می نمایند:
ی را باید  ی، فناور کنیم به فناور »علم را باید وصل 
کنیم  کنید به صنعت، و صنعت را باید وصل  وصل 
به توسعه ی کشور. صنعتی که مایه ی توسعه و پیشرفت 

کشور نباشد، برای ما مفید نیست«]		[.
در مسئله اقتصاد نیز رهبر معظم انقالب مشابه همین 
مسیر را طی می کنند و در ابتدای امر اقتصاد را به عنوان 
مسئله ای دارای اولویت معرفی نموده و تالش می کنند 
تمامی برنامه ریزی ها و اقدامات در کشور معطوف به امر 
اقتصاد گشته و در پی آن حرکت نماید: » ما امروز باید 
یم.«]		[ با  یم و بپرداز به مسئله ی اقتصاد اهتمام بورز
بیان اهمیت اقتصاد، ایشان در گام بعد به اقدام به ارائه 
راه  حل نموده و اقتصاد مقاومتی را به عنوان راه چاره 

عرصه اقتصاد و به صورت اجمالی بیان می نمایند: 
کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی  »مردمی 
که اعــالم شد،  اســت. ایــن سیاست های اصــل 		 
کار باید انجام  می تواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این 
کارهایی انجام گرفته و تالش های بیشتری  بگیرد. البته 
کرد؛ هم به  باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند 
فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی 
که  کشور و دستگاه هایی  کشور، دستگاه های دولتی 
کنند - مثل قــوه ی مقننه و قوه ی  کمک  می توانند 
که مردم وارد میدان اقتصاد  کنند  کمک  قضائیه - 

کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات  شوند. 
اقتصاد مقاومتی است«]		[. 

با بیان راه حــل به صورت مختصر، رهبر انقالب در 
فواصل زمانی بعدی، به بیان تفصیلی مسئله اقتصاد 
مقاومتی پرداخته و به طور خاص با ابالغ سیاست های 
گانه به تبیین این  اقتصاد مقاومتی، در جلسه ای جدا

سیاست ها پرداختند: 
کشور است؛  »این یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد 
ی اسالمی را درزمینه  می تواند اهــداف نظام جمهور
کند؛ می تواند مشکالت را  مسائل اقتصادی بــرآورده 
کند؛ درعین حال پویا هم هست؛ یعنی ما  برطرف 
این سیاست ها را به صورت یک چهارچوب بسته و 
متحجر ندیده ایم، قابل تکمیل است، قابل انطباق با 
که ممکن است در هر برهه ای  گونی است  گونا شرایط 
کشور را به حالت  از زمان پیش بیاید؛ و عماًل اقتصاد 
»انعطاف پذیری« می رساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد 
کرد  که اشاره خواهم  گون -  گونا را در مقابل تکانه های 

- برطرف می کند«]		[. 
البته این حرکت رهبر انقالب در جهت تبیین و توضیح 
اقتصاد مقاومتی محدود به این جلسه نشده و ایشان در 
جلسات متعددی و به فراخور زمان و مکان به تشریح 
و توضیح ایده خود پرداختند و راهکارها و راه حل های 
جزئی تری را برای تحقق اقتصاد مقاومتی نظیر تقویت 

تولید داخلی بیان فرمودند: 
کردیم،  که ما عرض  »ستون فقرات اقتصاد مقاومتی 
کار تحّقق  گر این  عبارت است از تقویت تولید داخلی؛ ا
کرد و همت ها متوّجه به این مسئله شد، مسائل  پیدا 
کارگر  کار ارزش پیدا می کند،  کار به تدریج حل می شود، 
ارزش پیدا می کند، اشتغال عمومی می شود، بیکاری 
که یک معضلی است در جامعه به تدریج کم می شود و 
کار، مسئله ی تولید است«]		[. از بین می رود. اساس 
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نکته مهم در بررسی حرکت اجمال به تفصیل رهبر معظم 
که فلسفه چنین اقدامی از جانب  انقالب این است 
که  رهبر معظم انقالب را می توان این گونه بیان نمود 
رهبر معظم انقالب با طرح ایده خود به صورت اجمالی، 
فرصتی را در اختیار جامعه علمی کشور می گذارند تا 
با بحث و تبادل نظر پیرامون ایده موجود، آن را پرورش 
که در وهله اول اذهان  دهند؛ فایده این امر آن است 
عمومی نسبت به مسئله حساس، و برای طرح بیشتر 
گــردد؛ دومین فایده این اقــدام،  زوایــای پنهان آمــاده 
کارشناسان امر  بهره گیری رهبر معظم انقالب از نظرات 
برای بهبود و ارتقای نظریه بیان شده و هم چنین رسیدن 
به راهکار های پخته تر برای ادامه مسیر حرکت جریان 

به وجود آمده در عرصه جامعه است. 

جمع بندی
با مرور الگوی بیان شده و رصد اقدامات رهبر معظم 
انقالب می توان به این نکته امیدوار بود که مسیر حرکت 
در عرصه اقتصاد، مسیری روشن و دارای افق های 
متعالی است؛ مسیری که یکی از افق های آن را می توان 
در قوی شدن دانست، به حدی که جمهوری اسالمی 
که نه تنها در مقابل تحریم دشمنان  به توانایی برسد 

ضعف نشان نداده، بلکه آنان را نیز تحریم نماید:
کند؛ این را بگوییم که  ت ایران هم می تواند تحریم 

ّ
»مل

ت ایران است 
ّ
گر بنای بر تحریم باشد، در آینده این مل ا

گاز دنیا  کرد. بیشترین سهم  که آن ها را تحریم خواهد 
که  گازی  ت ایران است؛ 

ّ
در اختیار ما است، مال مل

یک انرژی بسیار مهم و اثرگذاری است و دنیا به آن 
پای بیچاره احتیاج به این  احتیاج دارد و همین ارو

گاز در اختیار ما است؛ ایران بیشترین  گاز دارد، این 
گاز موجود در دنیا را فعاًل - تا حّد اکتشافات فعلی  سهم 
که حساب  گاز را هم  در ایران - دارد؛ مجموع نفت و 
ی هم را  گاز بر رو کنیم، باز بیشترین انــدازه ی نفت و 
جمهوری اسالمی ایران دارد؛ ما تحریم می کنیم آن ها را 
در وقتی که مناسب باشد؛ و جمهوری اسالمی می تواند 

کار را بکند«]		[.  این 
که با توجه به شعارهای سال و رهنمود های  با این امید 
رهبری و نصب العین قرار دادن آن، زنجیره حرکت به 
سمت اقتصاد قوی تکمیل گردیده و جمهوری اسالمی 
با استفاده از این ابزار قدرت، روزبه روز به سمت اهداف 

گام بردارد.  متعالی خویش 

پی نوشت ها
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می توان در قوی شدن دانست.
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 مال، ماِل خداست:
هدایت سرمایه برای تولید

ورت استفاده از سرمایه در  تأملی بر مبانی اسالمی ضر
عرصه تولید مبتنی بر منویات رهبر معظم انقالب

محسن جوهری
پژوهشگر هسته مکتب امام؟هر؟ مرکز رشد

دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق؟ع؟
انباشت نقدینگی، بالی جان تولید

ی  که یکی از مهم ترین موانع پیش رو به نظر می رسد 
جهش تولید در ایران، راکد ماندن نقدینگی نزد صاحبان 
سرمایه یا استفاده از آن در عرصه های غیرمولد به خصوص 
انواع و اقسام مبادله گری و داللی های اقتصادی است. 
به این ترتیب می توان گفت که خروج نقدینگی از پستوی 
لی ارز 

ّ
اتاق ها، صندوق بانک ها یا بازارهایی مانند دال

و سکه از یک سو و گسیل شدن این سرمایه ها به سمت 
فعالیت های تولیدی از سوی دیگر، یکی از ضروری ترین 
بایسته های تحقق شعار سال 				 به شمار می آید. 
در ادامه تالش می شود تا با استفاده از برخی منویات 
رهبر حکیم انقالب، ابعاد مختلف این ضرورت مورد 
گیرد و در نهایت نیز نیم نگاهی به وضعیت  بررسی قرار 
سبک زندگی اقتصادی جامعه ایرانی و میزان انطباق 

آن با الگوی مطلوب رفتار اقتصادی انداخته شود.

اسالم و آزادی اقتصادی
یکی از مقدمات تبیین این بحث، پرداختن به موضوع 
»آزادی اقتصادی از دیدگاه اســالم« اســت. مسلمًا 
همان طور که اسالم برای آزادی به مثابه یک ارزش واالی 
انسانی در تمامی عرصه ها ارزش قائل است، آزادی 
انسان را در عرصه اقتصادی هم محترم می شمارد 
البته میان معنای آزادی اقتصادی در هندسه معارف 
دینی با معنای آن در مکاتب غربی تفاوتی است از 

زمین تا آسمان. 
»همان قدر که نظر اسالم در باب آزادی فعالیت اقتصادی 
کمونیست ها و مارکسیست ها اختالف دارد،  با نظر 
گفت به همان انــدازه هم با نظر مکتب  شاید بشود 
کم و مورد عمل هست،  که در غرب حا سرمایه داری 

اختالف دارد«]	[. 
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در مبنای اسالمی این امکان برای تمام مردم وجود دارد 
که بتوانند با استفاده از سرمایه های خداداد و عمومی به 
تولید ثروت بپردازند و مالکیت آنچه به دست می آورند 
نیز برای آنان به رسمیت شناخته می شود. حکومت 
کند  اسالمی هم وظیفه دارد شرایط را به نحوی فراهم 
که امکان استفاده از این فرصت ها برای تمام اعضای 

جامعه مهّیا شود. 
»آزادی اقتصادی در جامعه  اسالمی برای همه ی مردم 
که در جامعه مقرراتی  در صورتی تأمین خواهد شد 
که همه  آحاد مردم فرصت  وضع بشود و اعمال بشود 
استفاده از امکانات طبیعی را و ثروت های خداداده  
کنند؛ یعنی همه  مردم  برای همه  مردم را بتوانند پیدا 
یاها، از منابع و  بتوانند از زمین ها، از جنگل ها، از در
که جزو ثروت ها و  معادن و از انفال و همه چیزهایی 

کنند«]	[. منابع عمومی است، استفاده 

 بررسی تفاوت های آزادی اقتصادی در اسالم و سایر 
که از حوصله  مکاتب غربی بحث مفصلی را می طلبد 
که در  ایــن نوشتار خــارج اســت ولــی به نظر می رسد 
همین نقطه هم یکی از تفاوت های اساسی روشن شده 
که در اقتصاد سرمایه داری، فرصت ورود به  باشد؛ چرا
فعالیت های اقتصادی صرفًا برای بخش محدودی از 
که  جامعه یعنی ثروتمندان فراهم است؛ ثروتمندانی 
معمواًل قدرت سیاسی نیز در خدمت تأمین منافع 
که در اسالم  آن ها قرار می گیرد. این در حالی است 

چنین انحصاری معنا ندارد. 
گرچه به حسب ادعا، به حسب  »در نظام های غربی ا
که فعالیت  قوانین معمولی و اساسی مــردم آزادنـــد 
اقتصادی داشته باشند، اما در حقیقت این آزادی 
متعلق به همه  مردم نیست...آن کسانی عماًل و واقعًا 
که  یاد هستند  که دارای ثروت های انباشته و ز آزادند 
سررشته  اقتصاد جامعه، بلکه حتی سررشته  سیاست 

جامعه و اداره  جامعه در دست آن هاست«]	[.
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انفاق، یک مسئولیت اقتصادی بزرگ
که در آموزه های دینی میان حق و  با توجه به تالزمی 
که سکه  کاماًل قابل انتظار است  تکلیف وجود دارد 
که آن  ی دیگری هم داشته باشد  آزادی اقتصادی، رو

مسئولیت اقتصادی است. 
»در اقتصاد آزاد اسالمی به مقتضای آزادی اقتصادی، 
مسئولیت امور اقتصادی جامعه و سنگینی بار امور 

اقتصادی جامعه هم بر دوش مردم است« ]	[. 
یکی از عرصه های بروز و ظهور یافتن مسئولیت های 
اقتصادی، صدقات واجبی مانند خمس و زکات است. 
که این صدقات تنها  کرد  البته باید به این نکته توجه 
عرصه های تجلی یافتن مسئولیت اقتصادی مردم به 
شمار نمی آیند. یکی از عرصه های دیگر این مسئولیت 
که اتفاقًا کمتر موردتوجه واقع شده و در فرهنگ عمومی 
ما نیز شناخت درستی از آن وجود ندارد مقوله »انفاق« 
که مگر انفاق با صدقات  است. شاید پرسیده شود 
واجب یا مستحب مالی تفاوت دارد؟ پاسخ این سؤال 
ی فهم معنای دقیق انفاق است. رهبر معظم  گرو در 
انقالب در بسیاری از بیانات خود، انفاق را به معنای 
کرده اند. »انفاق خرج  کردن خألهای جامعه« معنا  »پر 
کردنی. انفاق آن خرج  کــردن اســت، اما نه هر خرج 
که با آن، یک خألیی پر شود، یک  کردنی را می گویند 
نیاز راستینی بــرآورده بشود« ]	[. بدین ترتیب یکی 
از مسئولیت های اقتصادی اعضای جامعه اسالمی 
که هم با بصیرت تمام خألهای اقتصادی  آن است 
جامعه را به درستی تشخیص دهند و هم در راستای 

رفع آن ها تالش نمایند. 
که در نظام اسالمی مــردم حق فعالیت آزاد  »حــاال 
اقتصادی را دارند و همه  مردم کارمندان دولت نیستند، 
کنند،  کنند، خودشان تالش  کار  می توانند خودشان 

خودشان تأمین درآمــد بکنند، پس خألهای مالی و 
اقتصادی در جامعه هم به وسیله مردم باید پر بشود؛ 
یعنی انفاق ... وقتی مردم درآمد تحصیل می کنند، 
پس باید به نیازهای جامعه هم مردم برسند، خألها 
کردن همین  کنند، خود انفاق هم به معنای پر  را پر 

خألهاست« ]	[. 
گام برداشتن در  که  توجه به این نکته ضروری است 
گزاره  مسیر انفاق، به معنایی که شرح آن گذشت، یک 
کاماًل ضروری  اخالقی صرف نیست بلکه یک بایسته 

برای تمامی اعضای جامعه اسالمی است. 
»البته این یک حکم اخالقی فقط نیست، بلکه بر اساس 
این، جامعه ی اسالمی و دولت اسالمی و ملت مسلمان 

بایستی برنامه ریزی هم بکنند« ]	[.

جدال انفاق و زراندوزی
اکنون که تا حدودی به مسئله ضرورت انفاق مال به مثابه 
مسیری برای پر شدن خألهای اقتصادی جامعه پرداخته 
شد نوبت به تحلیل موضوع »انباشت ثروت« به عنوان 
یکی از موانع تحقق انفاق در جامعه می رسد. »حضرت 
آیت اهلل خامنه ای« در سال 				 و در دروس تفسیری 
خود ذیل بحث دربــاره آیات 		-		 سوره مبارکه 
برائت به بررسی این موضوع پرداخته اند. از مباحث 
مذکور می توان این طور فهمید که »ازنظر اسالم، استفاده 
شخصی از پول ارزش نیست، بلکه ثروت مانند خونی 
است که در کالبد اجتماع در جریان است و باید به طور 
عادالنه و معین به تمام سلول های اجتماع برسد تا همه 
سلول ها به مقدار الزم از آن استفاده نمایند« ]	[. بر 
این اساس ازآنجایی که خلقت انسان امری غایتمند 
و ناظر به رشد و تعالی اوست و با توجه به آنکه تمامی 
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ثروت های مادی و معنوی این جهان نیز ابزار هایی برای 
تحصیل کمال و سعادت انسان به شمار می روند و نیز 
کمال و سعادت به همه انسان ها مربوط  نظر به آنکه 
شده و به عده ای خاص انحصار ندارد، سرمایه های 
اقتصادی نیز باید به صورت عادالنه در اختیار همه 
قرار بگیرد. نکته حائز اهمیت در این بحث آن است 
که انباشت ثروت توسط یک عده خاص، ولو اینکه از 
مسیر حالل به دست آمده باشد خالف عدالت بوده و 

تجاوز به حقوق سایر افراد محسوب می شود.
»کنز جمع کردن و جمع کردن بیش ازحد مال و مصرف 
انحصاری آن برای خود، ظلم و تجاوز به حقوق دیگران 

است و یک نوع بی عدالتی است« ]	[.
بر اســاس این دیدگاه مــال، مــاِل خداست و باید در 
که خدا خواسته صرف شود نه اینکه  همان مسیری 
گنج تبدیل شود،  با انباشته شدن نزد عده ای به یک 
گنج حالل! »اسالم می گوید وقتی شکم را پر  ولو یک 
کنی و بــرای فردا  کــردی، حق نــداری جیب را هم پر 
کنی... لذا در تعبیراتی از احادیث آمده است  ذخیره 
که مال، ماِل خداست و آن امانت است دست شما! 
که از  »المال مال اهلل«...البته این موجب نمی شود 
گرفته شود یا غصب شود،  دارندگان مال، به زور مالی 
بلکه ثروت از آن خداست و همه در آن شریک اند و 

یع شود« ]		[.  این باید به شکل خاصی توز
رهبر فرزانه انقالب در بیان دیگری ضمن پرداختن 
ی و انباشت ثروت به تبیین این  به موضوع زرانــدوز
که حد استفاده شخصی از مال،  موضوع پرداخته اند 
رفع نیازهای متوسط زندگی همراه با مقداری رفاه و 

آسایش است و مابقی ثروت افراد باید در مسیر منافع 
عمومی خرج شود. 

»در اسالم انفاق یک اصل است؛ باید در راه خدا خرج 
کرد. نمی گویند معامله نکنید و تحصیل مال نکنید، 
کنید. اسالم مردم را عادت می دهد  بکنید، اما خرج 
که به دست آورده اند، به قدر نیاز زندگی -  که آنچه را 
نیاز متوسط، نه حاال با عسرت و فشار، نیاز معمولی 
و متوسط، ولو توأم با مقداری رفاه و آسایش و گشایش 
کند، ما  کند و خرج  در روزی - برای خودش صرف 
یاد می آید، باید در راه مصالح عمومی  ادای او و آنچه ز

جامعه خرج بشود«]		[. 
با توجه به معنای بیان شده از انفاق به نظر می رسد 
که آنچه در مواجهه با مازاد ثروت موضوعیت دارد به 
جریان انداختن آن در راستای رفع نیاز های اجتماعی 
است و این موضوع الزامًا به معنای نفی مالکیت از 

صاحب سرمایه نیست.

وز کدام خأل باید رفع شود؟ امر
که خأل مالی و  کنون جــای طــرح ایــن ســؤال اســت  ا
که باید در مکانیسم انفاق  اقتصادی امروز جامعه ما 
توسط مؤمنین، اعم از مسئولین و مردم عادی پر شود 
ی  کجاست؟ پاسخ ایــن ســؤال با توجه به نــام گــذار
کار بسیار ساده  سال های اخیر توسط رهبر انقالب 
کیدات ایشان در چند سال اخیر بر موضوع  ایست! تأ
تولید امروز حجت را بر تمام دغدغه مندان انقالب تمام 
کشور در عرصه اقتصاد،  که مسئله اول  کرده است 
موضوع تولید اســت. به نظر می رسد تحسین رهبر 

وت موضوعیت  آنچه در مواجهه با مازاد ثر
دارد به جریان انداختن آن در راستای رفع 

نیازهای اجتماعی است.
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انقالب نسبت به عملکرد افرادی که سرمایه خود را در 
که  گرفته اند مؤیدی است  کار  مسیر رونق تولید ملی به 
تطبیق مبانی بیان شده در این نوشتار بر موضوع تولید 

را تصدیق می کند. 
»همه بایستی همه ی هّمتشان را در بخش های مختلف 
کنند. این البّته  گون برای مسئله ی تولید صرف  گونا و 
لوازمی دارد؛ هم سرمایه گذار، هم کارگر، هم مصرف کننده، 
ی دولتی، همه وظایفی دارند؛ 

ّ
هم دستگاه های متول

که امکان دارنــد، بایستی  کسانی  ... سرمایه گذار و 
که  کنند. بنده می شناختم افرادی را  سرمایه گذاری 
می توانستند پولشان را ببرند در بخش های پردرآمدی 
گفتند  کنند، نکردند؛  که غیر تولیدی است صرف 
نمی کنیم؛ می خواهیم به کشور خدمت کنیم؛ آمدند در 
کمتر؛  کمتر، درآمد  کردند، با سود  تولید سرمایه گذاری 
کشور احتیاج دارد؛ خب،  برای خاطر اینکه فهمیدند 
که فکر نیاز کشور را  این عبادت است. سرمایه گذاری 
کارهای پردرآمد  لی و 

ّ
می کند و پول را نمی برد در راه دال

کند و می آید صرف می کند  کشور صرف  و مضّر برای 
کارش حسنه است، بنابراین  در سرمایه گذاری، این 

سرمایه گذار نقش دارد«]		[.

درنگی در سبک زندگی اقتصادی ما ایرانیان
که تا حدی معنای اصیل انفاق در ادبیات دینی  حال 
مشخص شده و نگاه اسالم به انباشت شخصی ثروت 
گذاشته شد، جا دارد مجددًا نیم نگاهی  نیز به بحث 
به وضعیت فرهنگ عمومی جامعه و سبک زندگی 
اقتصادی جامعه ایرانی از حیث نهادینه شدن امر انفاق 
و الگوی مواجهه با ثروت داشته باشیم. به راستی آیا 
معنای ته نشین شده در اعماق ذهن جامعه ما از انفاق 
که بیان شد؟ مردم ما تا  همان معنای اصیلی است 
چه حد خود را در قبال رفع خألهای اقتصادی جامعه 
که امروز در عرصه تأمین سرمایه برای فعالیت های 
تولیدی خودش را نشان می دهد مسئول می دانند؟ 
گر دامنه بررسی را به قشر حزب اللهی محدود  حتی ا
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که این الگوی  کنیم، آیا می توانیم با اطمینان بگوییم 
یست اقتصادی بــرای آنــان نهادینه اســت؟ به نظر  ز
که پاسخ این سؤاالت می تواند داللت های  می رسد 
فراوانی در خط مشی گذاری فرهنگی و پیوست فرهنگی 
سیاست های اقتصادی ناظر به تحقق جهش تولید 
گفته شد  داشته باشد. به نظر می رسد با توجه به آنچه 
ی دوش دولت در دو عرصه  وظایف قابل توجهی بر رو
اقتصادی و فرهنگی قرار می گیرد. در عرصه اقتصادی 
اصلی ترین وظیفه دولت آن است که تمامی ظرفیت های 
خود را برای مردمی سازی هر چه بیشتر حوزه اقتصاد و 
فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری مردم، ولو سرمایه های 
خرد آنان در عرصه تولید فعال نماید. این سیاست 
گرچه در ظاهر یک سیاست اقتصادِی صرف  کالن ا
به نظر می رسد ولی قطعًا ابعاد و تأثیرات فرهنگی آن 
غیرقابل انکار خواهد بود. از سوی دیگر دولت و سایر 
کشور باید خود را  دستگاه های فرهنگی و رسانه ای 
در برابر ارتقاء سطح سواد و مهارت اقتصادی مردم 
مسئول  بدانند. بر این اساس دولت و دیگر دستگاه های 

فرهنگی کشور به خصوص صداوسیما باید از ابزارهای 
گرفته تا  مختلف تربیتی و رسانه ای، از آموزش وپرورش 
کند  مطبوعات و سایر محصوالت رسانه ای استفاده 
تا اواًل فرهنگ سرمایه گذاری در عرصه تولید در میان 
مردم نهادینه شود و افزون بر آن سطح مهارت مردم 
ی و استفاده بهینه از سرمایه های  برای سرمایه گذار

کند. خود افزایش محسوسی پیدا 

پی نوشت ها

Email: mohsen.johari313@gmail.com
1. رهبر معظم انقالب، خطبه های نماز جمعه تهران، 1366/8/15

2. همان
3. رهبر معظم انقالب، خطبه های نماز جمعه تهران، 1366/۷/24

4. همان
کلی اندیشه اسالمی در قرآن، ویرایش دوم، ص ۷3 ح  5. طر

6. رهبر معظم انقالب، خطبه های نماز جمعه تهران، 1366/8/15
۷. همان

8. بیان قرآن )تفسیر سوره برائت(، ص 231
9. بیان قرآن )تفسیر سوره برائت(، ص 236
1۰. بیان قرآن )تفسیر سوره برائت(، ص 23۰

11. رهبر معظم انقالب، خطبه های نماز جمعه تهران، 1366/8/15
کشور، 1394/2/9 کارگران سراسر  12. بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از 
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جهش تولید در 
رزمایش مواسات

»مواسات« مهم ترین شاخص و شیرازه دینداری است

محمدرضا آرام
پژوهشگر حلقه »سیاست خانواده« مرکز رشد دانشگاه امام صادق ؟ع؟

دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

وقتی سخن از تولید به میان می آید، عموم ذهن ها به 
کارخانه ها و فروشگاه ها متبادر می شود. انگار  سمت 
کارخانه ها چند برابر شود. طبیعی  قرار است فروش 
کاهش  که با ایــن شرایط دشــوار اقتصادی و  اســت 
که به ذهن  ــزون قدرت خرید مــردم، تنها راهی  روزاف
تولیدکنندگان می رسد، افزایش تبلیغ محصوالت، 
کاذب در  کاالها، ایجاد رقابت  کمبود  القای حس 
خرید و درنهایت ایجاد احساس نیاز در مردم به هر 
که سیاست  قیمتی اســت. و بازهم طبیعی اســت 
اصلی تولیدکنندگان صرف 		 درصد از عواید فروش 

کاالهایشان باشد.  در تبلیِغ دوباره 
وقتی قانون عرضه و تقاضا تبدیل به قانون اّول تولید، 
و شاخص تولید ناخالص داخلی تبدیل به شاخص 
اصلی تولید، و دست نامرئی بازار تبدیل به ناظر تولید 
دان اصلی جامعه شود، 

ّ
و سرمایه داران تبدیل به مول

می توان روش هــای موذیانه ای بــرای جهش تولید در 
گرفت.  پیش 

گر تقاضای تولید همیشه   به نفع تولیدکنندگان است ا
گر به قیمت سوق دادن نیاز عموم  باال باشد، حتی ا
مردم به سمت بی نهایت باشد. اینجا هیچ کس نباید 
کند! همیشه جا  از وضع موجودش احساس رضایت 
برای خریداری کاالهای بیشتر وجود دارد، پس همیشه 
کنند  با حریص نگه داشتن افراد باید همه آن ها فکر 
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که در فقر به سر می برند و تا وقتی این افراد خود را فقیر 
کاالی  کمک به دیگران؟! اینجا  بدانند، چه جای 
ی است با زندگی بهتر و چون فرزندان  بیشتر مساو
مصرف کننده  اصلی این  کاالهایند، فرزند کمتر مساوی 

زندگی بهتر می شود!
وقتی شاخص تولید ناخالص داخلی تبدیل به شاخص 
که در نظام بازار  تولید شود، آنگاه تنها تولیدات پولی 
گرفته اند را می توان محاسبه  نمود و تولیداتی  صورت 
که در بخش غیر پولی یا غیر بازاری صورت می گیرند، 
محلی از اعراب ندارند و بلکه فعالیت های ضد تولیدی 

به حساب خواهند آمد.
ک  در سطح کالن هنگامی که تولید ناخالص داخلی مال
اصلی سنجش میزان تولیدات و توفیقات یک دولت 
قرار گیرد، آن دولت تالش خواهد کرد تا عمده تولیدات 
کند تا  بخش غیر بــازاری را به بخش بــازاری منتقل 
رشد بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.
که حتی در بحرانی ترین  با این اوضاع طبیعی است 
کرونا،  ی همچون  گــیــردار ی وا شرایط و شیوع بیمار
دولتی همچون دولت آمریکا، حاضر باشد به بهای 
که شده تولید  از دست دادن 			هزار نفر از مردم هم 
کاالها را متوقف نکند. حــاال شرکت های  و تبلیغ 
کرونا و احساس ناامنی مردم  تولیدی به برکت بحران 

می توانند از تولید به مصرف بفروشند و پول خوبی به 
ی را در  جیب بزنند. آن قــدر احساس نیاز و خودیار
مردم تقویت می کنیم تا حتی بر سر سخیف ترین کاالها 
-همچون دستمال توالت- با یکدیگر در فروشگاه ها 

کنند. زدوخورد 
کنیم به جای مسجد و دانشگاه تمام زمین  باید قبول 
کرده ایم. ما پیش از تعطیلی مساجد،  را تبدیل به بازار 
هیئت ها و دانشگاه ها آن هــا را هــم تبدیل بــه بــازار 
کرده بودیم. تبلیغ بیشتر برای جلب مخاطب بیشتر. 
مخاطب ربایی ها و دانشجو ربایی های ما بی شباهت 
به مشتری ربایی نیست. عده ای باید بیایند بخرند یا 
کار هم  کاری به  بشنوند یا بخوانند و درنهایت بروند و 

نداشته باشند.
که در مساجد تشکیل   بگذار آن دو سه صفی هم 
شده تعطیل شود، هیئت های هفتگی را هم تعطیل 
یارتگاه ها را هم چهار قفله خواهیم  می کنیم، درب ز
کرد، چون بود و نبود این اجتماعات هیچ تأثیری در 
افزایش یا کاهش تولید و رفع نیازهای یکدیگر نخواهند 
داشت. حاال به جای تبلیغ شرکت در مراسم مذهبی، 
می توانیم مدام تبلیغ فروش کاالهای مختلف را بکنیم 
که »آذوقه تمام شد«! زین پس  و به مردم هشدار دهیم 
به جای صفوف نماز می توانیم شاهد صفوف فشرده و 
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د باشیم! 
ّ
به هم پیوسته در فروشگاه های زنجیره ای و مول

حاال اطرافیانمان همگی تبدیل شده اند به خریداران 
کا برادر!  کا و فروشندگان! حساب حساِب 

که ما همگی برادران دینی هستیم  انگار یادمان رفته 
و »مواسات« را به عنوان مهم ترین شاخص و شیرازه 
ی از یاد برده ایم. مواسات به معنای »سهیم  دیندار
کسی است با خود در مال و مضایقه نکردن  دانستن 

کفاف زندگی او را بکند«.  که  آن از او به مقداری 
الگوی اصلی و اولیه اسالم برای شکل گیری جهش تولید، 
در مناسبات برادرانه و در قالب »مواسات« تجلی می یابد 
نه در مناسبات بازاری. ازاین روست که مواسات از راه های 
شناسایی شیعیان و شرط الزم پایداری و استحکاِم 
نظام  اخوت و برادری در جامعه اسالمی خوانده شده 
است. امیرالمؤمنین ؟ع؟ از مواسات به عنوان یکی از 
َتاِن 

َ
یِن َخْصل شیرازه های دین یاد می کنند: »ِنَظاُم الّدِ

ِإْنَصاُفَک ِمْن َنْفِسَک َو ُمَواَساُة ِإْخَواِنک«]	[. نخ تسبیح 
دین، وابسته به دو خصلت است: برخورد منصفانه با 
خویشتن و مواسات با هم کیشان خود. أمیرالمؤمنین 
؟ع؟ درباره اهمیت مواسات می فرمایند: »ما حفظت 
األخّوة بمثل المواساة«]	[. نظام برادری با هیچ چیزی 
به اندازه مواسات پایدار نمی ماند. با این حساب به 
میزانی که در یک جامعه روابط افراد بر اساس »مواسات« 
تنظیم شود، آن جامعه ایمانی تر خواهد بود. در روایت 
دیگری امام صادق ؟ع؟ ، مواسات را یکی از »جنود 
عقل« می دانند و عدم وجود آن را یکی از جنود جهل 
می خوانند]	[. بنابراین هرقدر در جامعه ای مناسبات 
تولیدی آن بر اساس مواسات تنظیم شود، تولیدات آن 

جامعه عاقالنه تر نیز خواهد بود.
در شرایط و بحران های اقتصاد بازاری همچون رکود، 
تــورم و تعطیلی بازارها، نظام مواسات بیش ازپیش 
می تواند با تولیدات غیرپولی خود در مسیر »جهش 

تولید« قرار دهد. 

کرونا، شاهد »رزمایش مواسات« در  در بحران اخیر 
جامعه هستیم. از یک سو پرستاران با مراقبت از بیماران 
کرونایی با به خطر انداختن جان خود »مواسات جانی« 
می کنند و شهید خدمت می شوند و از سوی دیگر 
عرصه های جدید و گسترده تری برای »مواسات مالی« 

گشوده شده است. 
در شرایط کرونایی و تعطیلی بسیاری از مشاغل بازاری، 
این مواسات است که می تواند جایگزین روابط بازاری 
شود و نوع جدیدی از تعامالت اقتصادی و تولیدی را در 
جامعه به وجود بیاورد. تجربه این سبک تولید خدمات 
و کاالها را در سطح کالن می توان در راهپیمایی باشکوه 
کرد. در این راهپیمایی تعامل افراد بر  اربعین مشاهده 
اساس مواسات تعیین و تنظیم می گردد. در سطح ُخرد، 
مواسات را می توان در نهادهایی چون نهاد خانواده، 

خویشاوندان و همسایه مشاهده نمود. 
در شرایط دشــوار اقتصادی می توان شاهد رزمایش 
»مواسات مالی« میان اعضای خانواده ها، خویشاوندان 
و همسایه ها در جامعه اسالمی بود. در این رزمایش 
که هر فــرد نیازهای خــانــواده، خویشاوندان و  ازآنجا
همسایه هایش را نیازهای خود می داند، تمام تالش خود 
را برای تأمین نیازها و حل مشکالت ایشان می کند. 
در الگوی مواسات- برخالف الگوی بازاری- به دلیل 
موضوعیت نداشتن پول در تولیدات و ابتنای آن بر 
کاهش فاصله طبقاتی  انصاف و بخشش، شاهد 
در میان اعضای جامعه و تسهیل عبور از این بحران 

می توان بود. 

پی نوشت ها

Email: mr.aram@chmail.com
عیون الحکم و المواعظ )للیثی(،13۷6، ص: 498  .1

همان، ص4۷۷  .2
3.  المحاسن، ج1: ص196
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بررسی الزامات جهش تولید در 
بخش های مختلف اقتصاد ملی



نقش نظام بانکی 
در جهــــــش تولید

»جهش تولید« آغاز رویکرد فعال کشور در جنگ اقتصادی 
است و بانک ها در آن، نقش بسیار مهمی خواهند داشت

  نوشته جمعی از:
پژوهشگران »حلقه بانکداری مقاومتی« مرکز رشد]1[

که  کشور  بدون شک یکی از بخش های مهم اقتصاد 
می تواند حرکت در مسیر تحقق رونق و جهش تولید را 
کشور« است. نقش بانک ها  کند، »نظام بانکی  میسر 
ی مانند ایران غیر قابل  در اقتصادهای بانک  محور
 انکار است و درصورتی که این نهادهای مالی عظیم، 
کشور را در اولویت قرار دهند، تولید  توسعه اقتصادی 
و دیگر ارکان اقتصادی داخلی رونق پیدا می کند. در 
این نوشتار، به بیان برخی از اقدامات و اصالحات 
الزم در نظام بانکی جهت زمینه سازی جهش تولید 

کشور، پرداخته می شود.

