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 رونق تولید در جمهوری اسالمی ایران راهبردها و الزاماتها، چالش

  m_khalil411@yahoo.comدانشياه ارو  اقاصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  محمدجمال خليليا  اشكذه 
 14/01/0333ه پذيرش:  27/17/0333دهيافت: 

 
 چكيد 

نيازمند برهسي عوامل موثر بر آ  اسهت. ده ايهن مقالهه بها  هير  برا  تحقق هونق توليد ده جمهوه  اسالمي ايرا برنامه

ها  يافاهه. پهردازيممي موانع، هاه ردهها و الرامهات هونهق توليهد ده كشهوه به برهسيهوش تحليلي ه توصيفي  اسافاد  از

خالهف، م هها زمينهه ده كشهوه اقاصهاد وابساگيشامل پنج مانع عمد   ده كشوه با دهد كه هونق توليدتحقيق نشا  مي

 كشهوه و سياسهي اقاصهاد فضها  ده مهديرياي خطاهها  هويه،بي واهدات تسهيالت، قاچاق و اعطا  ده هابانك عملكرد

 بها آموزشهي نظهامسهاز  هوبرو است. برا  مقابله با ايهن موانهع هاه ردههايي همچهو  ماناسب شفافيت ده توليد فقدا 

 كهرد  داهسهرمايه، هرينهه و پهول بهازاه كناهرل بهومي، هها نسهخه اجرا  و بنياني دانش توليد، هونق و هشداقاضا ات 

و ايجاد بانك جامع اطالعهات  مقاوماي اقاصاد اصول براساس كشوه اقاصاد غيرمفيد، مديريت و زا د اقاصاد  ها فعاليت

جههاد   نگها  انقالبهي و مهديريت قابل اسافاد  است. تحقق اين هاه ردها مسالرم اقهداماتي همچهو  تقويهت اقاصاد 

ها  موجود ده كشهوه، اتخهاذ هاه ردههايي بها ههدو باشد. همچنين با توجه به امكانات و فرصتمسئوال  و مجريا  مي

 است. ممكن و قابل دسايابي امر  ده توليد، هونق ايجاد

 جمهوه  اسالمي ايرا ، اقاصاد مقاوماي.هونق توليد،  ها:كليدواه 

 JEL: D20, N1, O53, P4بند  ط قه
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 مقدمه

 مقدمهة توليهد، و هونهق اسهت اقاصاد  عرصة جمله ازها، عرصه تمامي ده جامعه اسالمي اقاداه و عرت خواها  اسالم،

كنند كهه توجهه حهاكم ، بر اين نكاه تأكيد مياشارمالكده نامة خود به  حضرت علي. است بره  هدو اين به هسيد 

اهامام او نس ت به جمع خراج و ماليات باشد؛ زيهرا اهرفان ماليهات بهدو  اسالمي نس ت به آباد كرد  بالد، بايد بيش از 

  .61، ص 06ق، ج0414الحديد، ابيشود )ابنآباداني ممكن نيست و موجب ويراني كشوه و نابود  مردم مي

فيريكهي و اذاه  سهرمايهها، ازآنجاكه ده بسهياه  از زمينهه. باشدمي هونق توليد ده كشوهما ، مقالهاين موضوع 

نظهر اقاصاددانا  كشوهما  بر ايهن نكاهه اتفهاق ها  توليد  وانساني الزم انجام شد ، اما كاهفرمايا ، صاح ا  بنگا 

دهصد ظرفيهت موجهود  71كشوه، ده اكثر مواهد، كمار از  ها  موجود ده بخش توليدموانع و چالشدليل كه به  داهند

 و كوچهك صهنايع سهازما  هير برنامهه معاو  اعالم اساس بر كهطوه هد. بايرمي برداه  قراهموهد اسافاد  و بهر 

 و ظرفيهت دهصد 61 تا 71 با صنعاي ها شهرک ده مساقر توليد  واحد 733 و هراه 02 ،ايرا  صنعاي ها شهرک

  .27/10/0333 محمد ،) هساند فعال دهصد 71 از كمار ظرفيت با واحد هراه 03 از بيش

ها  برهسهي جديهدترين اهراهش شهاخص .ده اقاصاد كشوه استوه  بهر  پايين بود ، مطلب از علل مهم اين

ها  دههد كهه اهزيهابي شهاخصمهي نشا  0331بر م نا  سال پايه  0337تا  0334زماني  ةكشوه ده دوهوه  بهر 

-0337آ  طهي دوهة  ةكهه هشهد سهاالنطهوه كشوه است، به دهوه  بهر  چندا  مساعديد وضعيت نهؤموه  بهر 

دهصهد  از  6/07طوه ماوسط ساالنه سههم بهوه  بهر  چهاهم توسعه، ةها  برنامطي سال .پايداه ن ود  است 0334

اسهت. ده وه  بههر  ةعدم تحقق اهداو برنامهه ده زمينه ةدهندنشا . اين امر هشد اقاصاد  ها به خود اخاصاص داد

 شهاخص ه،كه با منفي بهود  ماوسهط هشهد سهاالنطوه به، بوديم ي هوبرو پنجم توسعه نير با وضعيت نامناس ةبرنام

 . www.ibena.ir) آ  بر هو  هشد اقاصاد  منفي بود  استتأثير  كل عوامل توليد طي اين برنامه،وه  بهر 

سهافادة شرط اصلي و اساسي ايجاد هونق توليد ده كشوه برهسي موانع و اتخهاذ هاهكاههها  مناسهب بهرا  ا هو،ايناز

اذاه  جديد؛ چراكه ده اين صوهت ده مدت كوتاهي ظرفيت توليهد كشهوه تها باشد، نه سرمايهبهينه از ظرفيت موجود مي

دو برابر ميرا  فعلي قابل افرايش است. ال اه هعايت كيفيت محصهوالت توليهد  و عرضهة آنهها بها بازاهيهابي، قيمهت و 

هو، ايهن طل هد. ازايهنيد است كه بحث دهباهة آنها فرصت ديگر  ها ميبند  مناسب، شرايط ديگر  برا  هونق تولبساه

كشهوه مامركهر پژوهش بر ت يين موانع توليد، هاهكاهها  ايجاد هونق و الرامات مربوط به آ ، با توجه به شهرايط كنهوني 

 هر بحث بيا  شود.است. ال اه ده هر قسمت ادعايي بر حصر نيست، بلكه تالش بر اين است كه اهم مواهد مربوط به 

 مهوهد اناظهاه و شدني امر  مصرو، يا بازاه و اوليه منابع نظر از ده توليد، هونق ايجاد ما با اينكه ده كشوه

 شناسيآسيب هو، بايد. ازاينباشندمي مواجه مشكالتي توليد  باها  است، اما ده حال حاضر بسياه  از كاهاا 

باشد، مي مواجه موانعي چه توليد با كه كنند برهسي كاهشناسا  و مجلس و ارفاه و دولت صوهت ا جان ههمه

 سازند. مرتفع ها آ  ترسريع هرچه تا



  003 ها، هاه ردها و الرامات هونق توليد ده ج.ا.اچالشمقاله علمي پژوهشي: 

ترين الهرام تهرين و اساسهيهسيم كه مهمالزم به يادآوه  است با مراجعه به بيانيه اام دوم انقالب، به اين نايجه مي

انقالب، وجود نگها  انقالبهي و مهديريت جههاد  ده مسهئوال  و برا  پيمود  مسير پيشرفت كشوه ده چهل سالة دوم 

كاه  همرا  بها عملكهرد انفعهالي بهر اتخهاذ مجريا  اموه كشوه است؛ چراكه با ن ود  هر يك از اين دو ويژاي، محافظه

اقاصهاد و ارد و به جا  هونق ده توليد، هكهود ده كهل ها حاكم اشاه و به جا  پيشرفت، عقبها و اجرا  برنامهسياست

توا  هعايت اين الرام ها با توجه به شرايط كنوني كشهوه و تجربهة آيد. ده بين الرامات ذكر شد  ده مقاله، ميتوليد پديد مي

 كليد اصلي هفع موانع و موفقيت ده اجرا  هاه ردها  مطرح ده مقاله دانست.چند دهة اخير، شا 

بهرا  لهذا . ا  با نظهام جمههوه  اسهالمي، مهد نظهر اسهتبحث از هونق توليد برا  كشوه ايراين پژوهش، ده 

، و همكهاها  خليليها ) بود  هدو نهايي از دسايابي به هونق توليد ده كشوه برا  هسيد  به پيشرفت اسهالميشفاو

 هسد:مي   توجه به نكات زير ضروه  به نظر32، ص 0333

و ، سياسهي، اقاصهاد ، فرهنگهي و اجامهاعي ده ابعاد ماد  و معن ةهمد ده ايجاد هونق توليد برا  پيشرفت، باي

 و عيهاهتمام فرايند  توسعه باشد، فرااير و يكپاهچه بايد توسعه»اند: نظر ارفاه شود. برخي از اقاصاددانا  توسعه افاه

 . 26 ص ،0366 زاكس، وافگانگ« )ايرد فرا ها جامعه يك زنداي ابعاد تمام كه چندوجهي است

نظر دثروت و دانشي اهزشمند است كه ده هاساا  كمك به ايجهاد حيهات طي هه مهوه پيشرفاه اسالمي، ةده جامع

 نحل بود  و موجب هسيد  به هضايت الهي و مقام شايساه انساني باشد. ةسوه 36 ةقرآ  ده آي

بنها بهه اذعها   اسهت كهه« توسعه انساني»بخاي و هفا  انسا ، اكنو  باالترين واه  ده دنيا  غرب برا  بيا  خوش

ارايي و هايي همچو  آزاد ، حقوق بشر، اعاماد به نفس، اسهاقالل، حهس جمهعو جن ه خود آنها، مفهومي جامع نيست

 . اشكال اساسي ده اين است كه با نگا  ماد  بهه تفسهير 0332ايرد )همايو  و اتيني، مسا ل محيط زيساي ها دهبر نمي

انهد. ده بحهث اند و به بُعد هوحي و معنو  و حيات جاوداني انسا  توجهه نكرد خاهبخاي انسا  پرداو تحليل هفا  و خوش

 اا  جامعه اسالمي به اهداو موهدنظر نظام اسالمي نخواهد هسيد.توليد نير اار چنين نگاهي حاكم باشد، هير

د هونهق و الرامهات مقاله ده چهاه بخش توليد برا  جامعه اسالمي، موانع توليد ده كشهوه، هاهكاههها  ايجهااين 

 مربوط به آ  تنظيم شد  است.

