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 رحمن الرحیماهلل البسم 

 اولمقاله 

 تولیدتبیین شعار سال و اهمیت 

ها سالی که رهبر معظم انقالب هر سالی را به اسم و مسمایی در طول این ده

بسیار در باره چرایی و اهمیت این نامگذاری و این که  اند،نامگذاری کرده

ذاری در واقع راهبرد کالن کشور و قطب نمای حرکت نظام را تعیین نامگ

معنای توجه یا صرفا به تعیین شعار سال از هدف است.  سخن گفته شده کند،می

برد و ، بلکه به نوعی تعیین راهقط برای همان سال نیستف تاکید بر آن موضوع

 خودکفایی وچارچوب اصلی حرکت کشور بر مدار آن موضوع تا رسیدن به مرز 

 حل آن مشکل و معضل بوده است. 

. شد ینامگذار «دیجهش تول»رهبر معظم انقالب با نام  یاز سوشمسی  1399سال 

عناوینی چون همت این نامگذاری نیز همچنان برای پانزدهمین سال پیاپی در کنار 

بر محور و کار مضاعف، حمایت از تولید کاالی ایرانی، رونق اقتصادی و .... 

ئل اقتصادی انتخاب شد تا گام دیگری برای ایجاد گشایشی جدی در رفاه و مسا

و در  زندگی مردم و قطع وابستگی به بیرون از مرزها در حوزه امور اقتصادی

 باشد.  راستای موضوعاتی چون تولید، اشتغال و حمایت از کاالهای ساخت داخل
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تولید در دهه اخیر و البته نشان دهنده اهمیت مقوله نامگذاری امسال  بدون تردید،

 ؛رسد تاکید بر این موضوع به دلیل ماهیت تولید استدهه آینده است. به نظر می

چرا که تولید تنها مقوله اقتصادی است که با ایجاد تحول در آن، تمام 

های اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. برای مثال اگر دولت یا حاکمیت شاخص

هدف خود مطرح و صرفاً بر تحقق این موضوع تاکید کاهش تورم را به عنوان 

هر اقتصادی به صرف داشتن درآمدهای ارزی فراوان از طریق خام فروشی  ،کند

تواند با یا استفاده از ثروت ملی )مانند کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس( می

واردات انبوه کاالها )به جز کاالی مسکن که امکان واردات آن به دلیل نهاده 

یعنی زمین وجود ندارد( تورم را کنترل کند. موضوعی که قطعا نشان  ،صلی آنا

دهنده اقتدار، پیشرفت یا سالمت آن سیستم اقتصادی نبوده بلکه صرفا با حراج 

منابع ملی و گسترش خام فروشی و بدون توجه به استقالل اقتصادی با افزایش 

صداق بارز آن را می شود که مواردات یک وفور تصنعی در جامعه ایجاد می

توان کشورهای کوچک عربی در منطقه دانست، کشورهایی که عمدتا با 

های دست نشانده و به واسطه جمعیت کم و درآمدهای نفتی سرشار به حکومت

واردکنندگانی صرف تبدیل شده اند که بدون هیچ پیشرفت درون زایی در 

مات نیز برخوردار باشند. اقتصاد ممکن است از یک نوع وفور نسبی در کاال و خد

تواند نجات نمی -فارغ از نحوه انجام این کار -از این رو صرف کاهش تورم

کاهش تورم با ابزار -دهنده یا عامل پیشرفت یک اقتصاد باشد.  ضمن اینکه 
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به تولید داخلی ضربه زده و این روند منجر به افزایش بیکاری  -افزایش واردات

 خواهد شد.

شود  ست که اگر مقوله تولید با یک تحول عمیق یا جهش مواجهاین در حالی ا 

ورم تاین جهش موجب افزایش عرضه کاال شده و طبیعتا با افزایش عرضه کاال، 

ایش د با افزنیز کاهش یافته و ارزش پول ملی افزایش می یابد. طبیعتا افزایش تولی

د. از ز خواهد شبه کارگیری نیروی کار توام بوده و موجب کاهش نرخ بیکاری نی

مقوله  های اقتصادی کامال بدیهی است که تولید تنهااین رو با نگاهی به شاخص

رشد  ای است که مستقیما بر روی شاخص ها و پارامترهایی چون تورم، اشتغال،

ر دیر مثبت اقتصادی، صادرات، ارزش پول ملی و.... تاثیر مثبت دارد. در واقع تغی

های اقتصادی خواهد شد. ییر مثبت در تمام شاخصنمودار تابع تولید موجب تغ

 .دانست «های اقتصادیمادر تمام شاخص»چنانچه می توان تولید را در بیان عامیانه 

 الزامات تحقق جهش تولید

ن ها طبیعتاً تحقق جهش تولید نیازمند ابزار و لوازمی است که بدون وجود آ

 واهد شد.خوله با موانعی مواجه مشکالتی در این مسیر رخ داده و یا تحقق این مق

 انسانی سرمایه بخش دو به توان می را تولید برای نیاز مورد سرمایه :سرمایه به نیاز -1

یم کرد. رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار باال بوده به تقس پولی های سرمایه یا
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درصدی نقدینگی بوده ایم. طبق  ۲۸شاهد رکورد افزایش  9۸طوری که در سال 

