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چکيده
اقتصاد یکی از مهمترین مولفههای قدرت و توانمندی هر کشور است و شاخصهای اقتصادی معی اری
برای سنجش قدرت ملی کشورها بهشمار میرود .از مهمترین عوامل موثر در قدرت اقتصادی ی

کش ور

میزان تولید آن است .جمهوری اسالمی ایران که از منابع سرشار تولید بهره مند است میتوان د ب ا اس تفاده
صحیح و مدیریت شده از این منابع ،قدرت اقتصادی خود را در حد مطل و

از زایش ده د .از مه مت رین

عوامل رونق تولید در جمهوری اسالمی (به مانند هر کشور دیگری) تولیدات صنعتی کشور است که نق ش
عمده ای در تولید ملی ایفا میکند .هدف اصلی این مقاله تببین دکترین ،اهداف و سیاستهای رونق تولی د
در گفتمان امام خمینی (قدس سره) و حضرت امام خامنه ای(مدظلهالعالی) با رویکردی تحلیلی و توصیفی است.
روش تحقیق این مقاله مبتنی بر نظریه مبنایی (دادهبنیاد) بهمنظور استخراج مفاهیم گفتمان ام امین انق ال

و

اسناد باالدستی ،مانند قانون اساسی و سیاستهای کلی ابالغی است .استخراج مف اهیم گفتم انی ای ن ژ هوه
منجر به تعیین اصول ،اهداف و سیاستها ،چارچو

ارکان جهتساز و راهبردی تولید در قالب  3اصل8 ،

هدف و  11سیاست شده است .نتایج این ژهوهش نشان میدهد که نقط ه مرک زی در رون ق تولی د «ع زت
اقتصادی» در معنای اقتدار ،استقالل و خوداتکایی بهعنوان دال مرکزی است که بهعنوان ی

مفهوم ژایهای به

دیگر مفاهیم متصل میشود.
کليد واژهها :گفتمان ولي فقیه ،دکترين ،تولید ملي ،عزّت اقتصادي.

. 1دانشجوی دکترا ،موسسه زرهنگی ژهوهشی انقال

اسالمی ،ایمیلe.malekitabar@gmail.com :

مقدمه
انقال

اسالمی ایران نقطه عطفی در تاریخ جهان است که اهمیت آن با گذشت زم ان و

از ازقهای باالتر نمایانتر میشود .ژیشرزت شتابان ایران اسالمی در ایج اد زیرس اخته ای
الزم برای کسب دانش مبتنی بر رویکردی مکتبی با هدف تامین استقالل کشور ،نوید دهنده
برژایی تمدن اسالمی به مردم جهان و ایجاد جامعهای در تراز جامعه منتظر موعود(عج) است.
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برای تحقق این هدف دشوار اما دستیازتنی ،باید اقدامات گستردهای در حوزههای مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی ،زرهنگی ،دزاعی و امنیتی صورت گیرد و بهخص و
باید راهبردهای الزم ایجاد یا تقویت شود .از اقدامات راهبردی و ج امع ک ه در جمه وری
اسالمی انجام شده است ،تدوین چشمانداز ،سیاستهای ابالغی ،شش برنام هه ای توس عه
ژنج ساله و تبیین گام دوّم انقال

توسط مقام معظم رهبری(مدظلهالع الی) میباشد .برای نی ل ب ه

این زیرساختهای تدوین شده نیازمند زراهم شدن مقدماتی هستیم ت ا بت وانیم ب ا حرکت ی
صحیح و مستمر به آنها دست یابیم و با توجه به اینکه استخراج مؤلفهها و روابط بین آنه ا،
ی

زرایند مستمر علمی است ،الیههای طراحی و اجرای آن باید بهگونه ای آماده ش ود ت ا

همواره بههنگام مانده و با بازخورد گرزتن از تجار

اجرایی به سرعت اصالح شود.

زقدان برنامهریزیهای جامع و انعطاف ژ ذیر در عرص ص نایع و مع ادن ،در کن ار ب ی
توجهی به مسائلی مانند سرمایهگذاری ،چگونگی تعامل بخش خصوص ی و بخ ش دولت ی،
نحوه تعامل مراکز علمی با مراکز صنعتی ،بازاریابی و س ایر خصوص یّات بخ ش ص نعت و
معدن ،از مهمترین تنگناها و موانع ژیشرزت صنایع کشور شمرده م یش وند
بودجه .)1311 ،ژس از ژیروزی انقال

(س ازمان برنام ه و

اسالمی و حاکمی ت نظ ام سیاس ی جمه وری اس المی

ایران بر ژایه گفتمان دینی و ش کلگی ری حکوم ت ،نی از اس ت ت الش ش ود ت ا قال ب و
چارچو

نظام صنعتی و معدنی کشور شکل واقعی تری به خود بگی رد .ب دیهی اس ت در

صورت غفلت از توجه به ارکان رونق تولید ملی ،ژیامد و تبعاتی نظیر عدم نگرش راهبردی
و با دید بلندمدت در راستای تحقق اهداف سند چشمانداز در مورد حوزه ص نایع و مع ادن
و عدم تبیین نظری نظام حکومتی الگوی مطلو
171

و سازگار با توانمندیهای بومی ب ا تاکی د

بر مولفههای دینی و معنوی در تحقیقات حوزه صنایع ومع ادن خواه د داش ت .ب ر هم ین

اساس مهم ترین هدف اصلی این مقاله ت الش ب رای ژاس خ ب ه ای ن س سوال اس ت الگ وی
راهبردی اداره امورصنعت و معدن براساس گفتمان ام ام و رهب ری ک دام اس تو و رواب ط
حاکم بر ارکان این الگو چیستو
مباني نظری و پيشينه تحقيق
نابرابری و ناهمسانی در ژهنه جغرازی ایی کش ور و درون من اطق ب ه لح ا برخ ورداری از
اشتغال ،درآمد ،امکانات و بهعبارت جامعتر سطح توسعه ناهمگون میباشد .در واقع ت راکم
رشد و یا بهعبارتی تورم توسعه در برخ ی از من اطق ای ن کش ورها منجمل ه کش ور م ا ،از
مهمترین مشکالت و موانع بر سر راه توسعه سرزمینی بهعنوان ه دف غ ایی سیاس ته ا و
برنامههای ملی ،بهشمار میآید که بهدنبال خود تبعاتی هم چون سیل مهاجرتهای روستا –
ش هری ،عق ب مان دگی برخ ی من اطق ،ک اهش تولی د داخل ی و  ...را ب هدنب ال داش ته
است(معصومیاشکوری)1: 1388 ،

لزوم رزع عدم تعادل و نابرابری میان مناطق ،ضرورت برنامه ریزی توسعه مناطق عق ب
مانده در لوای برنامه کالن ملی را ایجا