 قيتحق ةنيشيپ

هها  موجهود ده زمينهة ها  مخالف مربوط به آ  وجود داهد. پژوهشها  فراواني ده زمينة توليد و بحثها و مقالهكااب

توليهد، بهرا  كاهاير  عوامهل توليد، دهباه  هفااه يك بنگا  توليد  برا  حهداكثركرد  دهآمهد و چگهونگي و ميهرا  بهه

اذاه  و اهزيهابي   يا بحهث سهرمايه443و  310، ص 0333ها و حداكثركرد  سود ده اقاصاد خرد )منكيو، كاهش هرينه

ده دانهش اقاصهاد  نظهر ها  صرفاً   مشامل بر بحث013، ص 0363ها  مربوط به آ  ده اقاصاد كال  )فرجي، طرح

ها  اسهالمي، بحهث مهذكوه ها دن هال وند. برخي با توجه به آموز شاست و حداكثر پيشينة عام اين تحقيق محسوب مي

 ت يهين» مقالهة و  0333)ميرمعهر ، « اسهالمي اقاصهاد ده كهاه تقاضها  و توليدكنند  هفااه نظريه»مقالة  اند، مانندكرد 
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  و مقالهة 0333)موسهايي، « اصول حاكم بر توليد از ديداا  امام علهي»  و مقالة 0333 )عرتي،« توليدكنند  هفااه نظريه

ههايي ها دهبهاهة توليهد ده ههايي نيهر بحث . پژوهش0334)هجايي، « اير  قيمت و تعيين مقداه توليددهآمد  بر شكل»

شهد  يافاگي و هونق توليد ها ده نگا  اقاصاد  بيروني و هفااه مامايل بهه غربياند. برخي مشكل توسعهايرا  مطرح كرد 

  و برخي ديگر، محدوديت ده علم و فن، منابع و نيرو  انساني ها مهانع اصهلي توليهد و 0161، ص 0332دانساه )هزاقي، 

 ، ولي تحقيق خود ها بر يك يا دو جن هه 22، ص 0336اند )عظيمي، هونق آ  برا  هسيد  به هشد و توسعه قلمداد كرد 

يهد ده كشهوه ها از سهه جههت موانهع، هاهكاههها و اند، اما اين مقالهه هونهق تولها  مربوط به توليد مامركر كرد از بحث

 الرامات، آ  هم ده اهت اط با يكديگر، موهد بحث و برهسي قراه داد  است.

 ت از آ يد برا  جامعه اسالمي و حمايتول. 0

 :اعهراو) اسهت كهرد  امهر معاش اس اب و ابراه آوهد  دست به و  70: هود) زمين كرد  آباد به ها انسا ، كريم قرآ 

 آمهد  اتمهام نمهاز از بعهد دهنهگبي الهي، فضل طلب تع ير كاه و توليد برا  كسب دهآمد با به توصيه همچنين.  01

 . 01: جمعه) «مْ تُفْلِحُونَفَإِذا قُضِیَتِ الصَّالةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیراً لَعَلَّكُ»: است

 و كشهيدندمهي دوش بهه شخصهاً ها خود زنداي باه كه است بود  اين اطهاه ا مه و اكرم پيام ر عملي ةسير

 او تهالش ةسهاي ده انسها  چراكه عهرت؛ كردندنمي ديگرا  به وابساه ها خود زنداي، ضروهيات تأمين برا  اا هير

. بهرا  كردنهدمهي نير ده اين جهت هاهنمايي و تشويق ديگرا  ها، آيد. آ  برهاواها مي دسته برا  تأمين معيشت ب

اين دساي اسهت »فرمود: ا  كاهار خساه ةبسااز بوسيد  دساا  پينهپس نقل شد  كه هوز   اكرماز پيام ر ، نمونه

اار ده دسهت »آ  حضرت ده سخني ديگر فرمود: .  237، ص 2ق، ج0413اثير، ابن« )هسدكه آتش دوز  به آ  نمي

كه باواند آ  نهال ها غرس كند، برا  او نرد خداونهد ما نهالي باشد و ده هما  لحظه قيامت برپا شود، چنا يكي از ش

 . 73، ص 4ق، ج0413هند ، « )پاداش خواهد بود

 :نوشت انصاه  كعببنقرظه به علي امام
 پتر و خشتك كهاند دانته نهري هایشانزمین در كهاند گفته تو فرمانداري مردم از ذمه اهل از مرداني

 و نمتا اصتالح را نهر آن سپس و بنگرید كار در آنها و تو پس است، آبادي آنجا در را آنان و است نده

 انجتام از یا گردند ناتوان و كنند كوچ كه است آن از ترمحبوب نود آباد اگر خودم، جان به كه كن آباد

 ( 518 ، ص5ج ،0875، بیعقوحمدبن ابي ) مانند است، باز مملکت مصلحت به كه كارهایي

حميهر ، ) «اللَّههُ فَأَبْعَهدَ ُ افْاَقَهرَ ثُهمَّ تُرَاباً وَ مَاءً وَجَدَ مَنْ» فرمايد:مي نقل از آ  حضرته ب امام باقر، سخني ديگر ده

 از] ها او خداونهد، خاطر عدم اسافاد  از آنهها فقيهر بمانهده يعني كسي كه با داشان آب و خاک، ب؛  007ق، ص 0403

 .ارداندمي دوه[ خود هحمت

 ده ااهر»: فرمهود مدينه نس ت به كاه آ  حضرت ده شهدت ارمها اهالي از پاسخ به اعاراض فرد  ده امام باقر

 و تهو از ها امخهانواد  و خود كاه، اين با و بست خواهم فرو جها  از ديد  خدا اطاعت حال ده هسد، فرا مرام حال اين

 . 327، ص 7 ج ،0377 طوسي،)« كنممي نيازبي ديگرا 
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 :ده تاهيخ آمد  است
هتا ند، ملت موقعي كه فصل بردانت محصو  نزدیك  ،كاري دانتنخصي در نزدیکي مدینه صیفي

ناگهتان امتام  بود كتهفکر  و درنشسته ؛ خرج مزرعه را با پو  دو نتر بدهکار بوداو آن را نابود كردند  

هتا بته ختاطر اینکته ملت  :فرمود: چرا ناراحتي؟ عر  كرد  بودرا دید كه در حا  عبور از آنجا  كاظم

: یکصد و بیست دینار با پتو  دو گفتاي؟ حضرت فرمود: چقدر ضرر كرده، اندكشاورزي مرا نابود كرده

دو  بتا (سي دینار سود به اضافه اصتل مختارج)نتر  حضرت به غالم خود فرمود: یکصد و پنجاه دینار 

گوید: وقتي این كمك را تحویل گرفتم، عتر  كتردم: وارد زمتین ن مرد ميآ !نتر به وي تحویل بده

نقتل كترد و  من نوید و در حا من دعا كنید  حضرت وارد زمین ند و دعا كرد  سپس از رسو  خدا

 ( 01ص  ،05ج، 5100خطیب بغدادي، )كنید  نگهداريبا جدیت فرمود: از بازماندگان مشکالت، 

كهرد  و از  كمهك توليهد ةده عرص آموزد كه چگونه به افراد آسيب ديد و افراد جامعه ميوال  ئسا  امام به مسبدين

 كنند. نظر هوحي تقويت

 صهوهت بهه آنهها اههم اينجها ده كهه باشهد اصهولي هعايت با همرا  بايد، اسالمي ةجامع ده دهآمد كسب و توليد

 :شودمي بيا  خالصه

 د در جامعه اسالمیياهم اصول تول. 1-1

 ب بودن کار و درآمديحالل و ط .الف

 و مولهد كهاه ةنايجه نيهر اجاماعي تواز  است و انساني و الهي ةوظيف يك كرد  كاه ،نگرش پيشوايا  معصوم ده

 پهاداش خهود تهالش و كاه بابت از و كند اسافاد  خود تواناييهمة  از باواند فرد  بايد هر لذا. است برابر ها فرصت

 االَعمهالِ أَزكَهي»كنهد.  اسافاد  خود دسارنج حاصل از انسا  كه است آ  كاه ترينپاكير ، آنها بينش كند. ده دهيافت

