
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیجهش تول نییتب
 و علم اقتصاد( یقرآن ایهبا توجه به آموزه دیکار، ابتکار و تول تیاهم ی)بررس

 (2ژه ماه مبارک رمضان)وی
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 بسمه تعالی

 

 تبیین جهش تولید
 های قرآنی و علم اقتصاد(توجه به آموزه )بررسی اهمیت کار، ابتکار و تولید با

 

 مقدمه

هدای گذاری شد که هم حیات تولیدد در سدالنام« جهش تولید»در حالی از سوی رهبر معظم انقالب به  1399سال 

شدور کها و مسائل مهم اری را پیموده و هم اقتصاد و مسائل معیشتی در کشور، هنوز در صدر اولویتگذشته، مسیر دشو

گدذاری له بر حل مسائل اقتصادی تأکیدد داشدته و نامرغم آنکه بیش از یک دهه است که معظمقرار دارد. درواقع، علی

باقی  ی مهمی از مسائل اقتصادی کشور، الینحلهاختصاص داده، اما هنوز هم بخشاهای متمادی را به این موضوع سال

 مانده است. 

هایی شدیوه براین اساس، ایشان در سال جدید بر موضوع جهش تولید، به عنوان راهبدرد و در عدین حدال، معموعده

های ر مناسدبتدبرای حل مسائل اقتصادی کشور تأکید دارند. به عبارت دیگر، همانگونه که رهبری معظدم انقدالب نید  

ی راهبدردی  مهدم اسدت کده اند، تولید بخش ابتدایی و در عین حال، مهمترین بخش از یک زنعیرهتلف تأکید داشتهمخ

وضیح آنکه جهش تولید باعث کاهش تدورم تاجتماعی کشور کمک کند.  –تواند به حل جدی مشکالت اقتصادی می

تواندد در کداهش و حدل ی خدود میر نی  به نوبهکند. این امو اف ایش اشتغال شده و بخشی از مشکل بیکاری را حل می

رسد، اما یمهای اجتماعی مفید باشد. بنابراین، بحث تولید اگرچه در نگاه اول ساده و ابتدایی به نظر مسائلی چون آسیب

هدای مهدم دیگدری بده ی حیاتی است و چنانچه به این بخش توجه شود، بخشدر اساس، بخش زیربنایی از یک زنعیره

 ی امروز و فردای ماست. ، جهش تولید و مسائل مرتبط با آن، مسألهشود. بنابراینو پویایی واداشته میتحرک 

 . کار و تولید در قرآن و روایات1

ارزش کار و تولید در قرآن، به سبب نقشی که در پویایی ذهنی و عملی انسان و جامعه دارد، ارزش واالیی اسدت. 

 او کوشدش و سدعی جد  ایبهدره انسدان بدرای و( 39: نعدم) «سَعی ما ا الّ ل النسان  لَیسَ اَن وَ»: فرمایدمی باره این در قرآن

 دسدت بده آنچده از مردان( 32: نساء) «اکْتَسَبْنَ م مَّا نَصیبٌ ل لنِّساء  وَ اکْتَسَبُوا م مَّا نَصیبٌ ل لرِّجال »: فرمایدمی همچنین .نیست

نشدان  آنهدا در «اکتسداب» و «سدعی» هدای،واژه رفتن کار به و آیات ادبی بافت. بینصی نی  زنان و دارند نصیبی آورندمی



2 

 

 ندوع هدر و گدرددنمدی اثدر منشدأ نظر، و گفتار صرف. کرد تکیه تالش و کار به باید دیگر امر هر و تولید در که دهدمی

 داشت. نخواهد صادیاقت رشد و تولید تکاملی روند در تأثیری عملی پشتوانه بدون اقتصادی طرح و پیشنهاد

بْر ب ال االْجر  ا لَی اللّه  اَوْل یاءُ صارَ»: فرمایندمی در این زمینه، رسول مکرم اسالم)ص(  اولیدای. «ب الْعَمَدل  االْمَدل  ا لَدی وَ صدَّ

 با نه سدرمی خود آمال به مثبت کار با آدمی. رسیدند[ خود] آمال به عمل راه از و پاداش، به استقامت، و صبر راه از خدا

 بده و فریبدمی ار تو خیالی آرزوهای. «تَدَعُکَ الْحَقایق  عنْدَ وَ تخْدَعُکَ اَالْمان ی»: فرمایدمی امام علی)ع( نی  خیال؛ و امید

آن و روایدات مهمتدرین اصدول و راهبردهدای کدار و تولیدد از دیددگاه قدر .سدازدمی نومیدت واقعیات با برخورد هنگام

 اند از: عبارت

 سودمند کار

بده  ایدد معودوفبیک اصل و هدف مهم از کار و تولید در اسالم، کارآمد بودن است؛ به این معنا که کار و تولید 

فعالیدت  ود، اساسداًشدهدفی یا تحقق منفعتی باشد. بنابراین، آنچه را که بیهوده است و سبب اتالف وقت، ه ینده و... مدی

یلٍ غُثداء  وَ یلٍلَ کَحاط ب  تور دُ فیما تَکُنْ ال»: فرمایدباره میدر این  شود. امام علی)ع(تولیدی محسوب نمی  آنچده در. «سدَ

 اَلْعاق دلُ»: فرمایندمی حضرت همچنین .مباش آورده سیل خاشاک گردآورنده و شب کشهی م همچون آوریمی فراهم

 بدی کدار بده سنَفَد یدک( اندازه به حتی) هک است کسی عاقل «.یصْحَبُهُ ال ما یقْتَنی ال وَ ینْفَعُهُ، ال فیما نَفَساً لَه یضیعُ ال مَنْ

 .نیاورد گرد نماند، او با که چی ی و نپردازد سود

  کار متداوم

 ثمدر بده و بخشددمی سود یابد استمرار که کاری. زیاد حعم با نه سنعد،می آن «تداوم» و «کیفیت» با را کار اسالم،

 محبوبترین. «لَّقَ ا نْ وَ لْعَبْدُعَلَیه  ا ماداوَمَ لَّعَ َّوَجَ اللّه  ا لَی االْعْمال  اَحَبُّ»: فرمایدیم باقر امام. باشد اندک چند هر نشیند،می

: فرمایدمی ی)ع(مؤمنان عل امیر همچنین. باشد اندک چند هر کند مداومت آن بر بنده که است کاری خداوند ن د کارها

 از که است بسیاری کار از ترامیدبخش نی،ک مداومت آن بر که اندکی کار. «م نْهُ مَمْلُولٍ رٍکَثی م نْ اَرْجی عَلَیه ، تَدُومُ قَلیلٌ»

 کار از اگر و باشد یتفعال و کار در وقفه بدون و پیوسته که دهدمی دستور پیامبر به خداوند رو، این از. گردی ملول آن

 (9 و 8: انشراح). «فَارْغَبْ رَبِّکَ ا لی وَ فَانْصَبْ فَرَغْتَ فَا ذا»: دازدبپر افراد تربیت و عبادت به شد، فارغ جهاد و تبلیغ چون مهمی

 رنج و پرزحمت کار قبول

 رزحمدتپ کارهدای انعدام کده حدالی واقعیت آن است که کار و تولید همواره با سختی و زحمت همراه است، در