هزار میلیارد تومان فراتر رفته  ۲۲۰۰آمارهای رسمی میزان نقدینگی کشور از 

های اخیر است. این در حالی است که میانگین افزایش رشد نقدینگی در دهه

درصد بوده است. از این رو طبیعتا اقتصاد ایران با مشکل  ۲۵عموماً رقمی حدود 

صلی هدایت و سوق دادن نقدینگی یا کمبود سرمایه مواجه نیست بلکه مشکل ا

های موجود به سمت تولید است. طبق نظریه )مکتب( پولیون در اقتصاد سرمایه

باید متناسب با رشد نقدینگی، رشد تولید نیز رخ دهد در غیر این صورت هر 

مقداری از رشد نقدینگی که منجر به افزایش تولید نشود اصطالحا در تورم 

 اهد شد.ذخیره شده و موجب افزایش تورم خو

های اقتصادی و سرمایه ای از ظرفیتممکن است جامعه ه کار:بنیروی انسانی آماده  -۲

تخصص مالزم برای افزایش تولید برخوردار بوده اما از نیروی انسانی کافی و 

 وبهره باشد. خوشبختانه هرم سنی جمعیتی در ایران برای تولید کاال و خدمات بی

روی ن باعث شده ایران در حال حاضر به لحاظ نیمیزان تحصیالت تخصصی جوانا

ترین کشورهای دنیا محسوب شود. پس انسانی آماده به کار، یکی از غنی

ت برای های پولی و انسانی در کشور به قدر کفایت و حتی بیشتر از کفایسرمایه

 تحقق شعار جهش تولید وجود دارد. 



5 
 13شماره                  99هفته دوم اردیبهشت 

شود که ورتی محقق میدر ص تولید جهش: نیاز مورد هایزیرساخت وجود -3

 انسانی یروین اگر حتی طبیعتاً. آن فراهم باشد تحقق برای نیاز مورد هایزیرساخت

د اشته باشد وجود تولیدی جهش یک برای کافی نقدینگی و مالی سرمایه متخصص،

بست مواجه های چنین جهشی در اقتصاد مهیا نباشد کشور با یک بناما زیرساخت

باره  و افزایش یک ۵۰توان به دهه ر این موضوع میشود. برای درک بهتمی

 ها رژیم پهلوی به واسطه عدم ایجاددرآمدهای نفتی اشاره کرد. در آن سال

های مورد نیاز و بی توجهی به این موضوع به رغم وجود درآمدهای زیرساخت

د و بخش به هیچ وجه موفق به افزایش تولید نش ۵۶تا  ۵۲هنگفت نفتی بین سال های 

آن هم برای بخش  ،عمده ای از درآمدهای نفتی صرف واردات کاالهای مصرفی

 خاصی از جامعه شد که در نهایت منجر به افزایش موج تورمی در دهه پنجاه

 وکله ها گردید. برای مثال میزان واردات به حدی افزایش یافت که بندرگاه ها، اس

خت شت. لذا وجود زیرساامکانات حمل و نقلی کشور امکان پشتیبانی آن را ندا

زی، هایی از جمله گازرسانی و برق رسانی به سراسر کشور، جاده کشی و راه سا

است  توسعه ناوگان حمل و نقل، امکانات لجستیکی و.... از جمله زیرساخت هایی

که  ریکه اقتصاد ایران کامال در این زمینه آماده یک جهش اقتصادی است. به طو

یت در کشور در حال حاضر عموما با بخش کمی از ظرف بنگاه های تولیدی موجود

 خود در حال تولید هستند. 
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شور الذکر، کو لوازم فوق الزاماتمضاف بر ها: ریزیها و برنامهدر سیاستگذاری تغییر -4

در نحوه  هش تولید نیازمند ایجاد تغییرات یا انجام اقدامات جدیدیجبرای تحقق 

ه های موجود است. یکی از این تغییرات مهم کریزیها و برنامهسیاستگذاری

وم لز ،بدون توجه به آن اقدامات انجام شده به سرمنزل مقصود نخواهد رسید

وع دیگر ایجاد تغییر در نگاه مدیران و کارگزاران کشور به مقوله تولید و موض

در بحث  های تاثیرگذارتشکیل یک پایگاه اطالعاتی جامع از تمام عوامل و نهاده

 ولید و توزیع است.ت

 اقتصاد کشور اصلی اولویت باید تولید جهش تحقق برای :تولید مقوله به نگاه تغییر -1/4

ی فراهم شود که شرایط باید واقع در. باشد تولید مقوله اقتصاد در اول اولویت و

نگاه ها به سمت تولید متمرکز شود. در بیان یکی از موارد مصداقی این موضوع 

عملکرد یا کارآیی مدیران، مسئوالن، سازمان ها، نهادها و..... را  توان سنجشمی

بر اساس مقوله تولید مورد ارزیابی قرار داد. یعنی کارایی و عملکرد افراد و 

سازمان ها بر اساس موفقیت ) یا مواردی چون رفع موانع تولید( یا عدم موفقیت 

در این صورت  زیابی قرار گیرد.)یا ایجاد موانعی برای تولید( در امر تولید مورد ار

ها و نهادها زمانی که تمام افراد بر مبنای عملکرد تولیدی خود در تمام سازمان

طبیعتاً مسئله تولید در اولویت  ،مورد سنجش و ارزیابی عملکردی قرار بگیرند

تصمیم گیران قرار خواهد گرفت. این در حالی است که امروزه در بسیاری از 

ی از بانک ها تا واحدهای تولیدی اولویت اصلی به جای توجه به بنگاه های دولت
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هاست. در این تولید بحث افزایش سرمایه یا افزایش درآمد و منابع این بنگاه