 كهه بيهتاههل اقاصهاد  ةسهير ده هاه رد  اصول جمله از.  06 ، ص013ج ،0372 مجلسي،) «بِيَدِ ِ المرءِ كسبُ

 كسهب و بود  طيب و حالل بايد توليد، هواست. ازاين دهآمد حليت به  آنا توجه و اهامام باشد،مي اهميت حا ر بسياه

 بايهد، شهودمهي توليهد ةچرخه واهد و شد  اذاه سرمايه كه هم دهآمد  و باشد ديگرا  حقوق هعايت با همرا  دهآمد

 حهالل، هوز  آوهد  دسهته ب آ  برهاواها  نگرش شود. ده كاه و كسب ده بركت و هشد ةماي تا باشد حالل و پاک

 آمهد  چنهين حالل دهآمد كسب اهميت ده، قدسي حديث ده. است ع ادات برترين و بهارين بلكهع ادت،  تنها خودنه

)ابهن ابهي  دههدمهي تشهكيل حالل هوز كسب  ها آ  جرء هنُ كه است جرء د  داها  خدا بنداي و ع ادت كه است

كهاهاراه  مصهادوبهه  صادق امام. نيست آساني كاه حالل دهآمد به ال اه دسايابي.  40ص ، 03ج، ق0414، الحديد

كهه سهرمايه اوليهه دهحهالي) اذاشت حضرت آ  مقابل ده ديناه هراه دو و هسيد امام خدمت كه خود، هنگامي مالي

 بهه سهيا  بازاه و انحصاه ايجاد و ت اني طريق از سود آ  كه دانساند وقاي و شدند جويا ها ماجرا ايشا  هراه ديناه بود ،

 حهالل مهال آوهد  دسهت بهه از شمشير با م اهز ! مصادو ا »: فرمود و نمود  اماناع آ  ارفان از است آمد  وجود

 طريهق از اها  كه ا بادآوهد  سودها  معصومين ةسير ده ،بنابراين.  070 ، ص7ج ،0363 كليني،)« است ترآسا 

 باشد.مي مردود و ن ود  پذيرش موهد هرار آيد،مي دست به فروشيارا  و انحصاه  يا و صوه  تجاهتي
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 ازها و منافع جامعهيد در جهت نيکار و تول .ب

 بهه خدمت و جامعه منافع جهت ده توليد اار .الزم است توليد برا  جامعه اسالمي ده جهت نيازها و منافع مردم باشد

 سُه ْحَانَهُ لِلَّههِ إِ َّ» فرمايد:مي علي اردد. اماممي واقع الهي نعمت و لطف مشمول مسير اين ده تالشگر، باشد مردم

« غَيْهرِهِمْ إِلَهى حَوَّلَهَا وَ مِنْهُمْ تَنْرَعُهَا مَنَعُوهَا فَإِذَا بَذَلُوهَا مَا أَيْدِيهِمْ فِي يُقِرُّهَا الْعِ َادِ لِمَنَافِعِ بِالنِّعَمِ يَخْاَصُّهُمْ عِ َاداً تَعَالَى وَ

 كهه شهودمي محسوب صالح عمل يك عنوا هب چنين فرد كاه و توليد ، ده نايجه،  33 ص ،ق0416آمد ، تميمي)

 خواههد دن هاله به توليدكننهد  برا  آخرت سرا  ده ها الهي پاداش بيشار، دنيو  سود و دهآمد بر عالو ، آ  افرايش

 پذيرد و هشد ثهروتمي اسالم هشد توليد ها ده هابطه با توزيع و كيفيت آ »فرمايد: مي ده اين باه  صدهداشت. شهيد 

 . 733-736، ص 0367صده، « )و فعاليت توليد  بايد به تأمين هفا  عمومي كمك كند

 جامعه امکانات از نهيبه و حيصح ریيگبهره .ج

آمهد ، تميمي)« عِنْهدَکَ اللَّههِ نِعَهمِ مِهنْ نِعْمَةً تُضَيِّعْ لَا وَ عَلَيْكَ اللَّهُ أَنْعَمَهَا نِعْمَةٍ كُلَّ اسْاَصْلِحْ»: فرمايدمي علي امام

 ن ايهد خهداهها  نعمت از يكهير و داشاه اهزاني تو به خداوند كه نعماي هر دهآوه صالح يعني به  ؛036ص  ،0416

 ده كهه امكانهاتي بنهابراين. آنهاست كرد  ت ا  نوعي منابع، و امكانات از غيركاها ةاردد. هوشن است اسافاد ت ا  تو نرد

 اها ههير و ايهرد بهرداه  قهراهبههر  جامعه مهوهد واقعي منافع بهينه و ده جهت صوهتبه بايد ارفاه قراه بشر اخاياه

 ،ال الغههنهج)« يُحْسِهنُه مَها امْرِئٍ كُلِّ قِیمَةُ»: فرمايدمي ديگر  سخن ده حضرت آ  .كرد كميت فدا  ها ن ايدكيفيت

 .دهدمي انجام خوبيبه كه است كاه  به انسا  هر اهزش،  63 كمتح

 ده و  7شهد  )نسهاء:  دانسهاه جامعهه قهوام سه ب وها نيازمند  تأمين وسيلة ثروت كريم، مال و قرآ  ده

 و تهوبيخ مهوهد شدتبه كنركننداا  باشد وو نوعي تضييع نعمت مي ممنوع آ  داشان نگه هاكد و نايجه، كنر

 پيامهدها  بيهانگر امهر اين ؛ 37-34 توبه:)است  شد  داد  دهدناک عذاب وعدة آنا  به اند وارفاه قراه تهديد

 آيهه ايهن»: نويسهدمهي مربوطهه آيهة تفسهير ده ط اط ها ي عالمهه. باشدمي جامعه ده اموال كنر ناپذيرج را 

 جامعهه ضروهيات همه تأمين ده اموال اردش از جلواير  بلكه نداهد، زكات نپرداخان و نكوهش به اخاصاص

  .334-332 ص ،3ج ق،0334ط اط ا ي، ) «شودمي شامل ها ديني

 قَهالَ يَصْهنَعُ كَيْهفَ لَهُ قُلْتُ قَالَ الصَّامِتِ الْمَالِ مِنَ عَلَيْهِ أَشَدَّ شَيْئاً بَعْدَ ُ الرَّجُلُ يُخَلِّفُ مَا» فرمايد:مي امام صادق

بدترين مهال اسهت ، هاكدعني مال و ثروت ؛ ي 44 ، ص02ج ق،0410حرعاملي، ) «الدَّاه وَ الْ ُسْاَا ِ وَ الْحَا ِطِ فِي يَضَعُهُ

 اذاه  شود.سرمايها  و الزم است ده ساخان بنايي يا باغ و بساا  يا خانه

 ديموانع تول. 2

 مختلفها  نهيوابستگی اقتصاد کشور در زم. 1-2

باشد كه اههم ها  اونااو  ميها  مرمن و نهادينه شد  ده زمينهترين مانع بخش توليد كشوه، وابساگيمهم

 ع اهت است از:آنها 
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 كياستراتژ و اتیيح کاالهای به واردات کشور وابستگی .الف

 بيسهت زمهرة ده سهويا خهام و هوغن اوشت، شكر، دامي، ذهت دانة برنج، همچو  مواهد  خوهاكي، كاالها  عرصة ده

 كهاال قلهم بيسهت ده كشهوه واهدات دهصد 27 از بيش كه دهدمي نشا  كشوه واهدات آماه. باشندمي واهداتي اول كاال 

  .www.irica.gov.ir) باشندمي مرت ط كشوه اساراتژيك و مهم نيازها  آنها، به از ا عمد  بخش كه شوندمي خالصه

 37 حهدود سههم اويها ، مصهرو نوع حسب بر كشوه واهدات تركيب ةدهباه مجلس ها پژوهش مركر اراهش

 ده هرچنهد. اسهت مصهرفي كاالهها  بهرا  دهصد  07 حدود سهم و ا سرمايه و ا واسطه كاال  برا  دهصد 

 و اوليهه مهواد تأمين به داخلي توليدات وابساگيگر انبي ولي، شودمي قلمداد توليد نفع به واهدات تركيب اين، اول نگا 

  .www.otaghiranonline.irاست ) كشوه از خاهج از كشاوهز  اساسي كاالها  تأمين يا و ا واسطه كاالها 

 هفهام هت هة ده سهويا كنجالهه و اول هت هة ده دامي ذهت 0337 سال دهد، دهمي نشا  آماه ها  برهسي

 مصهرو كشهوه ده سهويا كنجالهه تهن ميليهو  7 به نرديك ساالنه اكنو داشت. هم قراه كشوه واهداتي اقالم

 از داخلهي بهازاه نيهاز دهصهد 31 حهدود و است دام و طيوه خوهاک بخش ده آ  توجه قابل بخش كه شودمي

  .01/14/0336شود )سرو ، مي تأمين واهدات طريق

بدترين نياز ده عصر حاضر، وابساگي كشوه از نظر مواد غذايي به بيگانگا  است؛ زيهرا كه است يادآوه  الزم به 

صوهت سالحي برا  تسهليم كهرد  كشهوهها  بره  و كشوهها  صنعاي ااهي اوقات از مواد غذايي بهها  قدهت

جههت وابسهاگي مهذكوه ممكهن اسهت كننهد؛ بهدينمهي خود اسهافاد ها  و سياستها م ده برابر خواساهجها  سو