 سختی، .آنهاست ترینسخت ارها،ک بهترین. «اَحمَ ُها عمال االْ اَفْضَلُ»: فرمایدمی اسالم پیامبر کند.می ترآزموده را انسان

 (6: نشراحا. )یُسْراً الْعُسْر  مَعَ ا ن: آوردمی آسایش پرزحمت کار و است گنج کلید رنج، و رفاه مقدّمه

 توان حد در مسئولیت و کار قبول
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 کدس هر ؛مهم است اصل یک د،افرا تخصّص و تعربه کاری، توان سیاسی، و اجتماعی امور دیگر چون تولید، در

ی معدروف یدهدهدد. آ انعدام بدرسدتی را آن بتواندد تدا گیدرد عهدده بر را کاری خود، جسمی و فکری توان حدّ در باید

. «یعاًمُضدَ  اَوْ خائ نداً تُائْتَمَنْد مَن  لیا  اُبالی ما»: فرمایدنی  می صادق امام داللت بر این امر دارد.« الیکلف اهلل نفسا اال وسعها»

 ضایع که[ صیغیرمتخصّ و ناتوان] شخص یا بدانم امین را پیشه خیانت شخص( که است یکسان) کندنمی فرقی من برای

 کاری در ،کافی آگاهی و علم داشتن بدون که کسی با کند می خیانت کاری در عمد، به که شخصی یعنی !است کننده

 . شودمی گراندی حقوق و تولید امکانات و مواد شدن یعضا کار، رکود سبب وی که چرا است، یکسان کندمی دخالت

 و هدابرجسدتگی فندموظ بینند،می شایسته مسئولیتی برای و توانمند کاری در را خود که افرادی اسالمی، دیدگاه از

 مهدم اصل دو چون که یوسف)ع( حضرت بسان. بپذیرند را پیشنهادی هایمسئولیت و شوند یادآور را خود هایتوانایی

کدرد:  معرّفی صرم سرزمین داریخ انه احراز برای را خود دریغبی یافت، خود در را «تعهّد» و «تخصّص» خصیصه دو و

 .(55: یوسف) عَلیمٌ حَفیظٌ ا نّی االْرْض  خَ ائ ن  عَلی اجْعَلْنی قالَ

 تجارت و کشاورزی استحباب

 هبد بسدته کشدور یدک غدذایی مدواد تدأمین و اقتصدادی حیدات. نیسدت پوشدیده کسدی بر کشاورزی اهمیت امروزه

 را موات و بایر ایهزمین که دارد تأکید و داندمی مستحب و پسندیده بسیار عملی را آن نی ، اسالم. است آن کشاورزی

 رُّالْبَد م نْدهُ کُدلَیأْفَ ی ْرَعُدهُ زَرْعٌ ل االْعْما خَیرُ»: فرمایدمی ع()باقر در این زمینه، امام. شویم مندبهره آن محصوالت از تا احیا

الدب آنکده ج. بخورندد بددان و خوبدان آن محصدول از کده اسدت زراعتدی و کشت[ تولیدی ی]کارها بهترین «.وَالْفاج رُ

 از] را او خددا د،شو محتاج وصف این با یابد دست مناسب زمین و آب به که فرمایند: کسیامیرالمومنین علی)ع( نی  می

أمین نقشی که در ت رسد که کشاورزی به عنوان فعالیتی اقتصادی به دلیل مولد بودنش وبه نظر می .سازدمی دور[ خودش

ویدت بدا ش، قوعداً اولتوجه اسالم است. بنابراین، در کدار و تدال ای دارد، موردنیازهای اساسی هر جامعهامنیت غذایی و 

 . گریهای تولیدی و مفید به حال جامعه است نه کارهای داللی و واسوهفعالیت

 و دخدل و شده شناخته رسمّیت به معاش تأمین هایراه از یکی عنوان نی  به صادرات و واردات معامالت، تعارت،

 مْوالَکُمْاَ تَأْکُلُوا ال امَنُوا، نَالَّذی اَیهَا یا»: است حالل و معاز شرایوی با باشد آمده دست به راه این از که اموالی در تصرف

 باطدل بده را یکدیگر اموال! ایدآورده ایمان هک کسانی ای(29: نساء) «م نْکُمْ تراضٍ عنْ تعارَةً تَکُونَ اَنْ الّا  ب الْباط ل ، بَینَکُمْ

 در «تعدارت» از مقصدود کده تدذکّر ایدن بدا .گیدرد انعام شما رضایت با تعارتی اینکه مگر. نخورید( نامشروع راه از و)

 .است صنعت و حرفه کسب، معامله، مقصود بلکه نیست، بازرگانی و فروش و خرید تنها اسالمی، روایات

 . جهش تولید از دیدگاه مقام معظم رهبری2
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ها و تأکیدهای ایشان گذاریگذاری شد که نامنام« جهش تولید»امسال در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سال 

و ادی تشخیص اینکه اقتصاد و مسدائل اقتصد وضوع متمرک  بوده است. درواقع، ایشان باهای اخیر نی  حول این مدر سال

باشد، بر روی مسائل اقتصادی، بویژه تقویت تولید داخلدی، پذیری کشور میی آسیبمعیشتی مسأله و در عین حال نقوه

زایی، مبارزه با فساد بخشی ساخت درونی قدرت، جهاد اقتصادی، نوآوری و شکوفایی، اشتغالاقتصاد مقاومتی، استحکام

اند. براین اساس، بایدد گفدت کده رویه، حمایت از کاالی ایرانی و... تأکید کردهکاال، جلوگیری از واردات بی و قاچاق

گذاری شده، اما درواقع، روح نام« جهش تولید»ی کالن است. بنابراین، اگرچه امسال به جهش تولید بخشی از این مسأله

وی شددن، تحقق اقتصاد مقاومتی، اسدتحکام سداخت دروندی، قدکلی حاکم بر جهش تولید، همان تقویت تولید داخلی، 

های ایشدان ی دیددگاهی جهدش تولیدد بایدد معموعدهرو، برای فهم دیددگاه ایشدان دربدارهزایی و... است. از ایناشتغال

ی ندهی موارد ذکر شده را بررسی کرد. بر اساس آنچه گفته شد، مهمترین محورهای موردتأکید معظدم لده در زمیدرباره

 اند از:تولید و متفرعات آن، عبارت

 . اهمیت جهش تولید1-2

دار و مهم از دیدگاه مقام معظدم ها و مسائل اولویتاقتصاد و مسائل معیشتی و ازجمله آنها، جهش تولید از موضوع

میدت ویدای اهگ ،اقتصاد ه( با عناوین اقتصادی یا مرتبط باسال گذشت 12های گذشته)گذاری بیشتر سالرهبری است. نام

 این قضیه ن د ایشان است. درواقع، تولید ملی از دیدگاه ایشان حداقل از چند جهت اهمیت دارد:

 های دشمنکننده توطئه. جهش تولید؛ الزمه قوی شدن و خنثی1-1-2

ر گیدهدف قرار دادن اقتصاد و معیشت، به منظور تهدید زندگی و معیشت مردم، ناکارآمد نشان دادن نظدام و زمین

سازی و مقابلده های اخیر است. بنابراین، برای خنثیهای دشمنی نظام سلوه با ملت ایران در سالکردن آن، ازجمله شیوه