استقرار مدل حاکمیت ریسک بومی
که با  بحران مالی جهانی در سال های 				-				 
ورشکستگی تعداد بی سابقه ای از بنگاه های اقتصادی 
در سراسر دنیا همراه بود، اهمیت مضاعفی را برای 
فرآیندهای مدیریت ریسک ایجاد نمود. لیکن درک این 
نکته حیاتی است که بانک قابلیت تطبیق کامل با هیچ 
شرکت دیگری را ندارد. در دیگر شرکت ها منابع مورد 
نیاز توسط سهامداران تأمین می شود. به همین دلیل، 
اساسی ترین رکن »حکمرانی شرکتی« اطمینان یافتن 
از اعمال صحیح حکمرانی سهامداران بر اداره شرکت 
و هدایت فعالیت های عملیاتی به سمت سودآوری 
است؛ اما در بانک نه تنها تمام منابع توسط سهامداران 
تأمین نمی شود بلکه آورده سهامداران، سهم اندکی از 
منابع بانک را تأمین می کند. بخش عمده منابع در 
بانک توسط سپرده گذاران تأمین می شود. لذا بانک 
که در آن  نیازمند حکمرانی مخصوص به خود است 
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تمامی قدرت به سهامداران داده نشود و جایگاهی نیز 
گردد. در  برای سپرده گذاران و مالیات دهندگان لحاظ 
یسک« نقشی بسیار  این حکمرانی ویژه، »مدیریت ر
کرده است. لذا به این حکمرانی ویژه،  ُپررنگی پیدا 
یسک« می گویند. در حقیقت »حکمرانی  »حکمرانی ر
گرفت، اما نه  یسک« را می توان به مثابه رادار در نظر  ر
هر راداری! در نگاهی دقیق تر درمی یابیم که حکمرانی 
یسک راداری پیش بین )جلوبین( است. این »رادار  ر
که آینده غیرقطعی  جلوبین« به گونه ای عمل می کند 
کند تا بدین وسیله تهدیدهایی را  کنکاش  را دائمًا 
کلیدی شوند  که ممکن است سبب خطری مهم و 
یابی کند. همچنین فرصت های مهم و  شناسایی و ارز
کلیدی را کشف نماید و این اطالعات ناب را در اختیار 
تصمیم گیرندگان قرار دهد. در سالیان اخیر جغرافیای 
کلی اقتصاد کشور، توسط مقام معظم رهبری در قالب 
»اقتصاد مقاومتی« توصیف شده است. ایشان سال 
				 را سال »جهش تولید« معرفی کردند. جهش تولید 
یکرد فعال جمهوری اسالمی ایران  را می توان آغازگر رو
کرد. لذا شبکه بانکی کشور  در جنگ اقتصادی تبیین 
به عنوان یکی از محورهای درگیر این جنگ اقتصادی 
باید با استفاده از »رادار جلوبین« خود، تهدیدات و 
کند. متأسفانه  فرصت ها را به بهترین شکل مدیریت 
شبکه بانکی کشور دچار چالش های بسیاری ازجمله: 
یان انباشته، ورود به  حجم باالی مطالبات معوق، ز
گرایانه، سهم بــاالی دارایی های  فعالیت های سودا
که به تبع آن شبکه بانکی  منجمد و سمی و... است 
کشور را در موقعیت ناتوانی )Insolvency( قرار داده 

بـــــانـــــک نـــیـــازمـــنـــد 
ــی ریــســک  ــران ــم ــک ح
اســــت. ایـــن نـــوع از 
حــکــمــرانــی راداری 
پیش بین )جلوبین( 
ــده  ــ ــن ــ اســـــــت کـــــه آی
غیرقطعی را دائــمــًا 

کنکاش کند.

که یکی از مهم ترین عوامل آن، نبود یک ساختار  است 
یسک  کارا یا یک ساختار حکمرانی ر یسک  مدیریت ر
کارا، باعث  بومی است. یک ساختار حکمرانی ریسک 
می گردد تا شبکه بانکی شریان های اعتباری خود را به 
بهترین شکل ممکن تنظیم نمایند تا از این رهگذر، 
گــردد و شبکه بانکی هم بتواند  کشور بهینه  تولید 
دارایی های مرغوب تری را در ترازنامه خود ثبت نماید.

که نظام بانکی باید  به عنوان راهکار می توان بیان نمود 
یسک« را به عنوان به روزترین مفهوم نظری  کمیت ر »حا
و ساختار عملیاتی در جهان در حوزه مدیریت ریسک، 
کمیت  مورد بررسی دقیق قرار داده و سپس مدل »حا
ی اســالمــی« خــود را بــا توجه به  یسک در بــانــکــدار ر
ویژگی های بومی نظام بانکی ایران، طراحی و به اجرا 
درآورد. اجرای مدل فوق می تواند ضمن مقاوم سازی 
کشور، به تحقق  ی بــازار پول  بانک ها و با ثبات ساز
اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش واقعی اقتصاد از 
طریق زمینه سازی رشد و جهش تولید، کمک نماید.

کاهش مطالبات معوق نظام بانکی
یکی از مهم ترین مشکالت امروزه نظام بانکی، حجم 
یاد »مطالبات معوق« است. وصول مطالبات معوق  ز
کلیدی بــرای باز شدن قفل تولید و  بانکی می تواند 
اشتغال باشد. درصورتی که مطالبات بانک ها توسط 
دولت و مشتریان نظام بانکی وصول شود، بانک ها 
می توانند با اعطای تسهیالت و تأمین مالی )سرمایه در 
گردش( بخش تولیدی کشور نقش به سزایی در رونق و 
جهش تولید در کشور داشته باشند. هنگامی که واحد 

بانک نیازمند حکمرانی ریسک است. این نوع 
از حکمرانی راداری پیش بین )جلوبین( است 

که آینده غیرقطعی را دائمًا کنکاش می کند.
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تولیدی از سرمایه کافی برخوردار باشد و بتواند در شرایط 
ضروری از تسهیالت بانکی استفاده کند، به طور حتم 
با افزایش تکنولوژی و تولید به روز محصوالت خود، 
کیفی تولید را خواهد داشت.  کمی و  گسترش  زمینه 
افزایش حجم مطالبات معوق در وهله اول منجر به 
کاهش منابع سیستم بانکی شده و از این حیث قدرت 
تسهیالت دهی بانک ها را کاهش می دهد که این عامل 
در نهایت به کاهش حجم »عرضه پول« منجر می گردد. 
در این شرایط از یک سو بنگاه های اقتصادی به دلیل 
کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش، مجبور به عدم 
توسعه و حتی کاهش ظرفیت تولید خود می گردند. از 
سوی دیگر، شبکه بانکی نیز مجبور است در مواجهه 
با انجماد منابع مالی خود در تسهیالت معوق شده، 
به اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ باال یا افزایش 
که  نرخ سپرده ها برای جذب منابع بیشتر اقدام نماید 
هر دو باعث افزایش هزینه تأمین مالی برای بنگاه های 

کاهش سودآوری آن ها می گردد. اقتصادی و 
به عنوان راهکار می توان به مواردی مانند تهیه و تدوین 
دستورالعمل جامع اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت 
بانکی )بانک اطالعاتی مشتریان(، بازنگری در نظام 
اعطای تسهیالت و نظارت بر طرح ها و بازبینی قوانین 
و مقررات بانکی و قضایی مربوط به مطالبات معوق 
با هــدف تشدید مجازات سوءاستفاده کنندگان از 
کمک هدفمندتر به فعالین اقتصادی  منابع بانکی و 
دارای مشکالت موقتی کسب وکار از طریق استمهال 

و معسرین از طریق بخشش بدهی ها، اشاره نمود.

کاهش بنگاه داری نظام بانکی
که با پدیده جدیدی  اقتصاد ایران چند سالی است 
به نام »بنگاه داری بانک ها« روبرو شده است. بانک ها 
به جای اینکه تسهیالت را در اختیار تولیدکنندگان 
بگذارند، خود با تشکیل هلدینگ های سرمایه گذاری 
به سمت بنگاه داری رفته اند و بخشی از منابع شان را به 
آن سمت هدایت کرده اند. در این میان بنگاه هایی هم 
که راه بانکداری را در پیش گرفته اند تا بتوانند  هســتند 
در این گردونه رقابتی، بخشــی از سپرده ها را جمع آوری 
کرده و قدرت مالی خود را افزایش دهند. بانک ها با ایجاد 
شرکت های سرمایه گذاری بخشی از سرمایه خود را به 
این شرکت های سرمایه گذاری تابعه خود منتقل کرده و 
زمینه حضور آن ها در فعالیت های بنگاه داری را فراهم 
می کنند. بانک ها به جای اینکه به وظیفه قانونی خود 
کرده و سپرده های مردم را در اختیار تولیدکننده  عمل 
واقعی قرار دهند، آن را به شرکت های سرمایه گذاری 
وابسته به خود می دهند و به این ترتیب منابع مالی اقتصاد 
کشور در خدمت تولید در بخش واقعی قرار نمی گیرد و 
نوعی رانت برای عده ای خاص ایجاد می شود. در این 
شرایط بانک ها به عنوان رقبایی محسوب می شوند که 
نقدینگی موجود در جامعه را جمع آوری کرده و در اختیار 
شرکت های زیرمجموعه خود قرار می دهند. نتیجه آن 
که منتفعین این حجم از نقدینگی، همان  می شود 
زیرمجموعه های بانک ها و شرکت های بزرگ می شوند 
و سایر متقاضیان وجوه از این استخر سرمایه بی نصیب 
خواهند ماند یا دسترسی آن ها همراه با هزینه خواهد بود 

و کم کم به سمت ورشکستگی می روند.

بانک ها به جای اینکه تسهیالت را در اختیار تولیدکنندگان 
بگذارند، خود با تشکیل هلدینگ های سرمایه گذاری به 
سمت بنگاه داری رفته اند و بخشی از منابع شان را به آن 

سمت هدایت کرده اند.
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برای برون رفت نظام بانکی کشور از چالش بنگاه داری 
)اعم از دارایی های ثابت و شرکت ها(، می بایست به 
تقویت سرمایه بانک ها، اصالح فرآیندهای شبکه بانکی 
با هدف افزایش سودآوری عملیات واسطه گری و ارائه 
خدمات بانکی، رفع خألهای قانونی حوزه بنگاه داری 
بانک ها، تصحیح قوانین حوزه وثایق و تضامین تسهیالت 
بانکی، تکمیل فرآیند فروش دارایی های مازاد بانک ها 
ی و تقویت ساختارهای  و مؤسسات مالی و اعتبار

کنترلی بانک مرکزی، پرداخته شود. نظارتی و 

تقویت بانکداری فراساحلی و 
پیمان های دوجانبه پولی

کشورها با خارج از مرزهای  یخ، همواره،  در طول تار
ی داشته اند.  ی و فناور خــود مبادله ی مالی، تجار
گرفته و باعث شده  کنون این روند رشد شتابان  هم ا
وابستگی اقتصادی هر کشوری به اقتصاد دیگر کشورها 
گردیده و تجارت خارجی سهم بزرگ و نقش  تشدید 

گسترده ای در تحوالت اقتصاد داخلی کشورها داشته 
که در  باشد. متأسفانه در حال حاضر در ایران اسالمی 
میان حلقه ای از تحریم های ظالمانه قرار دارد، دو امر 
گیرد. یکی  باید در اولویت عملکردی نظام بانکی قرار 
کاالهای  امکان انجام تبادالت مالی برای صادرات 
تولیدی داخل و واردات فناوری و تکنولوژی های روز 
دنیا به منظور بازسازی صنایع تولیدی و دیگری جذب 
منابع مالی خارجی برای سرمایه گذاری در بخش های 

کشور. تولیدی 
راهکارها و تجربیات مختلفی برای تسهیل در تجارت 
کاهش هزینه مبادله و جلوگیری از تهدید و  خارجی، 
که از آن  تحریم تجاری اقتصادی دیگران وجود دارد 
جمله می توان به تشکیل منطقه بهینه پولی، شکل گیری 
پول واحد منطقه ای، استفاده از بانکداری سایه ای 
ی دو یا چندجانبه  و فراساحلی، پیمان پولی و ارز
اشــاره نمود. در این میان امکان استفاده از منطقه 
بهینه پولی و شکل گیری پول واحد منطقه ای برای 
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کز  کشورمان عماًل غیرممکن است اما می توان از مرا
بانکداری فراساحلی و سایه ای و پیمان های پولی دو 
یا چندجانبه بهره برد. در سال های اخیر تالش هایی 
گرفته است  برای استفاده از پیمان های پولی صورت 
تی همچون متغیر بودن نرخ ارز،  ولی به دلیل مشکال
عدم تأمین امنیت سرمایه گذاری، نبود عزم اجرایی، 
کنون  کارایی و هوشمندی تحریم ها و ... تا افزایش 
شاهد ایجاد و رونق این نوع پیمان ها نبوده ایم. در زمینه 
بانکداری فراساحلی و سایه ای نیز متأسفانه مطالعات 
دقیق و کاربردی وجود ندارد که بتواند مسئوالن کشوری 
کند.  را برای رسیدن به یک جمع بندی نهایی یاری 
لذا فعال سازی دو حوزه پیمان های دوجانبه پولی و 
کمک شایانی را به  ی فراساحلی، می تواند  بانکدار
دور زدن تحریم های بانکی و تسهیل مبادالت مالی 

کشور، بنمایند. بین المللی 

استقرار بازار رقابتی صکوک بانکی
تحوالتی چون ورود بانک های خصوصی به شبکه 
کشور و رقابت آن هــا با بانک های دولتی در  بانکی 
کنار پدیده هایی همچون انجماد  جذب منابع، در 
منابع بانکی در مطالبات معوق و تخصیص منابع 
گردیده تا بانک ها برای  به حوزه بنگاه داری، موجب 
تجهیز منابع بیشتر، به رقابت با یکدیگر از طریق 
افزایش نرخ سود پیشنهادی برای جذب سپرده ها، 
گردیده تا در شرایط فعلی  بپردازند. همین امر باعث 
که بنگاه های اقتصادی به علت رشد نرخ ارز  کشور 
و تورم، نیاز باالیی به نقدینگی داشته، شبکه بانکی 
تی بــا نرخ هایی متناسب بــا شرایط  نتواند تسهیال
کنند. راه حل این مشکل می تواند  رکودی فعلی اعطا 
استفاده از صکوک به عنوان ابزاری برای تجهیز منابع 
کنونی، وجود رکن  ارزان نظام بانکی باشد. در شرایط 
کشور، از یک سو  ضامن در فرآیند انتشار صکوک در 
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کیفیت اعتباری  انگیزه سرمایه گذاران را برای رصد 
کاهش پدیده عدم تقارن اطالعاتی و  ناشران )برای 
کاهش داده و از سوی  کژگزینی بین خود و ناشران( 
کیفیت اعتباری  دیگر، تمایلی در ناشران برای ارتقای 
اوراق، وجود ندارد. لیکن می توان با ایجاد بازار رقابتی 
صکوک بانکی، از طریق حذف رکن ضامن و ایجاد 
کارایی فرایند تجهیز منابع را به  امکان نکول اوراق، 
ی عالمت دهی  سطح قابل قبولی افزایش داد. تئور
که این انگیزه برای برخی از نهادهای  بیان مــی دارد 
بــازار اوراق بهادار مانند مؤسسات رتبه بندی وجود 
ی  که اطالعات خود را در زمینه شرایط اعتبار دارد 
ناشران و اوراق، در اختیار سرمایه گذاران قرار داده و 
کم و اوراق با  یسک  ضمن ایجاد تمایز میان اوراق با ر
کژگزینی بکاهند. طبیعتًا  یسک باال از بروز مشکل  ر
این عالمت دهی، سبب می شود برخی بانک ها شرایط 
اعتباری خود را بهبود داده و ریسک اوراق آن ها کاهش 
 یابد. درنتیجه، شاخص های عملکرد و سالمت نظام 
بانکی بهبود یافته و لذا، بانک های با شرایط اعتباری 
و سالمت مالی باالتر، خواهند توانست در یک بازار 
که از انواع صکوک با رتبه های اعتباری  صکوک رقابتی 
مختلف تشکیل شده است، با نرخ پایین تری تجهیز 
منابع انجام دهند. هزینه تمام شده پایین منابع سبب 
کاهش نرخ تسهیالت اعطایی به انبوه بنگاه های نیازمند 
که توسعه فعالیت های بنگاه های  به منابع مالی شده 
تولیدی را در پی خواهد داشت و می تواند در تحقق 
که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان  شعار سال 		 

جهش تولید نام گذاری شده است، مؤثر باشد.

میتوان با ایجاد بازار 
رقابتی صکوک بانکی، 
از طریق حذف رکن 
ضامن و ایجاد امکان 
نکول اوراق، کارایی 
فرایند تجهیز منابع را 
به سطح قابل قبولی 

افزایش داد.

استقرار مکانیسم هدایت اعتبارات بانکی
رشد باالی سالیانه و حجم انبوه نقدینگی کشور در کنار 
کمبود شدید منابع مالی در بنگاه های تولیدی کشور در 
قالب کمبود سرمایه در گردش بیانگر این است که نظام 
کامل در خدمت بخش حقیقی اقتصاد  بانکی به طور 
نیست. هدایت اعتباری، سیاستی است که این چالش 
را به خوبی حل می کند. ایده اصلی هدایت اعتباری، 
جهت دهی اعتبارات بانکی به سوی بخش های مولد و 
جلوگیری از تخصیص اعتبار به بخش های غیرمولد و 
سفته بازانه است. با عنایت به این حقیقت که تخصیص 
اعتبارات از محل خلق پول بانکی صورت می گیرد، می توان 
این سیاست را هدایت خلق پول بانکی نامید. بانک 
مرکزی می بایست با طراحی نظام انگیزشی و استفاده 
از ابزارهای ترجیحی مانند نرخ ذخیره قانونی ترجیحی، 
عملیات بازار باز ترجیحی و...بانک ها را به سمتی سوق 
که اولویت آن ها حمایت از بخش های تولیدی و  دهد 
کسب وکارهای اقتصادی باشد )رویکرد اول(. هرچند 
که بانک مرکزی می تواند به صورت مستقیم و دستوری 
که مقدار مشخصی اعتبار به  کند  بانک ها را تکلیف 
کنند )رویکرد دوم(،  بخش های تولیدی و مولد، اعطا 
اما توفیق رویکرد اول از رویکرد دوم بیشتر است. بخش 
یلی مقاصد  گردشگری و حمل ونقل ر ساخت وساز، 
مناسبی برای هدایت خلق پول بانکی است زیرا در 
که نهاده و تکنولوژی مورد نیاز در داخل  این بخش ها 
موجود است، امکان سودآوری مناسب وجود داشته و 
می تواند نقش پیشران را در اقتصاد و در زمینه جهش 

تولید، ایفا نماید.

ایده اصلی هدایت اعتباری، جهت دهی اعتبارات بانکی 
به سوی بخش های مولد و جلوگیری از تخصیص اعتبار 

به بخش های غیرمولد و سفته بازانه است.
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استقرار »نظام جامع گزیر و احیا«
کشور »در معرض  کنونی برخی بانک های  در شرایط 
توقف« هستند یا عماًل »متوقف« شــده انــد و طبق 
استانداردهای این حوزه، باید ورشکسته اعالم شوند 
اما به علل مختلفی مانند اقتصاِد سیاسی، ضعف در 
قوانین، طوالنی بودن فرایند ورشکستگی و عدم درک 
صحیح سپرده گذاران و سهامداران از نهاد بانک و 
مسئله »Too Big To Fail«]	[، همچنان به حیات 
کشور ادامه می دهند. این در حالی  خود در اقتصاد 
که به علت »اثر دومینویی« و ماهیت اهرمی  است 
نهاد بانک، بحران یک بانک بزرگ می تواند منجر به 
بحران سیستمی شود؛ به عبارت دیگر، ورشکستگی یک 
بانک می تواند منجر به هراس بانکی، هجوم بانکی و 
بحران نظام بانکی و مالی شده و سپس منجر به ایجاد 
بحران اقتصادی و ضربات سنگین به بخش واقعی و 
گردد. طراحی نظام احیا و  کشور،  کاهش شدید تولید 
کنترل و نظارت بسیار، از ضعیف  گزیر می تواند اواًل با 
کند و ثانیًا درصورتی که بانک  شدن بانک ها جلوگیری 
با وجود اقدامات اصالحی به حد ناتوانی مالی رسید با 
ابزارهای مختلف مانند ادغام و تملیک، خرید و تعهد، 
تأسیس بانک انتقالی، نجات از درون بدون نیاز به 
فرایندهای طوالنی قضایی به فعالیت او خاتمه دهد.

وکار »آخرین  بازتعریف ساز
قرض دهنده« بانک مرکزی

اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، موجبات 
یه نقدینگی و تورم در اقتصاد کالن کشور  افزایش بی رو
می گردد. جدای از آثار اقتصاد کالنی این پدیده، اضافه 
برداشت بانک ها دو علت دارد: اول ضعف در مدیریت 
کژمنشی« نقش آخرین  یسک بانک ها و دوم »اثــر  ر
قرض دهنده بانک مرکزی در شبکه بانکی. نقش آخرین 

قرض دهنده و نظارت دو نوع دخالت بانک مرکزی 
که با هدف مهار  در سیستم بانکی محسوب می شود 
مشکالت ناشی از بی ثباتی بانکی صورت می گیرد. 
البته این نوع دخالت، پسینی محسوب می شود. در 
یک تقسیم بندی، بانک مرکزی دو دسته سیاست 
ی خود دارد: »دخالت های پسینی« با هدف  پیش رو
کردن بی ثباتی، شامل »آخرین  قرض دهنده«،  محدود 
»بیمه سپرده« و »نجات از بیرون« است. از سوی دیگر 
که هدف آن ها  »دخالت های پیشینی« وجود دارد 
جلوگیری از وقوع بی ثباتی است. سه »توافقنامه بازل« 
در سال های 				، 				 و 				، مثال خوبی از این 
نوع دخالت هاست؛ بنابراین اولویت بانک مرکزی 
یکرد نظارت پیشینی در مواجهه با نظام  باید اتخاذ رو
بانکی باشد. رعایت استانداردها و شاخص های بومی 
گرفتن تجربیات بین المللی در دنیا مانند  با در نظر 
بازل 	، 	 و 	، سبب می شود بانک ها به ندرت دچار 
کسری نقدینگی شوند اما حتی  تی از جمله  مشکال
گر الزم باشد بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه  ا
کند، می بایست به بانک های »سالم  بانک ها عمل 
اما دچار مشکالت نقدینگی« با اعمال نرخ جریمه و 

در قبال اخذ وثایق ارزشمند، وام دهد.

پی نوشت ها

Email: shahcheragh75@gmail.com
کوشش جمعی پژوهشگران »حلقه بانکداری  این نگاشت تخصصی، حاصل   .1
مقاومتی« مرکز رشد بوده است. حسب این موضوع، بخش اول)حکمرانی 
ریسک( به قلم آقای »علیرضا صبوری«، بخش دوم )مطالبات معوق و 
کریمی«، بخش سوم )بازار صکوک( به  بنگاه داری بانک ها( به قلم آقای »رضا 
گزیر  قلم آقای »محمدقزلباش« و بخش چهارم )هدایت اعتبارات بانکی، نظام 
و احیا، و سازوکار آخرین قرض دهنده( به قلم آقای »سید صادق شاهچراغ« 

نگاشته شده است. 
که در اقتصاد آمریکا  به معنای »هزینه سنگین شکست اقتصاد« است   .2
ح  پس از بحران 2۰۰8 به طور جدی بیان شد، به نوعی دیگر در ایران مطر
شده و به دلیل ترس بانک مرکزی از ورشکستگی یک بانک و تبعات آن مجبور 

است تا هزینه های جلوگیری از این ورشکستگی را بپردازد.
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قرض الحسنه والیی؛ 
مدلی در راستای 

جهش تولید

تفکیک نهادهای قرض الحسنه به دو نهاد »قرض الحسنه 
کارآفرین« و »قرض الحسنه حمایتی« گامی مؤثر برای 

تحقق جهش تولید است

سید رضا جعفری فرد
پژوهشگر »حلقه بانکداری مقاومتی« مرکز رشد

ظرفیت قرض الحسنه در تحقق جهش تولیددانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق ؟ع؟
»ربا« پایه های اقتصاد یک جامعه را متزلزل می کند. ربا 
در تضاد با »انفاق« است. انفاق یعنی دادن بالعوض و 
ربا یعنی گرفتن بالعوض. معادل دقیق واژه »رباخواری« 
در زبان فارسی می شود »مفت خوری«. در جامعه ای 
که هیچ،  که رباخواری در آن رونق دارد، جهش تولید 
رونق تولید هم محقق نخواهد شد. چه زیبا حضرت 
امام رضا ؟ع؟ در نامه خود به »محمد بن سنان« پرده از 
یکی از حکمت های تحریم ربا برمی دارد و می فرماید: 
کار خیر از میان  که  »سّر تحریم ربای قرضی آن است 
می رود و اموال تلف می شود، و مردم به انتفاع هرچه 
بیشتر مایل می شوند و قرض الحسنه فروغی نخواهد 
کارهای پسندیده و  داشت، درحالی که قرض دادن از 
نیک است، و در صورت کنار گذاشتن این امر پسندیده، 
چیزی جز فساد و ستم به قرض گیرنده و نابودی اموال 

عایدی نخواهد داشت«]	[. 
که در آیات  »قرض الحسنه« عملی مستحب است 
کید قرارگرفته است. شریعت  و روایات بسیار مورد تأ
یــادی برای  ی بسیار ز اسالمی پــاداش دنیوی و اخــرو
گرفته است و ثواب آن را حتی  این امر مؤّکد در نظر 
از صدقه هم بیشتر می داند. در مقابل، منع کننده از 
قرض الحسنه در دنیا دچار فقر شده و در آخرت نیز از 
بهشت بویی نخواهد برد. با بررسی در آیات و روایات 
مشخص می شود که مهم ترین ویژگی قرض الحسنه که 
کمتر بدان توجه شده است، تعریف شدن قرض الحسنه 

در منظومه والیت است.
از واضح ترین و مبرهن ترین ادلــه در اثبات ادعــای 
فوق، آمدن لفظ جالله »اهلل« در تمامی آیات مربوط 
به قرض الحسنه اســت. این لفظ، به عنوان مفعول 
بِه فعل »قــرض« آمــده است و در حقیقت امــر، خود 
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گیرنده قرض تعبیر نموده است. روایات در  خداوند را 
تبیین »قرض دادن به خداوند«، تعبیر »صله االمام« 
را استفاده نموده و در راستای بیان آیات، بندگان به 
امام، قرض می دهند. البته این صله به معنای نیازمند 
کسی  بودن امام به مردم نیست و چه بسا در روایت، 
کافر دانسته شده است.  که این تصور را داشته باشد، 
ک شدن و رشد پیدا  در حقیقت این صله، جهت پا
کردن اموال مردم است. امام صادق ؟ع؟ در تفسیر آیه 

			 سوره بقره می فرمایند: 
»کاری نزد خدا محبوب تر از رسانیدن دراهم به امام 
نیست. همانا خدا آن درهم را برای او در بهشت مانند 
کوه احد قرار می دهد. خدای تعالی در کتابش می فرماید: 
»کیست که به خدا وامی نیکو دهد تا خدا وام او را بسیار 
چند برابر سازد«، امام فرمودند: »به خدا، این به صورت 

ویژه در مورد صله امام است«]	[.
از نصوص روایات برداشت می شود که مقصود از »صله 
کردن مال در مسیر امام است و به طور  به امام«، خرج 
دقیق تر اعطای مال به شخصیت و شأن ایشان، در 
جایگاه والیت و امامت جامعه. این اموال را امام به 
صالحدید خود در جهت منافع جامعه و تقویت و 
کار می گیرد. با توجه به  استحکام حکومت اسالمی به 
این که اصل قرض الحسنه »صله االمام« دانسته شده 
است؛ بنابراین جریان منابع قرض الحسنه در جامعه 
اسالمی باید بر مبنای هدایت و جهت دهی امام باشد.

بر اساس نظریه والیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم، 
فقیه جامع الشرایط در رأس حکومت اسالمی قرار 
می گیرد و »والیت فقیه همان والیــت رســول اهلل ؟ص؟ 

اســت«]	[. بنابراین انتظار می رود تخصیص منابع 
ــران در  ی اسالمی ای قرض الحسنه در نظام جمهور
که توسط رهبر  ی هایی باشد  راستای سیاست گذار
معظم انقالب و امام امت اسالمی تعیین می شود. 
یکی از اصلی ترین جلوه های تعیین مسیر و نشان 
کشور توسط مقام معظم رهبری  دادن اولویت های 
که در ابتدای هرسال انجام  تعیین نام سال هاست 
که شعار سال ها به  می شود. حدودًا 		 سالی می شود 
که بر ملت ما تحمیل شده،  سبب جنگ اقتصادی 

کرده است. رنگ و بوی اقتصادی پیدا 
در سال جاری نیز »جهش تولید« به عنوان داروی درمان 
مشکالت اقتصادی کشور به عنوان شعار سال تعیین 
شده است. امام خامنه ای در تبیین علت نام گذاری این 
سال به »جهش تولید« در ابتدای سال بیان کردند: »من 
کشور  که  کرده ام  در صحبت های اخیر چند بار تکرار 
کشور جزو هدف های  بایستی قوی بشود؛ قوی شدن 
که بنده امسال مطرح  ما است... و »جهش تولید« هم 

کردم، درواقع از ابزارهای قدرت است«.
 بنابراین با توجه به اهمیت جهش تولید در تقویت 
که باال ذکر شد،  حکومت اسالمی و بر اساس مبنایی 
کشور  که جریان منابع قرض الحسنه در  نیاز است 
کثری در جهت تحقق جهش تولید  به صورت حدا
گر متولیان قرض الحسنه  گرفته شود. بی شک ا کار  به 
کارآفرینی، حمایت  کشور منابع خود را در جهت  در 
کــاالی ایرانی  کسب وکارهای خــرد و حمایت از  از 
گام مؤثری را در جهت محقق  به کارگیرند، می توانند 

شدن امر ولی امر بردارند.

نیاز اســت کــه جــریــان منابع قرض الحسنه در کشور 
به صورت حداکثری در جهت تحقق جهش تولید به 

کار گرفته شود.
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چالش ها در زمینه قرض الحسنه شبکه بانکی
تجربه نزدیک به 		 سال بانکداری بر مبنای قانون 
عملیاتی بانکداری بدون ربا نشان می دهد که بانک های 
تجاری و مؤسسات اعتباری بانکی که عقد قرض الحسنه 
را در قالب سپرده های پس انداز جذب می کنند و به 
اعطای تسهیالت قرض الحسنه اقدام می کنند، عملکرد 
مناسبی در این زمینه نداشته اند. با توجه به عدم 
تخصیص سود به سپرده های پس انداز قرض الحسنه، 
انگیزه های معنوی، اصلی ترین عامل در مشارکت مردم 
در این سپرده است؛ اما بااین وجود، شبکه بانکی اقدام 
شایسته ای برای تقویت انگیزه های معنوی مشتریان 
بانکی نداشته است؛ بلکه با اختصاص جوایزی بر 
مبنای قرعه کشی به صاحبان حساب پس انداز و رقابت 
برای جذب این منابع ارزان قیمت، موجب استحاله 

فرهنگ قرض الحسنه شده است. 
همچنین طبق آمارهای بانک مرکزی، شبکه بانکی همواره 
در سپرده های پس انداز قرض الحسنه دست اندازی کرده 
و تمامی منابع حاصل از این حساب را به تسهیالت 
قرض الحسنه اختصاص نداده و از این منبع ارزان قیمت 
در جهت سودآوری خود بهره برده است. عالوه بر آن 
که حداقل بخشی از سپرده های جاری  انتظار می رود 
که با عنوان »عقد قرض الحسنه« منعقد می شوند، به 
تسهیالت قرض الحسنه اختصاص داده شوند. همچنین 
که مانده ی این حساب ها در  عدالت اقتضا می کند 
گرفته شود. این  کار  جهت منافع تمامی ذی نفعان به 
که هیچ مقداری از این سپرده ها در  در حالی است 
تسهیالت قرض الحسنه وارد نمی شود و شبکه بانکی 
ی و  به صورت رایــج، از این سپرده برای سرمایه گذار
اعطای تسهیالت سودآور استفاده می کند. خیانت 

بانک ها در امانت سپرده های قرض الحسنه و انحراف 
منابع قرض الحسنه در شبکه بانکی در جایی به نهایت 
که آمارها نشان می دهد، شبکه بانکی  خود می رسد 
کارکنان  		 درصد از تسهیالت قرض الحسنه را به 
کارکنان  خود اختصاص داده است؛ مستثنی شدن 
شبکه بانکی از »دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه 
اعطایی بانک ها« توسط شورای پول و اعتبار به بهانه 
کارکنان شبکه بانکی، مهم ترین  در معرض فساد بودن 

عامل واهی این انحراف است.
یکی دیگر از چالش های اصلی در تخصیص منابع 
قرض الحسنه در نظام بانکی و در صندوق های 
قرض الحسنه مشخص شدن مصارف متعدد برای 
قرض الحسنه بدون اولویت بندی مناسب است. با 
توجه به بند 	 اصل 		 قانون اساسی، قانون بانکداری 
بدون ربا و دستورالعمل اعطای قرض الحسنه، موارد 
متعددی از تأمین نیازهای تولیدی و مصرفی از طریق 
منابع قرض الحسنه ذکر شده است. تجهیز وسایل، 
ابزار و سایر امکانات الزم برای ایجاد اشتغال و کمک 
کشاورزی  کید بر تولیدات  در راستای رونق تولید با تأ
کید  ـ دامی ـ صنعتی ازجمله نیازهای تولیدی مورد تأ
ی در حوزه  بــوده و همچنین رفع احتیاجات ضــرور
کمک برای ایجاد مسکن  مسکن )تعمیرات مسکن، 
ک، بهداشت، درمان،  ک، پوشا روستایی و ...(، خورا
آموزش وپرورش )کمک هزینه تحصیلی( و فراهم آوردن 
امکانات الزم بــرای تشکیل خانواده )هزینه ازدواج 
ی مصرفی  و تهیه جهیزیه( ازجمله نیازهای ضــرور

محسوب می شوند]	[. 
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دسته بندی تأمین مالی
الزمه ی تبیین جایگاه قرض الحسنه در نظام مالی اسالم، 
دسته بندی افراد جامعه به ترتیب ضرورت و نیازهای مالی 
آن هاست و در این ضمن، از ظرفیت سایر قالب های 
رفع نیازهای مالی نیز استفاده خواهد شد. برای این 
دسته بندی الزم به ذکر است که محدوده ی کسانی که 
بایستی از طریق قرض الحسنه رفع نیاز شوند، کسانی 
که توانایی بازپرداخت بدهی خود را در آینده  هستند 
گروهی قرار  داشته باشند. در طرفین این محدوده، دو 
می گیرند که یک طرف، نیازمندان حاد به وجوه و طرف 
که با هدف  دیگر، متقاضیان وجوه غیرضرور هستند 
کسب سود اقدام به تأمین وجوه می کنند. اسالم برای 
گروه، روش های دیگری  پاسخ گویی به نیازهای این دو 
گرفته است. در این چارچوب، نیازمندان  را در نظر 
که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، باید  حاد 
از منابع صدقات و پرداخت های جبرانی )بالعوض( 
تأمین مالی شوند و نیاز کسانی که درصدد ارتقاء سطح 
زندگی خود یا توسعه فعالیت اقتصادی خود هستند، 
که  باید در قالب قراردادهای مشارکتی یا مبادله ای 
مستلزم پرداخت مازاد و شریک کردن صاحب سرمایه 
در سود کسب شده است، تأمین شود؛ البته در هر سه 
روش تأمین مالی باید نظام اولویت بندی مورد توجه 
گیرد و با دسته بندی و اولویت بندی نیازها برای  قرار 

تأمین آن ها اقدام شود.
توجه به دسته بندی سه گانه ی مذکور مشخص می کند که 
قرض الحسنه راه حل تأمین مالی گروه میانه است؛ گروهی 
که مستحق پرداخت های  که نه آن قدر ناتوان هستند 
جبرانی شوند و نه آن قدر توانایی مالی و اقتصادی دارند 
که درصدد گسترش و ارتقا سطح زندگی و فعالیت خود 
گروه شامل کسانی می شود  باشند. به طور طبیعی، این 
که درصدد تأمین نیازهای اولیه زندگی خود هستند 

یان  و هنوز آن چنان مهارتی را در مشارکت در سود و ز
به دست نیاورده اند. ازاین رو، قرض الحسنه به تأمین 
نیازهای مصرفی ضروری نیازمندان و تأمین سرمایه 
کوچک اختصاص  اولــیــه فعالیت های اقتصادی 

خواهد داشت.