 . 013، ص 0337خليليا ، ) اساقالل سياسي و فرهنگي كشوه ها از بين ب رد

ن است كه حفظ عرت و كرامت جوامع ده ارو خودكفهايي ده نيازهها  حيهاتي و ضهروه  ، ايمهم ده اينجا ةنكا

كه نا  نداهد، آزاد  نداهد و كسهي كهه  كسي»اويد: مي دو چنين اين ةهابط ةباشد؛ يكي از انديشمندا  دهباهمي ا آن

 . 032، ص 0363عسل، « )كند، كرامت نداهدمي دساش ها برا  ادايي دهاز

 غربی کشورهای فناوری و دانش به وابستگی .ب

 بها كهه اسهت ا داهايهي دانهش. اسهت دانش اقاصاد ، اهزش خلق ده كنند تعيين عامل تريناصلي جديد، عصر ده

 اقاصهاد) ايهرد شهكل دانهش ةپايه بهر كشهوه  اقاصهاد اارهو، ازاين. داهد دن اله ب ها بيشار  هويش بيشار، مصرو

 فهراوا  علمهي ها پيشرفت هغمعلي. بود خواهد مساقل و پايداه، ثانياً داهد. ها مسامر هويش امكا ، اوالً  بنيا دانش

 فنهاوه  بها محصوالت ده اين بر عالو  و نگرفاه شكل توليدات از بسياه  ده تحقيقاتي و علمي ةپاي هنوز كشوهما ،

 كشهوه ده هنهوز كهه باالست فناوه  با صنعاي نفت، صنعت مثالً. نداهد وجود كشوه ده كافي توا  بنيا ،دانش و باال

 .است نگرفاه شكل كامل طوهبه آ  فناوه  و علمي ها پايه

 نفت صادرات به کشور درآمد وابستگی .ج

 بهه صهوهت اكثهراً دهآمهد ايهن. دههدمي تشهكيل ها كشهوه دهآمهد از مهمهي بخهش همچنا ، نفت از حاصل دهآمد
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حاصهله، دهآمهد و هها  چراكه آنهها بها فرآوهد  ؛دكنمي فروشي است كه سود زياد  ها نصيب كشوهها  خريداهخام

 يهك نفاهي دهآمهدها  به كشوه ةبودج وابساگي، ديگرسو  آوهند. از مي وجوده كشوه خود باشاغال بااليي ها برا  

هيهر  و ث هات و برنامههدشمن، اقاصاد كشهوه ها بهيها  چو  نوسانات قيمت نفت و تحريم، است مهم ضعف ةنقط

 سازد.مي نگر  ها با مشكل مواجهآيند 

 كهه وابسهاگي بودجهه ها بهه نفهت كهاهش است دهآمد  مطمئن من ع يك ،كشوه ده مالياتي ها پايه اسارش

 عايهد  بهر ماليهات ةاليحه) ده اها ه لوايح مربوط به اصالح نظام مالياتي كشهوه، اما تعلل و تأخيرها  مكره. دهدمي

  مسهاقيم هها ماليات قانو  ده هاساا  اصالح دهآمد مجموع بر ماليات اليحه و مالياتي ها معافيت اليحه سرمايه،

 ها پايهه خواههدنمي و نهداهد پردهآمد اصناو و ثروتمندا  از ماليات اخذ اهامام الزم ها برا  دولتكه  دهدمي نشا 

 .كند وضع غيرتوليد  و غيرمولد ها فعاليت برا  مالياتي جديد

 التيها در اعطای تسهعملکرد بانک. 2-2

 كهه مردمنهد اذاه، آحهادسهرمايه اسهت و بهاهرين ها  جديداذاه سرمايهشك يكي از شرايط ايجاد هونق ده توليد، بي

 ده مهردم ط يعهي، وقاهي طوهبهه اذاهنهد.مي اعا اه  مؤسسات و هابانك اخاياه ده سپرد  صوهتبه ها خود اندازها پس

 عقهود م نها  بهر و شهود به كاه ارفاهه سودد  فعالياي ده سرمايه آ  كه است اين كنند، هدفشا مي اذاه سپرد  بانك

 شهود. امها نهر  نصي شها  فعاليهت آ  نايجهة از حاصهل سود از بخشي سرمايه، اصل حفظ ضمن توافق، به بنا اسالمي

 سهمت بههها سهرمايه داد  آ ، سهوق ديگر وجهة كه است اقاصاد  بيماه  و انحراو نوعي دهندةنشا  سودها  باال

 و غيرمولههد ههها اسههت. فعاليت توليههد بههه اخاصههاص نايجههه، عههدم ده و زا ههد ههها داللي و ار واسههطه ههها فعاليت

 تنهاو نهه انداخاهه هونهق از ها توليهد و كشاند  انحراو به ها هابانك بدا ، ماعلق و سودها  غيرضروه  ها ار واسطه

 است. كرد  به جهت كم ود نقدينگي با مشكل جد  مواجه ها كشوه شد ، بلكه اكثر واحدها  توليد  توهم موجب

 هيروقاچاق و واردات بی. 3-2

 و چنهدنرخي از ناشهي خهواه ويژ  و قاچاق نظير غيرمولدها  فعاليت با پردهآمدها  ارو  ما كشوه ده امروز 

 واهدات از سهو  ديگهر، اكنهو  آمهاه .آوهندطال، دهآمدها  بادآوهد  هنگفاي به دست مي و اهز فروش و خريد

 توليدكننهداا  حاهي و داهد وجود كشوه داخل ده آنها ساخت توانايي كه است چشمگير حالي ده كاالها برخي

 واهدات از پهرد  امرک آماه. اندكرد  كسب زياد  مهاهت كاالها نوع اين توليد ده كه است سال ساليا  ايراني

 اههداو بها مغهايرت نهايهت، ده ده و نيسهت همرا  توجيهي هير با كشوه به آنها وهود كه داهدبرمي كاالهايي

 كهه كاالههايي واهدات»است. مقام معظم هه ر  ده اين باه  فرمودند:  ملي توليد به خيانت مقاوماي و اقاصاد

 داخل ده آنچه بشود؛ شناخاه قانوني و شرعي حرام يك صوهتبه بايساي شود،مي توليد كافي قده به داخل ده

 مايهة ايهن بيايهد، خهاهج از مها مصهرفي كاالها  ب ينيم كنيم نگا  ما اينكه. نشود واهد خاهج از شود،مي توليد

  .10/10/0337)بيانات مقام معظم هه ر ، « شرمنداي است
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زيهرا ؛ نيسهت واهدات اونههاين به ضروهتي كه است خاهجي كاالها  وفوه، شودمي مشاهد  بازاه ده اكنو  آنچه

 اهزش امها، اسهت داله ميليهاهد يهك كشهوه به آهايشي لوازم واهدات هسمي داهد. هقم وجود نير آ  داخلي مشابه غال اً

 يهك ههر ازا بهه :است معاقد تهرا  بازهااني اتاق تجاهت تسهيل كميسيو  است. ه يس بيشار بسياه قاچاق واهدات

 قهراه، كننهدمهي صهاده كهاال مها به كه كشوه  توليدكننداا  اخاياه ده شغلي فرصت هراه 011 واهدات، داله ميلياهد

 . www.iribnews.ir) ايردمي

 تركيهه، ها ها كشهوه از تن هاكو و توتو  تن 32 و هراه 07 از بيش 37 سال ةماه 00 ده امرک آماه اساس بر

 اهزش بهه... و هوسهيه بلغاهساا ، اندونر ، برزيل، اماهات، آلما ، اهد ، تايلند، سو يس، كر ، جمهوه  فرانسه، زيم او ،

 بها تركيهه ميها  ايهن ده كه است شد  واهد كشوه به  توما  ميلياهد 333 معادل) داله 36 و هراه 336 و ميليو  006

 .داهد قراه ايرا  به تن اكو و توتو  صادهات اول ةهت  ده تن 267 و هراه پنج از بيش صادهات

 داله 731 و ههراه 307 و ميليهو  سهه اهزش بهه آدامهس تهن 0371 حهدود، 0337 سال ةماه 00 همچنين ده

 شهد  ايهرا  واهد سهو يس و هنهگهنگ هوسيه، ماحد ، اماهت تركيه، ايااليا، ها كشوه از  توما  ميلياهد 03 معادل)

 .داهد ها دوم ةهت  تركيه و اول ةهت  اماهات، بين اين ده. است

به عمهق ، كه ماخذ از آماه مراجع هسمي كشوه است 0با مراجعه به اقالم واهدات غيرضروه  منعكس ده جدول 

 .)سايت هسمي امرک ايرا   بريممي هويه برا  هونق توليد داخل بيشار پيفاجعه بود  واهدات زا د و بي
 توماني 4211 اهز با 0336 سال ةماه 00 ده اقالم از برخي واهدات ميرا . 0جدول 