شده و کارآمد داشت. حمایت از تولید داخلی و جهش آن ازجمله این ی حسابحل و نقشهبا این تهدید دشمن، باید راه

  1باشد.ها میحلراه

 مودرح مسالا بنده که هم «تولید جهش»»جهش تولید را نی  قوی شدن دانستند و فرمودند: ایشان یک وجه اهمیت 

 روندق. گفتدیم ذشتهگ سال که تولید رونق فقط نه بکند؛ پیدا جهش[ باید] تولید. است قدرت اب ارهای از واقع در کردم،

 بدیش خیلدی به حتیاجا ما. نیست کافی این اامّ است گرفته انعام این که بیاید وجود به حرکتی یک تولید در یعنی ،تولید

 «داریم. این از

 ن حمایت از تولید . عبادی بود2-1-2

باشدد. اجدر حمایت از تولید به سبب نقش مهمی که در حل مسائل کشور و مردم دارد، دارای اجر اخدروی نید  می

ی امیدد و نویددی اسدت بدرای د، نقودهشدوآفرینان این عرصه میاخروی و ثوابی که به سبب حمایت از تولید عاید نقش
                                                 

 1391پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال .  1
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های عمددی و اندازیهدا و حتدی سدن ها، خللتوجهیها، بیها، نقصها، ضعفرغم نابسامانیاینکه در کار خود، علی

  2آوری خود را باال ببرند.غیرعمدی، دلسرد نشوند و در مقابل این قبیل موانع و مشکالت، تاب

 

 ی کشوررانی؛ تضمینی برای آینده. حمایت از تولید و کاالی ای3-1-2

پذیری اسدت، بایدد بده ای برای افد ایش آسدیبآشیل کشور، نقوهاکنون که اقتصاد و مسائل معیشتی در مقام پاشنه

طرق مختلف و ازجمله، حمایت از تولید و کاالی ایرانی، اصالح الگوی مصرف و... به حدل آنهدا کمدک کدرد. بدراین 

اندیشند و بابت آن دغدغه ی ایران و ایرانیان میی کسانی است که به آیندهی، متوجه همهاساس، حمایت از کاالی ایران

  3دارند.

 . نویدبخشی2-2

هدای مسدئوالن، از هدای مردمدی و حمایتهای داخلی در کندار حمایتمصرف تولیدات ایرانی و اعتماد به ظرفیت

ود، است. بده عبدارت دیگدر، زمدانی کده اقتصادی موجای کارآمد برای حل مشکالت دیدگاه مقام معظم رهبری، نسخه

ام های معتبدر اسدت. بدراین اسداس، مقداهمیت یک مسأله روشن شود، گام بعدی، امیدآفرینی برای تبدیل آن به واقعیت

 اند: گشا باشد، بر چند گ اره تأکید کردهتواند راهمعظم رهبری در نویدبخشی پیرامون اینکه حمایت از تولید داخلی می

 ای کارآمدتولیدات داخلی؛ نسخه . اعتماد به1-2-2

بده آنهدا  از دیدگاه رهبری معظم انقالب، تولیدات و کاالهای داخلی پاسخگوی نیازهدای کشدور اسدت و چنانچده

 توانیم، از بسیاری از واردات بکاهیم. اعتماد کرده و آنها را در اولویت مصرف خود قرار دهیم، می

 ور از سد تحریمپذیری عب. امکان2-2-2

ی اقتصدادی ها و مواندع جددی در سدر راه رشدد و توسدعههای ظالمانه اگرچه باعث ایعاد محدودیتاعمال تحریم

های ایرانی برای تقویت تولید ملی را برای همیشه تواند توان، نبوغ و ظرفیتعبور بوده و نمیکشور شده، اما این سد قابل

ای که دشمنان ملّت های ظالمانهکنم که این تحریمبنده انکار نمی»فرمایند: زمینه میفلج کند. مقام معظم رهبری در این 

کنم تأثیر نیست، منتها این را مدن انکدار مدیاند تأثیر دارد؛ بالشک بیایران و دشمنان انقالب بر ملّت ایران تحمیل کرده

شده برای رونق تولید را بگیدرد؛ ایدن را مدن ری یهی برنامیافتهها بتواند جلوی یک تالش عمومی سازمانکه این تحریم

 4«قبول ندارم.

 حل مشکالتگرایی راه. درون3-2-2

                                                 

 1/1/87ر.ک: بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و معاوران حرم موهر رضوی، .  2

 29/11/1393ر.ک: بیانات در دیدار مردم آذربایعان .  3

 09/02/1394گران سراسر کشور، بیانات در دیدار جمعى از کار.  4
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ی تواند به عنوان کاتالی ور در حل مشکالت کشدور نقدش داشدته باشدد، امدا عمددههای خارجی میاگرچه ظرفیت

باشدد. مقدام معظدم دی از این دسدت میهای درونی، تقویت تولید داخلی، جهش آن و موارحل، به کاربستن ظرفیتراه

مشکل اقتصادی کشور اگر بخواهد حل بشود، باید روی تولید متمرک  شد... کلید حلّ »فرمایند: رهبری در این زمینه می

  5«مشکالت اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است.

 ها. الزامات و بایسته3-2

هایی یسدتهعظم رهبری برای تحول اقتصادی و جهش تولیدد، مربدوب بده ال امدات و بابخش دیگر تأکیدهای مقام م

 است که باید در عمل مبنا قرار گیرد. در این زمینه، ایشان بر چند محور تأکید دارند:

 ازنگری در وارداتب. 1-3-2

ی است، پرهی  از واردات ازجمله مواردی که به منظور حمایت از تولید و کاالی ایرانی موردتوجه مقام معظم رهبر

رویه کاالهای خارجی، ممنوعیت واردات کاالهای با مشابه داخلدی و هدفمندسدازی واردات اسدت. ایشدان در زمینده بی

، ممنوعیدت 7رویده، جلدوگیری از واردات بی6واردات نی  بر چند نکته تأکید دارند: نکدوهش مصدرف کاالهدای خدارجی

بددین معندا کده واردات صدرفاً بایدد  و هدفمندسدازی واردات؛ 8های دولتدیگاهاستفاده از محصوالت خارجی توسط دست

محدود به مواردی باشد که در داخل توان تولیدی وجود ندارد و در سایر مدواردی کده مشدابه داخلدی وجدود دارد و یدا 

  9امکان تولید در داخل کشور هست، از واردات اجتناب شود.

 مافیایی هایقاچاق و شبکه . مبارزه با2-3-2

است. ایشان در این زمینه بر مبارزه جدی و حتدی « بالیی ب رگ و سمّ تولید داخلی»قاچاق کاال از دیدگاه رهبری، 

های مافیدایی تأکیدد دارندد نده کسدانی چدون له بویژه بدر مبدارزه بدا شدبکهمعظم 10آتش زدن کاالهای قاچاق تأکید دارند.

 کولبرها.