طراحی الگوی نهاد قرض الحسنه
الگوی »بانکداری اسالمی« بر مبنای عقود و نیازهای 
که در سال های  اقتصادی، مترقی ترین الگویی است 
ی  اخیر توسط اندیشمندان مختلف حــوزه بانکدار
اسالمی با ساختارهای بعضًا متفاوتی مطرح شده است. 
کثریت قریب به اتفاق  که در ا نکته جالب این است 
این الگوها بانک یا نهاد قرض الحسنه به عنوان یکی 
از نهادهای نظام بانکداری اسالمی مطرح می شود. 
این تفکیک با توجه به ویژگی های خاص این عقد 
ازجمله حرمت ربای قرضی، دخیل بودن انگیزه های 
معنوی در آن و لزوم تخصیص آن به نیازهای ضروری 
و همچنین عملکرد نامناسب شبکه بانکی در این 

زمینه بسیار عاقالنه به نظر می رسد.
از سوی دیگر تأمین مالی ُخرد توانسته است در چند 
کشورهای درحال توسعه تأثیر خوبی در  دهه اخیر، در 
کاهش فقر و افزایش تولید داشته باشد. یکی  جهت 
یادی با بحث تأمین مالی ُخرد  که قرابت ز از عقودی 
دارد و شاید برخی آن را مترادف با آن می دانند، »عقد 
قرض الحسنه« است. ازاین جهت، برای بررسی تأمین 
که  مالی خرد در چارچوب اسالم، مهم ترین عقدی 
کرد، همین عقد قرض الحسنه  می بایست به آن توجه 
است. البته علی رغم این قرابت ها، یکی از تفاوت های 
اصلی بین نهادهای تأمین مالی خرد و نهادهای متولی 
قرض الحسنه )به ویژه صندوق های قرض الحسنه( این 
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که منابع نهادهای تأمین مالی خرد بر تولید و  است 
کارآفرینی تمرکز دارد، درحالی که تسهیالت ارائه شده 

توسط این نهادها عمدتًا جنبه مصرفی دارد.
گرفتن از قرابت میان عقد قرض الحسنه و تأمین  با ایده 
مالی ُخرد و همچنین تمرکز بر وجه تمایز میان این دو امر، 
گونه نیاز اساسی  تسهیالت قرض الحسنه برای رفع دو 
قابل تخصیص است: »نیازهای مصرفی« و »نیازهای 
تولیدی«. بر همین مبنا می توان نهاد قرض الحسنه را به 
دو بخش تفکیک نمود و همچنین تقسیم وظایفی میان 
آن ها انجام داد. این تفکیک کمک شایانی در راستای 
تخصصی تر شدن تخصیص منابع قرض الحسنه در دو 
نهاد با نام های »نهاد قرض الحسنه حمایتی« و »نهاد 

کارآفرین« خواهد نمود. قرض الحسنه 
نهاد قرض الحسنه حمایتی، نهادی است که رفع نیازهای 
مصرفی را با استفاده از منابع قرض الحسنه بر عهده دارد. 
این نهاد که عملیات آن بر مبنای تکافل اجتماعی انجام 
می شود، به تخصیص بهینه منابع قرض الحسنه و بر 

اساس اولویت نیازهای مصرفی اقدام می کند.
کارآفرین وظیفه تخصیص منابع  نهاد قرض الحسنه 
قرض الحسنه را در جهت تأمین وسایل، ابزار و سایر 
امکانات الزم برای ایجاد اشتغال و کمک به امر افزایش 

کید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی  تولید با تأ
کسب وکارهایی  بر عهده دارد. این نهاد با شناسایی 
یافت منابع قرض الحسنه را دارند، به  که شایستگی در

کمک می کند. شکل گیری و استمرار آن ها 
با تفکیک مطرح شده در نهادهای قرض الحسنه می توان 
وظایف مشخص تری برای آن ها در جهت تحقق شعار 
کــرد. نهاد قرض الحسنه  »جهش تولید« مشخص 
حمایتی می تواند با سوق دادن نیازهای مصرفی به 
کــاالی ایرانی نقش  سمت تولید ملی و حمایت از 
کند. این امر می تواند از  مؤثری در جهش تولید ایفا 
طریق تعامل این نهاد با کارخانه ها یا فروشگاه هایی که 
کاالی ایرانی اقدام می کنند، صورت  یع  به تولید یا توز
گیرد. همچنین می توان از ابزارهایی مانند بن ویژه 
ی شده،  ی رمزنگار کاالی ایرانی یا پول مجاز خرید 
برای تحقق این مهم استفاده نمود. نهاد قرض الحسنه 
کارآفرین نیز می تواند با حمایت از کسب وکارهای خرد 
که تأمین مالی آن ها از طریق  و کسب وکارهای خانگی 
بانک های تجاری دشوار است و شبکه بانکی ظرفیت 
شناسایی، تأمین مالی و نظارت بر آن ها را ندارد، به 
افزایش تولید کاالی ایرانی و تقویت طرف عرضه تولید 

کمک شایانی نماید. ملی 
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پیشینه ی تجربی موفق
همان گونه که اشاره شد، نهادهای متولی قرض الحسنه 
در کشور بیشتر بر نیازهای مصرفی قرض الحسنه متمرکز 
بوده اند و تأمین مالی کسب وکار و حمایت از تولید، کمتر 
مورد استقبال قرارگرفته است. البته در سال های اخیر 
مجموعه هایی در این عرصه وارد شده و موفقیت های 
نسبی را به دست آورده اند. به عنوان نمونه در این زمینه 
می توان به اقدامات بانک قرض الحسنه رسالت در شبکه 
کارآفرینی که با  کارآفرینی رسالت اشاره کرد. این شبکه 
همکاری مشترک بانک قرض الحسنه رسالت، شرکت 
پــردازش اطالعات مالی پارت، پژوهشگاه دانشگاه 
کارآفرینی ثمین و انجمن حامیان فرهنگ  شریف، گروه 
قرض الحسنه شکل گرفته است، با هدف حمایت از 
کارآفرینی اجتماعی  کسب وکارهای خانگی و با رویکرد 
کارآفرینی نه تنها سرمایه  فعالیت می کند. این شبکه 
کسب وکارهای خرد را  الزم برای راه انــدازی یا توسعه 
به صورت قرض الحسنه تأمین می کند، بلکه تمامی 
کارآفرینی را پوشش داده و از مشاوره  بخش های زنجیره 
یابی محصوالت را مورد  کسب وکار تا بازار راه اندازی 

حمایت قرار می دهد.

سخن آخر
قرض الحسنه در منظومه والیــت تعریف می شود و 
جریان منابع قرض الحسنه در جامعه اسالمی باید 
بر مبنای هدایت و جهت دهی امام باشد. بنابراین 
انتظار می رود تخصیص منابع قرض الحسنه در نظام 
جمهوری اسالمی ایران در راستای سیاست گذاری هایی 
باشد که توسط رهبر معظم انقالب و امام امت اسالمی 

تعیین می شود. در سال جاری، جهش تولید به عنوان 
اولویت اول کشور و مهم ترین ابزار قدرتمند شدن نظام 
اسالمی توسط مقام معظم رهبری مشخص شده است. 
تفکیک نهادهای متولی قرض الحسنه به دو نهاد 
کارآفرین« و »قرض الحسنه حمایتی«  »قرض الحسنه 
گام مؤثری  و نقش آفرینی مثبت این دو نهاد، می تواند 

در راستای تحقق شعار جهش تولید باشد. 
که نهادهای متولی قرض الحسنه  با توجه به تمرکزی 
کنون بر رفع نیازهای حمایتی داشته اند و تجربه  تا
موفقی که در سال های اخیر در زمینه حمایت نهادهای 
کارآفرینی مشاهده می شود، انتظار  قرض الحسنه از 
کارآفرین  مــی رود با شکل گیری نهاد قرض الحسنه 
یج تأمین مالی نیازهای مرتبط با قرض الحسنه  به تدر
به صورت تخصصی تر و بهینه تری انجام شــود و از 

انحراف منابع قرض الحسنه جلوگیری به عمل آید.

پی نوشت ها 
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َکَتَب ِمْن  ِد ْبِن ِسَناٍن ِفیَما  ِإَلی ُمَحّمَ َضا ؟ع؟  الّرِ َعِلّیُ ْبُن ُموَسی  َکَتَب  َو   .1
ِة َذَهاِب اْلَمْعُروِف َو َتَلِف 

َ
ِسیَئِة ِلِعّل َبا ِبالّنَ ُة َتْحِریِم الّرِ

َ
َجَواِب َمَساِئِلِه: ».... َو ِعّل

ِلْلَقْرِض َو اْلَقْرُض َصَناِئُع اْلَمْعُروِف َو  َتْرِکِهْم  ْبِح َو  اِس ِفی الّرِ ْمَواِل َو َرْغَبِة الّنَ
َ ْ
ال

ْمَواِل.« )ابن بابویه، 1413 ق، ج. 3، 
َ ْ
ْلِم َو َفَناِء ال

ُ
ِلَما ِفی َذِلَک ِمَن اْلَفَساِد َو الّظ

ص. 565)
َراِهِم ِإَلی 

َ
َحّبَ ِإَلی اهلِل ِمْن ِإْخَراِج الّد

َ
َبا َعْبِد اهلِل ؟ع؟ َیُقوُل: »َما ِمْن َشْی ٍء أ

َ
أ  .2

ِإّنَ اهلَل  ُثّمَ َقاَل  ُحٍد 
ُ
أ ِة ِمْثَل َجَبِل  اْلَجّنَ ْرَهَم ِفی  الّدِ َلُه  َلَیْجَعُل  ِإّنَ اهلَل  َو  َماِم  ِ

ْ
ال

ْضعافًا 
َ
ِذی ُیْقِرُض اهلَل َقْرضًا َحَسنًا َفُیضاِعَفُه َلُه أ

َ
ِکَتاِبِه »َمْن َذا اّل َتَعاَلی َیُقوُل ِفی 

ًة« )کلینی، 14۰۷ ق، ج. 1، ص.  َماِم َخاّصَ ِ
ْ

َکِثیَرًة« َقاَل: »ُهَو َو اهلِل ِفی ِصَلِة ال
.(53۷

صحیفه امام خمینی ؟هر؟، جلد 1۰، صفحه 3۰8.  .3
گزارش »آسیب شناسی نظام بانکی)ساماندهی تجهیز و  کنید به  نگاه   .4
تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(، مرکز 

پژوهش های مجلس.

تفکیک نهادهای متولی قرض الحسنه به دو نهاد »قرض الحسنه 
کارآفرین« و »قرض الحسنه حمایتی« و نقش آفرینی مثبت این دو 
نهاد، می تواند گام مؤثری در راستای تحقق شعار جهش تولید باشد.

114

نشریه فرهنگ، سیاست، اقتصاد
مرکز رشد دانشگاه امام صــــــادق؟ع؟

گ تولید
فرهن

ت تولید
هدای

ت تولید
واقعی

کرونا و تولید
ت تولید

واقعی



اقتصاد دیجیتال از 
آنچه در آینه می بینید 

بزرگ تر است!

اقتصاد دیجیتال ابعاد مختلفی دارد که برای مؤثر واقع 
شدنش در جهش تولید باید با رویکردی جامع به آن نگریست

حسین زیبنده
پژوهشگر هسته »خط مشی فضای مجازی« مرکز رشد 

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟

مقدمه
حتمًا شما هم زیاد شنیده اید که امروزه شرکت های فاوا 
گوی سبقت  بزرگ ترین شرکت های جهان شده اند و 
گیتس« به عنوان  بــوده انــد. اسم »بیل  را از نفتی ها ر
گوش همه  ثروتمندترین فرد جهان حداقل یک بار به 
که از نزدیک تر دنبال می کنند  خــورده اســت! آن هــا 
ی پلتفرم های دیجیتال را  معامالت میلیارد دالر
کرده اند. زرق وبرق های فاوا را نیز،  به خوبی مشاهده 
کرده اند.  کرده ایم و هم برایمان تعریف  هم کمی لمس 
بنابراین آنچه در نگاه اول موجب تصدیق همه ما 
می شود، تجویز نسخه »اقتصاد دیجیتال« برای اقتصاد 
ناخوش احوال کشورمان است؛ اما چگونه؟ اصاًل به چه 
اقتصادی، اقتصاد دیجیتال می گویند؟ اقتصاد دیجیتال 
که اسمش را مکرر  همان »اقتصاد دانش بنیان« است 
شنیده ایم؟ کشور ما تا چه اندازه در این زمینه ها پیش 
که در فعالیت های اقتصادی از  رفته است؟ آیا هر جا 
فضای مجازی استفاده شود به آن اقتصاد دیجیتال 
می گوییم؟ با این میزان از فراگیری فضای مجازی پس 
تفاوتش با خود اقتصاد چه می شود؟ برای توسعه آن 
کنیم؟ آیا اقتصاد دیجیتال  به چه مسائلی باید توجه 
می تواند به شعار امسالمان، یعنی »جهش تولید« کمک 
گر بله چطور و چگونه؟ برآوردی از پارسالمان  کند؟ ا

یم؟  یعنی »رونق تولید« در این زمینه دار
کمک می کند بتوانیم راجع  که  این ها سؤاالتی است 
کشور و  که حــوزه ای مهم بــرای  به اقتصاد دیجیتال 
آینده اقتصادی آن است بیندیشیم، مسئله صحیح 
را تشخیص دهیم و برای بهبود آن بکوشیم؛ تا زمینه 
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کثری از فرصت ها را پدید آورد و از  استفاده حدا
تهدیدها و آسیب ها به دور ماند. در این نوشتار سعی 
که ساختاردهی اولیه ای به صورت مسئله  بر آن است 
اقتصاد دیجیتال انجام شود و پــس ازآن دو چالش 
ی این حــوزه مورد  اساسی سیاست گذارانه پیش رو

گیرد. تحلیل و بررسی قرار 

اقتصاد دانش بنیان
از نگاه پژوهشگران، جامعه امروزی حاصل گذار از عصر 
کشاورزی و صنعتی است که وارد عصر جدیدی که آن 
گردیده است. در  را فرا صنعتی یا فرا مدرن می نامند 
این گونه جوامع آنچه حرف اول را میزند و ارزش آفرینی 
می کند دانش و اطالعات است، نه انرژی و مواد خام! 
پیرو این نگاه، رویکردهای اقتصادی نیز متحول شده و 
از منبع محوری مادی به دانش محوری تبدیل شده اند 

که به آن »اقتصاد دانش بنیان« نیز می گویند.
در اقتصاد دانش بنیان، »دانش« بن مایه اصلی ایجاد 
کسب و حفظ مزیت رقابتی است. در  منفعت برای 
یکرد، سرمایه های فکری مانند دانش، خالقیت  این رو
و نوآوری های کارمندان پیرامون محصوالت و خدمات 
به عنوان دارایی های مهم و حیاتی تلقی می گردند. 
به طورکلی »اقتصاد دانش بنیان« به دنبال اضافه 
نمودن فکرها و ایده ها به محصوالت و تبدیل »دانش 
جدید« به »محصوالت جدید« است. درک اهمیت 
دارایی های دانشی از جانب سازمان ها، موجب شده 
که بسیاری از شرکت ها به دنبال تغییر ساختار  است 

سازمانی سنتی خود برآیند ]	[.
در دنیا رویکردهای مختلفی در بررسی اقتصاد دانش بنیان 

وجود دارد:

که در برخی کتب اقتصاد دیجیتال . 	 یکرد  اولین رو
نیز دیده می شود، اقتصاد دانش بنیان را فناوری 
اطالعات و ارتباطات و تحوالت سریع حاصل 
از آن در دیگر حوزه های علمی و فناورانه در نظر 

می گیرد )فاوا محوری(.

یکرد دوم دستیابی به اقتصاد دانش بنیان را . 	 رو
ی  ی های پیشرفته و سیاست گذار درگــرو فناور
گــروه از حوزه های  منسجم در دستیابی به این 

فناورانه می دانند )فناوری محوری(.
در رویکرد سوم، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است . 	

که در آن نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده 
اقتصادی و دستیابی به رقابت پذیری، فارغ از سطح 
فناوری فعالیت ها است )نوآوری محوری( ]	[.

کشور نیز وفاقی بر مهم بودن اقتصاد دانش بنیان  در 
شکل گرفته و خود را در اسناد باالدستی نیز نمایان 
ساخته است. برای مثال، در بند دوم سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و سیاست های برنامه چهارم توسعه 
گردیده است؛  به اقتصاد دانش بنیان توجه ویــژه ای 
گــام برداشتن برای  ی که آرمــان برنامه چهارم  به طور
رسیدن به جامعه مبتنی بر دانایی و خلق ثروت از طریق 
گرفته شده است.  مبادله اطالعات و دانایی در نظر 
»فناوری اطالعات و ارتباطات« نیز به عنوان یکی از 
محوری ترین فناوری ها در اقتصاد دانش بنیان، نقش 
که برخی اقتصاد  بسزایی در این مهم دارد؛ به گونه ای 
حاصل از فاوا را، همان اقتصاد دانش بنیان نامیده اند! 
لذا توجه به اقتصاد دانش بنیان و مفهوم مضیق تر آن، 
که به طور خاص به اقتصاد  یعنی اقتصاد دیجیتال 
مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات می پردازد در 

کشور مهم و اثرگذار است. آینده اقتصادی 
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اقتصاد دیجیتال
فرایند دیجیتال شدن جهان و توسعه اینترنت جوامع، 
کسب وکارها و بسیاری از صنایع جهانی همچون رسانه، 
خرده فروشی و محصوالت سرگرمی را متحول ساخته 
است. روزانه میلیون ها نفر ساعت های بسیاری را صرف 
دسترسی به فضای مجازی و خلق اطالعات در این 
فضا می کنند. این تحوالت نه تنها زندگی روزمره افراد 
در کشورهای صنعتی را تحت تأثیر خود قرار داده، بلکه 
سودآوری بسیاری نیز برای شرکت های فعال در این 
زمینه داشته است]	[؛ به طوری که امروزه شرکت های 
فناوری اطالعات و ارتباطات در صدر ارزشمندترین 

شرکت های جهان قرارگرفته اند.
با حرکت به سمت همگرایی جهان واقعی و مجازی، 
در آینده نیز شاهد این خواهیم بود که اینترنت تحوالت 
بزرگی را در عرصه های مختلف ایجاد نماید و در 
که از این  اقتصاد متصل آینده، هیچ بخشی نباشد 

پیشرفت ها تأثیری نپذیرفته باشد]	[.
ی و عصر صنعتی بــه عصر  کــشــاورز گـــذار از عصر 
اطالعات، تحوالت بسیاری در کسب وکارها و سبک 
کــرده اســت]	[. برخالف اقتصاد  زندگی بشر ایجاد 
کار را مؤثرترین  ی  که منابع اولیه، سرمایه و نیرو سنتی 
مؤلفه های پیشرفت اقتصادی می دید، آنچه در اقتصاد 
جدید رخ داده است، اهمیت یافتن منابع نامشهودی 
ی، اطــالعــات، تعامالت ایجادشده  همچون فــنــاور
بر بستر شبکه، نوآوری ها، خالقیت ها و بهره برداری 
ی ها و مدل های  از ایده ها است ]	[. ترکیب فناور

کسب وکار جدید بازارها، صنایع و کسب وکارهای نوینی 
که شکل گیری اقتصادی جدید را به  را پدید می آورد 
ینی  همراه خواهد داشت؛ این اقتصاد جدید با عناو
همچون اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد بدون مرز، اقتصاد 
اطالعاتی، اقتصاد شبکه ای، اقتصاد دیجیتال و...
که البته امــروزه اقتصاد دیجیتال  شناخته می شود 
گردیده است]	[. همزیستی  گیرتری  لفظ رایج تر و فرا
کسب وکار با  میان تحول محصوالت و فرآیندهای 
فناوری های اطالعات و ارتباطات همچون پیشرانی 
برای تحقق اقتصاد جدید یا همان اقتصاد دیجیتال 
عمل می کند]	[. این اقتصاد فرصت های عظیمی را 
کوچک و متوسط فراهم می کند  کسب وکارهای  برای 
که به وسیله آن می توانند محصوالت و خدمات جدید 
و ارزشمندی را ارائه نموده، ارزش افزوده بیشتری خلق 
کاهش داده و بازارهای جدیدی نیز  کرده، هزینه ها را 

برای خود ایجاد نمایند]	[.
ی های  دیجیتالی شدن و استفاده متمرکز از فناور
کد درآوردن دانش،  اطالعات و ارتباطات، به صورت 
کاال و استفاده از روش های جدید  تبدیل اطالعات به 
کار و محصوالت ازجمله الزاماتی  برای سازمان دهی 
است که در اقتصاد دیجیتال باید به آن ها توجه نماید. 
آنچه در اقتصاد جدید مهم است، تغییر ساختاری از 
اقتصاد سنتی ملموس به اقتصادی مدرن با مؤلفه های 

ناملموِس ذکرشده است]	[.

در »اقتصاد دیجیتال« منابع نامشهودی 
همچون فـنـاوری، اطـالعـات و انواع نوآوری ها 

اهمیت یافته است.
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گستره اقتصاد دیجیتال
کلیاتی از چیستی مفهوم اقتصاد  آنچه بیان شــد، 
دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال و اهمیت آن هــا در 
که حتمًا داللت هایی برای  آینده اقتصاد جهان بود 
گرچه وفاق نسبی  کشور دارد. ا کالن  سیاست های 
کلیات این مفاهیم وجود دارد، اما عدم اجماع  حول 
یف،  کــارشــنــاســان و ســیــاســت گــذاران در مـــورد تعار
گستره و طبقه بندی های اقتصاد دیجیتال و اقتصاد 
دانش بنیان، ابهاماتی در سنجش اقتصاد دیجیتال و 
کرده است  تنوع آراء میان نخبگان و مسئوالن ایجاد 
کشور را از  ــرای مواجهه بــا آن،  ی نداشتن ب کــه تــئــور
کثری از فرصت های اقتصاد دیجیتال  بهره مندی حدا
محروم می سازد. شکل گیری بینش صحیحی نسبت 
که سیاست های  کمک می کند  به چیستی این امور، 

گردند. کارآمدتر  اتخاذی، دقیق تر و 
یکی از مهم ترین چالش ها برای سنجش های ابتدایی 
اقتصاد دیجیتال در سال 				، تعریف اقتصاد دیجیتال 
یگران  بود. سیاست گذاران، صنعت، رسانه و دیگر باز
از اصطالحات مختلفی برای توصیف فعالیت های 
اقتصاد دیجیتال استفاده می کردند و بدون هیچ گونه 
کی نسبت به محدوده و ارتباطش، به طورمعمول  ادرا
الفاظ را به جای یکدیگر استفاده می کردند]	[. »مسن 
بورگ« ریاست اداره آمار ایاالت متحده آمریکا برای حل 
این مشکل اقدام به ارائه طبقه بندی نسبتًا مناسبی 
که ضمن آن تعریفی از  برای اقتصاد دیجیتال نمود 
که  اقتصاد دیجیتال نیز ارائه می دهد. او معتقد است 
این تعریف با پوشش حوزه گسترده ای، سعی در ارائه 
چارچوبی جامع و منعطف برای این حوزه دارد. بر این 
اساس اقتصاد دیجیتال دارای سه بخش عمده است:

که به عنوان . 	 زیرساخت های کسب وکار الکترونیکی 
کل زیرساخت های اقتصادی، زمینه  قسمتی از 
را برای شکل گیری فرآیندهای اقتصاد دیجیتال 

فراهم می کند.

کسب وکارهای الکترونیکی: هرگونه فرآیندی که طی . 	
کسب وکار مبتنی بر شبکه های رایانه ای و  آن یک 

اینترنتی شکل می گیرد.
تجارت الکترونیک: در این فرآیند محصوالت . 	

کامپیوتر به  به واسطه استفاده از شبکه اینترنت و 
فروش می رسند ]	[.

طبقه بندی مشابه دیگری دربــاره اقتصاد دیجیتال 
ی اطالعات و  یت فناور نیز )منظور اقتصاد با محور
ارتباطات است( توسط پژوهشگران ارائه شده است 

که شامل سه بخش اصلی است:
هسته اصلی: بخش فناوری اطالعات و ارتباطات . 	

دیجیتال مانند تولید سخت افزار و خدمات 
زیرساختی و...

بــرد فــاوا در فعالیت های . 	 کــار مــحــدوده مضیق: 
اقتصادی البته با رویکردی محدود؛ مانند اقتصاد 
که با پیشرفت فاوا  پلتفرم و خدمات دیجیتال 

امکان ارائه یافته اند.
محدوده موسع: اقتصاد دیجیتالیزه شده مانند . 	

کسب وکار الکترونیک  تــجــارت الکترونیک و 
کاربرد فاوا توسط همه  که محدوده وسیع تری از 
کسب وکارها را مدنظر قــرار می دهد. با تعریف 
مضیق حدود 	/	 درصد و با تعریف موسع حدود 
	/		 درصد از تولید ناخالص جهان به اقتصاد 

دیجیتال اختصاص می یابد]	[.
اگرچه این دسته بندی ها از جامعیت نسبی برخوردارند، 
اما می توان در تکمیل و اصالح آن ها کوشید. »کوربالیجا« 
در کتاب »مقدمه ای بر حکمرانی اینترنت« دسته بندی 
دیگری از اقتصاد فضای مجازی بیان می کند که دارای 

	 بخش است:
ی سنتی . 	 تجارت الکترونیک: فعالیت های تجار

بر بستر اینترنت
اقتصاد داده اینترنت. 	
اقتصاد دسترسی اینترنت. 	
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شکل 1: طبقه بندی »هیکس« )2008( از فضای مجازی

شکل 1: مدل الیه ای فضای مجازی

بانکداری الکترونیک، پول الکترونیکی و ارزهای . 	
مجازی ]	[.

که می تواند خیال ما را از بابت جامع نگری  مدلی 
جمع نماید، تعریف اقتصاد دیجیتال متناسب با 
ی و تعیین نقش هر الیه  مــدل الیــه ای فضای مجاز
در آن است. طبقه بندی »هیکس« )				( از فضای 

مجازی به صورت شکل 	 است.
گزارش های اداره  که در این طبقه بندی و در  نکته ای 
تحلیل اقتصادی ایاالت متحده )BEA( به آن توجه 
که علی رغم اهمیت  شده است]		[ الیه محتوا است 
بسیار آن در جوامع اطالعاتی، در مدل های قبلی 
یکرد، عالوه بر  آن چنان مدنظر قرار نگرفته بود. این رو
زیرساخت و تجارت الکترونیک، رسانه های دیجیتال 
کاربران اقتصاد دیجیتال تولید  و محتواهایی که توسط 
و مصرف می شوند را نیز قسمتی از اقتصاد دیجیتال 

می داند]		[.
ی،  با توجه به پیشرفت های فضای مجاز بنابراین 
قــرار دادن  گرفتن مــدل هــای قبل و محور  در نظر 
یــر  ی، طــبــقــه بــنــدی ز ــــه ای فــضــای مــجــاز مـــدل الی

حاصل می شود:

اقتصاد اینترنت: تأمین زیرساخت الزم و ایجاد . 	
کاربران از خدمات  ی  دسترسی برای بهره بردار

فضای مجازی.
اقتصاد اطالعات: تولیدات محتوایی و اطالعاتی . 	

که به واسطه فضای مجازی فرصت گسترش یافته 
و ارزش آفرینی می کنند.

ــار و تــجــارت الــکــتــرونــیــک: . 	 کــســب وک اقــتــصــاد 
که مبادالت خود را بر پایه فضای  کسب وکارهایی 
مجازی انجام می دهند یا از آن برای تجارت خود 
استفاده می کنند. )این قسمت هر دو نگاه مضیق 

و موسع دسته بندی قبل را پوشش می دهد(.
بنابراین، اگر حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال به عنوان 
کار سیاستمداران  خط مشی ای اقتصادی در دستور 
گیرد، توجه به ابعاد و الیه های مختلف آن  کشور قرار 
الزمه پیشرفت همه جانبه و متوازن در این حوزه است. 
در ادامــه نسبت این سیاست با مهم ترین سیاست 
کالن اقتصادی کشور در سال پیش رو، یعنی »جهش 
گردیده و با مدل ذکرشده درباره اقتصاد  تولید« بیان 
دیجیتال، به چالش های پیش روی نظام تصمیم گیری 

کشور اشاره خواهد شد.

و  ابعاد  به  توجه 
الیه های مختلف 
دیجیتال  اقتصاد 
پیشرفت  ــه  الزم
همه جانبه و متوازن 
در این حوزه است
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ونق تولید تا جهش تولید از ر
با اینکه محوری ترین شعار سال 				 از سوی مقام 
معظم رهبری حول موضوع تولید و با عنوان »رونق تولید« 
کید دوباره بر موضوع تولید در شعار و سیاست  بود، تأ
کالن سال 				 و این بار با عنوان »جهش تولید« 
نشان از اهمیت بسیار این امر در پیشرفت اقتصادی 
کشور دارد. درباره تفاوت این دو مفهوم این گونه به نظر 
که رونق تولید »یعنی در تولید یک حرکتی به  می رسد 
کید بر اقدامات اولیه برای شروع  وجود بیاید«]		[ و تأ
حرکت ماشین اقتصادی کشور و خروج از شرایط رکود 
و سکون در امر تولید داشته است؛ اما جهش تولید، 
سیاستی است در ادامه رونق تولید و آن چنان که مقام 
معظم رهبری نیز توصیه فرمودند]		[، نتیجه آن باید 
تغییر ملموس در زندگی مردم و اقتدار اقتصادی کشور 
که با رونق تولید چرخ تولید شروع به  باشد. درواقع حال 
کرده است، تالش و اهتمام همه جانبه برای  چرخیدن 
که منجر به قوی  گرفتن و پیشرفت آن، تا جایی  قوت 
شدن اقتصاد کشور و تغییر در مناسبات اقتصادی عامه 
گردد، در مرحله »جهش تولید« انتظار می رود. از  مردم 
نگاهی دیگر رونق تولید با رویکردی سلبی به دنبال رفع 
کشور بوده است؛  موانع برای ایجاد حرکتی در تولید 
یکردی ایجابی می خواهد این  اما جهش تولید با رو
حرکت را هرچه قوی تر و پرشتاب تر دنبال نماید و به 
گر در رونق تولید بیشتر  سرمنزل قابل قبولی برساند. ا
کمیت و دولت جلب بود، در  توجهات به سمت حا
جهش تولید بر جانب تولیدکننده متمرکز است؛ البته 

فقط آن نیست! دولت نیز باید زیرساخت های الزم 
آن را آن چنان که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود 
گفتند فراهم نماید. حال بماند  دربــاره قاچاق و... 
که در عرصه های مختلف تا چه اندازه مرحله رونق 
تولید را پشت سر گذاشته و به جهش تولید رسیده ایم!
کشور و  با این اوصــاف، آنچه در قوی شدن اقتصاد 
گردیده  گرفتن اوضاع نابسامان آن مهم تلقی  سامان 
اســت مسئله »تولید« اســت. اقتصاد مقاومتی آن 
که سیاست های تولید محوری از آن  دکترینی است 
کشور در  نشئت گرفته و به دنبال اقتدار و قوی شدن 

عرصه اقتصاد است.
که اقتصاد دیجیتال دارد،  با توجه به میزان اهمیتی 
کالن اقتصادی  نمی توان آن را فارغ از سیاست های 
که جایگاه  گرفت؛ لذا شایسته است  کشور در نظر 
آن را در تحقق شعار سال مشخص نمود و سیاست 
جهش تولید را در گستره اقتصاد دیجیتال توسعه داد. 
در ادامــه با ذکر نمونه هایی به دنبال بیان این نکته 
که در بیشتر بخش های اقتصاد دیجیتال،  هستیم 
حتی شاهد مرحله رونق تولید نیز نبوده ایم! درواقع موانع 
یکردِی حرکت چرخ اقتصاد دیجیتال  سیاستی و رو
گرفتن و پس ازآن جهش،  هنوز پابرجا بوده و برای رونق 
نیازمند توجهات و تغییرات جدی و فوری است. در 
این راستا، ادامه مطلب را به بررسی دو چالش اساسی 
پیش روی تحقق شعار سال در حوزه اقتصاد دیجیتال 

اختصاص خواهیم داد.

ویکردِی حرکت چرخ  موانع سیاستی و ر
اقتصاد دیجیتال هنوز پابرجا بوده و برای 
ونق گرفتن و پس ازآن جهش، نیازمند  ر
توجهات و تغییرات جدی و فوری است.
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کاهش مفهومی اقتصاد دانش بنیان شکل 2: فرو 

کاهش مفهومی اقتصاد دانش بنیان شکل 2: فرو 

اقتصاد دیجیتال هووی بی رحم 
اقتصاد دانش بنیان!

در باب اهمیت اقتصاد دانش بنیان به صورت اختصار در 
ابتدای نوشتار مطالبی بیان شد و رویکردهای مختلفی 
گردید. آنچه امروز در کشور باید  نسبت به آن نیز مطرح 
به آن توجه نماییم، نگاه جامع و همه جانبه به اقتصاد 
یکردهای مختلف را  که رو دانش بنیان است. نگاهی 
پوشش داده و کشور را از فرصت های بی نظیر اقتصاد 
دانش بنیان در ابعاد مختلف آن بی بهره نگذارد. آنچه 
در عمل قابل مشاهده است، فرو کاهش مفهومی اقتصاد 
دانش بنیان، ابتدا به صنایع با فناوری های پیشرفته 
ی اطالعات و ارتباطات از  کید بر فناور و سپس تأ
میان حوزه های دانشی مختلف بوده است. در حوزه 
فاوا نیز آنچه بیش از همه موردتوجه قرارگرفته است، 
که تنها  کسب وکارهای استفاده کننده از فاوا هستند 
بخشی از اقتصاد دیجیتال را در برمی گیرند؛ بنابراین 
کید بسیار بر اقتصاد دیجیتال توسط مسئولین  تأ
که دیگر حوزه های اقتصاد  مربوطه، باعث شده است 
کمرنگ تر شده و نگاه عمده به اقتصاد  دانش بنیان 
گویی اقتصاد  گردد؛  دانش بنیان حاصل از فاوا خیره 
دانش بنیان همان اقتصاد برآمده از فــاوا، آن هــم در 

ی  کسب وکارهای استفاده کننده از این فناور حوزه 
که البته با توضیحات ارائه شده درباره اقتصاد  است 
گزاره ای  دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال، این جمله 
نادرست و ناقص است! بر اساس »گــزارش آنکتاد« 
تا سال 				 )				( فناوری اطالعات و ارتباطات 
کسب 		 درصد از سهم شرکت های دانش بنیان  با 
صدرنشین حوزه های مختلف بوده است]		[. البته 
آمــارهــای رسمی موجود در سامانه معاونت علمی 
یاست جمهوری خبر از افزایش حدود 	 درصد سهم  ر

این شرکت ها تا سال 				 می دهد.
کــه شــرکــت هــای دانش بنیان  کمک هایی  بــا تــمــام 
کشور  ــاوا بــه اقتصاد و اشتغال  استفاده کننده از ف
ی آن ها قرار دارد!  نموده اند، سؤال هایی جدی پیش رو
اینکه این شرکت ها تا چه اندازه دانش بنیان هستند؟ 
کمک های دولتی باید به  چه میزان از تسهیالت و 
آن ها اختصاص داده شود؟ پارک های علم و فناوری 
تا چه اندازه مؤثر واقع شده اند؟ و...سؤاالتی جدی و 
اساسی اند که نظام نوآوری و اقتصاد دانش بنیان کشور 
را متأثر از خود می سازند. به عالوه، تمرکز بیش ازحد بر 
که تنها بخشی از  کسب وکارهای استفاده کننده از فاوا 
اقتصاد دیجیتال را تشکیل می دهند و غالبًا در زمینه 
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ارائه خدمات نیز فعال اند، خطر افتادن کشور به ورطه 
که در  خدمات محوری را بیش ازپیش افزایش می دهد 
قسمت بعد به صورت تفصیلی توضیح داده خواهد شد.

گر تا پیش ازاین مفهوم کسب وکار در ذهن  فراتر از آن، ا
کارگاه های کوچک و صنایع دستی و  مردم و مسئولین 
... را متبادر می ساخت، امروزه به واسطه فراگیری بسیار 
که در سال های اخیر پیموده ایم،  یاد فاوا و مسیری  ز
آنچه از مفهوم کسب وکار تلقی می گردد، کسب وکاری 
مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات است و جوان 
که پشت لپ تاپ نشسته و تجارت  کارآفرین آن است 
الکترونیک خود را پیگیری می کند]		[. به طور خالصه، 
ارتباط متقابل توسعه فضای مجازی و مسیر حمایت ها 
که اقبال  و سیاست های دولتی موجب شده است 
ــه خدمات طرفدار  کرده و ارائ کاهش پیدا به تولید 

کند. بیشتری پیدا 
کــه تــذکــر بـــرای تــوجــه بــه شرکت های  بدیهی اســت 
دانش بنیان تولیدی، فناورانه و نوآورانه برای رونق و 
کشور، به معنای تالش برای  جهش جریان تولید در 
کاهش سهم فاوا در اقتصاد دانش بنیان نیست؛ بلکه 
به معنای توجه به اقتصاد دانش بنیان به صورت جامع 
گردید(  که در ابتدا بیان  یکردهای مختلفی  )مطابق رو
و ایجاد تسهیالت برای رشد شرکت های دانش بنیان 
فاوا در تمامی زمینه های مختلف اقتصاد دیجیتال 
است؛ بنابراین، اصالح و بهبود سیاست های نظام 
نوآوری کشور در زمینه اقتصاد دانش بنیان الزمه ایجاد 
کشور و فراهم سازی زمینه های جهش  رونق در تولید 

تولید است.

تولید محوری یا خدمات محوری؟
فضای مجازی به دو صورت می تواند در جهش تولید 
گردد: 	- به خودی خود تولیداتی داشته باشد  مؤثر واقع 
که جریان تولید کشور را تحت تأثر قرار دهد و 	- مقوم 
تولید در دیگر بخش ها باشد و در خدمت تولید قرار گیرد. 
گر این دو حوزه را به طبقه بندی اقتصاد دیجیتال افراز  ا
که تولیدات مبتنی بر فاوا بخش  کنیم، خواهیم یافت 
اول و دوم اقتصاد دیجیتال یعنی اقتصاد اینترنت و 
اقتصاد اطالعات را شامل شده و تولیدات استفاده کننده 
از فاوا بخش سوم یا همان تجارت الکترونیک را در 
برمی گیرد. به عبارت دیگر برای اینکه فضای مجازی و 
اقتصاد دیجیتال بتواند در راستای جهش تولید ایفای 
نقش نماید نیاز به توسعه هر دو زمینه است؛ به نحوی که 
یکی خود جهش تولید را رقم می زند و دیگری در رقم 
زدن جهش تولید مؤثر واقع می شود. لذا نیاز است به 
که سه بخش مختلف اقتصاد دیجیتال  هر دو زمینه 

را پوشش داده اند توجه نماییم.

