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راهکارهائی برای حل مشکالت اقتصادی "”  

 

 

 

 

 

 

 

 نویسنده : علی معرف 

 

 

 

 

 

 

:مقدمه  

 اقتصاد به نوعی با تولید پیوند خورده است .....

معنی این حرف این است که تولید سبب افزایش اشتغال ، 

 خصوصی سازی و نیز جذب سرمایه و رفاه مردم می شود ...
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نکته مهمی که وجود دارد این است که جذب سرمایه برای 

تولید نیازمند حمایت های دولت از کارآفرینان و نیز 

....حمایت ثروتمندان از افراد صنعتگر می باشد   

باید از هرفردی در تخصص خویش سود جست و استفاده کرد 

سرجای خود   ..... متاسفانه در جامعه ایران تقریبا افراد

رند و کسی که مکانیک خوانده است سر از تراکت قرار ندا

  پخش کنی درمیاورد ....

عالوه بر تمام این مسائل باید بوروکراسی های اداری توسط 

 دولت مرتفع گردد ....

دولت می تواند با روابط تجاری با غربی ها برای اشتغال 

و صنعت باز بسیاری را برای ورود تکنولوژی   زائی درب های

این بین باید از علم و تکنولوژی غربی ها برای کند و در 

  .استفاده کرد ایجاد شغل و خصوصی سازی در ایران

این در حوزه کالن اما در حوزه خرد نیز باید افراد آموزش 

حرفه ای –فنی  های دانشگاهی را رها کنند و به آموزش های

  روی بیاورند .....

و رهائی فقر  امید است که در آینده شاهد پیشرفت اقتصادی

 در تمامی جهان و علی الخصوص کشور عزیزمان باشیم...

راهکارهای زیر می تواند مشکالت بسیاری را مرتفع نماید 

... 

 

 

 

: خصوصی سازی -1  

کشور ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم به خصوصی سازی روی آورد 

 و حتی بانک ها را نیز خصوصی 

زدا و تویوتا کرد .....یعنی در حال حاضر شرکت های  م

 دارای بانک های خصوصی هستند که 
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به نوعی کمبود نقدینگی  در زمینه های مختلفی چون حقوق 

 پرسنل و خرید قطعات را مرتفع کرده اند ....

به نوعی می توان گفت خصوصی سازی شاهراه رشد اقتصادی و 

کارآفرینان کاهش ورشکستگی   

 و ایجاد حاشیه امنیت برای آنان است ....

تمام اقشار جامعه و علی اعطای پول به  -2

:جامعه الخصوص قشرفقیر   

پولی باید هر ماه به قشر فقیر جامعه تعلق گیرد تا 

 بتوانند وارد فعالیت های تولیدی شوند ....

هر ماه به تمام مردم تعلق گیرد تا این پول می تواند  در 

 بپردازند و بتوانند در زمینه مورد عالقه خود به تولید

تولید را بر تقاضا  برتری دهند.....برخالف تصور رایج 

تورمی ایجاد نخواهد شد زیرا  این پول نباید در بانک ها 

انباشته شود و میزان نقدینگی و انباشت پول را باال ببرد 

 بلکه باید 

  صرف تولید گردد ...

ایجاد مالکیت فکری : -3  

مالکیت فکری و شرکت های دانش بنیان سبب ایجاد مشاغل 

 جدید و گشایش اقتصادی می شود 

 و نوعی مقاوم سازی اقتصادی است ....

مخترعین و افرادی که دارای فکرهای نو در مسائل علوم 

انسانی هستند باید در موسسات مخصوص به همین امر مشغول 

 به خدمت به جامعه شوند ...

 

 

 

به صنایع مهم و خدماتی : توجه ویژه-4  
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صنایعی چون کشاورزی ، موادغذائی ، پوشاک و دامداری که 

با رزق مردم  نسبت مستقیمی دارند باید مورد توجه دولت 

 قرار بگیرند و به آن ها کمک های بیشتری شود .....

کمک به این صنایع سبب پیشرفت تولیدات خالص ملی و حتی  

 بهبود کارآفرینی در روستاها 

 می شود... 

: سیاست های کاهش جمعیت-5  

طبعا ایجاد شغل و امکانات رفاهی و تفریحی مثل مجموعه 

ملیون نفر کارسختی است و  80های ورزشی و توریستی برای 

دولت بدون سیاست های کاهش جمعیت نمی تواند این کار را 

 انجام دهد .....