 اهزش )داله  اهزش )هيال  وز  )تن 
نوع اهز اخاصاص 

 يافاه
 اقالم واهداتي

 موز س ر و خشك 4،211 337،033،707 04،123،733،727،672 336،773

 كر  بساه بند  4،211 036،373،332 3،147،370،137،641 31،166

 توتو  و تن اكو 4،211 077،343،773 7،336،031،232،313 23،737

 فرآوهد  ها  آهايشي 4،211 043،372،136 7،237،424،201،722 23،470

 شامپو 4،211 03،111،110 630،303،130،603 3،730

 مربا و هله 4،211 2،434،316 010،420،231،403 7،134

 غذا  سگ و اربه 4،211 6،023،123 233،174،436،733 3،437

 چوب زغال 4،211 3،627،371 076،033،236،743 3،431

 كنمداد، مدادترش و پاک 4،211 07،333،036 613،373،476،370 2،414

 مالمين 4،211 2،207،331 32،224،033،373 0،637

 دساگا  تلفن 4،211 327،334،177 03،761،611،133،342 0،070

 قاشق و چنگال 4،211 6،700،334 313،771،243،363 0،173

 سگلك 4،211 3،437،330 043،434،030،373 0،130

 شانه زلف 4،211 2،410،137 33،363،671،710 337

 آدامس 4،211 3،232،711 032،036،337،773 336

 فندک 4،211 0،602،737 60،776،261،336 260

 كالسكه نوزاد 4،211 677،247 30،771،373،031 273

 بيل و كلنگ 4،211 726،473 27،347،763،307 227

 چار 4،211 322،737 03،346،377،603 031

 سنجاق زلف 4،211 704،342 20،723،730،017 066
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 هخت آوير 4،211 436،073 21،117،707،773 066

 پشم 4،211 364،047 07،667،313،131 70

 كال  و كال  ايس 4،211 077،376 7،771،713،134 23

 السايك فرغو  4،211 67،703 2،363،723،671 26

 سنگ پا 4،211 22،460 332،261،037 04

 دفارچه مشق 4،211 24،317 0،103،441،372 01

 مجموع واهدات اقالم جدول 4،211 0،243،324،336 70،373،673،724،206 717،127

نيازها  اساسي و حياتي مهردم ة بايد اين باشد كه تنها كاالهايي واهد شود كه ده زمر، سياست دولت ده زمينه واهدات

 كاالها  ديگر باشد.عنوا  مواد اوليه برا  توليد بود  و امكا  توليد آ  ده داخل وجود نداشاه باشد يا آنكه به

 کشور اسیيس اقتصاد فضای در تیيريمد . خطای4-2

 آمهد پيش مشكالت حل به وابساه كشوه اقاصاد  مشكالت حل كه شد القاء شدتبه انديشه اين، اخير ها سال ده

 حهل بهرا  كهه اناظهاهاتي، برجهام تصهويب از پهس. اسهت ا هساه پروند  حل خاهجي، بخصوص هوابط فضا  ده

. شهد پسابرجام ةدوه ده اقاصاد  تعليق نوعي دچاه ما اقاصاد و نشد برآوهد  بود، شد  ايجاد كشوه اقاصاد  مشكالت

 ده چهه اقاصهاد، آينهد  بهه نسه ت بدبينانهه اناظاهات تقويت بموج كه شد ارفااه تحريمي تله ده ما اقاصاد، واقع ده

 .شد خاهجي فضا  ده چه و داخلي فضا 

بر اين مطلب كهه  ده تالش برا  تصويب برجام، تابلو  صريح و شفافي است، همهم و دوازديازدعملكرد دولت 

مريكها، بها پهيش كشهيد  مسها ل موشهكي و حقهوق آخواهي جر زياد ا  نايجها  هساهها  كوتا  آمد  از داشاه

 انهدازچشهمهها، ش تحريمآمريكها ده عهدشهكني و افهراي ترفنهدها .  0336هجهايي، ) دن ال نداشاه استه بشر ، ب

 هها فعاليت سمت به آنا  كه شد  بموج و نمود  تير  ها داخلي توليدكننداا  و اذاها سرمايه برا  كشوه اقاصاد 

 يابند. تمايل جويانانههانت و بازانهسفاه

 تيفقدان شفاف. 5-2

ها ده اكثهر زمينهه اسهافاد طل ي، سوءامكا  كاهشكني، فرصت است كها  اونههب ها  اقاصاد  كشوهسيسام اكنو 

   وآوهدها فهراهم زد  آ   تخلهف از قهانو  يها دوهها  اقاصاد ، امكا  فقدا  شفافيت ده فعاليت وجود داهد؛ چراكه

بهه ها  عهد  زيهاد  از افهراد جامعهه، همچنين امكا  سوداار  ده بازاهها  غيرتوليهد  ماننهد پهول و اهز، طهال و...

، افرايش يافاه است. هاهكاه هفع ايهن مهانعها  توليد  فعاليت ةهرين، ده نايجهو  ساخاهمشغول غيرمولد ها  فعاليت

 ايجاد بانك جامع اطالعات اقاصاد  است كه ده جا  خود مطرح خواهد شد.

 اخهذ بهه مربوط قانوني ماد  ماأسفانه كه داهيم كشوه ده خالي مسكن ميليو  7/2 از بيش اكنو  نمونه، عنوا به

 نخواههد خهالي ها خانهه معضل از خ ر  ديگر، شود اجرا قانو  اين اار. آيدنمي ده اجرا به خالي ها خانه از ماليات

 ده شهفافيت مثهل ههاييهفهت، امها طهرح خواهد بين از مسكن بازاه ده داللي و باز سفاه انگير  ترتيب اين به و بود

 . 06/13/0336مقدم، مص احي) نرسيد  است سرانجام به نفعا  تاكنو ذ  برخي مقاومت سااني باماليات
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 ورین بودن سطح بهرهيي. پا2–6

پهايين ، اهرددتوليهد آشهكاه مي ةيكي از موانع ساخااه  موجود ده اقاصاد ايرا  كه پيامدها  منفي آ  بيشار ده زمين

تنها كم ود منابع توليد بها اسهافاد  صهحيح و بهينهه ج هرا  د نهشوب ميموجباشد. اين امر وه  ميبود  سطح بهر 

دچهاه ها   و اقاصهاد و توليهد دشود، كم ود مذكوه تشديد شكاه ارفاه نميه بلكه چو  منابع موجود نير دهست ب، نشود

ش بسهياه نقهوه  دهد كهه بههر نشا  مي، از انقالبپس توسعه ة ده پنج برنامد. برهسي ميرا  بهروه  كنهكود مي

وه  پنجم وضهعيت شهاخص بههر  ةده برنام 2تا آنجا كه بر اساس آماه جدول  كمرنگي ده اقاصاد ايرا  داشاه است.

پهنجم بهه ميهرا   ةوه  نيرو  كاه ده چههاه سهال اول برنامههشد بهر  شود.دچاه نوسا  ميدوم  ةمانند برنامدوباه  

وه  سههم بههر  دهصهد و -3/0وه  كل عوامل توليد هشد بهر و  دهصد -3/2وه  سرمايه هشد بهر  دهصد، -7/1

 .عوامل توليد ده هشد اقاصاد  صفر اراهش شد  است
   ده برنامه اول تا پنجموهشاخص بهر . 2جدول 

 وه بهر  سهم توسعه ها برنامه
 عوامل

 برنامة اول
0362-0373 

 برنامة دوم
0363-0364 

 برنامة سوم
0333-0363 

 برنامة چهاهم
0333-0334 

 برنامة پنجم
0333-0333 

 -7/1 3/2 0/2 -4/1 2/4 نيرو  كاهوه  بهر  هشد

 -3/2 -2/1 2/0 2/1 7 سرمايهوه  بهر  هشد

 -3/0 0/0 4/0 -0/1 4/4 كل عوامل توليدوه  بهر  هشد

 1 27 23 1 74 وه  كل عوامل توليد از هشد اقاصاد سهم بهر 

  ايرا سايت هسمي مركر آماه  من ع:)

 توليد . هاه ردها  ايجاد هونق3

 بومیها  رشد و رونق توليد، دانش بنيانی و اجرای نسخه با الف. نظام آموزشی متناسب

باشد، ولي ازآنجاكه مارتب هرچند اين عنوا ، مشامل بر سه هاهكاه برا  هفع وابساگي اقاصاد كشوه برا  هونق توليد مي

 بايد آموزشي كشوه عنوا  هاهكاه نخست مطرح ارديد  است. نظاما ده كناه يكديگر و بهباشند، لذافق ميبر يكديگر و هم

اندهكاها ، ده هاساا  دسايابي به عرت، اساقالل اقاصاد  كند و همة دست عمل و هونق توليد آ  اقاصاد با هشد ماناسب

هو، الزم است ده هر هشاه ماناسب با نياز كشوه به تربيت نيهرو بپهردازيم تها از المللي كشوه تالش كنند. ازاينو اقاداه بين

آيد. از سو  د  آنها جلواير  به عمل ها  فيريكي و انساني اسافادة بهينه صوهت ارفاه و از تضييع يا معطل مانسرمايه

كاهاير  تكنولهوه  پيشهرفاه هوز ديگر، هشد اقاصاد و هونق توليد ها با اسافاد  از آخرين دسااوهدها  دانش بشهر  و بهه

كشوه موهد تحريم قراه ارفاه كه ممكن است  نيبنر و مانند اندم، داهو كياساراتژ  كاالها و بايد ده توليدكرد  پيگير  

عنوا  مغرها  هيرا  و مشاوهين اهشد اقاصاد  دولت، بهده اين هاساا، برنامه. خودكفايي هسيددشمنا  باشد به  ريدسااوو 

. ده زمينة هههايي از وابسهاگي كنند اذاه مافكر اقاصاد  بايد بر اساس نسخه بومي اقاصاد مقاوماي، طراحي و سياست