نقش تولیدی فضای مجازی

اقتصاد اینترنت

ــه مــرکــزی و بخش اولــیــه از طبقه بندی  آنــچــه در الی
اقتصاد دیجیتال مدنظر است، زیرساخت و هسته 
که البته مقدمه ای واجب برای  اصلی فناوری است 
شکل گیری اقتصاد دیجیتال نیز است. صنایع تولید 
فناوری اطالعات و ارتباطات مانند تولیدات کامپیوتر، 
بردها و تجهیزات الکترونیکی، تجهیزات ارتباطاتی، 
صنایع تجارت فناوری اطالعات و ارتباطات مانند 

ارتــبــاط متقابل توسعه فــضــای مــجــازی و مسیر 
حمایت ها و سیاست های دولتی موجب شده است 
که اقبال به تولید کاهش پیداکرده و ارائه خدمات 

طرفدار بیشتری پیدا کند.
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شکل 3: سهم خدمات در اقتصاد ایران در سال 2017 ]19[

نمودار 1: آمار تجمیعی تعداد نماد اعتماد الکترونیک اعطا شده

کامپیوتری، ملزومات  عمده فروشی لوازم و تجهیزات 
ی  الکترونیکی و همچنین صنایع خدمات فناور
کامپیوتری،  اطالعات و ارتباطات مانند برنامه نویسی 
کامپیوتر و  پــردازش داده هــا و هاستینگ، تعمیرات 
که در این زمینه  لوازم الکترونیکی، فعالیت هایی اند 
انجام می گیرند]		[. بنابراین در این زمینه دانش بنیان 
کشور وجود  ارزش افــزوده هــای بسیاری برای اقتصاد 
یم.  یادی به آن ها ندار که در شرایط فعلی توجه ز دارد 
این قسمت عالوه بر آنکه به عنوان ضرورتی برای رونق 

اقتصاد دیجیتال به حساب می آید، خود آورده های 
گر موانع رونق  کشورها دارد و ا اقتصادی بسیاری برای 
گردد و به آن توجه شود می تواند در تولید  تولید آن رفع 
کشور مؤثر باشد. البته این عرصه نیز خود به دو بخش 

تقسیم می شود: 
	- ایجاد، تأمین و پشتیبانی شبکه 

	- الیــه خدمات پایه شبکه مانند خدمات ابــری، 
که آن ها نیز از  موتورهای جستجو، مرورگر اینترنت و... 
جنبه ای تولیدی و وابسته به تولیدات انجام شده اند.
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اقتصاد اطالعات

ــروزه مرکز توجهات از مسائل مــربــوط بــه شبکه و  امـ
استفاده از فــاوا در راستای تولید محصوالت دیگر 
که  )بخش اول و سوم( فراتر رفته و به دنبال آن است 
در جامعه اطالعاتی از پلتفرم های دیجیتال، داده ها 
کاالهای اطالعاتی خلق ارزش نماید]		[. اقتصاد  و 
که توسط مردم  اطالعات مربوط به محتواهایی است 
تولید، ذخیره سازی یا دیده می شود و به آن ها دسترسی 
ایجاد می گردد، که می تواند انواع مختلفی داشته باشد: 
	- فروش مستقیم تولیدات محتوایی دیجیتال مانند 
فیلیمو، بازی و سرگرمی های مجازی 	- محتواهای 
رایگان دیجیتال مانند شبکه های اجتماعی فیس 
بوک و یوتیوب که درآمدهای خود را از تبلیغات کسب 
یگران فعال در زمینه  می کنند 	-کالن داده هــا و باز
گرچه  جمع آوری، پردازش و ذخیره آن اطالعات]		[ ا
که مرزهای  کارشناسان این حوزه معتقدند  بسیاری از 
طبقه های مختلف اقتصاد دیجیتال مبهم و درهم تنیده 
است، اما تا حدودی می توان این گونه فعالیت ها را از 
دیگر اقسام اقتصاد دیجیتال تفکیک نمود. نهضت 
کثر  تولید محتوای بومی، تولید بازی و سرگرمی، حدا
کالن داده هــای موجود و تولیدشده و...  استفاده از 
می تواند به این بخش از اقتصاد دیجیتال کمک کند. 
البته حمایت های دولتی از محتواهای داخلی و تالش 
برای صیانت از داده ها ازجمله اقداماتی است که برای 
جهش تولید بدان نیازمندیم. این عرصه نیز همچون 
کم رونق بوده و نشانه های رونق تولید در  عرصه قبل 
آن نمایان نیست! لذا پیش از فراهم نمودن تمهیدات 
الزم برای جهش تولید، نیاز به رفع موانع و حرکت چرخ 

کشور است. اقتصاد اطالعات 

فضای مجازی در خدمت تولید و خدمات
آنچه تابه حال بیش از همه موردتوجه قرارگرفته، ُبعد 
خدماتی و استفاده از فاوا در دیگر حوزه ها است. فاوا 
کسب وکارهای مختلف  ی برای  فرصت های بسیار
که بتوانند انواع خدمات را به صورت  کرده است  ایجاد 
جدیدتر و آسان تر ارائه نمایند؛ به عنوان مثال اقتصاد 
کی در مبادالت الکترونیکی فردبه فرد )P	P( و  اشترا
تی را از طریق  اقتصاد گیگ در مبادالت )C	B( تسهیال
اقتصاد پلتفرمی فراهم نموده اند. ذیل تجارت الکترونیک 
که  یادی فعالیت می کنند  پلتفرم ها و کسب وکارهای ز

می توان آن ها را به صورت زیر دسته بندی نمود:
ی . 	 که از فاوا برای بهره ور کسب وکارهای سنتی 

فعالیت های تولیدی خود استفاده می کنند؛ مانند 
کشاورزی استفاده از اینترنت اشیاء در 

که زنجیره ارزش خود را با ابزار . 	 کسب وکارهایی 
فاوا بهینه می سازند؛ مانند استفاده از پرداخت 

یابی دیجیتال الکترونیک و بازار
کسب وکارهایی که از ابزار فاوا استفاده کرده و فعالیت . 	

خود را مبتنی بر آن قرار داده اند )کسب وکارهای 
پلتفرمی(؛ مانند پلتفرم های حمل ونقل، غذایی 
و... این گونه کسب وکارها معمواًل کسب وکارهایی 

خدماتی اند.
بدیهی است که این کسب وکارها تابه حال کمک هایی 
کشور نموده اند، اما علی رغم توصیه ها و  به اشتغال 
کنون آنچه بالفعل  کید بر اهمیت »تولید« در اقتصاد، تا تأ
شده است، ظرفیت های خدماتی بوده و ظرفیت های 
کید  تولیدی اقتصاد دیجیتال بالقوه باقی مانده است. تأ
بر این نوع اقتصاد، خطر انحراف حرکت اقتصادی 
کشور از تولید محوری به سمت خدمات محوری را 
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که  گفت  بیش ازپیش می کند. در یک جمله می توان 
کید بر شرکت های دانش بنیان  کشور به جای تأ در 
که از فــاوا برای  تولیدی در حــوزه فــاوا، شرکت هایی 
ارائه خدمات خود استفاده می کنند توسعه شتابانی 

گرفته و ارج یافته اند.
کی از ابتال اقتصاد   آمارهای اقتصادی تا پیش ازاین حا
کشور به بالی خدمات محوری بوده است. بر اساس 
گزارش آنکتاد در سال 				 حدود 		 درصد اقتصاد 
کشور را اقتصاد خدماتی تشکیل می دهد و صنعت 
کشاورزی نیز با حدود 	 درصد  با حدود 		 درصد و 
رتبه های بعدی در تولید ناخالص داخلی را به خود 

اختصاص می دهند]		[.
گزارش های بانک جهانی نیز در نیمه اول سال  طبق 
که پیشرفتی در  				 تقریبًا تمام بخش های غیرنفتی 
اقتصاد کشور ایجاد کرده اند بخش های خدماتی بوده اند 
درحالی که سهم تولید نسبت به قبل کاهش هایی داشته 
اســت]		[. البته آن ها نیز نقش تحریم در این امر را 
پررنگ می دانند؛ ولی به هرحال این اطالعات می تواند 
زنگ خطری برای اقتصاد کشور و سیاست های تولید 

کم بر آن باشد. محور حا

آنچه امروزه بیشتر به عنوان اقتصاد دیجیتال شناخته 
می شود، خدمات تجارت الکترونیک است که درواقع 
تمرکزشان بر واسطه گری فــاوا بــرای تسهیل در ارائــه 
که پیش ازاین نیز  کاالهایی است  خدمات یا مبادله 
تولید می شده و سهمی در تولید ناخالص کشور داشته 
گرچه در خدمت تولید  که در این صورت فاوا ا است؛ 
قرارگرفته و مقوم آن شده است، اما خود جایی در تولید 
ندارد! به بیان دیگر تجارت الکترونیک می تواند نقشی 
کند نه نقشی اصیل و به  تبعی و مقوم برای تولید بازی 
اقتصاد دیجیتال جلوه ای خدماتی بخشد نه تولیدی! 
البته فضای مجازی باعث افزایش مبادالت و تسهیل در 
خریدوفروش ها گردیده که به تبع تولید ناخالص داخلی 
حاصل از این حوزه را نیز افزایش می دهد، اما این سهم 
از تولید ناخالص داخلی ذاتی اقتصاد دیجیتال نبوده 
یه ای از دیگر حوزه های اقتصادی است. آمار زیر  و عار
بیانگر آن است که اقبال به تجارت الکترونیک روزبه روز 
بیشتر شده و کسب وکارها تمایل دارند که مبادالتشان 
که البته در حوزه  را به صورت الکترونیکی انجام دهند 
که  گردد  خود خوب است؛ اما نباید این تلقی ایجاد 
اقتصاد دیجیتال پیشرفت همه جانبه ای داشته است.
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گفته شد، اقتصاد دیجیتال می تواند  که  همان طور 
که این تقسیم بندی  به سه بخش اصلی تقسیم شود 
مبنایی برای سنجش میزان تحقق اقتصاد دیجیتال نیز 
به حساب می آید. آنچه تابه حال به روی آن سرمایه گذاری 
که  شــده اســت، بخش ســوم یا همان بخشی اســت 
مانند تجارت الکترونیک، از محصوالت و خدمات 

دیجیتال استفاده می نماید.
کشور شاهد بوده ایم توجه  در پایان، آنچه تابه حال در 
کسب وکارهای استفاده کننده از  گونه دولتی به  مفرط 
که موجب  فاوا و ارائه کننده خدمات است؛ به گونه ای 
غفلت از دیگر حوزه های دانش بنیان و حتی نادیده 
گردیده است. درواقع  انگاری بخش های تولیدی فاوا 
مشکل امروز ما این است که تولید را وانهاده ایم و منابع 
انسانی ایرانی را روانه عرصه های خدماتی کرده ایم]		[. 
محور قرار گرفتن کسب وکارهای نوپای فناوری اطالعات 
و ارتباطات و فروکاهش مفهومی اقتصاد دانش بنیان به 
آن ها، مسیری است که حاصل جبر و اختیاری توأمان 
از توسعه فناوری و خط مشی های اقتصادی کشور بوده 
که در آن تجدیدنظری جدی نمود.  است و نیاز است 
این مسیر، استعدادها و منابع انسانی نخبه و تولیدکننده 
کرده و زیرساخت اصلی جهش  را متوجه ارائه خدمت 
تولید که نیروی انسانی فعال و اثرگذار است را از عرصه 
تولید منحرف می سازد. آورده مسیر خدمت محوری 
به جای تولید محوری، اقتصادی ضعیف و وابسته و 
گرداب مصرف گرایی خواهد بود،  غوطه ور شدن در 
ی های پیشرفته و دانش بنیان نیز  گر از فناور حتی ا

کرده باشیم! استفاده 

پی نوشت ها

Email: hzibandeh73@gmail.com
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آورده مسیر خدمت محوری به جای تولید محوری، 
اقتصادی ضعیف و وابسته و غوطه ور شدن در گرداب 

مصرف گرایی خواهد بود،
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 شعار سال: 
کدام تعریف و کدام 

شاخص فضای مجازی

فقدان شاخص های مناسب و نهادهای شاخص گذاری، 
از جمله موانع مهم تحقق شعار سال است

مهرداد حیدری
پژوهشگر هسته »خط مشی فضای مجازی« مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

اختالف ذهن مردم با بیان مسئولین
ارائه شعار ابتدایی هرسال توسط رهبر معظم انقالب، 
تبدیل به سنتی حسنه و سیره ثابت در نظام جمهوری 
اسالمی شده است. شعار هرسال را می توان بیانیه 
مأموریت آن سال در نظر گرفت. بیانیه ای که در آن سال 
و سال های بعد باید همواره موردتوجه بوده و به مثابه 
یای مواج و متالطم  کشتی نظام در در فانوسی برای 

رسیدن به تمدن اسالمی دانسته شود. 
کنون در  کــه تا ی هــایــی  بــا نظر بــه مجموعه نــام گــذار
کشور از  کنون می بایست مترقی ترین  کشور داشتیم، ا
منظرهای مادی و معنوی، مخصوصًا در امر اقتصادی 
می بودیم؛ اما سؤال اینجاست که چه شد و چرا علیرغم 
گزارش های خیره کننده مسئولین راجع به پیشرفت ها و 
دستیابی به شعار آن سال، مردم تغییری در زندگی خود 
مشاهده نمی کنند؟ آیا این به معنای نوعی فرمالیسم 
حکومتی است یا اینکه آمارها اشتباه است؟ یا نگاه 
که مسئولین به مردم راست  بدبینانه دیگر این است 
نمی گویند؛ یعنی همان آمار و اطالعات سالیانه خود 
کشور  کرده و  را تحت عناوین و شعارهای سال بیان 

در حقیقت تغییری از خود نشان نداده است. 
که پاسخ صحیح، هیچ کدام از  حقیقت این است 
گزاره های باال نیست. هرچند نمی توان گفت در کشور 
آمارسازی یا عدم صداقت وجود ندارد، اما مهم تر از این ها 
تفاسیر مختلف نسبت به شعار سال و عدم شاخص یا 
نهاد شاخص معتبر برای آن شعار است. لذا هر مدیر و 
سازمانی دستاوردهایش را با تفسیری خاص، در راستای 
شعار سال معرفی می کند. این نوشتار با واکاوی شاخص، 
درصدد طراحی چارچوب و بایسته هایی برای سنجش 

»جهش تولید« در فضای مجازی است. 

شاید مهمترین مانع 
وی تحقق  پــیــش ر
شعار سال، تفاسیر 
ــدم  ــلـــف و عــ ــتـ مـــخـ
ــا نــهــاد  ــ ــاخـــص ی شـ
شاخص گذاری معتبر 
برای آن شعار است.
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چرایی و چگونگی شاخص
بشر برای فهم و سنجش هر چیزی، شاخصی تولید 
که یکی از دستمایه ها و مستمسک های  کرده است 
گرچه  قدرتمند جهت فهم یک پدیده یا هدف است. ا
نمی توان ادعا کرد شاخص اصلی ترین ابزار ادراک و فهم 
است، اما بی تردید شاخص عینی ترین عنصر علمی 
بوده که اندیشه را از سطح انتزاع به عمل رسانده است. 
طبقه بندی های مختلفی برای شاخص ها وجود دارد. 
یکی از این طبقه بندی ها، ماهیت و جوهره شاخص 
را وجه تقسیم قرار داده است. در این تقسیم بندی، 
شاخص ها در دو سر طیف قرار دارند که از شاخص های 
نمادین]	[ تا شاخص های عمل گرا]	[ امتداد می یابند؛ 
که  از مزایای تقسیم بندی نمادین- عمل گرا این است 

همه علوم را در برمی گیرد. 
که می توان  طیف نمادین اشاره به شاخص  هایی دارد 
ارتباطی متناظر و یک به یک بین روابــط پدیده های 
که روابط بین  طبیعی و اعداد برقرار نمود، به گونه ای 
اعــداد، نماینده روابــط بین پدیده های موردمطالعه 
باشد. مثالی ساده، شاخص اندازه گیری طول است. 
بــرای اندازه گیری طــول، از شاخصی مثل متر )یا هر 
شاخص دیگر اعم از فوت، cm، mm( استفاده می شود 
گر طول یک چوب دو برابر چوب دیگر  و می توان گفت ا

باشد، اعداد متناظری مثل )	و 	( یا )	 و 	( را به هر 
که درواقع، روابط بین اعداد  چوب اختصاص دهیم 

بیانگر روابط جهان فیزیکی است. 
در طرف دیگر طیف، با مفاهیم سروکار داریم؛ این نوع 
شاخص ها بیشتر در علوم اجتماعی و انسانی مورداستفاده 
قرار می گیرند. وجه تسمیه »شاخص سازی عمل گرا« 
که پدیده خارجی و فیزیکی وجود  به سبب این است 
گیرد، بلکه پژوهشگران در  که موردسنجش قرار  ندارد 
عین تعریف آن پدیده یا مفهوم، مکانیسم سنجش و 
شاخصش را نیز تعیین می کنند. به عنوان مثال، زمانی که 
می خواهیم »جهش تولید« را بسنجیم، اگر جهش تولید 
گردد، شاخص  کشور تعریف  به معنای تولید انبوه در 
مدنظر برآمده از سنجش میزان تولیدات انبوه در کشور 
است؛ اما اگر شاخص جهش تولید را به معنای افزایش 
تولیدات هدفمند و استراتژیک تعریف کنیم، شاخص 
مطلوب برآمده از تعریف و سنجش تولیدات استراتژیک 
است؛ بدون توجه به تولید انبوه کاالهای غیراستراتژیک. 

به عبارت دیگر هر تعریفی مشحون از شاخص است. 
یف  بنابراین در طیف عمل گرا، شاخص ها بر پایه تعار
عملیاتی از مفاهیم شکل می گیرد و الزامًا رابطه بین 
پدیده های خارجی و فیزیکی با روابط میان اعداد بررسی 
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نمی شود بلکه به صورت عمل گرا، آنچه تعریف می شود، 
)خودبه خود( سنجیده می شود. لذا در ادبیات مدیریت 
یک جمله معروف وجود دارد: »آنچه می سنجید، هدف 

قرار می گیرد و عمل می شود!«
یک پژوهشگر می تواند خوشبختی را به »میزان درآمد« 
کند و پژوهشگر دیگر، خوشبختی را با میزان  تعریف 
تفریحات و مسافرت های افراد متناظر سازد. ممکن 
است شخص دیگری سنجش خوشبختی را در کاهش 
نامالیمات، مشاجرات یا خودکشی معطوف بداند. آنچه 
مهم است اینکه هرکدام در حال سنجش خوشبختی 
که خوشبختی هست، بلکه  هستند، اما نه آن گونه 
که خوشبختی را تعریف می کنند. لذا هر کس  آن گونه 
با تعریف خود از یک پدیده، سّکان دار شاخص سازی 
آن پدیده است. شاخص های برآمده از این نوع تعاریف 
عملیاتی نیز، شاخص های عمل گرا نامیده می شوند. 
شاخص های نمادین بیشتر در علوم طبیعی و فیزیکی 
نمایان می شوند و شاخص های عمل گرا ابزار دست 
خط مشی و مدیران دولتی است. به بیانی دیگر، هر 
شاخص خالی از جنبه های نمادین یا عمل گرا نیست؛ 
کم استفاده از مدل های نمادین یا عمل گرا  اما میزان ترا
در شاخص ها متفاوت است. لذا هرچه از علوم پایه 
یم،  به سمت علوم انسانی و علوم خط مشی می رو
مــیــزان عمل گرایی شاخص ها افــزایــش می یابد. در 
علوم فیزیکی و مهندسی، جنگ بر سر »دقت« است 
اما در علوم خط مشی، جنگ بر سر »ماهیت« شکل 
می گیرد. تعریف هر کس که مقبول واقع شود، مشحون 
از شاخص ها و حتی مکانیسم شاخص سازی است.  
کنون به سؤاالت ابتدای مقاله برگردیم. به نظر شما  ا
آمار اشتباه است یا مسئولین صداقت ندارند؟ چرا 

گزارش های حیرت آور از دستاوردها، تغییر  مردم با این 
محسوسی در زندگی نمی بینند؟ 

که بیان شد، هیچ کدام  جواب سؤال اول همان طور 
ی یا  اســت. نویسنده قائل به نبود اشتباهات آمــار
مسئولین ناشایست در کشور نیست، اما مهم تر آن است 
که هر یک از مسئولین و مدیران دولتی، تعریف و تلقی 
خود را از شعار سال داشته و آن را مبنای ارائه آمار و 
شاخص ها می کنند. لذا نبود یک شاخص یا نهاد معتبر 
شاخص سازی برای شعار سال، از بزرگ ترین خألهای 
کشور محسوب می شود. به عبارت دیگر شعار سال یک 
که پس از انتخاب  کوتاه مدت نیست  پروژه نام گذاری 
کاری نکرد؛ بلکه نام گذاری و شعار هرساله  نام دیگر 
که باید به صورت  به مثابه چشمه ای جوشان است 
مداوم برای این چشمه، مسیر سازی نمود تا آب در 
مجرای درستی به حرکت درآید. این مسیر سازی با 
ارائه شاخص های برگردان شده شعار در هر بخش از 
کشور میسر می گردد؛ در ادامه، چارچوبی برای جهش 

تولید در فضای مجازی پیشنهاد می گردد.
در مورد پاسخ به سؤال دوم، می توان پاسخی شبیه پاسخ 
که تعریف مسئولین از  کرد. علت این است  اول ارائه 
شعار سال با تلقی مردم از شعار متفاوت است؛ بالتبع 
آمار چشمگیر دولتمردان در پیشبرد شعار سال، برای 
مردم ملموس نیست؛ بنابراین قبل از بیان هرگونه آمار 
کرد  یف را به افکار عمومی القا  و شاخص، باید تعار
که مردم جامعه و  ک مفهومی رسید. زمانی  و به اشترا
حکومت در تعاریف به یک فهم مشابه رسیدند، آنگاه 
ارائه آمار و شاخص های آن فهم اجتماعی شده و برای 

مردم محسوس خواهد شد. 

وف وجود دارد: »آنچه  در ادبیات مدیریت یک جمله معر
می سنجید، هدف قرار می گیرد و عمل می شود!«
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شاخص جهش تولید در فضای مجازی
یفی  گفته شده، باید ابتدا تعار با التفات به مطالب 
برای فضای مجازی و جهش تولید در آن ارائه نمود. 
طراحی چارچوب اولیه و  تعاریف بدین منظور، ما را به 
سمت شاخص های مطلوب راهنمایی خواهند نمود؛ 
گفته می شود و سپس  یفی در این بخش  لذا ابتدا تعار

بایسته های برگرفته از آن ها خواهد شد. 
فضای مجازی در تعریفی ساده و مشمول عبارت است 
کاربران بر  از: »نظام های اجتماعی منبعث از تعامل 
بستر فناوری اطالعات و ارتباطات«. در تعریف مزبور، 
این سه عنصر با یکدیگر در تعامل و تبادل هستند. فاوا 
)فناوری اطالعات و ارتباطات( یا شبکه )به اختصار(، 
مبنا و اساس شکل گیری فضای مجازی به حساب 
کاربران و نظام های اجتماعی با اعتماد  می آید؛ زیرا 
بر این فناوری ها، تعامالت را شکل می دهند. در یک 
گفت، جهش تولید  بیان اجمالی و نسبتًا عمیق باید 
ی باید شکل  در هر سه عنصر اساسی فضای مجاز
گیرد؛ یعنی جهش تولید در نظام های اجتماعی )مثاًل 
دولت الکترونیک به مثابه نظام اداری را در نظر بگیرید(، 
کاربران )یعنی شهروند  همراه با جهش تولید در حوزه 
الکترونیک( و جهش تولید در فاوا )مثل شبکه ملی 

گیرد.   اطالعات( شکل 
کنون مشخص شد سنجش جهش تولید در فضای  تا
که  مجازی دارای مختصات خاص خودش هست 
الزامًا افزایش سرعت اینترنت تا چهار برابر، برای خطوط 
ثابت )صرفًا فناوری ارتباطات( معنای جهش تولید 
نمی دهد.؛ لذا فضای مجازی باید فراتر از نگاه ساده 
ی اطالعات یا ارتباطات به تولید بپردازد.  به فناور

برای توضیح بیشتر، از مدل الیه ای شبکه در فضای 
مجازی استفاده می کنیم. در این مدل، فضای مجازی 
که جهش  را به صورت الیه های مختلفی می توان دید 
تولید در هر الیه، معنای خاصی می دهد. این الیه ها 

عبارت اند از:
الیه زیرساخت های فیزیکی• 
الیه منطقی• 
الیه محتوا• 
کاربر و نظام اجتماعی•  الیه 

در الیه زیرساخت های فیزیکی، در کشور وابستگی بسیار 
زیادی داریم. فارغ از اینکه در اینترنت وابسته ایم، )شبکه 
ملی اطالعات شکل نگرفته است( سخت افزارهای 
مورداستفاده در شبکه نیز علیرغم توان تولید در کشور، 
وارداتی است. بسیاری از نرم افزارها در کشور تولید شده 
است اما التفات چندانی به تولید سخت افزار وجود 
کشور به شدت  نــدارد. لذا الیه سخت و فیزیکی در 

تشنه تولید و بومی سازی است. 
که حد واسط بین الیه  الیه دیگر، الیه منطقی است 
زیرساخت و محتوا محسوب می شود. این الیه پروتکل ها 
و زبان گفتگو در شبکه را می سازد. اکثر مصرف کنندگان 
اینترنت در جهان، نسبت به این الیه نیز خود را منفعل 
یاد  و مجبور می دانند. درحالی که این الیه نیز پتانسیل ز
برای ایجاد پروتکل های امنیتی، حفاظت از داده یا 
کشور  که بدین طریق بتوان استقالل و عزت  ... دارد 
را پاسداری نمود؛ البته این امر بسیار دشوار است زیرا 
کاربست آن پروتکل  باید نوعی اجماع بین المللی برای 
کشور در پروتکل های  ایجاد نمود]	[. به عنوان مثال 
امنیت و حفاظت از داده دچار ضعف جدی است. 

فضای مجازی باید فراتر از نگاه ساده به 
فناوری اطالعات یا ارتباطات به تولید بپردازد.
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تی کشور در  الیه محتوا مانند خون در رگ های مواصال
جریان است. در تاریخ فضای مجازی کشور، دهه هفتاد 
توجه به محتوا در اوج خودش قرار داشت و در برخی 
سازمان ها مانند وزارتخانه فرهنگ  و ارشاد اسالمی و 
کارهای مناسبی صورت  همچنین سازمان تبلیغات 
یکرد به محتوا )با توجه به غلبه نگاه  گرفت؛ اما این رو
امنیتی( دیری نپایید و نگاه ها از محتوا به سمت مسائل 
کنون پس از  اقتصادی فضای مجازی منصرف شد. ا
گذشت بیش از یک دهه، فهم عمیق تری نسبت به 
محتوا و خأل آن در کشور حس می شود و ضرورت جهش 
تولید هدفمند در الیه محتوا بر کسی پوشیده نیست.

کاربر و نظام اجتماعی است. در این  آخرین الیه، الیه 
کاربران فضای  کاربر ارائه می شود.  الیه خدمات به 
مجازی با این الیه از شبکه مواجه اند. این الیه در دهه 
اخیر بیشتر رنگ و بوی اقتصادی با غلبه استارتاپ ها 

گرفته است. نکته مهم در این الیه، توجه بسیار  به خود 
ی که  یــاد به استارتاپ های خدماتی اســت به طور ز
کانون توجه  کسب وکارهای اینترنتی،  استارتاپ ها و 
حمایت های دولتی به ویژه معاونت علمی و همچنین 
حوزه ای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی است. این 
کوسیستم  که ماهیت قریب به اتفاق ا در حالی است 
استارتاپی کشور، خدماتی و مصرفی است. این مسئله 
منجر به ایجاد شغل های درجه دوم و کاهش ارزش افزوده 
کم  حاصل از تولید ملی می گردد. لذا باید سیاست حا
در این بخش ایجاد تعادل و توازن بین استارتاپ ها 
و تمرکز بیشتر بر استارتاپ های تولیدی )در مقابل 

استارتاپ های خدماتی( و دانش بنیان باشد.
به طور جمع بندی مــی تــوان جــدول یک را به عنوان 
ی جهت  چارچوبی برای بایسته های شاخص ساز
سنجش جهش تولید در فضای مجازی در نظر گرفت:

جدول یک
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جمع بندی
شعار سال پتانسیل دارد دستخوش ارائه آمار و اطالعاتی 
که با افکار عمومی نسبت به عملکرد هرسال  شود 
نظام، تفاوت معنادار داشته باشد. علت این تفاوت ها، 
اختالف نظر در برداشت و تفسیر شعار است. هرکسی 
از ظن خود عملکردش را در راستای این شعار می داند. 
هرچند این مسئله برای شاخص های عمل گرا طبیعی به 
نظر می رسد، اما وجود شاخص یا نهادی برای شاخص 

سازی ضروری به نظر می رسد. 
جهش تولید در فضای مجازی نیز، نیازمند تعریفی 
مناسب و مشمول است تا با ارائه تعریف، الزامات 
شاخص )خودبه خود( مشخص گردد. تعریف ارائه شده، 
کاربر و شبکه را عناصر  سه عنصر نظام های اجتماعی، 
تشکیل دهنده فضای مجازی معرفی کرده است. برای 
تفصیل فضای مجازی، از مدل الیه ای استفاده شد. در 
دو الیه ابتدایی )زیرساخت و منطقی(، بار مسئولیت 
جهش تولید بیشتر بر عهده مهندسان است. برای 

جهش تولید، در این دو الیه نیازمند نوعی جهش فکری 
هستیم. این جهش فکری باید در مهندسان، عالمان 
کشور  اجتماعی، بخش خصوصی و سیاست گذاران 
ایجاد شود به گونه ای که به جای استفاده از محصوالت 
وابسته ساز کشور به بیگانگان، فناوری های استراتژیک 

کنند.  بومی تولید 
در دو الیه بعدی، دانشمندان و پژوهشگران علوم 
انسانی و اجتماعی وظیفه سنگین تری دارنـــد. در 
گذر از نگاه  الیه محتوا، تزریق نگاه جدید به محتوا و 
ساده انگارانه یا صرفًا امنیتی به آن، جهش تولید در 
کاربر و خدمات نیز مشمول  فضای مجازی است. الیه 
چنین موضوعی است. به عالوه دیدگاه دیگری در این 
که به استارتاپ ها بسیار بها می دهد.  الیه وجود دارد 
با توجه به ماهیت خدماتی بودن استارتاپ ها، توجه 
به آن منجر به کاهش تولید و فلج شدن اقتصاد کشور 
گر بناست از  در بلندمدت می شود. به همین خاطر ا
گردد، باید از جنس تولید باشد.  استارتاپی حمایت 
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کالم آخر اینکه »جهش تولید« یعنی انتقال استراتژیک 
ی جهت اعتال نظام  تمرکز تولید در فضای مــجــاز
جمهوری اسالمی ایران و رونق بخشی به تولید در آن 
حوزه استراتژیک به گونه ای که کشور را از حالت انفعال 
خارج کرده و در بلندمدت منجر به عزت و استقالل در 
گردد. جهش تولید در فضای مجازی، نیازمند  کشور 
ی است.  انقالب در تفکر حکمرانی فضای مجاز
درنهایت به صورت جمع بندی باید بیان کرد برای تحقق 
شعار جهش تولید در فضای مجازی، باید شاخصی 
ترکیبی مبتنی بر تعریفی جامع و مشمول برای فضای 
گردد.  شاخص مناسب برای سنجش  مجازی ارائه 
جهش تولید، شاخصی ترکیبی از تمامی الیه ها و 
نظامات اجتماعی موجود در فضای مجازی است که 

گردید. به  در این نوشتار، چارچوبی با مدل الیه ای ارائه 
نظر می رسد بهترین نهاد برای رصد و شاخص سازی 
ترکیبی جهش تولید در فضای مجازی، شورای عالی 

فضای مجازی است. 

پی نوشت ها

Email: Mehr.heydari@gmail.com
1. Representational 
2. Pragmatic
که برای استفاده از   کار آسانی نیست. علت آن است  ایجاد یک پروتکل   .3
یک پروتکل باید اجماع جهانی ایجاد نمود.گاهی ممکن است این اجماع 
وجود داشته باشد )مثاًل اجماع بر روی IPv6  به جای IPv4 برای پوشش 
بیشتر( اما این تغییر مستلزم سایر تغییرات در سطح جهانی است )مثاًل ساخت 
کند( لذا برای ایجاد یک پروتکل جدید  که IPv6 را پشتیبانی  مسیریاب هایی 
گاهی مستلزم تغییرات نرم افزاری و سخت افزاری در  عالوه بر اجماع جهانی 

سطح دنیا است.

جدول یک - بایسته های ساخت شاخص ترکیبی جهش تولید در فضای مجازی

کارشناسان مسئولدرجه اهمیتبایسته های شاخص سازینام الیه

زیرساخت

اولویت تولید سخت افزارهای بومی
توجه به تولید نرم افزارهای بومی

ایجاد شبکه ملی اطالعات
اولویت تولید فناوری اطالعات بر ارتقاء صرف فناوری ارتباطات

	
وظیفه مهندسان در 
این بخش بیش از 

سایرین است.

منطقی
تولید پروتکل و زنجیره مربوط به آن

کشور  ایجاد پروتکل هایی جهت حفظ عزت و استقالل 
کالن داده به خصوص در حوزه حفاظت از داده و 

	

محتوا

تولید محتوا جهت خروج از انفعال یا حالت پدافندی 
)مثل فیلترینگ محتوا( به سمت آفند و حمله به نظام 

گام دوم انقالب سلطه و استکبار جهانی و تحقق 
تولید محتوای انقالب اسالمی

	

وظیفه دانشمندان علوم 
اجتماعی در این بخش 
بیش از سایرین است.

کاربر و نظام 
اجتماعی

توجه متوازن به خدمات و تولید در حمایت از استارتاپ ها
اتخاذ نظریه مواجهه با فضای مجازی در جمهوری اسالمی 

و بازتولید نظامات اجتماعی و تقویت آن اعم از نظام 
اداری، نظام اقتصادی، نظام حقوقی و ... مبتنی بر آن
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گذر از پژوهش تکاثری 
برای جهش تولید

در فضای علم بیش از تزریق منابع برای ساخت پژوهشگاه ها 
باید به فکر ساخت بنیان های علم بود

مجتبی جوادی
پژوهشگر »حلقه حکمرانی علوم اجتماعی« مرکز رشد

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

کدام پژوهش؟
فرسنگ ها مسیر را طی می کنند و دائمًا در تالش اند 
تا به تولیدی شیرین برسند. آن هــا نمی توانند تنها 
کنند. محل و قواعد زندگی اجتماعی شان را  زندگی 
خودشان با دستان خود می سازند و هیچ فرد بیرونی 
نمی تواند در ساخت آن ها دخیل باشد. مداخله فرد 
بیرونی در روابط بین آن ها، تولیدشان را تحت الشعاع 
قرار می دهد؛ لذا ظرافت های بسیاری می طلبد. باید 
که استقالل آن ها در ساخت را  مداخله  طوری باشد 
ی تشخیصی آن ها فوق العاده  خدشه دار نکند. نیرو
کجا  که ماده اولیه تولید خود را از  است و می دانند 
بگیرند. هرچه ماده اولیه تولید آن ها زیباتر و بهتر، 
تولیدشان پرفایده تر. محصول تولیدی آن ها شفای 
گر برای دفاع از خودشان  دردهای مردم است. حتی ا
کنند و زهرشان را بریزند بازهم برای انسان  هم اقدام 
مفید است. آری شاید به دلیل مأموریتی که خداوند بر 
گردن زنبورعسل گذاشته است، این گونه عمل می کند. 
که تعدادی از  زندگانی زنبورعسل از جهات مختلف 
گفته شد، به زندگانی پژوهشگران و دانشمندان  آن ها 

واقعی و اجتماعات علمی شبیه است.
استاد شهید مطهری در کتاب »تعلیم و تربیت در اسالم« 
]	[ جمله ای از پدر علم مدرن، فرانسیس بیکن آورده و 
کرده اند: »جمله معروف و خوبی از بیکن  آن را تمجید 
که می گوید علما بر سه دسته اند: بعضی  نقل می کنند 
مانند مورچه هستند، همواره از بیرون دانه می آورند و 
انبار می کنند. ذهن این ها یک انبار است. درواقع یک 
کرده اند  ضبط صوت هستند، هرچه شنیده اند ضبط 
گرفته اند می گویند.  که یاد  و هر وقت بخواهی همان را 
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کرم ابریشم اند، مرتب از لعاب خود  دسته دوم مانند 
می تنند و از درون خودشان درمی آورند. این هم عالم 
کتساب نمی کند،  واقعی نیست زیرا از بیرون چیزی ا
از خیال و درون خودش می خواهد بسازد و این عاقبت 
در درون پیله خود خفه خواهد شد. دسته سوم علمای 
گل ها را از  واقعی هستند. این ها مانند زنبورعسل اند، 

خارج می مکند و می آیند عسل می سازند«.
بنابراین همان گونه که در این نگاه گونه های دانشمندان 
کرم ابریشم و زنبورعسل  به مثابه سه دسته مورچه، 
گونه خواهد بود.  هستند، سنخ پژوهش آن ها هم سه 
که صرفًا به تکرار الفاظ دیگران خالصه  پژوهش هایی 
می شوند، پژوهش هایی که توجهی به اقتضائات بیرونی 
ندارند و در بافته های شخصی خالصه می شوند و سنخ 
سوم پژوهش هایی که با یک تعاملی از داشته های بیرونی 
و درونی با نوآوری شگفت انگیزی به ثمر می رسند. این 
گره از مشکالت و  که  سنخ سوم از پژوهش ها هستند 
کشور باز می کنند. در آزمون هایی مثل آزمون  مسائل 
کنونی یعنی شیوع ویروس کرونا می توان به عیار پژوهش ها 
که تا چه حدی نافع مردم هستند. و سنخ آن ها پی برد 
گــر دانشمند به مثابه زنبورعسل باشد پــژوهــش او   ا
گره از  به عنوان عسل، شفابخش مردم خواهد بود و 
 فال. پژوهش های این 

ّ
گشود و إال کشور خواهد  تولید 

دسته از دانشمندان سرچشمه تولید محصوالت داخلی 
خواهند شد. به عبارت دیگر ازآنجایی که تولید محصول 
نیازمند دانش )در سطوح و انواع مختلف فنی، پایه 
کیفیت و  و اجتماعی( است، جهش تولید )از حیث 
کمیت( نیز درگرو جهش پژوهش خواهد بود. البته باید 

اگر دانشمند به مثابه 
زنــبــورعــســل بــاشــد 
وهش او به عنوان  پژ
عــســل، شفابخش 
مــردم خواهد بــود و 
گـــره از تــولــیــد کشور 

خواهد گشود. 