شرایط طبیعی است برخی از بنگاه های اقتصادی برای تحقق سود بیشتر به دنبال 

و نهادهای دولتی ها های غیر مولد بروند. موضوعی که در برخی از بانکفعالیت

شاهد آن هستیم که بعضاً منجر به بنگاه داری بانک ها یا حضور برخی از 

های دولتی و شبه دولتی در بازارهایی مانند مسکن، طال، ارز و.... شده شرکت

است. تنها راه نجات از این وضعیت ایجاد ضوابط و نظارت های دقیق بر عملکرد 

های اقتصادی ها و بنگاهکارمندان، سازمان این نهادها و سنجش عملکرد مدیران،

 بر اساس میزان تولید و بازدهی و نه صرف افزایش سرمایه و درآمد باشد. 

های یا به عبارتی ضعف تغییرات از دیگر یکی :اقتصادی اطالعات پایگاه ایجاد -۲/4

اقتصاد ایران در مسیر تحقق شعار جهش تولید ایجاد یک پایگاه اطالعاتی 

های حقیقی و سازمان یافته و کامل از تمام اطالعات افراد و شخصیت منسجم،

... است. طبیعتا دولت و در سطح وسیع تر مجموعه  حقوقی، نهادها و سازمان ها و

ریزی و سیاستگذاری نیازمند دسترسی به یک پایگاه جامع حاکمیت برای برنامه

است. با ایجاد چنین کنندگان جامعه اقتصادی از تمام تولیدکنندگان و مصرف

پایگاهی طبیعتا درآمدها، دارایی ها، اموال، حساب های بانکی، شغل، تحصیالت، 

گیران قرار گرفته و در بیماری ها و... همه افراد حقوقی و حقیقی در اختیار تصمیم

چنین شرایطی هیچ فرار مالیاتی از سوی ثروتمندان رخ نداده و هیچ یارانه اضافی 

این ضعف حتی در میزان تولید  اد غیرنیازمند پرداخت نخواهد شد.به اقشار و افر
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واحدهای تولیدی نیز صادق است. برای مثال بعد از شیوع ویروس کرونا آمارهای 

ضد و نقیض و گاها متفاوتی از میزان تولید ماسک در کشور و ظرفیت تولید آن 

ایگاه از سوی مسئوالن دولتی مطرح شد که نشان دهنده عدم وجود یک پ

های تولیدی و میزان تولید هر کاال اطالعاتی منسجم و به روز درباره تعداد بنگاه

در کشور است. این موضوع حتی درباره عدم وجود پرونده الکترونیک سالمت 

شهروندان نیز صدق می کند. برای نمونه در روزها و هفته های اول شیوع ویروس 

دعفونی کننده و.... مواجه بود اگر کرونا که کشور با کمبود ماسک، ژل های ض

 ،اطالعات سالمت افراد در یک پایگاه اطالعاتی منسجم و به روز قرار داشت

در اختیار افراد جامعه آنها ابتدا باید  ،میزان محدود این امکاناتبه دلیل طبیعتا 

و همچنین سربازان خط های زمینه ای بودند یعنی افرادی که دارای بیماری ،هدف

قرار می گرفت. اما عدم وجود مبارزه با کرونا، یعنی پزشکان و پرستاران مقدم 

یک پایگاه اطالعاتی کامل در تمام موضوعات همواره کشور را در بسیاری از 

ها با مشکل مواجه کرده است. حاکمیت و دولتی که بندیها و اولویتتخصیص

طبیعتا باید تمام  ،دباید اقتصاد را هدایت کرده و برای آن برنامه داشته باشن

اطالعات شهروندان اعم از درآمدها، هزینه ها، جزییات حساب های بانکی، 

دارایی ها و.... را در یک پایگاه اطالعاتی منسجم و به روز در اختیار داشته باشند. 

 این یک امر الزم بوده و در تمام اقتصادهای توسعه یافته دنیا مورد پذیرش است.
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 لیدموانع تحقق جهش تو

لید در سوال این است که چرا به رغم وجود این همه تاکید و توجه به مقوله تو

 میت اقتصاد ایران در این زمینه می لنگد؟ کشور همچنان کُ

ر تولید دو جهش به نظر می رسد دو عامل اصلی از موانع مهم تحقق افزایش 

سئله میگری اولی ساختارهای ضد تولید نظام بانکی و د ؛کشور به شمار می روند

 و معایب واردات اعم از قانونی و قاچاق که در این نوشته صرفا به پدیده قاچاق

 آن پرداخته شده است.