 . کنار گذاشتن برندگرایی3-3-2

زیدرا یدک روی افد ایش و روندق واردات، افد ایش میدل بده  رندگرایی چالش و مانعی برای جهش تولیدد اسدت؛ب

ی ضربه به مندافع عمدومی و کدالن های شخصی، با ه ینهبرندگرایی است. درواقع، برندگرایی از آنعا که ارضای هوس

                                                 

 09/02/1394بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور، .  5

  . همان 6

  9/1/89بیانات مقام معظم رهبری در بازدید از توانمندیهای صنعت خودروسازی، .  7

  13/7/90بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از نخبگان و برگ یدگان علمی، .  8

 06/06/1390یانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، ب.  9

 11/05/1395بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم .  10
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به عبدارتی، کداهش میدل بده برنددگرایی و کندار باشد، به زیان حیات اقتصادی کشور است و باید کنار گذاشته شود. می

  11توانند به رونق و جهش تولید داخلی کمک کنند.کنندگان میهایی که مصرفگذاشتن آن، یکی از راه

تولید داخلی احتیاج دارد به مصرف داخلی؛ این به »فرمایند: ایشان همچنین در تقبیح برندگرایی و ضررهای آن می

هدا و اش دنبدال مارکخودمان را باید از تولیدات خودمان انتخاب کنیم. اینکه کسانی همدهی مردم است. مصرف عهده

زدن بده یدک کدار های خارجی باشند، خواست؛ فرونشاندن یک هوس شخصی است، اما ضربهبرندهای خارجی و اسم

 12«عمومی و اصلی است.

 . استمرار ثبات در قوانین 4-3-2

کسب و کار( از مهمترین ال امات جهش تولید است. در این زمینه، یکی از  وجود ثبات در فضای اقتصادی)فضای

 13ترین اصول، ثبات قوانین مرتبط با مسائل اقتصادی است.بدیهی

 ساس مسئولیّت مردمی . تعصب و اح5-3-2

کنندگان)مردم(، گذاران)بخش خصوصدی( و مصدرفتعصب و احساس مسئولیت در کنار تولیدکنندگان، سدرمایه

هارمی برای جهش تولید داخلی است و بلکه مکمل سایر ارکان است؛ زیرا چنانچه تعصدب و تعهدد عمدومی بده رکن چ

گذاران بوده و روندق ی دلگرمی و امیدواری تولیدکنندگان و سرمایهمصرف تولیدات ایرانی وجود داشته باشد، این مایه

  14آورد.و بهبود اقتصادی را به دنبال می

 ادوام، زیبا و فاخربای معتبر . تولید کااله6-3-2

رقابدت بدا شاید بتوان گفت که مهمترین ال ام برای جهش تولید، تولید کاالهای ایرانی بده صدورتی اسدت کده قابل

کنندگان باشدد. در ایدن نیازهدا و انتظدارات مصدرف ینددههای خارجی باشدد و در یدک کدالم، پاسدخگو و برآورنمونه

اعتمادی به کاالهای داخلدی بده مید ان زیدادی کاسدته خواهدد کاالهای خارجی و بیصورت، از می ان تمایل به مصرف 

ما باید کاری کنیم که کاالی ایرانی به عنوان یک کاالی محکم، مولوب، زیبا، همراه با سدلیقه و بدادوام در ذهدن  »شد:

کدارگری و متصددیان ایدن امدر  ی ایرانی و غیر ایرانی باقی بماند. این باید همت معموعه ی کارآفرینی ومصرف کننده

مان را بر این قرار بدهیم؛ ایعاد محصول بادوام، زیبا و فاخر. ایدن، باشد. البته این کار، پیش نیازهائی دارد... ما باید همت

  15«یک کار کالن است.

                                                 

 09/02/1394بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور، .  11

 

 22/07/1391، بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم اسفراین.  12
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 . موانع جهش تولید3

یت به منظور رعا کرد که در اینعاسیاسی تقسیم  –ی فرهنگی و اقتصادی توان به دو دستهموانع جهش تولید را می

 اند از:ولید عبارتسیاسی جهش ت –شود. بنابراین، مهمترین موانع اقتصادی اختصار از بیان موانع فرهنگی خودداری می

 ر عمده در شرایط کمبود و فشار رخ داده است.رونق و جهش تولید در برخی کشورها، به طو . اقتصاد نفتی:1-3

ها از درآمدهای نفتی، نوعی درآمد و رفداه حدداقلی در جامعده ایعداد شدده و ی دولتی تغذیهسوهحال در ایران، به وا

های الی که ظرفیتدامن زده شده که پیامد آن، ایعاد شرایط رفاه نسبی است، در ح« بیماری هلندی»حتی در مواقعی به 

مصدرف  شدود کده نیازهدای بدازارتدرجیح داده می تولیدی کشور فاقد توانایی الزم برای ایعاد این رفاه اسدت. بندابراین،

 داخلی از طریق واردات پاسخ داده شود. 

ی دولدت از ی تغذیدههای جهش تولید است که به واسوهدولتی بودن اقتصاد یکی از چالش . اقتصاد دولتی:2-3

گذار رمایهسددکنندده و منابع نفتی میسر شده است. در اقتصاد دولتی، دولت به صورت کارگ ار اصلی؛ بده صدورت تولی

شود. بنابراین، در این شرایط، زمینه و بستر الزم بدرای رشدد چی  حول محور آن تعریف میاصلی و عمده درآمده و همه

 رود.های جهش تولید از میان میکی از راهبردیسازی، به عنوان ی خصوصیبخش خصوصی و توسعه

کند که جهش آن را به ستی  ای قدرتمندی دست و پنعه نرم میبتولید در کشور با رق. جوالن رقبای تولید: 3-3

 اند از: اند. مهمترین این رقبا عبارتکشانده

منظور از واردات به عنوان چالش و مانعی برای جهش تولید، واردات کاالهایی است که  رویه:. واردات بی1-3-3

ای. به عبارتی، آفت واردات به کشور این اسدت کده ایدن رمایهاند و نه ساوالً مشابه داخلی دارند و ثانیاً کاالهای مصرفی

واردات، مکمل تولید داخلی برای رفع نیازهای بازار نیست، بلکه رقیب تولید داخلی است. درواقع، واردات به ایران هم 

ن مافیدا و هدای غیرقدانونی چدوکند و هم به می ان زیدادی، از طریدق راههوشمند نیست، هم از الگوی خاصی پیروی نمی

درصدد از کدل  16حددود  1397اول سال  هذکر است که کاالهای مصرفی در یازده ماهشود. قابلقاچاق وارد کشور می

  16کند.ای برابری میحعم واردات کشور را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که با حعم واردات کاالهای سرمایه

های فساد و مافیا دسدت و ی ب رگی به نام شبکهایران با عارضه های مختلف، تولید درمتأثر از چالش . فساد:2-3-3

شدفافیت »نهداد کند. آمار می ان فساد و شاخص ادراک فساد در ایدران کده هدر سداله از سدوی سدازمان مردمپنعه نرم می

                                                 

 www.tpo.ir، در: 15، ص(«97گ ارش عملکرد تعارت خارجی کشور)یازده ماهه سال »(،1397. سازمان توسعه تعارت ایران) 16
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ملدل در مدورد السدازمان شدفافیت بین 98شود، نمره و وضعیت مناسبی ندارد. ایران در گ ارش سدال اعالم می« المللبین

های اخیر هرگد  نتوانسدته کشور( قرار گرفته است. ایران در سال 176جهان)در میان  146شاخص ادراک فساد، در رتبه 

 17در شاخص مذکور کسب کند. 120ای بهتر از است رتبه

ر اسدت و های مختلف اقتصادی با یکددیگی در تمام دنیا، حلقه اتصال و محور بخشنظام بانک . نظام بانکی:3-3-3

قتصدادی را اهای تولیدی و خلق ثروت، بستر رشدد و توسدعه با تعهی  و تخصیص صحیح و مناسب منابع بانکی به بخش

جهی بده کند. اما در کشور ما، این بخش به دلیل مشکالت ساختاری، قانونی و اجرایی، نه تنها کمک شایان توفراهم می

یر تولیدد و ای را در مسد، بلکه در مواردی، موانع و مشکالت جددیکشور نکرده یحل مشکالت نظام اقتصادی و تولید

 توزیع مناسب ثروت ایعاد کرده است.