که رابطه پژوهش و محصول نهایی در  توجه داشت 
کشش  مدل های مختلف نوآوری اعم از فشار علم و 
تقاضا و مدل نظام مند نوآوری و ... متفاوت است ولی 
حضور پژوهش در همه آن ها ضروری و قطعی است. 
که »این  لذا اندیشه در مورد این سؤال ضروری است 

جهش پژوهش چگونه اتفاق می افتد؟«

چگونه؟...
جهش پــژوهــش عــالوه بــر اینکه نوعی توصیه بــرای 
اجتماعات علمی است، متضمن نوعی مداخله در 
که  امر پژوهش توسط راهبران آن اســت. همان گونه 
بدون اطالع از راه و رسم زنبورداری، نمی توان عسلی 
ن فهم ماهیت علم و  کــرد، بــدو شفابخش برداشت 
اجتماعات علمی و عالمان نیز مداخله در راهبری علم 
که یک زنبور انجام می دهد  مؤثر نخواهد بود. اموری 
خود- تخصیص است یعنی وظایف خودش را خودش 
تشخیص می دهد و انجام می دهد. البته این تشخیص 
وظیفه نیز بنا بر آیه 		 و 		 سوره مبارکه نحل از جانب 
خداوند متعال به او وحی شده است. مداخله نابخردانه 
کامل  کندو می تواند به انحطاط  در سازوکار مدیریت 
که زنبورداری هم تبدیل به  آن منجر شود. البته امروزه 
شغل شده است، به جهت منفعت طلبی ها، استفاده 
از شکر برای تولید عسل نیز بسیار رایج شده است. باید 
که بتواند عسل و موم طبیعی  خریدار خیلی ماهر باشد 
زنبورساز را از عسل مصنوعی انسان ساز تشخیص 
که می توان به دشواری، اهمیت و  دهد! )و اینجاست 
ضرورت موضوع ارزشیابی پژوهش پی برد.( آیا منظور 

وهش  اگر دانشمند به مثابه زنبورعسل باشد پژ
او به عنوان عسل، شفابخش مردم خواهد بود 

و گره از تولید کشور خواهد گشود.

135

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

ت 
قعی

وا



که انسان ها زنبورداری نکنند و از عسل  ما این است 
زنبورها بهره نبرند و آن ها را در بیابان ها به حال خود 
کنند؟ قطعًا این گونه نیست، بلکه باید از عسل  رها 
کنند ولی راه و رسم تولید عسل مرغوب  آن ها استفاده 
کنند. زنبورداران نباید خودشان  را بدانند و به آن عمل 
کنند و به اسم عسل طبیعی وارد جامعه  عسل تولید 
که زنبورعسل  کنند  کنند، بلکه باید شرایطی را فراهم 
یت خودش را انجام دهد و در این صورت  کار و مأمور
کسب خواهد  هم زنبوردار منفعت حقیقی و واقعی را 

کرد و هم زنبورعسل.
بسیاری از نگاه ها مداخله در امر پژوهش اعم از ارزشیابی 
آن، هدایت جریان دانشی آن، تخصیص منابع مالی 
کاری بدیهی و مثل  به آن و اعمال برخی قواعد بر آن را 
که  کارمندی تلقی می کنند. اموری  سایر امور اداری و 
کم هستند مثاًل اینکه »با  برخی پیش فرض ها در آن حا
تخصیص پول بیشتر می توان مسائل بیشتری حل کرد«؛ 
کتاب  اما آن چنان که مرحوم آقای دکتر قانعی راد در 
کرده اند،  »اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی« بیان 
ــرای ساخت  در فضای علم بیش از تزریق منابع ب
پژوهشگاه ها و ... باید به فکر ساخت بنیان های علم 
بود. باید نیک نگریست تا تفاوت این دو نوع مداخله 
گونه ای از مداخله به فکر تجهیز و  مشخص شــود. 
تأمین منابع مالی و غیره بدون توجه به بنیان ها است 
گونه ای دیگر در اندیشه شرایط، بسترها و بنیان های  و 
کتاب جمله  جریان علم. مرحوم قانعی راد در همین 
که  دیگری در باب روح سرمایه داری نیز آورده است 
کس  به نوعی بیانگر همین دو نوع نگاه است: »به نظر ما

ــد  ــایـ ــبـ مـــــــدیـــــــران نـ
خودشان علم تولید 
کنند و به اســم علم 
واقــعــی وارد جامعه 
ــایــد  ــه ب ــک ــل کـــنـــنـــد، ب
شرایطی را فراهم کنند 
وهشگر کــار و  کــه پژ
مأموریت خودش را 

انجام دهد.

که توسعه سرمایه داری  وبر جریان جدیدی از پول نبود 
کار افتادن یک حالت  گردید، بلکه به  نوین را موجب 
ذهنی نوین یعنی روح سرمایه داری باعث این انقالب 
شد. مسئله بررسی نیروهای محرکه گسترش سرمایه داری 
کمیت سرمایه برای  جدید در وهله اول مسئله منشأ 
فعالیت سرمایه دارانه نیست، بلکه قبل از هر چیز 
که این  ی است. هر جا  مسئله رشد روح سرمایه دار
روح شکوفا شود و قادر به تثبیت خود باشد، سرمایه 
و منابع پولی خویش را به عنوان وسیله عمل خود خلق 
می نماید، اما عکس آن صادق نیست«. برای تبیین 
کوثر و  گونه مداخله از وجه افتراق دو مفهوم  این دو 
تکاثر بهره جسته و از دو تعبیر جهش تکاثری پژوهش 

کوثری پژوهش استفاده می کنم. و جهش 
در جهش تکاثری پژوهش می توان شاهد نگاه هایی 
کردن بدنه پژوهش،  که رشد و پیشرفت را در فربه  بود 
گهی های  ساختن اتاق های تودرتوی پژوهشگاه ها، آ
جذب هیئت علمی و ساختن لیست های اولویت 
پژوهشی، پژوهش های تشریفاتی، دستورهای شکننده 
در نظام علمی، عدم مالحظه اجتماع علمی، سیطره 
صریح نگاه های سیاسی و حزبی بر پژوهش و غیره 
می دانند. این نگاه به دنبال افزایش سهم منابع مالی 
گمان می کند  پژوهش از GDP به 	 درصــد است و 
که با این افزایش پژوهش ها ثمربخش تر خواهند شد 
بدون اینکه در مورد میزان منابع تخصیص یافته کنونی 
پاسخگو باشند )نمونه های آن در چند روز اخیر سال 
ی  کشور 		 در مصاحبه های برخی سیاستمداران 
کثرت  قابل مشاهده است(. این نوع نگاه به دنبال 

در جــهــش تکاثری 
وهـــش مـــی تـــوان  ــژ پـ
شاهد نگاه هایی بود 
که رشــد و پیشرفت 
را در فربه کردن بدنه 

وهش می دانند. پژ

مدیران نباید خودشان علم تولید کنند و به 
اسم علم واقعی وارد جامعه کنند، بلکه باید 
وهشگر کــار و  شرایطی را فــراهــم کنند کــه پژ

مأموریت خودش را انجام دهد.
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است. ممکن است صاحبان این نوع نگاه در عرض 
یک سال یک رشته با چندین اعضای هیئت علمی 
و ساختمان و پژوهشکده و دانشکده و غیره تأسیس 
کنند. حاصل ایــن نــوع نگاه افــزایــش خروجی های 
ی که انــواع مجالت و  بی کیفیت خواهد بــود به طور
مقاالت علمی و کتاب ها تولید خواهند شد ولی هیچ 
که اصاًل این  کرد چرا کار مردم باز نخواهند  گرهی از 
گره ها انجام نشده اند بلکه  کردن  پژوهش ها برای باز 
اهداف دیگری داشته اند. در مقابل این نوع مداخله، 

کوثری قرار دارد. مداخله 
جهش کوثری پژوهش به دنبال ایجاد ظرفیت در پژوهشگر 
که پژوهشگر از طریق  است. شرایط را طوری می سازد 
کوثری  آن بتواند روی مسائل مردم پژوهش کند. جهش 
پژوهش از منابع مالی نیز استفاده می کند ولی در مسیر 
اصلی خودش یعنی تولید پژوهشگر. خروجی های 
تشریفاتی و آنــی با ایــن نــوع نگاه به جهش پژوهش 
که دارای این نگاه  فرسنگ ها فاصله دارد. راهبرانی 
کیفیت درگرو  هستند می دانند تولید پژوهش خوب و با
که  کیفیت است. می دانند  تولید پژوهشگر خوب و با
پژوهش خریدنی نیست و همه گره ها با پول باز نمی شود 
و باید فرهنگ و محیط پژوهشگری احیا شود. می دانند 
که پژوهشگر نیز در تخصیص وظایف خود مستقل است؛ 
لذا الگوهای راهبری آن ها با لحاظ این استقالل شکل 
می گیرد. در عین توجه به استقالل و جوشش درونی 
پژوهشگر و فهم لزوم آن برای نوآوری علمی، نسبت 
که  به نظم نظام علمی نیز بی دغدغه نیستند. نظمی 
جوشش درونی پژوهشگر را پایمال نمی کند. این نوع 
مداخله در امر پژوهش می تواند دانشی به مثابه عسل 
طبیعی در اختیار جامعه قرار دهد و مردم نیز می توانند 

کنند. برای شفای دردهای خود به آن تکیه 

که راهبری  حال باید خودمان قاضی خودمان باشیم 
پژوهش در دانشگاه های ما در کدام یک از این دودسته 
کز  قرار می گیرند؟ راهبری پژوهش در پژوهشگاه ها، مرا
کوثری است یا  تحقیقاتی و مؤسسه های علمی ما 
تکاثری؟ چرا پژوهش های انجام شده در مرکز تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی کمترین توجه را بین نمایندگان 
جلب می کند؟ چرا در ایام بحرانی مثل کرونا دانشگاه ها 
نیز مثل همه اصناف دیگر تعطیل هستند و پاسخگو 
نیستند و نسخه ای برای امور فنی و اجتماعی این 
شرایط ندارند یا نسخه شان موردتوجه واقع نمی شود؟ 
گر این مشکالت ریشه در نگاه رشد تکاثری به پژوهش  ا
یم و در  ی بیاور کوثری پژوهش رو دارنــد باید به رشد 
آینده هم از جهش تکاثری پژوهش بپرهیزیم و به جهش 

کوثری بیندیشیم.
گــره گــشــای تولید و حالل  کـــالم، پژوهشی  خــالصــه 
که حاصل اندیشه، نوآوری  مشکالت مردم می شود 
گرفتن اقتضائات و یافته های بیرونی باشد.  و در نظر 
رشد و پیشرفت چنین پژوهش هایی نیازمند جهش 
کوثری پژوهش اســت و نه جهش تکاثری پژوهش. 
کیدات مکرر صاحب نظران  به عبارتی دیگر با توجه به تأ
نسبت به جایگاه ضروری امر پژوهش در مسئله تولید، 
کّمی پژوهش  کیفی و  که پیشرفت  باید توجه داشت 
صرفًا با افزایش بودجه آن و انجام پروژه های متعدد 
و تکراری توسط طبقه خاصی از پژوهشگران محقق 
نمی شود و باید شرایط، بسترها و فرهنگ پژوهش 
گره  کرد تا  کشور ایجاد  گره گشا را در  مسئولیت پذیر و 

تولید داخلی نیز باز شود.

پی نوشت ها

Email: Javadiisu@gmail.com
کتاب  1. مجموعه آثار شهید مطهری. ج 22، ص 865 : )مباحث ایشان در 

تعلیم و تربیت در اسالم(
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 نظام های همیارانه:
نسخه فراموش شده 
جهــــــــــــــــش تولید در 
بخش کشـــــــــــاورزی

 با امثال »طرح مرتع داری«، نمی توان به جهش تولید در 
عرصه کشاورزی امیدوار بود 

محسن باقری 
پژوهشگر هسته »سیاست کشاورزی« مرکز رشد 

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
مترسک دولت!

همراه سه نفر از دوستانی که دغدغه تولید و کشاورزی 
در مملکت را دارند جلسه ای برای صحبت با یکی از 
مدیران در اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی برقرار 
شد. بحث ها خیلی جدی پیش رفت و اماواگرهای ما 
ی  یادی رو که اسناد و طرح های مکتوب ز باعث شد 
میز آقای مدیر باز شود. صحبت بر سر اقدامات اداره 
مربوطه برای بهره برداری های قانونی از عرصه های طبیعی 

یجی و نظارتی بود. از جمله مراتع و فعالیت های ترو
در این میان یکی از دستاوردهای ویژه این سازمان 
»طرح  مرتع داری« است که قرار بوده در قالب آن گستره 
گذار شود و سایر  اختیارات بیشتری به بهره برداران وا
گرفته شود. بنا بر این  کار  ظرفیت های مراتع نیز به 
که این طرح ها توسط خود بهره برداران تهیه شده  بوده 
و با رعایت مالحظات و الزاماتی به تصویب رسیده و 

یافت  کند. مجوز اجرا در
که طرح مرتع داری  به نقل از مدیر بخش مربوطه زمانی 
انجام می شود، پروانه های بهره برداری جمع شده و طبق 
یک سند رسمی مدیریت کار به نوعی به خود بهره برداران 
واگذار می شود. در این طرح کلیه برنامه های اصالحی، 
گیاهی و سایر مــوارد نوشته می شود.  تقویت پوشش 
به عنوان مثال در استان خراسان جنوبی از هشت میلیون 
هکتار مراتع، برای دو میلیون هکتار کار تدوین طرح انجام 
شده و حدود 			 هزار هکتار از اراضی به مردم واگذار 
شده است. مدت زمان واگذاری در حال حاضر حدود 
که ثبت در دفتر رسمی انجام  		 سال از زمانی است 
می شود. البته دوره اجرای طرح در مناطق مختلف فرق 
دارد. در این دوره بهره بردارها موظف هستند که پروژه ها 
کنند و مرتع تا چند سال در حالت قرق است.  را اجرا 
اینکه بازه اصالح مرتع چقدر است بستگی به وضعیت 

اقلیمی و پوشش گیاهی دارد.

138

نشریه فرهنگ، سیاست، اقتصاد
مرکز رشد دانشگاه امام صــــــادق؟ع؟

گ تولید
فرهن

ت تولید
هدای

ت تولید
واقعی

کرونا و تولید
ت تولید

واقعی



ی فرمت و شرح خدماتی  برای تدوین طرح مرتع دار
وجود دارد که در سازمان جنگل ها مصوب شده است. 
این شرح خدمات با شرایط موجود مرتع تطبیق داده 
کمیته فنی را  شده و بررسی صورت می گیرد تا فرآیند 
کند و در  گانه موجود است طی  که در هر استان جدا
گذاری  نهایت مصوب شود. درخصوص مدت زمان وا
و بهره برداری از مراتع طبق آنچه در قرارداد وجود دارد، 
پس از 		 سال امکان تمدید وجود دارد. البته به شرطی 
کرده باشد. در طول  که بهره بردار طبق قــرارداد عمل 
اجرای طرح ناظران منابع طبیعی این فرآیند را بررسی 

و نظارت می کنند.
ی آن قدر ما  توضیحات مدیر محترم از طرح  مرتع دار
گرفتیم بازدید میدانی از  که تصمیم  کرد  را ذوق زده 
که این طرح ها در آن اجرا شده  یکی از عرصه هایی 
داشته باشیم. بعدازظهر به سمت روستای مهدی آباد 
کردیم.  کیلومتری بیرجند است حرکت  که در سی 
با توجه به اینکه تابلوی درست وحسابی نداشت، 
با چند بار دور زدن و برگشتن به سختی جاده فرعی 
کردیم و رسیدیم. از دور به دهی مخروبه  روستا را پیدا 
شبیه بود. قرارمان با آقای علی آبادی نماینده اهالی 
ی این روستا است. بعد از سالم  در طرح مرتع دار
ن مقدمه  و احــوال پــرســی وارد بحث شدیم و بــدو
کف روستا  ی در  برایمان از واقعیت طرح  مرتع دار
ی در  که طرح مرتع دار گفت. داستان به اینجا رسید 
این روستا به خواست و تشویق و ترغیب مسئولین 
دولتی پیشنهاد و پیگیری شده است. متأسفانه در 
تعیین چگونگی طرح و شیوه اجرای آن نیز اهالی 
روستا دخالت خاصی ندارند. روستائیان موظف 
ی  که در بازه زمانی 	 ساله از مراتع برای دامدار بودند 
کاشت  ی و  کپه کار استفاده نکنند تا فعالیت های 

کامل توسط دستگاه  گیاهان علوفه ای به طور  سایر 
گیاهان تثبیت شــود. پس از  دولتی انجام شده و 
بــازه زمانی تنها در بــازه دو سه مــاه از  عبور از ایــن 
که  که برای چرای دام از مراتعی  سال مجوز دارند 
کنند.  به صورت دست کاشت آماده شده استفاده 
درصورتی که بیش از زمان مقرر شده برای چرای دام 
یمه و محدودیت  کنند با جر از این مراتع استفاده 
کــه این  ی مــواجــه مــی شــونــد. آن طـــور  در بــهــره بــردار
گفت این طرح ها نه مسئولیت  بهره بردار برایمان 
خاصی را بر دوش بهره برداران بومی قرار داده و نه 
کرده است. دولت  گذار  حق خاصی را به آن ها وا
در نقش مترسک! ظاهر شده و مردم ناچار خود را 

با او تنظیم می کنند.

ونق و جهش تولید نقش مراتع در ر
که کشورها  مراتع به عنوان موهبتی الهی بستری است 
از طریق آن برای رونق کسب و کارهای مختلف و تولید 
پایدار استفاده می کنند. در کنار این پهنه طبیعی زندگی  
و معیشت قشر به نسبت ضعیف جامعه یعنی دامداران 
و سایر بهره برداران سامان یافته است. دامداری در بستر 
علفزارهای طبیعی به عنوان مهم ترین و پرسابقه ترین 
که با فرازوفرودهای مختلف در پهنه های  کاری است 
طبیعی رواج داشته است و جوامع محلی مختلفی را 
کنار آن و به عنوان مشتقات  سامان داده است. در 
تولیدات دامی، تولید لبنیات در انواع مختلف آن 
کمک فرزندان صورت  بیشتر توسط زنان عشایر و با 
گره  می گرفته است. به خصوص در سال های اخیر با 
خوردن مسأله گوشت به امنیت غذایی کشور، اهمیت 
این بخش برای تولیِد بیش از		٪ گوشت کشور بسیار 

قابل توجه است. 
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بهره برداری پایدار از گیاهان دارویی بومی ایران فرصت 
نسبتًا جدیدی است که امکان بهره گیری از این موهبت 
و استفاده از مزیت رقابتی کشور در عرصه بین المللی 
کرده است؛ ساالنه پنج میلیون تن تولیدات  را فراهم 
مرتعی اعم از گیاهان دارویی و علوفه ای از عرصه های 
که از این میزان  کشور برداشت می شود  منابع طبیعی 
گیاهان دارویی مرتعی به خارج  در حدود 	 هزار تن 

کشور صادر می شود]	[.  از 
تولید صنایع دستی مثل سیاه چادر و سایر بافندگی ها 
که نیازهای خود عشایر را تأمین می کرد  نیز هنری بوده 
و عالوه بر آن حدی از هزینه زندگی را تأمین می کرده 
است. متأسفانه این صنایع نیز روبه فراموشی است 
یج جای خود را به جایگزین های صنعتی و  و به تدر
که این هنرهای عشایری نه  کم اثرتر داده است. چرا
ی   چندان موردتوجه دولت بوده است و نه سازوکار
برای استفاده و فروش آن ها طراحی شده است. عالوه 
کارهای جدید مثل »گردشگری« برای  کسب و  بر آن 
که  استفاده از زیبایی مراتع نیازمند مقدماتی است 
هنوز فراهم نشده است. تولیدات دیگری همچون 
پرورش زنبور عسل و پرورش پرندگان نیز در دامنه های 
که فرصت درآمدزایی  طبیعی مراتع صورت می گیرد 

را ایجاد می کند. 
فرصت این کسب وکارها در بستر مراتع با توجه به گستره 
جغرافیایی بیش از 		 میلیون هکتار مقوله ای نیست 
کنار آن گذشت. بهره گیری از این  که به سادگی بتوان از 
فرصت برای جهش تولید نیازمند نسخه ای است که آن 
را به موتور محرکه این بخش تبدیل کند و از شکل گیری 
آسیب های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند. این 

که »طرح   نسخه پیشنهادی باید دارای شرایطی باشد 
مرتع داری« حائز این شرایط نیست. این طرح ها نه حق 
کاری  کرده و نه  قابل توجهی را برای بهره برداران ایجاد 
گذاشته است! در واقع استمرار همان  را به دوش آنها 
نظام تصدی گرایی دولتی است؛ حتی در برخی نقاط 
کشور شیوه اجرا نیز پیشاپیش مشخص شده و خالقیتی 
در آن دیده نشده است. این طرح مستمسکی برای 
راضی نگه داشتن مردم است تا به صورت محدود به 
کنند. با اجرای  سراغ مراتع خود بروند و از آنها استفاده 
این طرح یا طرح هایی نظیر آن شاهد تحولی در نظام 

تولید در این بخش نخواهیم بود. 

به نام مردم؛ به کام دولت
سبک فعلی اداره مراتع در ادامه سیاست »اصالحات 
ارضی« و »قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع« در دهه 
چهل جاری شده که به دنبال آن مراتع بی مهابا از دست 
مردم بومی خارج شده و در اختیار و تحت زمام داری 
کلیه جنگل ها و  گرفت.در نتیجه  بخش دولتی قرار 
مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء 
اموال عمومی منظور و متعلق به دولت محسوب شد. 
کرده و سند  ولو اینکه پیش از آن افرادی آن را تصرف 

گرفته باشند]	[. مالکیت 
قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع بخشی از اصالحات 
دیکته شــده از ســوی رئیس جمهور وقــت آمریکا به 
محمدرضاشاه پهلوی بوده است. البته این اقدام تنها 
ناشی از فشار آمریکا نبوده و از این سو منافع عده ای 
از زراندوزان در پیشبرد این سیاست مؤثر بوده است.  
گروه در میان نبود شاید فشار آمریکا در  گر منافع این  ا

فرصت این کسب وکارها در بستر مراتع با توجه به 
گستره جغرافیایی بیش از 84 میلیون هکتار مقوله ای 

نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت.
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نهادینه شدن این سیاست مؤثر واقع نمی شد. همانطور 
که اقدامات دیکته شده آمریکا در ترکیه با مقاومت آنها 

به نتیجه نرسید ]	[.
با وجود اینکه محمدرضاشاه نظام مرتع داری و دام داری 
سنتی را ساده و ابتدایی توصیف می کند]	[؛ اما تجربه 
که سابقه طوالنی در جامعه عشایری و  ی  مــرتــع دار
روستایی ایران داشته، از ظرافت ها و مالحظات آزمون 
که ظرافت و اتقان آن در طول  شده ای برخوردار بوده 
سالیان دراز آزمون شده است. تا قبل از سال				 
بهره برداری از مراتع عمدتًا در چارچوب نظام ایلیاتی و 
عشایری صورت می گرفته است. سرزمین های ایلیاتی 
عرفًا ملک خان یا ایل خان محسوب می شده و مراتع 
موجود در ایــن قلمروها بر اســاس نظامی منطبق بر 
تشکیالت سازمانی ایلی میان واحدهای خویشاوندی 
کوچک تر تقسیم می شده است. نظام  رهبری ایالت از 
طریق سلسله مراتب ایلی بر استفاده درست و به موقع 
از اراضی مرتعی نظارت می کردند و دامداران و مالکین 
خود مستقیمًا به استفاده از مراتع می پرداختند ]	[. 

که اقتصاد غالب آن بر دامداری  در زندگی عشایری 
سنتی متکی است، نظام ها و قوانین عرفی بر اساس 
گرفته است. نوسان کم وکیف  چرای دام در مرتع شکل  
مرتع مستقیمًا در نوسان تعداد دام دام دارها مؤثر است 

و نوسان دام نیز به نوبه خود در تعداد خانوارهای کوچرو 
تأثیرگذار است. به عبارت دیگر تعداد خانوارهای کوچرو 
رابطه ای مستقیم با تعداد دام و تعداد دام رابطه آشکاری 
با کم و کیف علوفه مرتع دارد. نوع اقلیم و باران ساالنه 
کیفیت مرتع را مشخص می کرد]	[. ک،  و جنس خا

قانون »ملی شدن جنگل ها و مراتع« در کنار سیاست های 
دیگری که در بخش کشاورزی پیش از انقالب تصویب 
و اجرا شد، به اسم آزادسازی منابع جهت دسترسی 
گرفت. اما  کشاورزان و بهره برداران صورت  عمومی 
که  ی را  ی و مــرتــع دار کــشــاورز در واقــع نظام  سنتی 
در طول سال های متمادی نهادینه شده بود نشانه 
گرفت. البته هیچ کس برخی اشکاالت ناشی از ظلم 
خان ها یا برخی ناعدالتی ها را در آن نظام سنتی نفی 
که آن هم قابل اصالح و به روزگردانی است.  نمی کند 
پس از سیاست های به اصطالح نوسازی در دهه چهل 
ی شدن جنگل ها و مراتع، 

ّ
شمسی و به تبع قانون مل

برای اداره اراضی ملی، دیوان ساالری پرهزینه و عریض 
و طویلی ایجاد شد که در طول زمان شکل گیری و ادامه 
کار آن به اسامی مختلف نامیده شد؛ ایجاد این همه 
که هنوز  هزینه انسانی و مالی برای ایجاد دستگاهی 
هم نتوانسته پاسخگوی وظایف آن باشد و نیازمند 

امکانات بیشتری است.
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تنوع نهادی؛ تشریک مساعی؛ تسهیل نوآوری
به نظر می رسد مسیر تحول تولید در این بخش، خروج 
از مالکیت و تصدی گری دولتی است. به عبارتی »ملی 
که در میدان عمل برخالف معنای واقعی خود  کردن« 
بوده است، پوششی برای مالکیت دولتی و اداره دولتی 
بوده است. البته نسخه تجویزی آن لزومًا مالکیت 
خصوصی نیست. باتوجه به تنوع اقلیمی و فرهنگی 
در سراسر ایران اسالمی، الجرم باید تنوع سازکارهای 
بهره برداری از مراتع به صورت خصوصی یا طایفه ای 
یا سایر نظام های همیارانه را بپذیریم و به آن احترام 
که در تعیین نظام های  یم. مهم ترین عواملی  بگذار
بهره برداری از مرتع و شیوه مالکیت نقش دارد شامل 
یخی- کم جمعیت، ویژگی های تار شرایط اقلیمی، ترا

فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی است ]	[. 
که در تحول آفرینی این بخش مؤثر  جنبه مهم دیگری 
است و البته در درجه دوم و پس از مسأله مالکیت 
ــرای متشکل شــدن جــوامــع بومی  ــرار دارد، تــالش ب ق
مرتع دار از جمله عشایر و روستائیان است. در طول 
یج در نظام های همیارانه  یخ این جوامع به تدر تار
روستایی و عشایری به صورت درونزا و غیرمتمرکز به 
رتق و فتق امورات خود پرداخته اند. تا اینکه با ایجاد 
تی  زیرساخت های مدرن متأسفانه نظام های تشکیال
سنتی به جای بازتولید و به روزآفرینی، به فراموشی سپرده 
که نه به  شد و به جای آن ساختارهایی مثل تعاونی ها 
جنبه درونزایی توجه داشت و نه ابعاد فرهنگی ایران 

در آن دیده شده بود، جایگزین شد. 
الزمه دیگر، ایجاد زیرساخت های الزم برای مرتع داران 
در مقوله تولیدی مربوط به خودشان است. از جمله 
کــه از  گشایش ایــل راه هــایــی  زیــرســاخــت هــای الزم 
کردن  کوچ  گذشته محل تردد عشایر بوده و تسهیل 
ی از این مسیرها در  عشایر اســت. متأسفانه بسیار

کاربری شده و به بخش صنعتی یا  حال حاضر تغییر 
شهری تبدیل شده است.

ی های و ابزارهای جدید  در نهایت استفاده از نوآور
برای تسهیل در معیشت و کسب وکار عشایر ضروری 
است. استفاده از الگوی مرسوم عشایر برای مرتع داری 
کارنگرفتن ابزارهای جدید نیست. به  به معنای به 
عنوان مثال استفاده از شبکه موبایل، پنل خورشیدی 
کمک به ایجاد سرپناه با  گرم و  برای تأمین برق و آب 
گرمای طبیعت از جمله  امکانات مناسب در سرما و 
راه های جدید برای تسهیل و رونق بخشیدن به زندگی 
عشایر به عنوان مهم ترین جامعه مرتع دار در کشور است. 
در نتیجه با استفاده از این نسخه تمدنی در اداره مراتع 
که به نوعی سهل ممتنع محسوب می شود امکان 
کشاورزان  نقش آفرینی و مشارکت مؤثر بهره برداران و 
فراهم و زمینه الزم برای جهش تولید در این بخش از 
جامعه کشاورزی مهیا می شود. بدون شک به کارگرفتن 
روش هــای جدید و نوآورانه نیز به پیشبرد این هدف 
کمک می کند و رسیدن به نقطه عطف در این بخش 

تولیدی را تسریع می کند.  
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ارز پشت مرز: 
بایسته های صادرات 
محصوالت کشاورزی

»جهش تولید« در بخش کشاورزی نیازمند توسعه بازار 
ونق صادرات است و ر

علی دیدار 
پژوهشگر هسته »سیاست کشاورزی« مرکز رشد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

کارنامه بخش کشاورزی
کارنامه بخش کشاورزی ایران در سال 				 نمایانگر 
نقاط قوت و چالش هایی به صورت همزمان است. به 
گزارش مرکز آمار ایران، در نه ماه نخست سال گذشته 
از بین بخش های مختلف اقتصادی کشور تنها بخش 
کشاورزی در مقایسه با سال 				 رشد اقتصادی را 
که نرخ رشد  کرده است و این در حالی است  تجربه 
گروه خدمات منفی بوده است.  گروه صنایع و معادن و 
گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و  اما به 
آب، ارزش محصوالت کشاورزی صادراتی در ده ماهه 
سال 				 نسبت به مدت مشابه سال قبل 	.		 
که می تواند زنگ خطری  درصد کاهش داشته است، 

کشاورزی باشد.  برای بخش 
گسترده محصوالت  یر فساد  قطعًا تابه حال تصاو
کشاورزی را در اخبار دیده اید، تصاویر رنج آور کشاورزی 
که حاال حاصل ماه ها تالش و خون دل خوردنش جلوی 
چشمانش از بین می رود؛ چنین منظره هایی علی رغم 
که دیگر به  غم انگیز بودنشان، آن قدر تکرار شده اند 
کرده ایم. این پدیده ناشی از یک اصل  آن ها عادت 
که  ساده اقتصادی است؛ عدم تعادل عرضه و تقاضا 
کشاورزی، یعنی  وقتی با ویژگی اساسی محصوالت 
فسادپذیری سریع، همراه می شود چنین فجایعی را 
گر می خواهیم شاهد جهش تولید در  به بار می آورد. ا
ی باشیم یکی از مؤثرترین اقدامات  کشاورز بخش 
افزایش تقاضاست. اما تقاضای داخلی برای مصرف 
که  محصوالت کشاورزی آن چنان قابل افزایش نیست 
کلید حل مشکل  گزینه به عنوان  باعث می شود یک 

کند: صادرات. خودنمایی 

143

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

ت 
قعی

وا



چرا کشاورزی؟ چرا صادرات
برای برخی بخش کشاورزی اولویت چندانی در مقایسه 
با بخش های صنعت و خدمات ندارد اما پژوهش ها]	[ 
که مجموع سهم ارزش افزوده ی  کی از آن هستند  حا
بخش کشاورزی ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
حدود 	.		 درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده 
ی می تواند  کــشــاورز ــادرات محصوالت  اســت و صـ
پیشران و موتور محرک بخش گسترده ای از اقتصاد ایران 
باشد. رشد صادرات کشاورزی تأثیر مستقیمی بر رشد 
که یک درصد افزایش در  اقتصادی دارد؛ به این معنی 
کشاورزی، باعث 		.	 درصد افزایش تولید  صادرات 
ناخالص داخلی شده است و به رشد اقتصادی کمک 
کشاورزی، باعث  می کند]	[. جهش تولید در بخش 
می شود چرخ صنایع پیشین و پسین بخش کشاورزی 
کز تحقیقاتی با سرعت بیشتری  و حتی دانشگاه ها و مرا
کرده و جذابیت  بچرخد و ارزش افزوده این بخش رشد 
کارآفرینان افزایش  این صنعت برای سرمایه گذاران و 
یابد. بررسی تجارب کشورهای جهان نشان می دهد که 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند ارزآوری باال 
که ایران ظرفیت باالیی  داشته باشد، علی الخصوص 
کشاورزی  کیفیت  برای تولید محصوالت متنوع و با 

کشورهای  داشته و دسترسی خوبی به بازارهای بزرگ 
همسایه دارد. صادرات این گونه محصوالت باعث رونق 
که 	.		 درصد]	[  معیشت فعاالن بخش کشاورزی 
کشور را شکل داده و علی رغم نقش حائز  از جمعیت 
کشور، انگیزه ی  اهمیتشان در تأمین امنیت غذایی 
کافی برای ادامه این مسیر را ندارند، نیز خواهد شد. 
که  این ظرفیت ها در حالی به فراموشی سپرده شده اند 
امروزه تراز تجاری ایران در محصوالت کشاورزی، منفی 
بوده و این امر منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی، 
مصرف گرایی و وابستگی بیشتر ما در این محصوالت 
استراتژیک می شود. موقعیت خاص جغرافیایی ایران 
گرفتن در میان ائتالف های اقتصادی مختلفی  و قرار 
کشورهای  ی خلیج فارس و  همچون شورای همکار
کند تا  کمک  مستقل مشترک المنافع می تواند به این 
به عنوان پل ارتباطی این ائتالف های ُپر تقاضا عمل 
کرده و از ترانزیت کاالها منافع بسیاری کسب کند. در 
کشور  گروه هشت  کنار این واسطه گری، عضویت در 
اسالمی درحال توسعه و سازمان همکاری اقتصادی 
نیز می تواند در صورت اهتمام مسئولین فرصت های 

کند]	[. مناسبی را برای اقتصاد ایران فراهم 

منبع: برگرفته از سایت سازمان جهانی تجارت
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رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های 
تولید و توسعه صادرات از اهدافی است که صراحتًا در 
کید  بخش کشاورزی قانون برنامه ششم توسعه مورد تأ
کامل آن دولت موظف  قرارگرفته است و برای تحقق 
شده است تا زمینه گسترش و تکمیل زنجیره های ارزش، 
کرده و محصوالت  صنایع تبدیلی، تکمیلی را ایجاد 
کشاورزی را در قطب های تولیدی، سردخانه  اساسی 
کند. عالوه بر  و انبارهای فنی چندمنظوره نگهداری 
آن دولت موظف است حداقل بیست درصد )		٪( از 
منابع صندوق های حمایت از بخش کشاورزی را جهت 
تسهیالت برای صادرات این بخش تخصیص دهد و با 
ایجاد خوشه های صادراتی، نشانه ای تجاری و اختصاص 
مشوق های صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزی 
که صادرات  رونق ببخشد]	[ و این در حالی است 
گذشته  کشاورزی ایران در طول سالیان  محصوالت 
کرده است. اما چرا؟ مسیری پر فراز و نشیب را تجربه 

سیاست گذاران ابن الوقت
ی پر از چاله و  کشاورز مسیر صــادرات محصوالت 
گر محال  که رسیدن به مقصد را ا چاه هایی است 
نکند، مشکل می کند. یکی از مهم ترین آن ها مشکالت 
قانونی است. قوانین مربوط به صادرات محصوالت 
کشاورزی عالوه بر پیچیدگی و دشواری، دائمًا رنگ 
عوض می کنند. عدم ثبات سیاست های مربوط به 
صادرات محصوالت کشاورزی باعث می شود ریسک 
سرمایه گذاری در این حوزه زیاد شود از ریسک های مالی 
گریبان اعتبار تجار  که می تواند  یسک هایی  گرفته تا ر
ایرانی را گرفته و تجار خارجی را به آن ها بی اعتماد کند. 
عدم اطمینان باالی این حوزه سبب می شود زنجیره 
ارزش این بخش به خوبی شکل نگیرد و محصوالت 
کشاورزی ایرانی خام و فله ای به فروش برسند. این 

کمبود واحدهای بسته بندی، سورتینگ و  خألها از 
نگهداری تا ناوگان حمل ونقل مناسب این محصوالت 
به خوبی احساس می شوند و چالش های متعددی برای 
کشاورزان و صادرکنندگان به همراه می آورند. بخش 
خصوصی نیز که شرایط را مساعد نمی بیند سرمایه گذاری 
که سبب می شود  کافی در این حوزه انجام نمی دهد 
یابی در این بخش شکل  کارآمد بازار مجموعه های 
کشاورزی  نگرفته و برند ایران در حوزه ی محصوالت 
همچنان مخدوش باقی بماند. از طرفی نیز به واسطه ی 
تخصصی نبودن مجموعه های صادراتی، ترجیحات 
و عالیق بازارهای مصرف کننده چندان موردتوجه قرار 
که  نمی گیرد و محصولی در آن بازارها ارائه می شود 
ویژگی های مدنظر مصرف کننده همچون سالمت و 
ارگانیک بودن را دارا نیست. این مجموعه ها می توانند 
زیرساخت هایی برای استانداردسازی محصوالت، 
یجی و انتقال دانش فنی موردنیاز  انجام اقدامات ترو
که در حال حاضر جایشان خالی است.  کنند  فراهم 
کشاورزی بعضًا آن قدر  فرآیند صادرات محصوالت 
پیچیده و زمان بر هستند که بخش قابل توجهی از عمر 
کوتاه این محصوالت در پیچ وخم گمرک طی می شود 
که به دست مصرف کننده نهایی می رسد  و محصولی 
کافی و  کیفیت قابل توجهی ندارد. عدم وجود نظارت 
نهادهایی که بر مبنای تجارت عادالنه عمل کنند باعث 
کاالیی محصوالت  گروه های  می شود با ورود اغلب 
کشاورزی به بازار صادراتی، سهم تولیدکنندگان از قیمت 
کاهش یابد]	[. این بی توجهی، بی برنامگی و  نهایی 
عدم نظارت در جبهه صادرات در حالی رخ می دهد 
که بازارهای مطمئن منطقه، سنگر به سنگر توسط 
کشورهای رقیب در حال فتح شدن هستند و رقبای 
کرده اند  جدید و قدرتمندی در بازارهای جهانی ظهور 
که دقیقًا مزیت های رقابتی ایران را هدف قرار داده اند.
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دولت حامی تولیدکننده!
متأسفانه نگرشی بر سیستم حکمرانی بخش کشاورزی 
که صـــادرات را به عنوان تهدید  کم اســت  ــران حا ای
ک  کشور ادرا امنیت غذایی و ثبات بازارهای داخل 
می کند. درحالی که با تدبیر سیاست های دقیق و با 
کشت می توان تدبیری اندیشید  پیگیری طرح الگوی 
که هم سفره ی مصرف کنندگان و هم سفره ی کشاورزان 
رنگین و پرنعمت باشد؛ طرحی که با جلوگیری از تولید 
مازاد محصوالت کشاورزی مانع از بین رفتن میلیون ها 
ُتن محصول می شود. با بررسی سیاست  گذاری های 
انجام شده در ایران می توان گفت، درمجموع عمده ی 
سیاست های حمایتی بخش کشاورزی ایران، به حمایت 
از مصرف کننده اختصاص دارد]	[. انحصارگرایی 
کم رنگ  دولت در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات و 
بودن نقش اتحادیه های تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ی در نــظــام تصمیم گیری نیز  کــشــاورز مــحــصــوالت 
چالش های مربوط به صــادرات محصوالت مذکور 
را تشدید می کند. از طرفی نیز وزارتخانه های متبوع 
دولت نقش آفرینی الزم برای رونق صادرات را نیز ایفاء 
نمی کنند. به عنوان مثال می توان به رایزنان اقتصادی 
کــرد. یکی  که در سفارتخانه ها فعال هستند اشــاره 
از عناصر تسهیلگر در عرصه صادرات، پیمان های 
که متأسفانه  تجاری و تعرفه های ترجیحی هستند، 
بــرای آن نیز تدابیر مناسب اندیشیده نشده است. 
بالتبع هر کشوری از تجارت به دنبال برآوردن نیازهای 
کثر کردن منافع خود است؛ لذا ایران باید به  خود و حدا
که هر دو کشور  دنبال ایجاد پیمان با کشورهایی باشد 
بتوانند به صورت طرفینی از آن بهره ببرند. درحالی که 

در شرایط فعلی تعرفه های وارداتی و صادراتی ایران 
متناسب و هماهنگ نیستند.