میکند تا بهواسطه آن شرایط و امکان ات مطل و

جهت توسعه یکپارچه زراهم شود؛ تفاوت کیفیت زندگی بین منطقهای و درون منطق های را
بهحداقل رساند و نهایتاً از میان بردارد (زال سلیمان و حجی ژور.)11 :1313 ،

مقاله ژهوهشی :تدوین الگوی راهبردی اداره امورصنعت و معدن براساس گفتمان امام و رهبری

امروزه از معضالت و چالشهای اساسی کش ورهای توس عه نیازت ه و در ح ال توس عه،

یکی از بخشهای اقتصادی که در آن امکان بهرهگیری از ظرزیتهای محلی و منطق های
بهمنظور توسعه متوازن و یکپارچه وجود دارد ،بخش صنعت و معدن اس ت .در کش ور م ا
بخش صنعت و معدن بهسبب اینک ه ب االترین ن ر مش ارکت را در تحق ق رش د تولی د و
صادرات غیر نفتی داشته ،کانون مهمیبرای توجه و برنامهریزی در تحقق اهداف چشمان داز
بیستساله و برنامههای توسعه ای تلقی میشود .در واقع گستره زعالیت بنگاههای صنعتی و
معدنی در ژهنه سرزمین ،درهم تنیدگی زعالیت های صنعتی و معدنی با زعالیتهای بازرگانی
و اقتصاد مناطق ،سهم ززاینده و مسلط ص ادرات ص نعتی و مع دنی در ص ادرات غیرنفت ی
کشور ،نقش کلیدی این بخش در اشتغالزای ی ب رای جمعی ت جوی ای ک ار ب هط وراعم و
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همچنین دانش آموختهگان دانشگاهی بهطوراخص و دهها عامل مهم دیگ ر ،مؤی د جایگ اه
ویهه بخش صنعت و معدن در توسعه سرزمینی است (وزارت صنعت و معدن.)1311 ،
ژس از انقال اسالمی و با حرکت جهادی در ح وزه عل م و ز ن آوری کش ور جمه وری
اسالمی هم اکنون رتبه  17علمی را احراز کرده است و در برخی از رشتهه ا مانن د س لوله ای
بنیادی ،نانو ،علوم ژزشکی ،همسطح با دیگر کشورهای توسعه یازته حرک ت نم وده اس ت .ه م
زصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دزاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11تابستان 1311

اکنون شرایط مناسبی برای کشور ژیش آمده است تا زرصتها و سرمایههای جمه وری اس المی
وسیلهای برای جبران عقبماندگی کشور ایران در سه دهه گذشته باش د .ای ن جب ران خس ارت
نیاز مبرم به مدیریت شرایط و سرمایهها دارد .یکی از مه مت رین ح وزهه ای م دیریتی در بع د
اقتصادی ،مدیریت امور صنعت و معدن است .بعد از ژی روزی انق ال اس المی از بهم ن 1337
الی اسفند 1311حدود  1131قانون من جمله قانون برنامه ژنج س اله اول توس عه ،ق انون برنام ه
ژنج ساله دوم توسعه ،قانون برنامه ژنج ساله سوم توسعه ،قانون برنامه ژنج س اله چه ارم توس عه،
قانون برنامه ژنجساله ژنجم توسعه ،قانون برنامه ژنجساله ششم توسعه ،ق انون رز ع موان ع تولی د
رقابتژذیر و ارتقای نظام مالی کشور ،ق انون تمرک ز ام ور ص نعت و مع دن و تش کیل وزارت
صنایع ومعادن ،قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ،الیحه قانونی راجع به خرید محص والت
صنایع و معادن کشور بهمنظور جلوگیری از تعطیل و یا رکود آنها مربوط به امورصنایع و مع ادن
به شرح جدول شماره  1در مراجع مختلف به تصویب رسیده است.
جدول  :4تعداد قوانین به تصويبرسیده مربوط به امور صنايع و معادن از بهمن  4931تا اسفند 4916
ردیف
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اهم دستهبندی عناوین محتوایی قوانین مربوط به ام ور ص نایع ومع ادن در ح وزهه ای
زرهنگ و آموزش ،اشتغال ،مح یط زیس ت ،نظ ارت و ارزی ابی ،زن اوری ،س رمایه ،من اطق
محروم ،تولید میباشد .عالوهبراین در ایران ،اولین بار که سیاست صنعتی ب ه ص ورت ی
بسته منسجم ارایه شد ،ژس از ژیروزی انقال

اسالمی ،اوایل ده ه  81ب ود .براس اس م اده

( « )1قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تش کیل وزارت ص نایع و مع ادن» ک ه در م ور
توسعه صنعتی و معدنی ،بهعنوان اولین و مهمترین مأموریت وزارت صنایع و معادن در نظر
گرزته شد و در مرداد سال  1381تحت عن وان «اس تراتهی توس عه ص نعتی کش ور» منتش ر
شد(زاطمی امین.)131 :1311 ،
بررسی ژیشینه سیاست گذاری در عرصه صنعت و معدن در کشور نشان میدهد ب ا روی
کار آمدن دولت نهم و حاکم شدن رویک رد ایج اد توس عه مت وازن و ع دالتمح ور ،س ند
استراتهی توسعه صنعتی کشور مورد بازنگری قرار گرز ت و در نهای ت س ند جدی دی ب ا
عنوان «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور» در سال  1383تهیه شد .موضوع ت وازن منطق های
و توسعه عدالتمحور در این سند جدید بر این تأکید ش د ک ه اس تقرار ص نعت در من اطق
کمبرخوردار از منابع خدادادی میتواند عامل ژیشبرنده رش د اقتص ادی در من اطق م ذکور
باشد (مرکز ژهوهشهای مجلس.)3 :1311،
باوجود انتشار سند دوم ،ماده ( )131قانون برنامه ژنجم توسعه ،ب ار دیگ ر وظیف ه تهی ه
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 1371/11/1به تصویب مجلس شورای اسالمیرسید .موضوع ت دوین اس تراتهی و راهب رد

سند استراتهی توسعه صنعتی را به دولت سپرد و به نوعی دو سند ژیشین را در ای ن زمین ه
ناکام تلقی کرد .در این ماده بر توسعه قابلیته ای زن اوری ،متن وع نم ودن ژای ه ص ادرات
صنعتی و برندسازی ،گسترش همکاری دانش گاه و ص نعت ،توس عه زنجی ره ارزش ژ ایین
دستی صنایع واسطهای و حداکثرسازی استفاده از توان زنی داخلی تأکید شده است .دول ت
دهم در آخرین روزهای تصدی خود سند دیگری را ب هعن وان «برنام ه راهب ردی ص نعت،
معدن و تجارت(سطح کالن)» در سال  1311منتشر ک رد ک ه آن نی ز ب ه اس تراتهی توس عه
صنعتی مربوط بود و البته با تغییر دولت به صورت جدی مورد توج ه ق رار نگرز ت و ب ه
نوعی از دستور کار خارج شد.

