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 پیش روی پیشرفت صنعتی و اقتصادی یها چالش

 1محمدامین آجورلو

 

 

 چکیده: 

هاچالشجودداردامابرخیمشکالتوزیادیدرم  رحره روبهج ووتوسعههشورویهاچالش

وبرطرفسازیآنهاآنخودا  ب  اریازمشکالتدیگربود ولذابایدباالوی باالتریبرایحل

درم  رتوسعهوپ شارف هاچالشنیترمهمازم  رپ شرف اقدا نتودادرایننواتهسعیاد 

صنعتیواقتصادیههخودا  الع لب  اریازمشکالتخردوهالندیگره تندبهاختصارب اان

اودانوعنگا ونوعب نشبهحلم ا لهشور،نظا آمارواطالااتوافافسازیاطالاات،تول دو

داه تنهاچالشصنع م یواقتصاددانشبن انازجت هاین

برخیهاآنزیادیپ شرویپ شرف وحره روبهج ویهشوروجوددارد،امادرم انیهاچالش

اباتوجهباهرونادماذاهراتهندیمم ا لبهخاطرماه  ا  الع لبودنشاناهت  ب شتریپ دا

اراسرا  لبنصوصمذاهراتآلتاتیوپافشاریایراندرموضعخودازیکسووفش1+6هشورمانبا

برهشورهایمذاهر هنند امکانرس دنبهنتایججدیونهاییبصورتیهاهمشاکلرابطاورهامال

بطورهامل1+6برطرفسازد،خ  یام دبنشن   اایندرحالیاس ههاگرهشورمانباااتای

ههییهامیتحراتوماًبطورهاملمرتفعاودوهامیتحرزمانالز اس تاهاسالن زبهتفاهمبرسد

اااودینتبردااتهدفعتاًدرمدتزماناندکواودیمازسویاورایامن  وسازمانم لتصویب

درموضوعهندبنوبیمشاهد نتوداتوانیماینم ئ هرا

لذادرارایطفع یبین ازیازپولنف دیگربهانوانیکانتنابههاگراتفاقب فتدخاوباسا 

ما»فرمودند:02ن   ب کهیکبایدجدیاس امقا معظمرهبریدرسننرانیابتدایسالمطرح

هایاساسیِخودااناینرابگنجانندمادربرنامهیهادول بایداقتصادخودمانراازنف جداهن م؛

ٔنقطاهخاصمتصلوواب تهبااد،دااتنانرویآنٔنقطهاقتصادییکهشوربهیکٔبرنامهاااوقتی

 «اهنندخاصتترهزپ دامی
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درم  ردست ابیبهاقتصادبدوننف هتوار مشکالتاساسیدرهشوروجوددااتهاس ههبایاد