 ده ط يعي منابع فروشيخام خام نير هاهكاه مهم، ده اام نخست، توقف بودجه دولت به دهآمدها  حاصل از صادهات نفت

 باشد.مي دهآمدها  نفاي از دولت جاه  بودجه و اساقالل ممكن زما  حداقل
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 هيکنترل بازار پول و سرما .ب

ل تهأمين ها قاببا توجه به اينكه توليد به سرمايه نيازمند است و ده حال حاضر، سرمايه هم غال اً از طريق بانك

شهود. ده شهرايط اير  نظام بانكي به سمت توليد ن اشد، حركاي برا  هونق ده توليد ايجاد نمياست، تا جهت

 طوهدهصد )و حاي باالتر  ها نداهند. بنهابراين بهه 21اذاه  با نر  سود بانكي فعلي، توليدكننداا  توا  سرمايه

هو، الزمة به اسامراه يافاه و هونق پديد نخواهد آمد. ازاينط يعي، نقدينگي به سمت توليد نخواهد هفت و هكود 

ها  توليد ده كشوه، اصالح نظام بانكي، تعيين و تث يت معقول و منطقي نر  اهز همهرا  چرخش دهآوهد  چر 

اذاه  و تصميمات كال  دولت ده اين زمينه تغيير نكنهد، با مديريت صحيح و نظاهت بر آ  است و تا سياست

 د از هكود خاهج نخواهد شد.بخش تولي

 نهر  افهرايش به اقدام اهز، بازاه ده باز سفاه كنارل برا  مركر  بانك مسئوال  ،0337 سال پاياني هوزها  ده

 بهه دسايابي ايرا  اقاصاد حقيقي بخش ده ازآنجاكه ولي، كردند دهصد 21 به دهصد 07 از سالهيك الحسابعلي سود

 و اذاها سهپرد  بهه موههومي سهودها  پرداخهت سياست اين ةنايج نيست؛ پذير ن ود  وامكا  دهصد غال اً 21 سود

 بهاال نيهر ها تسههيالت نهر  خهود ةنوب به سياست اين. بود اعا اه  سساتؤم و هابرخي بانك وهشكساگي ده تسريع

 . 03/14/0336جمعي از اقاصاددانا  حوزو ، ) نمود واهد نير داخلي توليدكننداا  بر مضاعف فشاه  و برد 

هها  اقاصهاد  غيربانكهداه  هها بهه فعاليتده شرايط كنهوني، مهديريت مهالي ده جههت جلهواير  از وهود بانك

ها ارفاه شد  و ايهن حهق منحصهراً ده اخايهاه هو، بايد جلو  خلق پول توسط بانكداه   اهميت زياد  داهد. ازاين)بنگا 

 بهه و اسهت حكهوماي ويژ  حق يك پول خلق ملي، قوانين ساير و اساسي قانو  اساس هد داد  شود. بربانك مركر  قرا

يافاه نيهر دخالهت ده ميهرا  عرضهه ده كشوهها  توسعه .باشد مركر  بانك اخاياه ده فقط بايد بنابراين. داهد تعلق عموم

ده وضهعيت فعلهي  شهود.داه  مهديريت ميپول، كنارل آ  و حاي اها ة اعا اه، صهرفاً توسهط بانهك مركهر  يها خرانهه

 داه  بدو  اصالح ساخااه موجود، امر  بس دشواه خواهد بود.بنگا  ها فعاليت ده هابانك وهود از جلواير 

 ديرمفيغ های اقتصادی زائد وتيکردن فعال اردنهيهز .ج

 و خريهد و چنهدنرخي از ناشهي خهواه ويژ  و قاچاق نظير غيرمولدها  فعاليت با پردهآمدها  ارو  ما كشوه ده كهازآنجا

 فهراوا  و بهرق زهق بها و هاحايجامعه، بهه برا  مفيد تالش و كاه دوام، بدو  انجام با كاالها  ساير و طال و اهز فروش

نيسهت، ماننهد  افراد تالش و كاه حاصل كه دهآمدهايي از اير ماليات و مالياتيها  نظام كنند، اصالحمي زنداي اذها 

ها  معطل و بدو  اسهافاد  ده ها  خالي يا زمينوضع ماليات بر خريد سكه )از حد خاصي باالتر  يا وضع ماليات بر خانه

باشد. ده اين هاساا، به جا  واهدات هكاهها  سروساما  داد  به وضعيت مذكوه مياز ها داخل شهرها و مناطق مسكوني،

 هويه و اجرا  غلط هاه رد جايگريني واهدات بايد سياست توسعة صادهات و حمايت نس ت به آ  ها ده پيش ارفت.بي

 اساس اصول اقتصاد مقاومتی ت اقتصاد کشور بريريد. مد

هسهد مهي بخشي به توليد كشوه و اصالح نظام مهديريت اقاصهاد  بهه نظهرمسير هونقمقابله با مانع چهاهم ده برا  
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، منظهوهيهندبه ها  اقاصاد مقاوماي و اجرايهي كهرد  آ  اسهت.دسايابي به اين مهم، تنها مرهو  توجه به سياست

 ها و اقدامات زير ضروه  است:اذاه اولويت

 ر نگرش از خارج به داخلييتغ

عنهوا  يهك ماغيهر بلندمهدت و تنها با تغيير نگا  از بيرو  به دهو  و ديد  تحريم به، كشوه حل مشكالت اقاصاد 

 باشد.مي پذيرهير  برا  احيا  صنايع داخلي و فاصله ارفان از اقاصاد نفاي همرا  با صنايع مونااه امكا برنامه

 اقدام برای اصالح ساختارهای اقتصادی کشور

 پذير نيست:بدو  اصالح ساخااهها  زير امكا ، بخشي به توليدكشوه و هونقشك حل مشكالت اقاصاد  يب

ها  مهم ده هفع مشكالت كشوه، اصالح نظام بانكي و مالي كشوه بها ههدو ايجهاد شهفافيت يكي از اولويت -

 پذير  سرمايه است.اقاصاد  و مالي و حركت به سمت بانكداه  اسالمي م اني بر هيسك

 اتي كشوه با توجه به اطالعات حاصل از شفافيت مالي؛اصالح نظام مالي -

ها  زا د، جلهواير  از افهرايش هير  كشوه، با هدو كاسان از هرينههير  و نظام بودجهاصالح ساخااه برنامه -

 هير ، پرهير از اتكا  بودجه بر اساقراض از مردم؛خودكاه نقدينگي ده فرايند بودجه

عنوا  ابهراه  بهرا  اهجي كشوه و تالش برا  قراه داد  تجاهت خاهجي بههاصالح نظام امراي و تجاهت خ -

  ؛4تقويت توليد داخلي )هما ، ص 

 ها  مولد.ها و احيا  بخشاسافاد  از همة ظرفيت -

 پنجها  زيهر ظرفيت با غال اً و بود  مواجه فراواني خاليها  ظرفيت با كشوه توليد ها  بخش از بسياه  اكنو 

 بهه و اسهت بااليي افرود  اهزش داها  كه صنعت و كشاوهز  مولد ها حوز  احيا ، هوازاين. كنندمي فعاليت دهصد

 هونهق ده بسهرايي نقهش توانهدمي ،شد  كشيد  تعطيلي يا هكود به غيرقانوني و قانوني م اد  از هويهبي واهدات دليل

 ايجهاد و صهنعت بخهش تقويهت جهت ده مهم هاهكاه  قيمت، اهزا  مسكن احيا ، همچنين. كند ايفا كشوه توليد

 نيهر آنهها ايهن بخهش، ده هونق ايجاد با كهبود   مرت ط مسكن سازوساخت با شغل 211 چراكه بيش از؛ است اشاغال

 .شد خواهد برآوهد  مسكن به جامعه ضعيف قشر نيازها  شد و خواهند احيا

 دسهاگا  اسهت الزم، هوشهود. ازايهنمي تقويهت جههاني اقاصهاد از پويا ا ش كه ده توليد هونق، كنوني جها  ده

 كهرد  پيگيهر  مجدانه ها مشابه ها زمينه ده كشوهها رساي اقاصاد  تجاهب از اسافاد  و اردآوه  كشوه، ديپلماسي

آ   ةاام مهمي ده جهت حمايهت از صهادهات و توسهع، وهكتالش مذ .بگذاهد اقاصاد  محققا  و فعاال  اخاياه ده و

ايهرد. ال اهه  صهوهت هدو كشوهها  ده ايراني منظوه اسارش حضوه و صادهات كاالها الزم است به كهباشد مي

 ده و باشهد مركهر  بانهك اخايهاه ده تا شود واهير اهز  ذخير  حساب به، صادهات از حاصل اهز كه داشت توجهد باي

 .شود ارفاه كاه به كشوه اقاصاد  مشكالت حل و هونق هاساا 
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 ت کامل اقتصادیيشفافجاد يا.  ه

ها  اخاالس و قاچاق كاال و اهز، نهاامن كهرد  ها  نجومي، پروند مقابله سريع و قاطع با مشكالتي همچو  حقوق

تواند به تقويت اعاماد عمومي و به هود اوضهاع اقاصهاد  كشهوه جويانه با همكاه  قو  قضا يه، ميها  هانتفعاليت