ی بدانکی و حتدی دادن بهدره بده ها، نرخ باالی سود بانکی، نرخ بداالی بهدرهداری بانکدر یک نگاه کلی، از بنگاه

ها و در نتیعه، تأثیرپذیری نظام بانکی از بودن بانک ها در بازارهای غیرمولد، دولتیمدت، فعالیت بانکهای کوتاهسپرده

های با توان مالی باال؛ به طدوری های ب رگ و شرکتها به سمت بنگاهاقتصاد دولتی و تصمیمات سیاسی، گرایش بانک

مقابدل  یگذاران بانکی قرار دارد و در نقوهها در اختیار دو درصد سپردهدرصد سرمایه بانک 50، 95که طبق آمار سال 

هدای خصوصدی؛ هدا و رشدد بانکسدازی ابتدر بانکهای کوچک و متوسدط، خصوصیحمایت جدی از بنگاهاین، عدم

اند که در راستای اهداف شخصی و نه منافع کشور برای جدذب مشدتری و اعودای دارانیهایی که متعلق به سرمایهبانک

گذاری های آن کده مدانعی عمدده بدرای جدذب سدرمایهتثباتی نظدام بدانکی و سیاسدکنند، بیتسهیالت بیشتر تالش می

ترین محوری و... به عندوان عمددههای نو با تأکید بر نظام وثیقهخارجی است، حمایت نکردن جدی از کارآفرینی و ایده

ز براین اساس، نظام بانکی کشور نده تنهدا در جهدت حمایدت ا 18اند.مشکالت نظام بانکی که مانع تولید است، اشاره کرده

 تولید قرار ندارد، بلکه در عمل خود مانعی جدی برای تولید است. 

هدا آن شاید بیشدتر از سدایر چالش ها و موانع جدی جهش تولید است که خسارتقاچاق از چالش . قاچاق:4-3-3

 میلیارد 20تا  12ه ینه و سریع برای نابودی تولید داخلی است. آمارهای هم باشد؛ زیرا اساساً قاچاق یک روش بسیار کم

 ر کشور است. دالری قاچاق در کشور گویای می ان خسارت این پدیده بر حیات تولید د

انددازی، فضای کسب و کدار ازجملده عوامدل و متغیرهدایی اسدت کده در راه . صعوبت فضای کسب و کار:4-3

کننده دارد. براین اساس، به می انی که وضدعیت های مولد اقتصادی در یک کشور تأثیر تعیینسودآوری و تداوم فعالیت

                                                 

 www.tabnak.ir، در: «چند بود؟ 2019ایران در سال  "فساد"رتبه . » 17

سایه مشدکالت نظدام بدانکی بدر »ژوهش خبری صداوسیما، و پ  http://basirat.ir، در: «ها به صدا درآمده استآژیر خور برای بانک»علی قاسمی، .  18

هدای تدوان بده سلسدله گ ارشتر بدا مشدکالت نظدام بدانکی میتدر و دقیدق. برای آشنایی ج یی http://www.iribnews.ir، در: «تولید و خلق ثروت

 های معلس منتشر کرده است، رجوع کرد. وهشمرک  پژ 1395شناسی نظام بانکی که در سال آسیب

http://basirat.ir/
http://www.iribnews.ir/
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رود. حدال آفرینی و روندق اقتصدادی بداال مدیامکدان اشدتغالهای کسب و کار در یک کشور بهبود یافته باشدد، شاخص

ای کده در باتوجه به اهمیت این شاخص، اوضاع ایران در میان کشورهای جهان، اوضاع چندان مولوبی نیست، بده گونده

کشدور جهدان،  190، در میدان 2019آخرین گ ارش بانک جهانی در خصوص شداخص فضدای کسدب و کدار در سدال 

 19باشد.می 712ی ایران رتبه

انددازی، سدودآوری و اسدتمرار کسدب و کارهدا در ایدران بدا دهد که راهنمره باالی ایران در این شاخص نشان می

هدای جددی ی این وضعیت، تولید و کاالی ایراندی در قددم نخسدت خدود بدا چالشمشکل جدی مواجه است. در نتیعه

ه گذار ایرانی و حتدی خدارجی بدا مواندع زیدادی مواجدمایهمواجه است. مسلم است در این وضعیت که تولیدکننده و سر

 است، میل به تولید کاسته خواهد شد و در نتیعه، تولید با جهش مواجه نخواهد شد.

ها در مدیریت اقتصادی، یکی از موانع جهش تولید گیریجهت ایننگر: های اقتصادی برونگیری. جهت5-3

شود. بر اقتصاد کشور، سبب غفلت از عوامل و منابع تولید در داخل کشور میها گیریباشد؛ زیرا حاکمیت این جهتمی

های الزم برای جهش تولید، اما این عوامل همچندان رغم وجود عوامل و زمینهها، علیگیریدرواقع، با وجود این جهت

 گیرد. سازی آنها شکل نمیبه صورت بالقوه نگه داشته شده و انگی ه چندانی برای فعال

گرایی در مدیریت اقتصاد کشور است، بدین ه نوعی تعلی بروناین مورد که بمحور: گرایی غرب. یکجانبه6-3

، تدالش ی کشورهای دنیا باشیممعناست که همواره در تعامالت اقتصادی با دنیا، بیش از آنکه درصدد تعامل با معموعه

از  سایگان نید د. حال آنکه کشورهای شرقی و بویژه همشده تا تعامالت اقتصادی بیشتر معووف به کشورهای غربی باش

نظیری برخوردارند که تعامل گسترده با آنان، بدرای جهدش تولیدد داخلدی بیشدتر اهمیدت دارد. های اقتصادی بیپتانسیل

را محور در سیاست خارجی، اتفاقاً با جهش تولید منافات دارد؛ زیگرایی غربضمن اینکه باید توجه داشت که یکعانبه

قتصادی بدا های تولیدی کشور در مقایسه با کشورهای غربی محدود بوده و ثانیاً کشورهای غربی در تعامل ااوالً پتانسیل

 ایران. ایران، بیش از هر چی ی، درصدد تسخیر بازار مصرف گسترده ایران هستند نه ارتقای وضعیت تولید در

 بُرهای جهش تولید. میان4

هایی کده در ایدن زمینده وجدود دارد، دد برای جهش تولید، باتوجه به امکانات و فرصدترغم وجود موانع متععلی

رو، سوال این است که چده توان جهش تولید را از حد شعار فراتر برد و به واقعیتی عینی در کشور تبدیل کرد. از اینمی

هدا و امکاندات باید کرد؟ از این فرصدتسازی آنها چه ها و امکاناتی برای جهش تولید وجود دارد و برای بیشینهفرصت