173

در سال  1311وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدام به انتشار سند جدیدی کرد و آن
را « برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت» نامید .این سند در دو بخش کلی ات
و نیز اسناد مربوط به احک ام ص نایع دارای اولوی ت ،تنظ یم ش ده و جه ت گی ری ای ن
وزارتخانه را تا ازق  1111مشخص کرده است .در این سند ادعا شده است که «تص ویری
اجمالی از گذشته و آینده صنعت ،معدن و تجارت» ارائ ه ش ده اس ت؛ تص ویری ک ه در
زصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دزاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11تابستان 1311

صورت محقق شدن ،رونق کسب وکارها ،توسعه سرمایه گذاری ،توسعه تجارت خارجی
و کاهش هزینه های مبادله را به ارمغان خواهد آورد؛ در این س ند راهب ردی ،چش مان داز
بخش صنعت ،معدن و تجارت در از ق س ال  ، 1111ب ا عن وان ژیش ران اقتص اد کش ور ،
رقابت ژذیر در بازارهای بینالمللی ،بالن ده  ،درونزا  ،برونگ را و در ت راز کش ور نوظه ور
صنعتی ترسیم شده است.
در سند ارائه شده ماموریت وزارت صنعت ،معدن و تجارت در راستای اسناد زرادس تی،
از طریق سیاستگذاری ،برنامهریزی ،نظارت ،حمایت و ژشتیبانی تولید و تجارت در کشور
و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی و زناوری در منطقه با تاکید بر رشد مستمر اقتص ادی
و رشد ارزش اززوده مبتنی بر سرمایهگذاری و تولید صادرات مح ور ،ارتق ای توانمن دی و
شایستگی سرمایههای انسانی ،اشتغال ژایدار ،م دیریت اث ربخ ش ب ازار ،م دیریت زنجی ره
ارزش  ،تشویق ایجاد بنگاهه ای خصوص ی ب زر

و توانمن د تولی دی و تج اری ،توس عه

سرمایهگذاری متوازن و متناسب با قابلیتهای منطقهای مبتنی بر آم ایش س رزمین ،توس عه
ظرزیتها و زناوریهای صنعتی ،معدنی و تجاری در جهت ارتقای سطح رزاه جامعه تعی ین
شده است (برنامه راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت.)3 :1311،
آنچه وجه تمایز این ژهوهش با اقدامات علمی قبلی انجام شده در این حوزه دارد تاکی د
بر ارائه الگویی جامع با قید روابط متقابل اج زا اس ت ک ه در ژ هوهشه ای مش ابه ب ه آن
ژرداخته نشده است .عالوه بر این بهره مندی این ژهوهش از گفتمان امامین انقال

اس المی

در طراحی و تدوین مدلهای اقتصادی میتواند این تحقیق را ب هص ورت قاب ل ت وجهی از
سایر عناوین مشابه متمایز کند.
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روششناسي تحقيق
تحقیق حاضر به جهت اینکه از سویی در تالش برای کشف ماهیت الگوی ص نعت
و معدن در کشور مبتی بر گفتمان امام و رهبری در کشور و درک روابط بین متغیره ا،
اصول ،قوانین و ساخت الگویی برگرزته از این گفتمان اس ت و از س وی دیگ ر در آن
سعی شد تا حد امکان به توسعه مرزهای دانش بومی در عرصه سیاست گ ذاری بخ ش
همچنین این تحقیق دارای رویکرد کیفی اس ت ک ه ب رای طراح ی الگ و در آن از ای ن
رویکرد بهره میبرد.
در بخش اول این تحقیق بهمنظور درک و شناخت مولفههای مهم گفتمان امام و رهب ری
صرزا در بستر و محیط صنعت و معدن و مطالعه عمیق با اتکاء بر نمونهی مدلهای موج ود
در ادبیات تسوری

آن در کنار بهرهمندی از دی دگاه از رادی ک ه در موض وع مطالع ه دارای

تجربه در محدودۀ موضوع ژهوهش هستند ،استراتهی مطالعه م وردی مبتن ی ب ر اس تفاده از
روش تحلیل محتوای کیفی با رویکردی تلخیصی و بهرهگیری از ابزار متن گفتم ان م ذکور
مدنظر قرار گرزته شد تا با انجام تحلیل محتوای متون احصا شده ،بتوان در قالبی مهندس ی،
تمامیارتباطات ثبت شده را تعریف کرد .چرایی ت رجیح روش تحلی ل محت وای کیف ی ب ر
سایر روشها در این تحقیق را میتوان تاکید بر ساختاردهی ارتباطات ثبت شدۀ ای ن روش
عنوان کرد .عالوه بر این ضرورت داشت روش تحقیق این ژهوهش زقط بر تجزیه و تحلیل
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صنعتی و معدنی کشور کم

نماید ،از نظر هدف ،تحقیق ی بنی ادی ب ه ش مار م یرود.

مفاهیم موجود در مطالب مطرح شده نباشد .بنابراین بهرهبردن از روشی ک ه تکثیرس ازی و
ارزیابی کننده برای بدست آوردن استنتاجات از محتوای موجود بوده و همچنین ارائه کنندۀ
استنباطهایی از شرایط یا خصوصیات دیگر منبع آن محتوا باشد ،ضرورت دارد.
در تحلیل محتواهای احصاء شده در این تحقیق تنه ا موض وعات و عقای د اص لی م تن
بهعنوان مفهوم اصلی در نظر گرزته شد و اطالع ات حاص ل از م تن ب هعن وان جدی دترین
مفاهیم تجزیه و تحلیل جنبههای ظاهری متون جزء این اهداف در نظر گرزت ه ش ده اس ت.
بهعبارت دیگر ،تحلیلهای انجام شده در این تحقیق توانس ته اس ت م تن را در قال ب ی
مدل ارتباطی تعریف کند.
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الزم به ذکر است که برای تایید روایی و ژایایی مدل از مجموعهخبرگ ان و متخصص ان
دانشگاهی آشنا به مسائل مبتال به حوزه صنعت و معدن و متخصص ین ح وزهه ای س تادی
دستگاه های اجرایی مرتبط با مسائل صنعتی و معدن در کشور استفاده ش ده اس ت .در ای ن
بخش با استفاده از روش نمونهگیری انتخابی هدزمند در ابتدای امر تعداد  11نفر ب هعن وان
نمونه خبرگان اولیه مشخص و سپس نظرات آنها در خصو