 و جهیزت مسئول کشوری هر بانکی سیستم که نیست شکی :کشور بانکی نظام -1

 ای ونهگ به ایران در بانکی نظام ساختار متاسفانه. است کشور آن منابع تخصیص

بینانه ه تسهیالت دهی به فعالیت های سوداگرانه یا در حالت خوشک است

هی به های کوتاه مدت مانند فعالیت های خدماتی و تجارت بر تسهیالت دفعالیت

ح نشده و این روند اصالزمانی که فعالیت های تولیدی در اولویت قرار دارد. تا 

ش شاهد تحقق جه ،منابع بانکی به سمت فعالیت های تولیدی سوق پیدا نکند

الح ارهای اصتولید نخواهیم بود. برای بیان بهتر این مشکل و درباره دالیل و راهک

 آن می توان به نکات زیر اشاره کرد: 
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بدون ربا  متاسفانه قانون بانکداری :عدم اجرای قانون بانکداری بدون ربا -1/1

ولت ها برای د به رغم تبدیل شدن به قانون و الزم االجرا بودن 13۶۲مصوب سال 

ش هرگز به صورت واقعی در کشور اجرایی نشده است. برای درک بهتری از نق

شرایط این قانون)در صورت اجرا( در تقویت تولید ملی و تبعات عدم اجرای آن)

 فعلی( به توضیحات ذیل توجه شود. 

عقد شرعی با عناوین مختلفی از جمله مشارکت،  13در قانون بانکداری بدون ربا 

اربه، خرید اقساطی، سرمایه گذاری مستقیم، مزارعه و...... قید شده است که مض

تمام فعالیت های اقتصادی مربوط به نظام بانکی باید از طریق یکی از این عقود 

گانه بررسی و انجام شود. عقد مشارکت یکی از مهمترین و پرکاربردترین  13

دم( منابع مازاد ریالی خود گانه است. در عقد مشارکت سپرده گذار)مر 13عقود 

را در بانک سپرده گذاری کرده و بانک )به عنوان وکیل سپرده گذاران( این 

منابع را به افراد دارای تخصص و نیازمند منابع ) تسهیالت گیرنده( تخصیص می 

ای را تاسیس یا فعالیت گذاران کارخانهدهد. تولیدکننده بر اساس منابع سپرده

ی کند که بعد از آغاز عرضه محصوالت تولید شده، اقتصادی را آغاز م

گذاران به اندازه قدر و سهم خود از سود این فعالیت بهره مند می شوند. سپرده

طبیعتا اصل آن فعل اقتصادی) مثال تاسیس  ،حال اگر این فعالیت دچار زیان شد

آن بنگاه گذاران، سهامداران کارخانه فوالد یا سیمان و...( پابرجا بوده و سپرده

تولیدی) کارخانه سیمان یا فوالد( هستند و فقط در آن سال مشخص به واسطه 
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ده بودن فعالیت آن بنگاه، سودی دریافت نمی کنند. اما اگر آن سال فعالیت زیان

گذاران متناسب با سود بنگاه )نه یک رقم مشخص و این بنگاه رونق داشت سپرده

خواهند شد. اما آنچه در نظام بانکداری ایران از پیش تعیین شده( از سود بهره مند 

رخ داده این است که سپرده گذاران از ماه اول و بدون توجه به فعل اقتصادی، 

های خود را دریافت و عموما تسهیالت گیرندگان نیز از همان ماه های سود سپرده

جرا اول باز پرداخت اقساط خود را آغاز می کنند در حالی که هنوز در واقعیت ما

اتفاقی رخ نداده است. این مطالب به این معناست که عقد مشارکت در نظام 

 بانکداری ما واقعی نبوده و صرفا روی کاغذ منعقد می شود.

در  با بررسی صورت های مالی نظام بانکی در چند سال اخیر کامال مشخص است

درصد نظام بانکی تفاوت سود قطعی  9۰صورت حساب سود و زیان بیش از 

پرده های سرمایه گذاری مدت دار و سود علی الحساب هیچ تفاوتی وجود س

ان ندارد یعنی همان ارقامی که تحت عنوان سود علی الحساب به سپرده گذار

صفر  پرداخت می شود همان سود قطعی است و مابه التفاوت این دو ردیف عمدتا

به  ورمالیته است. این موضوع نشان می دهد سود علی الحساب تقریبا مفهومی ف

 ان است. معنای یک کاله شرعی برای ادامه روند کارکرد ربوی در نظام بانکی ایر

های اساسی نظام بنگاه داری بانک ها را می توان یکی از چالش ها:بنگاه داری بانک -۲/1

ها نیز داری بانکالبته بخشی از بنگاه بانکداری ایران طی سه دهه اخیر دانست.
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ها تحمیل شده است. توان گفت به بانکسته نبوده و به نوعی میچندان خود خوا