کویت و بایستی بدین مسأله توجه داشت که در کشورهائی مثل 

است بانک مرکزی به  امارات متحده عربی چون جمعیت کمتر

راحتی می تواند نقدینگی و پول را به حساب مردم واریز 

تزریق این پول می تواند به تورم منجر   کند اما در ایران

شود زیرا این پول توسط مردم احتکار و ذخیره می شود و در 

ین بودجه منجر بانک ها نگهداری  می شود حال آن که اگر ا

به تولید و ایجاد رقابت بین  مشاغل شود سبب پیشرفت کشور 

 و کاهش تورم  فزاینده است ....

ایجاد کارگاه های کوچک به جای موسسات  -6

 بزرگ :

عامل تمرکز همواره سبب مشکالتی چون بوروکراسی و 

دیوانساالری و اتالف وقت می شود حال آن که با احداث 

اری ، تزریق پالستیک ، موسسات اختراع و کارگاه های تراشک

و نیز فست فودها و   توسعه محصول ، موسسات دانش بنیان

 رستوران ها چرخه تولید محصول را کوتاه تر کرد ....

 

  

www.karnil.com
https://telegram.me/karnil


5 
 

ایجاد اتاق های فکر برای فارغ التحصیالن  -7

:علوم انسانی و طالب   

در  فارغ التحصیالن علوم انسانی و طالب می توانند نقش مهمی

ایجاد مشاغل گسترش و پیشبرد علوم انسانی در صنایع و نیز 

مفید برای جامعه برای فارغ التحصالن  جامعه شناسی ، 

کارآفرینی ، تاریخ ، فلسفه و الهیات و .....داشته باشند 

. 

ایجاد موسسات آموزشی : -8  

حرفه ای باید توسعه یابد برای –موسسات آموزش فنی 

 کارآفرینی و نیز جبران کمبود مهارت های 

 عملی در دانشگاه ها ....

دانشگاه ها در تمام جهان متأسفانه مهارت های عملی را 

 آموزش نمی دهند و باید به فکر تلفیق 

 صنعت و تئوری بود .

حرفه ای آموزش –بهتر است در موسسات و سازمان های فنی 

های تراشکاری و ماشین سازی ، هواپیما سازی ، اتومبیل 

سازی ، تعمیرات موبایل ، جوشکاری ، ریخته گری ، خالقیت 

 های عملی و 

منبت کاری ، معرق کاری ، ساخت گل  مهارت های هنری چون 

های تزئینی ، نقاشی و....تدریس شود تا شاهد بروز خالقیت 

البی در صنعت  باشیم .ها و حرکات بکر و انق  

تزریق عشق و امید تا آخرین لحظه عمر به  -9

 جوانان :

عشق و امید سبب حرکات نو و فعالیت های  بکر است  

....انیشتن ، هنری فورد ، بیل گیتس ، حافظ، مولوی و 
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ه این دو معجون لسایر بزرگان در هر زمینه ای بوسی

 توانسته اند به موفقیت دست  یابند ....

 باید به فقرا کمک کرد زیرا  به فرموده موال علی )ع( : 

 کمک به فقرا سبب بخشیده شدن گناهان بزرگ است ....

و معنوی و آرامش کمک به فقرا سبب باز شدن فضای روحی 

 انسان می شود . 

باید جوانان برترس خود غلبه کنند تا بتوانند خالقیت های 

 خود را بروز دهند .

چیره شود به ثروت دست می یابد )امام  هر کس بر ترس خود

 علی )ع( ( 

البته مراد از ثروت در این جا آرامش درونی است که خود 

دارای  سبب تولید ثروت می شود زیرا در آرامش می توان

.  ایده های جدید و نو شد    

تزریق نقدینگی به بنگاه های تولیدی  :-10  

یکی از مشکالت عمده ای که می توان گفت صنعت ایران با آن 

 روبروست کمبود نقدینیگی است 

 زیرا کمبود نقدینگی سبب کاهش تولید می شود . 

امید است به همت بانک مرکزی و موسسات بانکی خصوصی به 

 این امر توجه شود و تولید مهم تر 

فزایش از بانکداری و بورس و بیمه باشد تا بتوان شاهد ا

 تولید و شغل در کشور بود . 

کاهش  کاغذبازی در ادارات : -11  

از قدیم االیام گفته می شد آن را که عیان است چه حاجت به 

 بیان است ....

با کاغذبازی نمی توان پل ساخت ، جاده ساخت و تولید کرد 

. باید کاغذبازی ها و بوروکراسی ها و دیوان ساالری ها به 

  حداقل برسد و وقت بیشتر صرف تولید و ایده شود . 