الگوی طراحی ش ده ،جم ع
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آوری شد .در طول مصاحبه ،از راد جدی دی شناس ایی ش دند ک ه در مجم وع ب ا  18نف ر
مصاحبه صورت ژذیرزت و اشباع حاصل شد.
همچنین در بخش تایید الگو با ارائه بازخورد به مصاحبهشوندگان برای باالبردن روای ی
با قرار دادن آنها در جریان مسیر تحقیق ،بهطوریکه بر نحوه ژاسخگویی آنها ت أثیر نگ ذارد،
زمینه اززایش روایی داخلی زراهم شد .بدینمنظور ژس از انج ام ه ر مص احبه ،الگ وی ب ه
دست آمده تا آن مرحله ،به مصاحبه شوندگان ارائه شد و در صورتی که مصاحبه ش وندگان
نکاتی را نسبت به الگو داشتند ،طرح کردند .این کار ژس از انجام هر مصاحبه انجام شد ت ا
مصاحبه خالی از هرگونه ژیش زرض و جهتگی ری انج ام ش ود .ع الوهب راین ،ب همنظ ور
اززایش ژایایی این بخش ،ضمن استفاده از زرایند ساختار یازتهای از مص احبهه ای همگ را،
تالش شد تا سازماندهی زرایندهای ساخت یازت ه ب رای ثب ت ،نوش تن و تفس یر دادهه ای
احصاء شده نیز زراهم شود .همچنین بهرهبرداری از راهنماییهای تیم تحقیق برای ارزی ابی
و اجرای مصاحبهها ،بهمنظور باالبردن ضریب ژایایی تحقیق مد نظر قرار گرزت.
عالوه براین ،در روش تحلیل محتوای کیفی این تحقیق که ب ا رویک رد تلخیص ی اس ت
برای رسیدن به مدلی مطلو
 -مرحله اول :انتخا

مراحل زیر طی شد ،این مراحل عبارتند از:
واحد تحقیق؛

 مرحله دوم :تعیین جامعه آماری؛ مرحله سوم :ساخت مقولهها و زیرمقولهها؛ مرحله چهارم :مفهومسازی و ساخت مدل.برای طراحی و ساختن مقولهها و زیرمقولههای تحقیق باید اجزا ،ابعاد و مولفههای مدل
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تعیین شود تا بتواند الگو تحقیق به صورت نسبی ،تعی ین ش ده و ادام ه جم عآوری دادهه ا

امکانژذیر باشد .در این تحقیق ،مقولههای مذکور از مت ون احص ا ش ده و ب رای ژاس خ ب ه
سسواالت تحقیق استخراج شد.
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافتههاي تحقیق
برای تحلیل گفتمان آثار و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و حضرت امام خامن های

الزم است شرایط زمانی و زمینههای اجتماعی ،زرهنگ ی ،سیاس ی و اقتص ادی مربوط ه بررس ی
شده و ارتباطات زراکالمی در این آثار و بیانات کشف شود .ل ذا در ای ن ژ هوهش ،واح د ثب ت
دادهها ،مفهوم و معنای مورد تاکید رهبری در موضوع تولید مورد نظر قرار گرزته است.
بخش مهم این تحقیق با کم

روش نظریه (دادهبنیاد) انجام میشود؛ روش ی کیف ی ک ه

در آن ،ژارادایم و نظریه با روش استقرا و اکتشاف از دل دادهها بیرون می آید و ب ه اقتض اء
آن ،تحقیق همواره با ی

حرکت رزت و برگشتی به جمع آوری اطالعات و تحلیل دادهه ا

برای رسیدن به چارچو

مستحکم خروجی (مرحله کفایت نظری و حصول اش باع) ادام ه

می یابد .نظریه داده بنیاد مشتمل بر زرآین د س اخت ی

نظری ه مس تند و م دون ،ازطری ق

گردآوری سازمان یازته و تحلیل اس تقرایی مجموع ه دادهه ای گ ردآوری ش ده ،ب همنظ ور
ژاسخگویی به ژرسشهای نوین ،در زمینههایی است که زاقد مبانی نظری کازی برای تدوین
هرگونه زرضیه وآزمون آن هستند (منصوریان.)3 :1383 ،
الزم بهذکر است وضعیت نمونه نخبگانی تایید کنن ده الگ وی نه ایی ای ن تحقی ق نش ان
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(مدظل هالع الی)

میدهد که  81درصد از نمونه خبرگانی تحقیق دارای سابقه علمی و ژهوهشی در دانشگاهها
و  18درص د آنه ا نی ز دارای س ابقه اجرای ی در س ازمانه ای ح وزه ص نعت و مع دن و
متخصصین حوزههای ستادی دستگاههای اجرایی مرتبط با مسائل صنعتی و معدن در کشور
میباشند .عالوه بر دو دسته زوق  11درصد از نمونه خبرگ انی یعن ی 11نف ر دارای س ابقه
سیاست گذاری در سطح ملی در قوه مقننه بهعنوان نمایندۀ مجلس هستند .به جه ت تجرب ه
کاری از میان ازراد مصاحبه شده  1نفر دارای میانگین 11سال س ابقه وزارت و  1نف ر آن ان
نیز دارای سابقه حداقل  11سال حضور در مجلس شورای اسالمی را دارند.
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روند مراحل کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخ ابی را ب رای اس تخراج
ارکان جهتساز تولید در ژیوست مقاله آم ده اس ت .نت ایج حاص ل ای ن ک د گ ذاریه ا و
استخراج مفاهیم در سه بخش اصول ،اهداف و سیاستها در جداول ش ماره  1 ،1ژیوس ت
بیان شده است.
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ب :تجزيه و تحلیل يافتهها
هدف اصلی این ژهوهش ،تعیین ارکان رونق تولید مل ی از دی دگاه ام امین انق ال
است .بر همین اساس تحلیل داده ها و ژیاده سازی روش داده بنیاد ،ارکان جه ت س از در
اداره امور در سه محور اصول ،اهداف و سیاست ها در قالب جدول و م دل زی ر قاب ل
ارائه می باشد.
ذکر ای ن نکت ه الزم اس ت ک ه بن ا ب ر ض رورت ش یوه تحقی ق داده بنی اد ،عملی ات
جمع آوری ،تکمیل و اصالح داده ها در طول تحقیق ،بارها و باره ا ت ا رس یدن ب ه نقط ه
اشباع تکرار شده است و اعتبار نتایج نیز در جلسات متعدد با ص احب نظ ران و خبرگ ان
مورد تأیید قرار گرزته است.
جدول شماره  :0ارکان جهتساز در تولید
محورها
 .1اصول

.1اهداف
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مؤلفهها

ردیف
1

عزت اقتصادی (اقتدار،استقالل،خوداتکایی)