برای مثال وقتی یک واحد تولیدی نتواند تسهیالت دریافتی خود را بازپرداخت 

کند. وقتی این در ازای طلب خود، کارخانه مزبور)وثیقه( را تملیک می کند، بانک

 بنگاه یک به تبدیل انک توانیم آن را از بین ببریم؛ لذا خود بتملک پیش آمد نمی

 بابت دولت و داده رخ نیز دولت سوی از اتفاق این اوقات گاهی حتی. شودمی دار

 این خود که کندمی واگذار ها آن به را خود کارخانجات هابانک به هایشبدهی

 .زندمی دامن هابانک داریبنگاه به موضوع

های از واگذاری اجباری شرکتها ناشی داری بانکبا این تفاسیر، بخشی از بنگاه

ها بابت مطالباتشان و بخشی دیگر به واسطه سوء استفاده از قوانین، دولتی به بانک

عدم نظارت نهادهای نظارتی و طمع ورزی بانک ها بوده است که طبیعتا ریشه هر 

سه مورد را می توان در عدم اجرای بانکداری اسالمی و عدم مشارکت واقعی 

وان وکیل سپرده گذاران( دانست. به طوری که بانک ها برای ارائه بانک ها )به عن

تسهیالت، اعتبارسنجی های الزم را انجام نداده و هیچ نظارتی بعد از پرداخت این 

های متقاضی تسهیالت ندارند. خود این ها و بنگاهتسهیالت به افراد، گروه

یالت گیرندگان موضوع نیز باعث شده پدیده مطالبات معوق و عدم توان تسه

ترین حالت و با توجه بینانهبرای بازپرداخت تسهیالت و... ایجاد شود که در خوش

ها شده و های غیرقابل نقد شونده بانکبه وجود وثایق الزم موجب افزایش دارایی

شود. نکته دیگر درباره در حالت بدبینانه به مطالبات سوخت شده مبدل می
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که وقتی نظارتی بر بانک ها وجود نداشته باشد  ها این استداری بانکبنگاه

های تولیدی بانک ها تمایل دارند به جای اینکه منابع بانکی را به سمت فعالیت

هدایت کنند این منابع را برای فعالیت های خدماتی یا داللی که هم بازگشت 

ام قرار سریع تری داشته و هم می توانند آن را با نرخ بیشتری در اختیار متقاضیان و

دهند سوق دهند. این موضوع و نقش نظام بانکی و ساختارهای آن در رونق تولید 

بسیار مفصل و البته حیاتی است که توضیح کامل آن در این نوشته نمی گنجد. اما 

در مجموع باید اذعان داشت یگانه راه اصالح و بهبود وضعیت موجود اقتصاد 

های ود در کشور به سمت فعالیتایران در جهت دهی منابع و نقدینگی موج

تولیدی اصالح نظام بانکی است و تا زمانی که نظام بانکی ایران بر اساس اقتصاد 

راه و به جایی یی نداشته تولیدمحور طراحی و اجرا نشود سایر اقدامات دیگر کارا

 د برد. ننخواه

ورها و البته کش سایر با ایران طوالنی مرزهای دلیل به قاچاق پدیده :کاال قاچاق -۲

ل پدیده قابیا عدم اجرای جدی قوانین موجود عدم وجود قوانین بازدارنده 

توان رقم ای به شمار می رود. اگرچه به واسطه ذات و ماهیت قاچاق نمیمالحظه

رسمی که دقیقی از میزان قاچاق کاال به کشور ذکر کرد اما آمارهای رسمی و غیر

 ۲۲تا  1۲سانه ها اعالم شده ارقامی  حدود های گذشته از سوی مسئوالن و رسال

 میلیارد دالر در سال را ذکر می کند. ارقامی عجیب و قابل تامل!
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؟ برای حال سوال این است که قاچاق کاال به کشور دقیقا با اقتصاد چه می کند

ن در بسیاری از کاالهایی که توان تولید آشود میمشاهده مثال در حال حاضر 

این  دارد به دلیل واردات قانونی و غیرقانونی )هدف ما درداخل کشور وجود 

 ج ارز ازنوشته بررسی واردات غیرقانونی یا همان قاچاق است( نه تنها باعث خرو

 ،شوند بلکه با واردات این کاالها که عمدتا کاالهای مصرفی هستندکشور می

ج لید خاران توتولیدکنندگان داخلی با عدم تقاضا مواجه شده و رفته رفته از مید

های اقکه در قاچ می شوند که نمونه های آن به وفور قابل اشاره است. به طوری

انند مکشف شده از لوازم خانگی تا انواع پوشاک و حتی کاالهای بسیار کوچکی 

حوه نبرای درک بهتر  خورد.کیف و کفش تا زیپ و چراغ قوه و..... به چشم می

 د:کنیان به این مثال توجه آسیب رسانی قاچاق به اقتصاد ایر

اصوال تعیین میزان دقیق قاچاق ممکن نیست و ارقام اعالم شده ارقامی تقریبی و بر 

اساس تخمین است. اما یکی از راه های معتبر برای تعیین میزان قاچاق کاال به 

کشور بررسی تفاوت میان آمارهای داخلی گمرک ایران ) میزان قانونی ورود آن 

که آن کشور یا یک نهاد بین المللی از است ( با  فاصله آماری کاال به کشور

آماری از  ۲۰14صادرات آن کاال به ایران اعالم می کند. برای مثال در سال  

د)کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( اعالم شد که طی سوی سازمان آنکتا

حالی بود  این در .میلیون دالر کفش وارد ایران شده است 4۵۰آن چیزی بیش از 

میلیون  ۷که طبق آمارهای رسمی گمرک ایران، در آن بازه زمانی چیزی حدود 
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های قاچاقی است که از این فاصله همان کفش دالر کفش وارد ایران شده بود.