در جستجوی راهبرد جهش تولید
که اعمال محدودیت های  بررسی ها نشان داده است 
کوتاه مدت، سبب  صادراتی چه در بلند مدت و چه در 
کشور اعمال کننده محدودیت و  کاهش رفاه هم برای 
کشورها خواهد شد و بیشترین آسیب  هم برای سایر 
هم به تولیدکنندگان اقالم مشمول محدودیت وارد 
گزینه از منظر اقتصادی،  خواهد شد. هرچند بهترین 
حذف تمامی محدودیت های صادراتی است ولی 
کاری برای بسیاری از کشورهای جهان از منظر  چنین 

سیاسی ناممکن است]	[.
کشاورزی،  در نهایت، برای رونق هر چه بیشتر بخش 
باید ثبات در سیاست های صــادرات محصوالت 
کشاورزی فراهم شود. در قدم اول سیاست صادراتی 
کاماًل مشخص و ثابتی با مشارکت فعال بخش خصوصی 
برای محصوالت مختلف وضع شود و سپس راهبرد 
که منجر به جهش کمی و کیفی  تولید صادرات محور 
محصوالت کشاورزی خواهد شد موردتوجه قرار بگیرد. 
که تولید برای صادرات در  نگارنده بر این باور است 
کشت مناسب می تواند  کنار طراحی و اعمال الگوی 
گزندی به  که کوچک ترین  به گونه ای سامان داده شود 
کشور وارد نیاورد. تحقق این راهبرد  امنیت غذایی 
ــرای شکل گیری  محتاج اســت به حمایت دولــت ب
مجموعه های تخصصی تجارت محصوالت کشاورزی 
که مبتنی بر کشت قراردادی، اقدام به تولید محصوالت 

با تدبیر سیاست های دقیق و با پیگیری طرح الگوی کشت 
می توان تدبیری اندیشید که هم سفره ی مصرف کنندگان 

و هم سفره ی کشاورزان رنگین و پرنعمت باشد.
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متناسب با نیازها و ترجیحات مصرف کنندگان کنند. 
به منظور ارتقاء ارزش افــزوده این محصوالت، دولت 
باید از کسب وکارهای فعال در جزء جزء زنجیره ارزش 
کشاورزی حمایت های الزم را  صادرات محصوالت 
انجام دهد. بعالوه فرآیندهای صادراتی باید شفاف 
شده و رویه های زائد اداری از آن حذف شود. همچنین 
باید تعرفه های تجاری متناسب با ظرفیت های کشور 
برای هر محصول وضع شود؛ زیرا در حال حاضر شاهد 
که برخی از محصوالت بــرای صــادرات  آن هستیم 
که مــواد اولیه و نهاده های  موردتوجه قــرار می گیرند 
یادی از یارانه های  مورد نیاز برای تولید آن ها، حجم ز
دولتی را به خود اختصاص داده اند. در واقع برخی از 
محصوالت صادراتی، محصوالتی هستند که به واسطه ی 
یارانه های اختصاص یافته رقابت پذیر شده اند و طبعًا 
انگیزه ی دولت برای اختصاص یارانه به آن ها منتفع 
کردن شهروندان خود بوده است نه مصرف کنندگان 
کنار اقــدامــات مذکور می توان اعطای  خارجی. در 
تسهیالت بانکی به این بخش را به عنوان یک سیاست 

میان مدت و یا بلندمدت به منظور توسعه صادرات 
کشاورزی مورد توجه قرار داد]	[.
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 بررسی آثار اقتصادی و تولیدی
کرونا بحران 



  نان، کار، کرونـــا،
تولــــــــید هــــــــــــزار

الزمه »جهش تولید«، افزایش »تاب آوری« بازار کار است 
و الزمــه ایــن مــقــاوم ســازی، پیگیری معیشت و اشتغال 

وی کار است نیر

حسین سرآبادانی تفرشی 
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد 

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

ویروس اقتصاد و پادزهر آن
ــود شمسی نیز همچون  عــنــوان آخــریــن ســال دهــه ن
سال های پیشین، با اولویت مسئله »اقتصاد« از سوی 
رهبر انقالب اسالمی برگزیده شد و بار دیگر همچون 
سال های 		، 		 و 		 مقوله »تولید ملی« به عنوان 
پیشانی حل مسائل اقتصادی کشور، مورد اشاره ایشان 
قرار گرفت. از سال 				، تقریبًا عناوین همه سال ها 
با جهت گیری حل مسائل اقتصادی و با هدف اصالح 
مسائل ساختاری اقتصاد ایران از سوی ایشان انتخاب 
کید رهبر انقالب بر  شده است. به مرور افکار عمومی تأ
اولویت »مسئله اقتصاد« برای انقالب اسالمی را لمس 
کنده و غیرمنسجم آغاز شد. در  کارهایی ولو پرا کرد و 
میان عناوین سال، مقوله تقویت بنیه »تولید ملی«، 
به عنوان یکی از ارکان کلیدی نقشه مقاومت اقتصادی 

و رکن توسعه پایدار، اهمیت مضاعف یافت.
تقویت بنیه »تولید ملی«، امروز نقطه اهرمی در حل 
بسیاری از مسائل اقتصادی کشور است و این اهمیت 
از دو حیث قابل توجه است: اول قبل از شیوع ویروس 
کرونا و دوم بعد از درگیر شدن با این بحران. در شرایطی 
که شاخص های کالن اقتصاد ملی بعد از شوک ناشی 
از دور جدید تحریم های ظالمانه ایاالت متحده از 		 
اردیبهشت 		، در مسیر بهبود جزئی قرارگرفته بود، 
کرونا« امروز موتور  مهمان ناخوانده سر رسید. »پاندمی 
اقتصاد جهانی را خاموش و عمیق ترین رکود اقتصادی 
کرده است. این ویروس  سده اخیر را بر جهان تحمیل 
کمتر از سه دهم نانومتری، جهان را در ابعاد اقتصادی، 
کرده  اجتماعی و سیاسی دست خوش تغییر و تحول 
که بسیاری از نویسندگان از شکل گیری نظم  تا جایی 
کرونا سخن می گویند.  نوین جهانی در جامعه پسا
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ک و هراس انگیز این بحران،  مهم ترین بخش ترسنا
ناشناخته بودن ابعاد احتمالی آثار و پیامدهای این 
که امکان تحقق هر سناریویی  بحران است؛ به گونه ای 
را برای آینده ممکن می سازد؛ اما در برآوردهای اولیه 
نهادهای بین المللی به نظر می رسد اقتصاد جهانی 
کوچک شــده و  در 				 تــا حــدود 	 الــی 	 درصــد 
صدها میلیون  انسان بیکار شوند و در این میان فقط 
گذر زمان می تواند در مورد آینده قضاوت قطعی تری 

را ممکن سازد. 
کرونا در اقتصاد ایران نیز، در سه سناریو  یان ناشی از  ز
خوش بینانه، متوسط و بدبینانه به ترتیب معادل 	، 
کشور برآورد  		 و 		 درصد تولید ناخالص داخلی 
گــزارش »سازمان  ــت]	[. در جهان، آخرین  شده اس
کــار« تا  کرونا بر »جهان  کـــار«]	[ از تأثیر  بین المللی 
لحظه نگارش این سطور، در 		 آوریــل 				 منتشر 
کنون 			  کرونا تا گــزارش،  شده است. حسب این 
میلیون شغل تمام وقت، استاندارد و رسمی را به صورت 
کامل از بین برده و تا مرز یک میلیارد شغل را به صورت 
مستقیم تحت تأثیر خود قرار داده است. حسب این 
کاری در  کل ساعات  گزارش، معادل 	/	 درصد از 
کارگر در سطح جهان،  جهان کاهش یافته و از هر پنج 
کرونایی تأثیر  بیش از چهار نفر آن ها از تعطیلی های 
که 		  کارگران روزمزد بخش غیررسمی  پذیرفته اند. 
کار جهانی با دو میلیارد نفر را تشکیل  ی  درصد از نیرو
می دهند، در صورت از بین رفتن شغل های خود، برای 
بقای خود و خانواده هایشان، به پشتیبانی پولی نیاز 
گزارش، آن دسته از مشاغل در جهان  دارند. در این 
که به سختی آسیب دیده اند عبارت اند از: هتلداری و 

خدمات غذا، تولید، خرده فروشی و خدمات تجاری 
و فعالیت های اداری]	[.

که  کشور  پادزهر چنین شرایط تحمیلی به اقتصاد 
کرونا است، هم مسائل ساختاری- هم درگیر بحران 

تاریخی و هم تحریم های ظالمانه، تمرکز بر مقوله حفظ، 
ی و »جهش تولید« اســت. جهش تولید، رمز  پایدار
اصلی تاب آوری اقتصاد و جامعه ایران در سال 		 
کرونا، تحریم و  است تا از این روزهــای توأم با شوک 
کشور رها یابد. در این میان،  مسائل قدیمی اقتصاد 
کــار« در جهت تحقق »جهش تولید« از  نقش »بــازار 
کار«  جنبه های مختلف حائز اهمیت است. »بازار 
به صورت مستقیم با نحوه تسهیم منافع میان »کار و 
سرمایه« در نظام اجتماعی و اقتصادی مرتبط است. 
نقش تعیین کننده »بازار کار« به عنوان یکی از زمینه های 
کرامت و  کید بر  یع نهاده های تولید از سویی، و تأ توز
کار انسانی به عنوان پیشران توسعه اجتماعی  اهمیت 
از سوی دیگر  اهمیت این بازار را مضاعف می سازد. 
کار از سویی به اقتصاد خانوار و معیشت عموم  بازار 
کسب درآمد مرتبط است و از  افراد جامعه از محل 
سوی دیگر یکی از پایه های اصلی رونق و توسعه تولید 

کشور است.  ملی در یک 
آنچه نظام تصمیم گیری ملی و البته افکار عمومی در 
انتهای سال 		 و ابتدای سال 		 در دوگان »جان-نان« 
یا »اقتصاد-سالمت« به آن پرداخت، نیز به خصوصیات 
کار«، اجتماعی ترین بازار  کار« مرتبط است. »بازار  »بازار 
اقتصاد است؛ زیرا از سویی به درآمد خانوار و از سوی 
دیگر به مهم ترین مؤلفه در شکل گیری »جهش تولید«؛ 
یعنی عنصر »سرمایه انسانی« مرتبط است. هر تصمیم 

151

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

 و 
ونا

کر



در مورد قرنطینه منطقه ای، شهری یا ملی یا آزادی های 
تحت پروتکل های بهداشتی برای کسب وکارها به صورت 
مستقیم با این قلمرو مرتبط اســت. از سوی دیگر، 
کار، جایگاه این بازار را  وجود عامل »انسان« در بازار 
کاال، بازار پول و  نسبت به دیگر بازارها همچون بازار 
که حتی به  کرده است؛ به گونه ای  بازار سرمایه متمایز 
گرفتن اصطالح »بازار« نیز برای آن با نوعی تسامح  کار 

گرفته می شود.  صحیح در نظر 

معیشت-اشتغال: دو عنصر اساسی
کار« از حیث اجتماعی  اما دو عنصر محوری در »بازار 
وجود دارد: اول معیشت)دستمزد( و دوم اشتغال. این 
دو عنصر بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند و در مواردی نیز 
از سوی برخی در تزاحم دیده می شوند. بخش عمده 
کار است و از  درآمــد خانوار از محل درآمــد ناشی از 
این حیث به صورت مستقیم با »معیشت« طبقات 
کم درآمد و متوسط شهری ارتباط تنگاتنگ دارد؛ تا 
که بر اساس برآوردها، بیش از 		 افراد در سه  جایی 
کار  دهک ابتدایی)فقیر( جامعه، از شاغلین بــازار 
هستند]	[. ازاین جهت، یکی از پدیده های مهم بازار 
کار ایــران پدیده »شاغلین فقیر« است. »دستمزد«، 
که با معیشت  مقوله ای اقتصادی-اجتماعی است 
افراد مزدبگیر در جامعه پیوند دارد. دستمزد از منظر 
کارفرمایان و تولیدکنندگان، یکی از هزینه های تولید 
است؛ اما این  همه واقعیت پیرامون ماهیت دستمزد 
یادی از جامعه است  نیست. ُمزد، منبع درآمد افراد ز
که از طریق آن امرار معاش آن ها صورت می پذیرد. در 

از منظر  دســـتـــمـــزد 
کــــــارفــــــرمــــــایــــــان و 
تولیدکنندگان، یکی 
از هزینه های تولید 
اســت؛ امــا ایــن  همه 
ــون  ــرام ــی واقـــعـــیـــت پ
ــزد  ــم ــت مـــاهـــیـــت دس

نیست.

بیان تصویری از پدیده شاغلین فقیر، ذکر این نکته 
که حسب محاسبات نویسنده،  کافی به نظر می رسد 
کار ایران، به  همواره درصد حداقل دستمزد در بازار 
حتی 		 درصد متوسط هزینه خانوار شهری بر اساس 
داده های مرکز آمار ایران نرسیده است]	[. این موضوع 
که  کارگران با سبد معیشت  یافتی  در شکاف میان در
کار محاسبه  در سال های اخیر از سوی شورای عالی 
یت است. به عنوان مثال، در سال  می گردد، نیز قابل رؤ
				، درحالی که کمیته معاش وزارت کار، سبد معیشت 
کارگری با ُبعد 	.	 را 	 میلیون و 			 هزار  یک خانوار 
کارگران تنها در بهترین  یافتی  کرد، کل در تومان تعیین 
حالت خود 	.		 درصد از این عدد را تحت پوشش 
خود قرار می دهد]	[. لذا بررسی وضعیت معیشتی 
که در حال حاضر  کار نشان می دهد  شاغلین بازار 
کثیری از شاغلین در تأمین نیازهای اساسی و  جمع 

حداقل معیشت دچار مشکل هستند. 
از سوی دیگر »بیکاری« با همه پیامدهای اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی یکی از ابر چالش های اقتصاد ملی 
ما در »بازار کار« شده است. متأسفانه »بیکاری« تبدیل 
به یکی از نقاط کاهش »تاب آوری ملی« در اقتصاد ایران 
که ماهیت بیکاری در  تبدیل شده است؛ به خصوص 
ایران منطقه ای، جنسیتی، جوانانه و دانشگاهی شده 
که نرخ بیکاری عمدتًا در مناطق  است؛ بدین معنا 
گروه سنی جوانان و در میان  محروم، در بخش زنان، در 
فارغ التحصیالن دانشگاهی رشد چشم گیری یافته 
است]	[. لذا اشتغال تبدیل به یکی از دغدغه های 
نظام سیاست گذاری کشور در سال 				 شده است. 

دستمزد از منظر کارفرمایان و تولیدکنندگان، یکی از 
هزینه های تولید است؛ اما این  همه واقعیت پیرامون 

ماهیت دستمزد نیست.
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ونا بر اقتصاد ملی و بازار کار سطوح اثرگذاری کر
حال در این شرایط، ویروس شماره 		 در سه سطح 
شروع به تأثیرگذاری در سیستم تنفسی اقتصاد ملی 
کرده است و شرایط تحریمی و اشکاالت ساختاری و 
یخی نظام اقتصادی نیز »سیستم ایمنی« این بدن  تار

کمترین حد ممکن رسانده است: را به 
کید بر وضعیت بودجه  کالن با تأ اول، سطح اقتصاد 

عمومی دولت و وضعیت تجارت خارجی 
دوم، سطح بنگاه ها و کسب وکارها از طریق شوک عرضه 

)اختالل در زنجیره تأمین( و شوک تقاضا 
کید بر تغییر سبد مصرفی و  سوم، اقتصاد خانوار با تأ

درآمدی خانوار 
کار« و بنگاه های  یه های »بــازار  ید 		، حاال به ر کوو
کشور واردشده و قصد ضربه زدن به دو پایه  تولیدی 
کار ایران«، یعنی »معیشت«  اساسی مورداشاره در »بازار 
و »اشتغال«، را دارد و این ضربه از طریق این سه سطح 

در حال اثرگذاری است:  

در سطح اول، کرونا با تحریم های ظالمانه آمریکا همدست 
شده و دولت را در تأمین منابع مورد نیاز برای ایفای 
کمیتی خود در شرایط بحران با دشواری هایی  نقش حا
کاهش درآمدهای نفتی بعد از  روبرو ساخته است. 
شوک ناشی از میزان فروش از اردیبهشت 		، حاال 
دچار شوک ناشی از ُافت قیمت نفت شده و قیمت 
نفت به کمترین سطح خود در 		 سال گذشته رسیده 
است[	]. عالوه بر آن، به صورت طبیعی درآمدهای 
کاهش شدید در عصر تعطیلی  مالیاتی دولت نیز با 
کسب وکارها و رکود روبرو شده است، این در حالی 
است که مخارج مصرفی و حمایتی دولت در حمایت 
از اقشار کم درآمد و هزینه های بهداشتی افزایش شدید 
یافته است. این شرایط ساختاری یک قید بودجه را 

بر تمام انتخاب های دولت سایه افکنده است]	[. 
کرونا، هر  اما در سطح بنگاه و کسب وکار، در اثر شوک 
کاهش شدید  کار با  دو بخش عرضه و تقاضای بازار 
کاهش سطح فعالیت های  روبــرو است. تعطیلی و 
کار  کاهش تقاضای  اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و 
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کار نیز، چه مستقیمًا با درگیر شدن  شده و عرضه 
کار با بیماری و چه غیرمستقیم با  ی  بخشی از نیرو
اقدامات »خود مراقبتی« و کاهش تعامالت اجتماعی، 
کاهش یافته است. آنچه به صورت اولیه برای سال 
کار پیش بینی می شود، پدیده کاهش  				 برای بازار 
کاهش جمعیت شاغلین  نرخ مشارکت اقتصادی و 
کار، تعاون و رفاه  است. حسب برآورد اولیه »وزارت 
اجتماعی« در اسفندماه، کسب وکارهایی که مستقیمًا 
کرونا متأثر شده اند و فعالیت آن ها به شدت  از بحران 
کاهش یافته، 							 نفر معادل بیست درصد 

کشور را شامل  می شود]		[.   کل شاغلین 
کار ایران« از انعطاف پذیری  در بخش ساختاری، »بازار 
و چسبندگی بهینه و متعادل به طور همزمان برخوردار 
کار به معنای  نیست. معمواًل »انعطاف پذیری« در بازار 
کار نسبت به  کارفرما در بــازار  قــدرت مانور و اقــدام 
کار همچون »استخدام  موضوعات حساس در بازار 
کار، میزان و نحوه تعیین دستمزد،  ی  و اخراج« نیرو
شرایط کاری و ساختار قراردادهای کار تعریف می شود. 
ی  انعطاف دستمزد، انعطاف در جذب و اخراج نیرو
گونه های  کار و انعطاف در قراردادهای موقت ازجمله 
مختلف انعطاف در بازار کار است که در خط مشی های 
مبتنی بر سیاست های تعدیل ساختاری تالش می شود 
کــار به خــود بگیرد. چنین معنایی از  ــازار  ساختار ب
کــار هــمــواره با مخالفت شدید  »انعطاف« در بــازار 
کارگران روبرو بوده است. به باور آن ها، این انعطاف 
کارگران،  کار ضمن خدشه به امنیت شغلی  در بازار 

کار، رونق  کاهش عمومی دستمزدها در بازار  موجب 
گسترده و  قــراردادهــای مــوقــت، توسعه اخــراج هــای 
کــار و درنهایت بــه خطر افتادن  ی  بی ضابطه نــیــرو
کارگری خواهد شد. از سوی دیگر  معیشت خانواده 
کار نیز همواره مورد  گون در بازار  گونا چسبندگی های 
مخالفت تولیدکنندگان بوده و از نحوه تعیین دستوری 
ی  حداقل دستمزد و ممانعت در اخراج و تعدیل نیرو
انسانی به عنوان شواهد این چسبندگی یاد می کنند. 
یگر تسهیلگر و میانجی در بازار  دولت نیز به عنوان باز
یگر  گر دولت را تسخیرشده توسط یکی از دو باز کار )ا
کارایی  ندانیم(، وظیفه تنظیم گری بازار جهت تحقق 

و عدالت اجتماعی را بر عهده دارد. 
در چنین بستری و به خصوص در شرایطی مانند بحران 
کارآ و عادالنه باشد.  کرونا، به نظر می رسد انعطاف باید 
کار منعطف اما عادالنه به گونه ای است  ساختار بازار 
که ضمن در نظر گرفتن شرایط رقابتی اقتصاد، در تالش 
است تا جهت حمایت از کرامت انسانی، این تغییرات 
موجب نوسانات عمده در وضعیت معیشت طبقه 
کارگر نشود. در عموم کشورهای توسعه یافته، نظام های 
حمایتی و جبرانی برای ساختارهای انعطاف بخش 
گرچه این  کار طراحی و پیاده سازی می شود؛  در بازار 
کشورهای جهان متفاوت است.  سازوکارها در میان 
کسون همچون  کشورهای آنگلوسا به عنوان مثال، در 
کار به شدت منعطف است،  که ساختار بازار  آمریکا 
سازوکارهای حمایتی به صورت تمام حداقلی است؛ 
پـــای شمالی  پـــای مــرکــزی و ارو کشورهای ارو امــا در 

ساختار بازار کار منعطف اما 
عادالنه به گونه ای است که 
ضمن در نظر گرفتن شرایط 
رقابتی اقتصاد، در تالش است 
تــا جهت حمایت از کرامت 
انسانی، این تغییرات موجب 
نوسانات عمده در وضعیت 

معیشت طبقه کارگر نشود.

ساختار بازار کار منعطف اما عادالنه به گونه ای است که 
ضمن در نظر گرفتن شرایط رقابتی اقتصاد، در تالش است 
تا جهت حمایت از کرامت انسانی، این تغییرات موجب 

نوسانات عمده در وضعیت معیشت طبقه کارگر نشود.
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ی( نظام جبرانی و  کشورهای اسکاندیناو )مشهور به 
کار  کثری وجود داشته و ساختار بازار  حمایتی حدا
از نوعی سختی و چسبندگی برخوردار است. در هر 
پایی یا آمریکایی، اصل نظام جبرانی و  یکرد ارو دو رو
حمایتی پذیرفته شده است. »بیمه بیکاری« یکی از 
عناصر مهم در ساختار نظام جبرانی و حمایتی در 
که بر اساس  کار است  جهت انعطاف بخشی به بازار 
گستره تحت پوشش در میان  میزان، دوره پرداخت و 
گونی به خود  گونا کشورهای مختلف جهان، اشکال 
می گیرد. بااین حال، همین سازوکارهای مرسوم نیز در 
کرونا با بن بست روبرو شده اند. در  کنش به بحران  وا
کار در چند هفته  رخدادی بی سابقه، میلیون ها نیروی 
گذشته  که در قرن  کرده اند  درخواست بیمه بیکاری 
که از  کشورهایی  بی سابقه بوده است و این امر برای 
ــد، به  این حیث نهادی دشــواری هــای بیشتری دارن

شکل تصاعدی افزایش می یابد]		[. 

تصویری از بازار کار ایران و 
چرایی آسیب پذیری آن

کار ایران«،  بررسی داده های مرتبط با فصول اخیر »بازار 
کرونا  میزان و قابلیت تاب آوری این بازار را در برابر شوک 
عیان می سازد. حسب داده های فصول اخیر »گزارش 
کار« در مرکز آمار ایران، عمده افراد تازه وارد به  ی  نیرو
»جمعیت فعال« بازار کار ایران را زنان، فارغ التحصیالن 
کن در  دانشگاهی، متولدین دهه هفتاد شمسی و سا
مناطق شهری تشکیل می دهند که به معنای تغییرات 
کار  ی  ساختاری- جمعیت شناختی در عرضه نیرو
در ایران است. از این جمعیت تازه وارد به »جمعیت 
کار ایران، بیش از 		 درصد شاغل شده اند  فعال« بازار 
و حدود 		 درصد به جمعیت بیکاران کشور افزوده شده 
است. جمعیت چندمیلیونی اضافه شده به شاغلین 
که بر  کنون چند ویژگی مهم دارند  کشور از سال 		 تا
مسئله »تاب آوری« در برابر شوک های درون زا و برون زا 

اقتصادی مؤثر است: 
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اول آنکه این جمعیت میلیونی اضافه شده به شاغلین 
کشور در حالی است که رشد اقتصادی )به معنای افزایش 
کاال و خدمات در کشور( در سال های 		، 		،  تولید 
		 و 		 منفی بوده و رشد اقتصادی سال های 		 و 
گشایش های ناشی از افزایش  		 نیز عمدتًا محصول 
کشور در دهه  فروش نفت بوده است؛ به عبارت دیگر 
نود شمسی، یا با رشد منفی اقتصادی روبرو بوده یا رشد 

کیفیت اشتغال زایی بوده است.  اقتصادی آن فاقد 
گر شرایط رشد  نکته دوم رفع تناقض نکته اول است. ا
اقتصادی بدین منوال بوده است، پس افزایش بیش 
کشور  از سه و نیم میلیون نفر به جمعیت شاغلین 
چگونه قابل توجیه است؟]		[ پاسخ به این ابهام در 
تبیین خصوصیات جمعیت شناختی و اقتصادی 
کار قابل بررسی است. این  همین تــازه واردان به بازار 

خصوصیات به قرار زیر است:
یک: عمده این تــازه واردهــا جزء »کارکنان مستقل« 
ــد؛ توضیح آنکه در میان وضــع  هــای شغلی  ــوده ان ب
کسانی  گروه »کارکنان مستقل«  کار،  مختلف در بازار 
که نه مزدبگیر بخش خصوصی و عمومی  هستند 
کسی را به استخدام درآورده انــد. مثال  هستند و نه 
کارکنان در این بازه زمانی، شاغلین  بارز این دسته از 
که طبق برخی  کسی های اینترنتی هستند  فعال در تا
برآوردها، تا پانصد هزار نفر در این سال ها بدین شکل 

کار شده اند.  وارد بازار 
دو: بیش از 		 درصد این شاغلین تــازه وارد به بازار 
کمتر از 	 نفر شده اند؛  کوچک  کار، جذب بنگاه های 
بنگاه هایی که عمدتًا در بخش »خدمات« حضورداشته 
و در خرده مشاغل خدماتی حضور دارند. نکته مهم 
کار ایران  که حسب داده های تفصیلی بازار  آن است 
در سال 				 )داده های سال 		 تا این لحظه انتشار 

نیافته است(، بیش از 		 و نیم میلیون نفر از شاغلین 
کشور در بنگاه های یک تا 	 نفره حضور دارند]		[.

سه: سهم »اشتغال ناقص« در میان این تازه واردها 
افزایش یافته و بخش بیشتری نسبت به نرخ متداول 
کار تمام وقت و استاندارد پیدا کرده اند.  کار ایران،  بازار 
نکته مهم تر آن که تنها 		 درصد از این شاغلین تازه وارد 
بیمه شده اند و بیش از 		 درصد آن ها فاقد پوشش 

بیمه و بهره مندی از مواهب آن هستند]		[.
گروه های  که اشاره شد، حضور بیشتر  چهار: همان طور 
اجتماعی زنان، دانشگاهیان، جوانان و شهرنشینان 
کار ایران رقم زده است  یادی در چهره بازار  تغییرات ز
که از حیث ساختاری حائز اهمیت است. مهم ترین 
که در دانــش »اقتصاد توسعه« چنین  آن این است 
که هزینه فرصت مشارکت سیاسی در  مطرح می شود 
میان طبقه جوان، دانشگاهی و شهری بیکار تقریبًا 
صفر است و این امر حامل آثار اجتماعی، امنیتی و 

سیاسی برای جامعه امروز است.  
کــار ایــران در  ــازار  بنابراین اشتغال فصول اخیر در ب
کمترین تاب آوری در برابر  کرونا، از  عصر آغاز بحران 
شوک های برون زا حکایت می کرد. اشتغال ایجادشده 
عمدتًا نه در بخش شرکتی یا رسمی بلکه توسط بخش 
غیرشرکتی و با تمرکز بر حوزه خدمات مانند خرده فروشی 
و عمده فروشی، تعمیرات، حمل ونقل، واسطه گری و 
که با  خدمات مواد غذایی بوده است. شغل هایی 
کمترین پایداری، فاقد پوشش بیمه )به خصوص بیمه 
کوچک با  بیکاری در شرایط بحرانی(، در بنگاه های 
بیشترین آسیب پذیری به خصوص در حوزه خدمات 

و عمدتًا در بافت شهری ایجادشده است. 
کرونا به تدریج در مورد بحران  آنچه بعد از شیوع ویروس 
بیکاری اشاره شد، معلول این خصوصیات در ساختار 
کار بود. به این خصوصیات مؤلفه دیگری نیز به  بازار 

اشتغال فصول اخیر 
در بازار کار ایران در 
عــصــر آغــــاز بــحــران 
ین  ونـــا، از کمتر کـــر
تـــــاب آوری در بــرابــر 
ون زا  ــر ــای بـ ــوک ه ش

حکایت می کرد.
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کار« باید افزود و آن هم پدیده  لحاظ »جامعه شناسی 
گروه »بیکاران قباًل شاغل« است. بین کسانی  افزایش 
که شاغل بوده و اینک بیکار  که بیکار بوده اند با فردی 
شــده، به حسب ظاهر و آمــار تفاوتی نیست و هر دو 
بیکار هستند؛ اما از منظر اقتصاد اجتماعی و اقتصاد 
گروه تفاوت وجود دارد. فرد   میان این دو 

ً
کامال توسعه، 

که شغل خود را از دست می دهد، تعهدات  شاغلی 
که با  کرده است  و برنامه ای برای زندگی خود طراحی 
از دست دادن شغل، اصاًل امکان تاب آوری در این 
شرایط جدید را ندارد. در جامعه اجتماعی ایران، افراد 
معمواًل به هویت جمعی و مفهوم »آبرو« در گذران معاش 
زندگی بسیار حساس و در عین حال در صورت شوک 

اقتصادی، آسیب پذیر هستند. 
کرونا  طبق برآوردهای دولت]		[، در اثر شیوع ویروس 
کشور  نزدیک به 	/	 میلیون نفر از شاغلین رسمی 
گرفتند.  به صورت مستقیم در معرض آسیب قــرار 
کارگاه رسمی و غیررسمی دچار  بیش از 	/	 میلیون 
توقف فعالیت شده اند و 	 میلیون شاغل غیررسمی 
کشور در معرض اخراج یا کاهش دستمزد قرارگرفته اند. 
که  کار ایران  حدود 		 میلیون شاغل فعال در بازار 
کشور است، در  کل  معادل بیش از نیمی از شاغلین 
بخش خدمات فعالیت دارند و آثار اولیه بیکاری در 
ده رسته از این بخش دیده می شود. تنها چند هفته 
کشور،  بعد از راه اندازی سامانه ثبت بیمه بیکاری در 
یدادی مشابه در سایر  که رو کردند  			 هزار نفر ثبت نام 
کرونا است. به صورت  اقتصادهای جهان در اثر شیوع 

ــرد شــاغــلــی کـــه شغل  ــ ف
خود را از دست می دهد، 
تعهدات و برنامه ای برای 
ــی  ــراح ــی خــــود ط ــدگـ زنـ
کرده است که با از دست 
دادن شغل، اصاًل امکان 
تاب آوری در این شرایط 

جدید را ندارد.

کلی شناخت از سهم بخش های اقتصادی، برآوردی از 
میزان آسیب پذیری تولید در بخش های مختلف را در 
کرونا منجر  اختیار سیاست گذار قرار می دهد. ویروس 
کسب وکارهای حوزه خدمات  به تعطیلی بسیاری از 
کل  گشته و این بخش 		 درصد از بار ارزش افــزوده 
اقتصاد را به دوش می کشد؛ بنابراین اثر قابل توجهی بر 
تولید ناخالص داخلی در سال 				 خواهد داشت. 