1

عدالت اقتصادی

3

صنعتی شدن کشور

1

رزع محرومیت

1

انسجام و تعادل منطقه ای در کشور

3

اززایش بهرهوری عوامل تولید کار و سرمایه

1

استقالل صنعتی در حد امکان

3

توزیع عادالنه منابع

1

بهبود محیط صنعت و معدن

7

گسترش مالکیت مدیریت بخش غیر دولتی

8

رسیدن به اشتغال کامل

1

دستیابی به رشد مطلو

سرمایه گذاری صنعتی و معدنی

محورها

ردیف
1

ایج اد ک ار آم دی بخ ش غی ر دولتی(خصوص ی ،تع اونی) در زقرزدای ی و
محرومیتزدایی

1

تنظیم همه زعالیتهاى مربوط به رشد و توسعه صنعت ومعدن بر ژایه عدالت

3

حمایت از کار ایرانی

1

حداکثر سازی ارزش اززوده

3

اززایش سهم بخشهای غیر دولتی در تولید ملی

1

توانمندسازى و حمایت از بخشهاى غیر دولتی

7

تغییر نقش دولت از بنگاهداری به هدایت و نظارت

8

تنظیم مبادالت تجاری بازار

1

ترویج تولیدات داخلی

11

عدم انحصار وشفاف سازی

11

کارآمد کردن نظام توزیع کاالها و خدمات صنعتی ومعدنی

11

حمایت از کارگر ایران ی ،س اماندهی اش تغال ،توج ه ب ه کس ب دان ش زن ی،
دسترسی به بازارهای بین المللی ،رشد اقتصادی

در روش داده بنیاد با انجام مراح ل ک د گ ذاری ب از ،کدگ ذاری مح وری و کدگ ذاری
انتخابی بر روی تمام دادهها،ژس از انجام روش داده بنیاد به دلیل این ک ه هم ه ژدی دهه ای
اصلی دیگر به «عزت اقتصادی (اقتدار ،استقالل ،خود اتک ایی اقتص ادی) » م رتبط ب وده و
حالت انتزاعی و شمول دارد و به صورت مکرر در دادهه ا ب ه آن اش اره م یش ود« ،ع زت
اقتصادی (اقتدار ،استقالل ،خوداتکایی اقتصادی)» به عنوان مقول ه مح وری در ای ن تحقی ق
مشخص میشود .با توجه به دادهها و کدگذاریهای انجام شده در روش دادهبنی اد ،ش رایط
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.3سیاستها

مؤلفهها

علی که بهعنوان علل موجده ژدیده محوری مطرح است شامل موارد زیر می باشد:
 اساس تولید :توجه و ایمان به خدا ،زعالی ت بخ ش غی ر دولت ی ،اص رار برتولی دداخلی وکاالهای راهبردی ،توانمند سازی نیروی کار؛
 منشأ اثر تولید :خواست و تأیید خداوند ،باور وظیفه سنگین و تکلی ف اس المی وانقالبی آحاد جامعه اسالمی ،تالش و زعالیت؛
راهبردهای کنش و واکنشی که برای ژاسخ به ژدیده اصلی وجود دارد ،عبارت است از:
 -1تناسب امور تولید با ویهگیهای محیطی؛
 -1نیازسنجی ،دسته بندی و اولویتگذاری در امور تولید؛
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 -3نظارت جامع و شناخت دقیق و به روز محیط تولید؛
 -1کشف نقاط اصلی و مرکزی تولید برای مهندس و طراحی و رزتاره ای ایج ابی و
سلبی؛
 -3کلیه ژیوستهای تولید در امور دیگر (ژیوست ژیشینی و ژسینی)؛
 -1بهروزرسانی بازسازی ،تحول ساختارهای دولتی و غیر دولتی با شرایط محیطی؛
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 -7استفاده از توانهای مردمی و غیردولتی در امور تولید؛
 -8برنامهریزی جامع و تخصصی تولید با تعیین معیارها؛
 -1انجام وظیفه قرارگاه ستادی و عالی سازمان باالدستی دولتی؛
 -11آموزش و ژرورش توانمندی زعاالن امور تولید؛
 -11استفاده از امکانات و تجهیزات مدرن و بروز.
زمینههای مداخلهگر بهعنوان ش رایط زیرس اختس از ع ام م ؤثر ب ر راهبرده ا در ای ن
کدگذاری بهصورت زیر قابل بررسی است:
 -1محیط مساعد زضای تولید؛
 -1عاملهای تخریب کننده محیطی تولید؛
 -3باورهای عمومی ،اعتقادات ،ارزشها و نگرشها ی دست اندر کاران؛
 -1ظرزیتهای عمومی ،زرصتها و حضور عوامل غیر دولتی.
شرایط مداخله گر بهعنوان زمینه های بسترساز عام مؤثر بر راهبرده ا در ای ن کدگ ذاری
بهصورت زیر قابل بررسی است:
 -1زضای مساعد محیطی اقتصادی؛
 -1باورها ،خواستها ،نگرش اعتقادی دست اندرکاران تولید؛
 -3زرصتها و ظرزیتهای عمومی تولید.
عالوه بر موارد زوق شرایط بسترساز خاصی که در راهبردها تأثیر دارند ،عبارت است از:
 -1ظرزیت ذخائر استراتهی

تولید؛

 -1ظرزیتهای نامتقارن و امتیازات مرجح تولید جمهوری اسالمی ایران؛
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 -3ظرزیت منابع انسانی جمهوری اسالمی ایران.

در ژایان ،نتایج و خروجی استفاده از راهبردها ،عالوه بر نیل به اهداف ذکر ش ده ش امل
موارد زیر خواهد بود:
 -1ارتقاءعوامل کار (منابع طبیعی ،منابع انسانی ،دانش)؛
 -1ارتقاء جایگاه تولید و وجهه جمهوری اس المی ای ران در دول ته ا و مل ته ا و
زمینهسازی برای الگو قرار گرزتن؛
 -1سرمایه انسانی مرتبط دارای شبکه سازمانی جامع و تخصصی تولید.
استفاده از این س ه روال کدگ ذاری ب ه ای ن معناس ت ک ه نظری ه ژ ردازان دادهبنی اد از
روالهای طرحریزی ش ده ب رای ت دوین نظری ه ش ان اس تفاده م یکنن د .آنه ا ب ه تحلی ل
داده هایشان برای [تبدیل به] انواع ویهه ای از مقولهه ای [موج ود] در کدگ ذاری مح وری
تکیه [و اطمینان] میکنند و برای ارائه نظریههایشان از نمودارها اس تفاده م یکنن د .تحقی ق
مبتنی بر نظریهژردازی دادهبنیاد ممکن است با زرضیههایی (که استِراوس و ک وربین ،آنه ا را
«قضایا» نامیدهاند) ژایان یابد که این زرضیهها روابط بین مقول هه ا را در الگ وی کدگ ذاری
محوری روشن میکنند (دانایی زرد و امامی.)87 :1381 ،
باتوجه به مطالب زوق و مقولهبندی های انجام شده ،قض ایای زی ر رواب ط ب ین ارک ان،
مؤلفهها و ابعاد آن را بیان میدارد.
 -1قضیه اول :توکل و ایمان به خدا ،زعالیت بخش غیر دولتی ،اصرار برتولی د داخل ی
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 -3نظام ساختاریازته ،اثربخش و کارآمد امور تولید؛