بانگا ا تی،استفاد ازتجربهدیگرهشورهاوهارهاراناسیموردبررسیقرارگرفتهوبرطرفاوندا

بانگاا جادیتاریرودیمجهبهارایطیههدرباالذهرادازم و النوس استگذارانانتظارباتو

واردم ا لهشوراوداچراهههشورهایزیادیهتچونهر جنوبی،برزیل،تایوانوبرخیهشورهای

یهااجهاشدرس وهتهجانبهنگارتوان اتندیهااس  ستاز توسعهیافتهدردن اهتگیبااتناذ

هاهییهااچاالشچشمگ ریدرتوسعهصنایعواقتصادااندااتهبااندادرادامهسعیاد اتد 

دول درم  رپ شرف صن واقتصادپ شروداردتشریحاودا

 نوع نگاه و بینش به حل مشکالت کشور .1

نت فبرایفرضهن دقراراس یکمنطقهمحرو بهیکاهرتوسعهیافتهتبدیلاودادورویکردم

تبدیلیکمنطقهمحرو بهیکاهرتوسعهیافتهودارایامکانااترفااهیمناسابوجاودداردااول

توسعهیافتگیوپ شرف یکاهررایکباهیاکدرنظاربگ اریممآالمدرساه،یهاااخصاینکه

دانشگا ،س  تمحتالونقال،احتتاالًتفریحی،ورزاگا ،یهامکانب تارستان،س نتا،پارکوسایر

هاانیاامدیریتیاهریومانندآناسپسبایدبارایایجاادهریاکازینهادهاهارخانجاتوتشک ل

درهشورمادراینمرح همشکلجدیمعتوالًبرنامهریزیمنظتیهردوااتباراتآنرافراهمنتودا

ویااااودیماتحققاهادافتوساعهایهتبودااتباروهتچن ننبودن رویمتنصصبومیمانعاز

اهندیمدست ابیبهآنراب  ارزمانبر

امارا دو ایناس ههمنطقهمذهوررادریکفرآیندتوسعهیافتگیقرارده مااحداثیکخطرا 

ااملتواندیمآهنباتوجهبهنقشزیرساختیوامکانحتلونقلهمهزینهوبصرفهایمانندقطار

توسعهبهاهربااداباورودجتع  بازاریمناسبیبرایایجادب  ارییهاااخصهبب  اریازجذ

احاالبنشخصوصایباهاودیمتفریحیوااراایجادیهامکانازخدماتمآلمدرسه،ب تارستان،

ادتتتایلخواهدداا دراهرموردنظرسرمایهگذاریهنداهارسارمایهگاذاریهاهباهبهار 

خوداام یبرایجذبجتع  ب شتربود وجاذبجتع ا اامالروناقخادماترسدیمبرداری

1رفاهیوایجادامکاناتجدیددراهراس ااینچرخهفزایند ااملتوسعهیافتگیاهرخواهدبودا

تاکبنابرایندرب  اریازم ا لومشکالتودرجاییههمشکالتفراوانیوجودداردن ازین   

برطارفهنا ماب ا اریازمشاکالتهاآنتکمشکالترابدوندرنظرگرفتننظا ا یومع ولی

اچراهها ا بارسارجاایدهدیمتنهازمانراهدرهاآناس ولذاحلییهاا  مع ولِا  ویا
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الذابایدالوی رابربرطرفسازیسازدیمخودباق   ودوبار موجباتپدیدارادنمشکلرامه ا