غیرقانونی وارد ایران شده است. طبیعی است که تولید کاالهایی مانند  هایمسیر

لید آن از صفر تا صد در داخل کشور کفش نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و تو

که هر  میلیون نفری در داخل ایران و فرض این ۸۰انجام می شود. با توجه به بازار 

نفر در هر چهار سال به یک جفت کفش جدید نیاز داشته باشد)از آنجا که همه 

افراد در هر رده سنی از نوزاد تا کهنسال نیاز به استفاده از کفش دارند( به این 

میلیون جفت کفش  ۲۰نی است که کشور ایران سالیانه به تولید چیزی حدود مع

نیاز دارد. در همین یک مورد کامال مشخص است که عدم ورود هیچ کفشی به 

تواند عالوه بر داخل کشور چه قانونی و چه غیرقانونی و از طریق قاچاق می

کند، از آنجا که جلوگیری از خروج ارز از کشور، هزاران شغل جدید نیز ایجاد 

تقریبا تمام کاالهایی که از طریق قاچاق  وارد کشور می شوند کاالهای مصرفی 

بوده و تولید آنها نیازمند تکنولوژی خاصی نیست، این موضوع تقریبا در تمام 

کاالهای وارداتی از طریق قاچاق صادق است. از این رو مقابله با قاچاق امری 

هش تولید است. باید به یاد داشته باشیم تولید و ضروری در راستای تحقق شعار ج

موفقیت در آن صرفا با اتمام کار تولید در کارخانه به اتمام نمی رسد، بلکه تحقق 

رشد تولید و ایجاد جهش در آن نیازمند توجه و ایجاد بازارهای مناسب برای 

 عرضه و فروش کاالهای تولید شده است. 
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 نتایج جهش تولیدانتظارات و 

ر ایران د وله جهش تولید اگر خوب تبیین شود و به مثابه نیاز راهبردی اقتصادمق

یرد، ریزان، سیاستگذاران و تولیدکنندگان قرار گاین برهه زمانی مورد توجه برنامه

توان گفت اقتصاد کشور را با شود که میتردید به دستاوردها و آثاری منجر میبی

در صورت تحقق که  ینتایجالی برخی از نماید. مرور اجمانقالبی مواجه می

شود، امیدبخش و تواند ایجاد میدر کلیت اقتصاد کشور میجهش تولید 

 آفرین است:حرکت

دمات در آن به بیان ساده با افزایش جهشی تولید در کشور عرضه کاال و خ -1

اقتصاد رشد قابل توجهی داشته و این افزایش عرضه به کاهش سطح عمومی 

 واهد انجامید.ها خقیمت

 صاد افزایشطبیعی است با افزایش میزان تولید، میزان افراد شاغل در آن اقت -۲

 یافته و نرخ بیکاری با کاهش مواجه خواهد شد.

م افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی به عنوان دو شاخص مه -3

بندی ر رتبهن داقتصادی در سطح بین المللی عالوه بر افزایش جایگاه و اعتبار ایرا

اقتصادهای دنیا، موجب افزایش صادرات غیرنفتی کشور شده و این موضوع 

 . اقتدار ملی ایران خواهد شدسبب افزایش  ،عالوه بر ارزآوری برای کشور
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رز )افزایش اافزایش صادرات غیرنفتی در میان مدت به واسطه افزایش عرضه  -4

در  ش پول ملی و کاهش نرخ ارزورود ارز صادراتی به کشور( موجب تقویت ارز

 . و .. بازار داخلی خواهد شد

 های اقتصادی با جهش تولیدتمام پارامترها و شاخص سخن پایانی این که،

ه اصلی تولید به اولویت و دغدغ ،که دستخوش تحوالت مثبتی خواهند شد. به شرط آن

 . مردم و مسئوالن تبدیل شود
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 دوممقاله 

 بیبدنبال فرهنگ انقال یفرهنگ انقالب

با  توسط امام راحل است. یماه، سالروز اعالم انقالب فرهنگ یبهشتدوم ارد

به اصالح و  یازاز ارکان حکومت ن یاریبس ی،نظام اسالم یریگشکل

مهم در مقوله  ینحاکم بر کشور داشت؛ که ا یدجد یکردبا رو یسازهمگون

 یاندانشگاه ،اثنا ینبرخوردار بود. در ا یشتریب یتفرهنگ به مراتب از اهم

 یطننظام سل ییراز انقالب خواهان تغ یشکه پ یرمکتبیبه اصطالح غ ی  نقالبا

ها دانشگاه دیدندیم نصیبیخود را ب یروزیپس از پ هاییابیبودند و در سهم

نقالب خود کردند. ا یجهت نشر افکار ضداسالم یش،افراد دگراند یگاهرا به پا

 یهفرمان امام جهت تصف به یدانجام هاموقت دانشگاه یلیکه به تعط یفرهنگ

 عناصر آغاز شد. ینها از ادانشگاه

 یانقالب فرهنگ یستاد تا شورا از

 ینوروز یامبا صدور پ یانقالب فرهنگ یعال یشورا ی  نهاد  انقالب یاتح داستان

 ینا« 11»در بند  یشان، آغاز شد. ا1359 یندر اول فرورد« ره» ینیامام خم

، «سراسر کشور یهادر دانشگاه یانقالب اساس» یجادبر ضرورت ا یامپ

سالم  یطیمح هدانشگاه ب یلتبد»و « مرتبط با شرق و غرب یداسات ىیهتصف»