وکاالهای راهبردی ،توانمن د س ازی نی روی ک ار ،باوروظیف ه س نگین و تکلی ف
اسالمی و انقالبی آحاد جامعه اسالمی ،تالش و زعالیت ب هعن وان ش رایط عل ی و
عوامل موجده رونق تولید می باشد.
 -1قضیه دوم :تناسب امور تولید با ویهگیه ای محیط ی ،نیازس نجی ،دس ته بن دی و
اولویت گذاری در امور تولید ،نظ ارت ج امع و ش ناخت دقی ق و ب ه روز مح یط
تولید ،کش ف نق اط اص لی و مرک زی ام ور تولی د ب رای مهندس ی و طراح ی و
رزتارهای ایجابی و سلبی ،کلیه ژیوستهای تولید در امور دیگر (ژیوست ژیشینی و
ژسینی ،به روزرسانی بازسازی ،تحول ساختارهای دولتی و غیر دولت ی ب ا ش رایط
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محیطی ،استفاده از توانهای مردمی و غیردولتی در امور تولید ،برنامهری زی ج امع
و تخصصی صنعت و معدن با تعیین معیارها ،انجام وظیفه قرارگاه ستادی و ع الی
سازمان باالدستی دولتی ،آموزش و ژرورش توانمندی زعاالن امور تولی د ،اس تفاده
از امکانات و تجهیزات مدرن و بهروز بهعنوان راهبردهای کنش و واک نش متقاب ل
برای تأثیرگذاری بر بهبود امور تولید می باشد.
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 -3قضیه سوم :شرایط مداخلهگر بهعنوان زمینههای بسترساز عام مؤثر بر راهبرده ا در
این کدگذاری به صورت زیر قابل بررسی است« :زضای مساعد محیط اقتصادی»-
«عوامل مخر

تحریم»« -واردات بی رویه و قاچاق کاال»«-باوره ا ،خواس ته ا،

نگرش اعتقادی دست اندرکاران تولید »« -زرصتها و ظرزیتهای عمومی تولید».
 -1قضیه چهارم :ظرزیت ذخائر استراتهی

صنعت و معدن ،ظرزی ته ای نامتق ارن و

امتیازات مرجح صنعت و معدن جمهوری اس المی ای ران ،ظرزی ت من ابع انس انی
جمهوری اسالمی ایران بهعنوان زمینهها و شرایط بسترساز خ ا

مثب ت و منف ی

در بازسازی امور تولید حائز اهمیت می باشد.
 -3قضیه ژنجم :ارتقاءعوامل کار (منابع طبیعی ،منابع انسانی ،دان ش) ،ارتق اء جایگ اه
تولید و وجهه جمهوری اسالمی ایران در دولتها و ملتها و زمین هس ازی ب رای
الگو قرار گرزتن ،نظام ساختاریازته ،اثربخش و کارآمد امور تولی د  ،من ابع انس انی
مرتبط و متخصص و شبکه س ازمانی ج امع و تخصص ی تولی د ب هعن وان نت ایج
استفاده از راهبردها در اداره امور تولید در نظر گرزته میشود.
بر همین اساس الگوی راهبردی اداره امورصنعت و معدن مس تخرج از گفتم ان ام ام و
رهبری به شرح شکل شماره  1است.
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نتيجهگيری و پيشنهاد
اداره امور صنایع و معادن در جمهوری اسالمی ایران با مفهوم غربی آن بعضاً مغایر بوده
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شکل شماره  :4الگوي راهبردي اداره امور صنعت و معدن مستخرج از گفتمان امام و رهبري

و رزتارهایی با مبانی سرمایه داری در آن جایگاهی ندارد .مبانی امور صنعت و مع دن بای د
طبق مبانی اسالمی طراحی و اجرا شود .براین اساس مبانی اداره ام ور ص نعت و مع دن در
جمهوری اسالمی ایران باید توجه و ایمان به خدا ،زعالیت بخش غیر دولتی ،اصرار برتولی د
داخلی وکاالهای راهبردی ،باور وظیفه سنگین و تکلی ف اس المی و انقالب ی آح اد جامع ه
اسالمی ،تالش و زعالیت برای امور صنعت و معدن باشد .ب ا توج ه ب ه زراین د ژ هوهش و
نتایج آن در این تحقیق اصول و قواعد حوزه اداره ام ور ص نعت و مع دن ،ک ه الزم اس ت
رعایت شود ،عبارتند از :عزت اقتصادی (اقتدار ،استقالل ،خودکفایی) ،ع دالت اقتص ادی و
صنعتی شدن کشور.
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اصلیترین ژیشنهاد ،به منظور برطرف شدن مشکالت و ارائه راه حل برای مسائل مط رح
شده ،دسترسی به حالت بهینه مدیریت راهبردی اداره ام ور ص نایع و مع ادن ،ژی ادهس ازی
الگوی راهبردی اداره امور ص نایع و مع ادن اس ت .تش کیل مجموع های از خبرگ ان ام ور
صنعت و معدن ،به دور ازجنبههای حاشیهای بهمنظور تب دیل سیاس ته ا و مف اهیم اس ناد
باالدستی به برنامههای راهبردی و برنامههای خرد ،تحلی ل و تجمی ع ج امع کلی ه عوام ل،
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شناخت محیط ،اشراف بر شاخصها و تحلیل نشانگرهای مربوط (داشبورد برای مس ؤوالن
عالی با استفاده از دادههای کیفی ،کمی ،ثبت ی) و نظ ارت ج امع ب ر اج رای ص حیح آن از
مهمترین عوامل امروز کشور در حوزه صنع و معدن می باشد .عالوه بر این توجه جدی ب ه
محورهای متمایز کننده جمهوری اسالمی ایران مانند ظرزیته ای مع دنی ،س رمایه انس انی
جوان و مستعد در کنار تجدید نظ ر در س اختار وزارتخان ه ص نعت ،مع دن و تج ارت ب ا
رویکرد ایجاد ساختاری منسجم ،یکپارچه ،چاب