جهش تولید، الزمه افزایش تاب آوری بازار کار
حال اهمیت »جهش تولید« برای دو عنصر اصلی در 
کار، یعنی تحقق »معیشت مناسب« و »اشتغال  بازار 
پایدار« مشخص می شود. »نظام تولید« دارای ورودی هایی 
کلیت فعالیت ایــن مجموعه را به مثابه  که  اســت 
سیستم حفظ می  کند. این ورودی ها حسب ادبیات 
اقتصاد متعارف، در واقع نهاده های تولید هستند. 
ی  منابع طبیعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه مالی، نیرو
کارآفرینی، مهندسی و  کار فیزیکی، سرمایه انسانی، 
طراحی )سرمایه دانشی( و سایر مواد اولیه و نهاده های 
کنار یکدیگر و به فراخور نوع محصول در این  تولید در 
نظام دخالت دارنــد. صاحبان این نهاده ها حسب 
مناسبات و روابطی با یکدیگر در تعامل هستند. در 
یخ اندیشه اقتصادی در سده های گذشته، پرسش  تار
مهم نحوه سهم بری هرکدام از این صاحبان عوامل 
تولید از ارزش ایجادشده بوده است؛ به عبارت دیگر، 
دستاوردهای نظام تولید ملی حسب چه ترتیبات 
نهادی تقسیم و توزیع می گردد و سهم هرکس از صاحبان 

فرد شاغلی که شغل خود را از دست می دهد، تعهدات 
و برنامه ای برای زندگی خود طراحی کرده است که با از 
دست دادن شغل، اصاًل امکان تاب آوری در این شرایط 

جدید را ندارد.
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کشور  کیک بــزرگ تولید در یک  نهاده های تولید از 
چقدر است؟ بدون تردید سهم بری عادالنه آن است 
که هرکدام از صاحبان نهاده های تولید به تناسب 
کرده است، از برخورداری های نهایی  که خلق  ارزشی 
نظام تولید نیز بهره ببرد. آنگاه که ورودی ها با ستاده ها 
و شایستگی ها با برخورداری ها تطابق نداشته باشد، 
مناسبات مبتنی بر عدالت )که منجر به تعامالت 
همکارانه و مولد می شود( به مناسبات مبتنی بر ظلم 
)که منجر به تعامالت مبتنی بر ستیز و نامولد می شود( 
تبدیل خواهد شد. نظام تولیدی به تعبیر اقتصاددانان 
که قابل تداوم  وارد بازی حاصل جمع صفری می شود 
نخواهد بــود. رمز تــداوم تعامالت مولد، شکل گیری 
تعامالت حول رعایت حقوق همه بازیگران و رسیدن هر 
کس به  حق وضع شده برای اوست. در چنین شرایطی 

که »جهش تولید« تحقق می یابد.  است 
نظام تولید در کشور تا تحقق مناسبات عادالنه فاصله 
گر »دستمزد« را یک هزینه  دارد. به عنوان مثال حتی ا
برای بنگاه های تولیدی تلقی کنیم که باید برای افزایش 
سود به حداقل ممکن برسد، سهم هزینه دستمزد نیروی 
کار در کل هزینه تمام شده در بنگاه های تولیدی به طور 
میانگین بین 	 تا 		 درصد است و این عدد در بیشترین 
کاربر  که حوزه ای اصالتًا  سهم خود در بخش خدمات 
است، به حدود 		 تا 		 درصد می رسد. این عدد 
کشورهای  کارگر ایرانی ازجمله  که  نشانگر آن است 
کشورهای  با پایین ترین سطح دستمزدی در میان 
جهان است. شاخص مهم دیگر جهت برآورد عدالت 
کار، نسبت »دستمزد به بهره وری  اجتماعی در بازار 
کار« در کشور است. میانگین کلی این شاخص  نیروی 

میانگین کلی شاخص 
»نسبت دستمزد به 
وی کار«  بهره وری نیر
در دهه گذشته حدود 
30 درصد بوده است؛ 
این بدان معناست که 
کارگر ایــرانــی حدود 
یــک ســوم بــهــره وری 
خود دستمزد دریافت 

می کند.

در دهه گذشته حدود 		 درصد بوده است؛ این بدان 
کارگر ایرانی حدود یک سوم بهره وری خود  معناست که 
یافت می کند]		[. این نظام تولیدی بنا  دستمزد در
که حتی سرمایه داری مدرن نیز  به عقالنیت و خردی 
حدود صدسال قبل به آن رسید، قابل تداوم نیست؛ 
زیرا نظام اقتصادی یک شبکه به هم مرتبط است: 
کارگر  گر به عنوان مثال سهم  تولید، مبادله و مصرف. ا
به عنوان یکی از صاحبان نهاده های تولید به اندازه 
ارزش ایجادشده او نباشد، عــالوه بر آنکه عدالت 
اجتماعی شکل نگرفته و انباشت سرمایه برای اقلیت 
رقم می خورد، به چرخه اقتصاد نیز صدمه می زند؛ 
کاهش  کاهش قدرت خرید آن ها، در حقیقت  زیرا 
قدرت خرید مصرف کنندگان خروجی های این نظام 
تولیدی است و این مسئله خودبه خود به کاهش خرید 

محصوالت صاحبان بنگاه تولیدی منجر می شود.
گر تعامالت در نظام تولیدی را در  که ا واضح است 
کنیم، در  بلندمدت و در یک تداوم زمانی مشاهده 
تحلیل آنچه رقم می خورد کمی متفاوت تر از حالت ایستا 
کارگران ایرانی  عمل می کنیم. خانواده چند ده میلیونی 
خریداران بالقوه کاالی بنگاه های تولیدی هستند؛ اما 
ضعف در قدرت خرید منجر به شوک تقاضا به بخش 
تولید کشور می شود. ازاین جهت برخالف نگرش هایی 
کاهش دستمزدها یا  که برای »جهش تولید« خواهان 
ی  افزایش انعطاف بنگاه ها برای اخراج و تعدیل نیرو
گفت این مسیر منجر به تشدید شوک  کار است، باید 
کاهش درآمد خانوار و به تبع افت تقاضا از  تقاضا و 

بنگاه های تولیدی خواهد شد. 

وی کار«  میانگین کلی شاخص »نسبت دستمزد به بهره وری نیر
در دهه گذشته حدود 30 درصد بوده است؛ این بدان معناست که 
کارگر ایرانی حدود یک سوم بهره وری خود دستمزد دریافت می کند.
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»جوزف استیگلیتز«]		[، در یادداشتی انتقادی به 
وضعیت اقتصاد ایاالت متحده با اشاره به سازوکارهای 
ناعادالنه در نظام اقتصاد جهانی مبتنی بر مناسبات 
سرمایه داری به این موضوع اشاره می کند که شرکت های 
کارگران را  کرونا«،  آمریکایی در پاسخ به »همه گیری 
به راحتی اخراج یا تعدیل می کنند؛ اما هنوز به صورت 
منظم و مرتب،  سود سهام خود را به صاحبان سرمایه 
پرداخت می کنند و سهام خود را در بازار سرمایه خریداری 
می کنند]		[. متأسفانه نئولیبرال های وطنی بر این باور 
که برای اشتغال زایی باید بخش  ی می کنند  پافشار
کارآفرینان تولیدی متمرکز  عمده درآمد ملی در دست 
کنند. اما امروز در  کارآفرینی پیدا  شود تا تمایل و توان 
دانش »اقتصاد توسعه« در تبیین علل ایجاد اشتغال، 
که آنچه اشتغال می آفریند  کید می شود  به این نکته تأ
کارآفرین بلکه تقاضاست؛ وقتی تقاضایی در  نه طبقه 
کار باشد، کسب وکارها اشتغال می آفرینند تا آن تقاضا 
را برآورد کنند. بخش عمده این پدیده نیز معلول »میل 
کم درآمد،  کارگر و  نهایی به مصرف«]		[ باال در طبقه 
که »میل نهایی  برخالف طبقات فوقانی جامعه است 

به پس انداز«]		[ بیشتری دارند. 

ــال  ــ ــغ ــ ــت ــ ــه اش ــ ــ ــچ ــ ــ آن
می آفریند نه طبقه 
ــلــکــه  کـــــارآفـــــریـــــن ب
تــقــاضــاســت؛ وقتی 
ــار  ــقــاضــایــی در ک ت
باشد، کسب وکارها 
ینند  اشتغال می آفر
تا آن تقاضا را برآورد 

کنند.

نقش دولت در راهبری تولید و 
ارتقای تاب آوری بازار کار

کنونی نقش دولــت در مدیریت بحران و  در شرایط 
گذشته موردتوجه  کــار بیش از  سیاست های بــازار 
کرونا، »همه گیری سوسیالیسم« یا نوعی  است. پاندمی 
بازتعریف نقش دولت را با خود به همراه آورده است. 
کار و به تبع تأثیر آن بر  ی  شوک عرضه و تقاضای نیرو
یج زنجیره عرضه جهانی  کاال و خدمات، به تدر بازار 
کرده و در نهایت این اختالل ها، سیستم مالی  را متأثر 

کرده است. اقتصاد جهانی را دست خوش تغییر 
 در جهان تجربه های مختلفی از اعمال سیاست های 
کار در این شرایط دیده  حمایتی دولت ها در بــازار 
می  شود: از تعیین غرامت و دریافت نقدی برای افرادی 
که در اثر بحران، شغل و درآمد خود را از دست داده اند 
ی.  تــا شیوه های تقویت صــنــدوق هــای بیمه بیکار
کشور »دانمارک« سیاست انجماد  به عنوان مثال در 
اقتصاد برای 	 ماه و پرداخت 		 درصد حقوق به شرط 
کار پیشنهادشده است. حسب  ی  اخراج نشدن نیرو
کرد تا هزینه حقوق  این طرح، دولت دانمارک موافقت 
که درگیر  کارمندان شرکت های خصوصی را تا زمانی 
کند. این موضوع شامل حال  کرونا هستند پرداخت 
کارمندان  که از پس هزینه های  شرکت هایی می شود 
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که باید 		  کند  گر یک شرکت اعالم  خود برنمی آیند. ا
کند دولت  کارگران خود را اخراج  درصد یا 		 نفر از 
کارگران را  که 		 درصد از حقوق  کرده است  موافقت 
تا 				 دالر در ماه بر عهده بگیرد]		[. سیاست »فریز 
که همه این افراد تا  کردن اقتصاد« با این فرض است 
کار نیستند. علت اتخاذ این  چند ماه آینده قادر به 
سیاست به جهت خصوصیت پیچیدگی یادگیری 
و اهمیت »خصوصیت مهارت ها/دارایی ها«]		[ 
کار است؛ ازاین جهت، دولت از شرکت ها  در بازار 
کنند.  کارگرانشان حفظ  که رابطه خود را با  می خواهد 
کار خود را اخراج  ی  گر شرکت ها مجبور باشند نیرو ا
که  کار سخت تر می شود؛ چرا ی  یابی آن نیرو کنند، باز
که اخراج  کارگرانی  باید وقت خود را برای استخدام 
کرونا نیز  شده اند بگذارند. خصلت ذاتی رکود ناشی از 
با اتخاذ این سیاست همراه است؛ زیرا رکود ناشی از 
کرونا، اساسًا یک رکود ناشی از شوک برون زا به سیستم 
اقتصادی است و با بحران مالی 				 یا حتی رکود 
ــزرگ در دهــه سی میالدی در ســده بیستم تفاوت  ب
ماهوی دارد. خصلت این رکود آن است که در صورت 
کنترل و مهار اپیدمی، به سرعت بازسازی اقتصادی و 
ی انسانی  ساخت مجدد مشاغل فراهم می شود و نیرو
با مهارت خاص آن بنگاه، یک مزیت رقابتی مهم در 
عصر بازسازی پسارکود است. بااین حال برخی کشورها، 
مانند آلمان، از طرح پرداخت مشترک دستمزد دولت 
کارفرما )دولت  به شرکت ها پرداخت حمایتی دارد(  با 
کاری  کاهش ساعات  و برخی، مانند آمریکا، از طرح 

گفته اند.   کار در بنگاه سخن  ی  برای بقای نیرو
دولت در کشور ما، در هفته های ابتدایی بحران اعالم 
کار )شامل بیکاران،  گروه های کم درآمد بازار  که از  کرد 
کارگران فصلی و روزمزدی و شاغالن در مشاغل غیررسمی( 
حمایت معیشتی می کند که این حمایت شامل گونه های 
کمک معیشتی بالعوض، وام هــای با نرخ  مختلف 

سود ترجیحی و برخی تعویق های پرداخت هزینه های 
خدمات اجتماعی بوده است. بااین حال عالوه بر نیاز 
به ارتقای کمیت و کیفیت مناسب تر این حمایت ها، 
کانون اصابت و افزایش دقت در رسیدن  کردن  لحاظ 
کمک های حمایتی دولت حائز  به جامعه هدف در 
گذر  اهمیت است. شرط رسیدن به جهش تولید، 
کار مولد و زحمت کش  ی  از این شرایط و حفظ نیرو
کرونا است و  کشور برای دوران پسا برای نظام تولیدی 
کرامت ذاتی  عالوه بر مبانی اسالمی و اعتقادی ما در 
که از  انسان، عقالنیت اقتصادی نیز اقتضاء می کند 

این سرمایه نگهداری و حفاظت شود. 
کلیدی  کسب دو هدف اساسی تحقق راهبرد  برای 
کاهش  »جهش تولید« )به عنوان علت العلل رفع فقر، 
نرخ بیکاری و نرخ تورم( و نیز ارتقای تاب آوری بازار 
کرونا، به  کار ایران در شرایط ناشی از شیوع ویروس 
نظر می رسد محورهای زیر در ایفای نقش بهینه دولت 

برای سال 				 قابل اشاره باشد:
یک: چنان که اشاره شد، خصلت رکود کرونایی ماهیت 
که این بحران بهداشتی،  v شکل آن است؛ بدین معنا 
ضمن آنکه به سرعت موتور ماشین اقتصاد جهانی 
کرده، در صورت عادی شدن شرایط نیز  را خاموش 
به سرعت بخش عمده ساختار مشاغل سنتی بازسازی 
کنش  و در نظام اقتصادی جایابی می شوند. نحوه وا
گذار حائز اهمیت  کردن این دوران  دولت برای طی 
گذشت؛  اســت. به عبارت دیگر این طوفان خواهد 
اما تصمیم های دولت در عصر بحران می تواند مسیر 
بخش اقتصاد را در سال های پیش رو تغییر دهد. معیار 
اصلی برای این انتخاب ها باید حفظ نیروهای مولد 
که در خلق ارزش افزوده  بخش حقیقی اقتصاد باشد 
ی  اقتصادی تأثیرگذار هستند و مهم ترین رکن آن، نیرو

کار مهارت دیده است. 

ــدن بــه  ــ ــی ــرط رســ ــ شـ
جهش تولید، گذر از 
این شرایط و حفظ 
وی کـــار مــولــد و  ــیــر ن
زحـــمـــت کـــش بـــرای 
نظام تولیدی کشور 
ونا  برای دوران پساکر

است.

160

نشریه فرهنگ، سیاست، اقتصاد
مرکز رشد دانشگاه امام صــــــادق؟ع؟

گ تولید
فرهن

ت تولید
هدای

ت تولید
واقعی

کرونا و تولید
کرونا و تولید



دو: با توجه به خصلت مــورداشــاره در بخش اول و 
کار ایران از قبیل شاغلین  ویژگی های ساختاری بازار 
کوچک و عمدتًا خدماتی،  فراوان در میان بنگاه های 
وجود حدود هفت میلیون شاغل فاقد پوشش بیمه 
که عمدتًا در چتر  کوتاه رکــود  و حمایت در دوران 
حمایت های عمومی دولت قرار نمی گیرند، جهت دهی 
حمایت های دولت باید با تقویت نظام اطالعاتی و 
آماری خود به سمت حمایت مستقیم )عمدتًا نقدی( 
کرامت  کار در جهت حفظ معیشت و بقای  ی  از نیرو
انسانی آن ها باشد. تجربه حمایت های غیرمستقیم 
و رانتی از شرکت ها و بنگاه ها نشان می دهد عمدتًا 
بخش عمده شاغلین مشمول این حمایت ها نشده 
که در قالب تسهیالت ارزان  کثر این حمایت ها  و ا
بانکی است، در اختیار بنگاه های بزرگ قرار می گیرد 
که اساسًا بیشتر ماهیت »سرمایه بر« دارند تا »کاربر« و 
لذا سهم خلق اشتغال پایینی دارند. حمایت مستقیم 
ی ارزشمند  کارگران، ضمن حفظ این نیرو به معیشت 
برای بخش تولید کشور، نوعی واکنش سریع به بحران از 
سوی دولت و تحریک تقاضا برای کاالهای بنگاه های 

تولیدی نیز هست. 
کسب وکارها  سه: بهترین نقش دولت در حمایت از 
و بنگاه های تولیدی جهت حفظ بافت و ساخت 
کرونا، نقش »آخرین خریدار«  بنگاه ها برای دوران پسا
گر دولت بتواند به قدر توان و ظرفیت مالی  است. ا
ی  کاهش یافته بسیار خود، تقاضای ازدست رفته یا 
کند، در ادامه این  کسب وکارها را در بازار ُپر  از این 
چرخه، بنگاه های تولیدی می توانند با تأمین نقدینگی 
کــارگــران خــود را  کوتاه مدت، دستمزدهای  خــود در 

بــــهــــتــــریــــن نـــقـــش 
دولت در حمایت از 
کسب وکارها جهت 
حفظ بافت و ساخت 
بنگاه ها برای دوران 
ــا، نقش  ونـ ــر ــاکـ پـــسـ
ــن خـــریـــدار«  ــریـ »آخـ

است.

کنیم  کنند. نباید فراموش  گذر  پرداخت و از بحران 
که مهم ترین عامل برای تاب آوری اقتصادی، داشتن 
ن زا و  قــدرت انعطاف پذیری در برابر شوک های درو
برون زا است و مهم ترین عنصر برای انعطاف پذیری 
گذر زمان تاب آوری و مقاومت در برابر  »زمان« است. 

بحران را ارتقا می دهد. 
چهار: یکی از مهم ترین عناصر در اتخاذ سیاست های 
گزینش فعال« در انواع  حمایت از تولید، اتخاذ »راهبرد 
پشتیبانی هاست. این اهمیت عالوه بر خصلت همیشگی 
تنوع ذاتی صنایع و بخش های اقتصادی، در شرایط 
فعلی سال 				 اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا صنایع 
کرونا متأثر  گونی از شوک  گونا مختلف به شیوه های 
که در  می شوند. برخالف رکود معمول در اقتصاد کالن 
آن تقاضا تقریبًا در همه کسب وکارها کاهش می یابد، 
میزان، دامنه و شدت ضربه در اینجا بسیار متنوع 
است. به عنوان مثال، در بخش های تازه شکل گرفته 
حوزه »اقتصاد اشتراکی« یا »اقتصاد گیگ«]		[ شدت 
آسیب پذیری بسیار بیشتر است؛ زیرا بسیاری از آن ها 
در قالب پلتفرم های ارائه خدمات عمومی به مردم قرار 
کاهش تقاضا  که متأثر از تعطیالت عمومی یا  دارند 
قرارگرفته است. اصل سرمایه شاغلین این بخش ها، 
کار اختصاص می دهند و درآمد  که به  زمانی است 
آن ها بسیار وابسته به تقاضای روزانه خانوارها در سطح 
خیابان است و لذا نبود افراد در خیابان، درآمد این 
گروه بزرگ دیگر  شاغالن را به صفر رسانده است]		[. 
کارگران مزدبگیر و حقوق بگیر  در این دسته از شاغالن، 
در بخش های غیررسمی ساختمان و صنعت هستند.

بهترین نقش دولــت در حمایت از کسب وکارها 
جهت حفظ بافت و ساخت بنگاه ها برای دوران 

ونا، نقش »آخرین خریدار« است. پساکر
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گذار از  پنج: دولت قطعًا به تنهایی نمی تواند مدیریت 
این بحران را به عهده بگیرد؛ به خصوص با تنگناهای 
که پیش ازاین به اجمال اشاره شد.  مالی و اجتماعی 
ازاین جهت تسهیلگری برای حضور بیشتر بخش های 
مدنی، غیرانتفاعی و سمن ها برای افزایش مشارکت 
گذشته ضروری به نظر می رسد. در  عمومی بیش از 
کــار، تقویت اصل »سه جانبه گرایی« در اتخاذ  بــازار 
کار، امری کلیدی در تحقق »جهش  سیاست های بازار 
تولید« است. گفتگوی اجتماعی سه جانبه بین دولت، 
کارگران و کارفرمایان، ابزاری اساسی برای توسعه و اجرای 
راه حل های پایدار و ارتقای همدلی و همراهی عمومی 
یخی بحران های ملی  در جامعه امروز است. تجربه تار
که اتخاذ سیاست های ملی  و جهانی نشان می دهد 
گاه جهانی به صورت هماهنگ و هم افزا در مقیاس  و 
بزرگ، مانع از به خطر افتادن اقتصاد در چرخه همواره 

نزولی و چالش زا می شود. 
شش: بنا به آنچه »سازمان بهداشت جهانی« اعالم 
کرده، بشر امروز باید حداقل در کوتاه مدت یا میان مدت، 
کرونا عادت کند. در چنین شرایطی هیچ  به زندگی با 
کشوری با توجه به محدودیت منابع نمی تواند قرنطینه 
حداکثری اقتصادی را برای یک مدت طوالنی استمرار 
بخشد. حال در این اوضــاع، بدترین حمله به افکار 

دولت قطعًا به تنهایی 
یت  نمی تواند مدیر
گـــذار از ایــن بحران 
را بـــه عــهــده بگیرد 
ــور بــیــشــتــر  ــضــ و حــ
بخش های مدنی، 
غیرانتفاعی و سمن ها 
برای افزایش مشارکت 
ــیـــش از  ــی بـ ــومـ ــمـ عـ
وری به  گذشته ضــر

نظر می رسد.

که به جامعه تزریق شود باید  عمومی این حیله است 
یک انتخاب سخت میان »حفظ شغل« یا »استقبال 
از مــرگ«، میان اقتصاد خانوار و سالمت آن هــا و در 
یک کالم میان نان و جان، انجام دهد. برای رهایی 
و برون رفت از این شرایط، ایجاد تمهیدات ویژه برای 
کار(  کرونا )خاصه در محیط  کار در مقابله با  ی  نیرو
بسیار کمک کننده است تا ضربه ای به نظام تولیدی وارد 
نشود. سیاست های دورکاری، مرخصی استعالجی، 
انعطاف پذیری در اجــرای سیاست های مرخصی، 
تنوع بخشی در ساعات آغاز و پایان کارها، الزام کارکنان 
بیمار برای ماندن در خانه و اطالع دادن در خصوص 
بیماری افراد خانواده، برنامه ریزی شیفتی و مشاوره پزشکی 
و تخصیص بسته های مراقبتی، همه و همه می تواند 
در این شرایط سیاست هایی برای ایمن سازی محیط 
کسب وکارهای  کار و تحقق هم زمان بقای بنگاه ها و 
تولیدی و سالمت اجتماع باشد. در همین راستا، 
کشورها  کار« دستورالعملی را به  »سازمان بین المللی 
برای بازنگری در »ترتیبات کار«]		[ مشتمل بر کاهش 
حضور فیزیکی در محیط کار ارائه داده است و خواهان 
انعطاف دولت ها در تنظیمات مرتبط با حوزه کار شده 
است. توصیه های بهداشتی و ایمنی حرفه ای، ممانعت 
کار، حمایت از اشتغال و  از تبعیض و استثمار نیروی 
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کار و ترتیبات جبران  کار و کاهش  درآمد پایدار نیروی 
کار ازجمله محورهای پیشنهادی این سازمان است. 
هفت: بحران فقط تهدید و آسیب نیست؛ پنجره ای 
باز به سوی مجموعه ای از فرصت ها نیز هست. بحران 
گذشته و مسیر ُپر  عصر یادگیری است؛ زمانه نگاه به 
سعی و خطای طی شده تا انحراف در انتخاب ها و 
عملکردها مشخص و متمایز شــود. در عین حال، 
گر در شرایط عادی  که ا فرصت انتخاب هایی است 
قرار بود اتخاذ شود، پیچیده، طوالنی و زمان بر بود و در 
کوتاه ترین زمان ممکن تحقق می یابد.  زمانه بحران در 
نمونه های این انتخاب های سخت در عرصه های 
مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه 
کــار و حوزه  ــازار  کنونی ما فـــراوان اســت. در عرصه ب
تولید، مسئله راهبری فرآیند »تخریب خالقانه«]		[ 
در ساختار و بافت صنایع و مشاغل یک نمونه آن 
کرونا، بافت و محتوای بسیاری  که  است. در دورانی 
از مشاغل سنتی را از بین برده و مشاغل جدید خلق 
کالن به فرآیند زایش و مرگ این مشاغل  کرده، نگاه 

برای جامعه پسابحران ضروری است. 

پی نوشت ها 

Email: 87sarabadani@gmail
اعداد این سه سناریو از 312 هزار میلیارد تومان تا 542 هزار میلیارد   .1
که  کرد  تومان می رسد. برای بزرگی این عدد، می توان این مقایسه را لحاظ 
کل ماجرای اعتراضات بنزینی در آبان 98، در شوک قیمتی برای افزایش 
درآمدهای دولت، مقیاسی به اندازه ده درصد سناریوی خوش بینانه دارد. 
کرونا به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان. گزارش بررسی تبعات شیوع  منبع: 
2. International Labour Organization.
3. ILO Monitor 2nd edition: COVID-19 and the world of work/ 
Updated estimates and analysis/April 2020.
گزارش »فقر و نابرابری و رفتار پس انداز خانوار«، داود سوری و  چکیده   .4

همکاران، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
کار در سالیان  در این محاسبه حداقل دستمزد مصوبه شورای عالی   .5
گزارش  گذشته، بین 3۰ تا 4۰ درصد هزینه متوسط خانوار شهری حسب 

»هزینه و درآمد خانوار« مرکز آمار ایران است. 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی« بعد از مصوبه تعیین حداقل  اظهارنظر »وزیر   .6
ج در سایت این وزارتخانه.  کار مندر مزد 99 در جلسه شماره 291 شورای عالی 
خ بیکاری  کار« برای زمستان 98 نر گزارش »نیروی  به عنوان مثال، در آخرین   .۷
خ بیکاری دانشگاهیان حدود  کل، نر خ بیکاری  جوانان حدود دو و نیم برابر نر

خ بیکاری زنان حدود هشتاد درصد  کل و نر خ بیکاری  6۰ درصد بیشتر از نر
کار  کل است. برای اطالعات تفصیلی به »گزارش نیروی  خ بیکاری  بیش از نر

کنید.  زمستان 98« مرکز آمار ایران مراجعه 
کف قیمت نفت، درآمد خالص روزانه دولت از محل صادرات  در شرایط   .8
کرد. این رقم در ابعاد ساالنه به معنای درآمد  نفت حدود 6 میلیون دالر برآورد 
خالص 2 میلیارد دالری دولت ایران از فروش نفت است. این در حالی است 
که دولت در سند بودجه سال 1399 درآمد حاصل از صادرات نفت را 48 هزار 
خ 42۰۰ تومانی دالر رسمی معادل  که بر پایه نر کرده  میلیارد تومان پیش بینی 
11.4 میلیارد دالر خواهد بود. به عبارت دیگر تأمین درآمد پیش بینی شده دولت 
در الیحه بودجه سال 1399 بر اساس دالر رسمی مستلزم فروش روزانه بیش 

از ۷۰۰ هزار بشکه نفت است.
که در همان هنگام بررسی سند الیحه بودجه سال  الزم به ذکر است   .9
کسری  کرونا، برآورد اولیه از  1399 در آذر و دی ماه 98 و پیش از وقوع شیوع 
تراز عملیاتی بودجه دولت به صورت قطعی و به میزان 12۰ هزار میلیارد تومانی 

دولت حکایت داشت. 
کرونا بر اقتصاد ایران«؛ ویراست  گزارش »درآمدی بر آثار شیوع ویروس   .1۰
کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اسفند 98.  اول، معاونت امور اقتصادی وزارت 
کار ایاالت متحده نشان می دهد تنها در هفته  آمارهای رسمی وزارت   .11
اول آوریل حدود 6.6 میلیون آمریکایی برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام 
کرده اند. بدین ترتیب بیش از 16 میلیون آمریکایی در روزهای ابتدایی آوریل 
کرونا بیکار شده و خواستار بیمه بیکاری شده اند. چنین حجمی  بر اثر شیوع 
برای مراجعه به بیمه بیکاری، هر ساختار حمایتی را با اختالل روبرو می کند. 
البته این افزایش عمدتًا متعلق به بازه سال های 93 تا ابتدای 9۷ است.   .12
کار میان زمستان 98 با زمستان  گزارش وضعیت بازار  توضیح بیشتر آنکه مقایسه 
خ بیکاری ثابت مانده است، اما یک میلیون نفر  گرچه نر 9۷ نشان می دهد 
کار شدند و به اصطالح با خروج از جمعیت فعال اقتصادی،  کردن  بی خیال پیدا 
به بخش جمعیت غیرفعال افزوده  شده اند. افزایش جمعیت غیرفعال به 
خ مشارکت اقتصادی و یکی از عالئم و مشخصه های رکود  کاهش نر معنای 
است. حسب همین مقایسه مشخص می شود تنها حدود 5۰ هزار نفر نسبت 
کمترین تعداد افزایش شاغالن  که ازجمله  به زمستان 139۷ اضافه شده است 
کار زمستان  گزارش نیروی  در دهه 139۰ است. ضمن اینکه الزم به ذکر است 
کرونا محاسبه شده و طبق استاندارد سازمان بین المللی  98 قبل از شیوع 

کار این داده ها برای دومین ماه فصل)بهمن ماه( است. 
کشور در سال 139۷ برحسب اندازه  کل  این داده ها برگرفته از اشتغال   .13
کار ایران در سال 139۷ است.  بنگاه ها و بر اساس داده های تفصیلی بازار 
گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای  برگرفته از   .14

اسالمی، شماره مسلسل 15431. 
به نقل از سخنگوی دولت در مصاحبه با روزنامه ایران در 23 فروردین ماه   .15

 .1399
کتاب »شاخصی برای عدالت« نوشته خاندوزی، مصطفوی  برای مطالعه به   .16

و سرآبادانی)1398( مراجعه نمایید. 
17. Joseph Stiglitz
18. Stiglitz: How the U.S. economy recovers from COVID-19 hinges 
on Americans’ debt.
19. Marginal propensity to consume.
20. Marginal propensity to saving.
گفتگوی »درک تامپسون« با »فلمینگ الرسن«، استاد مرکز  21.  به نقل از 

کار در نشریه آتالنتیک، به نقل از پایگاه انتخاب.   تحقیقات بازار 
22. Asset specificity/skill. 
23. Gig Economy/ Sharing Economy.
کرونا بر آن،  کسب وکارهای دیجیتال و اثر  24.  نمونه داخلی آن در حوزه 
کاهش 8۰ درصدی سفرها از طریق سایت مشهور »علی بابا« است  ماجرای 

کسب وکار اینترنتی بود.  کار  این  که پیامد آن تعدیل 18۰ نفر از نیروی 
25. Working arrangements
26. Creative Destruction
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تهدیدها و فرصت های 
 کرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برای 
کسب و کارهای ایرانی

ونا سرشار از تهدیدات موقت و فرصت های پایدار  عصر کر
برای کسب وکارهای ایرانی است

دکتر سعید مسعودی پور
 پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق ؟ع؟

دانش آموخته دکتری رشته بازاریابی دانشگاه آزاد اسالمی

شعار امسال همچون سال های اخیر ادامــه دهنده 
ی اقتصاد« اســت. رونــق تولید و  راهبرد »مقاوم ساز
کاالی ایرانی از  جهش تولید از یک سو و حمایت از 
سوی دیگر به عنوان دو جزء اصلی اقتصاد مقاومتی 
هستند. در واقع از یک سو باید با رفع موانع بر سر راه 
تولید در موضوعات بانکی، تامین مالی، گمرک، نیروی 
کار و ... به سمت ارتقا تولید حرکت کرد و از سوی دیگر 
مصرف کننده ایرانی باید برای به ثمر نشستن تالش های 
تولیدکنندگان، از محصوالت ایرانی حمایت کند. اما 
که به عنوان بحران جهانی همه دنیا را در نوردیده  آنچه 
که راهبردها و  کرونا اســت  ی جهانی  اســت، بیمار
کالن باید در تعامل با آن تنظیم شوند.  سیاست های 
بدون شک تاثیر عمیق این ویروس بر حوزه اقتصاد آن 
گونه تصمیم گیری برای تحقق  که هر  یاد است  قدر ز
شعار سال بدون توجه به تاثیرات این پدیده، چشم 
ی واقعیت هاست. مسائل جدی در حوزه  بستن بر رو
کارهای ایرانی و البته جهانی به واسطه این  کسب و 
که نوشتار حاضر در تالش  گرفته است  ویروس شکل 
است تا برخی از فرصت ها و تهدیدهای این بیماری 

کند. کارهای ایرانی تشریح  کسب و  را در 
کرونا و شیوع جهانی آن به مسئله روز همه  پدیده 
گرچه درگیری اصلی در  کشورها تبدیل شده است. ا
کنترل های بهداشتی و اقدامات درمانی است،  حوزه 
اما از تاثیرات اقتصادی مسئله نیز نباید غافل شد. به 
کرد  که باالخره، موج بیماری فروکش خواهد  ویژه آن 
گرچه  که ا و آنچه باقی خواهد ماند جامعه ای است 
کاماًل  در ظاهر بی نقص و بی عیب است اما در باطن 

یخته و تهی شده است.  فرور
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کرونا، مهم ترین جزء زندگی از بشر  کنترل بیماری  برای 
گرفته شده و آن »ارتباطات حقیقی« است. فاصله 
گذاری های اجتماعی باعث شده است که مردم کمتر 
در شهر و بازار حضور داشته باشند. بازار آجیل شب 
ک به شدت از رونق افتاد. مردم نسبت  عید و پوشا
کمتر به سفر رفته اند و ایــن یعنی  گذشته،  به ســال 
ی از  کمتری در اقتصاد چرخیده است. بسیار پول 
مراسم های ازدواج تعطیل شده است و این یعنی از 
کارها. به عنوان مثال  کسب و  رونق افتادن برخی از 
رییس اتحادیه لوازم خانگی از افت هفتاد درصدی 
خرید و فروش در بازار لوازم خانگی در اسفند 		 خبر 
داده است. حتی مراسم تشییع جنازه برگزار  نمی شود 
و تمامی این اتفاقات به معنای افت شدید در مصرف 

کل خواهد بود. 
کاهش تقاضا برای برخی از محصوالت باعث شده 
کرده  کم  است تا برخی بنگاه ها، از سطح تولید خود 
کارهای آزاد  کسب و  کنند. بخشی از  و تعدیل نیرو 
چندان مشتری ندارد. البته دولت در تالش است تا با 
کارگران بیکار شده  کمک به بنگاه ها، مانع از افزایش 
کار آنها در بحران ویروس جدید  که کسب و  و افرادی 
دچار اشکال شده اند را تحت پوشش بیمه بیکاری 
قرار دهد. اما به نظر  می رسد مشکالت معیشتی برای 
که فاقد حقوق ثابت هستند،  گروه هایی از جامعه 

جدی است.
کاهش تقاضا برای بعضی از محصوالت به معنی  اما 
انتقال این تقاضا به زمان های آینده است و این ُافت 
تقاضا موقتی است. به عنوان مثال زوج هایی که قصد 
ازدواج در این روزها را داشته اند، زمان مراسم را به بعد 

کرده اند. در این شرایط با تقاضای  از بیماری منتقل 
که در  نامتعادل رو به رو خواهیم شد؛ به این معنی 
کاهش یافته و بعد از بحران  شرایط بحران، تقاضا 

احتمااًل تقاضا افزایش خواهد یافت. 
کاماًل  کنترل بحران و رسیدن به شرایط  هر چقدر زمان 
عادی طوالنی تر شود، خطر بر هم خوردن تعادل در بازار 
بیشتر خواهد بود. از یک سو با طوالنی شدن زمان، 
ممکن است برخی از تولیدکنندگان نتوانند از عهده 
هزینه های تولید برآیند و مجبور به کاهش حجم تولید 
و یا توقف موقتی آن شوند. این به معنی اضافه شدن 
تعداد بیشتری به افراد بیکار است. افزایش بیکاران، 
کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان خواهد  باعث 
کم درآمــد و محروم جامعه،  شد و در نهایت اقشار 
کردن بحران خواهند  بیشترین ضربه را پس از فروکش 
کــه در صــورت عــدم مداخله دولــت در  خـــورد؛ چــرا 
کنترل بازار، احتمااًل برخی از تولیدکنندگان از چرخه 
کاهش  تولید خارج شده اند و یا حجم تولید خود را 
کنترل شده و نهفته  داده اند و از سوی دیگر، تقاضای 
کرده و افزایش خرید و تقاضا  برای محصوالت سر باز 
به وجود خواهد آمد. در این حالت، طبق قانون بازار 
که قبال تقاضا برای  سطح قیمت ها برای محصوالتی 
کم شده است)مثل لــوازم خانگی( به یک باره  آنها 
افزایش  می یابد. در این میان اقشار کم درآمد و ضعیف 

جامعه، بیشترین محل آسیب هستند.
با این توضیحات به نظر  می رسد مدیریت مصرف 
مردم و نیز حفظ سطح تولید در شرایط رکود امری الزم 
و ضروری است و مداخله دولت با ابزارهای تشویقی 
کنترل این  و حمایتی از بنگاه ها مهم ترین نقش را در 

ل بحران و رسیدن به شرایط  هر چقدر زمان کنتر
کاماًل عادی طوالنی تر شود، خطر بر هم خوردن 

تعادل در بازار بیشتر خواهد بود.
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مسئله خواهد داشت. همچنین دستگاه های حمایتی 
نظیر »کمیته امداد امام خمینی؟هر؟«  می توانند اقدام 
که  به خرید یا پیش خرید محصوالت مصرفی مردم 
کرده و هم از تعطیل شدن این  دچار افت شده اند، 
کنند و هم بتوانند پس از بحران،  بنگاه ها جلوگیری 
کمتری تحت حمایت  افراد بیشتری را با هزینه های 

خود قرار دهند. 
کرونا، فرصت هایی برای رونق  اما جدای از تهدیدات 
کار نیز وجود دارد. امروزه نیاز به محصوالت  کسب و 
بهداشتی، مواد ضدعفونی کننده، دارو، تجهیزات و 
لوازم امدادی و بیمارستانی در همه دنیا وجود دارد. 
کرونا در  با توجه به نامعلوم بودن زمان اتمام بیماری 
جهان و فاصله زمانی در اوج و فرود این بیماری در دنیا، 
فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در این بخش وجود 
دارد. حمایت دولت از راه اندازی بنگاه ها و یا افزایش 
خطوط تولید کسب و کارهایی که به تولید محصوالت 

از  حـــــــــمـــــــــایـــــــــت 
کسب وکارهایی که 
به تولید محصوالت 
ل و  ــا کــنــتــر مــرتــبــط ب
ونا اشتغال  درمان کر
دارند، از فرصت های 
کسب وکارهای ایرانی 

است.