ها و امکاناتی کده بده صدورت بدالقوه و بالفعدل در کشدور وجدود دارد و یاد کرد؛ یعنی فرصت« بُرمیان»توان با عنوان می

                                                 

19  .www.doingbusiness.org  
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تواند در تحقدق شدعار جهدش تولیدد مدوثر باشدد. ایدن مدوارد را برداری از آنها میسازی بهرهبرداری از آنها یا بهینهبهره

 توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد.می

 برهای داخلی . میان1-4

اندد از: مندابع طبیعدی، مندابع انسدانی)می ان مندابع یدا عوامدل تولیدد عبارت . دارا بودن عوامل و منابع تولید:1-1-4

تولید با اسدتفاده از های ای که فعالیتجمعیت، نحوه ترکیب و می ان تخصص آنها(، سرمایه مادی)کلیه کاالهای سرمایه

شود، اعم از ثروت مادی یا وسایل موردنیاز برای تولید(، دانش و فناوری که حاصل ترکیب علم و عمل و آنها انعام می

ایران بده لحداد دارا بدودن معموعده ایدن  20نتیعه انباشت تعربیات تحقیقاتی مبتنی بر کوشش و اصالح سعی و خوا است.

 شود.ی دارد که به منظور رعایت اختصار از ذکر ج ئیات آنها خودداری میعوامل و منابع موقعیت ممتاز

جدود دارد وتولید در کشور  جهشهای الزم یا شرب الزم برای ی این عوامل، حداقلشک با وجود معموعهبدون

ساسدی در ی األه، مسدتواند فراتر از شعار رفته و به واقعیتدی عیندی تبددیل شدود. بندابراینو از این جهت، جهش تولید می

هدای وفایی ظرفیدتهای الزم نیست، بلکه همانا راهبرد مناسب برای شدکارتباب با جهش تولید، داشتن یا نداشتن ظرفیت

ت مددیریت گدذاری و کیفیدمشدیگذارانه است و وابسته به خدطموجود در اقتصاد کشور است. این مهم اقدامی سیاست

 اقتصاد کشور است.

اش در مرک یت مناطق متدداخلی قدرار ی موقعیت گذرگاهیایران به واسوه ی ژئوپلیتیکی:.  موقعیت ویژه2-1-4

جندوبی در  -دارد، ایران در مرک  تالقی محورهای تولید و مصرف انرژی جهان قدرار دارد؛ در محدور عمدودی شدمالی 

غربدی  نید  در مرکد  دو منوقده  -مرک  دو منبع انرژی خلیج فارس و آسیای میانه و قفقاز قرار دارد و در محدور شدرقی 

-ایدران بده آب 21کنندگی ممتدازی دارد.کننده انرژی شرق آسیا و اروپا قرار دارد و این یعنی ایران موقعیت توزیعمصرف

هدای راهبدردی دنیدا، را در اختیدار به عنوان یکی از مهمترین تنگه کنترل تنگه هرم ، المللی دسترسی دارد،های آزاد بین

از عمق استراتژیک مولوبی در داخل و در سوح منوقه برخوردار است و... . در کشور همسایه است،  15دود دارد، با ح

های گرم و خشدک، کوهسدتانی و مرطدوب زیستی اقلیموهوایی و اقلیمی در ایران و همتوان به تنوع آبهمین راستا می

والت باغی و کشاورزی، گردشگری و... داده اسدت. بده در ایران اشاره کرد که به آن ظرفیت تنوع در تولید انواع محص

لحاد سرزمینی نی  ایران با هشت کشور مرزهای زمینی مشترک داشته و با هفت کشور دیگر به واسوه مرزهای دریدایی 

میلیونی معموع این کشدورها تمداس برقدرار  650تواند با بازار ی این موقعیت، میشود که به واسوههمسایه محسوب می

 د.کن

                                                 

 103-108(، کلیات علم اقتصاد، تهران: دانشگاه تهران، صص1386محمود قنادان).  20

-110اقتصدادی، شدماره  –، اطالعدات سیاسدی «های ایراندیهای ژئوپولیتیک تا واقعیتاز خلیج فارس تا دریای خ ر از ایده»ر.ک: پیروز معتهدزاده، .  21

 4-13، صص109
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 بدا کشدورهای های دیپلماتیک و اقتصادی کشور، برای توسدعه مناسدباتسازی ظرفیتنکته مهم در این میان، فعال

وان سدازد. بده عند تواند جهش تولید را واقعاً محقدقهای ژئوپلیتیکی مذکور است؛ اقدامی که میهمسایه، براساس م یت

یران اهایی که  یتمرغم همهباشد که تا اواسط سال قبل، علییها، شامل کشورهای اوراسیا ممثال، بخشی از این ظرفیت

د. حدال ارد دالر بدوی کشورهای اوراسدیا، کمتدر از دو میلیددر ارتباب با این کشورها دارد، حعم مبادالت ما با معموعه

روابدط  هدای مناسدبی بدرای توسدعهمحصوالت کشاورزی، از ظرفیدت صادراتآنکه ایران فقط در یک مورد، به لحاد 

ز ابدرداری هدرهتواند به جهش تولیدات کشاورزی منعدر شدود. باقتصادی با این کشورها برخوردار است؛ اقدامی که می

اسدت. مثدال  سازی دیپلماسی اقتصدادیهای مذکور و سپس فعالها در گام اول مل م درک موقعیت و م یتاین ظرفیت

د کده رقدم آن در کنکامیون کاال از ایران خریداری می 2000دود تر در این زمینه، کشور عراق است که روزانه حدقیق

هدش رقرار شود، جمیلیارد دالر تخمین زده شده است. حال اگر همین می ان ارتباب با دیگر کشورها ب 20سال در حدود 

 تولید به معنای واقعی کلمه در داخل محقق خواهد شد. 

ونی کشور ظرفیت بالقوه و مناسبی برای تقویت و جهش تولیدد میلی 80بازار مصرف  . بازار مصرف گسترده:3-1-4

توان امیدوار بود که چنانچه کاالهای باکیفیت و فداخر بده های آن، میداخلی است. درواقع، با وجود این بازار و پتانسیل

ه بده جمعیدت های بدازار، باتوجدتقاضای مؤثر مواجه نخواهد شد. به عبارت دیگر، ظرفیتآن عرضه شود، با مشکل عدم

گذاران و سدرمایه باالی کشور و ترکیب این جمعیت که بیشتر جوان بوده و نیازهای بیشدتری دارندد، ایدن اطمیندان را بده

ای دهد که چنانچه آنها نیاز بازار را بخوبی تشدخیص دهندد و خودوب تولیدد خدود را در راسدتتولیدکنندگان داخلی می

رسد. در همین راسدتا می به تعبیر عامیانه، کاال روی دست آنها نمانده و به فروشپاسخگویی به این نیازها به کار گیرند، 

، ها و روزهای خاص در فرهن  و آداب و رسوم ملی ما اعیاد مدذهبی، شدب یلدداباید یادآور شد که وجود برخی آئین

موقعیت مناسبی  یابد، نی  ظرفیت ویآئین باستانی نوروز و... که در آن، می ان تقاضا برای خرید به می ان باالیی اف ایش م

 ی رونق تولید داخلی اقدام کنند. های آنها، براها و جاذبهگذاران داخلی با درک بیشتر نیازمندیاست تا سرمایه