 ،اث ربخش و ک ارا هم راه ب ا اس تفاده از

ظرزیتهای حقوقی و قانونی موجود آن و تبدیل شدن به قرارگاه مرکزی و باالدستی زع ال
برای سازماندهی امور صنعت و معدن همراه با توانایی استفاده از اهرمه ای تص میم گی ری
درمورد بودجه عرصه صنعت و معدن و ژاسخگویی به سایر زعالین و دستگاهها و نهاده ای
مسسول ،امری ضروری است .در نهایت ایجاد رابطه موثر ب ین س اختار حک ومتی و دولت ی
صنعت و معدن با گروهها و مجموعهه ای غی ر دولت ی ،اع م از تع اونیه ا و بخ شه ای
خصوصی و بازسازی و احیاء ظرزی ته ای غیردولت ی و مردم ی و تعی ین جایگ اه ،نق ش
اجرایی و تعریف محدوده و سطح زعالیت آنه ا ب ا اس تفاده از اب زار و امکان ات روز مانن د
سامانههای شفازیت اطالعات ،می تواند در اعتالی این حوزه موثر باشد.
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي



قرآن کریم
(ره)

امام خمینی(ره) ،صحیفه امام ،چاپ اول ( ،)1378تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی



امام خامنه ای



داناییزرد ،حسن( ،بهار  ،)1388تحلیلی بر موانع تولی د دان ش در ح وزۀ عل وم انس انی ،فصللنامه سیاسلت علل و





 ،مجموعه بیانات ،قابل دسترسی در Khamenei.ir

فنّاوري ،سال  ،1ش1

دالوری ،رضا ،)1378( ،فرهنگ لغات و اصطالحات علوم سیاسي و روابط بین الملل ،تهران ،انتشارات دالوری
دهخدا ،علی اکبر ،)1331( ،لغت نامه ،زیر نظر :دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی
سیروس صنعت ( ،)1313معدن و تجارت در يل

نگلاه سلايت وزارت صلنعت ،مع دن ،تج ارت ،قاب ل

دسترسی درhttp://mimt.gov.ir/general_content:
غضنفری ،مهدی (« ،)1311توجه به ارزش اززوده معدن رمز گذر از تحریمها» ،من درج در :کتاب همايش
فرصتهاي سلرمايهگلذاري در معلدن و صلنايع معلدني تهلران ،انتش ارات هم ایش زرص ته ای









مقاله ژهوهشی :تدوین الگوی راهبردی اداره امورصنعت و معدن براساس گفتمان امام و رهبری



(مدظلهالعالی)

سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی
زاطمیامین ،سیدرضا ( ،)1311برنامه راهبردي صنعت ،معدن ،تجارت ،تهران ،انتشارات جهاد دانش گاهی
واحد شهید بهشتی.
مرکز تحقیقات استراتهی

مجمع تش خیص مص لحت نظ ام ( ،)1387چشل انلداز0101ملالزي ،کمیت ه

ژهوهشی برنامه و بودجه ،کدگزارش1118711 :
نفیسی ،سعید ( ،)1388تاريخ تمدن ايران ساساني ،چاپ اول ،انتشارات کتا ژارسه.
نیلی ،مسعود ( ،)1381خالصه مطالعات استراتژي توسعه صلنعتي کشلور ،ته ران ،انتش ارات دانش گاه
شریف.
وزارت صنایع و معادن ( ،)1311جايگاه بخش صنعت و معدن در تحقق چش انلداز بیسلت سلاله،
آدرس11131 http://www.mim.gov.ir/index.php?module=content&func=viewpage&pageid=:

معصومیاشکوری ،سیدحسن ( ،)1388اصول و مباني برنامه ريزي منطقهاي ،تهران :انتشارات ژیام.
زال سلیمان ،محمود و حجی ژور ،محمد ( ،)1311برنامه ریزی استراتهی

بخشه ای اقتص ادی

در راستای توسعه منطقهای با بهره گیری از مدل  SWOTمطالعه موردی :بخش صنعت و معدن


در استان خراسان جنوبی ،مسکن و محیط روستا ،شماره  ،131صص 11 -81
سازمان برنامه و بودج ه ( ،)1311مجموعه آماري سلري زملاني آمارهلاي اقتصلادي-اجتملاعي،
سالهاي مختلف ،تهران مرکز مدارک اقتصادی ،اجتماعی وانتشارات.
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جدول شماره  :4کدگذاري دادهبنیاد براي اصول تولید

زصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دزاع ملی ،سال چهارم ،شماره  ،11تابستان 1311
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ردیف

داده

کد گذاری باز

1

تقویت زرهنگ کار

مایت از تولید ملی

1

حفظ رشد اقتصادی

ثبات اقتصادی

3

حضور سرمایههای مردم در صنعت ومعدن

1

احیای شعار و عمل «ما میتوانیم»در علم و
صنعت و معدن

معدن
خود اتکایی

3
1

خودکفایی

7

ایجاد چرخه کامل تولید

8

حمایت از تولید ملی

مصرف کاالی داخلی

1

حمایت از کار ایرانی

اشتغال

11

مقابله با زرهنگ مصرف گرایی

11
11
13

محوری

انتخابي

مردمی کردن صنعت و

حفظ جایگاه علمی و صنعتی

اصالح سب

کدگذاری

کد گذاری

اهمیت به علم و صنعت
تولید

اقتصاد
مقاومتی

اقتصادي
(اقتدار،

زندگی

مدیریت مصرف

عزّت

استقالل،

اصالح الگوی مصرف

خوداتکایی)

اصالح الگوی مصرف دولت و نهادهای
عمومی

11

مصرف کاالی داخلی

کاالی داخلی

13

کاهش وابستگی به نفت

تولید غیر نفتی

11

مدیریت مناسب منابع صنعتی و معدنی

17

اصالح الگوی مصرف منابع

الگوی مصرف منابع

بهینه گی در
منابع

18

توسعه زیرساختهای صنعت ومعدن

توسعه زیر بنایی

بروزآوری و

11

حمایت از صنایع دانش بنیان

نوآوری علمی در صنعت

توسعه

11

زرهنگ سازی

11

آموزش وزرهنگ سازی

11

توزیع امکانات ومنابع عمومی

13

تقسیم درست زرصتها

زرهنگ صنعت و معدن

آموزش

ایجادمنابع مناسب برای

توزیع منابع

تمام نقاط

مناسب

عدالت

ایجادمنابع مناسب برای

توزیع زرصت

اقتصادي

تمام نقاط

مناسب

جدول شماره  :0کدگذاري دادهبنیاد -نمونه هايي از اهداف تولید
ردیف

1

داده

کدگذاری باز

مشارکت عمومی برای جبران عقب مان دگی ص نعتی و

مشارکت عمومی

و خودکفایی در

برای جبران عقب

جلوگیری از ورود صنعت وابسته غر
صنعت

3

1

3

رزع محرومیت بوسیله حرکتهای جمعی
آزادی بخش خصوص ی در جه ت انتف اع مح رومین و
مستضعفین
ژیشرزت صنایع ومعادن باید در ژیشرزت زندگی ورز اه
مردم مؤثر باشد
ایجاد عدالت اجتم اعی ب هعن وان عام ل درج ه اول در
اجرای ژروژهای صنعتی و معدنی