توجه به تولید :-12  
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تورم مرتفع  هرگاه تولید)عرضه(  بیشتر از تقاضا شود 

 خواهد شد و اکنون که شاهدیم 

سوئیس در صنایعی چون   کشورهائی چون آلمان ، ژاپن و

اتومبیل ، الکترونیک و موبایل ، تراشکاری و ساخت و 

تولید  و ساعت سازی پیشگام هستند به دلیل توجه آن ها به 

 تولید و ساخت و نقدینگی  است که سبب تولید می شود ....

 

خود بالطبع کارخانه تویوتا در ژاپن بانک خصوصی مخصوص به 

 را دارد که هنگام کمبود نقدینگی 

بدان مراجعه می کند ......بانک مرکزی باید نسبت به 

تولید و  در چرخش بودن سرمایه و راکد نبودن آن و اعطای 

مجوز به  بانک ها و بخش های خصوصی مالی اقدام کند تا 

  تمام پول موجود در کشور صرف تولید شود .

:آموزش -13  

حرفه ای ، اقتصاد و –د آموزش های فنی نیازمنکارآفرینی 

 نیز مهارت  است ......پس آموزش رکن

رکین هر فعالیتی است .....همان گونه که بچه کالس اولی 

 نیازمند آموزش الفبا است ، اقتصاد و 

 پول درآوردن و کارآفرینی هم نیازمند آموزش است .......

نمی دهند امروزه دانشگاه ها مهارت ها را به افراد آموزش 

 و فقط پز و کالس گذاشتن در کالس ها

تدریس می شود ......حال آن که مکان یادگیری فن و مهارت 

حرفه ای است . -آموزگاه های فنی  

چگونه است که یک مهندس تأسیسات از نصب یک مشعل در 

 موتورخانه عاجز است ؟

؟و یک مهندس کامپیوتر یک داس ساده نمی تواند بنویسد   

فیلسوف هیچ نظریه ای و حرف جدیدی  از خود ندارد ؟  و یک 
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و یک جامعه شناس تزها و نظریات هابرماس و هگل را تکرا ر 

 می کند ؟ 

 یک مهندس برق از تعویض یک المپ عاجز است و.....

این ها همه نشان از این دارد که باید سیستم آموزشی 

ود  و  دانشگاه ها با صنایع بیشتر شتغییر کند ، ارتباط 

حتی بزرگانی هم بوده اند که براین سیستم های دانشگاهی 

 ایراد گرفته اند و آن را فاقد اهمیت دانسته اند....

اگر این سیستم حائز اهمیت بود بزرگانی چون کانت ، 

 مارتین هایدگر ، یوگاناندا و....آن را 

می پذیرفتند .......زیرا از نظر آن ها این سیستم 

فرد یاد نمی دهد، بلکه  ماهیگیری را به  

 دانشجویان را تبدیل به افرادی غیرخالق می کند ......

:توجه به بخش خصوصی -14   

استخدام نیرو در دستگاه های دولتی ضررزدن به دولت است 

.....باید تولید در بخش های خصوصی  به وسیله کمک های 

 بانک مرکزی انجام گیرد .....

وظیفه دولت فراهم کردن کار برای جوانان نیست بلکه این  

 وظیفه  بانک مرکزی  و سایر نهادهای 

حکومت است که با ایجاد فضای کسب و کار و استفاده از 

 استعدادها و ظرفیت های نهان هر فرد

 این کار را سامان دهد ......

فی المثل بانک مرکزی  و بانک های خصوصی می تواند با 

 ایجاد موسسات تولید  موادغذائی ، 

پوشاک ، مسکن و ....هم بازار راکد مسکن را از گرانی 

 نجات  دهند و هم سبب ایجاد اشتغال 

 در بین جوانان شوند .

اختیار دادن به جوانان در مورد مسأله   -15

:سربازی  
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سربازی عالوه براین که عمل کردن به اختیاری کردن مسأله 

آیات قرآن و دادن حق اختیار به انسان  است سبب می شود 

تا جوانان از بازی زندگی عقب نمانند و بتوانند ازدواج 

کنند و کار کنند و نیز استرسی برای ورود به دانشگاه و 

 فعالیت های دیگر نداشته باشند .....

زمینه سبب ایجاد شغل حق انتخاب دادن به افراد در این 

های نظامی ، اختراعات و نیز سربازی حرفه ای می شود 

....... 

:توسعه متوازن  -16  

روستاها به نسبت شهرها امکانات رفاهی کمتری دارند 

.....پس  دولت باید توجه بیشتری را به توسعه روستاها 

 معطوف دارد .......