نیاز و مهمترین ال امی است که در ارتباب با بحث حاضدر بایدد بده آن پیش« هوشمندسازی واردات»مسلم است که 

وزه واردات، کشور با وضعیتی پارادوکسیکال مواجه است؛ از یک سو بخدش زیدادی از نیازهدای توجه شود؛ زیرا در ح

شود که مضر به حال جهش تولید داخلی اسدت و از سدوی دیگدر، بخشدی از کاالهدای بازار داخلی با واردات تأمین می

اردات توجه جدی داشت کده دارای سده وارداتی، مشابه داخلی ندارد. اتفاقاً در اینگونه موقعیتی باید به هوشمندسازی و

رکن است: یکی ممنوعیت واردات کاالهایی اسدت کده مشدابه داخلدی دارندد و دیگدری، بده جدای تمرکد  بدر واردات 

ی سوم هماندا جلدوگیری ای به کشور وارد شود. نکتهای و واسوهکاالهای مصرفی، باید تالش شود که کاالهای سرمایه
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ای و مدواردی باشدد کده مشدابه است. بنابراین، واردات باید متمرک  بر کاالهای سرمایه از واردات کاالهای غیرضروری

 داخلی ندارند. 

ی ایدران در اقتصداد جهدانی، دارا بدودن هدای بدالقوهیکدی از ظرفیت: ی در تولید برخی کاالها.  مزیت نسب4-1-4

اال به نسبت سایر کشورهای جهدان، از کقلم  40 ای که ایران در حدودم یت نسبی در تولید برخی کاالها است، به گونه

ز نظدر اگذاری بر روی تقویت توان تولیدی، هدم م یت نسبی برخوردار است. حال با دارا بودن چنین ظرفیتی، با سرمایه

یت زایی پایدار پرداخت؛ زیرا باتوجه به م توان به جهش تولید و اشتغالها، میکمیت و هم از نظر کیفیت، در این حوزه

داخلدی  ها، کشورهای دیگر معبور به خرید از ایران بوده و این کاالها روی دست تولیدکننددهنسبی ایران در این حوزه

 ماند. باقی نمی

های صادراتی ایدران مربدوب بده محصدوالت معددنی و صدنایع معددنی نظیدر سدیمان، ذکر است که بیشتر م یتقابل

واد اولیه و محصوالت کشاورزی است. به عنوان مثال، فقط زعفران ایرانی با های نفتی، ممحصوالت پتروشیمی، فراورده

 22شود.کشور جهان صادر می 45درصد تولید زعفران جهان به خود، به  95اختصاص بیش از 

 وهای اخیر بیش از پیش فعال شدده های مهمی است که در سالبازار بورس یکی از ظرفیت یه:.  بازار سرما5-1-4

 هدا وی شرکتی تغذیهتواند باعث جهش در این حوزه شود؛ زیرا بواسوهر چه بیشتر آن به سمت تولید میدهی هجهت

ر دیگدر، بدازا توان مشکالت مربوب به نقدینگی این واحدها را حل و رفع کدرد. از سدویواحدهای تولیدی، براحتی می

ازارهدای ارز بازی، بفتهای موازی تولید مانند داللی، سی بازارهبورس اکنون اب ار راهبردی مناسبی برای کاستن از دامنه

د قددینگی موجدوتدوان نی آن میو طال و... است. به طور خالصه، بازار بورس اکنون ظرفیت مناسبی است که به واسوه

 . رسد امسال دولت اهمیت این مهم را دریافته استدر جامعه را به سمت تولید هدایت کرد. به نظر می

جهت حائ  اهمیت جدی است؛ اول اینکه در  این موضوع نی  از چند بنیان:های دانشستفاده از ظرفیت.  ا6-1-4

های اخیدر در داخدل کشدور بنیدانی اقتصدادها هسدتیم، دوم اینکده در سدالمحوری و دانشسوح دنیا شاهد اف ایش دانش

اسدت. بندابراین، بدرای افد ایش کیفیدت و های راهبردی صورت گرفتده یابی به دانشتوجهی در دستهای قابلپیشرفت

تواندد در ها میها و اب ارهایی که این پیشرفتهای علمی و روشپذیری کاالهای ایرانی باید تالش شود تا از یافتهرقابت

 برداری شود. خدمت اقتصاد و تولید قرار دهد، بهره

 . امکانات خارجی2-4

ی جمهوری اسالمی در منوقه، بویژه در عدراق، سدوریه، لبندان، کنندهنفوذ گسترده و تعیین ای:. نفوذ منطقه1-2-4

ی مناسبات اقتصادی با این کشورها است. درواقع، به سبب حضدور و ای برای تعمیق و توسعهافغانستان و... عامل و زمینه

                                                 

 http://www.iktv.ir، در: «ایران در چه کاالهای صادراتی م یت نسبی دارد؟».  22
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های ی و جدذابیتگذارهدای بکدر سدرمایهدر این کشورها، هم زمینه و امکان بیشتری برای کشدف ظرفیت نفوذ گسترده

ی بدا آنهدا یا چندجانبه برای رفدع مواندع تعدارتوان به طور دو ی این نفوذ، میبازار این کشورها وجود دارد و هم بر پایه

های مالی و بانکی به عنوان مثال، دسترسی به سیستم مبدادالت دالری کده هایی مانند ممنوعیتاقدام کرد. حتی در حوزه

توان با انعام ی آمریکا صورت گیرد، میدارد و هرگونه تراکنش دالری در جهان باید با اجازهمرک  آن در آمریکا قرار 

 مبادالت پایاپای یا مبادله با ارزهای ملی، این قبیل موانع را نی  خنثی کرد. 

ونده کده های ضدایرانی باشد؛ زیرا همانگسازی تحریمتواند بستر مناسبی برای خنثیذکر است که این نفوذ میقابل

ندد سدوریه و کننده داریم ماندر مورد عراق گفته شد،  و اگر همین می ان با سایر کشورهای منوقه که در آنها نفوذ تعیین

سدازی ثیتوانیم از وابستگی به نفت خالص شده و گام مهمدی بدرای خنلبنان نی  تعامل اقتصادی داشته باشیم، براستی می

 های ضدایرانی برداریم.  تحریم

هرچند ایران امروز به لحاد جغرافیایی و تقسدیمات سیاسدی محددود بده ی وسیع فرهنگی و تمدنی: . دایره2-2-4

ها و ناز سرزمی یی بسیارچارچوب جغرافیایی کنونی خود است، اما به لحاد اقلیم فرهنگی و تمدنی، ایران دربرگیرنده

های هملی برای اقبال از محصوالت ایرانی، بویژه در حوزتواند عااست که همین ظرفیت می مناطق در کشورهای همسایه

 سنتی و فرهنگی در این قبیل کشورها باشد.