مشکالتیهردهها  الع لسایرمشکالتاس واجاز دادباقیم ا لبراثرحذفا  حلااوند

درس الزمهاینفرآینداس ایهااس  سالبتهفراهمنتودنارایطبااتناذ

همفقاود درس  ا هاینمآالدونوعنگا منت فباهفرآینادتوساعهاسا ابرخایازم اا لح قا

ه تندالذادول بایدبهدنبالا  الع لهاادرحالمشاکالتهشاورهااس  ستصت تگ ریهاو

بااددرغ راینصورتتنهازمانراازدس داد اس ا

 کشور های یریگنظام آمار و اطالعات، حلقه مفقوده تصمیم  .6

اس اافاف  اطالااتاقتصادی،تجااری،آمارواطالااتافافجزءالز دراتناذتصت تاتصح ح

اقتصادهشوراس ابطورمآالضعففع ایهشاوردریهانظا ا تیوفناوریالزمهات کردصح ح

هنترلیدرحوز سوداگرییهاات مالنظا مال اتی،مع ولاد افاف  اطالااتاقتصادیاس ااگر

م کنبهسنتیدرهشورماقابلپ اد سازیاس ا  اص یآننبودب ترهایاطالاااتیمناساب

اس اآمارواطالااتدق قدرزمانمناسبوقابلدسترسبرایتتا ه انیههبداناحت ااجدارناد

تههنونیآمارواطالااتنقاشتوسعهیافیهشورهاح قهمفقود تصت اتهشوراس ادرب  اریاز

وینا بش پادااتهوب  اریازمشکالتراازایانطریاقهایگذاراس  سالینفکدرتصت تاتو

منجارباهاساتفاد ازیر اگم تصتاضعفآماروارقا موردن ازبرایهنندیمیشیاندچار برایآن

وفرسایشیخواهدنهیپرهزیاو  ابعاًطههاودیما و سعیوخطابرایرس دنبهروشمط وب

بودا

 تولید و صنعت ملی .3

اندمآلهار جناوبی،وسته شرفتهجهانپ وپیصنعتیشورهاههامروزبهجتعههشورهایییتتام

شرف  پیجزتالشبرایاردندچار ههباورهآغازنتودندیرخودرازمان برزیل،تایوانوچ ن،م 

ندارندااماروزریشاهب ا اریازمشاکالتهشاوردرضاعفیارصهاقتصادجهانوقدرتتندادندر

صنع اس ااگردراقتصادتور بزرگیداریام،اگاردربرابارتحاریماقتصاادیآسا بپاذیریم،اگار

هشورمانگرفتارسوداگریوداللیاس ،اگرم انگ ندرآمداقشارمنت فمارد پاا  ناسا واگار

رادرضعفتول دوصنع ب اب مادراداماهبرخایازایانهانیابایدریشههتهمشکلب کاریداریم

ام هنیماواملرابررسی

 استراتژی صنعتی:
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زیرسااختیومهتایچاونفاوالد،یاالهااهعهنوزدریروبهج ودربرخیصنایهاشرف  پباوجود

دا ،برخیموادغذاییضروریواستراتژیک،صنایعمربوطباهخاودرووامآاالآنباهکگند ،خورا

اچرابایدنف خا رابههشوریمآلچ نصادرهن م،سانگآهانهامباهمیاواب تههشورهاسایر

هتانهشورصادرهن م،درحالیههازهت نهشوروارداتفوالدداریم؟ایانااکلهاریکااتوریدر

ویصانعتیگاذارهیسارمانشانازاد وجودتدب رهتهجانبهنگروهادای هوااتندانهبارصنایع،

شوراس اهدرید تول

امااگرچاهاناساندیمااه اوفنالندرابهنویجآلر رابهسام ونگوه،یوتاوسونیژاپنرابهتو

هباههارپ ته،زافرانونف  نظی،امابجزتعدادمعدودم هنیمد ازمحصوالتراتولیادیتعدادز

باارزشافزود یچمحصول وهمیاوینتااناخته دردنیانه چزم اود،درهیصورتخا صادرم

1ارماباادا ادراخت ازدنیهبازارمهته   باالن

شارف وتوساعه،رازاقاب پیبرا«یکنولوژکوتیصنعتیگذاراس  س»هتهجانبهیر ارگکاد ب

یهااهتاالشهامآلآرژانت ن،مکزیکواهوادوراس یادرحالتوسعهیشورهاهازیبرخیماندگ

یاسا صانعت اامااتنااذوااتاالس2هابهثترننش تهاس آنٔسالهچندیهایزیرفراوانوبرنامه

بارسارایانرا هارین   هههردولتیبتواندبراحتیآنرابهانجا برساندادرواقعموانعزیاادی

یدرطراحی  بازار،ناتوانکا لواواقباکدریبراییق،نبودتوانا وجودداردانبوداطالااتدق

درمورداهدافی فقدانوفاقاتومیاتناذاد ،ودرنهایهااس  ااتالسیالز برایارهاهسازو

آنیواجارایصانعتیگاذاراسا  سیهموجابدااوارهه تندیازجت هاوام یهتگیاجتتاا

بااریمنااز ،مبتناای،وجااوددولتاایاساا صاانعت موفااقسیاجاارایگاارباارایاااونداازطاارفدیماا

اس ایضروریوگروهیوم تقلازنفوذمنافعفردیساالر تهیاا

 

تولید داخلی: یها تیظرفاستفاده کم از 

دریومهندسایزاتفنا ازخدماتوتجهیبازاربزرگیشرف دارا رپ  درم هلحر رانبهدلیا

…وکیزاتپزا رو،تجه ،را ،نی یعری،منابرات،صنایت منت فمانندنف ،گاز،پتروایهاحوز 

،یتوانتنادداخ ایهااااره یر اگااکلیبارایانه زمتواندیمهاآنهواتندانهن تأمههاس 

داتیاازتهدیر وج اوگیازخروجارز،قطاعواب اتگیر ،ج وگیالندانشگاه التحص فارغااتغال

یهگاذاریصنع نف ساالنهبهسارما.  سالهبااد  تحققاهدافچشماندازبیودرنهایت امن
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هااباهپاروژ یزاتا تجهیازهاا ندرصاداز30ازمنداس ادرسالگذاتهتنها نیارددالر   م60