در آذرماه سال  یکردند. پس از مدت یدتأک «یاسالم یعلوم عال ینتدو یبرا

متشکل از  یعال ییستاد به شورا ینشد ا یشنهادبه حضرت امام ره پ 1363
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مقام معظم  یانماجرا در ب ینا یتکه روا یابد،قوا ارتقاء  و سران ینمسئول

 شرح است: ینبودند به ا دجمهور و مسئول ستا یسکه در آن زمان رئ یرهبر

از دوستان  یاعده یکبود، که امام  یشورا، ستاد انقالب فرهنگ ین...قبل از ا »

سئول مجمهور بودم،  یسکرده بودند. بنده رئ ینها معدانشگاه یمسئله یرا برا

 یفکا ینکه ا یدیمرس یجهنت ینبه ا رفتیم؛یم آمدیم،یبودم، حضور داشتم، م

ا ر یتشهم مسئول یم،کن تریعاش را وسرا، هم دائره ینجاا یستیما با یست؛ن

 یسه قوه و بعض ی. آن وقت رؤسایمو هم ضمانت بده یم،کن یینتب یشترب

 را به امام «یانقالب فرهنگ یعال یشورا»و  یمرا وارد کرد یگردوستان د

، چند کردند. خب ییدهم تأ یشانا یم،کرد یشنهاد( پیهعل ی)رضوان الل َّه تعال

نسبت  ،یمکه امروز ما دار یشورائ ینشده. ا یلروز تکمسال ادامه داشت و روزبه

تر است. مجربتر و پخته تر،یکاملتر، قو یم،که ما آن وقت داشت یبه آن شورائ

تر است و گسترده یلیخ گیرد،یشورا انجام م ینکه در ا یکارهائ ین،عالوه بر ا

هم  یاندکها بود و توجه ما به دانشگاه یشتردارد. آن وقت ب ترییعوس یدائره

است.  تریعوس یلیامروز دائره خ یگر؛به آموزش و پرورش و بخش د

23/3/1390 

 یانقالب فرهنگ یعال یرورت شوراو ض یتاهم ،جایگاه

و  1390/3/23« نظام است. یقطع یجزو نهادها یانقالب فرهنگ یعال شورای»

مسائل  یمزنده، فعال، حساس، پرتحرک و پرتالش باشد و دا یشورا یک یدبا»

 1384/10/13« کشور را رصد کند. یفرهنگ
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 ینهاد بر استمرار وجود یانقالب و مقام معظم رهبر یررهبر کب یدو تأک تدبیر

و  یصورت مستمر و فعال موضوع فرهنگ و علم را طراحطور دائم و بهکه به

وجب که م یرىدارد. تدب یتنهاد حکا ینراهبردى ا یتکند، از اهم یزیربرنامه

 عمل یکه مبنا آنچهاز کارکردها در حوزه علم و فرهنگ و  یادیشده حجم ز

 یابراساس مصوبات شور گیرد،یوهش قرار مو پژ یقدر حوزه علم، آموزش، تحق

 یانقالب فرهنگ یشورا عال یرسم یتباشد. منبع: سا یانقالب فرهنگ یعال

 االجراست)ره(: مصوبات شورا الزمامام

از  یکیمذکور، نگاه کالن به مقوله فرهنگ  یتیحاکم یگاهتوجه به جا با

در گردش  یاسیس هاییانشوراست که آن را مافوق جر یاصل هاییژگیو

مصوبات آن هرچند که قانون  یگرد ی. از سودهدیها و مجالس قرار مدولت

 دارد.  یلکن منزلت قانون یست،ن

ر ات، ما دمصو ب ینا یکه: از لحاظ نفوذ قانون یمما در زمان امام سؤال کرد... »

د؛ فرمودن یشانحکم قانون دارد؟ ا ی،از لحاظ قانون یاآ یم؟هست یتیچه وضع

 االجراست.شورا الزم ینشد که( مصو بات ا ییدمعنا از طرف ما تأ ین)بعد هم هم

. یمقانون کن یرتعب خواهیمینم یست؛ن یدستگاه قانونگذار جاینا البته

فرمودند، اسم  یشانکه ا یهم که از امام شد و جواب یدر آن سؤال کهینکماا

 یکنجاست، ل یک ی،در قانون اساس یچون مرکز قانونگذار یامده؛ن یقانونگذار
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االجرا الزم خاصیحوزه و در سطح  یکدر  جاینندارد که مصو بات ا یمنافات