توانندد یافته نید  میکشورهای کمتر توسدعه یافته:. امکان برقراری ارتباط گسترده با کشورهای کمتر توسعه3-2-4

، ایدن د. درواقدعنباشدجمهوری اسالمی ایران  باانبه ج چندیا ی مناسبات اقتصادی دو ظرفیتی بالقوه برای تعمیق و توسعه

نیافتگی ی توسعهکشورها هم به سبب اشتراک در ماهیت مسائل اقتصادی با ایران و هم به نوعی تاریخ مشترک در زمینه

 از طلبانه در برخدیهدای اسدتقاللهای گذشته از یک سو و وجود گرایشو حضور مستقیم یا غیرمستقیم استعمار در دهه

آنعا  ت دیگر، ازآنها، ظرفیت مناسبی برای همکاری اقتصادی و در ورای آن، ظرفیتی برای جهش تولید هستند. به عبار

گری نیسدت، از ظرفیدت مناسدبی ی روابط اقتصادی خود با سایر کشورها درصدد سدلوهکه جمهوری اسالمی در توسعه

باتوجه  یافته برخوردار است. شایان توجه است کهمتر توسعهبرای برقراری ارتباطات و تعامالت اقتصادی با کشورهای ک

شدورهای های مشدابه خدارجی، بدویژه آنهدایی کده در کبه اینکه بسیاری از کاالها و صنایع داخلی قادر به رقابت با گونه

صدنایع و خددمات،  شود، نیست و از سویی، باتوجه به نیاز این کشورها به ایدن قبیدل کاالهدا،یافته تولید و ارائه میتوسعه

در راستای  ی کاالها و تولیدات داخل کشور،اقدام به توسعه و تعمیق روابط با آنها در اساس نوعی بازاریابی برای عرضه

 ارزآوری، حل مشکل اشتغال و جهش تولید در داخل است. 

هدای داخلدی کشدور هرچند که ایرانیان خارج از کشدور در نهایدت جد ء ظرفیت . ایرانیان خارج از کشور:4-2-4

هدای ی ظرفیتتدوان آنهدا را در زمدرهشدود، میشوند، اما چون فعالیت آنهدا در خدارج از کشدور انعدام میمحسوب می
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خارجی نی  قرار دارد. درواقع، ایرانیدان خدارج از کشدور، بخشدی از ظرفیدت ایدران بدرای افد ایش تولیدد ناخدالص ملدی 

 های بالقوه و حتی بالفعل برای جهش تولید قرار گیرند. ظرفیت یتوانند در زمرهباشند. بنابراین، میمی

هد ار میلیدارد دالر  25های ایرانیان خارج از کشدور بدالغ بدر ی رئیس مرک  ایرانیان خارج از کشور، سرمایهبه گفته

، نخبده و هد ار نفدر پروفسدور 370است و در میان جمعیت باالی پدنج میلیدون نفدری ایرانیدان خدارج از کشدور، بدیش از 

وطندان، در های ایدن همبده طدور طبیعدی، حعدم بسدیار بداالی سدرمایه 23کارشناس ایرانی در خارج از کشور وجدود دارد.

گذاری خارجی و رشد تشکیل سرمایه ثابت صورت انتقال به داخل کشور، ظرفیت مناسبی برای جذب و تقویت سرمایه

هدای پژوهشدی، باتوجده بده ری، علدوم پیشدرفته و پایده و فعالیتوطندان همچندین در انتقدال فنداودر کشور است. ایدن هم

جهدش کلیت در و به تبع آن،  توانند مؤثر باشندها و مراک  علمی مهم و معتبر دنیا دارند، میهایی که در دانشگاهتوانایی

 باشند. تاثیر مثبت داشته  مانتولید کشور

های خدارجی، مترین موانع جهش تولید در کشور، تحریمیکی از مه ی کاهش وابستگی به دالر:. اقدام برا5-2-4

 ئیس( انعدامبویژه در حوزه مالی است. تحریم دسترسی به سیستم معدامالت دالری)کده قدبالً از طریدق کشدور ثالث)سدو

ین تدررین و زیربنداییاب ارهای نقل و انتقال پولی مانند سوئیفت و ال سی از مهمت مشهور بود(، تحریم Uturnشد و به می

اقعیدت آن های مالی است که موانع مهمی برای صادرات و واردات و در کل، حیات اقتصدادی کشدور هسدتند. وتحریم

 اثدرات سدوء توان بده کداهشاست که رهایی کامل از این وضعیت دشوار است، اما با دیپلماسی قوی و اقتصادمحور می

ت پایاپدای، نعدام معدامالاای ملی، استفاده از ارزهای دیعیتدال، های مالی و بانکی اقدام کرد. انعام معامله با ارزهتحریم

رای کداهش بدهایی ان شیوهالملل به عنوهایی است که در اقتصاد بینهای دوجانبه پولی و... از مهمترین شیوهانعقاد پیمان

نند و باید از کتفاده میا اسشود و کشورهایی مانند چین امروزه به طور وسیعی از آنهوابستگی به دالر از آنها استفاده می

 های چین و حتی کشورهایی مانند روسیه در این حوزه بخوبی استفاده کرد. ظرفیت

 گیرینتیجه

ای جهادی الزم است تدا از مقولده جهدش تولیدد نردبدانی بدرای رسد ع می ملی، نگاهی انقالبی و روحیهبه نظر می

ی برندده در حدوزه اقتصدادبه مثابه راهبدردی پیش ،فراتر از شعار« جهش تولید»به کشور ساخته شود و پیشرفت و توسعه 

ت و ال امداتواند مشکالت و معضالت م من شده این بخش از کشور را حل نماید. البته این امدر بده که مینگریسته شود 

افد ا، ه صدورت همها اعم از دولت و معلدس و نیروهدای مسدلح بدی نیاز دارد که باید همه افراد و نهادها و سازمانلوازم

 یف وارد این مقوله مهم شوند. ری ی درست و تقسیم وظاهماهن  و با برنامه

                                                 

 https://www.mehrnews.com، در: «ه ار میلیارد دالر سرمایه دارند 25ایرانیان خارج از کشور ».  23
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در سایه هایی است که ماندگیبُر و زودبازده برای جبران بخشی از عقبهای میانجهش تولید در واقع، انتخاب راه

عمدر از  یدر مقوعدهدم و  ذشدتهدر رژیدم گهدم سداحت اقتصدادی کشدور های غربی و شدرقی در عملیاتی کردن نسخه

ها و و مددا را از توجدده بدده داشددتها شددده هددای پیشددین عددارض مددردم کشددور مدددولتجمهددوری اسددالمی از سددوی برخددی 

ها غافدل کدرده عاونیتهای مردمی و سازی ظرفیتهای داخلی و نظریات اقتصاد اسالمی به ویژه در بخش فعالتوانمندی

های نوسدانرابدر در بسازی اقتصاد کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی و مصون 1357 انقالبی از جنس انقالباست. مسلما 

و ید رونق تولطلبد تا در این مسیر گام گذاشت و شاهد میهای تحریمی و تهدیدی دشمنان ارزی، بالیای طبیعی و تکانه

 ایدن حدوزه و الب به شدت رویدشمنان انقمقاوم و اسالمی را در آغوش کشید.  ،پیروزی رسیدن به اقتصادی خوداتکا

مدردم اه حفدظ اسدتقالل و عد ت تنها رتردید، اند که بیهای ما در بخش اقتصاد و معیشت حساب باز کردهپذیریآسیب

د کشدور ها در رونق بخشی به اقتصاد و جهش دادن به تولیدبه کاربستن تمام مساعی و تالشروز مومن و انقالبی ایران ام

 اجتماعی خواهد بود.  وهای دیگر اقتصادی سیاری از آسیباست که خود محور حل ب