 

:عدم وابستگی به درآمدهای نفتی -17  

یش از اندازه ایران به درآمدهای نفتی و جذب نیرو اتکای ب

 تنها در پتروشیمی و نفت و گاز سبب

 خروج ایران از تولیدات مفید شده است .......

صنعت تنها نفت نیست ......صنایع متعددی چون اسباب بازی  

 ، تراشکاری ،فرزکاری ، اتومکانیک 

دارند الکترونیک ، موادغذائی ، هواپیماسازی و....وجود 

 که ورود به هرکدام از این مسائل سبب 

رشد و پیشرفت  کشور می شود ......البته منکر این نیستیم 

 که  کاری صورت نگرفته اما باید 

 بیشتر روی این مباحث کار کرد....

:افزایش حقوق کارگران و پرسنل دولت -18  

دستمزد پرسنل پلیس و ارتش و کارمندان دولت کم است و 

افزایش یابد تا شاهد تعالی سازمانی و رشد در این باید 

 دستگاه ها باشیم ......
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از منظر روانشناسی و بحث های مدیریتی هم افزایش حقوق 

 کارگران  سبب ایجاد انگیزه و اشتیاق در آن ها است ....

توجه به خالقیت و فعالیت های نخبگان: -19  

و سیاسی یک  نخبگان یک جامعه می توانند سبب توسعه متوازن

 جامعه شوند .....

نخبگان با تولیدات فکری، دستی و نیز مقاالت و پژوهش های 

خود می توانند سبب آگاهی و بیداری ذهن ها و ایجاد شرایط 

 هموارسیاسی در یک جامعه شوند ...

می توان به  کمک این افراد کارآفرینی کرد و سبب 

 هموارکردن فضای کسب و کار شد .....

پدیده شوم  کارتن خوابی و فقر به کمک توسعه اقتصادی رفع 

 و بازکردن فضای کسب و کار ممکن است .....

 

:ایجاد پارک های علم و فن آوری-20  

توسعه و ایجاد علم می  پارک های علم و فن آوری عالوه بر

 توانند آموزش ها و کالس های مفیدی را برگزار کنند ......

اختراع کرد و مکان هائی برای در این مکان ها می توان 

 مسائل عملی و تئوری را در نظر گرفت .

ادغام دانشگاه ها در این مراکز سبب رشد علم و نیز اختالط 

 صنعت و دانشگاه است ....

حرفه –استفاده از مخترعین و اساتید فنی -21

 ای در آموزشگاه ها 

توسعه اقتصادی از طریق وارد کردن  -22

و کارآمد تکنولوژی های جدید  

گسترش دانش از طریق راه اندازی سایت های -23

 آموزشی و دانشگاه های مجازی 
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همکاری با کشورهای صنعتی چون ژاپن،کره  -24

 جنوبی و .....

استقرار سیستم های بانکداری بدون ربا:-25  

بانک خود نهادی است که می تواند سبب تورم شود زیرا پولی 

عمال وارد چرخه تولید نشده و در بانک نگهداری می شود که 

چرخش ندارد و این انباشت ثروت بدون توجه به تولید و 

فعالیت های اقتصادی سبب تورم می شود .....پس باید 

بانکداری خصوصی تقویت شده و نیز سود بانک ها به اشخاص 

 کمتر شود تا تورم کمتری را شاهد باشیم .....

ی و بصورت کاال به در زمیان های قدیم که مبادالت پایاپا

کاال صورت می گرفت عمال تورمی مشاهده نمی شد زیرا کاالئی 

 تولید میشد و باکاالی دیگر معاوضه می شد .....

گرچه این سیستم هم خالی از اشکال نبود اما سبب تورم نمی 

 شد ....

 

انباشت پول به امید گرفتن بهره خود سبب مشکالت بسیاری می 

متحمل خسارات بیشمار می کند زیرا  سیستم بانکی راشود و 

 بانک خود را مستقرض و وام گذار معرفی می کند ....

 

 پایان 
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 بیشتره؟ چاپی های کتاب با یادگیری درصد و مطالعه لذت دونستید می آیا

 ردیف موفقیت های کتاب بهترین( ایران موفقیت شبکه ترین محبوب) کارنیل

 کرده تهیه ایرانیان همه برای رو

 داشت خواهید دسترسی ها کتاب به  زیر لینک طریق از

www.karnil.com 

 هستیم شما منتظر سادست، موفقیت کارنیل با