یداخ ادهنندگان تولازتوانیت اس نیندرحالیاد اس ،ان تأمیداخ دهنندگان تول ه وس

یساازرا رو،سدو مانندنهاحوز نیازایدربرخ.ارگرفتهنشد اس هبهیزاتنفت تجهنه زمدر

ازیار ماماادرب ا نهموفقاتلیعداخ یصنایسازنبازاردرجه فعالیمازایاتوان تهیتاحد

درحاوز .قرارگرفتاهاسا یخارجیشورهاهار دراختیاچبرنامه بازاربزرگبدونهنیهااحوز 

ویدرصدداخ 30شور،تنهاهکیزاتپزا تجهیوندالر   م000:ازبازارحدودکیزاتپزا تجه

.اس یزاتخارج درصدتجه10
1

ب ا اریداخ ایهاا هاریشوردرتوانتندسازه بالقو  راد درحالیاس ههظرفهذیآمارها

اس اهاحوز ازینمهمدربرخیگرنشاندهند غف  ازایدیزیادبود وازسو

 

 سوداگری و داللی و بازارهای موازی تولید:

یهاایداللانوکهوم اکارزوسایدربازارهاایرمولدهتچونسفتهباز غیالندربازارهاهسود

راباههااهیسرماازیار هبااثاد ب یدربازارسرمایدرمواردخاصبورسبازیعوحتیبنشتوز

ننادگانساودهد اازتولیار ب ایهحتهربود  چشتگینم ئ هتاحدیندااهست خودجذب

ایشدهندیخودراافزایگذارهیسرمااربازد هنیرد تابااهرمولد غیدراواردبازارها حاصلازتول

ق دصرفتحقیدبا نسودحاصلازتولیهاهاس یندرحالینند،اهیر خودج وگی تگکازورا

اوداید وتوسعهواحدتول

 

سوداگریدریکجت هیعنیخریدوفروشهاال،بهقصدافزایشآنیحجمسرمایهمالیابدیهیاس 

تنصصیبازرگانیدریکراتهخااصاشپ گ ریامورهرتاجروبازرگانیسوداگرن   اتاجرحرفه

ایضروریارضهوفروشهاالرابراهد داردااماسوداگره یاس هههاالرادس بهاس وح قه

اشافزوناودابههت ندل لسوداگرماندنطوالنیدریاکباازارخااصراهندتاسرمایهدس می

،سرگرداناس ااوبرایآنکهبههادفخاوداشبراساسمنافعاقتصادیب شترپ نددوسرمایهنتی

دس یابد،دس بهمتالطمهردن «افزایشحجمسرمایهدرزمانیاندکدریکبازارمشنص»یعنی

.زند؛چراههنوساناتبازار،بهترینمنبعخ قثروتبرایساوداگراناسا بازاروتور آنیدرآنمی
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درصدافازایش00بنشبازرگانیبطورمتوسطااملدرحالحاضرق ت محصوالتبناطرابوراز

ا1اودیم

 های بخش تولید: باال بودن ریسک

هااوهنند ه چمنفعتیدراینافزایشق ت ندارنداتول دهنناد هتاهری اکتول دهنند ومصرف

اودهههاارشهتتارینری اکراهند،اماسوداص ینص بداللیمیهتبودنقدینگیراتحتلمی

د اولدرحاالحاضارورودباهبناشتهانیارسدااالو برتتا دااتهودرزماناندهیبهانجا می

ته اتوب رمالکدهتوار بهفینند باهد هتولهاس اچرارمولد غیهابنشریازساترمشکلار ب 

درماآالًیساوداگریهاا  افعالههیم ئ همنت فبااددرحالهاد ت ارزو نانوبازاروقهاره

هاییازیکسودارندگانِمناابعباوجودچن نری ک.رانداردهانهیهزنیازایکچ نهکبنشم 

ههنت جهآنافازایشهزیناهتتاا هنندیممالی،نرخباالتریبرایسودت ه التبنشتول دط ب

 اد تول دوغ ررقابتیادنآنخواهدبودا

 سیستم بانکی:

تول دیازوظایفاص یبانکمرهازییها  فعالاصالحسازوهارتنص صپولوهانالهشیآنبه

باهتوانادیمامالیصنع وناهاراییآنن تأماس ههتاهنونازآنغف  اد اس انقصدرنظا 

2.اندازیصنایعجدیدموردن ازهشوراودوراک تگیواحدهایتول دیمنجرحتیمانعرا 

تنهابهفکرمنفع خودباود درحاالیدرتنص صااتباراتوارا هت ه التهابانکدرحالحاضر

ههازنقدینگیموجوددرجامعهبایددرراستایپ شرف هشوراستفاد اودنهاینکهخودبهابازاری

برایت ریسوداگریومشاغلغ رمولدتبدیلاودا

 اقتصاد دانش بنیان .3

افتهییر گچشمراداقتصادیهشورها،سهمسرمایهان انیمتنصصدراقتصادرادیرالگو  باتغ

دراقتصاادرادردساتوریشنرخراداقتصادی،افزایشسهمدانشوفناوریشورهابهمنظورافزاهو

یبرایار ،ارزشافزود ب یموفقوبزرگبات  طبردانشوفناوریها هااراندداد ارخودقراره

ا،ازدرآماد ابرتاردنان ابنداناشیها ههدرآمدارهیآورندبهطوریخودبهارمغانمیشورهاه

با شاز2030حاهیازایناس ههتاسالهاین بشتراس اپ ش زب نینفتیشورهاهازیار ب 

باادههاینامرنشانازاهت  فناوریوداناشهیپادانشدرصداقتصاددن امتکیبرمحصوالت00

                                                           
1
http://tinylink.ir/mfzrپایگا خبری،تح   یا ارآنالین،برایمطالعهب شتررجوعهن دبه 

2
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بهاق د صاحبنظرانااملاص یراددرهشاورهایهار جناوبیوماالزیصانایع دراقتصادداردا

الکترون کبود وهماهنونب شترینحجمصادراتهشورچ نراتجه زاتالکتریکایوالکترون کای

یمنت فروبهرادبود اس اواینرونددرسالهادهدیمبهخوداختصاص

درهشورمان زاهت  استفاد ازدانشوفناوریدرتوسعهاقتصادیوفاص هگرفتنازخا فرواای

یاب نتوجه،دستیجها شورقرارگرفتهونتهیزاناقتصادیرگذارانوبرنامهاس  موردتوجهبرخیس

یوبرخایابن ادی،ه اتهیهاس ولو، بینانو،فناوریفناوریهاارزاتنددرحوز یبهدستاوردها

گربود اس ااماازآنجاییههافزایشسهمدانشوفناوریدراقتصاادبصاورتدولتاییدیهاحوز 

ان بندانشیهااره پایدارننواهدبودواقتصاددانشبن انبایدبرپایهتوانتندیبنشخصوصیو

درهشاوران ابنداناشگا نن  ِتحققاقتصاادهااره تادید ایناتفاقب فتد،لذاحلمشکال

خواهدبودا



درپایانبایدگف درارایطفع یآنچههههشورب شازهرچ زدیگریبدانن ازداردفرهنگهاارو

دچارتوجهواهتتاا هاسالغ رمولداس اهشورمایها  فعالایجادارزشافزود وذ سوداگریو

ب شازحدبهبازاربود واینم ئ هبااثاد بازاربهجایاینکهنقشس  تمتوزیعراایفاانتایاد

توسعهیافتاهای ا یهشورهادرحالحاضربهنب اقتصادتبدیلاودواینهتانوجهتتایزمابا

اتپدیمصنعتشانوهاهارخانهههنب اقتصادااندر
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