 4/11/1376« االجراست.محدوده الزم یکگونه مصو بات دولت در باشد، همان

 كشور یفرهنگ یقرارگاه مركز یانقالب فرهنگ یعال شورای

دشمن پس از جنگ  یروش حمله ترینیاصل ی،که تهاجم فرهنگ یطیشرا در

نگ، نگاه به مقوله فره شودیم یمعرف یاامام خامنه یدر منظومه فکر یلیتحم

چون جبهه  یریساحت است که تعاب ین. در ایابدیم یبه مصابه جبهه تجل

 ارگاهافسران جنگ نرم، فرماندهان جنگ نرم و از همه مهمتر قر ی،فرهنگ

 یگانقالب فرهن یبه شورا عال یشانکه ا هییگا. جاکندیم یدامعنا پ یفرهنگ

 کشور است. یفرهنگ یو اصل یقرارگاه مرکز دهندیم

کشور  یفرهنگ یقرارگاه مرکز یانقالب فرهنگ یعال یکه شورا یدکن باور»

کشور و  یفرهنگ یمسائل عمده یفرمانده ینجاکه ا یداست؛ باور کن

 یگاهجا ینچن یبه اقتضا 19/9/1392« کشور را بر عهده دارد. گذارییاستس

 یریاستگذاس ی،قرارگاه اصل یفهوظ» ی،انقالب اسالم یدر جبهه فرهنگ یمهم

« است. یفرهنگ ییو بخش اجرا یرگذارها، مراکز تأثدستگاه یتهدا ی،راهبرد

23/3/1390 
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 یانقالب فرهنگ یعال یشورا وظایف

در سه حوزه  توانیم ی،انقالب فرهنگ یعال یشورا یفاز جمله وظا 

 یرسم یتنمود. منبع: سا بندییمضوابط و نظارت تقس ینتدو گذاری،یاستس

 یانقالب فرهنگ یشورا عال

  یهاول مأموریت

رار قسه گانه فوق را  یهاحوزه یشورا که مبنا ییهاول یتمأمور یانم ینا در

 ییسند با جانما ینکشور است. ا یفرهنگ یمهندس ینقشه یدتول گیردیم

ها و بخش یسنجبه دنبال نسبت یفرهنگ یهااقدامات مختلف در عرصه

 یمهندس»ما در درجة اول،  یفتکال یناز مهمتر یکی»...گرهاست. کنش

و  یفرهنگ عموم ی،که فرهنگ مل یممشخص کن یعنیکشور است؛ « فرهنگ

که اسمش فرهنگ  یبخش یفیتبخش و ک یرورتدرونزا و ص یمحرکت عظ

 کاالت وباشد؟ اش یدچگونه با ید،آ یاست و در درون انسانها و جامعه به وجود م

« و معارضاتش کجاست؟ یهارفع شود؟ کند یدو چگونه با یستنواقصش چ

8/10/1383 

 ینرا چن یانقالب فرهنگ یعال یشورا یگاهانقالب جا یمرهبر حک یبترت ینا به

تا از  خواهدیمرکز م یکو  یمتول یک)امر فرهنگ(،  ینا»که:  کنندیم یفتعر

نگاه برتر و باالتر از همة  یکفکر کالن، با  یکبا  یعنیکند؛  یطرف مهندس یک

 یو عنصر فرهنگ رهنگیف یقتحق ینددر داخل کشور، بب یفرهنگ هاییانجر
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 یرادا یشبرود و کجاها یدباشد؟ به کدام سمت با یدبا یفیتیچگونه و با چه ک

مرکز را  ین. ما ایردکارها انجام بگ ینمراقبت کند که ا یگرد یرد؟ و از سودا

 8/10/1383« .یمکرد یفتعر یانقالب فرهنگ یعال یشورا

 یهثانو مأموریت

 یتمأمور ی،عرصه فرهنگ یتخصص یو طراح ییپس از شناسا یبترت ینا به

 یبر فرهنگ عموم یرگذاریتأث یواحدها برا یدوم که همان نظارت و راهبر

که مربوط به  یو مسائل یفرهنگ عموم یینهدر زم»شود.  یاست آغاز م

شناخت و بحث و  یالزم است که متص د ییاست، جا یفرهنگ عموم

 یشورا یناشد و آن همب -ه مراکز خودش ب -اجرا  یو ابالغ برا گیرییمتصم

 نکته که یک ینهم ندارد. ا یگزینیجا یچاست و انصافاً ه یانقالب فرهنگ

 4/11/1376« مهم  است. یلیشورا، خ یگاهخواستم عرض کنم جا

 یمحترم جمعه و فرهنگ عموم ائمه

نقش ائمه محترم جمعه  درنگیب آیدیم یانبه م یحرف از فرهنگ عموم وقتی

 یگاهی. به تبع با توجه به جاشودیشورا به ذهن متبادر م ینا یشبه عنوان رئ

 یاند شوراهافرموده یمترس یانقالب فرهنگ یعال یشورا یکه امام جامعه برا

. و اتفاقاً با گیرندیمخاطب قرار م یزشهرستان ن یادر هر استان  یفرهنگ عموم

. یابدیم یآن فزون یشدن فاصله ستاد به صف، جنبه تأثرگذار یکترهر چه نزد

مساجد مقر  یریماگر حوزه نفوذ هر امام جمعه را شهرستان خود در نظر بگ
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امام محترم جمعه  یعنی یفرمانده اصل یروهاین گیرییتموقع یبرا یاصل

که  یروهاستو اشراف بر تحرکات ن دیخو یجبهه فرهنگ یل. با تشکباشندیم

 انتظار تحقق اراده خود را داشته باشد. تواندیفرمانده م

 

 