موجهود،  وضعيت   اقاصاد، مربوط به داشان اطالعات و آماه دقيق و شناختسازا  از شفاوكمك كند. بخش عمد 

هاهكاههها   و اناخهاب قابهل شناسهايي اقاصهادما  پذيرها  مخالف اقاصاد  است تا نقهاط آسهيبنيازها و فعاليت

 اردد.اقاصاد  ميسر  ها فعاليت اثربخشي و توليد هشد هفت از آنها ممكن و به دن ال آ مناسب برا  برو 

 ماليهاتي، فهراه باز ،سهفاه از جلهواير  بهرا  اقاصهاد  كامهل شهفافيت ايجاد ةهاهكاه اساسي و مهم ده زمين

باشهد. مهي امركهي ماليهاتي، بانكي، اطالعات حاو  اطالعاتي جامع بانك سريع ايجاد ،اقاصاد  فساد و جوييهانت

   سه قو  باشد.ده اخاياه مسئوالد باي، اين اطالعات

 ديع منابع توليياز تض يريو جلوگوری بهره شيافزا. و

 وه ، اهميت اهتقا  بههر ا مالي و سرمايه محدوديت شديد ده تأمين منابع به شرايط موجود اقاصاد ايرا  و با توجه

و ايجهاد  ها  خهروج از هكهودبخشي از سياست، دوچندا  است. بنابراين اقاصاد  بيگانهها  ده شرايط وجود تحريم

 كشهوه ةتوسهع ششهم ةبرنامه ده اينكه به توجه با .وه  منابع موجود باشدبايد معطوو به افرايش بهر ، هونق ده توليد

 الزم تمهيهدات، اذشهاه عملكهرد به هود برا  است الزم شد ، بينيپيش دهصد 37 اقاصاد  هشد ازوه  بهر  سهم

تواند تحقق يابهد. ها  اقاصاد  ميدو سطحِ كال  و بخشوه  منابع ده عوامل مؤثر بر افرايش بهر  .شود انديشيد 

ها  پهولي و مهالي و اهز ، تحهوالت ساز  محيط اقاصاد كال  از طريهق اجهرا  سياسهتث ات ده سطح كال ، با

 دههد.ساخاه و بخش مهمي از بالتكليفي بازاهها ها كهاهش مي بينيپيش قابل اقاصاد كشوه ها برا  فعاال  اقاصاد 

كننهد  هها  اقاصهاد  بسهياه تعيهينخشي، از يك سو به ود فضا  كسب و كاه برا  توسعه كليه فعاليتده سطح ب

الزم اسهت بهرا  پيشه رد هرچهه بهاهر  ،هوها  پيشهرا  ضهروه  اسهت. ازايهناناخاب بخش، از سو  ديگر .است

جود بيشارين اثر ها ده افهرايش توانند با جذب منابع موهايي از اقاصاد كشوه كه ميها  خروج از هكود، بخشسياست

ده تخصيص منابع ده اولويت باشند و با هاهكاههها  ها و آ  بخش شناسايي شوند، توليد ناخالص داخلي داشاه باشند

 عمل آيد.ه بنيا  و با م اهز  جد  با مفاسد اقاصاد  از تضييع و اتالو منابع جلواير  بيك اقاصاد دانش

 ديلجاد هونق ده تويالرامات ا. 4

 و عزم جدی آنها نمسئوال و مردم هماهنگی و وحدت .الف

كشهوه خللهي  ةاداهتجربه نشا  داد  است كه ده صوهت وحدت و همراهي مردم و مسئوال ، تهديهدها  بيرونهي ده 

 اناظهاه توانهدمياا  آ  كند، حمايت كاهمندا  و كاهارا  و كشاوهزا  از و اقاصاد  فعاال  از دولت اار كند.واهد نمي

 .از جملهه هونهق توليهد همكهاه  الزم ها داشهاه باشهند، ده پيشه رد اههداو اقاصهاد  دولهت ههم آنهها كهه داشت

نظام اسهالمي آمهد   كمك به ساز  چو  هشت سال دفاع مقدسكه مردم ده شرايط حساس و سرنوشتاونههما 
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 خهود فكهر بهه فقهط و ندههد اهمياي مردم تمشكال به دولت اار و از جا  و مال و تمام توا  خود دهيغ نكردند، اما

كننهد.  مقابهل مشهكالت مقاومهت ده بخواهنهد كهه مانهدنمي اقشاه اين برا  تالش دها  انگير  توا  و ديگر باشد،

دولهت  يهكنيازمنهد اهداو مرت ط با پيشرفت اقاصهاد  ساير شك كشوه برا  هونق توليد و دسايابي به يب، بنابراين

 .است   نظام اسالميوحدت و همدلي مردم با مسئوالچنين نيازمند است و هم توانمند ماعهد و

 د و اقتصاديدادن به بخش خصوصی در صحنه تولدانيم .ب

 ايهن عرصهه جلهواير  بهه خواهههاهانت وهود از تا شوند عرصه توليد و اقاصاد كشوه واهد مردم كه است ضروه 

 تحهوالت قطعهاً شهود، فراهم اقاصاد  عرصة ده اسالمي ايرا  خالق و مؤمن جوانا  حضوه برا  فضا اردد. اار

ها  عنوا  نمونه، با وهود جوانها  مهؤمن، م اكهر و ماعههد ده زمينههبود. به خواهيم شاهد عرصه اين ده ها مث اي

ها  شهگرفي ده ايهن زمينهه ها  بنيادين و صنايع دفاعي و موشكي، كشوه شاهد پيشهرفتا ، نانو، سلولهساه

 چهه مههاهت ها  مخالف،ده زمينه كه دهيابيم تا كنيم هصد ها كامالً خودما  مردم ها هو، بايد مهاهتزاينبود. ا

هايي كه بها كم هود تخصهص و مههاهت ده زمينه و آيدمي كاه به حل مشكالت كشوه و هونق توليد برا  كساني

 هير  نماييم.مواجه هسايم، برا  تربيت نيرو  الزم برنامه

 ط کسب و کاريمحاصالح  .ج

 و عوامهل سهاير انسهاني، نيهرو  از اسهافاد  و كاه انجام با زيرا؛ داهد ممااز  جايگا  كاه نيرو  توليد، عوامل ميا  ده

 سه ب و ، اهاد  ةوسهيله ب آ  تحقق و انسا  با كاه مساقيم اهت اط اين،برافرو . ايردمي قراه برداه بهر  موهد منابع

 . 037 ص ،0360 دانشگا ، و حوز  همكاه  دفار) است توليد عواملساير  بر عامل اين خاص اماياز

اهرو هفهع موانهع قهانوني،  اعم از توليد كاالها و خدمات ده، ها  اقاصاد اصالح محيط كسب و كاه و به ود فعاليت

باشهد. بنهابراين، تسهيل اموه اداه  مربوط به ارفان مجوز برا  توليد، اصالح ضوابط و هوابط بهين كهاهار و كاهفرمها مي

يافاهه و نيروهها  دخيهل  بايد هر مانع فني و قانوني كه ده مسير مذكوه وجود داهد هفع اردد تا فضا  كسب و كاه به ود

به آ  دلگرم و جد  باشند. نكاة مهم ده اينجا، اجرا  مصهوبات مجلهس و دولهت ده مرحلهة عمهل ده امر توليد نس ت 

عنوا  نمونهه، بهرا  به هود كسهب و كهاه و هفهع . بههماندنباقي  و بر هو  كاغذ شعاه حداست تا هاهكاه مذكوه صرفاً ده 

ودجه با عنهوا  تسههيالت تكليفهي اكافها فقط به تصويب بندهايي ده اليحة ب مشكالت مربوط به كم ود نقدينگي، ن ايد

 ، بلكه مهم، هسيد  تسهيالت مذكوه به دست توليدكنند  و اسافاد  از آ  برا  هونق توليد است.شود

 د و مصرفيح توليسازی الگوی صحادهيطراحی و پ .د

 و نيازهها و هماهنهگ بهاسازااه  كه داد اها ه مردم بايد توليد و مصرو برا  ةده زمين ها مشخصي الگو  چه بايد ديد

تهدبير امهوه  كاهاراها  حكومت اسالمي ده زنداي شخصي و بايد هو، اباداازاين نظام اقاصاد  اسالم باشد. مقاضيات

 ةشهيو يهك وقاي آ  تشويق ارديد  و باوا  از تخلف آنها جلواير  نمود. به مردم نير به الگو  مذكوه پاي ند بود  تا
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 آ  كاهآمهد  به توا مي شود، طراحي «حرام ةلقم از پرهير و جهاد ، ةهوحي ملي، نفس به اعاماد» اساس بر زنداي

 شهدت بهه آ  هها كانو  بها و مسهدود ها كشوه اقاصاد ده حرام دهآمدها  مسير اسالمي نير بايد بود. دولت اميدواه

 مها .شهود پيگيهر  اسهالمي انقهالب با ماناسب غيرهسمي، و هسمي تربيت و تعليم نظام ده بايد مهم اين. ندك مقابله

 ساز  الگو  صحيح توليد و مصهرو ده هاسهاا  تحقهق اقاصهادبرا  نهادينه ها خود خاص تربيت و تعليم نظام بايد

اقاصاد  اساك اه جههاني بها نظهام  عياهتمام جنگ با مقابله زيرا تنها ها ؛ كنيم اجرا سپس و طراحي و ت يين مقاوماي،