کرونا اشتغال دارند، یکی از  کنترل و درمان  مرتبط با 
فرصت ها برای کسب و کارهای ایرانی به شمار  می رود. 
کردن  البته روشن است تأمین داخل تا زمان فروکش 
گفته شده  که  بیماری در اولویت است. اما همان طور 
تاخیر زمانی در نقطه اوج و فرود بیماری در کشورهای 
کسب درآمدهای ارزی  مختلف فرصت خوبی برای 
کــرد. تولیدات محصوالت غذایی  را فراهم خواهد 
که به تقویت سیستم ایمنی بدن  ارگانیک و مغذی 
کمک  می کنند، از دیگر فرصت های موجود در بازار 
است. شرکت های دانش بنیان  می توانند اقدام به تولید 
کی و ترکیبی از مواد مغذی نموده و  محصوالت خورا
اقدام به فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی کنند.

پی نوشت

Email: s.masoodipoor1@gmail.com
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حمید ایزدبخش
پژوهشگر هسته سالمت مرکز رشد

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق ؟ع؟

 کرونـــــــــــا با چاشنی 
سیاست تمرکز مؤثر 

در بخش سالمت

»جهش تولید« در نظام سالمت با محوریت سیاست »تمرکز 
ونا برای آن مؤثر بر نقاط اهرمی« و درس های بحران کر

مقدمه
حوزه سالمت ازنظر اقتصادی بخش بزرگی را به خود 
اختصاص داده است. ساالنه 	 تا 		 درصد از تولید 
کشور اختصاص داشته  ناخالص داخلی به سالمت 
گردش مالی ساالنه این حوزه چند  و به تعبیر دیگر، 
صد هزار میلیارد تومان است. مهم ترین منابع تأمین  
مالی چنین نیازهایی از مردم، دولت و بیمه ها هستند. 
عــالوه بر ایــن منابع مالی، واسطه های مالی جدی 
که به نمایندگی از مردم و دولت به خرید  وجود دارند 
کشورهای  کاال و خدمات می پردازند. در بسیاری از 
کاال و خدمات  دنیا بیمه ها اصلی ترین واسط خرید 
هستند؛ اما در ایران بیمارستان ها )دولتی، غیرانتفاعی 
و خصوصی( و دانشگاه های علوم پزشکی )دولتی، 
آزاد و نظامی( بزرگ ترین نهاد واســط بــوده و بیمه ها 
کاال و خدمات ندارند. نکته  نقش جدی در خرید 
حائز اهمیت در این بازار، دولتی و یا شبه دولتی بودن 
حجم عمده مصرف کنندگان و یا نهادهای واسط 
که تقریبًا 		 درصد حجم خدمات  است؛ به صورتی 
کشور توسط بیمارستان های دولتی یا شبه دولتی  در 

ارائه می شود. 
کاماًل دولتی در ارائه خدمت  بنابراین ما با یک بخش 
مواجه هستیم. حوزه سالمت خود به زیربخش هایی 
که هرکدام اقتضائات و مالحظات  تقسیم می شود 
که  خاص خود را دارند. ادعای این نوشته آن است 
برای جهش تولید در بخش سالمت اواًل، باید تمرکز 
داشت؛ یعنی نمی توان سیاست واحدی برای همه 
بخش های نظام سالمت پیچید و در ثانی، باید تمرکز 
که از سرمایه گذاری  مؤثر داشت. مؤثر بودن بدین معنا 
و تمرکز در آن بخش واقعًا جهشی پدید آید و از تمرکزها 
و سرمایه گذاری های بی جا پرهیز شود. به تعبیر دیگر 
گهانی دارد، برای  کنه خود یک افزایش نا جهش در 

کرد. رسیدن به آن بایستی تمرکز مؤثر را پیشه خود 

برای جهش تولید در 
بخش سالمت اواًل، 
باید تمرکز داشــت و 
در ثانی، تمرکز باید 

مؤثر باشد.
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زیربخش ها و اقتضائات آن ها 
که بخش عمده ی  دارو ازجمله آن زیربخش ها است 
که بزرگ ترین شرکت های  آن دولتی است؛ به صورتی 
یع دارو به نهادهای دولتی، وابسته به دولت  تولید و توز
و یا شبه دولتی تعلق دارد. از دیگر زیربخش های حوزه 
که برخالف موارد  سالمت، تجهیزات پزشکی است 
ــازار متعلق به بخش خصوصی  قبل، تقریبًا همه ب
کمترین نقش را در آن بــازی می کند.  بــوده و دولــت 
کز خصوصی و جدای از  داروخانه ها نیز ازجمله مرا

دولت به حساب می آیند. 
این زیربخش ها خصوصیاتی دارند و سیاست گذاری 
در هرکدام نیز بایستی متناسب با آن ها صورت گیرد. در 
زمینه دارو مهم ترین مؤلفه اثرگذار– مخصوصًا در زمینه 
داروهای شیمیایی- ایجاد شرکت هایی با سرمایه های 
که  کالن و هلدینگ های بزرگ تولید دارویی است؛ چرا
کوچک و نوپا از پس هزینه های باالی  شرکت های 
یافت  تولید دارو در زمینه های تحقیق و توسعه، در
یابی  برنیامده و جایی در این بازار  تأییدیه ها و بازار
ندارند؛ مگر اینکه در تعامل با شرکت های بزرگ قرار 
گیرند! ضمن اینکه شیوه قیمت گذاری و همچنین 
»طرح ژنریک«]	[ در حوزه دارویــی از امکان حرکت 
کثر  کاسته و ا به سمت تولیدات جدید در حوزه دارو 
داروهای تولیدی داخل، داروهای مرسوم بین المللی 

و یا ترکیبی از آن ها است. 
بنابراین سیاست پیشنهادی در این زمینه برای ایجاد 
جهش تولید، حرکت به سمت ایجاد بنگاه های تولیدی 
کالن در حوزه دارو است؛ این  با سرمایه گذاری های 
کوچک دولتی  بنگاه ها می توانند حاصل چند بنگاه  
گذاری خام آن ها به بخش  یا شبه دولتی باشد، نه وا

سیاست پیشنهادی 
بــرای ایجاد جهش 
و،  تولید در حوزه دار
حرکت به سمت ایجاد 
تولیدی  بنگاه های 
دولتی و شبه دولتی 
با سرمایه گذاری های 

کالن است.

که در حال حاضر  کوچکی  خصوصی! بنگاه های 
هــرکــدام متعلق بــه یکی از دستگاه های دولــتــی یا 
که  شبه دولتی است و به تولید داروهایی می پردازند 
یالی چندانی برخوردار نیستند؛ البته بدون  از ارزش ر
کشور ادامه یابد  شک تولید این داروها نیز بایستی در 

کشور به بیرون مطلوب نیست. و اتکا 
یکی از سیاست هایی که در زمان های مختلف پیگیری 
که در حال حاضر در  شده، صادرات داروهایی است 
کشور تولید می شوند. اما به نظر می رسد این سیاست 
به تنهایی اثربخش نیست؛ زیرا شرکت های بزرگ دارویی 
کشورها را در اختیار  ی از  دنیا، بــازار دارویــی بسیار
یابی در این زمینه قواعد خاص خود را  داشته و بازار
که از توان یک شرکت کوچک خارج است.  می طلبد 
بنابراین، الزمه آن ایجاد شرکت های دارویی بزرگ و 
که البته مخاطرات جدی برای کشور  خصوصی است 
به همراه خواهد داشت. هرچند شرکت های دولتی 
کارایی یا فساد روبرو  همواره با چالش هایی مثل عدم 
هستند، اما حضور بخش خصوصی در شرکت های 
بزرگ دارویی امکان سوءاستفاده و بازی با جان مردم 
که شاید دیگر امیدی به  را فراهم می کند؛ به صورتی 
اصالح در زمینه سالمت وجود نداشته باشد؛ درست 
که نظام سالمت آن ها  کشورهای دنیا  مانند برخی از 
در اختیار بعضی شرکت های بزرگ دارویی قرارگرفته و 

امکان حرکت برای سالمت مردم وجود ندارد. 
 اما در زمینه تجهیزات پزشکی، شرایط به کلی متفاوت 
است. با توجه به اینکه شرکت های خصوصی در این 
کرده و بستر خوبی در کشور برای این امر  زمینه فعالیت 
فراهم است، تولید در این بخش نیاز به سرمایه کالنی 
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ندارد و بنگاه های کوچک و متوسط می توانند نقش آفرینی 
مؤثری داشته باشند. این حوزه مهم ترین بخش نظام 
سالمت برای جهش تولید است. توجه به این نکته 
که بزرگ ترین مصرف کننده  نیز حائر اهمیت است 
تجهیزات پزشکی در کشور، بخش دولتی یا شبه دولتی 
بوده و سیاست این دستگاه ها بایستی به سمت خرید 

گیرد. کیفیت ایرانی قرار  کاالی با
یک خط سیاستی به نظر اشتباه که در سالیان مختلف 
یسم درمانی است.  بر آن سرمایه گذاری شده است، تور
به نظر می رسد اقتضائات نظام سالمت کشور متناسب 
که بتوان  یست درمانی به گونه ای نیست  با جذب تور
کرد و باعث ایجاد جهش  یادی را جذب  تعداد افراد ز
گردد. بایستی به این نکته توجه  قابل توجهی در کشور 
کشور 	.	 تخت به ازاء هر  که سرانه تخت در  کنیم 
کم و انباشت  کم است( و ترا هزار نفر بوده )که بسیار 
این تخت ها در نوار میانی کشور، ظرفیت باالیی برای 
ی از  یسم نــدارد. در این زمینه ما از بسیار جذب تور
کشورها مانند عربستان، بحرین، ترکیه، آذربایجان 
کادر درمان  و... عقب تریم. ضمن اینکه ما در زمینه 
کشورها پایین تر بوده و متوسط آن در  نیز از بسیاری از 
که این نیز نشان دهنده  کشور به ازاء 				 نفر 	.	 است 
فراهم نبودن ظرفیت های گسترده برای جذب توریست 
کشور،  کاهش شدید ارزش پول  گرچه  درمانی است. ا
کرده است، اما  جذابیت مالی در این زمینه ایجاد 
کافی  که اشاره شد با توجه به نبود ظرفیت   همان طور 
کوتاه مدت  کشور، در  زیرساخت های موردنظر درون 

زمینه خوبی برای جهش تولید به حساب نمی آید. 

بستر دیگری که می توان به سبب اهمیت آن به موازات 
کرد، نوآوری در حوزه بهداشت و  سایر حوزه ها مطرح 
درمان است. با توجه به مرزبندی جدی  بخش بهداشت 
که حتی  کشور با سایر حوزه ها، به صورتی  و درمــان 
دانشگاه های علوم پزشکی نیز منفک از سایر دانشگاه ها 
کاهش یافته است.  می باشند، قابلیت نوآوری در آن 
به نظر می رسد هرچه تعامل بین رشته ای و تعامالت 
با سایر علوم و حوزه ها در نظام سالمت تقویت شود، 
شاهد نوآوری ها و دستاوردهای قابل توجهی در این 

زمینه خواهیم بود.
کشور حوزه ها و بسترهایی به صورت  عالوه بر این، در 
که مــی تــوان با جــان بخشیدن و  بالقوه وجــود دارنــد 
ســرمــایــه گــذاری در آن هــا امــکــان یــک جهش در این 
کرد. پزشکی از راه دور )تله مدیسین(  حوزه را فراهم 
کشور  که بسترهای آن در  ازجمله آن  حوزه ها است 
کاال و خدمات  یع برخط  به خوبی فراهم است؛ و یا توز
که  سالمت نیز می تواند ازاین دست نوآوری ها  باشد 
متأسفانه تابه حال به انحاءمختلف پیش پای آن ها 

سنگ اندازی شده است. 
کسی  ما در حــوزه حمل ونقل با ظهور شرکت های تا
که  کشور بودیم  اینترنتی شاهد یک اتفاق بــزرگ در 
نباید بروز این اتفاقات را در حوزه سالمت دور از انتظار 
دانست. به نظر می رسد بایستی دولت بستر بروز این 
خالقیت ها و نوآوری ها ایجاد کند و از ایجاد انحصارها 

و موانع قانونی در این زمینه بکاهد. 

زبندی  با توجه به مر
جدی  بخش بهداشت 
و درمان کشور با سایر 
ــا، قابلیت  ــوزه هــ حــ
نوآوری در آن کاهش 

یافته است.

یک خط سیاستی به نظر اشتباه که در سالیان 
مختلف بر آن سرمایه گذاری شده است، توریسم 

درمانی است.

169

شماره ششم، تابستان 1399
ویژه نامه »جهــــــش تولیــــــــــد«

ید
تول

گ 
هن

فر
ید

تول
ت 

دای
ه

ید
تول

ت 
قعی

وا
ید

تول
 و 

ونا
کر

ید
تول

 و 
ونا

کر



ونا و جهش اقتصادی کر
که با وزارت  شرکت های دانش بنیان مدت ها بــود 
بهداشت مشکالت جدی داشتند. از مشکالت مرتبط 
گرفته تا اعطای مجوزهای موردنیاز؛ اما  با تأمین مالی 
کشور شاهد ورود این شرکت ها  کرونا در  با بروز بحران 
و حتی ورود تفکر و خواست نوآورانه در نظام سالمت 
کشور بودیم. شرکت های دانش بنیاِن متعددی در این 
کاال و خدماتی جدید همچون  گرفته و  مدت مجوز 
ساخت کیت آزمایشگاهی به بازار عرضه کردند. توجه 
که ساخت سریع این محصوالت نشان دهنده  کنیم 
فراهم بودن پشتوانه های آن در کشور است، اما موانعی 
کرونا آن ها را از میان برداشته است. پیش راه آن بوده که 

که  کرونا چند اتفاق را با همدیگر رقم زد  به نظر می رسد 
ما شاهد بروز تغییرات مثبت در زیرساخت های نظام 
کشور باشیم. اول ازهمه سیستم بهداشت و  سالمت 
کشور را از  کشور، توجه و اتکایش به خارج از  درمان 
که همانند قبل نمی توانست با  دست داد؛ به صورتی 
کشور  پرداخت منابع بیشتر محصوالتی را به داخل 
کند. از طرف دیگر سیاست گذاران و متولیان امر  وارد 
کشور نیز با شرکت های دانش بنیان همراهی  سالمت 
کردند-زیرا چــاره ی خود را در دست آن ها  بیشتری 
می دانستند-  و مجوز ها و همکاری ها با سرعت بیشتری 
گروه ها در  رقم خورد؛ در این حالت نیز منافع افراد و 

حاشیه قرارگرفته و منافع جمعی به میان آمد.
کرونا با خود تعاون و همکاری جمعی را به  به عالوه، 
ی از این شرکت ها نیاز به تأمین  همراه آورد. بسیار
کرونا  که با بروز  مالی و یا حمایت های معنوی داشتند 

که از  خود را تحت این حمایت ها دیدند؛ به صورتی 
نهادهای دولتی تا نهادهای وابسته به دفتر مقام معظم 
رهبری و... همگی سعی در تسریع تولید و عرضه هرچه 

سریع تر محصوالت به بازار داشتند. 
نکته حائز اهمیت در این زمینه روشــن بــودن نیاز و 
کز دولتی و مسئولین امر بود. تا قبل  تقاضا از جانب مرا
از این، نظام سالمت حصاری به دور خود کشیده بود، 
کشیدن به درون  یادی اجازه سرک  به نحوی که افراد ز
این حوزه را به خود نمی دادند؛ اما با عرضه عمومی 
کمک  کشور به  نیازها و مسائل موجود، همه ظرفیت 
که با ظرفیت های علمی موجود به  آن آمد و سعی شد 
نیازهای مطرح شده از قبیل تولید ماسک و... پاسخ 
گرفت  داده شود. به عبارتی یک جمع سپاری صورت 
گروهی  و همه برای حل مسئله بسیج شدند. هر فرد و 
کمک  که در اختیار داشت، به  با دانش و امکاناتی 
که  شتافت؛ همچنین نظام بهداشت و درمان فهمید 
که تابه حال  بسیاری از امکانات در کشور وجود داشته 

از آن ها بی اطالع بوده است. 

جمع بندی
در این نوشته سعی شد چند زمینه موردتوجه قرار 
گیرد. اول اینکه بایستی در نظام سالمت نقاط اهرمی 
که می توانند موجبات جهش اقتصادی را ایجاد کنند، 
یافت. قطعًا پرداخت به این حوزه ها نباید به صورت رها 
گرفتن مالحظات و اقتضائات خاص  و بدون در نظر 
نظام سالمت باشد. ارائه سیاست کلی  »جهش تولید« 

ونا چند اتفاق را با همدیگر  به نظر می رسد کر
وز تغییرات مثبت در  رقــم زد کــه مــا شاهد بــر

زیرساخت های نظام سالمت کشور باشیم.
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برای همه بخش ها و زیربخش ها فایده ای ندارد و باید 
آن را متناسب با حوزه های مختلف ترجمه نمود؛ 
بنابراین سیاست پیشنهادی این یادداشت در زمینه 
جهش اقتصادی در حوزه سالمت» تمرکز مؤثر« است 
و این امر جز با یافتن نقاط اهرمی امکان پذیر نخواهد 
بود. در این نوشتار سعی شد برخی از نقاط اهرمی و 
مالحظات موجود پیرامون هرکدام از آن ها تبیین شود. 
کفایت نمی کند،  در ثانی یافتن این نقاط به تنهایی 
بلکه بایستی از بحران کرونا برای سیاست گذاری در این 
زمینه درس گرفت. درس اول جسارت و توکل به داخل 
کشور، درس دوم عرضه شفاف و عمومی نیازها و تأمین 
آن ها در داخل کشور و درس سوم کمک همه جانبه به 
شرکت های نوپای این حوزه و ارائه تسهیالت و امکانات 

برای آن ها است. چهارمین درس زدودن هرگونه منافع 
که به نظر  شخصی در برخورد با جهش تولید است 
می رسد در این زمینه قوه قضائیه نقشی جدی بر عهده 
دارد. درس پنجم نیز شکستن انحصار نظام سالمت 
و استفاده از ظرفیت نوآوری و خالقیت سایر حوزه ها 

در این زمینه است. 

پی نوشت ها

Email: h.eizadbakhsh@isu.ac.ir
کشور، از  که به موجب آن به جای استفاده از نام تجاری داروها در  طرحی   .1
نام ژنریک آن ها استفاده می شود. بر این اساس شرکت های تولیدکننده دارو 
ذیل نام تجاری خاصی فعالیت نکرده و داروهایشان را بر اساس نام ژنریک 
کاهش پیدا می کند و  عرضه می کنند. در این حالت قیمت دارو به شدت 
کاهش درآمد اجازه  کاهش می یابد. این  درنتیجه درآمد شرکت های دارویی 

گران قیمت دارویی را نمی دهد. انجام تحقیق و توسعه ی 
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جهت دهی بحـــــران به 
تولید در نظام سالمت

مشکالت نظام سالمت کشور در مقابله با کرونا و داللت های 
آن برای جهش تولید

سعید نجبا
 پژوهشگر هسته سالمت مرکز رشد 

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟

بحران کرونا  و نظام سالمت
کرونا در  گذشته اولین مبتالیان به  اواخر بهمن سال 
گرفت و  کشور شناسایی شدند. وحشت جامعه را فرا 
کرونا به بیمارستان  گروهی را با خیال  در روزهای اول 
کشاند. بخش قابل توجهی از موج اول شیوع به علت 
همین آمدوشد بی مورد و آماده نبودن بیمارستان ها 
ایجاد شد. آمار بستری و مرگ و میر روزبــه روز افزایش 
که هیچ درمانی برای   می یافت و این در حالی بود 
آن به اثبات نرسیده بــود. بنابراین همه برنامه های 
ی آن ایـــران، در  نظام سالمت در جهان، و به پیرو
کرونا«  قالب »اقدامات حمایتی« و »مقابله با عوارض 
معطوف شد و بعدتر خبرهایی مبتنی بر اصالح آن ها 
نیز منتشر شد. از همان ابتدا درخطر بودن افراد مسن 
کید بود  و مبتالیان به بیماری های زمینه ای نیز مورد تأ
که البته آن هم در ادامه به خاطر حساسیت روحی-
گرفت.  گروه هاست- مورد نقد قرار  که اقتضای این 
ِی رعایت  با این حجم از سردرگمی ها، فرهنگ ساز
نظافت و شست وشوی مکرر دست ها و سایر اقدامات 
پیشگیرانه جهت قطع زنجیره سرایت به عنوان تنها 
گرفت.  کار قرار  نسخه قابل اتکا برای جامعه در دستور 
یع  همین اقداِم نسبتًا مطمئن موجب شد تأمین و توز
اقالم بهداشتی با مشکل روبرو شود و مسائلی نظیر 
گرانی و احتکار پدید آیــد. با شــدت یافتن  کمبود، 
انتقال ویروس اختالف بر سر قرنطینه شهر ها موجب 
تشویش اذهان عمومی شد و دیگر خواهش و تمنا برای 
صرف نظر از سفرهای نوروزی فایده نداشت. این شد 
که مردم به راحتی رفتند و به سختی برگشتند و ماجرای 
گوشه ای از  کرونا هنوز ادامه دارد. این اتفاقات فقط 
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کشور با یکی از بحرانی ترین  یارویی نظام سالمت  رو
مسائل 		 سال اخیر خود بود.

با وجود وضعیت نابسامان نظام سالمت خصوصًا در 
روزهای اول مواجهه با بحران، اشاره به این نکته واجب 
که سرمایه های انسانی نظام سالمت تصویر  است 
کردند و بسیاری  کرونا ایجاد  متفاوتی نسبت به قبل 
که به  ناحق نجومی بگیر و امثال آن خوانده  کسانی  از 
که  می شدند به میدان مبارزه آمدند و در هر جایگاهی 
بودند، حاضر شدند برای مقابله با این دشمن متجاوز از 
همه چیز، حتی جانشان نیز بگذرند و این را با شهادت 
کردند. این خدمت گزاران نشان دادند  خود اثبات 
که نباید رفتارهای غیرانسانی برخی پزشک نمایان و 
سودجویان را به پای همه عالقه مندان به درمان نوشت 
گر نظام سالمت با مشکالت عدیده و بی تدبیری  و ا
روبروست حسابش از این تالش گران جداست. بی تردید 
کنون در جنگ  می توان گفت مردم موفقیت هایی که تا
کرونا به دست آمده را مدیون ازخودگذشتگی همین  با 
افراد هستند و روحیه شکست ناپذیر آن ها ضعف ها و 
شکاف های جدی نظام سالمت را پوشش داده است.
ــرای نــظــام هــای  ــا یــک فــایــده اســاســی هــم بـ کــرون امـــا 
کردن  سالمت ایران و جهان داشت. این فایده روشن 
کارآمدی های بنیادین در حفظ سالمت مردم بود  نا
که در سایه آن می توان سایر بحران های پنهان را نیز 
گریبان گیر  که  کرونا بحرانی  کرد. در موضوع  مشاهده 
همه کشورهای جهان شد فقط همه گیری یک ویروس 
نبود؛ بلکه مشکالت فـــراوان دیگر ازجمله ضعف 
دانــش پزشکی، عدم آمادگی بــرای شرایط بحرانی، 

اصــلــی تــریــن فایده 
وشـــن کــردن  ونــا ر کــر
ــای  ــ ــدی ه ــ ــارآم ــ ــاک ــ ن
بــنــیــادیــن در حفظ 

سالمت مردم بود.

کند و سست، مشکل در تأمین  تصمیم گیری های 
یع ملزومات، ناتوانی در مقابله با فساد و غیره را  و توز
کثر آن ها در گذشته هم وجود داشته  که ا شامل می شد 
است. در برخی کشورها حتی دروغ، غارت، راهزنی و 
سایر خوی های غیرانسانی دیگر هم نمایان شد. برای 
درک بهتر این مشکالت می توان آن ها را در سه الیه 

کرد. طبقه بندی 
الیه اول مشکالت مربوط به انفعاِل ناشی از »بیماری 
که با وجود خبرهای   محوری« است. بدیهی است این 
کرونا در چین، تا این بیماری وارد کشور خودمان  شیوع 
نشد اقـدام خاصی صـورت نگرفت، حکایت از این 
که در مواجهه با بحران دچار نوعی سردرگمی  داشت 
بودیم. فقط به عنوان یک مثال سونامی بیماری های 
کشور ما را  قلبی-عروقی و سرطان در سال های اخیر 
یشه یابی  کرده است. بی تردید این مسائل قابل ر درگیر 
و حل است. اما نظام سالمت ما با وجود تواِن بالقوه در 
گویا اصاًل اراده ای  کرونا کاماًل مشخص بود(  افراد )که در 
نسبت به پیشگیری از آن ها ندارد؛ فقط وقتی وضعیت 
که جز هزینه های  بحرانی شد اقدام به درمان می کند 
یجی  سنگین برای خانواده ها و دولت و البته مرگ تدر
مبتالیان، عائدی چندانی ندارد. این قبیل رخدادها 
محصول نظام سالمت منفعل و بیماری محور است.
الیه دوم عدم اهتمام به نهادینه سازی سبک زندگی 
که توجه به آن در نظام سالمت ما در  سالم اســت 
مقایسه با درمان بیماری های وخیم نزدیک به هیچ 
است. هزینه ها و ابهام های مردم در تعامل با پزشکان 
که برای سالم ماندن از پزشکان الگو  به حدی باالست 

ونا در چین، تا این  این که با وجود خبرهای شیوع کر
بیماری وارد کشور خودمان نشد اقـدام خاصی صـورت 
نگرفت، حکایت از این داشت که در مواجهه با بحران 

دچار نوعی سردرگمی بودیم.
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نمی گیرند. از سوی دیگر عمده مباحث پزشکی و 
فرهنگ سازی سالمت در رسانه های جمعی نیز در پایان 
به مقابله با همان بیماری های  خاص ختم می شود. 
که مردم نسبت به سالمت خود  به همین علت است 
بی پروا می شوند و با دردهایشان هم مدارا می کنند تا به 
پزشک مراجعه نکنند و این را تا جایی پیش می برند 
کارد به استخوانشان برسد و درد امانشان ندهد؛  که 
گذشته و شاید  کار  کار از  که دیگر  دقیقًا همان زمانی 
نتوان سالمتی ازدست رفته را بازگرداند و صرفًا می توان 
به مسکن و مانند آن متوسل شد. در نهایت این رفتارها 
کیفیت زندگی انسان ها  که  یه ها موجب می شود  و رو
پایین بیاید و ضعیف شوند. در ایــن شرایط آن ها 
ظاهرًا سالم به نظر می رسند اما در واقع سالم نیستند 
پنجه نرم  و با هزاران مشکل و بیماری خاموش دست و
می کنند و کوچک ترین خطری آن ها را تهدید می کند.

الیه سوم که از دو الیه قبل بحرانی تر است، غفلت کلی 
از سایر ابعاد وجودی انسان و متمرکز شدن بودجه ها و 
برنامه ها به ُبعد جسمی است که برای جان و روان انسان 

ابزاری بیش نیست. اندک تالش های جاری در برخی 
رشته های روان شناسی و روان پزشکی نیز ناچیز است؛ 
که به فرض توجه بیشتر به موضوع آن ها تا تعامل و  چرا
یکپارچگی الزم ایجاد نشود اثری در سالمت جمعی و 
پیشرفت نظام سالمت نخواهد داشت. جالب اینکه 
کنار گذاشته شود،  کرونا  گر ساده انگاری در همه گیری  ا
در همین بحران نیز گستره و عمق درگیری روحی و روانی 
کشور ما  گر خود بیماری در  جامعه بسیار بیشتر بود. ا
کرده قطعًا  کنون چند ده یا چند صد هزار نفر را درگیر  تا
گرفتار خود ساخته  اثرات جانبی آن میلیون ها نفر را 
که ممکن است تا ماه ها و سال ها در  است. مسائلی 
میان مردم وجود داشته باشد و زنجیروار مسائل جدید 
را به وجود آورد. عمیق شدن در این مشکالت نشان 
کرونا با همه تلخی هایش چراغی شد تا ابعاد  می دهد، 
و سطوح بسیار بیشتری از وضعیت بحرانی نظام های 
که راه  سالمت در جهان شناخته شود و مشخص شود 

ی آن هاست. دراز و پرپیچ وخمی پیش رو
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نامگذاری سال و جهت  گیری »نظام سالمت«
که نظام سالمت و  گذشته  در خالل اتفاقات دو ماه 
البته کل کشور را مشغول خود کرده بود، واقعه مهم دیگر 
تحویل سال و انتخاب شعار »جهش تولید« برای سال 
که  گرفت  جدید بود. این انتخاب در حالی صورت 
یت اقتصاد و  ما پیش ازاین نیز نام گذاری های با محور
تولید کم نداشته ایم و به راحتی می توان فهمید این شعار 
روی واژه »جهش« بنا شده است. پس تفکر عمیق تر در 
گام های آتی  خصوص تعریف جهش می تواند مبنای 
گر جهش را به معنای تولید  گیرد. با نگاهی ساده ا قرار 
گام بلنِد روبه جلو در نظر بگیریم،  بیشتر و وسیع تر یا 
مفهوم رونق تولید -که سال گذشته به عنوان شعار سال 
یادی آن را پوشش می دهد.  انتخاب شده بود- تا حد ز
لذا به نظر می رسد غرض از این شعار اصاًل یک حرکت 
که ضرورت حفظ و  طولی یا عرضی نبوده است؛ چرا
نگهداری شعار سال های گذشته روشن است. با این 
فرض شاید الزم باشد برداشت متفاوتی از جهش ایجاد 
شود و آن را یک تغییِر سطح و حرکت رو به باال در نظر 
گرفت که نتیجه آن رشد همه  جانبه مفاهیم و مصادیق 
کشور است. بنابراین الزم  تولید و پیاده سازی آن در 
است نوع نگاه به »جهش« عوض شود ولیکن این تبیین 
کلی کفایت نمی کند و باید توسط متخصصان در همه 

حوزه ها به خوبی تعریف و شفاف شود.
کالن   در نظام سالمت، مانند بسیاری از حوزه های 
که با این شعار به ذهن  کشور، احتمااًل اولین عرصه ای 
متبادر می شود، تولید محصول )صنعتی( است. صنایع 
مرتبط با حوزه سالمت یعنی داروسازی و تجهیزات 

پزشکی می توانند نزدیک ترین بستر بــرای درک این 
کشور ما در این زمینه توانمندی ها و  شعار باشند. 
ظرفیت های قابل توجهی دارد و نه تنها باید به خودکفایی 
برسد بلکه باید برای تأمین بازارهای جهانی نیز برنامه 
گرچه دشوار به نظر می رسد  داشته باشد؛ البته این امر ا
کرونا هم  اما به هیچ وجه غیرممکن نیست. همه گیری 
تا این لحظه تغییرات قابل  مالحظه ای را در این عرصه 
کرد،  کاماًل واضح است. اما نباید فراموش  که  رقم زده 
که نظام سالمت  چنانچه در بحران اخیر معلوم شد 
محدود به درمان نیست، تولید در آن نیز فقط به دارو 
گر بخواهیم  و تجهیزات پزشکی خالصه نمی شود. ا
از راه تولید درصدد مقابله با همه بحران های نظام 
کارآمدی بنیادینش باشیم،  سالمت و در رأس آن نا
باید جور دیگری به آن بیندیشیم. در این صورت شاید 
اهرمی ترین نقطه برای »جهش تولید« در نظام سالمِت 
ایران و جهان، عرصه فکری و علمی باشد که گوشه ای 
گستره آن در ابتدای این یادداشت موردبحث قرار  از 
که اشاره شد جهش تولید علمی و  گرفت. همان طور 
فکری در نظام سالمت اصاًل به معنای افزایش و بهبود 
روند و سرعت پژوهش های پزشکی، مقاله نوشتن، 
کتاب، و تربیت دانشجو و متخصص نیست؛  تدوین 
نظام سالمت ما در حال حاضر این گونه امور را پیگیری 
که در سال های آتی روند آن بهتر  می کند و امید می رود 
گردد؛ اما جهش در تولید علم می تواند به درکی نو  نیز 
از انسان و نگاهی جدید به سالمت فردی و عمومی 
تعبیر شود و این ممکن است تغییرات شگرفی در 

جهش در تولید علم می تواند به درکی نو 
از انسان و نگاهی جدید به سالمت فردی 

و عمومی تعبیر شود.
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سامانه های فکری و اجرایی موجود ایجاد کند و آرایش 
فعلی علوم و طبقه بندی آن ها را بر هم زند.

آنچه در خصوص تبیین مفهوم جهش و جهت گیری 
کار و  نظام سالمت در موضوع تولید بیان شد، نیازمند 
تالش بی وقفه است اما حداقل دو پیش شرط برای آن 
ی  قابل تصور است که کشور ما در حال حاضر در هردو
کاستی مواجه است. اولین پیش شرط بزرگ تر و  آن با 
پیچیده تر دانستن محدوده نظام سالمت است. نظام 
سالمت شامل همه ذینفعان و همه عوامل مؤثر بر سالمت 
است که هرکدام از آن ها ناقص باشد کل آن را تحت تأثیر 
قرار می دهد. برای مثال وقتی سالمت مردم با کیفیت 
گره خورده، سیاست گذاری و مدیریت  ک آن ها  خورا
یع  نظام سالمت باید سایر نهادهای مؤثر در تأمین و توز
خوراک مردم را جهت دهی و نظارت کند. حال آنکه در 
کنون چنین تأثیری حداقلی است و شاهد  کشور ما ا
یخته در بازار  مثال آن جوالن دالالن و محصوالت ترا ر
ک مردم است. ازاین دست مثال ها و ربط  خوردوخورا

کم نیست. و نسبت ها در موضوع سالمت 

دومین پیش شرط از بین بردن حباب ساخته شده از 
که  سطح علمی متخصصان سالمت در کشور است 
متأسفانه در سال های اخیر بیش ازاندازه بزرگ شده 
که ما در جهان از  است. از یک سو مردم گمان می کنند 
بهترین ها هستیم و بعضًا فرضیات و حدسیات نظام 
درمانی را با وحی منزل اشتباه می گیرند و اصطالحاتی 
مانند »پنجه طال« و غیره را بر زبان می رانند؛ حال آنکه 
که نه ما بهترینیم و نه جهان در  کرونا معلوم شد  با 
وضعیت خوبی برای مقایسه قرار دارد. از سوی دیگر 
دانشمندان پزشکی چنان در راستای مولکولی و اتمی 
که دیگر نمی توانند به انسان و  شدن پیش می روند 
کل نگر داشته باشند.  جامعه نگاهی همه جانبه و 
کله  کرونا شا که در بحران هایی نظیر  این گونه است 
نحیف و پرسروصدا و البته پرهزینه نظام سالمت تا 

پاشی پیش می رود. مرز فرو

پی نوشت 

Email: saeed.nojaba@gmail.com
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