حرکت جمعی
برای رزع
محرومیت
استفاده از بخش

1

صنعتی ومعدنی باید به آن توجه کرد

در زمینه صنعت
و معدن برای
رزع محرومیت

خصوصی برای
محرومین

رزع

ژیشرزت صنعت و

محرومیت

معدن برای رزاه
مردم

صنعت و معدن
برای رزاه مردم

عدالت اجتماعی
رزع محرومیت

الزمه رزع محرومیت توزیع عادالنه است ک ه در تولی د

مشارکت عمومی

بوسیله توزیع
عادالنه صنعت و

رزع محرومیت
بوسیله صنعت و
معدن

معدن
7

8
1

11

11

حفظ جایگاه جغرازیایی صنعت ومعدن در نقاط مختلف
با توجه به معیارهای انسانی و زرهنگی

و معدن

ییشرزت صنعت بای د منس جم و متع ادل هم راه بهب ود
وضع اجتماعی و اقتصادی باشد

صنعت و معدن

ایجاد امکانات و زرصت های برابر و تعیین نقش مل ی و

ایجاد امکانات با

زرامرزی مناطق مختلف بهصورت عادالنه

تعیین نقش ملی

ش کوزایی ص نعت ومع دن بوس یله نوس ازی من ابع
مخصوصاً منابع انسانی
رزع موانع تولید بهینه و تکمیل چرخه صنعتی

ودانشگاه و الگو سازی برای دیگران از طریق ژیشرو در
صنعت بودن

13

جغرازیایی صنعت
ژیشرزت منسجم

استقالل ص نعتی از طری ق ایج اد ارتب اط ب ین ص نعت
11

حفظ جایگاه

جایگاه
جغرازیایی

معدن جایگزین مناسب برای نفت است و درآمد حاصل
از زروش نفت باید در صنایع سرمایه گذاری شود

نوسازی منابع
انسانی در صنعت
و معدن

صنعت و معدن

انسجام و
تعادل

تعادل منطقه ای

منطقهای در

برای صنعت و

کشور

معدن
نوسازی منابع
انسانی

تکمیل چرخه

اززایش

صنعتی

بهرهوری

ایجاد ارتباط بین

بهینه سازی

عوامل تولید

صنعت و دانشگاه

ارتباطات و

کار و سرمایه

سرمایه گذاری
درآمد نفت در
صنایع
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1

عدم مصرف گرایی و رعایت نسبت تولید به مص رف و

ماندگی

کدگذاری
محوری

کد گذاری
انتخابي

سرمایه تولید
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ردیف
11
13

11
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داده
بومی سازی صنایع حساس و با اهمیّت
صنعت ژیشرزته باید در هم ه ام ور رای ج باش د .ب رای
جلوگیری از وابستگی صنعت نباید تقلیدی باشد .
تالش برای رسیدن صنعت به نقطه مطلو
کاالی ایرانی باید ی

17

کاالی محکم ،مطلو ،زیب ا،همراه

با سلیقه باشد و یکی از الزمه های آن آم وزش مه ارتی
در محیط کار است.

18

ژیشرزت صنعت به سوی جایگاه اصلی با توجه به ژای ه
گذاری اساسی و نو

کدگذاری باز
بومی سازی صنایع
ترویج صنعت
ژیشرزته در تمامی

11
11

تولید داخلی بر مشابه خارجی اولویت دارد

11

مصرف کاالی داخلی

11

صنعت باید مستقل باشد

صنعت ژیشرزته

امور
تالش برای صنعت
مطلو
آموزش برای

آموزش برای
مطلوبیت صنعت

مهارت در کار
ژایه گذاری مناسب
صنعت و معدن
هدف گذاری

محدودیت در هدف گذاری برای رسیدن به قله صنعتی

کدگذاری
محوری

کد گذاری
انتخابي

مناسب برای

بهینه سازی
اهداف

ژیشرزت
اولویت مصرف
کاالی داخلی
صنعت مستقل و

13
11

صنعت باید مستقل ژیشرزته ومبتنی بر دانش و زن آوری
باشد
صنعت باید نیازهای داخلی را جوابگو باشد

صنعت مستقل

1

متکی به دانش

استقالل

داخل

صنعتی در
حد امکان

صنعت متکی به
دانش داخل

صنعت مبتنی بر

رزع نیاز مصرف

داخل

داخل
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داده

ردیف

کدگذاری

کدگذاری

کد گذاری

باز

محوری

انتخابي

اززایش و زراگیری،تسهیل،تأمین منابع در دسترس ب رای
1

تعاونی ها در ابعاد مختلف با تأکید بر مه ارت اززای ی و
زقر زدایی

1

کمتر توسعه یازته،اس تفاده از ظرزی ت مش ارکت بخ ش

تامین منابع

بخش

غیردولتی

بخش تعاونی

خصوصی و

(خصوصی ،تعاونی)

و خصوصی

تعاونی

در زقر زدایی و
محرومیت زدایی

دولتی در غیر دولتی
3

رزع محرومیت برای تحق ق ع دالت اجتم اعی در هم ه
ابعاد از جمله اشتغال،مسکن ،درمان،بیمه
ژیشرزت برای تحقق عدالت اجتم اعی در هم ه ابع اداز

1

جمله سیاست های مالیاتی و یارانه ای و بیمه ای با تأکید

رزع

تنظیم همه

محرومیت

زعالیتهاى مربوط

بر محرومیت زدایی و کاهش زاصله طبقاتی

عدالت
اجتماعی

دسترسی
3

دسترسی احاد مردم به اطالعات اقتصادی

به رشد و توسعه
صنعت ومعدن بر
ژایه عدالت

یکسان به
اطالعات

1
7
8
1

11

توزی ع هم ه زرص ته ای در راس تای تحق ق ع دالت

توزیع

اجتماعی برای همه نقاط کشور

مناسب

توزیع همه امکانات در سراسر کشور در راستای تحق ق

امکانات و

خدمت

عدالت اجتماعی و توازن منطقه ای

زرصتها

رسانی

نهضت خدمت رسانی عمیق و ماندگار ب ا اولوی ت اث ر
بخشی برنامه ای
خدمت رسانی مدبرانه به عنوان نماد کارآمدی بر اس اس
برنامه

خدمت
رسانی

مناسب برای
کلیه مناطق

ایجاد انسجام و
تعادل منطقهای در
کشور
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تأمین منابع برای زقر زدایی ،توجه ب ه ژیش رزت من اطق

کار آمدی بخش

برنامه ای

نهادینه شدن بهره وری با تأکید بر کارآمدی و مس سولیت

بهرهوری

ژذیری و تعهد و رضایت من دی ب ا محوری ت س رمایه

سرمایه

انسانی و بهره مندی از دانش ژیشرزته

انسانی

سرمایه
انسانی

حمایت از کار ایرانی
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