پركهاه ، اتقها  ده  همچهو  ههايياهزش بهر ماكي كه فرهنگي است؛ كشوه ده فرهنگ اين كرد نهادينه اسالمي،

پيشوايا  معصوم ده اين زمينهه، از نظهر ها  و تأكيدها افرو  بر مشوق، ده اين هاساا. مصرو است ده قناعت توليد و

از قسهماي از مصهاهو حهال  اذاه  ناچاه استجامعه برا  فراهم كرد  امكا  سرمايه» دانش اقاصاد ثابت است كه

انهداز و مقهداه كماهر  بهرا  پهس، خود چشم بپوشد و هر چقده يك جامعه ده زمها  حهال بيشهار مصهرو نمايهد

 . 017-014 ، ص0373ط ي يا ، « )اذاه  ده اخاياه خواهد داشتسرمايه

 ثبات اقتصاد کالن.  ه

 تجاهت اذاه ،سرمايه خطر كه كال  اقاصاد عمدة ماغيرها  ده شديد نوسانات از جلواير  و ده اقاصاد ث ات

 توليهد بهه بخشهيد  هونق برا  سرمايه است؛ زيرا جلب برخوهداه بااليي اهميت از دهد،مي افرايش ها توليد و

هير  برا  هشد و هونق اقاصاد  نير امر  سخت و است. اار اقاصاد داها  ث ات نس ي ن اشد، برنامه ضروه 

بينهي هوشهن و اميهدبخش نسه ت بهه اذاه نيهر بهدو  پيشز سو  ديگر، سهرمايهشود. اااهي غيرممكن مي

ويژ  ده ماغيرهها  كند. بنهابراين، ث هات ده اقاصهاد بههاذاه  نميسودآوه  سرمايه ده آيند ، اقدام به سرمايه

 كال  اقاصاد  از الرامات ايجاد هونق ده توليد است.

واساه يا ناخواساه بر اثر تغيير ماغيرها  كليد  اقاصهاد، صوهت خهايي كه بهواسطة شوکسال اذشاه، به

ها هوند پرشهاابي همچو  نر  اهز به اقاصاد كشوه واهد آمد، فضا  اقاصاد داخلي ماالطم شد و افرايش قيمت

دهد كه افرايش نر  اهز، افرايش ا  تشكيل ميا  از واهدات كشوه ها كاالها  واسطهارفت؛ زيرا بخش عمد 

ث هات ده  چو  يمخالف  هاجن هاقاصاد ، از ث ات والت و هكود صنايع داخلي ها به دن ال داشت. قيمت محص

برخوهداه است كه به يكديگر وابسهاه و  مقرهاتو  نيث ات ده قوان د،ي، ث ات ده تولهاهزش پول كشو و بازاه پول

  .0337بر هم تأثيراذاه است )خليليا ، 

 ت جهادیيرينگاه انقالبی و مد .و

مدبر قراه داهد )اصهل  و مدير ،شجاع ،زما  به آاا  ،با تقوا و عادل كه ده هأس حكومت و نظام اسالمي، فقيهازآنجا

شهود. پنجم قانو  اساسي ج.ا.ا.  از اين جهت اطمينا  وجود داهد كه اموه كشوه بهه خهوبي ههدايت و هه هر  مي

ها، ها، بيانههجهه اينكهه هه هر معظهم انقهالب ده سهخنرانيشود اين است كه بها توسؤالي كه ده اينجا مطرح مي

ها  ها  توسعه و پيشرفت كشوه، به صوهت مكره موانع پيشهرفت ده زمينههها  ابالغي مربوط به برنامهسياست
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ويژ  دهباه  هشد اقاصاد و هونق توليد و هاه ردها  هفع موانع ها بيا  كرد  و الرامات پيمود  اين مسهير مخالف به

ها  اقاصهاد  و ويژ  ده زمينههاند؛ پس چرا اكثر موانع مذكوه باقي است و هوند پيشرفت كشهوه بههماذكر شد  ها

 باشد؟هشد و هونق توليد، مطلوب نمي

ها، اار مجرياني معاقد به برنامه و مدير و مهدبر برا  پاسخ به پرسش مذكوه، الزم است توجه شود كه بهارين برنامه

شوند. اينجاست كه با مند نميكامل و دقيق اجرا نشود، ناايج عملي آ  ظاهر نگشاه و مردم از آ  بهر صوهت نداشاه و به

ترين الرام برا  پيمهود  مسهير پيشهرفت ترين و اساسيهسيم كه مهممراجعه به بيانيه اام دوم انقالب، به اين نايجه مي

يت جهاد  ده مسئوال  و مجريا  اموه كشوه است؛ چراكه با كشوه ده چهل سالة دوم انقالب، وجود نگا  انقالبي و مدير

ها حاكم اشاه و ها و اجرا  برنامهكاه  همرا  با عملكرد انفعالي بر اتخاذ سياستن ود  هر يك از اين دو ويژاي، محافظه

 آيد.به جا  پيشرفت، عق گرد و به جا  هونق ده توليد، هكود ده كل اقاصاد و توليد پديد مي

توا  هعايت اين الرام ها بها توجهه بهه شهرايط كنهوني كشهوه و ، ميهوذكماست ده بين الرامات الزم به يادآوه  

كليد اصلي هفع موانع و موفقيت ده اجرا  هاه ردها  مطرح ده مقاله دانست. امها بحهث ده اخير، شا  ةتجربه چند ده

اين معضل ده كشوه، نيازمند تحقيق مسهاقلي اسهت حل چگونگي  جهاد  و مديريت و انقالبي چگونگي تحقق نگا 

 كه از ظرفيت مقاله حاضر خاهج است.

نير بهر كليهه هاه ردهها  مهذكوه حهاكم و ذيل عالو  بر شرايط و الرامات مذكوه، سه هويكرد ، الزم به ذكر است

ام معظهم هه هر  مهوهد مقهسهو  موهد دوم و سوم از  .اراييجوا ؛ نگا  به دهو ؛ محوه واليت االتّ اع است:الزم

موفقيهت  تهرين شهرطمهم، هويكرد اولي . 36/بهمن/22، بيانيه اام دوم انقالب، معظم هه ر  )مقام تأكيد قراه ارفاه

  آ  ده ههر سهه قهو ، ده زيرا اسالميت نظام و عملكرد مسئوال؛ باشدمي دوم ةپيشرفت جامعه اسالمي ده چهل سال

 و محوه بود  ههنمودها و فرامين او برا  همگا  است. الشرايطفقيه جامعارو حاكميت ولي

 ر ياجهينا

اسهت.  ممكهن و قابهل دسهارس امهر  توليد ده كشوه، هونق ايجاد اين پژوهش، بر اين فرضيه ساما  يافت كه،

اساس، موضوع موهد تحقيق، از سه جهت موانع، هاهكاهها و الرامات ايجاد هونق موهد برهسهي قهراه ارفهت، براين

هها  اسهالمي باشهد، پهيش از وهود ده ها و اهزشولي ازآنجاكه توليد ده يك كشوه اسالمي بايد با توجه به آموز 

بحث اصلهي، با هوش تحليلي ه توصهيفي و بها اسهافاد  از آيهات و هوايهات، توليهد ده سهخن و سهيرة پيشهوايا  

صه توضيح داد  شد. يافاه ها  تحقيهق صوهت خالت يين و اهم اصول آ  ده نظام اقاصاد  اسالم، به معصوم

 ده سه بحث ديگر ع اهت است از:

 ده كشهوه اقاصهاد كهه ع اهتنهد از: وابسهاگي ده بحث موانع هونق توليد ده كشوه، پنج مهانع عمهد  مطهرح شهد -0

 ده مهديرياي خطاهها  هويهه، بهي واهدات تسههيالت، قاچهاق و اعطها  ده هابانك مخالف، عملكرد ها زمينه

 شفافيت. فقدا  كشوه و سياسي اقاصاد فضا 
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 هونهق و هشهد بها ماناسهب آموزشهي نظام كه ع اهتند از:برا  ايجاد هونق ده توليد كشوه نير پنج هاهكاه بيا  شد  -2

 اقاصهاد  هها فعاليهت كرد  داهسرمايه، هرينه و پول بازاه بومي،كنارل ها نسخه اجرا  و بنياني دانش توليد،

 .و ايجاد بانك جهامع اطالعهات اقاصهاد  مقاوماي اقاصاد اصول براساس كشوه اقاصاد مديريتغيرمفيد،  و زا د

 اانه و ده اهت اط با آنهاست.هر يك از مواهد مذكوه، به ترتيب هاهكاه  برا  هفع يكي از موانع شش

 ؛آنهها جهد  عرم و مسئوال  و مردم هماهنگي و از: وحدت نداانه هونق توليد ده اقاصاد ايرا  ع اهتالرامات شش -3

 سهاز پياد  و طراحهي ؛كهاه و كسهب محهيط اصالح ؛اقاصاد و توليد صحنه ده بخش خصوصي به داد  ميدا 

جهاد . ده بين الرامهات ذكهر شهد   مديريت و انقالبي ث ات اقاصاد كال  و نگا  ؛مصرو و توليد صحيح الگو 

نوني كشوه و تجربه چند دهة اخير، كليد اصهلي هفهع موانهع و توا  هعايت آخرين الرام ها با توجه به شرايط كمي

  موفقيت ده اجرا  هاه ردها  مطرح ده مقاله دانست.
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